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venska Sportvagnsakademien som bildades för fyra år sedan och är en
idag en oformell samling entusiaster som verkar för att främja svensk
sportvagnskultur. Inom fyra år planerar man för en formalisering med
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Främja sportvagnskulturen.
Värna om användandet av sportvagnen.
Verka för alla typer av sportvagnar oavsett fabrikat eller årsmodell.
Arbeta nationellt och internationellt för ökat intresse för sportvagnen
som kulturell företeelse.
Arbeta för ökat säkerhets– och miljötänkande.
Akademien ska fastställa kriterier för vad som anses vara en sportvagn.

I samband med årets sportvagnsträff den 28 augusti utsågs vår klubb till året
sportvagnsklubb med motiveringen:
”Austin Healey Club of Sweden är en märkesklubb som under många år
verkat både för sina medlemmar, för främjande av Austin Healey och för
samverkan mellan andra märkesklubbar. Klubben har aktivt bidragit till
sportvagnars användande. En väl fungerande klubb med många aktiviteter för
sina medlemmar. Under 2008 arrangerade klubben med stor framgång en stor
internationell träff.”
Dessutom gick priset som årets sportvagnsprofil till vår medlem Kåge Schildt
med motiveringen:
”Kåge har under många år på ett mycket förtjänstfullt sätt verkat för svensk
sportvagnskultur. Starkt engagerad i klubbarbete, inte minst under ett antal
år då han var tävlingsledare för svenskt Sportvagnsmeeting. Han har trots
tidskrävande förtroendeuppdrag hela tiden själv varit aktiv och med sina
sportvagnar. Kåge har genom sitt positiva engagemang starkt bidragit till att
ge sportvagnsentusiaster många tillfällen till rika sportvagnsupplevelser”.
Helgen som blev en stor framgång för våra Healeys och vår klubb kompletterades med att en lycklig Göran Nilsson fick äntra scenen och mottaga priset
som publikens
val av den finaste bilen genom
sin fantastiska
Austin-Healey
3000.
Det är inte utan
att vi skall känna
oss stolta i klubben.
Jag vill också
passa på att önska
alla medlemmar
och sponsorer en
riktigt
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Nu är det dags att boka in 2011 års årsmöte. Denna gång går det av stapeln under pingsten. Platsen
är det berömda spökslottet Häringe på Södertörn mellan Stockholm och Nynäshamn. Slottet har en
intressant historia och har ägts av bl a Ivar Kreuger och Axel Wenner-Gren.
Incheckning på fredagseftermiddagen. Buffé serveras på kvällen.
På lördagen kör vi första delen av årsmötesrallyt fram till cirka 15-tiden. Sedan följer årsmötet.
Kvällen ägnas åt galamiddag och allmän samvaro.
På söndag morgon fortsätter rallyt och vi hamnar så småningom på Haninge Retro Run där vi har
målgång och prisutdelning. Därefter fri hemfärd.
Fullständig information om bokning och priser med mera kommer i nästa tidning.
Mer att läsa finns på: www.haringeslott.se och www.retrorun.se

Luciafirande i Globens skugga
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Östra sektionen bjuder på lussekaffe med
tillbehör och glögg för de som så önskar,
torsdagen den 9 december. Den traditionella
lokalen på söder för detta evenemang står ej
längre till vårt förfogande.
Vi har därför i år flyttat oss lite längre söderut, närmare bestämt till Kärrtorp. Adressen
är Tylögränd 20 på baksidan. Det går bra att
åka tunnelbana nr 17 mot Skarpnäck, det är
bara en kort promenad. Stig av i Kärrtorp!
Parkeringsplatser finns också i närområdet.
Vi startar vid 19-tiden. De som har bilder att
visa och historier att berätta tar med dessa.
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BSCM 2010 eller ”vi hade i alla fall inte tur med vädret”
Av Claes Aggestig

årets
julklapp

Räddaren i nöden för
Lucas elsystem
Många klagar på att elektriska
komponenter av märket Lucas,
verkar fungera sämre än motsvarande
komponenter från andra tillverkare. Men
det beror oftast på att man inte förstår
hur elektriska komponenter verkligen
fungerar och då speciellt Lucas egna.
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Som vanligt den tredje lördagen i augusti går British SportsCar Meeting av
stapeln från olika platser runt Mälardalen. Denna lördag var starten strax utanför
Vagnhärad och målet skulle visa sig vara i Nyköpings hamn. Det är där Automobilsällskapet i Nyköping arrangerar sina trevliga onsdagsträffar med olika teman.
Automobilsällskapet var även med och arrangerade BSCM i år med några egna
kontroller. Nytt för i år var att det inte var några 1x2-frågor utan bara praktiska
prov.
Som sagt vädret var inte varmt och regnet hängde i luften och en ordentlig skur,
nja snarare ett skyfall, kom strax innan prisutdelningen. Healeyklubben hade två
pristagare bland de tio första med Robert Eriksson på andra plats och herr och fru
Auvinen på tionde.
Hoppas nu bara att inte denna trevliga tradition med BSCM tar slut så att vi alla
kan boka in tredje lördagen i Augusti 2011 för en trevlig tur runt Mälardalen.
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Här utförs praktiskt prov

Som alla vet är en elektrisk koppling
beroende av väl fungerande ledare. När så
inte är fallet, uppstår ett spöklikt fenomen,
mera känd som rök. Alltså, rök är det som
får en elektrisk koppling att fungerar. Man
vet det nu, eftersom varje gång man släpper
ut rök ur en elektrisk koppling, slutar den
att fungera. Den kan verifieras upprepade
gånger genom vetenskapliga tester. Varje
gång rök kommer ut från en elektrisk
komponent (t.ex. en Lucas voltregulator),
ser man omedelbart att den slutar fungera.
Kablarnas funktion är att transportera röken
från en elektrisk komponent till en annan.
Om det uppstår en läcka i någon koppling
som får röken att läcka ut, slutar allt att
fungera.
Från det här enkla konceptet för elektrisk
energiöverföring (i form av rök) kan en
bättre förståelse av elektriska komponenters
mystiska beteende (och då särskilt Lucas )
nås hos den vanlige användaren.
Nu har
produkten
kommit som
vi alla väntat
så länge på,
rökpåfyllaren
för kabelhärvor. Med
ett enkelt
handgrepp
kopplas
behållaren
in i systemet
och på ett par
minuter är allt som det var på 60-talet igen.
Passar alla engelska bilar, även Jaguar.
Finns hos välsorterade handlare.

(Tack till MCHK för tipset)

Line-up före start

Bankörning 2011
Tillsammans med Mg, Mini, TR, Triumph samt
Morganklubben har vi undersökt möjligheten att få prova på bankörning. Syftet är en
förbrödring över märkesgränserna som ska
resultera i trevliga träffar samt större möjligheter för oss alla att hyra banor till vettiga priser,
eftersom vi blir fler deltagare.
Vi kommer att köra under organiserade och
säkra förhållanden då vi har med oss Kenneth
”Kåge” Gustafsson som är medlem i MGklubben och SBF. Han är även licensierad
instruktör på bl a Sviestabanan och Mantorp i
Linköping.
De datum som är aktuella är följande:

kl 09.00-10.30). Deltagarantalet är max 40 bilar. Bankostnaden per ekipage 550:-. Godkänd
hjälm krävs, tunna greppvänliga handskar,
sportskor och täckande klädsel (vanlig långärmad jacka). För att deltaga krävs PR-licens
(prova på) som kan lösas på plats för ca 150:-.
(Svenska Bilsportförbundet är ännu ej klara
med prissättningen, men detta torde bli klart till
100% i början av januari 2011.)
Hur man hittar: Gå in på Malmbybanans
hemsida: malmby-fairground.se, klicka sedan
på ”vägbeskrivning” och ladda ner karta i A4format.
Ta med fikakorgen!

Lördagen den 9 april 2011

Lördagen den 13 augusti 2011

Förarutbildning i Linköping. Kåge står för teori
och praktik på Sviestabanan om den är ledig.
Kursen är gratis förutom mackor och kaffe ca
30:-. Möjligen kommer en kostnad om vi får
bruka banan, vilket vi för närvarande ej vet.
Kostnaden bör dock ej bli särskilt hög.
Lokalen finns på Linköpings Motorstadion
(Sviestad) ca 5 km öster om Linköping utmed
väg 35 mot Västervik. Kursen startar kl 10.00
och avslutas kl 16.00.

Bankörning på samma bana (Malmbybanan i
Strängnäs) kl 09.00-17.00 (första start kl 11.00,
besiktning och genomgång kl 09.00-10.30).
Alla övriga uppgifter såsom säkerhetsföreskrifter, vägbeskrivning etc, se ovanstående punkt.
Ta med fikakorgen!

