Enthusiast nr 99
Januari 2006

PG har ordet
God fortsättning på det nya året!
Snön ligger vit över taken, endast Healeymeken
är vaken. Han tänker liksom alla andra
sportvagnsägare på den första varma vårdagen
när det är dags att ta ut bilen för årets premiärtur.
Ni håller just nu den första numrerade miniEnthusiasten i er hand. Varannan Enthusiast
kommer i fortsättningen att ha detta utseende.
Sänd gärna in material till vår redaktör Tommy
Lyngborn eller webmaster Johan Aggeryd så att
de får hjälp i sitt arbete.
Det nya året har en hel del att bjuda på.
Här följer ett axblock ur 2006 års aktiviteter;
-

Pubträffar både i Stockholm och Lund
Jubileumsnummer 100 av Enthusiatsen
Vårmönstring i Stockholm i början av maj
Årsmöte AHCS i Strängnäs 10- 11 juni
Internationellt Healey Meeting på Le Mans
7- 9 juli 2006
Svenskt Sportvagnsmeeting på Knutstorp
7- 9 juli
Kanonloppet på Gelleråsen i augusti
BSCM traditionsenligt i augusti
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Per Gunnar Johansson, ordförande
    (pgj@swipnet.se)
Håkan Hansson, kassör
(hansson.reklam@swipnet.se)
Anders Gustafson, sekreterare
(anders@myhealey.com)
Robert Eriksson
(tullgarn@zeta.telenordia.se)
Per Schoerner
(healeyguy@bredband.net)
Lennart Nystedt
(lelle@lellesgarage.com)
Johan Aggeryd, webmaster
(webmaster@healeysweden.com)
Ditte Freudenthal, medlemsregistret
(membership@healeysweden.com)
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Keep Overtaking / PG

I

Enthusiast nr

mars-april kommer nummer 100 av Enthusiasten att komma ut. Vi satsar hårt på att få ihop ett
extra fylligt jubileumsnummer. För att det skall bli något alldeles extra behöver vi hjälp av
våra vänner, medlemmarna i Healeyklubben.
Vi vill t ex gärna ha berättelser, från er som var med då, om hur det var i klubbens barndom, i början
av 70-talet, gärna med mycket bilder. Berätta om din lyckade Healeyrenovering, eller om det som
då var ”skrot” och som tyvärr gick till tippen. Reseskildringar är alltid trevligt för andra att ta del av.
Kanske har någon hållit på med racing tidigare. Finns det någon som har några bra mekartips? Var
inte rädd att skicka oss ditt bidrag, givetvis besvarar vi gärna dina frågor per telefon eller mail.
Tillsammans kommer vi att göra nummer 100 till en milstolpe i klubbens historia. Hör av dig om du
tänker bidra med något så att vi kan reservera plats.
Hur kan man då skicka in sitt bidrag till Enthusiasten nr 100?
Text:
Använd gärna det digitala mediet, en wordfil t ex går bra. Textfilen skall bara innehålla text, bifoga
bilderna separat. Formatera inte texten, då kan det bil krångel när vi monterar in det i redigeringsprogrammet. Har du inte tillgång till en dator så går det bra ändå, skriv på ett vanligt papper så
skriver vi om det. Stavfel och annat rättar vi till så gott vi kan.
Bilder:
Gärna digitalt här också. Helst direkt som bilden blir i kameran, alltså ej redigerad på något sätt, det
gör vi enligt de krav som tryckeriet har för att få bästa möjliga resultat. Använd den största upplösningen kameran erbjuder, ingen fil blir för stor för oss. Har du vanliga ”kort” så är de lika välkomna,
dom scannar vi in. Diabilder går också bra. Gamla blekta färgbilder går oftast att få förvånansvärt
bra med lite manupilation.
Stora dokument vill vi ha på en cd, upp till 5 mb kan du maila.
Alltså - inga problem, släpp din blygsel och kom med ditt bidrag till klubbens bästa tidning hittills.
Vi lutar oss tillbaka och väntar på att telefonen börjar ringa.
Tommy; enthusiasten@telia.com 08 - 39 45 07

