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PG har ordet
Välkomna till ett nytt nummer av vår fina tidning, nästa nummer
kommer att produceras med engelsk text och även delas ut till
alla deltagare på Tehmis- mötet.
Vi närmar oss nu 3rd European Healey Meeting in Sweden 2008
med stormsteg, ett fåtal knutar skall lösas upp innan allt är på
plats. Vädret kan ingen råda över men jag har en önskan till högre
makter att det regnar något under juni och juli för att sedan klarna
upp till vårt stora möte i slutet av juli. Nils- Fredrik har varit på
Mallory Park och tillsammans med undertecknad på Snetterton i
England för att invitera engelska förare till vårt race.
Från vårt årsmöte kombinerat med projektmöte för Tehmis som
arrangerats av Anders G och Mats S på Hotel Mullsjö kan rapporteras mycket god stämning med kanonväder, bra mat och ett
mycket trevligt besök på Husqvarna Museet.
Jag vill tacka Ditte för det jobb hon lagt ner på att sköta om
medlemsregistret och samtidigt hälsa Raul välkommen på hennes
plats i styrelsen. Ett stort tack även för arrangemanget och till alla
för ert intresse att välvilligt ställa upp för Tehmis.
Från England rapporteras stor framgång med firandet av Austin
Healey Sprites 50- års jubileum som gick av stapeln 16- 18 maj.
500 bilar hade samlats på den ärevördiga racerbanan Goodwood.

är den svenska Austin Healey-klubbens medlemstidning.
Redaktör och grafisk form: Tommy Lyngborn
Ansvarig utgivare: Per Gunnar Johansson
Redaktionen välkomnar medlemmar och andra med intresse för
sportbilar, i synnerhet Austin Healey, att medverka i tidningen.
Tekniska tips, reseberättelser, renoveringserfarenheter, bilder m m,
allt är välkommet och publiceras med glädje.
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Hej och välkommen in i Enthusiasten nummer 108! När detta
skrivs, i början av juni, råder högsommar i hela Sverige. Åtskilliga mil har redan tillryggalagts i Healeyn av mig och många
andra klubbmedlemmar. Resan till och från årsmötet i Mullsjö,
samt själva årsmötet var en trevlig upplevelse.
Bidragen har kommit in till redaktionen så att jag kunnat producera det antal nummer som utlovats. Det är ett par personer som
jag särskilt vill tacka för hjälpen. Ulf Aggeryd som alltid levererar sina Healeynoteringar och även andra alster snabbt och i god
tid före pressläggning. Steve Norton på Cape International som
skrivit den fina artikelserien i fem avsnitt där vi fått följa renoveringen av Monte Carlo-healeyn. Sista avsnitten finner du i denna
tidning. Huvudpersonen i artikelserien, bilen, kommer att finnas
på plats i Halmstad under TEHMIS senare i sommar.
Vad det gäller fortsättningen av Enthusiastens historia så är det
naturligtvis så att jag som vanligt är tacksam för bidrag från
alla medlemmar. Som vanligt mottages tacksamt berättelser om
trevliga upplevelser med och omkring Healeyn, renoveringserfarenheter, tekniska tips med mera. Bilder vill jag helst ha digitala

men även ”kort” går bra. Digitala bilder skall vara så högupplösta
som möjligt och helst direkt ifrån kameran. Jag vill också gärna
ha bilder till framsida respektive mittuppslag. Där är dock kravet
lite större på kvaliteten. Vill du ha din Healey på något av dessa
ställen så plocka fram både kameran och kreativiteten.
Det vore också bra att få veta vad ni skulle vilja att Enthusiasten
skall innehålla. Alla kan ju inte tycka att allt är bra som det är.
Ring mig gärna eller skicka ett mail med dina synpunkter!
Vi kommer att producera en specialutgåva av Enthusiasten på
engelska att dela ut på TEHMIS och förhoppningsvis kan vi
skicka den till de som ej deltager där tillsammans med nästa
reguljära nummer.
Hoppas ni all får en skön sommar med många fina upplevelser att
rapportera om.
Vi ses i nästa nummer, som kommer i september, som troligtvis
är späckat med artilar från mötet i Halmstad.
//Tommy

Evenemangskalender 2008
Juni
14 - 15 juni
Velodromloppet på Gelleråsen. Historisk racing, finbilsutställning, rally mm.

27 juli - 2 augusti
Third European Healey Meeting in Sweden i Halmstad.
Track and Race Day den 31:a juli, se sid 22! Ytterligare
information finns på klubbens hemsida.

28 - 29 juni
Nostalgia festival Ronneby - Karlskrona.
Info: www.nostalgiafestival.se

Augusti
1 - 3 augusti
British Car Meet Borgholm. Info 0731 - 51 31 21

Juli

TEKNISKA KOMMITTÉN
AH 100
Lars Engwall
08-745 06 94
AH 100/6, 3000 Bengt Larsson
044-24 83 94
AH Sprite
Erik Sandgren
0176-193 51

4 -6 juli

FÖRSÄKRINGSKOMMITTÉN
Per Schoerner, 08-746 7169, (healeyguy@bredband.net)
Bengt Larsson, 044-24 83 94, (bengt_larsson@hem.utfors.se)
Magnus Karlsson, 033-13 79 06, (492karlsson@telia.com)
KLUBBENS ADRESS
Austin Healey Club of Sweden
Brinkvägen 2B
S-141 33 HUDDINGE
HEMSIDA www.healeysweden.com
E-POSTADRESS info@healeysweden.com

Svenskt Sportvagnsmeeting Ring Knutstorp.
Info www.mgcc.nu
11 - 12 juli
Den nederländska klubben ordnar även detta år 		
träffen Healey Meets Le Mans. Se nedan till 			
vänster! För den som är intresserad av att deltaga finns
mycket mer information på www.healeymeetslemans.nl

24 augusti
Eskilstuna vetrandag. Info 016-35 80 41.
30 augusti
Automobil Classic Cars i Rosersberg. Klubben kommer
som vanligt att vara representerad med monter. Vill du
vara med kontakta Robert Eriksson 08-711 14 08!

25 -26 juli
MHS-marknaden på Tullinge flygfält.

KLUBBREGALIA
Beställes via hemsidan eller av
Ditte Freudenthal, 08-746 71 69

16 augusti
British Sports Car Meeting. Start denna gång i Eskistuna
vid ICA-Kvantum Ekängen klockan 10.000. Startavgift
120 kronor. Ingen föranmälan. Karta på: www.bscm.se

MEDLEMSÄRENDEN mm
membership@healeysweden.com

Följande nya medlemmar (tom 31 maj) hälsas varmt välkomna till
Austin Healey Club of Sweden. F = familjemedlem

Omslagsfoto: Tommy Lyngborn

PLUSGIRO
405161-1



ORGANISATIONSNUMMER
802422-4415

TRYCK

Austin Healey Club of Sweden är ansluten till MHRF,
Motorhistoriska Riksförbundet

Laminerade omslaget åt oss.
Tack för det!