Lördagen den 21 maj 2011
Bankörning, Strängnäs. Vi kör under ledning
av Kåge på Malmbybanan utanför Strängnäs kl
09.00 till 17.00 (besiktning och genomgång

Anmälan:
Anmäl dig snarast, dock senast den 28 mars
till:
Kenneth Gustafsson, tel. 013-66560 (säkrast
kvällstid) annars e-post: k.g.gustafsson@telia.
com alternativt
Gert Assermark, tel 0151-10114, e-post: gert.
assermark@gmail.com














Nyköpings hamn - mer öde än vanligt


Tävlingens tvåa Robert Eriksson med Triumph-codriver
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Artikeln är gjord för Austin Healey Magazine,
Austin Healey Club USA:s medlemstidning.
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KDW$UQH1LOVVRQZDQWHGZDVDQ
$XVWLQ+HDOH\ZLWKDWRWDOO\RULJLQDO
DSSHDUDQFHEXWWKHSHUIRUPDQFH
FDSDELOLW\RIDPRGHUQVSRUWVFDU
$VGRFXPHQWHGKHUH0DJQXV.DUOVVRQRZQHURI%RUDV0R
WRU&RUSRUDWLRQ$%LQ6ZHGHQ ZZZFRQFRXUVKHDOH\VFRP 
ZDVDEOHWRFUHDWHWKHFDUWKDW$UQHKDGGUHDPHGRI
:KHQ$UQHDFTXLUHGWKLV$XVWLQ+HDOH\%7KH
OHDUQHGIURP%ULWLVK0RWRU,QGXVWU\+HULWDJH7UXVWWKDWLWKDG

EHHQEXLOW6HSWHPEHUDW$ELQJGRQSDLQWHG&ROR
UDGR5HGZLWKDJUH\LQWHULRUDQGVKLSSHGWR1HZ<RUN
,PSRUWHGLQWR6ZHGHQLQWKHHDUO\VWKHFDUKDGEHHQDF
TXLUHGE\DIULHQGRIKLVZKRKDGDFRVPHWLFUHVWRUDWLRQGRQHLQ
3RODQGDQGVXEVHTXHQWO\VROGLWWR$UQH$UQHVWRUHGLWIRUDZKLOH
WKHQGHFLGHGWRWXUQLWRYHUWR%RUDV0RWRU&RUSRUDWLRQDUHVWRUDWLRQ
VSHFLDOLVWZLWKDQLQWHUQDWLRQDOUHSXWDWLRQIRUWKHTXDOLW\RILWVZRUN
7KHUHVWRUDWLRQZRUNFRPPHQFHGLQ2FWREHU7KHÀUVWVWHSV
ZHUHWRGLVVDVHPEOHWKHFDUFRPSOHWHO\DQGWKHQUHEXLOGWKHVHPL
PRQRFRFTXHFKDVVLVH[DFWO\DVRULJLQDOEXWZLWKDIHZVXEEWOHUHLQ

IRUFHPHQWV7KHIUDPHZDVVHSDUDWHGIURPWKHEXONKHDGVDQG
SXWLQWRDIUDPHMLJZKHUHLWZDVUHSDLUHGDQGUHDOLJQHGPDN
LQJWKHIUDPHEHWWHUWKDQEUDQGQHZ7RPDNHÀQLVKLQJZRUN
HDVLHUWKHIUDPHZDVPRXQWHGRQDURWDWLQJIUDPHUDFN
%HFDXVHWKH%7FDPHZLWKÀEHUJODVVIURQWDQGUHDUIHQG
HUVDQGEHFDXVH$UQHZDQWHGDKLJKSHUIRUPDQFHFDUKH
SXUFKDVHGQHZIHQGHUVGRRUVERQQHWDQGERRWOLGLQDOXPL
QXPIURP$+HDG+HDOH\VLQ(QJODQG UHSUHVHQWHGE\*DU\
'H[WHUDQG.HLWK%DWHVLQWKHSLFWXUHDWXSSHUOHIWDERYH $OO
WKHERG\DQGFKDVVLVPHWDOZRUNZDVGRQHE\PHWDOPDV

10


May-July 2010

$XVWLQ+HDOH\0DJD]LQH

WHUFUDIWVPDQ+DVVH6\UpQ WKUHHSLFWXUHVDERYH 7KLVZDV
FHUWDLQO\QRWDQHDV\WDVNFRQVLGHULQJWKHTXDOLW\RIWKHFXU
UHQWO\DYDLODEOHERG\SDQHOV(YHU\VLQJOHSDUWKDGWREHH[
WHQVLYHO\UHVKDSHGLQRUGHUWRÀWZLWKPDQ\WULDOÀWWLQJVDQG
UHVKDSLQJVQHFHVVDU\EHIRUHDOORIWKHVHDPVZHUHSHUIHFWO\
PDWFKHGDQGDOOWKHRSHQLQJVH[DFWO\HYHQDOODURXQG
2QFHDOOWKHPHWDOZRUNKDGEHHQFRPSOHWHGWKH
FDUZDVJURXQGDQGVDQGHGVPRRWKWKHQSULPHGDQGÀ
QDOO\PDVNHGDQGSDLQWHGLQWKH+HDOH\%OXHRU,FH%OXH
0HWDOOLFFRORUWKDW$UQHKDGVHOHFWHGIRUWKHFDU
$XVWLQ+HDOH\0DJD]LQHMay-July 2010 11
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7KHUHDOPDJLFZDVDSSOLHGLQUHEXLOGLQJWKHPHFKDQLFDO
SDUWVRIWKHFDU²WKHSRZHUWUDLQEUDNHVDQGVXVSHQVLRQ%HLQJ
DJUHDWVSRUWVFDUHQWKXVLDVW$UQHZDQWHGDTXDOLW\FDUWUXHWR
WKHRULJLQDOEXWDVIDVWDVSRVVLEOH$UQHDQG0DJQXVRSWHGWR
EXLOGDQHQJLQHDQGWUDQVPLVVLRQWKDWZRXOGEHYHU\QHDUUDF
LQJVSHFVEXWVWLOOUHOLDEOHDQGURDGZRUWK\IRUXVHRQORQJWRXUV
7RWKLVHQG0DJQXVSXUFKDVHGDIXOOUDFHDOXPLQXPKHDG
GHJUHHUDFHUDOO\FDPVKDIWUROOHUURFNHUVZLWKDKLJKHU
OLIWUDWLREXFNHWFDPIROORZHUVYHUQLHUFDPJHDUFRPSHWLWLRQ
FDPFKDLQWHQVLRQHUFRPSHWLWLRQFDPFKDLQIRUJHG2PHJD
SLVWRQVWXIWULGHGFUDQNVKDIWZLWKHLJKWÁ\ZKHHOEROWVKLJKWHQ
VLOHVWXGVIRUFRQQHFWLQJURGVKHDGDQGPDLQEHDULQJVDOXPL
QXPÁ\ZKHHOFRPSHWLWLRQFUDQNGDPSHUXSUDWHGFOXWFKDOX
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PLQXPRLOVXPSWXEXODUH[KDXVWPDQLIROGDQGVLGHH[LWPXIÁHU
7KHEORFNZDVERUHGWRÀWWKHIRUJHGSLVWRQVDQG
SRFNHWVZHUHPLOOHGLQRUGHUWRFOHDUWKHKLJKOLIWH[
KDXVWYDOYHV7KHKHDGZDVVNLPPHGWRDFKLHYHDVWDWLF
FRPSUHVVLRQUDWLR7KHFUDQNZDVJURXQGWXIWULGHG
DQGVWUDLJKWHQHGDQGWKHEORFNZDVFHQWHUERUHG$OO
PRYLQJSDUWVZHUHH[SHUWO\DQGWKRURXJKO\EDODQFHG
E\DFFRPSOLVKHGPHFKDQLF/DUV7RUQEODGDQGWKHHQ
JLQHZDVWULDODVVHPEOHGWRFKHFNDOOWROHUDQFHV
7KH0N,FDUEVZHUHUHSODFHGZLWKDUDOO\VW\OHWULSOHFDUEXUH
WRUVHWXSZLWKFXVWRPPDGHOLQNDJHDQGWKUHHLQFK+'FDUEV
7KHJHDUER[KRXVLQJZDVERUHGRXWLQRUGHUWRDFFHSWD
WKLFNHU OD\VKDIW WR KDQGOH WKH DGGLWLRQDO WRUTXH RI WKH KLJKO\

$XVWLQ+HDOH\0DJD]LQH

WXQHG HQJLQH $ VWUDLJKWFXW 6HEULQJ JHDUVHW ZDV ERXJKW LQ
WRJHWKHUZLWKQHZRULJLQDOVWRFN 126 VHOHFWRUKXEVVHOHFWRU
IRUNVDQGVHOHFWRUURGV7KHUHVXOWRIWKLVZRUNZDVDQDOPRVW
QHZJHDUER[EXWZLWKUDWLRVYHU\VXLWDEOHIRUWKHSRZHUDQG
KLJKVSHHGXVHRIWKHVSHFLDOHQJLQH7KHRYHUGULYHZDVFDUH
IXOO\UHEXLOWDQGDGMXVWHGVRLWZRXOGZRUNTXLFNO\DQGUHOLDELO\
0DJQXVLVWHVWLQJWKHUHOHDVHSUHVVXUHLQWKHRYHUGULYHLQWKH
SLFWXUHDWORZHUULJKWRQWKHRSSRVLWHSDJH
7KHGULYHVKDIWZDVUHEXLOWXVLQJKLJKTXDOLW\+DUG\6SLFHUXQL
YHUVDO MRLQWV DQG IXOO\ EDODQFHG 7KH UHDU D[OH ZDV IXOO\ UHEXLOW
UHWDLQLQJWKHRULJLQDOUDWLR
7KH IURQW HQG ZDV PRGLÀHG WKURXJK WKH XVH RI IXOO\ DGMXVW
DEOH IURQW VKRFN DEVRUEHU PRXQWLQJV :KHHO DOLJQPHQW ZDV