Sophie; sophie@lellesgarage.com 08 - 768 54 74

Healey Meets

omslagsfoto: göran berger

Le Mans
EKERHJUL
S E RV I C E
Blästring Riktning Lackering Splinesrenovering
Riktning av alum./plåtfälgar Rengöring av kromfälgar
Utbytesfälgar Montering/demontering av däck
Vi säljer även nya fälgar, se vår hemsida
-

-

-

-

-

BRÅLUNDEN 14, 167 74 BROMMA
Tel. 08-26 59 34, 070-422 23 44, www.ekerhjulservice.nu
e-postadress:lindgren_kurt@hotmail.com

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

Tryck: Nya PP-Print i Farsta

7-9 juli

I samband med 24 timmarsloppet på Le Mans i juli ordnar den holländska Healeyklubbens racingsektion en stor Healeyträff. Mötet hålls för tredje gången tillsammans med andra bilklubbar.
Ungefär 5.000 klassiska bilar brukar deltaga. Fest, concour och provkörning av banan står bl a på
programmet. Mycket mer information om detta evenemang
hittar du på www.healeysweden.com.
Om du är intresserad av att deltaga så är den
25:e januari sista anmälningsdagen.

Bilsport

text och foto: tommy lyngborn

25-27 november 2005

Bilsportmässan i Älvsjö har
bilvit en instutition i slutet av
oktober varje år. Med mycket
kort varsel bestämdes att klubben i år skulle medverka med
en monter. Eftersom det var en
bilsportmässa så passar det ju
extra bra att ställa ut sportbilar,
ja rent av tävlingsbilar.
Anders Lotsengård är ju flitig
på banorna med sin SID1 så
den lånades upp från Oskarshamn. Per som för närvarande
pendlar mellan två jobb
(renovera
Healey och
passa katter)
fick den stora
äran att traila
upp den till
Stockholm.
Gunnar Bergers fd täv-

lingsgroda hämtades i Täby
och båda bilarna ställdes upp
i montern. Lite dekor fixades
snabbt ihop och en riktigt trevlig monter blev det.
En bemanningslista gjordes
upp och sedan var det bara att
vänta på besökare.
-Undrar om någon vill titta på
så här gamla bilar när hela hallen är fylld av stylade mondäna
monster med jättedäck och
ljudanläggningar i jumboklass?

Vår tvekasmhet visade sig dessbättre vara fel. Väldigt många,
även yngre faktiskt, kom och
njöt av en riktigt klassisk engelsk nostalitripp.
-Vad härligt att se bilar som går
att laga utan att behöva ha en
dator till hjälp, sade någon.
Några kom fram och berättade
att dom höll på att renovera
en Healey hemma i garaget.
Dessa personer försågs naturligtvis med starka argument
för att bli medlemmar och gick
hem med såväl värvarbrochyr
samt ett ex av Enthusiasten.
Kanske kommer vi att göra

om evenemanget en annan
gång, bättre förberedda.
Ett STORT tack till projektledaren Per och hans
assistent Anders vilka
gjorde mesta jobbet!

En besökare i montern sa:
-”En sån här bil hade jag en gång.
Den satte vi i en V8 i och sedan
var den bilen med i filmen Äppelkriget”.

HEALEY MARKET

MEDLEMSINFORMATION

FOR AUSTIN HEALEY 3000

EFTERLYSNING AV OKÄNDA FAMILJEMEDLEMMAR!
Några klubbmedlemmar har betalt in 2006 års avgift för familjemedlem men inte meddelat namnet
på den som ska vara med.
Om du misstänker att det kan vara du, tveka inte att ta kontakt per mail eller post för att meddela
namnet på familjemedlemmen. Endast registrerade medlemmar har rösträtt på årsmötet.