08 - 447 30 20
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The Cape restoration of the
”Monte Carlo Healey”
By steve norton

										

for the first time.
Recent weeks at our workshops have
been pre-occupied with preparations
for this year’s anniversary of the Austin
Healey Sprite – ‘the Frogeye’ at the
Goodwood estate here in the UK.

Part 5

The planned celebrations were so
impressive we could not ignore this
chance to display our cars and being able
to display AHX11, our CapeSport 100
and Carls CapeSport 3000 could not be
missed.
AHX11 in its unique ice blue metallic is
one of the earliest pre-production 100’s
in existence and drew admiring and
knowledgeable comments from Austin
Healey aficionados.

assembled quite a few of these tops over
the years I knew too well that the fun was
about to start.
Adding the aluminium trims to the edges
of the shell is simple but fitting the rear
screen is a completely different affair
especially when we spent the first 3 hours
trying to fit a 2 seat screen into this 4 seat
hardtop, embarrassing to say the least and
my reaction is unprintable!

This episode leads us to
the completion of the car
including its first public
appearance!

We looked again at the way the roll cage
integrated with the trimmed interior as
the mounting plates were unavoidably
flattening the carpet.

W

This would look unsightly when Carl uses
the car with the roll-cage and hardtop
removed so we have made alloy plates and
fitted them at these mounting positions
which now look fine against the trim.

hen a car is trimmed it is a sign
that the car is well on the way
to being completed but the
arrival of a fresh interior can make you reexamine other parts and some can benefit
from fresh detailing.

Carl also asked if we could fit a hood, he

assures me that even on the Riviera there’s
an outside chance he may get caught in a
shower!
This was discussed at the outset and in
preparation for this we have removed
the awkward BN4 hood frame mounts
replacing them with the far easier BT7
alternatives and the rear of this car is not
designed to accommodate passengers.
We have installed removable access covers
in place of the standard rear seats and the
standard folding seatback was unnecessary
so we needed to find a neat method of
bundling the folded hood as it is now in
view when the sun comes out again!
Whilst designing the leather spare wheel
straps in the boot it dawned on me that
some quality leather straps would do the
hood job in a neat and attractive way and
some quality leather straps in the cockpit
brings some added Englishness (if there is
such a word!)
Our attention now turned to Carl’s works
hardtop.
Carl had asked for a works ventilation
hatch and this was prepared when the shell
was painted some time ago but having
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We manufacture the screens so there was
no excuse but if you ever compare the
two types side by side the differences are
subtle.
After more cursing the screen was finally
fitted and the hardtop becomes far more
rigid and easier to handle before fitting

the trimmed headlining frame, corner
brackets, clamps and hooks.
After a bit of gentle persuasion (with a
large rubber hammer) the hardtop now
sits on the car like it grew there especially
with the addition of our enamelled Donald
Healey Motor Company badges.
These final jobs were important given
that this car was about to feature in
the production of our ground breaking
promotional DVD.
Carl’s car has been perfect for this and a
copy of the DVD featuring his car will
be included in the Swedish European
Meeting guest packs and will be available
to all Austin Healey enthusiasts.
At the start of this final instalment I
mentioned the cars first public appearance
and this really was the icing on the cake
for everyone at Cape involved with this
special car.
Every CapeSport car is unique in the way
it meets the requirements of the owner and
somewhere in the process of its evolution
a bit of magic finds its way into the detail
and it was on its public debut when we
realised just how potent this factor was.

The CapeSport 100 is dark British
Racing Green and is the epitome of
raw classic motoring at its best, it was
for sale and everyone wanted to take it
home!
Yet it was Carls 3000 in centre position
that was surrounded by enthusiasts from
the moment we unveiled it to the moment
it went back under cover three days later,
if we had charged for every photograph
we would have made a fortune!
It is a fitting tribute that many owners
who cannot undertake a project as grand
as this can take ideas from Carl’s car
to inspire their own improvements and
upgrades at home which is fundamental
to our CapeSport ideas.
These stories often go full circle and I
am reminded that when Carl asked me
how I would restore his car I simply
replied ‘”as if it was my own” and I’m
sure I’ll be checking the car right up to
the second Carl collects it.
Before I sign off I’d like to thank the
officials and members of the Swedish
Austin Healey Club for featuring and
reading this story and I wish you all
success for this years European Meeting
and beyond.
Cheers – Steve

When you live with a car every day during
its restoration you can’t anticipate the
reaction it will get from those that see it
This was the fifth and last part of Steve Norton´s interesting story
of how Carl Flormans ”Monte Carlo Healey” was restored.
Steve has made a great effort for The Enthusiast to write all
these five articles.
I like to thank Steve a lot for this and me and all members who

are joining TEHMIS later this summer are looking forward to
see the car in reality.
Thank´s again Steve, see you in July.
					
//Tommy



Såld för 77 000 USD – ca Sek: 500 000.
Kommentar:
Renoverad av Kurt Tanner till ett mycket
bra skick. Dock ej lackerad i en Healey
original färg men den ser bra ut på bilen.
Ett mycket bra exemplar och ett bra köp
till detta pris.

Vårhälsningar till Er alla Healey-kamrater!

Ä

ntligen börjar vädret tillåta lite
Healeykörning! Skönt att äntligen
få ut bilen ur garaget för en
sväng. Antar att alla putsar som tokiga
inför sommarens stora möte! Själv har jag
inte riktigt haft tid för allt som ska göras
men förhoppningsvis blir det lite bättre
framöver så jag kan få upp en bra puts!
De stora auktionerna i Scottsdale har gått
av stapeln och som jag nämnde i den förra
rapporten sätter de tonen för resten av året.
Det är ju en otrolig mängd bilar som säljs
under en treveckors period. Slutsatsen som
SCM drar är att;
Bilar av hög kvalitet säljs fortfarande till
bra priser. Men bilar av klass 2 och nedåt
går ner snabbt. Priset har även gått ner för
Amerikanska s.k. ”muskelbilar” men där
var nog uppgången lite väl kraftig under
2007.
SCM har även en artikel med en stor
analys av Healey priserna 2003-2008 men
det är för mycket information för att återge
här. Men slutsatsen man drar här är att;
Priserna för 3000 bilarna (kondition 1 till
2) nu ligger runt 65-75 000 dollar vilket
motsvarar renoveringskostnaden för ett bra
grundobjekt. Under 2006 såldes två bilar
för 135 000 respektive 99 875 men det var
snarare ett undantag än en ny pristrend.
Efter det att man skrev detta så har ett
nytt auktionsrekord satts! Priserna hittills
under 2008 ligger i nivå med 2007, eller
svagt uppåt. Man har åsikten att Healeymarknaden har stabiliserats och att det inte
är en stor risk för en korrigering nedåt.
Även upp-sidan är begränsad! Man anser
även att en Big Healey runt dessa nivåer
fortfarande är ett bra köp. Letar man efter
billigare engelska bilar rekommenderar
man Triumph TR3 & TR4. Priserna för
dessa ligger på en nivå där Healey bilarna
var för ca 10 år sedan.
Min personliga kommentar är att med en
dollarkurs runt 6 kronor är det nog en bra
affär att köpa en bil i toppskick från USA.
Även med skatter och avgifter kommer en
sådan bil att bli betydligt billigare än att
renovera en bil från grunden i Sverige! Vi


