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SOLNA

Nästa nummer av Enthusiasten 
kommer juli 2014. 

Manusstopp den 1 juni

Välkomna till ett nytt spännande Healeyår!

Jag har inventerat antalet träffar och möten som är Healeyrelaterade 
under året och kommit fram till ca 30 st – allt ifrån årsmötet till pub-
kvällar och luciaträff. Ta tillvara på dessa tillfällen att träffa likasin-
nade. På sidan 28 hittar du en lista på många av evenemangen. 

Men håll också gärna regelbunden koll på vår hemsida – där dyker 
det ofta upp aktuella inbjudningar till träffar och möten. Och saknar 
du några som du känner till, tipsa gärna webmaster Göran, du har hans 
kontaktuppgifter i spalten till höger.

Årets första bilträff är vårmönstringen i Stockholm 10 maj, tätt följd 
av första racingtävling för året som går under namnet Knutstorps Re-
vival. 

Denna begivenhet är ett projekt som Picko dragit igång och som i 
mindre skala skall efterlikna Goodwood med massor av aktiviteter. Vi 
planerar att ha ett Healeytält och Healeyparkering där vi kan träffas. 
Följ annonser och hemsidan för mer information. Vår största träff är 
naturligtvis årsmötet 30 maj till 1 juni som arrangeras av South Sec-
tion i Blekinge, närmare bestämt på Ronneby Brunn. 

Peter och hans trupp har tillsammans med Marianne Waplan kom-
ponerat ett fullspäckat program vill jag lova. Läs den detaljerade an-
nonsen inne i tidningen och anmäl dig, det är bråttom! 

Styrelsen har antagit ett förslag från Anders Gustafson som går un-
der beteckningen ”Vision 2020”, vilket innebär att en grupp medlem-
mar skall formulera ett förslag på den framtida inriktningen för klub-
ben. Om du känner dig manad anmäler du ditt intresse till styrelsen. 
Läs mer om Anders G:s upplägg på sidan 30.

PG Johansson

PG har ordetPG har ordet

PG vid rodret
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Innehåll nr 132 RedaktörenRedaktören
Den Spriten, den Spriten ...

... har ett antal förespråkare som har hört av sig till redaktionen (och ibland 
även till styrelsen). Nej, som jag tror de fl esta förstår, det gäller inte sprit utan 
Sprite (även om bådadera emellanåt kan ha en uppiggande verkan ...) som 
av en del anses lite sedd över axeln i klubbens verksamhet, och då också i 
Enthusiasten.

Kanske med viss rätta – räknar man spaltmillimeter så är dominansen av 
Big Healey betydligt större än dess reella storleksöverlägsenhet! Å andra si-
dan kanske det är lite självförvållat av Spritens vänner – Spritedeltagandet på 
våra möten är inte imponerande med hänsyn till den relativt stora förekom-
sten i klubben (ungefär hälften så många Sprite jämfört med Big Healeys).

Som redaktör styr jag väldigt lite själv över vad som kommer i tidningen 
– jag är så gott som helt beroende av att jag får in material, och då speglar 
naturligtvis tidningens innehåll vad ni medlemmar levererar in. Så alltså: mer 
Spritematerial till mig, mer Spritematerial i tidningen! Och ju fl er Spritar på 
våra möten, desto mer snack om Sprite i klubben.
Nu händer dock två saker samtidigt: 

1) Detta nummer har lite av Sprite-tema (fast då kanske någon säger: då har 
alltså alla andra nummer Big Healey-tema ...). 

2) Några Spriteägande medlemmar i Stockholms västra förorter har skapat 
ett nätverk som kallar sig för ”BrommaGrodorna”, även om de inte har för 
avsikt att vara fullt så lokala. Se deras programförklaring i slutet av tidningen.

Ingen vore lyckligare än jag om det började strömma in material med Spri-
tetema till tidningen, och jag tror att alla medlemmar (nåja, kanske Svanberg 
undantagen ...) skulle tycka det vore roligt om det nästa gång är 50 % Spritar 
på årsmötet! Så kör hårt, vifta med Spritefl aggan!

Vill gärna påpeka ytterligare några saker i anslutning till denna utgåva:
Knutstorp Revival i maj, där vi hoppas på en stor uppställning inte bara av 

oss som tävlar, utan också av övriga klubbmedlemmar. För att locka lite har 
vi i Healey Racing Team lovat att bjuda på varmkorv och kaffe under lördags-
lunchen i vårt depåtält, som antagligen kommer att fi nnas på ”övre hyllan” 
(även om våra racebilar fi nns nere i maskindepån).