HAR DU FLYTTAT, BYTT TELFONNUMMER ELLER SKAFFAT NY HEALEY?
Meddela alla ändringar du vill ha införda i medlemregistret och matrikeln. Adressändringar är
viktiga för att du ska få tidningen tex.
Adress för ändringar
Austin Healey Club of Sweden
c/o Freudenthal
Brinkvägen 2B
141 33 Huddinge
eller
membership@healeysweden.com

Beautiful
original
Nardi Steering Wheel,
wood/aluminum.

AH 3000 original complete
aluminium front part
from nose to dashboard.

Windscreen frame+
alloy pillars AH 3000
MK 1.

Italian handicraft masterpiece
with alloy rivets. Manufactured in
the 60:s and never used. Integrated
boss for adjustable steering
column. In my ownership since
over 30 years! Opportunity to buy
an original and not a replica. 400
Euro + freight.

Original BMC (old stock)
spare part for BT7/BN/7
(probably also BN4/BN6).
BMC spare part no AHB 9212
according to spare part sticker.
Never used original factory
part. 1.900 Euro. Pick-up by
yourself

Used, but in eccelent
condition. Polished pillars
ready for paint. Original
chromed frame. 250 Euro +
freight.
Björn Berlin 040-400226,
0708-400241
bjorn.berlin@addendor.se

Två nya bromstrummor till en AH Sprite Mk II -61, 1000 kr för bägge.
Mats Nordström
mats.nordstrom@mariehem.net eller 090-317 85 kvällar

Preliminär info ang årsmötet 2006 i Strägnäs

NYA MEDLEMMAR
Nedanstående nya medlemmar tom 20 dec hälsas varmt välkomna till
Austin Healey Club of Sweden
F=Familjemedlem

506		Birgitta Palmér-Pettersson
506		Lars Pettersson
507
Morgan Larsson

Linköping
Linköping
Bålsta		

Sir Geoffreys ruta

Hej igen!
Ni kommer väl ihåg mig från förra tidningen, jag lovade att komma tillbaka.
Det har hänt mycket hemma hos oss sen
sist. Dom som bor hos mig, Per och Ditte,
har skaffat sig en katt till. Samma ras som
jag, men inte riktigt lika dan (fin) som jag
tycker grabbarna i klubben. Det är också en
pojke fastän blåmaskad. Du kan se honom
på bilden till höger. Han heter Issigonnis och är också uppkallad efter
en bilskapare, en grek som gjorde en bil med ett hjul i varje hörn..
Jag har fullt upp med att uppfostra honom, ett par rejäla omgångar
per dag brukar det bli. Fastän för det mesta är vi sams.
Undrar hur det kommer att bli till sommeren när vi skall ut och åka
med grodan, kommer vi att få plats båda två? Eller kanske Per äntligen
blir klar med den där andra Healeyn i garaget så vi får plats allihopa?
Vi hörs!
Geoffery

AH Sprite

1960

AH 100		

1956		

Närmare information om årsmötet kommer på hemsidan och i nästa nummer av Enthusiasten.
Årets årsmöte är planerat till
helgen 9–11 juni och kommer
att hållas på Hotel Rogge i
Strängnäs.
I skrivande stund är ingen detaljplanering gjord men i grova
drag kommer det att se ut som
följer;

Fredag 9/6.
Ankomst för de som önskar.
Klockan 19.00 en drink i baren
och senare en buffé.

Lördag 10/6.
Frukost serveras mellan 07.309.00
9.30 avfärd för en vacker tur
på roliga Sörmländska vägar.
Målet är Sparreholm där vi besöker det fantastiska bilmuseet.
Det finns även en fin samling
av gamla hästkärror och en av
världens finaste samlingar av
gamla jukeboxar! Så det skall
säkert finnas något för alla.
Pick-nick lunch mitt på dagen.