VHWWRGHJUHHQHJDWLYHFDPEHUWRLPSURYHFRUQHULQJDQGD
KHDY\GXW\LQFKDQWLUROOEDUZDVÀWWHG&DUERQLPSUHJQDW
HGEXVKLQJVXVHGIRUORZHUZLVKERQHDWWDFKPHQWVDQGSRO\XUH
WKDQH EXVKLQJV XVHG IRU WKH WRS WUXQQLRQ &RPSHWLWLRQ VSULQJV
ZHUHÀWWHGDWWKHUHDUDQGWKHRULJLQDOIURQWDQGUHDUVKRFNDE
VRUEHUVZHUHUDWDLQHGEXWIXOO\UHEXLOWDQGXSUDWHGWRFRPSHWL
WLRQVSHFLÀFDWLRQV
7KHIURQWEUDNHVZHUHPRGLÀHGWKURXJKLQVWDOODWLRQRIPHWULF
W\SH  *LUOLQJ FDOLSHUV DQG %- EUDNH GLVFV 7KH GUXP EUDNHV
ZHUHUHWDLQHGDWWKHUHDUEXWFRPSOHWHO\UHVWRUHGDQGUHEXLOW
$KLJKUDWLRVWHHULQJFROXPQDQGER[ZDVDFTXLUHGDQGWKH
VWHHULQJ FROXPQ ZDV PRGLÀHG WR EH FROODSVLEOH IRU VDIHW\ WKH
VWHHULQJER[ZDVFRQYHUWHGWRXVHDPRGHUQRLOVHDO
$XVWLQ+HDOH\0DJD]LQHMay-July 2010 13
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,QDOORWKHUUHVSHFWVWKHFDUZDVUHVWRUHGFDUHIXOO\IROORZ
LQJWKH5HVWRUDWLRQ*XLGHOLQHVSXEOLVKHGE\WKH$PHULFDQ
&RQFRXUV5HJLVWU\FRPPLWWHHZKRDUHGRLQJDJUHDWMRELQ
KHOSLQJWRSUHVHUYHWKHFRUUHFWDSSHDUDQFHRIDOO+HDOH\V
$VPDQ\DVSRVVLEOHRIWKHRULJLQDOPHWDOSDUWVZHUHUH
WDLQHGDQGFOHDQHGVWULSSHGDQGUHÀQLVKHGLQFKURPH
DQRGL]HGFDGPLXPSODWHGRU]LQFSODWHGÀQLVKDVDSSURSUL
DWH$QHZVWHHOEUDNHSLSHVHWZDVPDGHWRH[DFWRULJLQDO
VWDQGDUGVIRUWKHFDUE\'RXJ5HLG$.$0U)LQHVSDQQHUZKR
KDGDOVRVXSSOLHGWKHFRUUHFWPHWDOOLFJUHHQHQJLQHSDLQW
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$FRUUHFWRULJLQDOVW\OHEDWWHU\ZDVVHFXUHGIURP&ODV
VLF%DWWHU\FRPSDQ\DQG5RJHU0RPHQWPDGHH[DFW
UHSURGXFWLRQ/XFDVEDWWHU\KHOPHWVIRUWKHFRUUHFWRULJL
QDODSSHDUDQFH$QHZZLULQJKDUQHVVZDVLQVWDOOHGWR
JHKWHUZLWKPDQ\126/XFDVSDUWV7KHLQVWUXPHQWVZHUH
H[SHUWO\UHVWRUHGE\$QG\·V+HDOH\WHDPLQ6ZLW]HUODQG
%HFDXVHRILWVYLVLELOLW\SDUWLFXODUDWWHQWLRQZDVSDLGWRUHVWRU
LQJWKHLQWHULRUWRH[DFWRULJLQDOVSHFLÀFDWLRQV$OOLQWHULRUSDQHOV
ZHUHFXVWRPPDGHIRUWKHFDUDQGGUHVVHGLQFRUUHFWRULJLQDO
SDWWHUQOHDWKHUFORWK7KHVHDWVZHUHXSKROVWHUHGLQEOXHOHDWKHU

$XVWLQ+HDOH\0DJD]LQH

ZLWKZKLWHSLSLQJ$VRULJLQDOÁRRUFRYHULQJDQGFDU
SHWLQJZDVXVHGWKURXJKRXWWKHLQWHULRURIWKHFDU
:KHQWKHLQWHULRUZDVÀQLVKHGWKHUHZDV
QRYLVLEOHFOXHWKDWZLWKLQWKLVFDUOXUNVWKHVRXO
RIDIXOOUDFHFDUWKDWZRXOGKDYHEHHQFRP
SHWLWLYHDW6HEULQJLQDQGFDQKROGLWV
RZQRQDQ\PRGHUQYLQWDJHVSRUWVFDUWRXU
$XVWLQ+HDOH\0DJD]LQHMay-July 2010 15

Enthusiast nr

119

13

Featured Healey
([WHUQDOO\WKHFDUZDV
ÀWWHGZLWKFDUHIXOO\EDO
DQFHGSDLQWHGVSRNH
ZLUHZKHHOVVKRGZLWK0L
FKHOLQ;$6[UDGLDOV
DVOLJKWDOORZDQFHWRWKH
SRZHUDQGKDQGOLQJOXUN
LQJXQGHUQHDWKWKHVNLQ
$OOWKLVVXPVXSWRD
FDULQFRQFRXUVFRQGL
WLRQZLWKRQO\DIHZJLYH
DZD\VWRLWVKLJKO\WXQHG
VWDWH7KHVOLJKWO\ZLGHU
ZKHHOVWKUHHWZRLQFK
FDUVWXEXODUH[KDXVWDQG
VLGHH[LWPXIÁHUDUHUHDOO\
WKHRQO\YLVLEOHGLIIHUHQFHV
IURPDQDOORULJLQDOFDU
7KHFDULVUHDOO\GUHDP
OLNHWRGULYHZLWKDVPRRWK
HYHQH[KDXVWQRWHGXHWR
WKHFDUHIXOO\EDODQFHGDQG
DVVHPEOHGHQJLQH<RX
FDQIHHOWKHOLJKWQHVVRIWKH
ERG\ZKHQDOOWKHHVWLPDW
HGKRUVHSRZHULVOHW
ORRVH7KHURDGKROGLQJUHDOO\
LVH[TXLVLWHWKDQNVWRWKH
VXVSHQVLRQPRGLÀFDWLRQV
,QWRWDO$UQHKDVD
EHDXWLIXOFODVVLFFDUEXLOW
WRORRNMXVWULJKWEXWZLWK
WKHFDSDELOLWLHVLQSHUIRU
PDQFHDQGKDQGOLQJWR
WDNHRQPRGHUQVSRUWVFDUV
%RWWRPULJKW$UQH1LOV
VRQ LQWKHUHGMDFNHW
KLVQHSKHZ0DJQXV1LOV
VRQDQGKLVEURWKHU2OOH
DUHREYLRXVO\SOHDVHG
ZLWKWKHUHVXOWVRIRYHU
WZR\HDUVRIZRUN
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Trevliga skånska Healeyaktiviteter 2010
Av Peter Bäckström

Vi stolta Healey-ägare i södra landsänden
har haft några trevliga lokala sammankomster under året. Vi blev ju sporrade av
att klubben kammade hem en hedrande
andraplats i förra årets Brittiska Klubbkamp med start i Helsingborg.

Första aktiviteten i år blev deltagande i
UBCC:s traditionella vårmönstring 18 april,
som i år startade från det fina Bilmuséet Autoseum i Simrishamn. MSCC hade ett eget
vårrally med många brittiska bilar, speciellt
Morgan denna dag, och vi sammanstrålade
med dem vid Autoseum. Målet var Hotell
Åhus Strand och vägen dit gick på vackra
Österlen-vägar via bl a Stenshuvuds Nationalpark, Kivik, Vitemölle och Brösarps
backar. Lite svalt väder denna försenade vår
avskräckte inte alla från att köra nercabbat
och drygt 30 fina brittiska ekipage deltog i

UBCC-rallyt. Albert Sollevis fina 3000 Sebring väckte berättigad beundran. Undertecknads Gula Faran var också med. Rallyt
avslutades med värmande lunch innan hemfärd.
Tisdagen 11 maj var UBCC-klubbarna
inbjudna till British Evening på Jägersro
Travbana. Det var galoppafton och vad var
mer passande än att komplettera de fina
hästkrafterna på banan med ädla brittiska
fordon. Drygt 40 bilar deltog och parkerades framför huvudläktaren till publikens
och vår egen stora förnöjelse. Ett urval av
bilarna fick dessutom defilera runt banan
och bli särskilt presenterade av speakern.
Denne förträfflige speaker hade fått en lista
över vilka bilar som deltog. När en av bilarna inte kom till start observerade han inte
detta utan presenterade en MGRV8 som
en Aston Martin. Föraren ville inte kännas