ser ju vad det kostar att plocka ihop 100
projektet!
Följande bilar har sålts sedan förra
rapporten.
Barret-Jackson Scottsdale, USA.
1960 Austin Healey 3000 BN7.
HBN7L06859. Svart med svart inredning.
74236 miles. Bra passform och lack. Ej
original då ratt, förgasare och bromsar
kom från en senare BJ8. Kromade 72
ekerfälgar.
Kondition 1-.
Såld för 62 700 USD – ca Sek: 405 000.
Kommentar:
För en renoverad Healey är de små
detaljerna det som avgör! Den här bilen
var välgjord och renoverad till ett bra
skick. Men då allt för många detaljer inte
var original såldes bilen till ett för köparen
mycket bra pris. Enkelt jobb att fixa till de
små felen.
1961 Austin Healey 3000 Mk1.
HBT7L 13576. Blå med blå inredning.
51 280 miles.
Äldre lack som glänser men har defekter
och rost börjar synas. Passformen är av
varierande kvalitet. Inredning och krom i
bruksskick. Extra panel är installerad för
radio med kassettspelare.
Kondition 4Såld för 23 100 USD – ca Sek: 150 000
Kommentar:
En trött Healey som man inte brukar se på
en Barret-Jackson auktion. Om den gick
bättre än vad den såg ut är vi benägna att
säga att den såldes för rätt pris. Vill man
få den till ett absolut toppskick kostar det
runt 65-70 000 men i nuvarande skick kan
den köras och ge den nya ägaren glädje.
1965 Austin Healey 3000 Mk3.
HBJ8L 30993. Vinröd med svart
inredning. 9 miles.
Mycket bra passform. Inredning och krom
i toppskick.
Kondition 1.

Russo and Steele Scottsdale USA
1960 Austin Healey 3000 Mk1.
HBT7LS 2256 . Gul med svart inredning.
4202 miles.
Ny lack men ej till fullgott skick. Ny
inredning, motorn delvis renoverad och
uppsnyggad.
Passformen av varierande kvalitet.
Kondition 2Såld för 40 700 USD – ca Sek: 265 000.
Kommentar:
Sågs senast på RM Auktions i Monterey
då den inte såldes, högsta bud var då
27 000.
Behöver ett lager lack till för att se riktigt
bra ut. Kräver mer jobb för att komma upp
till sin fulla potential. Den gula färgen kan
även skrämma bort en del köpare då den ej
är typisk för en Healey. Dock ett bra köp
till detta pris.

RM Auktions Amelia Island FL, USA.
1956 Austin Healey 100M.
BN2L232183. Svart / silver med röd
inredning. 6 009 miles.
Äldre renovering av ägaren själv med trött
lackering. Rak i plåten och med mycket
bra passform. Fel inredning. Nuvarande
färg ej original.
Kondition 4+
Såld för 82 500 USD – ca Sek: 536 000.
Kommentar:
Amatör renovering som var ca 30 år
gammal. Bilen behövde i stort sett allt
men det positiva var att den var komplett
och såg rak och bra ut. Att det var en
original 100M höjde värdet och även med
kostnader för en framtida renovering anser
vi att det var ett OK köp.

1963 Austin Healey 3000 Mk2.
HBJ7L 18025. Röd med svart inredning.
3 miles
Professionell renovering av Healey Lane
CA. Bra lack och inredning. Passformen
kunde vara bättre. Vissa gap för dörrar och
huv var inte perfekta. Mätare och en del
andra detaljer inte renoverade.
Kondition 2+
Såld för 62 700 USD – ca Sek: 410 000.
Kommentar:
Utbudet av 3000-bilar börjar möta
efterfrågan. Det finns många att välja på.
Bilen såldes för lite mindre än beräknat.
För detta pris anser vi att det var ett bra
köp och bilen kan ge den nya ägaren
en behaglig resa, dock utan allt för stor
potential att tjäna ytterligare pengar.

Bonhams Warwickshire, UK.
1964 Austin Healey 3000 Mk3.
HBJ8 27763. Röd med svart inredning.
17 676km.
Renoverad under 1991. Bra kaross, krom
och lack. Undersidan ser snygg och bra ut.
Moto Lita ratt och rostfritt avgassystem.
Kondition 3+
Såld för 44 356 USD – ca Sek: 288 000.
Kommentar:
Originalet var vänsterstyrd men då så
många bilar har konverterats är det ingen
stor sak när det gäller pris. Ingen dålig
affär varken för köpare eller säljare.
Healey hälsningar från Ulf & Johan

1967 Austin Healey 3000 Mk3.
Serie nr ej rapporterat. Guldfärgad med
vinröd inredning.
3 miles. Bra ny lack, inredning och krom.
Monteringen av vindrutan dåligt gjord.
I övrigt en bil i toppskick.
Kondition 1-.
Såld för 69 300 USD – ca Sek: 450 000.
Kommentar:
En renovering i toppskick där den
ovanliga färgen drog ner priset lite. Borde
ha sålts för ett högre pris. Den nya ägaren
ska känna sig nöjd med köpet!
Barret-Jackson West Palm Beach FL,
USA.
1965 Austin Healey 3000 Mk3.
HBJ8L 30885. Silver med svart inredning.
53 907 miles
En Kurt Tanner renovering. Dock var
passformen inte 100% och en dörr samt
huven hade inte perfekta springor. I övrigt
i absolut toppskick.
Kondition 1Såld för 137 500 USD – ca Sek: 894 000
Kommentar:
Kurt Tanner är välkänd i Healey kretsar
för enastående renoveringar. Det fanns
en notering om att bilen skulle varit röd
men bilens ID kort nämnde inte detta.
Bilen bjöds först upp till 100 000 men
personalen jobbade hårt med bud givarna
och lyckades få upp priset till en ny
rekordnivå. Mycket bra sålt men inte lika
bra köpt.
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Året var 1956...
Det är en kulen och gråmulen dag. Ett
gäng unga racingentusiaster har samlats
på Gelleråsens racingbana för att göra upp
om vem som är snabbast. Även pressen är
på plats. Notera den slipsförsedda fotografen med Rolleiflexen på magen som får
lite inside information från en av deltagarna. Notera också den primitiva säkerhetsutrustningen på förarna. Se också hur
förarna i MGA-bilarna tränat på startproceduren för att ha en chans att komma
före sina konkurrenter i Healeybliarna till
första kurvan.
Bilderna har ställts till redaktionens förfogande av Sven Larsson i Sigtuna, fotograf
okänd. Vet någon något mera om bilderna
kontakta gärna redaktionen.