På eftermiddagen åker vi åter
på fina vägar upp mot Strängnäs där vi har förhoppningen
att få komma in på det gamla
flygfältet och genomföra lite
avancerade ”manöver prov”. Vi
får se hur det går eftersom man
måste få till lite olika tillstånd
etc.
Ca 17.00 börjar vi med årsmötet och när det är klart firar vi
med en drink eller två.
Sedan gemensam middag &
samkväm.

få till ett bra & trevligt årsmöte
och att många ska känna sig
kallade!
VÄLKOMNA!!
Hälsningar,
Ulf & Johan Aggeryd

Söndag 11-6.
Frukost serveras från 09.00 och
sedan blir det fria aktiviteter.
Det finns ett antal fina golfbanor i och runt Strängnäs men
det kanske är svårt att få med
all utrustning i bilen. Ev kan vi
undersöka om det finns några
utrustningar att låna för dom
som känner sig sugna på spel.
Vår förhoppning är att vi ska

OBS! OBS! bilden ovan föreställer ABSOLUT INTE Ulf &
Johan Aggeryd, utan Strägnäs
stadsvapen

Bildtexter medsols:
Ankomst till Eneboga.
Uppställning framför mangårdsbyggnaden.
Nisse skyltar om, Helen verkar ha synpunkter.
I väntan på avfärd mot Sparreholms Bilmuseum.
Healeyparad på Malma Hed.
Per förde klubbens talan och presenterade bilarna.
Ibland är paraply bättre än suflett.

I Sörmlands hjärta
Till lördagen den 28:e maj hade det utgått ett påbud i Enthusiasten att det var
dags för vårutflykt, som vanligt under
ledning av Per och Ditte. Uppsamling
på ett par olika platser och sedan bar det
iväg, först hem till Göran och Birgitta
Berger på Eneboga Gård. Där bjöds vi
på en utsökt lunch i trädgården. Solen
värmde oss behagligt.
Mätta och belåtna begav vi oss så småningom iväg i samlad trupp mot Malmköping där den årliga Gammeldags Marknaden hölls. Mörka moln tornade upp sig
ju närmare vi kom.
Vi blev tilldelade parkering på det gamla
exercisfältet Malma Hed, mitt i stan. Det
som sedan började som fint duggregn
övergick sakta i ett mera normalt sommar-

regn. Fegisarna fällde upp klubbparaplyet (varför hade jag
inte det med mig?) vi andra fortsatte enligt devicen ”det slutar
nog snart”. Så mycket marknadsbesök blev det dock inte...
Healeklubbens bilar presenterades för publiken av Per Schoerner och det var mycket uppskattat.
Göran hade även ordnat med ett besök på Sparreholms Bilmuseum, där vi guidades runt av ägaren själv Helge Karinen. Har
du inte varit där ännu så åk dit!
När det vart dags för hemfärd var det inte sommarregn längre.
Vi kom till en pizzeria i Björnlunda där fika avnjöts medan
sittbrunnarna sakta fylldes av vatten. Efter ett antal påtårer var
ingen ljusning i sikte,
så vi som inte åkte
BJ8 fick suga i oss av
det våta under hemfärden. Men, även en
Healey torkar ju på ett
par dagar...

Text: Tommy Lyngborn
Bilder: Göran Berger och Tommy Lyngborn

AUSTIN-HEALEY RISES AGAIN
New roadster here by next summer?

Will Austin-Healey rise again? As previewed on PistonHeads in October, a new
model, the 5000, could be here in time for the British Motor Show next summer.
It’ll be a long-nosed, rear-driven two-seater propelled by
a 385bhp 5-litre V8 modded
from the Ford Mustang’s quadcam lump, and be based around
the underpinnings of the MG
SV coupé -- all with the aim of
recreating the wonderful 100-4,
which made a huge splash at
the motor show in 1952.