Albert Sollevis AH3000 Sebring
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vid något annat än MG och avvaktade. Då
tyckte speakern att den där Aston Martin bilen har väl något problem som inte kommer
iväg. Dubbelt förargligt för alla för därefter
stämde inte hans presentation på någon av
de efterföljande bilarna. Att kalla en hundkoja för TVR är väl ändå att gå över gränsen! Här finns en folkbildningsuppgift att
jobba med. Men ett gott skratt fick vi alla
och vi hade en trevlig kväll med brittisk pub
och allt. Björn Berlins förträffliga helsvarta
”Tågrånar Healey” var det många som nyfiket frågade om, och Lennart Perssons fina
vita 3000 körde i defileringen på banan.
Hästfantasterna på Jägersro tyckte det hela
var så trevligt att vi redan är inbjudna till
nästa år igen.
Söndagen den 5 september gick årets traditionella Brittiska Klubbkampen av stapeln. Start och mål i Trelleborg. Huvudarrangör var i år Mini Club Sweden som vann
2009. För min egen del började dagen med
en hårresande upplevelse, då jag efter att
ha kört förbi en parkerad stadsbuss inne i
Lund skulle bromsa ner innan en rondell.
Pedalen i botten och ingen fartminskning!
Nerväxling, motorbroms & handbroms och
inrattande på en infart till en bensinmack
räddade situationen. Hemlinkande i sakta
mak med svansen mellan benen och handbromsen beredd. Konstaterade att bromsoljebehållaren var tom och fyllde upp den.
Med lite pumpande återvände bromsverkan
successivt. Diagnos: Packningarna i huvudcylindern tätar dåligt. Men det var ju Klubbkamp, och bromsar fanns det ju faktiskt bara
man pumpade regelbundet. Alltså, försiktig
körning till Trelleborg och samling med
Healey-kompisarna till start. Vi var fyra
bilar i Healey-teamet och vi beslöt att följas åt och samarbeta tätt under hela rallyt.
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Fredrik Spong hade för säkerhets skull tagit med hela familjen i Healeyn. Miniklubben hade gjort ett gott arbete och det var en
mycket trevlig rallysträcka med bland annat
en kontroll vid Sveriges sydligaste udde,
Smygehuk. Här väckte de många brittiska
ädlingarna stort intresse från alla söndagsfikande besökare vid kaféet och rökeriet.
Några föräldrar passade på att ge barnen en
snabbkurs i anrika brittiska bilmärken.
En rolig ny kontroll gick ut på att man håller en vattenfylld mugg med hål i botten i
ena handen utanför bilen och rattar bilen
genom en konbana med den andra så fort
som möjligt. Man får poäng efter hur mycket vatten som är kvar i muggen i mål.
Vi defilerade in i mål och efter välförtjänt
rallylunch blev det prisutdelning. Eftersom
jag är van vid att ”hålla låda” vid Klubbkampen så städslades jag för att presentera
resultatet och dela ut priserna. Lite pinsamt
var det ju att jag utropade vår klubb som
segrare, men det var ju andra som räknat
poäng, så ingen misstyckte. Torsten Jönsson fick välförtjänt bärga den fina vandringspokalen.
Söndag den 3 oktober blev vi ett 15-tal
personer som samlades i Åhus för ett garagebesök hos Bengt & Margaretha Larsson. Healey-Bengt visade bl a ett pågående
renoveringsarbete med en BJ8 och berättade om olika leverantörer. Underbart att se
vilken finish man kan uppnå. Bengt har bl
a lyckats med konststycket att göra bilens
rattstång kollapsibel med den inneslutna
kabelhärvan och allt. En sådan rattstång
skulle jag önska mig i julklapp om den
gick att köpa. Verkstaden surrade av alla
diskussioner som pågick och vi lärde oss
alla mycket. Dagen avslutades med besök
på Faster Edits verkstad i Kristianstad, en
lokal som Bengt och ett gäng andra bilentusiaster byggt åt sig själva för ett antal år
sedan. Vi fick också en trevlig fikastund tillsammans innan hemfärden. Extra kul att så
många var intresserade.

RESULTAT I BRITTISKA KLUBBKAMPEN 2010
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Austin-Healey klubben		
Morris & Wolseley klubben
TVR klubben				
Rover klubben				
Triumph klubben				
MG klubben				
Triumph TR				

24,0 poäng
21,6
20,3
19,8
19,2
18,6
18,6 (utslagsfråga)

Björn Berlin checkar in
på Jägersrotravet.
Familjen Spong försvarar klubbens färger
under Brittiska Klubbkampen.
På garagebesök
Bengt Larsson.

hos

Torsten höjer segerpokalen
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Nostalgibilder

Dessa
bilder är tagna
under en tävling mot klockan i
Ombergsbacken 1972 eller 1973. Morganklubben och Healeyklubben hade hyrt
backen, vilket man även gjort några år
tidigare. Jag hade på den tiden en Morgan
4/4 1950 som jag deltog med. Nu kan det
vara intressant att få veta vem som hade
desssa Healeybilar då och vad som hände
med dem sedan. . Om någon känner igen
bilarna, de gamla registreringsnumren
syns ju tydligt, så kontakta gärna mig eller
redaktionen.
/Per Mauritzon

AHCS - årets sportvagnsklubb 2010

Text: Göran Nilsson Foto: Magnus Karlsson och Christina Havrell

Sportvagnsträffen på
Hofsnäs Herrgård

S

portvagnsträffarna på Hofsnäs Herrgård i Boråstrakten startade samtidigt
som Svenska Sportvagnsakademien
bildades 2006. I år var det femte gången
som arrangemanget gick av stapeln. Eftersom det är mina hemmatrakter blev jag
kontaktad för att hjälpa till vid mötet. Väderprognoserna var väl inte så bra men vi
klarade oss relativt bra under dagen, dock
blev hemresan för en del relativt blöt.
Mötet innehöll en bred palett av inslag så
som presentation av intressanta sportbilar,
ångbåtsturer, hur man stickar en Morgan,
samt specialmaskiner för plåtformning från
Verktygsboden. Utmärkelser delades även
ut för årets sportvagnsklubb, årets sport-

Renoveringar och reparationer. Vi utför kvalitetsarbeten på engelska sportvagnar. Allt från
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 inredningar och suffletter, renoverar och balanserar motorer,
balanserar ekerhjul korrekt m.m. m.m. Välkommen med alla förfrågningar.

vagnsprofil, bästa bil och bästa puts. Temat
för året var Italien och Alfa Romeo som firar 100 år med stor utställning av Alfa Romeos sportvagnar med hjälp av Club Alfa
Romeo.
Dagen började bra med en speciell parkering för Healeys och fortsatte med en
presentation av vår Healeyklubb genom
ordförande PG, dessutom visades Anders
Schildts feta tävlingsbil och min 3000. Senare på eftermiddagen var det dags för prisutdelning och då hände det grejer.
Vår klubb blev utsedd till årets sportvagnsklubb och det var en stolt ordförande
som fick motta priset med motiveringen:
en aktiv, väl fungerande klubb trots sitt
låga medlemsantal. Till årets sportvagnsprofil utsågs en annan klubbmedlem, Kåge
Schildt för sitt arbete för den svenska sport-

vagskulturen och sist men inte minst fick
jag uppleva en av mina bästa stunder i livet
genom att motta priset för ” Best Car in
Show ”. Detta kan man verkligen kalla för
full pott, man kunde nästan tro att dagens
tema var Austin Healey. Prisbordet var genom mötets generösa huvudsponsor Verktygsboden fantastiskt och innehöll även en
stor utlottning för de som röstat samt även
för alla deltagande ekipage.
Årets möte samlade ca 200 ekipage och
träffen är verkligen att rekommendera genom sin fina organisation, fantastiska miljö
och inte minst sitt enorma prisbord. Speaker i år igen var med den äran Janne Tromark, en välkänd herrre inom sportvagnskretsar och från Eurosport.

Borås Motor Corporation AB
0703-933349 033-137906
magnuskarlsson@bornet.net

Husbondegatan 36B
507 60 BORÅS

Obs glöm ej vår hemsida som nu är i full gång

www.concourshealeys.com
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Jag fick berätta om min bil...

...och Anders Schildt om sin tävlingsbil
19

Galleri
Jocke Glaes på Anderstorp 2010
Foto: Janne Andersson

Racingåret 2010
Text: Anders Schildt Foto: Magnus Karlsson (bilar) och Martina Schildt

U

nder 2010 körde vi något färre tävlingar än säsongen 2009. Lyckligtvis betyder detta inte att vi blivit
långsammare – faktiskt tvärtom!
Vi påbörjade säsongen ganska sent i år
pga. tillverkning av bl.a. en ny vevaxel och
en diffbroms (LSD). Gelleråsen i juni blev
vår första tävling och lite av en ”shakedown” för bilen och de nya delarna. Träningen gick bra och pole position kändes
22

riktigt bra redan under premiärtävlingen.
En suveränt bra start i första racet gjorde
att vi kunde leda racet före en Lotus Elan
och Jaguar E-type. Dock kom Lotusen allt
närmre och när flaggan föll var Lotusen 1
sekund framför och Jaguaren 4 sekunder
bakom. Ett bra resultat och med nytt personbästa och varvrekord för period F över
2500 cc!
Andra racet startade vi i pole position

tack vare snabbaste varv i första racet. Ytterligare en bra start, mycket tack vare den
nya diffbromsen som låser mycket effektivare. Tyvärr blev bromsarna lite svampiga
och krävde dubbeltrampning så Lotusen
kunde smita förbi och vinna med 1,5 sekund denna gång. Nära men ändå andra
man i mål...!
Vi var i alla fall glada att köra fortare än vi
gjort tidigare och det kändes fantastiskt att
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det handlade om någon ynka tiondels sekund för att kunna utmana de snabbaste.
Årets andra tävling på Ring Knutstorp
tidigt i juli bjöd på högsommarvärme och
överhettning av motor och däck (och nästintill förare också). Bilen gick inte rent och
motorn kom snabbt upp i för hög temperatur, tappade effekt och till slut brändes
toppackningen sönder mellan trean och
fyrans cylinder på söndagen. Varvtiderna
blev sämre än tidigare och hela bilen kändes trött och seg.
Hemma i verkstan kunde vi konstatera att
kolvkjolen spruckit på tre kolvar beroende
på värmeexpansion och spikningar. Ett beslut togs att avbryta allt tävlande tills orsakerna var funna och botade.
Planerna att delta i 50-minuters GT-racet
på Nürburgring under Old Timer Grand Prix
ströks och istället bokades två testdagar in,
Sturup respektive Knutstorp i augusti. Efter tre pass på Sturup hade tändning, bränsletryck, större oljekylare med mera testats
och justerats och bilen var tillbaka i gammal fin form! Fortsatta tester på Sturup och
Knutstorp genomfördes där vi bland annat
använde en GPS- och datalogger för att ytterligare förstå bilens uppförande och hur
grepp, hastigheter, bromskraft osv. varierar
med temperaturer och tryck.
Dags för race igen och för att få mer gångtid på bilen planerade vi in en tävling på
Knutstorp med MSCC i början av September. Nytt varvrekord med över 1 sekund och
andra respektive första plats i de två racen
som kördes med både Historic och Roads-