Rapport från
racinggaraget

KEEPING THE LEGEND ALIVE

Text och foto: anders schildt

For sale

Working on customers’ cars is always our priority, but
we also have projects of our own to complete. We’re just
putting the finishing touches to our very own CapeSport
100. Designed visually as a 100S, this car not only looks
the business but drives like a dream too – and it’s for sale!
The CapeSport 100 is our second
CapeSport special, hand-built from
scratch in our on-site workshops. Back
in 2002, the CapeSport 3000 stole the
headlines, now it’s time for these earlier
cars to shine.
Cape has pioneered the development
of parts that make these great looking
sports cars safer, more reliable and
more enjoyable to own. And to prove

we practice what we preach, advanced
CapeSport modifications are at the
heart of this car.
These include uprated leaf springs,
telescopic shock absorber conversion,
uprated panhard rod, front and rear disc
brake conversions, high ratio collapsible
safety steering column and a whole lot
more. Exterior and interior fittings are all
as 100S, including radiator grille, wrap

around perspex windshield and replica
‘AH’ aeroscreen, exclusive bonnet hold
down pins, racing style Aston fuel filler
cap and replica 100S slotted seats.
“No detail has been spared to produce
this car,” explains Steve Norton Cape’s
MD. “Even down to the colour, which
has stunned everyone and depicts the
sporting nature of this iconic British
sports car perfectly.”
Full specification details are available
on-line at www.cape-international.com
where you can also find details of all
our restoration projects and news of
the latest parts innovations on offer
from Cape.
If you’re interested in owning the
CapeSport 100 or would like to discuss
restoring or upgrading your car, please
give us a call.
Cheers,

Steve Norton
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Jag har blivit ombedd att
skriva lite om min race Healey
och om vinterns aktiviteter.
Som ni ser på bilderna har
det hänt en hel del och jag
har försökt beskriva de olika
ändringar och förbättringar
som gjorts, område för
område.

som användes förra säsongen. Detta för att
kompensera för det lite högre motorvarvet.
Bromsar
Redan första säsongen var bromsarna av högsta
kvalité. Det är ju trots allt det allra viktigaste
på en racerbil! I vinter har endast förebyggande
underhåll skett genom inspektion och
rengöring samt byte av en del tätningar.
Fälgar
Slutligen har FIAs besitkningsmän kosntaterat
att en Healey BJ8 från 1965 är jämförbar
med en BT7 från 1960. Detta betyder att
vi kör enligt samma regler, homologering,
som BJ8. Bara två saker skiljer dock, 3 kg
lättare klassningvikt men framför allt tillåts
vi använda 6” breda minilite fälgar istället för
4,5” ekerhjul. Lättare, starkare och billigare!

2007 års säsong gick över förväntan och aldrig
tidigare har jag haft en så kul säsong både på
banan och i depån. Vi är ett litet men trevligt
gäng som kör Healey!
Den nya motorn, rakskurna växellådan samt
diffbromsen som bilen uppgraderats med för
2007 gjorde verkligen susen. Bilen blev mer
lättbalanserad och ännu roligare att köra.
Resultaten började även komma!
Nu är det försommar igen. Säsongen 2008 har
redan dragit igång och bilen är ännu inte riktigt
klar. Det är andra året i rad som bilen inte är
klar i tid men å andra sidan har det skett en del
förbättringar i vinter…

Chassi – inre kaross – skyddsbur
Här har det hänt grejjer! Ram och inre kaross
är mestadels nytt och sammansvetsat med AH
Spares nytillverkade ram som grund. Chassit
är tillverkat i England och håller väldigt hög
kvalité och är väldigt noggrant tillverkat. Det
är man ju inte van vid! Bengt Larsson har
varit till mycket stor hjälp när allt svetsats
samman. Han är oerhört skicklig på det som
bara är hans hobby! De förstärkningar och
förbättringar som föreskrivs i reglerna har
genomförts och en ny skyddsbur har monterats
med 8 infästningspunkter samt alla snedstag
och strävor som är godkända. Eftersom vi
eftersträvade optimal passform och optimala
infästningspunkter har vi själva bockat och
svetsat i buren. Fördelen med buren är kraftigt
ökad säkerhet men även att den styvar upp
chassit avsevärt. Detta tillsammans med den
nya ramen bör göra bilen minst dubbelt så
vridstyv som det gamla chassit som ändå
har 47 år, 27 000 mil och ett antal kraftiga
kollisioner på nacken!

Motor
När 2007 års motor öppnades på hösten
konstaterades att den nypt i cylinderloppen.
Tråkigt men orsaken är förmodligen toleranser
vid borrningen, som jag och motorfirman
tvistade om, och tyvärr inte blev vad de skulle.
Eftersom blocket nu är borrat till max gränsen
för vad som är tillåtet och därmed oanvändbart
utan omfodring bestämde jag att bygga en
ny motor med ett oborrat block som grund.
Nya kolvar, stålvevaxel och stålvevstakar
monterades i det nyborrade blocket som nu
även borrats med en 50kg tung och 50mm
tjock stressplatta monterad. En annan
motorfirma stod för jobbet denna gången (!).
Aluminiumtoppen har fått sig en översyn,
kontrollmätning samt finslipning av ventiler
och säten för bästa tätning. Insugningsrören har
slipats upp i diameter och övergångarna mellan
förgasare, insugningrör och topp har passats
in för minsta störningar. Fördelare, oljepump
osv har även de monterats isär, inspekterats,
justerats och satts samman igen.
Eftersom motorns nederdel nu är byggd på nya
starkare ståldelar så kan även varvtalet höjas
från 6000rpm till strax över 7500rpm. En ny
kamaxel med ytterligare några graders duration
har därför monterats och kommer att justeras
till optimalt läge när bilen körs på rullande
landsväg.
Nu hoppas vi att effekten ska kunna ökas från
ca 240hk till strax under 300hk.