Anders G:s artikel om de nationalekonomiska effekterna av Healeymötet i 
Skottland, visst är det spännande att vi samtidigt som vi har kul gör en sam-
hällsekonomisk insats! Alltså inte bara en kulturhistorisk.

Till detta nummer var utlovat en artikel om Ruddspeed Healey, den får 
ni vänta på tills nästa nummer. The Lenham-Healey får stå för avdelningen 
”Specialhealeys” i detta nummer.
Och jag upprepar, som ett mantra: 
Missa inte att titta in i Healeydepån om du är ute på någon tävling. Är 
snart största (och redan den trevligaste!) depån under racen!

Anders Lotsengård

I nästa nummer 133 (bland annat):

¤  Årsmötet i Ronneby – en snabbrapport

¤  Bremen Classic 2014 – Ulrich och Sonja K

¤  Gamla (?) Enthusiaster – 
     Kanske dags igen, vem vill du läsa om?

¤  Årsmötet 2014 – Förhandavisering

¤  Ruddspeed AH 3000, reportage om en
    överlevare – Steve Norton

¤  Knutstorp Revival – hur gick det?

¤  Fälgbreddning – Något för din Healey? 
    – Tommy Lyngborn

Vi börjar väl lite försiktigt (?) med Sprite-temat redan här: 
Fick nedanstående bilder av en medlem, som menade att det var ovanligt lyckad ”re-
shape” av en Sprite. Men som sagt – smaken är ju delad liksom en viss kroppsdel (och 
alla har ju inte fullt utvecklad bilkänsla, eller ... ?). 
Själv tycker jag Spritar är både ögonfägnad och njutbara körmaskiner – har ju haft en 
”i familjen”. AL

Medlemsavgiften
 

brukar vara nödvändigt att påminna om så 
här års.

Men en stor eloge till er medlemmar, endast 
ett tjugotal hade inte betalat in vid press-
läggningen. Snyggt jobbat!

Har du misstanke om att du är en av de 
tjugo, kolla dina betalfi ler så slipper du på-
minnelse. PG och BG nummer till vänster. 
Glöm inte ange ditt medlemsnummer eller 
medlemsnamn.
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Historia 
Bilens första år är lite dunkla, men var 
förmodligen ganska händelserika med tanke 
på antalet ägarbyten och de bucklor som 
uppdagats. 

1965 köpte min pappa bilen, men det var nära 
att det blev en Porsche 356 istället som ersättning 
för en Triumph Spitfi re. Healeyn var den som 
föll honom bäst i smaken – tror att det var lite 
för mycket bubbla över 356an … Healeyn 
användes för jobbresor året runt i Sverige, 
och istället för att säljas när utlandsjobben 
kallade, så lånades bilen ut. I ett och ett halvt 
år fi ck den fortsätta långturerna mellan olika 
byggprojekt i Sverige, enligt uppgift utan att 
strula överhuvudtaget! 

Då och då fi ck bilen åka bana och 
slalomtävlingar, ibland med pallar istället 
för konor! Bilen hann lackas om till BRG 
innan den 1969 ställdes undan, först 
hemma i Linköping och sedan i en gammal 
kimröksfabrik i Skåne – en mycket svart 
plats! 

I början av 80-talet blev suget efter Healeyn 
för stort och bilen plockades ut ur gömmorna 
för att få den första renoveringen. Rosten 
lagades upp och bilen lackades BRG igen, 

kvittona från renoveringen fi nns kvar. 3 200 
kr för plåtjobbet och 3 000 kr för lackering 
inklusive underarbete! Kvittohögen från min 
renovering är lite högre än så … 

Bilen användes sedan fl itigt på olika 
tillställningar, framförallt i Östergötland 
och Skånetrakten. Från 1999 och framåt 
fi ck Healeyn konkurrens i garaget av en 
lite modernare sportvagn, eller kanske 
inte – Morgan är väl inte modernare än 
någonting egentligen. Nyare bilar har dock 
den uppskattade egenskapen att de oftast 
fungerarar och inte kräver samma planering 
som vid det här laget en ganska sliten 
sportvagn.  Healeyn började visa tecken på 
trötthet och hamnade längre och längre in i 
garaget. 

