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Årsmöte 10 - 12 juni 2011

Årets årsmöte äger, som tidigare uppgivits, rum i slottsmiljö, närmare bestämt på 
Häringe Slott mellan Stockholm och Nynäshamn. 

Program:
Fredagen den 10 juni:  Incheckning klockan 13.00 - 18.00. Kall buffé serveras från klockan 19.00 till 20.30.
Lördagen den 11 juni:  Klockan 09.00 startar rally del ett på slingrande natursköna vägar på Södertörn. 
Lunch serveras efter vägen. Kaffe och årsmöte med start klockan 15.30. Trerätters festmåltid med tillbehör 
intages i Kreugerpaviljongen klockan 20.00. Sedan gemytlig samvaro i Healeyklubbens tecken tills det blir dags 
att sova.
Söndagen den 12 juni:  Klockan 09.00 startar rally del två, en kort etapp som slutar på Haninge Retro Run. 
Där har vi målgång senast klockan 11.00 och prisutdelning klockan 12.00. Därefter fri hemfärd.

Pris: 
Dubbelrum 2.200 kr/person, enkelrum 2.475 kr. I priset ingår två övernattningar med frukost, två middagar, 
lunch samt eftermiddagskaffe på lördagen. Kostnad för måltidsdryck tillkommer.
Om du bara vill medverka under en del av helgen kontaktar du evenemangskommittén så löser vi det på ett 
sätt som passar dig.
Avgiften betalas till klubbens plusgiro 405161-1 senast den 10:e april. Full återbetalning om avbokning sker före 
den 10:e maj.Var noga med att ange på inbetalningen vem/vilka personer betalningen avser. 
Bekräftelse på anmälan tillsammans med vägbeskrivning kommer per post.
Givetvis går det bra att bara komma på årsmötesförhandlingarna. 

Hjärtligt välkomna önskar vi i evenemangskommittén!

Lasse Johansson 0722-526655, Anders Gustafson 076-1150242, Tommy Lyngborn 0708-700454, Thomas Almér  070-6682273
eastsection@healeysweden.se

Midvinternattens köld är hård, stjärnorna gnistra och 
glimma. 
Alla sova i enslig gård gott intill morgontimma. 
Månen sänker sin tysta ban, snön lyser vit på fur och 
gran, snön lyser vit på taken. 
Endast tomten är vaken.

Detta skrev Victor Rydberg, det har verkligen symboliserat vår vinter 
och inte minst jul - och nyårshelgen till glädje för många men dock inte 
alla. De som inte har värme i sina garage har liksom jag fått flyttat fram 
underhåll och uppdateringarna av våra Healeys.

Under hösten har ni sett en förändring av vår hemsida genom vår nya 
webbmaster Göran Larsson. Hemsidan är en färskvara som kräver un-
derhåll och den som har tittat på sidan märker att det kommer mycket 
uppdateringar. För att ge Göran möjlighet att göra förändringar ser vi 
gärna att ni skickar in material, hans mailadress är buteo@spray.se  

Vinteraktiviteterna avslutas nu med pubkväll den 6 april, som sedan 
följs av sedvanlig vårmönstring som dessutom firar 10- årsjubileum.
Måndagsträffarna på Röda Caféet fortsätter naturligtvis som vanligt 
även denna säsong. Mera våraktiviteter finns att upptäcka i tidningen 
och på webben. 

Årets stora träff blir årsmötet som arrangeras av östra regionen med 
Lasse Johansson i spetsen. Det kommer att hållas på Häringe Slott på 
Södertörn under pingsthelgen den 10 - 12 juni. Stockholmarna har lo-
vat en fullspäckad helg som avslutas på Haninge Retro Run. Anmäl 
er gärna i tid för att vara säkra på plats samt för att ge möjligheten för 
arrangörerna att dimensionera mötet.    
 /PG 
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Förarutbildning i Linköping lördagen den 16 april 2011.  
Kenneth ”Kåge” Gustafsson står för teori och praktik på  Sviestabanan. Vi kommer troligen att kunna köra några varv på banan, 
Kåge kommer då att informera om spårval med mera. Det går bra att använda bruksbilen utan dubb och det är inget hinder att 
köra sportbilen om så önskas. 
Nils-Fredrik Nyblæus kommer också och berättar om sina och Robban Peterssons äventyr på LeMans Classic 2010 med Nisses 
Healey 100M. Lite on-board film från Healeyracing kommer det också att bjudas på. 
Kursen är gratis men kaffe och smörgås kostar 30 kronor. 
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. 
Anmäl dig snarast, innan den10 april, till: Gert Assermark, tel 0151-10114.
e-post: gert.assermark@gmail.com

Bankörning, Strängnäs lördagen den 21 maj 2011. 
Vi kör under ledning av Kenneth ”Kåge”  Gustafsson på Malmbybanan utanför Strängnäs kl 09.00 till 17.00 (besiktning och 
genomgång kl 09.00-10.30). Deltagarantalet är max 40 bilar. Hjälm krävs samt tunna greppvänliga handskar, sportskor och 
täckande klädsel.
Bankostnad per bil 450:-. För att deltaga krävs Bilsportförbundets SBF-licens Bilsportlicens Enkel som kostar 150:- (Drives 
Open)  Totalkostnad  för bankörningen 600:-.
Hur man hittar: Gå in på Malmbybanans hemsida: malmby-fairground.se klicka sedan på ”vägbeskrivning” och ladda ned karta 
i A4-format. Glöm inte att ta med fikakorgen!
Anmäl dig snarast innan den 2:a maj till Gert Assermark, telefon: 0151-10114.
e-post: gert.assermark@gmail.com

M.G.- klubben inbjuder till bankörning säsongen 2011

Foto: Janne Andersson

vårmönstring
års

jubileum

lördagen den 7:e maj
För tionde gången samlas Healey- och 

Hundkojeklubbarna för gemensam vår-
mönstring. Det som började i all enkelhet 
2002 har blivit en uppskattad tradition.

Årets upplaga startar vid Biltema i 
Haninge klockan 09.30. 

Som traditionen bjuder medför varje 
ekipage kaffekorg att förtära halvvägs 
längs banan samt någonting ätbart att 
grilla vid målet. 

Att medföra campingstolar eller filt har 
blivit en självklarhet för rutinerade vår-
mönstrare genom åren.

En tävling mellan klubbarna kommer 
som vanligt att genomföras. Healeyklub-
ben är titelförsvarare.

Ingen avgift eller föranmälan.
Per Schoerner besvarar undringar på 

telefon: 073-5605154.
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ODD SPANDOWS
Austin Healey

Borås den 4:e Oktober 2010
Odd och Egon hämtar Odds färdi-
grenoverade Austin Healey 3000 
MKI, som de lämnade sommaren 
2007 hos Borås Motor Corporation 
AB. Bilen har under dessa tre år 
genomgått en fullständig renovering 
och är nu i bättre skick än när den 
en gång lämnade fabriken i Abing-
don. Den renoverades parallellt med 
Arne Nilssons bil som vi kunde läsa 
om i det förra numret av Enthusi-
asten. Dessa bägge bilar är helt 
enastående i sitt slag. Renoverade 
från grunden och tidsenligt modifi-
erade med trimmad motor förbättrad 
drivlina, uppgraderad väghållning, 
helaluminiumkarosser m.m. m.m. 
Detaljarbetet är utfört helt i enlighet 
med amerikanska concoursregler, 
vilket gör dem unika  med tanke på 
deras förhöjda prestanda.

Renovering, text, foto och layout Magnus Karlsson
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Medurs från vänster
Demonteringen påbörjas; 
typisk rost på B-stolpe; då-
lig reparation av V-formad 
balk; lappad och lagad 
ram, ack så vanligt på 
svensksålda bilar.

Ovan
Det frilagda och illa med-

farna chassit med mycket 
rost och dåliga lagningar. 
Något drastiskt måste till 

för att rädda bilen.