Nu kommer förmodligen fjädrar och
stötdämpare mer till sin rätt och sköter sin
uppgift utan inblandning från ett flexande
chassi.
Yttre kaross
Skalet har fått en rejäl lättning genom att 4
lager färg har tagits bort. Bilen var från början
röd, sen svart, sen silver och lackades till sist
röd igen när den ställdes in på Auto Collections
museum för snart 15 år sedan.
Enklaste sättet att ta bort färgen är varken
färborttagningsmedel, bromsvätskemarinad
eller varmluftspistol. Nej, en grov ScotchBrite monterad på vinkelslip är absolut
eftektivast…..och absolut dammigast!
Ramen, inre karossen och hardtopen är nu
lackat i silver medan utsidan av bilen kommer
blir röd igen. Valet att enbart lacka skalet i
rött är att alla karossdetaljger i aluminium
kommer att förbli obehandlade på insidan och
att eventuella reperationer och lackförbättringar
blir lite enklare att utföra.
Fördelar för 2008
Så vad är då förtjänsten med en hel vinters
arbete och alla dessa förbättringar?
•
Det styvare chassit kommer att
förbättra bilen stabilitet i kurvor och
bilen blir lättare att balansera – mer
lättkörd.
•
De 1,5” bredare fälgarna gör
nu att däcken inte blir rundade i
sin kontaktyta så vi kommer får
ner lite mer gummi i asfalten.
Förhoppningsvis gör detta att
däckens sidostabilitet ökar och
yttemperaturen på däcken minskar
lite.
•
Minilitehjulen väger betydligt
mindre än ekerhjulen och dessutom
försvinner en del ofjädrad vikt
eftersom hjulen blir 5-bultade istället

•

för centrummutter. Bak ersätter
man tex hubbarna med en lätt
aluminiumspacer.
Effekten i motorn kommer bidra
till att raksträckorna ska avklaras
något snabbare. Lotusar, Jaguarer
och Mustanger är betydligt mycket
snabbare rakt framt så det gäller att
inte tappa för mycket!

Nytt för i år är att vi har fått sponsring från
AH Performance Spares och ÅBR Motorsport
i Borgeby. Dessutom har en mängd vänner
och intresserade hjälpt till. Framför allt Bengt
Larsson som gjort ett strålande jobb med svets,
hammare och vinkelslip!
Nicke på, Holmer & Holmer Partnership AB,
har sett till att vi nu även har teamkläder, stort
tack!
Målsättningen för säsongen 2008 är att sänka
varvtiderna med 2-3% beroende på bana. Bilen
ska bli synlig i backspeglerna på ytterligare
några Elaner och förhoppningsvis kan
avståndet bakåt till andra Healeys, Mustanger,
Jaguarer och Corvetter ökas lite.
Fokus just nu ligger på att få bilen färdigbyggd
utan några kompromisser, genomföra
inkörning, finjustering på rullande landsväg
och därefter slutligen racepremiär på Svenskt
Sportvagnsmeeting på Ring Knutstorp 4-6 juli.
Årets höjdpunkt och viktigaste race blir ju
naturligtvis det internationella racet på Third
European Healey meeting på Falkenberg 31:
a juli och helgen därpå i Köpenhamn. Över
20 Big Healeys från stora delar av Europa
kommer att tävla mot varandra.
En förhoppningsvis fantastisk upplevels för
såväl förare som åskådare!
Vi ses på banorna!
/Anders Schildt

Växellåda
Lådan som var nybyggd och bra redan
förra säsongen är nu genomgången. Lager,
halvslitna synkringar och packningar har bytts
ut i förebyggande syfte. Dreven är för övrigt
raksskurna med utväxling enligt Sebring
specifikation.
Bakaxel
Precis som växellådan har bakaxeln plockats
isär, lager och tätningar bytts ut men en ny
4.3:1 utväxling är monterad istället för 4.1:1
10
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Galleri
Anders Lotsengårds AH 3000 mkIII
Foto: tommy lyngborn
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Styrelsens förslag var att behålla befintlig ersättningsmodell.
 Inget arvode utgår för styrelsearbete
 Styrelsemedlem erhåller fritt medlemskap i klubben under
aktiv styrelseperiod
 Kostnadsersättning mot kvitto för utlägg
 Milersättning för resa i samband med klubbarbete enligt den
skattefria delen av den statliga modellen
Mötet beslutade att bifalla styrelsens förslag.
Styrelsens förslag var att bibehålla befintliga avgifter:
 Ordinarie medlem = 350:-/år
 Familjemedlem = 50:-/år
 Inträdesavgift = 50:Mötet beslutade att bifalla styrelsens förslag.
Gunnar Berger föredrog valberedningens förslag till ny styrelse:
 Ordförande, val på ett år; PG Johansson
 Kassör, val på två år; Håkan Hansson
 Styrelseledamöter
o omval på två år; Per Schoerner och Anders Gustafson
o Nyval Raoul Kennedy.
 Kvarstår; (valda förra årsmötet på två år), N-F Nyblaeus,
Johan Aggeryd, Tommy Lyngborn
Samtliga val bifölls av mötet.
Mötet biföll omval av Kjell Eriksson och Göran Berger
Mötet biföll omval av Börje Engwall och Gunnar Berger
Per Schoerner rapporterade; Ett fåtal besiktningar genomförda under
året (7 st under kalenderåret 2007 varav 2 st under verksamhetsåret).
Det finns för närvarande ca 120-130 bilar försäkrade genom. Klubbens
försäkringsansvariga kvarstår.

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet (enhälligt)

Resultat och balansräkning fastställdes av mötet.

Nils-Fredrik Nyblaeus redogjorde för klubbens ekonomi. Bland annat
finns en stor summa pengar på klubbens konto för närvarande då det
för tillfället pågår stora transaktioner i TEHMIS-projektet.
Kjell Eriksson läste upp revisionsberättelsen.

Mötets avslutande

Övriga frågor

Information från redaktör
och webmaster

Gary Dovander

Justeras:

Anders Gustafson

Vid protokollet:

21

20

19

Information från sektionerna

vem minns inte någon av dessa prylar

3
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Claes Aggestig

Tidningen: Tommy Lyngborn rapporterade att nästa nummer kommer
i juni. Därefter sker utgivningen på motsvarande sätt som tidigare. Det
är relativt lätt att få in material, vilket är positivt. Självklart uppmanas
alla att fortsatt bidra med texter, bilder etc.
Mötet tog upp en spontan applåd för Tommys arbete och den fina
kvalitet som tidningen håller.
Web:
Webmaster Johan Aggeryd kunde inte delta på mötet, men hälsade via
PG Johansson att hemsidan har förutsättningar att bli ännu bättre, men
att det krävs mer material, bilder, tips etc. Målsättningen är att göra
uppdatering en gång per månad löpande.
20.1 Val av sektionsansvariga;
Sthlm: Gunnar Berger, Väst; Magnus Karlsson, Värmland: Kjell
Eriksson, Syd: Raul Kennedy, Norr: Anders Lindman
20.2 Fastställande av plats för Årsmöte 2009. Beslut att förlägga mötet
i samband med Svenskt Sportvagnsmöte i Skåne. Skånesektionen
tar med sig frågan hem för planering etc. Datum är inte helt klart,
men troligtvis infaller mötet första eller andra helgen i juli.
20.3 Inriktningsbeslut om Årsmötet 2010. Förslag att förlägga mötet i
samband med Velodromloppet i Karlskoga och med förläggning
på Loka Brunn. Prel. arrangör; Region Väst och Värmland i
samarbete.
20.4 3:rd European Healey Meeting. Efter årsmötet hölls en större
information om status på planeringen etc. Hemsidan för mötet
innehåller uppdaterad information. Generellt kan dock konstateras
att planeringen går enligt plan, Programmet närmar sig slutlig
utformning.
20.5 PG Johansson avtackade Ditte som efter fyra år som styrelsemedlem och sex år som ansvarig för klubbens medlemsregister.
Ordförande avslutade mötet

Information om kommande evenemang, träffar etc.
 Sthlm; Rosersberg Classic Car Show, BSCM
 Skåne; UBCC samarbete
 Värmland; Torsdagsmöten i Karlstad med andra bilklubbar
En generell notering av mötet är att trenden verkar vara att man ofta
deltar i ”flermärkesmöten”

till årsmötet företogs med glädje i Spriten
som nu fått 1:3.9 i bakaxeln, tack Anders
för lånet - du behöver inte skynda dig med
att få din egen Sprite klar...