Jag hade hjälpt till vid renoveringen av 
bilen 1983, åkt med en hel del och när det var 

dags för eget körkort fi ck #16423 tjänstgöra 
för övningskörning också, den perfekta 
körskolebilen!  I slutet av 2009 blev det dags 
för nästa ägare att ta vid då jag ärvde bilen. 

Det måste vara allt det här som tillsammans 
betyder affektionsvärde. Naturligtvis har ju 
en Healey ett ekonomiskt värde men när jag 
funderar lite över beslutet att fortsätta kan jag 
konstatera att känsla för en sak, en bil i det här 
fallet, gärna sätter skygglappar på realistiskt 
tänkande. Det kändes helt rätt att ta över 
bilen och fortsätta att ha den i familjen, men 
att renovera bilar kan som säkert många vet 
ta vägar som är svårförutsägbara. Att göra en 
budget innan man startar med ett arbete är 
för de fl esta ganska naturligt. Det enda som 
behövs för att budgeten ska hålla är att man 

lyckas hålla sig på den 
inslagna vägen och att 
inga överraskningar 
inträffar. I mitt fall 
lyckades jag inte 
hålla mig på vägen 
och inte heller slippa 
överraskningarna …

Från början hade 
jag tänkt bara hålla 
bilen rullande och 
renovera det som jag 
visste var i behov 
av uppfräschning. 
Efter att jag kört en 
del med bilen under 
sommar och höst 
2010, framförallt till 

jobbet faktiskt, började jag peta lite på det 
som jag märkt inte riktigt höll måttet för att 

Renovering av min fars Aus  n Healey 3000 MkIIRenovering av min fars Aus  n Healey 3000 MkII

Text och bilder: Text och bilder: 
Johan Ekman #581, KarlskronaJohan Ekman #581, Karlskrona

Bild från Tierp -67, tufft att vara Healey ibland…

Jag (till höger) och brorsan på släpet 1983.
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bilen skulle gå att använda utan att behöva 
köra utefter busslinjer. Jag gillar gamla 
bilar men egenheten att stanna rätt var det 
är kan jag klara mig utan. Alltså planerades 
för byte av elsystemet och montering 
av nya säkerhetsbälten. Stolsklädsel, 
instrumentbräda och mattor beställdes 
tillsammans med kabelhärvan. 

Optimistiskt tänkande ...
När bilen ställdes in på hösten var det dags att 

förbereda jobbet med inredning och elsystem 
men ganska snart fi ck jag en krypande känsla 
–  #16423 kanske inte skulle klara sig med lite 
nya delar utanpå utan att det skulle behövas en 
hel del mer … 

Under demonteringen hittade jag massor av 
rost som dolt sig under färgen, gamla lagningar 
som inte direkt höll concoursstandard. Motorn 
som jag inte tänkt öppna alls visade sig vara 
i behov av allt, den lät betydligt mer än den 
gick – mer veteranbil än kvick sportvagn. 
Överväxeln var helt slut, lite väl högljudd och 
väldigt mycket småbitar som följde med oljan 
ut. Framvagnen var glapp överallt, bilen hade 
ju varit lite orolig på vägen men eftersom jag 
aldrig kört någon annan Healey så hade jag 
inget att jämföra med. 

Vägval…
När jag startade kände jag en viss skepsis 

mot att renovera bilen till originalskick, 
allra helst ville jag ha bilen i orört skick från 
fabrik med fi n patina. Tyvärr var den vägen 
helt omöjlig med tanke på det ganska hårda 
liv bilen haft. Att återställa den till 1961 års 
ljusblå bil var lite lockande men jag gillar 
mörk British Racing Green bättre och stilen på 
fabriksbilarna från -60 talet. Värdemässigt är 
det säkert säkrast att hålla sig på original- och 
standardstigen, men eftersom jag inte tänkte 
sälja den kändes det bättre att bygga den som 
jag ville ha den.  Det som till sist fi ck vågen att 
tippa över var när PG Johansson annonserade 
ut tre stycken Weber 45 från sin racerbil.  

Grön bil med Webrar, avgassystem ut på 
sidan, gälar i framskärmarna och bra knuff. 
En bil med rätt stuk helt enkelt. En sån skulle 
det bli!
Hur går man till väga?