“Det vilar nästan något 
magiskt över formen hos 
Austin Healey 3000” 

inga som höll samma mått. Det skiljde 
upp till 17 mm i längd och höjd mel-
lan de olika exemplaren!? Darwin var 
visserligen engelsman, men för att 
förklara ett komplicerat skeende som 
det utvecklingsteorin beskriver, krävs 
det kanske att man observerar det uti-
från och befinner sig på en plats där 
det inte ägt rum. Nu var jag lite stygg 
men det finns ingen bättre medicin än 
humor för att få utlopp för den frustra-
tion som faktiskt byggs upp när man 
ständigt får till sig levererat delar av 
undermålig kvalitet. 
Bilen lackades i originalkulören “Ice 
Blue Metallic”, med sidorna under 
“vecket” lackade i “Old English White” 
Det är en grannlaga uppgift att lacka en 
tvåfärgad bil så att övergångarna mel-
lan karossdelarna verkligen stämmer. 
Inredningen syddes i England, i blått 
skinn med vita kederlister, efter mina 
egna reproducerade originalmönster. 
Under årens lopp har engelsmännen 
lyckats försämra passformen så till 
den grad att sätesöverdragen de nor-
malt producerar, varken passar stom-
marna eller har rätt storlek på de olika 
fälten.Mattor fick på samma sätt spe-
cialbeställas efter mina anvisningar, 
med obundna kanter som original. 
Det är alltid bättre att beställa matt-
satser med obundna kanter, eftersom 
de då lätt kan klippas till så de passar. 
Beställer man deras standardsatser 
med bundna kanter kan man säkert 
räkna med att de inte kommer passa. 
Specialsydd sufflett och sittbrunnska-
pell i blå “Everflex” monterades ock-
så. Alla paneler tillverkar jag själv så 
att de verkligen passar bilen. De kläd-

“Det krävs en konstnär av 
Hasse Syréns kaliber för att 
renovera plåten på en så illa 
medfaren Healey”

Moturs från ovan
Den färdiga alu-
minium karossen; 
baksätet återskapat 
med ny plåt; nya alu-
miniumskärmar med 
dålig passform från 
England; återupp-
byggnaden börjar på 
en renoverad ram; 
original bakshroud 
med ny innerskärm.

Bilen byggdes i Abingdon  England, 
mellan 4-28  September 1959. Den 
exporterades till den svenske gen-
eralagenten Hans Osterman AB i 
Stockholm  8 Oktober 1959. Den  Den
såldes vidare av en återförsäljare i 
Karlstad och registrerades för första 
gången 20 Februari 1960. Den var då 
lackad i Colorado Red, med röd kläd-
sel  och svart sufflett och var utrustad 
med ekerfälgar, defroster, överväxel, 
Dunlop Roadspeed diagonaldäck och 
kilometerräknare. 
Odd som är den sjätte ägaren, köpte 
bilen 2006 av piloten Per Eric Montén 
i Bromma.
Odd lämnade bilen till Borås Mo-
tor Corporation AB sommaren 2007. 
Restaureringen startades med att ra-
men sattes upp i en speciell jigg och 
renoverades till nyskick. Det mesta 
av plåten som sitter på ramen byttes 
mot nytillverkat, eftersom det bedöm-
des att reparationsbehovet var väldigt 
omfattande. Tyvärr håller inte plåt-
detaljer tillverkade i England någon 
speciellt hög måttnoggranhet, vilket 
naturligtvis komplicerade arbetet då 
varenda del måste modifieras. Karos-
sen byggdes helt med nya aluminium-
delar förutom de båda shroudarna. Al-
uminiumdelarna såg fantastiskt fina ut 
när de levererades, men tyvärr gäller 
samma sak för dem som för övriga 
plåtdetaljer. När de väl ska monteras 
så stämmer inga mått överhuvudta-
get. Detta gav vår mästerlige plåt-
konstnär Hasse Syrén en hel del hu-
vudbry. En kuriositet i sammanhanget, 
av fyra aluminiumdörrar inköpta sam-
tidigt från samma tillverkare fanns det 
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Till vänster och ovan
Fickor frästa i blocket för 
avgasventilerna; huvud-
axeln i växellådan med 
välbevarade drev.

Till höger och nedan
Trycket i överväxeln kontrol-

leras och huvudventilen 
ställs in i provkörningsbänk; 
oljepumpshuset pressas in i 

det främre huset.

des i blå “leather cloth” som original, 
med endast en tunn filt som stopp-
ning. Det är endast ett fåtal paneler 
som ska vara stoppade. Färdigköpta 
paneler är klädda med en felaktig typ 
av vinyl och alla är de stoppade med 
alldeles för tjockt skumgummi. Golven 
kläddes med tjärpapper som original 
och täcktes därefter med en isolerings-
matta av original jutekvalitet. 
Motorn renoverades in i minsta detalj 
med nya delar. Balanseringen utfördes 
av den mycket kompetenta mekani-
kern Lars Törnblad. Odd önskade en 
milt trimmad motor och därför valdes 
en Road/Rally kam. Toppen portades 
och planades för att matcha kammen 
och blyfria ventilsäten monterades. Ex-
traktorgrenrör med “side exit” ljuddäm-
pare monterades. Svänghjulet lätta-
des och modifierades för att passa en 
modernare och kraftigare koppling av 
solfjädertyp. Åtta fästbultar mot vevax-
eln monterades istället för originalets 
fyra. Oljesumpen av originaltyp byttes 

Inredningen börjar ta form 
med original leathercloth på 
brädan och korrekta mattor.

Dags för det stora lyftet.

En  vändpunkt har nåtts 
med drivlinan på plats

Medurs från höger
Lackat  chassi; monterad 
grill; original bromsrör av 

stål; solida nitar som origi-
nal; åttabultat lättat sväng-

hjul; renoverad växellåda. 
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Inredning utförd enligt original-
specifikation.

Medurs från vänster
Omklädning av framsäte; 
”dash top” i leather cloth; 
original ”Eversure” back-
spegel; korrekt dörrpanel.

ut mot en av aluminium.
Växellådan som hade väldigt fina och oslitna drev reno-
verades med nya lager, nos synkringar, växelväljaraxlar, väx-
elgafflar, axel för bottenstocken, 3/4:e kopplingsring och ny 
etta. Överväxeln helrenoverades och upgraderades till “works 
specification”, vilket innebär ett momentant tillslag. Kardan-
axeln renoverades med högkvalitativa knutkors tillverkade av 
“Hardy Spicer” och balanserades. Bakaxeln totalrenoverades. 
Bromsrör tillverkade i stål enligt exakt originalmönster införskaf-
fades från USA. Original Girling huvudcylindrar och slavcylin-
der monterades. Bromsoken renoverades och rostfria kolvar 
monterades. Trumbromsarna bak renoverades med  högkvali-
tativa kopior av Girlingcylindrar och nitade bromsbackar från 
Holland.  Rattstången modifierades med en högre utväx-
ling och byggdes om för att kunna kollapsa vid en kollision.  
Stötdämparna styvades upp runt om och rallyfjädrar mon-
terades där bak. Alla bussningar i hjulupphängningen fram 
byttes mot grafitimpregnerad nylon och polyurethanbussn-
ingar. En ny kabelhärva monterades tillsammans med många 
nos Lucasdelar istället för undermåliga reproduktioner. Där-
ibland laddningsrelä, en mycket ovanlig icke juster-
bar “tut och blink mojäng” i rattcentrum, fördelare med 
lock, huvudströmbrytare och ett flertal andra delar. Så 
mycket som möjligt av originalkromet behölls och om-
kromades med mycket bra resultat i England. Däribland stöt-
fångare, rutram, “Eversure” backspegel, grillar och mycket mer. 
Aluminiumlisterna runt cockpit ersattes av nytillverkade och 
polerades till högglans innan de eloxerades som originalen.
Denna korta     berättelse behandlar naturligtvis endast huv-
udragen av vad det innebär att renovera en bil på denna nivå. 

Ovan och nedan 
”Custom made” 
paneler för dörr; 
rear quarters och 
baksäte

Motorrum utfört enligt Ameri-
kansk concoursstandard. Enda 
synliga modifikationer fläkt och 
luftfilter.