Ordf. PG Johansson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
Anders Lotsengård valdes till årsmötesordförande och Anders
Gustafson till sekreterare
Under årsmöteshelgen har 38 personer deltagit.
Röstlängden på årsmötesförhandlingarna omfattar 26 medlemmar
Dagordningen fastställdes enligt förslag
Gary Dovander och Claes Aggestig valdes till justeringsmän
Årsmötet befanns vara behörigt utlyst
Mötet godkände verksamhetsberättelsen

gunnar berger beundrar samlingarna

Mötets öppnande
Val av mötesordförande och
sekreterare för mötet
Fastställande av röstlängd

svanberg/johansson minns ungdomens racerhojar

AUSTIN HEALEY CLUB OF SWEDEN den 1 juni 2008

Å
tyckte tommy lyngborn

1
2

rets årsmöte på Mullsjö Hotel
hölls i ett strålande fint väder,
sol och varmt som kan ses på
bilden till höger.
Efter samling på lördagsförmiddagen
med kära återseenden och omfamningar
ställdes färden till Huskvarna och Industrimuséet. Företaget startades 1608,
sedan dess hade inte Ola Landström, som
välkomnade oss, varit anställd på företaget men sedan början av femtiotalet har
har trampat på fabriksgolvet. Ola lät oss
få veta att man numera är cirka 16.000
anställda i koncernen och att man bland
annat tillverkar otroliga 6.500 motorsågar
per dag. Ola hade också en mängd roliga
episoder att berätta. Ola var också en av
initiativtagarna till muséet som vi fick
vandra runt i själva. Vapen, motorcyklar,
hushållsmaskiner, motorsågar och en bil
är ett axplock av vad som tillverkats här.
Tack för ett trevligt studiebesök!
Tillbaka på hotellet blev det läge för en
öl i skuggan i den fina omgivningen till
hotellet i väntan på middagen.
En utsökt måltid avnjöts och resten av
kvällen och början på natten spenderades
som vanligt på årsmöten i förhöjd stämning.
Söndagsförmiddagen ägnades åt årsmöte.
Vad som hände där kan ses på motstående
sida. Ditte Freudenthal tackade för sig
i styrlesen och hennes efterträdare Raul
Kennedy hälsades välkommen in i styrelsen. Efter årsmötesförhandlingarna vidtog
förberedelser inför TEHMIS för funktionärer och övriga ansvariga.
Hemfärden till Stockholm liksom resan

Årsmötesprotokoll

Vi hade tur med vädret..
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Gurun Goran skrämmer
upp en 100-motor
del

2, forts från nr 102

Text och foto: ulf aggeryd

O

ch resultatet blev…..????
men till slut var det dags för hämtning
Spänningen är olidlig, men ni får
av motorn i Borås. Optimist som jag var
vänta till slutet av artikeln för att
tyckte jag att Goran och jag lätt kunde
se hur slutresultatet blev. I förra artikeln
lyfta in motorn i den buss som jag lånat
slutade vi motorbygget med att konstatera
för hämtningen. Vi är ju två starka karlar!
att nu var det bara några ”småsaker” att
Men det var en tung pjäs och när det
fixa till sedan var allt klart. Alla dessa
började smaka skit i munnen och knaka i
småsaker tog över 30 arbetstimmar att
ryggen, var det bara att åka iväg och låna
slutföra.
en verkstadskran för att sedan lätt lyfta in
Och varför tog det så lång tid? Jo det är
motorn i bilen.
den gamla vanliga visan, inget passar!
Vi tar upp några av sakerna mest för
att ni alla ska veta vad som väntar er
när ni köper alla dessa ”special delar”
från England.
I förra artikeln beskrev vi hur vi
bytte ut alla remskivor för att köra
med en tunnare rem. När allt var
Adaptern som passar för 100 & 3000 motorer
på plats visade det sig att kilspåren
är nu klar
för remmen inte stämde överens.
En motorbyggare som inte är lika
hålen stämmer inte. Nu ansåg experterna
noggrann som vår Goran hade nog
att detta inte spelade så stor roll eftersom
inte sett, eller brytt sig om detta.
det skulle räcka med att bulta motorn mot
Mätte man spåret mellan remskivan
adaptern med fem bultar totalt.
från vevaxeln till vattenpumpen och
De effekter som vi rör oss med är ju
till generatorn så missade det hela på
väldigt små i deras värld. Man är ju van att
ca 6mm. Skitsak kanske många tycker
köra Ford Cosworth motorer med 6 – 700
men jag kan tänka mig hur mycket
hästar.
man kommer att klia sig i skallen
Nu skulle det ske! Goran kom upp för det
Håll med om att det blev en snygg motor!
framöver när fläktremmarna nöts ut
var självklart att han skulle få vara med
/går av på löpande band. Då undrar
och dels fixa till en del små justeringar
man, vad f..n beror detta på.
Motorn levererades till Trendab i Södermen även att få njuta av frukten av sitt fina
”Skurken” i det hela var remskivan till
tälje där Johan Alin skulle börja med
bygge.
vattenpumpen som helt enkelt var för
att bygga den adapter som krävs mellan
Målet var ju satt till ca 140hk vid runt
tjock. Lösningen blev att svarva ur den på
motor och bromsbänk. Vi fick i höstas tips 5 000 varv, och med god körbarhet, vilket
baksidan.
av Anders Gustafson om att det fanns ett
innebär en ganska flack vridmomentkurva.
Att generatorfästet som D.W. säljer för de
kopplings hus till salu på EBay. Tydligen
nya växelströmsgeneratorerna inte heller
inte så många som letade efter
passar kom inte som en stor överraskning
ett sådant för det var bara vi
men det var relativt enkelt att fixa till.
som bjöd på det och priset
Sen var det en hel del småfix med bensinblev 100 US Dollar. Det var i
ledningar, luftburk, förgasarplattor mm
stort sett nytt och det smärtar
att sätta sågen
i det. Enligt
de uppgifter
vi tidigare fått
skulle huset
vara samma
för 100 och
3000 men så
var icke fallet.
Det passar
”nästan” men
delningen
Nu passar allt ihop och remmen löper som den ska i alla spår. för vissa av
Motorn riggad och klar för körning i bänken.
16
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Trendab,
därför
det långa
uppehållet
med slutet
på vår
artikel!
Försök
två gick
bättre för
nu visste
vi mer om
vad vi gav
oss in på
och felet med
ventilen var
fixat.
Micke styr allt från datorn. Ser enkelt ut men kräver en van hand
Efter bara
några varv på
Nervositeten var stor när motorn skulle
köras för första gången. Skulle den starta? startmotorn hoppade maskinen i gång.
Lite bludder och hostande, men efter lite
Skulle allt gå bra eller skulle ”The Big
justering av tändningen spann den snart
Bang” inträffa? Ja det är många tankar
fint. Inga läckage, oljetryck och temp såg
som surrar runt i skallen.
bra ut. Gissa att vi var glada! Nu kördes
Man ju hört olika skräckhistorier om hur
motorn i ca 20 minuter på 2500 varv för
folk sprängt motorer i bromsbänkar.
att köra in kammen och ringar mm. En
Michael Ivarsson, en av ägarna till
Trendab är dock en mycket rutinerad herre god lunch medan motorn svalnade och
som hållit på med racemotorer i snart 30år sedan blev det lite justeringar av ventiler
innan det var dags för det stora draget!
så han var den som var cool och lugnade
Goran och jag var nervösa, lösa i magen,
ner oss amatörer.
bet på naglarna men annars ”ganska
Det här kommer att gå bra försäkrade han
coola”
oss och tryckte på startknappen.
Första draget blev att kolla max effekt
Micke började med att köra runt motorn
/vridmoment. En sådan dragning ger inget
för att få upp oljetrycket innan den skulle
bra besked om hur bilen /motorn beter
startas på riktigt. Och tryck blev det! När
sig på vägen under verkliga förhållanden.
mätaren gick upp mot 9 kg stängde han
MEN här får man klart besked om vad den
av och vi kliade oss i skallen. Visst hade
ger när man söker vad max är:
vi racing pump med stor kapacitet men
Test 1. 157 Hk vid 5200 varv,
9 kg’s tryck? Nytt försök och nu sköt vi
vridmoment 259 Nm vid 2 500 varv!
oljefiltret så Goran fick en ”slick look”
med oljat hår. Vad är det
som händer?
Vi ska göra en lång historia
lite kortare men vi slet som
djur hela dagen men fick
ge upp utan att ha bromsat
motorn.
Tröstade oss med öl
& whisky på kvällen
och hade en massa
diskussioner och teorier.
När jag sedan vaknade
vid tvåtiden på natten var
lösningen klar. Vi hade
blockerat returhålet för
överströmningsventilen
med den adapterplatta vi
gjort för att få tråget och
pumpen att passa ihop. En
skitsak men ack så viktig!
När ventilen ville öppna
för att reducera trycket blev
det mottryck i systemet!
Så nu blev det till att vänta
på en ny tid i bänken hos