port B bilar var ett positivt besked från testerna och inför finalen på Falkenberg.
På plats i Falkenberg, som kan bjuda på
sensommarvärme, eller en försmak av vinter, körde vi ca 3 varv i ösregn på tidsträningen när, visade det sig senare, batteriet
laddades ur och bilen stannade. Efter lite
febrila telefonsamtal och en hastig resa till
Getinge så var en ny generator monterad
och levererade 14 friska volt tillbaka till
batteriet!
Nu jäklar skulle det åkas och att starta
från andra rutan med en Jaguar E-type i
pole trivdes varken bil eller förare med.
Dock var det ju torrt på banan och de
kvicka Lotusarna på andra startled väldigt
revanschsugna. Den smäckra kisen från
Coventry försvarade sig i 2 varv och fick
sen ge vika i inbromsningen efter rakan.
Därefter var det bara att koncentrera sig på
rytm i körningen och flytet i de snabba kurvorna för att få med sig farten. När flaggan
föll vann vi med 8 sekunder framför Jaguaren som var tätt följd av en Lotus Elan
och därpå fler Lotusar, Ford Mustanger och
Ford Falcon.
Det kändes helt fantastiskt att för första
gången, och som första Healey kunna vinna ett GT race i Sverige på torr bana. Hur
skulle det bli på söndagen, då med Lotusen
till vänster i andra startruta?
En start med hjulspinn liknande en däckvärmande dragster lämnade inget alternativ än en väldigt sen inbromsning till första kurvan för att i alla fall kunna försvara
andra platsen. Ganska snabbt blev Lotusen
upphunnen och en kanske
inte helt solklar chansning
på utsidan av kurvan som
leder ut på rakan gjorde att
vi kunde gå upp i ledning.
Med Lotus-gula backspeglar i ytterligare 13 varv kom
så till slut målflaggan fram
och årets och karriärens andra seger på torr banan var
bärgad med Healeyn.
Och ja, det blev nytt varvrekord även på denna bana!
För tillfället vilar bilen ut
i verkstan och även föraren
som förmodligen hämtat
hem ytterligare en ny blivande racerförare på BB när
ni läser detta.

Lotusar är vackrast i backspegeln

Vi vill passa på att tacka alla våra sponsorer för deras mycket betydelsefulla bidrag
och stora lojalitet under säsongen och vi
hoppas att vi levererat resultat som mött
förväntningarna, kanske mer.
Viktigast av allt är dock Martina (min fru)
som trots en väldigt tuff graviditet stöttat
och hejat på och tagit hand om vår väldigt
ivriga blivande racerförare Elise under tävlingarna! Och nej, Elise har ingenting med
Lotusar att göra men Colin Chapman vänder sig nog i graven när hon en vacker dag
vinner ett race, på torr bana, i en Healey...

Anders njuter av segerns sötma på Falkenberg
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Min Healey
Av Sören Olausson

I

ntresset för teknik finns nog hos de
flesta ungdomar som växer upp på
landet. I första hand något att åka på,
moped såklart, för att komma in till ”stan”.
Men så var vi också några kompisar som
byggde trehjuliga go-carts innan de ens var
uppfunna. Med nytaget körkort så hjälpte
jag en kompis att renovera en Morgan +4
1954, oj vad man lärde sig mycket på det…
I början på 60-talet så kunde man se en
grön Austin-Healey 3000 åka runt i staden.
Healeyn beundrades av alla, även av mig.
Tiden gick, mitt intresse för teknik och
bilar fanns fortfarande, men arbete, familj
och hem har ju gått före allt annat. Likaså
har det också handlat öm ekonomin att få
det hela att gå ihop. Men så för snart 15
år sedan kom en kompis hem och visade
stolt upp sin nyinköpta och helrenoverade
Triumph TR 5 PI 1968. Det gav mig en riktigt kick, för jag hade den gröna Healeyn i
bakhuvudet. Kunde en Austin-Healey vara
något att satsa på?
24

Började kolla annonser, hittade en A-H
3000 årsmodell 1966 i Avesta. Sagt och
gjort, när jag kom hem med den så undrade hustrun vad det var för skrot jag köpt,
och till viss del så hade hon rätt. Så ser alla
gamla bilar ut när de är renoveringsobjekt,
försökte jag försvara mig.
Det blev ny ram med mera och för att
ha något att titta på under det fortsatta arbetet så köpte jag en körbar A-H 3000 Mk
III 1964. Jag kunde inte hålla mig, så helt
plötsligt hade jag två parallella renoveringar.
Det var svårt att släppa den gröna Healeyn, började höra mig för var den kunde
finnas. Den fanns kvar i hemstaden och
mannen som köpt den ny 1962 avled i mitten av 1990 talet, och den yngste sonen
ärvde bilen. Jag tog kontakt med honom,
och det visade sig att bilen var sparsamt
körd och avställd sedan många år. Bilen
som är en 1962 Mk II har separata blinkers
och parkeringslampor fram och bak, vilket

bara levererades till Sverige och Tyskland.
Jag fick då förtroendet att starta upp bilen,
och se till att den blev i körbart skick, mätarställningen var då 3450mil, med originallack i cellulosa, Borrani lättmetallfälgar,
racingstolar mm. År 2001 fick jag köpa bilen, den känslan går inte att beskriva, vilket
många Healeyägare kan intyga. För att få
plats i garaget var jag tvungen att sälja min
första halvfärdiga 3000.
Något år senare började jag att annonsera
efter en hardtop, det tog ett år innan jag fick
napp i Skåne, den passade precis, och hade
rätt färg, tro det eller ej.
Jag försöker nu vårda bilen i det skick
som man kan förvänta sig av en gammal
veteran, men trots att den är en ”lågmilare”
så används bilen ganska flitigt, den skall ju
köras till glädje både för en själv och andra.
Hur Sörens bil ser ut med hardtopen på framgår
av denna tidnings framsida. Den bilden är tagen
på årsmötet i Hindås i somras. /red
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Min bil framför Läckö slott sommaren 2010
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Jungfruturen med en CapeSport 100
Text & foto: Robert Petersson

”Det är därför jag är så fascinerad av den
svenska klubben. Liksom för de flesta andra marknader har svensksålda bilar en del
unika delar, eller åtminstone en specifik
kombination av utrustningsdetaljer. Det
som gör den svenska marknaden unik är
att den varit relativt isolerad i perioder så
många av dessa ”svenska” bilar finns bevarade.”
Att han är besatt av delar och vilka exemplar de kommer från bevisar han genom att
ta fram en turkos instrumentbräda. ”Den
här kommer från den allra första Healeyn
i färgkombinationen Florida Green och vit.
Det är en BN2 som stod på Earls Court-salongen hösten 1955 och som jag håller på
att restaurera.”

Alltid mungiporna uppåt när man kör Healey

Steve Norton har länge pratat om en
provtur i en CapeSport 100, Cape
Internationals egen tolkning av hur
man gör en Healey 100 bättre, när
tillfälle gavs – och nu skulle det äntligen bli av.
The parts man

F

örst tror jag att jag kommit helt fel.
Vart jag än ser är gården full av gamla skrotiga Jaguarer. Till slut skymtar
jag en rostig, röd BJ8 och inser att jag är på
rätt väg. Alla som hälsat på Steve Norton
och hans Cape International vet att det inte
är det lättaste att hitta rätt.
Men alla eventuella besvär glöms snabbt
av det varma mottagande jag får. De som
träffat Steve vet att han är en verklig Sverigevän och i skogen strax utanför Coventry
finns alltid en kopp kaffe för svenska besökare.
Men nu var det inte för att fika jag kommit
hit. Där, längst inne i verkstan som Steve
delar med Jaguarexperten Guy Broad, står
den: en CapeSport 100 i de klassiska färger
som kännetecknar en 100S.
Steve ursäktar att den inte är riktigt klar,
”Brad håller bara på att kopplar blinkers och
lite andra saker …” Visst, den trogne mekanikern Brad står på huvudet i bagageutrymmet och försöker hinna få till det sista.
Under tiden visar Steve runt och berättar att
han i själ och hjärta är en ”parts man”. Det
vill säga att hans expertis bottnar i ett genuint intresse för de delar som tillsammans
gör en bil.
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Fascinerande, men nu hör jag hur Brad håller på att värma upp CapeSport 100:an och
det är dags för en tur. Steve envisas med att
jag ska köra redan från start och avslöjar att
han faktiskt inte provat den själv ännu!
Det känns nästan som ett lite jobbigt förtroende, speciellt när jag blir tvungen att
trixa ut dyrgripen mellan alla Jaguarvrak.
Bilen är en BN2 som Steve byggt om totalt

med en ny ram som bas. Han berättar att ett
så omfattande arbete kostar, i det här fallet
är han tvungen att ta ut i storleksordningen
100 000 pund för att gå runt.
Bilen är beställd av en amerikan som jobbar i Ungern och den har redan en USAidentitet, något som bekräftas av Floridaskyltarna. Den vässade maskinen är ingen
100S-kopia, likt resten av bilen. Istället har
den fortfarande portarna på vänster sida
även om den har aluminiumtopp. Enligt
Steve är den ganska snäll och ger cirka
130–140 hästar.
På pådrag vid låga varv spottar och fräser
den en aning, Brad har inte hunnit synka
förgasarna och finjustera tändningen ordentligt ännu, så ”ny” är bilen! Ändå finns
potentialen där. Den går så där ”lätt” som
harmoniska maskiner har en förmåga att
göra. Chassit är oerhört tight och även om
den inte är lika hårt satt så påminner känslan en hel del om Nisse Nyblaeus racingBN2.
Men de största fördelarna jämfört med en
standard-BN2 ligger ändå på komfortom-

rådet. CapeSportbilarnas dubbla torpedväggar och isolerade växellådskåpor tar
bort en hel del av den jobbiga delen av
det mekaniska ljudet och man kan istället
njuta av det matiga avgasdånet. Dessutom
slipper man det mesta av den värme som
tränger in och kan vara så påfrestande i alla
100-bilar.
Stolarna av 100 S-typ med ventilation i
ryggen är riktigt sköna, även om de inte
direkt ger något bättre stöd än en standardstol. Något som blir uppenbart när jag efter
en stund byggt upp tillräckligt förtroende
för att gasa lite. Det är fullt av spännande,
kurviga och backiga vägar i grannskapet
och de uppgraderade bromsarna gör att jag
vågar ta i mer och mer.
Till slut antyder Steve försiktigt att det är
dags att åka tillbaka om vi inte vill få soppatorsk, Brad hade bara hällt i en liten dunk
bensin. Motvilligt styr jag mot Broadacres
igen och mycket riktigt, när Brad ska backa
in den i garaget surrar soppapumpen tomt
och vi får knuffa in bilen.
Det kanske var tur att det var så lite bensin
i, annars hade jag väl kört än!
När jag senare kollar bilens vidare öden
med Steve och hur mycket han kört den sedan mitt besök berättar han att han nästan
fått en överdos:
”YES … I delivered the car to Budapest in
person!
Day 1 – Coventry to Reims
Day 2 – Reims to Salzburg
Day 3 – Salzburg to Budapest