14 120Enthusiast  nr
15

Jag betraktar mig mer som en problemlösare än 
renoverare, eftersom det ständigt dyker upp nya 
problem som måste lösas på en resa som denna. 
För det mesta är det ett väldigt stimulerande och 
mångsidigt arbete, men det har också sina tunga 
perioder, när motgångarna blir alltför många och 
för stora. Detta vägs dock mer än väl upp av kom-
mentarer, som den jag fick av den välkände auk-
toriteten på området, Roger Moment i USA , när 
han såg bilderna i artikeln. “The work looks out-
standing!!! -All I can say is WOW!” En annan stor 
belöning för allt slit är de många nöjda kunder jag 
mött genom åren och som utan undantag uttryckt 
sin stora belåtenhet med resultatet av mitt arbete. 
Jag vill passa på att tacka er alla för detta, samt för 
den lojalitet ni visat mig under åren! 
Läs mer om denna renovering plus mycket annat  
intressant, på min websida:
www.concourshealeys.com 

Intrument renoverade i Schweiz 

Original och väldigt sällsynta 
Lucas HF1748 signalhorn.

Original huvudströmbrytare.
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Hej alla Healeyvänner!

I skrivandets stund en vacker dag med 
blå himmel. Vore det inte för allt det vita 
på backen kunde man nästan börja ana 
lite vårkänslor. Men det är nog ett bra 
tag kvar innan vi kan rulla ut våra bilar 
igen! Inga stora händelser från det egna 
garaget att rapportera om. Sonen fick 
en del välputsade rostfria tillbehör från 
PG Collection i julklapp och givetvis 
var vi tvungna att provmontera dessa 
så fort julskinkan och sillen sjunkit 
undan. Blev mycket snyggt och ett lyft 
under huven. P-G är en mästare på att få 
fram snygga saker! Blev även en nyckel 
för den stora pluggen på overdriven i 
julklapp men den är så snygg att det är 
synd att använda den i garaget. Just nu 
pryder den bokhyllan hemma och är lika 
vacker som en skulptur.

Alla de stora auktionerna i Scottsdale 
USA har gått av stapeln under 
januari och jag har inte fått några 
detaljrapporter till detta nummer. Brukar 
ju vara en mängd Healey bilar bland 
alla de andra tusentals bilar som säljs. 
De första rapporterna visar i alla fall på 
en ökning från förra årets försäljning 
så marknaden för samlarbilar ser ut att 
vara ganska stabil dock med en hel del 
korrigeringar för sådana bilar & märken 
som gått upp lite för fort och för mycket 
tidigare. En viss korrigering kan ses 
bland våra bilar också, se t.ex. resultatet 
längre ner för en äkta 100M!    
       
I denna rapport så kör vi med 
växelkurserna; USD: 6,60 och EUR: 
8,90 mot Sek.   

Gooding & Co Pebble Beach 
Californien , USA.
1955 Austin Healey 100-4
Serie nr. BN1L227462. Vit & blå 
med svart inredning. 46 518 miles. 
Ett s.k. ”barn find”, med andra ord 
– renoveringsobjekt! Dålig lack, 

spruckna och torkade gummilister, 
inredning med mycket patina. Utrustad 
med tävlingsbälten och diverse 100M 
uppgraderingar. 
Kondition 4.
Såld för 71 500 USD – ca Sek: 472 000.
Kommentar:
Spekulanterna flockades som flugor runt 
bilen! Det finns något magiskt med s.k. 
”barn find” och många tror att det är 
då man kan göra det stora klippet. Var 
felaktigt annonserad som en 100M men 
serie nummer och övriga detaljer visar 
att det är frågan om en vanlig 100, dock 
med en hel del 100M modifieringar. 
Med tanke på priset som betalades bör 
den nya ägaren bara åtgärda det mest 
kritiska och sedan använda bilen för sitt 
höga nöjes skull. Att renovera och få 
igen sina pengar är en omöjlig uppgift! 
Får betraktas som bra sålt, men inte lika 
bra köpt!
 
Mecum Auctions Monterey 
Californien, USA.
1967 Austin Healey 3000 Mk3.
Serie nr. HBJ8L35345. Vit med svart 
inredning. 97 099 miles. Bra kaross 
med god passform på dörrar etc. Bra 
krom och inredning i gott bruksskick. 
Rostfritt avgassystem och nya bredare 
däck. Enligt uppgift aldrig krockad eller 
skadad och med löpande renovering. 
Kondition 2+
Såld för 45 580 USD – ca Sek: 301 000.
Kommentar:
Såldes senast via McCormick i 
Palm Springs 2004 för 33 250 USD. 
Mätarställningen visar att den använts 
flitigt sedan dess men bilens skick 
indikerar också att den har underhållits 
väl genom åren. Färgen kan lastas för att 
bilen inte kom upp till sitt fulla & rätta 
värde. Bra köp om man vill ha en bra 
och pålitlig bil för sitt höga nöjes skull.

Russo & Steele Monteray Kalifornien, 
USA.
1965 Austin Healey 3000 Mk3.
Serie nr. HBJ8L30993. Vinröd metallic 

med svart & beige inredning. 744 miles. 
En Kurt Tanner renovering. Mycket bra 
passform på alla karossdelar. Bra krom 
och inredning, fräscht motorrum mm. 
Dock inte lackerad till bästa standard 
och inte i en originalfärg.
Kondition 2.
Såld för 50 600 USD – ca Sek: 334 000.
Kommentar:
Kurt Tanner har nog gjort fler Healey 
renoveringar än någon annan. Denna bil 
var dock inte till hans vanliga standard 
och förmodligen har uppdragsgivaren 
satt för snäva budgetramar för att bilen 
skulle komma upp till en kondition 1 
standard. Man ska väl aldrig diskutera 
tycke och smak men bilen hade gjort 
sig bättre i en originalfärg & inredning. 
Men med tanke på skicket får det 
betraktas som ett bra köp!

Barret-Jackson Las Vegas USA.
1962 Austin Healey 3000 BT7.
Serie nr. HBT7L14552. Röd & svart 
med svart inredning. 52 666 miles. 
Nyligen renoverad och i mycket bra 
skick. Mycket bra passform och finish. 
Ingen uppgift om vem som utfört 
renoveringen och ingen dokumentation 
presenterades. Dock är det tydligt att det 
rör sig om en professionell renovering.
Kondition 1.
Såld för 55 000 USD – ca Sek: 363 000.
Kommentar:
En Healey i perfekt kondition både när 
det gäller in & utsidan. Mycket bra köp 
med tanke på vad en sådan renovering 
måste ha kostat. Kunde nog ha inbringat 
lite mer om all dokumentation runt 
renoveringen hade presenterats.

Bonhams Chichester England 
1962 Austin Healey 3000 Mk2, Works 
Rally Roadster.
Serie nr. HBN7 18704. Röd & vit med 
brun inredning. 23 682 miles. En äkta 
Abingdon fabriksbil med dokumenterad 
historia där många kända förare har 
tävlat med bilen. I bra skick efter en 
ordentlig krasch där bl.a. hela ramen 

fick bytas. Alla original tillbehör finns 
monterade och bilen kommer med 
kompletta FIA handlingar. Bara att 
betala anmälningsavgiften och ta ut den 
i skogen igen!
Kondition 2-
Såld för 177 325 USD – ca Sek: 
1 170 000.
Kommentar:
Har ägts i många år av en känd samlare 
som gjort tidigare försök att sälja bilen. 
Var senast med 2008 på Bonhams 
Goodwood Revival med då högsta bud 
på 210 000 USD. Dagens pris får väl 
betraktas som marknadsanpassat och 
bilen köptes av en känd Engelsk Healey 
samlare som planerar att tävla igen med 
bilen.