På datorskärmen får man all nödvändig
information och besked om hur motorn mår

Det var som attan! Långt över vårt mål
och glädjen var enorm!
Nu började vi med finliret och ställde in
allt för mer realistiska förhållanden, bilen
ska ju gå på gatan och köras för att det är
kul, och resultatet blev:
Test 2. 146 Hk vid 4 800 varv,
vridmomentkurvan är imponerande!
242Nm från 2500 varv till 3 400.
Efter lång-lång tid, mycket pengar, många
funderingar och framförallt mycket jobb
från Gorans sida så har vi nått målet
med STOR marginal. Vi satsade ju på att
få ut runt 140 Hk vid 5000 varv och vi
ligger klart över målet. Projektet har varit
spännande, ibland lite frustrerande men
otroligt kul! Nu är motorn klar och jobbet
med den ”Engelska Patienten” fortsätter.
Glada Healey Hälsningar från Johan &
Ulf.
PS: Tack Goran! Utan din hjälp hade vi
inte mått så gott som vi gör just nu!

Svart på vitt vad motorn ger. Detta då
under realistiska ”vägförhållanden”
17
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Austin Healey 3000 mk III BJ8 1967 ch nr: HBJ8 L 39275. Totalrenoverad 2004-2005. Bilder och kvitton finns. Bilen går mkt bra. Tvådelad lack
BRG/beige + beige cab. Ny svart inredning.
Ring för detaljerad info om renovering. Bilen finns att beskåda i Mariefred. Pris: 375.000 kronor. Stefan Kruus 070-4915973
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oljebyte till helrenovering. Renoverar du själv? Tag vår hjälp med speciellt komplicerade delar. Vi
bygger standard och raceöverväxlar som provkörs i provbänk, utför professionella förgasarrenoveringar, byter och brotschar kingpinbussningar,
monterar inredning och suffletter, renoverar och balanserar motorer,
balanserar ekerhjul korrekt m.m. m.m. Välkommen med alla förfrågningar.
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4 st 15 x 4,5” 72 ekrade. Förstärkt version som håller även för racing.
Fälgarna har gått en säsong på min tävlingsbil men behövs ej längre
eftersom vi får använda minilite fälgar. Ej slitna ekrar eller splines och
fälgbanorna är raka.
Nypris i England 1900:-/st. Säljes (exkl. däck) för 4000:Anders Schildt: 042-14 67 89 eller 0733-36 49 70

Renoveringar och reparationer. Vi utför kvalitetsarbeten på engelska sportagnar. Allt från
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4 st 15 x 5,5” 72 ekrade. Ej slitna ekrar eller splines och fälgbanorna är
raka. 4 st 2 år gamla däck i dimension 185/65 är monterade. Rullat ca
200 mil.
Nypris för fälgar i England ca 1800:-/st
Komplett pris inklusive fälgar, däck och innerslangar 6000:-
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Borås Motor Corporation AB
0703-933349 033-137906
magnuskarlsson@bornet.net
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Husbondegatan 36B
507 60 BORÅS

www.concourshealeys.com
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under djupt vatten

Hej och tack för mig!

på vårmönstringen -som blev en fullträff

Nu lämnar jag styrelsen och uppdraget som ansvaret för medlemsregistret.
Jag övertog ansvaret för medlemsregistret för 6 år sedan och på årsmötet i Vimmerby
2004 beslutades att funktionen registerhållare skulle vara en styrelsepost. Tidigare
hade den uppgiften legat på kassören men i och med att jag åtog mig att hålla reda på
alla medlemmar och bilar och göra matrikeln så avlastades kassören från det jobbet.
Jag har nu beslutat mig för att lämna det uppdraget och styrelsen. Raoul Kennedy
valdes till ny styrelsemedlem på årsmötet den 1 juni i Mullsjö och kommer att vara
ansvarig för medlemsregistret.
Och vad ska jag göra istället med all tid jag nu får över?
Ni minns väl Geoffrey Healey och hans kompis Issigonis? Jag kommer att ägna mer
tid åt mina katter, kattuställningar och kattklubben som jag tillhör och där jag också
har en plats i styrelsen. Kanske det blir någon liten kattflicka också så småningom som
kan få nya kattbarn. De kattungarna kommer säkert att få namn som har anknytning
till bilar på något sätt. Mitt stamnamn för kattuppfödning är S*Bibendums och det
passar väldigt bra på Heliga Birmakatter som kan se ut som Michelingubbar.
Ditte