Någon som är sugen på ett unikt renoveringsobjekt? Denna BJ8 från 1964 var
fabrikens press- och promotionbil. En av 108 högerstyrda. Nu till salu.
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1 250 miles in 2,5 days – with a 80 MPH
and 29 miles per gallon average!!!
The car was fine – I was a wreck – it was
freezing cold but no rain, thank God!”
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I tidiga ungdomen var jag i det närmaste plastmodellsmissbrukare, vilket utvecklades till
mer avancerad modellhobby. Tak och väggar i pojkrummet var fyllda med bilar, båtar, flygplan, mm. Läxläsningsbordet var fyllt med lim, färger, penslar, modeller under byggnad och
tillbehör. Tyvärr har alla modellerna gått skrotningsödet till mötes. Flera läsare känner nog
igen sig. Vi Stockholmare med denna last hängde på hobbybutiken Wenzels på Apelbergsgatan. Butiken lever än, numera i Gallerian vid Regeringsgatan. Min yngre bror hade noterat
att Revell har tagit upp några klassiska modeller från sin tidiga produktion. Vid min pension
nyligen fick jag denna modell i present. Tiden får visa hur jag kommer att prioritera pysslet
med modellen mot renovering av framvagn och lite annat under vintern.
Kanske ett julklappstips till Healeyägare och ”wannabes”?

N

Jag har fått ärva en bok, ”Austin -Ett halv
sekel. Longbridge 1905-1955”. Den är i
mycket gott skick, och jag önskar sälja
den. Vid intresse maila mig på denna
adress
margareta.stegrud@addsubtract.se

O

JULKLAPPSTIPS

HEALEY MARKET

www.verktygsboden.se

Ordertelefon 033-20 26 50

s!
inkl. mom

gängverktygsatser

Med reservation för prisförändringar och feltryck

Fräsmaskin zX7025

Poleringsmaskin

(tUmsats)

En mycket gedigen
maskin som passar
industri, verkstad
och hobbyproffs.

400-2800 rPm

Healsningar
Thomas Almér

698:-

879:-

Art.nr 77877

Ultraglozz

Art.nr 70189

sUPerPolish 500 ml
Gängsats 45 delar. Förpackat i kraftig
plåtväska. Stål i tungstenkvalité.
Både tappar och snitt.

Prisvärd polermaskin med rätt varvtal för polering av båtar och bilar. Lätt och smidig maskin,
Prisvärd polermaskin med rätt varvtal för polering
av båtar och bilar. Lätt och smidig, väger endast
2,4 kg.

326:-

Art.nr 63248

SpArA 2.000:NU ENDAST!

8.900:-

Så låNgT lAgrET räckEr!
ArT.Nr 76538

CylinDermätare

Ny oanvänd Crankshaft Damper för
Austin Healey, listpris cirka 3.000 kronor
säljes för endast 2.300:-.
PG 070-692 65 11

756:-

Art.nr 68203

KOMPLETT
VERKTYGSVAGN

Sprite- podium på Goodwood Revival
Foto & Text PG

:
9
9
9
.
9

PlåtstiFtssats CleCo
Clecos används vid fixering av plåt vid
överfallssvetsning. 26 delar

INNEhållEr: 256 DElAr
+ vErkTygSkrokAr!

saXlyFt

ArT.Nr 87933

Begagnat Luggage Rack - work style
BN4 - BJ8 650:PG 070-692 65 11

Kapacitet: 3 t, Lyfthöjd: 1800, Längd: 1550-1950 mm,
Totalhöjd: 2150 mm, Vikt: 850 kg

38.500:-

art.nr 81934

tennsPaCklingset Pro
1

6

The Fordwater Trophy- for production based sports & GT cars, that raced between
1960 and 1966, var ett riktigt getingbo
med Austin Healey Sebring Sprite, Speedwell Sprite och Le Mans Sprite, MG Midget, Lenham GT och inte minst en otroligt
snabb Mini DART samt en Mini Jem GT.
Träningssnabbast var just DART- bilen
med Nick Swift vid ratten, bästa Sprite var
Gordon Elwell i sin Sebring Sprite som
lyckades kvala in på tredje bästa tid.
Loppet blev sedan en stenhård kamp där
Gordon E i sin Sprite tog starten men blev
hårt uppvaktad av en DART, en Lenham
GT och en Mini Jem GT. Efter några varv
blev han omåkt och var som sämst nere
på en fjärdeplats. Efter en mycket imponerande styrning återtog han tredjeplatsen
och slutade trea.
Vi fick en pratstund med Gordon som är
en sympatisk lågmäld man. Han berättade
att bilen köptes för över 40 år sedan för
100 pund från fabriken och han har i stort
sett tävlat med den sen dess.
28

498:-

Art.nr 85137

7

3

5

11

9

2

4

10

Plasma inverter 30a

8

2.415:Art.nr 75819

FÖlJanDe artiklar ingår
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

71826
50565
75254
72759
72758
73799
73262
73261
73263
73286
59043

Verktygsväska Keter Work Mate
Karosseritenn, 20x5x450 mm, 3 st.
Bera-Fix pasta, 0,5 kg
Träspattel, 20 mm
Träspattel, 50 mm
Halvmask Basic Pack SR90-2
Handtag till karosserifil
Karosserifil Z2, 350 mm
Karosserifil Z2, 350 mm
Monteringshandske, get stl 10
Skurduk 500x600 mm

Kontaktuppgifter
Butikstelefon
Ordertelefon
Orderfax

327:56:215:69:88:506:336:328:346:22:10:-

Kan användas mot mobila
elverk. Idealisk för all form av
tunnplåtskärning. Inbyggt
överbelastningsskydd.
Inbyggd tryckluftsregulator. Robust kabinett
i ABS plast.

033-15 72 75
033-20 26 50
033-26 39 90

Öppettider i butik
Måndag-fredag
Lördagar
Söndagar (stängt i juli)

Butiksadress Källbäcksrydsgatan 1, 507 42 BORÅS
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Med inverterteknikens hjälp har denna plasmaskärare
kunnat göras lätt och med smidig handbrännare. IP23
klassad och 1-fas anslutning, gör den användbar i tuffa
utemiljöer vid skärning i tunnare gods, plåt, rostfritt
koppar och aluminium. HF tändning garanterar säkra
starter och bra snittkvalitet. Levereras med plasmabrännare 4 m samt 3 m återledarkabel.

99:SE prISET!

5.535:Art.nr 81851

ArT.Nr 85444

08.00-18.00
09.00-15.00
11.00-15.00

3000 m² butik i Borås
29

förande
ia. Vår ord r ”00-talet”
r
to
is
h
s
unde
klubben
ndelserna
erien om
ä
s
h
i
a
t
r
te
to
it
s
n
r om de
Sista avs
n berätta
o
s
s
n
a
h
o
PG J

bestående av familjerna Johansson, Larsson, Nyblæus och Schildt och sedan var
allt igång, 3:rd EHM skulle hållas i Sverige
2008. Mötet annonserades att hållas i Tylösand och innan allt var officiellt var mötet
fullbokat vilket gjorde att vi även anslöt
Hotel Tylöbäck som boende. Innehållet i
mötet bestod av de självklara momenten
som concours och rally men även båtar på
Lagan och ett Healeyrace på Falkenberg.
Denna vecka var vädergudarna verkligen
med oss, solen lyste från klar himmel varje
dag vilket bidrog till att vårt event blev en
av de bästa någonsin, återigen ett stort tack
till alla som hjälpte till, vår klubb har nu ett
framstående namn i Healeyvärlden.
Jag vill delge er ett av de mängder mail vi
fick, detta kom från Roy Jackson Moore:

2000-talet
-det nya århundradet
Som en följd av det ökade intresset av
aktiviteter efter Healey International Sportcars Meeting 1998 samt 1:st European
Healey Meeting i Luxemburg 1999 riktades nu intresset mot nästa stora arrangemang som var vårt eget 30-års jubileum.
Öland och Borgholm var platsen för evenemanget med Lotsengård samt Svanberg
som jubileumsgeneraler tillsammans med
viss assistans av undertecknad. Det blev

som är en vältalig man började stamma och
innan han återhämtat sig nämnde jag att vi
hade varit i kontakt med norrmännen som
trodde sig komma med 30 bilar.
Denna förfrågan väckte engelsmännen rejält som blev tvungna att finna större hotell
för arrangemanget. Valet föll på Wokefield
Park nära Reading med goda kommunikationer till London som damerna kunde utnyttja när de tröttnat på vårt eviga biltjat.