1967 Austin Healey 3000 Mk3.
Serie nr. HBJ8n42771. Grön med 
svart inredning. 36 744 miles. Kaross 
och underrede ser bra ut. Störtbåge 
monterad som inte passar på bilen. 
Inredningen gjord i fel material och 
stämmer inte med Healey standard. Har 
enligt uppgift inte körts på de senaste 30 
åren så mätarställningen kan förmodas 
vara rätt.
Kondition 2-
Såld för 44 838 USD – ca Sek: 296 000.
Kommentar:
Priset får betraktas som 
marknadskorrekt. Var första bilen ut 
på denna auktion och kanske hade 
inbringat lite mer när folk blivit lite mer 
”varma i kläderna”. Såldes mycket nära 
vår egen värdering av bilen. Kräver 
lite arbete men kommer att ge många 
trevliga mil på vägarna framöver.

RM Auctions, London England.
1956 Austin Healey 100M.
Serie nr. BN2L 229932. Vit med vinröd 
inredning. 78 522 miles. Dokumenterad 
som en äkta fabriksbyggd 100M. 
Renoverad 2006 med bl.a. helt ny 
inredning. Underrede i bra skick och 

god passform på karossen. Allmänt i bra 
skick dock med en del små detaljmissar.
Kondition 2.
Såld för 79 763 USD – ca Sek: 526 500.
Kommentar:
Den här bilen såldes senast i augusti 
2008 i Monterey för 159 500 USD! 
Den här gången såldes den för ett mer 
korrekt pris. Bra köpt med bra framtida 
potential. Bilen kom med alla original 
verktyg och handböcker vilket är en fin 
bonus.
Min egen kommentar!
Det var ingen dålig värdeminskning! 
Bilen har tappat nästan 500 000 på 
ca 2 ½ år! Visserligen var den helt 
nyrenoverad då den såldes 2008 och 
har sedan använts. Men priset rimmar 
dåligt med det senaste resultatet för en 
äkta 100M, t.ex. Bart van Tiggelen’s 
blåa bil som såldes i Monaco för nästan 
det dubbla. Fick i förra veckan en 
artikel av Magnus Karlsson från den 
Amerikanska tidningen Austin Healey 
Marque där man speciellt tittar på 
värden för äkta 100M kontra ”dealer 
prepared” 100M och slutsatsen är att 
en äkta fabriksbyggd bil har ett stort 
mervärde och bättre samlarpotential! 
MEN en helt vit Healey kanske inte är 
den mest attraktiva färgen vilket drar 
ner resultatet. Som vanligt är det bara att 
konstatera att marknaden alltid har rätt 
och betalar därefter.   

Classic Motorcar Auction Canton 
Ohio, USA
1958 Austin Healey 100-6.
Serie nr. BNL4L 42762. Blå & vit 
med svart inredning. 70 045 miles. 
En typisk ”snabbrenovering” inför 
auktionen. Men man kunde gärna tagit 
bort maskeringstapen som satt kvar 
på dörrlisterna! Mycket bristfälligt 
underarbete innan lack. Inredning & 
krom är OK. Motor utrymmet välputsat 
och allt ser ut att vara original.
Kondition 3+

Inte såld, högsta bud 28 000 USD – ca 
Sek: 193 000.
Kommentar:
I presentationen skrev auktionsfirman 
att bilen körts av en gammal dam i 
Kalifornien! Vem bryr sig! Det hade 
behövts mer arbete innan auktionen för 
att bilen skulle se bra ut och inbringa 
de pengar som säljaren hoppats på. Det 
finns bättre & ärligare bilar att köpa för 
samma pengar.
      
Övriga annonser i S.C.M.
Kastner & Partners Garage Santa 
Monica Kalifornien.
Annonserar ut en 1954 Austin Healey 
100. Vit & röd lack. Ser OK på bilderna. 
Begärt pris 48 500 USD – ca Sek: 
335 000.

Läsarannonser.
1967 Austin Healey 3000Mk3. Blå 
med blå inredning. 46 000 miles som 
anges vara original! Mycket lite övrig 
information om bilen och svårt att se 
några detaljer på den lilla bilden.
Begärt pris 67 500 USD – ca Sek: 
466 000. 

1959 Austin Healey 3000Mk1. Vit med 
svart inredning. Inget miltal angivet, 
står bara att det är tre ägare sedan ny. 
Ser OK ut och ägaren säger att den är fri 
från rost, men det säger väl alla!
Begärt pris 35 000 USD – ca Sek: 
230 000.

E Bay Motors.
Ganska konstant mängd bilar till salu, 
mellan 20 – 25 st. Allt från Sprite i delar 
för 650 USD till topprenoverad BJ8 
med ett ”Buy It Now” pris på 65 000 
USD. De flesta bilar verkar pendla 
mellan 20 – 30 000 USD. 

Hälsningar från Ulf & Johan.



G a l l e r i
Jag har en svärson som arbetar som arbetsterapeut, bl.a. med handikappade individer. I somras så sa han, 
Jens, att de skulle göra pärlplattor baserade på riktiga foton som patienterna skulle jobba med. Eftersom 
han gillar min bil så bad han om bilder på Healeyn. De har ett datorprogram som kan scanna in en bild och 
omvandla det till ett mönster för pärlplattor. Så blev det så här...
/ Peter Ehn
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Jag hade under en lång tid tittat efter 
en råare Healey med racing- eller 
rally- konvertering både i Australien, 

England och USA. Bilen, som är en 
3000 Mk l 1959 årsmodell, köpte jag 

av John Chatham och jag hämtade den 
i samband med Goodwood Revival 
samma år. Hemresan blev trevlig då jag 
på färjan mellan Harwich och Esbjerg 
träffade en ny bekantskap, Olle Wictorin 

som tillsammans med sin 
hustru också kom från 
Goodwood i en klassisk 
Porsche Carrera RS. 
Under kvällen blev det 
mycket bilprat där han 
berättade om sitt och 
Roland Larssons projekt 
med en uppbyggnad av 
Rolands gamla tävlings- 
Porsche som de hittat i 
England och skulle köras 
av Olle i RHK- serien.  

Avsikten med Healeyn 
var att när man inträder i 
den ofrivilliga ledigheten 
som kallas pension kunna 
ha ett fritidsintresse 
som ligger en varmt om 
hjärtat. Skruva i garaget, 
uppgradera och kunna 
köra lite på banträffar. 
Här startade vägen dit.

L a m p i n s a t s e r n a 
byttes för högertrafik 
innan registrerings-

besiktningen, nya 5,5” Minilite-kopior 
som följde med bilen monterades. 
Kylaren byttes ut mot en ny i aluminium 
och kylarfläkt i plast från Denis Welsh 
monterades. Nya sidorutor installerades 
samt The Lightweight Hard Top från 
Pete Farmer byttes mot Anders Schildts 
original top. Även en ventilkåpa i 
aluminium köptes av Anders. Den fick 
jag tillverka nya Cap Nuts till eftersom 
kåpan var lite högre. Ljuddämparen, 
som är en Janspeed med Sidepipes och 
väger 12 kg byggdes om. I slutet av 
2009 hjälpte Bengt Larsson till med att 
byta synkroniseringsringar i växellådan 
vilka visade sig vid provkörning av 
bilen på Kinnekulle vara av undermålig 
kvalité. Jag reklamerade ringarna och 
Bengt fick sätta i nya samtidigt som jag 
beslöt att byta ut drevsatsen i växellådan 
mot rakskurna drev typ Sebring Ratio. 
Skillnaden på att växla blev inte så stor 
men det blev ett herrans oväsen på ettan, 
tvåan och trean i kupén.

So far so good!
Att ha kompisar som Anders 

Lotsengård, Mats Svanberg och Nisse 
Nyblaeus frestar på, de förstår ju att mitt 
intresse för bilracing är mycket stort. Vid 
tävlingar och samvaro som vi haft har 

Nisse brukar poängtera att det viktigaste 
inte är målet - utan vägen dit. 