K

PG tackade Ditte för ett bra utfört jobb på årsmötet

Reservdelar och Tillbehör till din M.G. Triumph,
Austin Healey och BMC-Saloon car
årsmodell 1955 och framåt

Tel. 08-664 53 10
Fax. 08-664 53 18

Lidingövägen 75 - 115 41 Stockholm

www.britishmotor.se

fästman, kan det bli bättre?
När vi kom fram till startplatsen andas jag
normalt igen – härligt – perfekt tajming.
Efter lite kära återseenden var det
dags att ge sig av. Efter att ha erhållit
information från dagens arrangörer,
roadmap och godis bar det iväg.
Dagens sträcka var på totalt ca 13 mil
och vi kunde genast konstatera att första
stoppet var ute på Muskö. Kul! Där har jag inte
varit på många år och vi såg fram emot tunneln
med en skräckblandad förtjusning.
När vi närmade oss Muskötunneln märkte vi
att det helt plötsligt blev kyligt i luften. (Hittills
har vi åkt endast iklädda t-shirt, kortbyxor och
solglasögon). Ju närmare tunneln vi kom desto
mer övervägde jag att sätta på jackan. Efter lite
tvekande åkte jackan på i alla fall och det var
tur det. För jag kan inte tänka mig att det var
mer än +5 grader längst ner i tunneln.
I roadmap´en kunde vi läsa en hel del om
tunneln – vilket var jätteintressant. Visste ni att
man varje timme pumpar ut 7000 liter vatten
från tunneln. Den började byggas år 1964
och det tog 4 år att färdigställa tunneln. Som
djupast är man 66 meter under vattenytan.
Vi guidades till Muskö kyrka där vi intog
utflyktens första gemensamma måltid. Sedan
var det bara att åka tillbaka till tunneln och ge
sig ner i djupet igen. Tur att man inte lider av
klaustrofobi.
Vi åkte runt på Södertörn på slingriga
småvägar och bara njöt av fartvinden, de öppna
landskapen och tvåsamheten. Härligt!
Vid tvåtiden var vi framme vid sista stoppet,
målet. Dags för lite mat igen! Konstigt vad
hungrig man blir trots att man sitter still hela
tiden. Efter maten var det så dags för lite lekar.
Här fick man prova på pistolskytte, pilkastning
och plockepinn. Plockepinnet gick så där
för mig, pilkastningen gick också sisådär
men nu skulle jag noggrant vilja berätta om
pistolskyttet……(Här har Sofie i 4 A-sidor
beskrivit och skrutit om sitt pistolskytte så
jag var tvungen att korta ner det till ett par få
rader, hon var rätt kaxig och jag ville bespara
Er från detta…. Reds.anm)
Efter prisutdelningen var det dags att packa
ihop och åka hemåt. Jag insåg snart att jag
skulle få problem att få med mig prispokalen

hem
– den
var ju så
stor. Men ett
förstapris är ju ändå ett
förstapris och då sitter man
ju gärna lite trångt.
Vi hängde på Lasse och Kerstin ut
till Nynäsvägen och fortsatte därefter

norrut. Vi vinkade av Erik och Merit utmed
Norrtäljevägen och hämtade därefter barnen.
Väl hemma igen njöt jag av ett glas iskall
Rosévin och satte mig på altanen och
reflekterade över dagen.
Jag konstaterade snabbt att det här var den
trevligaste Vårmönstringen jag varit på hittills.
Kanonväder, trevliga utflyktsmål, trevligt
sällskap och ett helt underbart arrangemang!
Tack så jättemycket – det uppskattas verkligen!

Varför inte pryda din Sprite med en snygg 50-års jubileumsbadge?
Det är Reter Isselmann från Tyskland som erbjuder oss att köpa
denna fina badge. Den är gjord i metall och emaljerad i tre färger.
Priset är 25 euro inkl rostfria fästskruvar plus frakt. Kontakta
Peter på för mera detaljer.
Peter Isselmann
Celler Strasse 13
D-28205 Bremen
0049(0)421 / 443749
mail: peterisselmann@nord-com.net
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lockan 7 (!) en lördagsmorgon i maj,
närmare bestämt den 10:e ringer
väckarklockan (typiskt att man måste
gå upp så här tidigt när barnen för en gångs
skull fortfarande ligger och sover och hela
familjen i annat fall skulle fått chans till en
ordentlig sovmorgon – något som numera är
rätt ovanligt.) Men så piggnar jag på mig – upp
och hoppa – här har man inte längre tid att
ligga och såsa, idag är det ju Vårmönstringen!
In i duschen och sedan upp i köket och duka
fram frukosten. Här är det planering på hög
nivå. Det är mycket som ska klaffa så att vi
hinner vara i Haninge till klockan 10. Nu är
det stressigt – om bara 3 timmar ska vi vara på
plats, hur ska vi hinna?!?
Här krävs en minutiös planering. Familjen
ska utfodras, matsäcken packas, barn som
ska kläs på (låter kanske inte så svårt men
vår lilla ”Fialotta” har börjat med att springa
åt ett helt annat håll varje gång som kläderna
ska sättas på – samtidigt som hon har starka
åsikter på vilka kläder som duger för dagen,
det här trodde jag inte kom förrän i tonåren!),
tandborstning, avdukning i köket, ryggsäcken
med leksaker ska packas ned……. Puh, nu
är klockan redan halv nio. Nu är det stressigt
– svettpärlorna börjar så sakta synas i pannan.
Klockan 08:45 kom vi fram till barnvakten. Vid
det här läget konstaterade vi att vi verkligen
hade välsignats med ett kanonväder – det här
kunde bli hur bra som helst. Efter avlämningen
bar det av hemåt igen. Snabbt in i huset och
rafsa ihop det sista. Vid 9-tiden skulle Erik
Sandgren och Merit Mattson komma förbi och
hämta oss för en liten kolonnkörning söderut.
De har då redan varit på resande fot från
Svanberga (Norrtälje) i nästan en timme. De
var lite smarta och lämnade iväg sin Sara till
barnvakten redan på fredag kväll och hade en
betydligt lugnare morgon än vad vi hade……..
Kvart över 9 startar vi då äntligen och ger
oss iväg. När vi svängt ut på Norrtäljevägen
söderut känner jag att andhämtningen genast
blir lite lugnare och välbefinnandet kommer
så smått. Den stressröda färgen på kinderna
avtar ju längre söderut vi kommer. Nu ska jag
bara njuta – precis hela dagen! Det är det här
jag har sett fram emot så länge. Vinden som
smeker/rufsar håret i en fin gammal bil med sin
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fikarast vid muskö kyrka

sofie belander
co-driver
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