Alla mötesdeltagarna på 30-års jubiléet

en rejäl Healeyfest med 54 bilar och nästan
100 deltagare som strålade samman i vackert sommarväder. Vi bjöd på uppställning
på Borgholms gågata samt en parad genom
staden. Extra trevligt var att det även kom
några norrmän, Itskowitz med sin Healey
Silverstone samt Clas och Lena Arleskär
som fick möjlighet att visa upp sin häftiga
100S som precis kommit till Sverige från
Australien.
Efter detta jubileum var det dags för nästa
stora event, the 50:th Anniversary of Austin
Healey 2002. Mötet skulle hållas i England
(var annars). Jag tog kontakt med Steve
Norton i organisationskommittén för att
undersöka var det skulle hållas och om det
fanns förutsättning för oss från Sverige att
komma över med upp till 50 ekipage. Steve
30

Nina och Nisse skiner ikapp med solen efter att ha vunnit concoursen i Schweiz

Mötet blev mycket lyckat och startade
med concours där Clas, Göran och Maria
fick motta priser. AH50 Golf Tournement
spelades där undertecknad lyckades knipa
tredjeplatsen. GoCart kördes och båttur på
Themsen samt möjlighet att köra på Prescott Hill och Thruxton. På lördagen var
det classic racing. Mötet avslutades på lördagskvällen med Gala Dinner då jag fick
den stora äran att dansa med Margot Healey. AHCS gjorde stort intryck genom att
vara den största utländska klubben med 35
bilar. Denna 13- dagars tripp bidrog till att
öka entusiasmen inom vår klubb.
Efter denna fantastiska resa kommenterade min fru Rigmor att nu behöver du
inte vara reseledare någon mer gång, det
räcker! Jag hade dock andra planer eftersom jag redan noterat vid mötet i England
att 2004 skulle det hållas 2:nd European
Healey Meeting och inte var som helst utan
i St. Moritz i Schweiz.
Det kändes härligt med ett nytt projekt och
logistiken var lite annorlunda eftersom vi
skulle ersätta den långa bilresan genom Tyskland med biltåg. Till slut blev vi 14 bilar som

Clas Arleskär och Margot Healey på podiet vid 50-års jubiléet
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rullade iväg vilket var lite mindre än väntat.
Antagligen berodde det på att Schweiz betraktas som ett relativt dyrt land att leva i.
Resan ner gick bra med samling vid järnvägsstationen Altona i Hamburg för lastning av bilarna på tåget, en del danskar och
norrmän fanns även med. Biltåget avgick
20.00 och vi var framme i Lörrach nära Basel vid den schweiziska gränsen på söndag
morgon. Högkvarteret var det exklusiva
femstjärniga hotellet Suvretta House som
Vic Jacob är VD på. De flesta av oss från
Sverige valde dock att bo på Hotel Bellaval
ett trevligt trestjärnigt med bra boende.
Efter invigningen på söndagseftermiddagen var det dags för Concours d´elegance
som blev en enorm framgång för vårt
svenska gäng, Clas fick priset som tidigare
att det var den bilen domaren ville ta med
sig hem. Maria fick andrapriset i Spriteklassen och sist men inte minst vann Nisse
klasspriset tillsammans med att bilen blev
också utsedd som Best in Show. En stor
framgång för Sverige, ägarna Nina och
Nisse och för Magnus Karlsson som ansvarat för uppbyggnaden av bilen till närmast originalskick. Nästa dag följde Rally
till Stelvio Pass som är en av de högsta
bergspassen i Europa med sina 2.758 meter. För att nå toppen måste man igenom
48 st hårnålskurvor, hela denna magiska tur
var på ca 27 mil. Nästa dag följde GoCart
och dagen efter ville damerna vila varpå
jag blev kartläsare till Kåge för rallyt till
Gavia Pass. Veckan avslutades med kabintransport upp till Corvatsch Mountain på
3.303 meter, vilket var lite extremt för vissa
deltagare, och på fredagskvällen var det avslutningsmiddag. Under veckan hade flera
av de svenska känt trycket att nästa möte
bör bli i Skandinavien vilket också Vic annonserade på avslutningsmiddagen.
Sagt och gjort, det var bara att få acceptans från styrelsen för att sedan gå till
verket. En organisationskommitté bildades

Dear PG.
Denise and I would like to thank you for a
most enjoyable few days in Sweden.
It was a really wonderful event that you
had arranged, everything was perfect, the
venue, the Hotel, the food and everything to
do with the gathering was so well planned

, I think it was the best Austin Healey event
that we have attended – anywhere in the
world ! And of course the weather could
not have been better.
You are to be congratulated most warmly
on wonderful organisation, and again our
thanks for everything.
Sincerely Yours.
Roy. (Jackson-Moore)
Förutom dessa tunga event vill jag framhålla de årsmöten och träffar som fått en
vitamininjektion och verkligen blommat ut
till stora träffar med upp till 80 deltagare.
Vi får heller inte glömma Healey-racingen
som utvecklats mycket positivt under detta
årtionde och avslutade 2000-talet med stort
svenskt deltagande på John Gott Memorial
på Silverstone. Sist men inte minst Anders
Schildt som första icke engelsman vann ett
Healey-race i England. Detta skedde på
Brands Hatch 2009.

Paul Freestone från Australien anlände till TEHMIS med full packning

PG hälsar Gerry och Marion Coker välkomna till TEHMIS 2008
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Text: Ulf Aggeryd Photos from Bart van Tiggelen

KAS Europe´s new building under construction

The Monaco car

We promised earlier when we published
reports from the great Healey 100 sale
in Monaco that we would give you a
little bit more information on the man
who created this masterpiece – Bart van
Tiggelen from Holland.
I had the pleasure to meet with Bart
again when he was making a short trip to
Strängnäs to look at Johan Larsson’s 100,
also known as “The English Patient”. At
the time we met with Bart in Monaco he
was not a professional restorer in the sense
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that his time was occupied with other day
to day work. The Healey restoration was
being done on a part time basis. Even more
impressive when you see the end results!
Bart now 41 years young has a diversified
background involving sales work in IT och
Telecom, consulting business in building
constructions etc. He is a devoted car fan
and purchased his own first car, a MG, at
the age of 16. He moved on to better things
in life and purchased his first Healey 100
three years later and since that day never
looked back. Since more than 20 years he

is a devoted Healey 100 fan and has several
restorations under his belt. The Monaco
sale is a turning point in the sense that
Healey work will from now on be a full
time business together with parts sales. A
new 350 sqm building is being constructed
to house both a full in house restoration
business and sales of sheet metal parts
from the well known Kilmartin Automotive
Sheetmetal, more on that part later.
After seeing the Monaco 100 in real life
and after spending a couple of hours with
Bart in our garage it’s very clear that he
is a true expert on the 100 series. There is
almost no detail on the car that he cannot
point out and explain the differences
between the different years, or even months
the car was built! He is very much focused
on all 100 models from the early BN1 to
the rare and desirable 100S. The car sold
in Monaco was one of the very rare factory
built 100M and Bart claims to have located
a couple of them from the USA so we
expect to see more of them on the Auction
block later on. Both Johan and I were very
impressed with the attention to details on
the Monaco car and you can only get a final
result like this once you have gathered so
much knowledge and information on a car
model that you know from the beginning
how they should look like when they are
done. I think it’s fair to say that we have a
similar expert in Magnus Karlsson when it
comes to work on the later 3000 models.
Enthusiast nr
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The good news with Bart starting up his
own business is not only that we can get a
true 100 expert workshop closer to us, the
other good news is that we can now get high
quality sheet metal parts a lot easier than
before. When we restored the black 100 we
were amazed over the poor fit and general
quality from some suppliers. Some parts
took hours and days to modify and it would
have been better to start with a blank piece
of metal instead. However it’s well known
that there are better sources for parts and
one of the best is Kilmartin Automotive
Sheet Metal from Australia. Many potential
buyers (like me) didn’t want to go through
the hassle to import from Australia so we
got stuck with the poor parts!
That is now changed with the start of
K.A.S. Europe where Bart now is the
official agent for Kilmartin Australia and
will stock parts in Holland. We were told
that there will be complete new chassis in
stock together with other common parts.
That makes all our lives a lot easier since
we now can purchase from a closer source
and have parts delivered within the EU
area without the complicated paper work
that comes with importing from outside the
union!
We welcome Bart as a good addition to
our hobby and I’m sure that we will see and
hear more from his restoration of Healey
100’s. Once he decided on the name to use
for his new business we can refer to his
company instead of his name – Bart van
Tiggelen!

The Monaco car interior

Happy Healeying from,
Ulf och Johan Aggeryd
Bart examins ”The English Patient”
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GöranLarsson

klubbens nya webmaster.
Austin Healey Club of Sweden har fått en
ny webmaster. Han heter Göran Larsson
och bor i Jönköping sedan 16 år men är
ursprungligen från Skåne. Till vardags är
han gymnasielärare i svenska och historia.
Bilintresset har han sedan barnsben och
han har rattat en engelsman i 30 år. Mer
om detta i nästa nummer.
Det är till Göran på adress:
buteo@spray.se som ni från och med nu
skall skicka in ert material till hemsidan.

Made in Australia

Kilmartin Automotive Sheetmetal

VARMT VÄLKOMMEN GÖRAN
HÄLSAR STYRELSEN!

Vi har låtit uppgradera klubbloggan. De absolut skarpaste hjärnorna i styrelsen har efter
många turer enats om detta utseende. Vi tackar Andréas Spangenberg på annonsbyrån
Morot för det arbete han lagt ner åt oss.