2008, som för många Healeyvänner var ett fantastiskt år inhandlade vi ytterligare en Austin Healey. En 
viss Herr Svanberg fällde kommentaren; vad skall du med den till du har ju redan en! Kommentaren 
förändrade ingenting, har jag bestämt mej för något är det ytterst sällan jag ändrar mej. Man kan 
kalla mig vad som helst envis, kategorisk eller enkelspårig. Kanske också något  positivt så som 
konsekvent eller stabil.

PG för mr Big Healeys traditioner vidare

Text: PG Johansson  Foto: PG Johansson, Göran Larsson och Anders Schildt

www.verktygsboden.se Ordertelefon 033-20 26 50HANDLA

ONLIN
E

Öppettider i butik
Måndag-fredag 08.00-18.00
Lördagar  09.00-15.00
Söndagar (stängt i juli) 11.00-15.00

Kontaktuppgifter
Butikstelefon 033-15 72 75
Ordertelefon  033-20 26 50
Orderfax  033-26 39 90

Butiksadress Källbäcksrydsgatan 1, 507 42 BORÅS

Med reservation för prisförändringar och feltryck

698:-
Art.nr 77877

Poleringsmaskin 
400-2800 rPm

326:-
Art.nr 63248

Ultraglozz 
sUPerPolish 500 ml

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

gängverktygsatser
(tUmsats)

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

Fräsmaskin zX7025

NU ENDAST!

Så låNgT lAgrET räckEr!
ArT.Nr 76538

8.900:-
SpArA 2.000:-

879:-
Art.nr 70189

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

498:-
Art.nr 85137

FÖlJanDe artiklar ingår
1 71826 Verktygsväska Keter Work Mate 327:-
2 50565 Karosseritenn, 20x5x450 mm, 3 st. 56:-
3 75254 Bera-Fix pasta, 0,5 kg 215:-
4 72759 Träspattel, 20 mm 69:-
5 72758 Träspattel, 50 mm 88:-
6 73799 Halvmask Basic Pack SR90-2 506:-
7 73262	 Handtag	till	karosserifil	 336:-
8 73261	 Karosserifil	Z2,	350	mm	 328:-
9 73263	 Karosserifil	Z2,	350	mm	 346:-
10 73286 Monteringshandske, get stl 10 22:-
11 59043 Skurduk 500x600 mm 10:-

1

2

3 45

6

7

89

10

11

tennsPaCklingset Pro

2.415:-
Art.nr 75819

Prisvärd polermaskin med rätt varvtal för poler-
ing 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.

99:-
SE prISET!

ArT.Nr 854445.535:-
Art.nr 81851

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 plasma-
brännare 4 m samt 3 m återledarkabel.

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

Plasma inverter 30a rÖD arbetsPall 
meD hJUl

KOMPLETT
VERKTYGS-

VAGN

INNEhållEr: 256 DElAr
+ vErkTygSkrokAr!

ArT.Nr 87933

9.999:-

756:-
Art.nr 68203

CylinDermätare

38.500:-art.nr 81934

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

samtliga priser

inkl. moms!

3000 m² butik i Borås Mr Big Healey i egen hög person



�� 120Enthusiast  nr
��

billigare och enklare och nästan väl så bra. 
Trumbromsarna i bak byts ut till skivor.

Anders har nu tagit motorn under sina 
vingar och börjat med att plocka ner den 
och gå igenom alla delar. 

Borrningen i blocket var ca 84 mm. 
Standardkolvarna, +0,030´, var i bra 
skick men dessa kommer att ersättas av 
smidda Cosworth-kolvar. Vevaxeln och 
vevstakarna, som är original, kommer i 
ett första steg att behållas och inte ersättas 
av de exklusiva i stål. Axeln skall poleras 
och kulblästras, vevstakarna är vid 
kontrollvägning inom ca +/-10 gram och 
skall lättas, balanseras och kulblästras.

Svänghjulet är original och draget med 
enbart 4 bultar som alla var mer eller 
mindre lösa, veven görs om till infästning 
med 8 bultar och nytt svänghjul levereras 
från Mats Svanberg. Kamaxeln som 
är sliten och med porer är antagligen 
fabrikat Kent Cams med beteckning 
KC P141 SB, den kommer att bytas ut 
mot en kamaxel som är så vass vi vågar 
med hänsyn till original vevaxel och 
vevstakar. 

Förgasarna är Weber 45 DCOE med 
en bestyckning som avviker en hel del 
från vad som krävs till en racingmotor, 
nya munstycken och halsringar bör 
monteras, eventuellt kommer de att bytas 
ut tillsammans med insugningsrören 
som är av äldre modell och dessutom 
spruckna och svetsade. 

Motorn kommer  dessutom utrustas med 
andra  godsaker såsom aluminiumtopp-
lock med ny vipparmsbrygga, Mallory- 
fördelare, Gear Redaction Starter Motor, 
Alternator Kit och aluminiumsump. 

Detta är den första delen i en serie 
om tre avsnitt, i nästa avsnitt följer 
förhoppningsvis en presentation av en 
sammansatt racer.

alltid frågan mer eller mindre 
dykt upp; när får vi se dej på 
banan. Under Velodromloppet 
hade Lotsen redan kalkylerat 
med en Healey-klass under 
2011 där jag skulle ingå. 

Under sommaren 2010 när 
jag bestämde mej för att gå 
i pension 2011 beslöt jag att 
bygga om bilen till en racer för 
eventuellt RHK-deltagande.  
Eftersom jag inte är en 
supermekaniker själv var jag 
tvungen att be Bengt om hjälp 
för de stora förändringarna. 

Jag startade med en 
nermontering i mitt garage 
där jag frilade motorn för ett 
lyft. Min nya aluminiumkylare 
som inte är tillåten enligt 
reglementet monterades ner 
och flyttas över till i vår 
MK lll. Weberförgasarna, 
Janspeeddämparen med ett 
tungt sound, extraktorrör, 

generator, startmotor, fördelare och fläkt 
är borttagna. 

Den utvändiga bortmonteringen var 
begränsad till att plocka bort de snygga 
Lucas 700-lamporna samt förflytta 
mina rostfria Spotlamps-bracket till 
reservdelshyllan. I kupén plockades 
stolar, stolfästen, säkerhetsbälten och 
bakre sitsarna bort. Bensintank och 
påfyllningsrör monterades bort. Dessa 
kommer att ersättas med nya grejer. En 
grannlaga uppgift var att ta bort mattsatsen 
både inne i bilen samt i bagageutrymmet 
eftersom de var limmade med kontaktlim. 
Medlet att få bort limmet var bensin och 
Scotchbrite- svamp.  

Den 21:a november drog vi ner bilen 
till Bengt, det blev lite helgarbete med 
bortmontering av topplock och lyft 
av motorn som skulle ner till Anders 
Schildt för race-preparering. Bakaxeln 
plockades ner och har genomgått tvätt.
Differentialen som skall utrustas med 
en annan utväxling samt en ordentlig 
diffbroms, sk Limited Slip Diff, skickades 
med till Anders. 

Bengt fortsätter nu med att ta bort 
kapellinfästningarna för att få plats med 
bågen, placering av fästena till bågen, 
säkerhetsbälte och racingstolen. Den 
befintliga växellådskåpan kommer att 
modifieras och fräschas upp. Samtliga 
onödiga hål skall läggas igen innan 
innerutrymmet och bågen lackeras. 

Krosstagen framför kylaren avlägsnas 
för att ge utrymme för ett Air Intake i 
aluminium för att skapa bättre kylning. 
Bränslepumpen eller pumparna kommer 
att placeras i bagageutrymmet tillsammans 
med en ny reglementsenlig bensintank.  
Bromssystemet kompletteras med en 
dubbelkrets huvudbromscylinder samt en 
reduceringsventil på bakre kretsen. På så 
vis blir det ingen bromsvåg men betydligt 

Vår kända ”Healey-guru” Bengt lymotorn.

Blocket har anlänt till Anders för preparering.

Den slitna kamaxeln är enligt uppgift 320 
grader av fabrikat Kent Cams med beteck-
ning KC P141 SB.

Standardkolvarna kommer att bytas ut mot 
smidda från Cosworth.