HJULPYSSEL

OK, julen har redan varit men en hel del hjul finns det ändå på dessa bilder. På den undre bilden fattas 10
detaljer. Den som först mailar rätt svar till enthusiasten@telia.com bjuder jag på en öl på årsmötet. /red

If it’s built, the 5000 will be
made by a consortium consisting of the Chinese company

Nanjing Automobile and GB
Sports Car Company, who are
close to signing an agreement to
re-start production at the Rover
plant at Longbridge. Nanjing,
you’ll remember, bought the
remains of Rover for £53 million in July, while GBSCC is
funded from the US but based
in the UK, and was set up with
the aim of kicking off sports car
production at Longbridge.

cording to Autocar this week,
the two companies still need
to ink a binding agreement to
start production, and to call it
an Austin Healey, a name to
which Nanjing holds the rights.
So far, all they have a memorandum of understanding and
full agreement is reported to be
at least six weeks out.
Fingers crossed...

It’s not a done deal though. Ac-

”Lånat” från nättindninen PistonHeads, www.pistonheads.com mycket trevligt finns att läsa där.

Austin Healey 5000?

PG använde värdefull arbetstid i höstas för en resa till Australien.
På programmet stod bland många Healeyaktiviteter provkörning av Steve
Pikes 100S replica.
För närvarande ägnar sig PG åt att sortera boksäver i rätt ordning för ett
fylligt reportage från ”down under” i nummer 100 av Enthusiasten.

Welders
Nightmare
Någon som fick en svets i
julklapp och som vill ha något
gediget att öva på?
Bilen är inte helt komplett, bl a
saknas delar av kabelhärvan
och några garantier finns det
tyvärr inte utrymme för.
Saknade delar kan du handla
hos våra annonsörer.
PG kan förmedla kontakt med
ägaren till denna klassiska
Healey.
Köp nu och cruisa till våren.
Priset är troligen förhandlingsbart.

Som tidigare meddelats tvingas klubben fr o m
årsskiftet tyvärr att justera upp priserna på regalia
en smula.
Hoppas inte att detta kommer att hindra dig från

att pryda dig och din Healey med godbitar ur sortimentet.
Regalia kan beställas direkt på hemsidan eller
från Ditte Freudenthal, tfn 08-746 71 69.

Keps, svart med broderat Austin-Healey Club of Sweden
Pikétröja, grön eller svart, med broderat Austin-Healey Club of Sweden
AH Väst, vändbar med rött fleece på ena sidan och svart vindtyg på andra sidan.
Kabinväska, med broderat Austin-Healey Club of Sweden
Duffelbag, röd, svart eller blå, med brodyr Austin-Healey Club of Sweden
Paraply, röd/creme, blå/gul eller röd/svart, med tryck Austin-Healey
Paraply, blå/gul med tryck Austin-Healey
Klocka, boett i titan och armband I läder, med tryck Austin-Healey Club of Sweden
Skylthållare, med tryck Austin-Healey Club of Sweden
Streamer (I'd rather drive my Austin-Healey)
Klubbmärke (klistermärke)
Klubbmärke (tyg)
Vagnsmärke
AH Vinge (klistermärke)
Slipshållare (klämma, med AH märke)
AH Pin
AH Nål
AH Märke
Whiskyglas, per par, 50 years anniversary
Pennkniv, flera funktioner och hölster med ett AH pin
Vykort, med Austin-Healeymotiv
Jubileumsmodell AH100, 50 years anniversary i britanniametall
Picnicfilt, grön eller svart, med broderat Austin-Healey Club of Sweden
Ståltermos, med gravyr Austin-Healey Club of Sweden
Mugg, plast/rostfritt, blå, grön eller röd, med tryck Austin-Healey Club of Sweden
Mugg, porslin, med AH bilder och tryck Austin-Healey

120
170
500
300
100
275
225
350
50
35
25
40
280
25
30
20
20
10
150
110
15
150
230
200
50
30