Ville och Jacob
Kilmartin has been the premium brand
for Austin Healey chassis and
(sheet)metal replacement parts for
over 25 years and is now available
throughout Europe.
The Kilmartin Chassis and sheetmetal
parts are widely known for their
superior quality and fit.

Need a new chassis?

en fotoserie av
Nils-Fredrik Nyblæus

Du morfar, kärran går inte som den ska. Det é
nå’t fel som é trasigt.

Jag hoppar ur å kollar. Den hänger lite där
bak tror jag...

We produce chassis for the full range
of Austin Healeys and stock 600+
different (sheet)metal parts. Call or
email for info and prices. We can also
assist in putting your car on a new
chassis.

Our new Austin Healey 100S chassis and aluminium inner body panels made to exact specs.
Punka Ville, punka. Jag sa ju att vi inte skulle
köra den nerför trappan.

Okej Jacob, no problem. Det fixar jag. Hit med
pumpen bara så kör vi i mer luft. Tur att man är
tekniskt kunnig!

Nå dra på trissor! De é ju hål i slangen Ville.
Tekniskt begåvad - pyttsan! Och säg till småglinen att sitta still i bilen vetja.

Fixat Charlie! Nu sticker vi till mormor och ser
om vi inte kan lura till oss en glass.

Näru é med mig sörru kan du vara helt lugn.
Då händer det grejer av sig själv.

Vart tog Ian vägen? Nu händer ju absolut inget.
Fast det är rätt skönt ändå. Justa säten va i J40:an.
Rött skinn med vita pipor eller vad det heter.

KAS europe
www.kilmartin.eu
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Email: info@kilmartin.eu

Tel. : ++31 653 555388
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Av Ulf Aggeryd

Hej alla Healeyvänner!
Tänk vad en sommar går fort! Önskar att
det hade blivit mer tid för bilåkande denna
sommar men p.g.a. byte av tak på huset
i Strängnäs, kunder som envisats med
att lägga order mm. så blev bilåkandet
begränsat! Men det som är glädjande är att
jag fått en full säsong utan några overdrive
problem! Inget jag är bortskämd med
sedan tidigare år. Bara att hoppas på att
allt numera är så inkört och utprovat att det
håller i många & långa år framöver.
Även Johans svarta har ruskat av sig de
problem som uppstod vid årsmötet och gått
som ett skott under resten av sommaren.
Lite ”småfix” kvar innan bilen är helt
perfekt men det är ju sådant man bara
ser fram emot när vintern rasar. Dock
kvarstår problemet med cabben, men vi
får organisera en tur till Borås framöver
och låta Magnus lägga sin erfarna hand på
monteringen.
Det börjar bli en vanlig replik när det gäller
mina Healeynoteringar – inte så många
bilar att rapportera om! Vet inte om det är
så att Healey inte är i ropet just nu, eller
om det bara faller sig så att under vissa
perioder säljs det mer eller mindre av dem.
Men här kommer det som rört på sig sedan
förra rapporten.

och med hög standard. Det man kan
anmärka på är att färgen inte var original,
nära Colorado Red men inte helt rätt.
Säljaren gjorde ingen bra affär men det är
bara att gratulera köparen!
Min högst personliga kommentar; av
bilden att döma var bilen mycket snygg
och försök att få till en bra renovering
för priset som bilen gick för! Visserligen
kostar det en slant att importera en bil från
USA men med rådande växelkurs går det
nog att göra ett & annat fynd, även när våra
importavgifter och skatter är betalda!
RM Auctions Cresson Texas, USA.
1958 Austin Healey 100/6.
Serie nr. BN4L048953. Röd med svart
inredning. 89532 miles. Renoveringsobjekt
där det mesta behövde renoveras. Dålig
lack, sliten inredning, krom som sett sina
bästa dagar etc. Oljeläckage från både
motor & växellåda.
Kondition 4Såld för 13 750 USD – ca Sek: 95 000.
Kommentar:
Kräver mycket tid och pengar för att
komma upp till kondition 1 eller 2. Nu när
priserna för Big Healey har justerats ned,

från tidigare mycket höga nivåer, kan man
inte motivera en full renovering av denna
bil. Får betraktas som bra sålt!
E Bay Motors
Jag har ingen fullständig koll på vad som
rör sig på E Bay men är inne lite ”då &
då” och det verkar som det är en ganska
konstant ström av bilar till salu. Brukar
ligga på mellan 25-30 stycken och det som
bjuds ut är bilar av varierande kondition.
Just nu ligger det ca 30 bilar ute med priser
från 1 200 USD till 85 000 USD begärt
för en BJ8 som ser ut att vara i mycket bra
skick.
Allmänt konstaterar SCM att priserna för
Healey bilar har stannat upp eller justerats
ned från tidigare höga nivåer. Men det
är väl inte helt onaturligt med tanke på
uppgången under de senaste 2-3 åren.
Ha en bra höst och njut av alla sköna
timmar i garagen så får vi se resultaten
under vårmönstringar & andra övningar
framöver!
Hälsningar från Ulf & Johan.

I denna rapport så kör vi med växelkurserna;
USD: 6,90 och EUR: 9,20 mot Sek.
Barret-Jackson Costa Mesa Californien,
USA.
1963 Austin Healey 3000 Mk2.
Inget serie nummer angivet vilket är
mycket ovanligt!. Röd med svart inredning.
16058 miles. Nyligen renoverad och enligt
uppgift har renoveringen kostat runt 75 000
USD!!!! Mycket bra bil med god passform,
bra krom och som ny inredning.
Kondition 1-.
Såld för 49 500 USD – ca Sek: 342 000.
Kommentar:
Ett fynd och skulle ha sålts för betydligt
mer! Renoveringen var mycket bra gjord
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Foto: Tommy Lyngborn
Enthusiast nr
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Säsongens pubkvällar på populära
Black&Brown Inn på Hornsgatan 50
fortsätter med stort deltagande från
hungriga och törstiga Healeyägare.
Datumen för 2011 års säsong
är som följer:

Vi träffas som vanligt vid 19-tiden,
bord är bokat i klubbens namn.
Frågor besvaras av Håkan Hansson på
telefon: 0708-181823
Välkomna!

B{ICvJEALK
Enthusiast nr

117

Halsduk, ull		
Pins 			
Slipshållare
Vagnsmärke		
Jackmärke
Dekal
		
Registeringskylthållare
Austin-Healey 100 i tenn

280:20:  30:280:  35:20:50:150:-

Beställ direkt –
annars vet du hur det blir!

Följande nya medlemmar hälsas varmt välkomna till
Austin Healey Club of Sweden.
567
568
569
570
571
572

Gustav Lindström
Arne Nilsson
Matts Bormark
Christian Svan
Ingemar Olsson
Ole Björklund

Ekerö
Huskvarna
Gnesta
Stockholm
Tvååker
Höganäs

AH Sprite -59

PUBKVÄLLAR
2011

Tisdagen den 11:e januari
Onsdagen den 9:e februari
Tordagen den 10:e mars
Ondagen den 6:e april

38

Beställ genom att gå in på:
www.healeysweden.com/regalia
eller maila:
nina.nyblaeus@telia.com.
Du kan även ringa Nina på 0708-858214.

Detaljerade beskrivningar och bilder på www.healeysweden.com/regalia

En ny medlemsmatrikel är under produktion.
Om du har flyttat, ändrat ditt bilinnehav
eller upptäckt andra uppgifter om dig
som inte är aktuella i nuvarande matrikel så vänligen meddela detta till Ditte,
vår registeransvariga.
Den nya matrikeln kommer i april 2011.
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Nyckelring i läder med Donald
Healey Motor Company märke.
Begränsat antal.
Pris: 90 kronor.
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j\d\jk\i`9iXj`c`\e1]iemejk\i>iX_Xd?`cc#
Ifee`\j]jkd9XiYif#<c[XGXZ\fZ_Ifee`\%
@cejjkfc\ej`kk\i:XicfjGXZ\%

Svart yllehalsduk 100% ull med
brodyr: Austin Healey Club of
Sweden. 170x30 centimeter.
Tillverkad i Tyskland.
Pris: 280 kronor.
SORTIMENT
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från regaliaboden

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
39

Explore your options...
GRILLE ASSEMBLY - 100S
part no. 14B1850S

£745.00

suitable for 100S
quantity 1

ADD

+

FRONT WING RH - 100S ALUMINIUM
part no. 4B11032AS

£620.00

suitable for 100S
quantity 1

ADD

+

with our new Parts Selector
I often wonder what Donald Healey would have

Here’s your step by step guide to get the most from our Parts Selector.

thought about the technology that now surrounds
his great cars, I’m sure he would have embraced
it. Even with the BMC marketing department at
his disposal Donald would have revelled in the
opportunities offered by today’s ‘world-wide web’!
Here at Cape, we never forget that this is your hobby so
it’s vital our website is full of ideas and products to inspire
you and of course when you’ve decided, our parts should
be easy to purchase with confidence and security.

‘CLICK’ – Choose your model...
100, 100/6 and early 3000 or later
BJ7and 8.

‘CLICK’ – Choose the view...
front, rear, birds-eye or chassis
illustration.

‘CLICK’ – Select an ‘+’...
to see a close-up of the part in detail
or fitted.

‘CLICK’ – Add...
to add an item to your shopping cart.

Our ‘Parts Selector’ is the result of two years development
and is the most innovative in this market. You are just four
clicks away from your first purchase.
EVERY ORDER IS CHECKED BY EXPERIENCED STAFF.

We’ve gone to great lengths to make shopping on-line as
easy as possible but just like in Donald’s time there is
always the phone 01676 542 292. You can also email
sales@cape-international.com.

www.cape-international.com