Webrar är ”macho”, kanske en av anledningarna till att bilen byggs i F-klassen, tidsperiod 
62 - 65.
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Austin Healey bilarna rönte vid 
sin presentation 1952 massiv 
uppmärksamhet för sitt tek-

niska-, estetiska- och prismässiga för-
språng, först i England och USA men 
snart därefter också i Sverige.

Teknikens Värld, nr 22/1952 innehöll 
ett gediget reportage från 1952 års ut-
ställning på Earls Court i London med 
rubriken ”England går på i gamla hjul-
spår”. 

Och visst, det var inte mycket nytt som 
visades upp i form av engelska bilar. 
I reportaget finns dock en fin bild från 
Austin Healey montern med texten ”En 
Healey med ny och elegant kaross var en 
fröjd för ögat för många sportvagnsentu-
siaster. Flott och snabb.” 

Nyheten om samarbetet med Austin 
hade tydligen inte nått fram till redaktio-
nen och bilen omnämns därför kort och 
gott som ”Healey”.

En annan motortidning beskriver ny-
komlingen som ”Austin-Healey var mans 
lyxvagn” och texten fortsätter: 

”Man ställs plötsligt framför en vagn, 
som utseendemässigt sett inte ställs ens 
bråkdelen av en millimeter bakom det 
värsta fartvidunder från Italien och rent 
reaktionsmässigt hör hemma bland topp-
vagnarna och får höra att det åket finns 
att köpa och att t o m nära nog vem som 
helst kan köpa det, vagnen är inte endast 
vacker att se på utan skalet döljer en hel 
del både styrka och snabbhet. Karos-
seriet har onekligen hämtat sina linjer 
från den italienska Vignale-fabriken och 

mycket gemensamt med 
de berömda Ferrari sport-
vagnarna finner man vid 
närmare undersökning. Ut-
rustningen är i toppklass- 
skinnklädsel och vackert 

arbetad instrumentpa-
nel. Vindrutan går att 
fälla och cabrioleten lig-
ger helt infälld bakom 
förarsätets stolar.” Man 
noterar också att ”Baga-
geutrymmet talar för att 
vagnen är synnerligen 
väl lämpad för långfärds-
åkning.” Det var här idel 
superlativer som mötte ny-
komlingen.

Den elektriska överväx-
eln, en finess som var ovan-
lig på bilar i denna prisklass 
imponerade också stort. Det 

nämns i artikeln att det pågår 
försök med hard-tops i England 
vilket skulle göra bilen ännu mer 
intressant för svenska sportvagn-
sentusiaster.

Reportagets beskrivning låter kanske 
något överdriven. Idag älskar vi våra 
Austin Healey bilar för deras vackra lin-
jer och sportbilskänslan, som framhävs 
av enkelheten och renheten i konstruk-
tionen. Om man emellertid jämför med 
de flesta bilar som trafikerade svenska 
vägar 1952, och för all del även svenska 
tävlingsbanor, representerade Austin 
Healey ett enormt kliv framåt. Desig-
nen, utrustningsnivån, detaljarbetet och 
finesserna var ett stort steg i riktning mot 
framför allt de italienska tävlingsbilarna 
som var stilbildare, men som tyvärr kos-
tade en förmögenhet.       

En Austin Healey kostade däremot inte 
en förmögenhet, och uppståndelsen över 
detta förstår man när man i samma tid-
ning läser att ”Priset är satt så löjligt lågt 
att det kanske till och med inte blir roligt 
att ha en sådan vagn -man riskerar att det 
blir alltför många av modellen på vägar-
na för att man skall kunna känna sig litet 
vräkig.”  

Tidningen Motor-Revy nr 1 1953 kom 
ut i slutet på 1953. På omslaget finns en 

bild 
på en Austin Healey, arrang-

erad av fotografen Per-Olow Andersson. 
På bilden figurerar även Lars Ekborg. I 
kommentaren till omslagsbilden sägs om 
honom att ”han nog har tänkt att till våren 
lägga sig till med ett exemplar av Austin 
Healey 100- den lilla snabba sportbilen 
prissatt till 16.700:-”.

Omslagsbilden gör att man kanske tror 
att Austin Healey skall få stort utrymme 
i referatet från 1953 års utställning på 
Earls Court i samma tidning, men så är 
inte fallet. 

Kanske är referatet skrivet av en MG 
entusiast, för Austin Healey nämns inte 
med ett ord i referatet. Det enda ställe 
där Austin Healey nämns är en kort notis 
där det står ” MG 1954 lär komma med 
en motor på 1488cc, elektrisk överväxel, 
liknande den på Austin Healey, och stå-
lekerhjul.”  

Per Olow Andersson var fotograf och 
arbetade för Aller förlag. Han fastnade 
uppenbarligen direkt för Austin Healey 
och blev en av de tidigaste svenska fö-
rarna. Hans Austin Healey med reg nr 
A73715, chassinr 145456, inköptes av 

Aller förlag för hans räkning den 19/5 
1954. Bilen var då begagnad, den 
besiktigades och godkändes för-
sta gången i Stockholm den 26/10 
1953, då som B29954. 
Det var i den bilen som han sedan 

fotograferade Katharine Hepburn, 
en bild publicerades i tidningen Al-
lers och som i omtolkad version se-
nare fick pryda omslaget på ett num-
mer av tidningen Allers.  
Det var dock Raymond Sjöqvists 

bil A6380, chassinr 140280, som var 
den första Austin Healeyn i Sverige. 
Det var en tidig Austin Healey, det 
hade bara tillverkats ca 2500 bilar när 
den lämnade bandet i Longbridge. Bi-
len besiktigades och godkändes första 
gången i Stockholm den 28/8 1953.   
Dessa två bilar som nämnts ovan var 

de första Austin Healey bilarna som 
togs in till Sverige och enligt tillgäng-
lig information de enda som togs in 
1953.

De första Austin Healey – bilarna i Sverige
Eftersom jag inte har upplevt när de första Austin Healey bilarna kom till Sverige 1953 har jag forskat i gamla 
tidningar för att bilda mig en uppfattning om hur de togs emot i vårt land, vilken uppmärksamhet de fick och 
hur de jämfördes med konkurrerande bilmodeller.  

Av: Ulf Håkansson

Den 7:e mars 1954 hölls rekordförsök 
på ”flygande kilometern” i Bollnäs inför 
12000 åskådare. Raymond Sjöqvist ställ-
de upp med sin Austin Healey 100 och 
noterade 144 km/tim. Detta godkändes 
som nytt rekord i 2-3 litersklassen efter-
som inget rekord noterats i denna klass 
tidigare. Rekordnoteringen användes se-
dan flitigt i reklamsammanhang.

forts
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Raymond Sjöqvist var erfaren på 
tävlingsbanorna och direktör på ge-
neralagenten AB Hans Osterman i 
Stockholm. Han var därför intresserad 
av goda tävlingsresultat som hjälp i 
marknadsföringen av den nya sportbi-
len. 

Ostermans uppgav priset för Austin 
Healey till 14.850:-. Donald Healeys 
ursprungliga riktpris hade sänkts ef-
ter överenskommelsen med Austin, 
då produktionsvolymerna blev mycket 
högre än vad Donald Healey ursprung-
ligen förutspått.

I Motorkalendern 1954 lämnas en 
noggrann redovisning av Austin Hea-
ley 100´s tekniska prestanda. 

Det var mycket imponerande data 
som uppgavs bl a en topphastighet 
på 175 km/tim. Bland alla personbi-
lar som redovisades i kalendern, var 
detta den näst högsta hastigheten, efter 
Chrysler V8, vilket bör ha bidragit till 
intresset för modellen som tävlingsbil. 
Det var också som tävlingsbilar som 
de allra flesta tidiga Austin Healey bi-
lar i Sverige kom att användas. Speci-
ellt populära var de i norra Sverige där 
de ofta kom till användning vid isba-
netävlingar.     

I takt med att de snabba Austin 
Healey bilarna kom att synas på täv-
lingsbanorna växte också intresset för 
märket. För många kom den smäckra 
vagnen att bli själva sinnebilden för en 
sportbil och kopior i form av modell-
bilar började skapas. 

I teknikens Värld nr 12/1955 presen-

terades modellbyggaren Curt Jägne 
som byggt en ny modellbil i form av 
en Austin Healey med en 2,5cc glöd-
stiftsmotor, avsedd för tävlingsbruk. 
Karossen var av balsa och bottenplat-
tan av aluminium och modellen re-
kommenderades som lätt nybörjarbil.

Austin Healey 100 bilarna kom 
snabbt att etablera en marknad för 

moderna sportbilar till rimliga priser, 
precis som Donald Healey avsett. 

Under ett par år var Austin Healey 
överlägsen i sin klass och fick stor 
uppmärksamhet och även om konkur-
rensen ökade när MG, Triumph, mfl. 
uppdaterade sina modell program så 
är det ingen annan bil som fick samma 
stjärnstatus som Austin Healey. 

 

AH Spares rebuilds
At A H Spares Ltd we are constantly looking at ways to improve and expand our company. Over a year ago we purchased one 

of the units behind our existing premises which we decorated and moved our Packing & Freight department into. This has given 
us much more space to pick, pack and despatch our parcels. It has also meant that we could re-organise our bin locations and 
make the company much more efficient.

Our Packing & Freight department now have enough room to pack the largest of orders and our products are stored away neatly 
and efficiently. 

We are now in the process of re-organising our shop front to enable us to display many more products. We will also have 
enough room to display a car if anyone wishes to sell their car through us.

It is a long process and we have not yet finished however we are optimistic to have the whole project completed by the begin-
ning of autumn. As you can see from the photographs we have had to move all of our products and remove the old mezzanine 
flooring.

We then inserted new mezzanine flooring and re-racked the whole of it with new custom built storage bins. 
We will be starting the construction of our new shop front very shortly which will have a new Sales office and larger shop area. 

They are exciting times at A H Spares and once the building work has been completed we will be opening our doors for a special 
open day where visitors can view our newly built facilities and talk with our members of staff.

We will keep you updated on this progress and look forward to seeing you in our new shop very soon.

Happy Healeying from everyone at A H Spares Ltd.  
/Rebecca Kemsley

Pictures from top, left to right:

Our Packing Area and Stores before the 
reorganisation.
Empting the shelves.
Racking the new Packing Department (2X).
The majority of the stores have been moved 
and half the mezzanine flooring has been 
dismantled.
New mezzanine floor being installed.
New racking is being custom built.

•

•
•
•

•
•
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Här redovisas resultatet från enkäten angående klubbregalian som gjordes på 
årsmötet 2010. Siffrorna anger det antal ”röster” som gavs per fråga.

Fråga 1
Vad tycker du om klubbens regalia i största allmänhet?
inte bra  okey  bra  jättebra
0 	 6	 	 47	 	 4

Fråga 2
Vi har försökt att höja kvaliteten något det senaste året. Vad tycker du om den inriktningen?
inte bra  okey  bra  jättebra
0  4	 	 28	 	 26

Fråga 3
Vad anser du om prisnivån på klubbens regalia?
inte bra  okey  bra  jättebra
0  19	 	 39	 	 1

Fråga 4
Vad tycker du om sortimentet dvs vilka artiklar som erbjuds?
inte bra   okey  bra  jättebra
0 	 19	 	 38	 	 1

Fråga 5
Vad tycker du om kvaliteten på de artiklar som erbjuds?
inte bra  okey  bra  jättebra
0 	 5	 	 45	 	 7

Fråga 6
Vilket är viktigast för dig? Ringa in ett alternativ.
lågt pris  okey kvalitet bra kvalitet toppkvalitet
0	 	 3	 	 51	 	 3

Fråga 7
Hur ofta köper du av klubbens regalia?
aldrig  enstaka år varje år  flera ggr/år
0	 	 25	 	 30	 	 5

Fråga 8
Hur tycker du att beställnings- och leveransservicen fungerar?
inte bra  okey  bra   jättebra
1	 	 3	 	 20	 	 17

Fråga 9
Vad skulle du vilja köpa för klubbregalia som idag saknas i sortimentet?
Se kommentarer

Fråga 10
Skulle du vilja köpa en klubbjacka?  Ja nej
     36	 9
Om ja hur mycket skulle du högst vara beredd att betala med utgångspunkten 
att ”man får vad man betalar för”?
Högst 600kr 600-900kr 900-1400kr 1400-1900kr 1900-2500kr
0	 	 2	 	 12	 	 13	 	 7	 	

Övriga kommentarer:
Av 25 kommentarer var 12 önskemål om jacka Se annan plats i tidningen.
Övriga önskemål var spridda.

Sammanställningen gjord av Thomas Almér.

Önskad färg på eventuell jacka:
Svart 15
Ej svart 1
Blå 2
Gul 1
Grön 1
Ej grön 1
Vit 2

Nya klubbjackan är här!

Brodyr på kragens baksida, syns bara 
när kragen är uppfälld.

Metalldragkedja öppningsbar 
från två håll.

Elegant skotskt foder i tunn bomull.

Telefonficka åtkomlig från ut-
sidan utan att behöva öppna 
jackan.

Fleecefodrade ytterfickor för 
uppvärmning av händerna 
eller bara för att hänga i.

Stor innerficka för verktyg 
eller kamera. Dessutom två 
vanliga innerfickor med drag-
kedja.

Två större ytterfickor med 
knäppbart lock. Sidslitsar för 
ökad bekvämlighet i Healey-
stolen.

Många medlemmar har i flera år önskat att klubben skulle ta fram en ny klubbjacka. Se t.ex. resultatet 
av enkäten här bredvid. Det glädjande beskedet är att NU ÄR DEN HÄR!!!!  Den kommer endast att 
tillverkas på beställning så det gäller att passa på. 

Jackan är av engelsk typ gjord i vaxad bomull. Den är alltså både vindtät och regnsäker.  Färgen är svart 
och den har ett tunt bomullsfoder. Den är specialdesignad för Austin Healey Club of Sweden och gjord för att 
fungera bra i en Healey. Den är av bra kvalitet och kan med fördel användas även i andra sammanhang.  Kan 
närmast jämföras med en Belstaff-jacka. 
Du kan nu beställa den nya klubbjackan som kommer att tillverkas endast mot beställning.  Det kommer att 
finnas några provjackor bl a till årsmötet men dessförinnan också på några olika platser i Sverige under våren. 
Se www.healeysweden.com för mer information. Beställningen vill vi ha av dig absolut senast den 12:e juni 2011.
Priset per jacka är 1.500 kr plus eventuellt porto. Det är ett bra pris då motsvarande jacka (i standard-
utförande)  kostar minst 4.000 kr i handeln.
Beställningssedel bifogas detta nummer av Enthusiasten.
För mer information kontakta Nils-Fredrik Nyblæus på 070-637 0608 eller titta på 
klubbens hemsida.

Manchesterfodrade ärmkan-
ter med skön draghindrande 
mudd.
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Hur mycket kostade en sportbil 1961?

Modell     Pris inkl accis och oms   Omdöme

Alfa Romeo Giulietta Sprint  19.220 kr    Rolig att köra, graciös i linjerna.
Austin Healey 3000   18.750 kr    Sober och sportigt elegant. 
Austin Healey Sprite   10.130 kr    Kul bil, för yngre publik.
MG MGA 1600 Roadster   14.000 kr    Pigg motor och utmärkta bromsar.
MG MGA 1600 Coupé   14.400 kr    Personbilskomfort.
Morgan Plus Four   13.990 kr*    Snabb och rustik, inga nymodigheter.
Porsche Super Roadster   18.450 kr    Bättre ju längre man kör den.
Renault Floride Cabriolet   12.130 kr    Utmärkt värme, bra åkkomfort.
SAAB 750 GT    14.570 kr    Kurvegenskaper av hög klass.
Sunbeam Alpine    15.230 kr    Goda bromsar, bra prestanda.
Triumph TR3    15.540 kr    Vass motor, ypperlig växellåda.
Volvo P1800    17.950 kr*    Hög åkkomfort, bra prestanda.

Priser och data ur Motors bilnyckel Sportvagnar i nummer 11, mars 1961. 
* Pris excl accis och oms ur Allt om bilen juli-aug 1962.
Omdömena som redovisas är fritt sammanställda ur Allt om Bilen, Motor, Teknikens Värld, Stora Bilboken m fl.

                                                                                                              Redan 1961 gav en Sprite mest sportbil för pengarna.  (reds anm)

Nedanstående sammanställning gjordes av redaktör Per-Börje Elg för MHS tidning Motorhistoriskt Magasin nummer 2/2010. 
Tack för att vi fick använda den.

0703-933349  033-137906
magnuskarlsson@bornet.net

Husbondegatan 36B
507 60 BORÅS

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 profes-
sionella förgasarrenoveringar, byter och brotschar kingpinbussningar, 
monterar inredningar och suffletter, renoverar och balanserar motorer, 
balanserar ekerhjul korrekt m.m. m.m. Välkommen med alla förfrågningar.  

Borås Motor Corporation AB
Obs glöm ej vår hemsida som nu är i full gång

www.concourshealeys.com

Följande nya medlemmar hälsas varmt välkomna till 
Austin Healey Club of Sweden. 

573 Anders Baeck Tvååker AH Sprite 1959
574 Pehr Erik Hansson Ludvika
575 Claes Leveau Ledala
576 Bengt Sedell Huddinge
577 Bo Arvidsson Årjäng AH 3000 mkII
578 Dan Silvander Oskarsström
579  Lotte Nebrér Dösjebro AH Sprite 1959
580 Bengt Henriksson Eksjö
581 Johan Ekman Karlskrona AH 3000 mkII 1961

Nä - inte riktigt. 

Efter Daniel Frodins (f ö chefredaktör för 
Teknikens Värld) framfart med sin koja 
på det avslutande racet på Falkenberg i 
september var det fler bilar som behövde 
ses över. En premiärande Jaguar E-
type fick kojan i höger sida. Själv fick 
jag honom i höger bakskärm och hans 
tappade kofångare (efter att han kört in 
i en annan koja) i främre shrouden. Får 
se om han törs ta ut sin litet dyrare 356 
cab på banan nästa sommar. Den har nog 

tunnare plåt än Healeyn...

Alltnog så behövde ändå bagagerummet 
snyggas till (Svanberg tyckte det såg för 
d-t ut) och elsystemet  bytas. 

                                         /N-F Nyblæus

Race 100M i vinteride?

DYRT ATT TANKA?
   Det var bättre förr. I alla fall när man 

skulle tanka bilen. Här är bensinprisets 
utveckling under de senaste 50 åren:

År Pris Dagens penningvärde

1960 0:73   7:95
1970 0:84   6:12
1980 2:88   8:71
1990 6:29   9:16
2000 9:56   11:09 
2010 12:50   12:50
/thomas almér                                             källa: www.bilsport.se
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På garagebesök
Anders Gustafsons, vår sekreterare, väl-
kända BJ7:a BLY 045 har genomgått för-
vandling till byggsats. Det har med andra 
ord blivit dags för en genomgripande 
renovering. Många år av flitigt använ-
dande har satt sina spår. Bilen är nu helt 
demonterad. Chassiet skall blästras och 
detaljer på detsamma lagas. Nya skärmar 
och främre schroud monteras och hela 
härligheten lackeras därefter. Vilken ku-
lör det blir har Anders lite beslutsångest 
för ännu men när den dagen kommer så 
är redaktörens tips att den åter kommer 
att vara brun/brun. Annars är det ju inte 
BLY längre... Följ renoveringen på An-
ders blogg: http://bly.myhealey.com

         Goda råd är inte dyra 
i goda vänners lag.

En ställning att montera ram och chassie
i lånades av Bosse Johansson. 
Underlättar arbetet under bilen väsentligt.

BLY 045 i sin krafts dagar.

Du Mats!
Snart börjar racing-
säsongen igen.

Jag vet,
väck mig då!

Foto: Göran Larsson

Healey Market

Topp till Sprite, 12G295. Nyrenoverad med nya styrning-
ar och frästa ventilsäten. Pris: 2.500 kr. 
Tommy Lyngborn 0708 - 700 454.

HEALEY MARKET finns nu också på klubbens hemsida. Passa på att sälja det som ligger i garaget och tar plats!

Fina aluminiumfälgar till AH Sprite (4 st). Äkta Dunlop 
5 x13 tum. Bra skick, men förtjänar en glasblästring och 
klarlack. Pris: 1600 kr  för alla fyra. 
Anders Gustafson 076-1150242
anders@myhealey.com

KÖPES
Austin Healey 100/4 , 100/6 , eller 3000 mkI och tidig 
mkII innan introduktionen av vevbara rutor. Ju bättre 
skick och dokumentation ju större intresse från mig. 
2 eller 4 sistig spelar inte så stor roll.
Ole Björklund 0703-342687  
ole.b@telia.com

Reparationsplåt till AH Sprite Mk2-4, Bakre del under 
bagageluckan  (REPAIR PANEL-rear body-lower). Ori-
ginal BMC från 60-talet. Pris: 600 kr. 
Anders Gustafson 076-1150242
anders@myhealey.com

Begagnade rostfria ljuddämpare för Big Healeys.
Pris: 1.000 kr.
Begagnad standard kamaxel 256 grader för Big Healeys.
Pris: 1.000 kr.
PG Johansson 070-6926511.

Historisk racing kan beskådas på svenska banor följande datum 2011:
Ring Knutstorp  Historic Motorsport   30 april - 1 maj
Anderstorp  Historic Festival    13-15 maj
Gelleråsen  Velodromloppet    17 - 19 juni
Ring Knutstorp  Svenskt Sportvagnsmeeting  8 - 10 juli
Falkenbergs Motorbana Falkenberg Classic RHK finaler  16 - 18 sept
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Jubileums T-shirt        40:-   REA
Keps    120:-
Piké     170:-
Piké Lacoste typ   210:-
Väst     500:-
Scarf/Picknickbordduk    40:-   REA
Paraply    275:-/250:-/50:- 
Bilhink    120:-  
Badlakan    280:-  
Picknickfilt   230:-
Halsduk, ull   280:- 
Vagnsmärke   280:-/300:-
Jubileumsvagnsmärke 40 år  200:-
Skjorta kort ärm   435:-
Skjorta lång ärm   475:-
Jackmärke       35:-

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

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

Beställ direkt – 
annars vet du hur det blir!

Nyckelring i läder med Donald 
Healey Motor Company märke.                  

Begränsat antal.
Pris: 90 kronor.

Svart yllehalsduk 100% ull med 
brodyr: Austin Healey Club of 
Sweden. 170x30 centimeter. 

Tillverkad i Tyskland. 
Pris: 280 kronor.

Dekal         20:-/35:-
Registeringskylthållare       50:-
Austin-Healey 100 i tenn  150:-
Vykort        10:-
Pins         20:-
Slipshållare       30:-

Regalia-
shopen
erbjuder

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

East section informerar
Säsongens pubkvällar på Black & Brown 
fortsätter. Kvarvarande datum är:

Onsdagen den 6:e april

Adressen är Hornsgatan 50 vid Mariatorget.
Bord är bokat i klubbens namn från klockan 
19.00

Kvällsträffarna fortsätter utomhus som vanligt 
vid Röda Caféet i Fittja på måndagskvällar. 
I början av maj brukar det dra igång på allvar. 
Frågor på ovanstående besvaras av Lasse 
Johansson på 0722 - 52 66 55.
                       

    Välkomna!



KAS
Kilmartin Automotive Sheetmetal Made in Australia

Our new Austin Healey 100S chassis and aluminium inner body panels made to exact specs.

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. 

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.

KAS europe 

www.kilmartin.eu Email:   info@kilmartin.eu Tel. :  ++31 653 555388

Need a new chassis?