Eftersom i stort sett hela bilen var ytrostig, 
gravrostig eller bara full av fl era lager färg 

och gammal smuts, fanns det inte mycket att 
välja på efter jag bestämt mig för att inte bara 
göra en rullande renovering - dags att plocka 
ner bilen helt och hållet och lämna iväg på 
blästring. 

Ett i mina ögon självklart attribut på en 
vässad Healey är urtagen i framskärmarna, jag 
gick länge och funderade på hur jag skulle få 
till dem men efter ett samtal med Bengt igen 
visade det sig att han hade mallar för att ta 

upp hålen och även kunde 
tänka sig att hjälpa mig med 
jobbet, det blev mycket bra! 

Direkt efter det körde jag 
iväg bilen till plåtslagaren 
och ett år senare hämtade 
jag chassit med nya golv och 
trösklar, gamla lagningar bytta 
och massor av mer plåtjobb 
avslutades med Jaguars 
BRG. En riktig milstolpe att 
få hem till garaget där fram 
och bakvagn och allt annat 
väntade. 

Eftersom jag ville spara 
så mycket originaldelar 
som möjligt renoverade jag 
mycket skruvar, muttrar och 
brickor och andra smådelar 
genom att blästra dem i en 
korg och sedan eloxera om 
dem. Det var en mycket 
trevlig upplevelse att öppna 
kartongen med nyeloxerade 
delar, det såg ut som rena 
silverskatten, se bild!

Drivlinan som jag bara 
tänkt måla om plockades ner 
och mättes upp, här fanns 
att göra! Det saknades en 
bit i nerkant av en cylinder 
och de andra var snyggt 
blanka med endast någon 
liten honing kvar, alltså nya 
kolvar och montering av ett 
foder. 

Kamaxeln och lyftare 
helt slut, fl era av nockarna 
nergångna och det var 
pittingskador på lyftarna. 

Ny kam hade jag ändå 
tänkt skaffa och efter 
åtskilliga funderingar 
på vilken jag ville ha, 
bestämde jag mig för att en 
rallykam från A. Schildt. 

Text och bilder: 
Johan Ekman #581, Karlskrona

Dolt under underredsmassan ...   och dolt under shrouden

Rena silverskatten!

Motortvätt med ultraljud

Vents ska det vara!

(Forts nästa sida)



6 132Enthusiast  nr

Ägaren och artikelförfattaren:
”Jag heter Johan Ekman, 44 år 
gammal, bor i Karlskrona och är 
maskinist i fl ottan. 

Den gröna Healeyn var den första bilen 
jag var med och plockade i för 30 år 
sedan, sedan dess har jag haft Triumph, 
Alfa, Porsche, Marcos och Alfa igen, trots 
att jag sa ’aldrig mer’…  

Nu kör jag MGB GT -67 tills Healeyn 
är klar.”

Bilen:
HBT7L16423 är en Austin Healey 3000 
som tillverkades i november 1961.
 Den levererades med tysk och svensk 

specifi kation – alltså separata blinkers fram 
och bak, rattlås och kupévärmare.
  Originalfärgen var ljusblå med blå klädsel 

och svart hardtop. Bild nedan från 1965.

Jag ville ha en motor som 
hade klipp men ändå gick att 
köra på gatan och Anders var 
en bra försäljare, Webrarna 
skulle passa bra till den 
också.

Toppen, som också kommer 
från PGs bil, är planad för ett 
komp på 11:1, får en lättare 
tillsnyggning - nya säten och 
nya ventiler tillsammans med 
en översedd vipparmsbrygga. 
Alla roterande delar är 
balanserade och jag har 
konverterat till 8 bultars 
nersvarvat svänghjul med 
en mindre koppling - en 
intressant övning i mätning 
och uppsättning i fräsen 
… Växellådan har fått nya 
synkringar, i övrigt var den 
i bra skick. Överväxeln 
behövde helt nytt innanmäte, 
en fi n överraskning i slutet 
på renoveringen … Det 
fi nns även en hel del mindre 
delar på en bil som också 
ska renoveras när resten får 
en genomgång, till exempel 
blinkers och tutknappen. 

Blinkersåtergången har 
aldrig fungerat, så ganska 
många gånger har det åkt 
runt en grön liten bil och 
blinkat åt höger eller vänster 
under rätt lång tid. Det 
fi nns bra beskrivningar på 
nätet hur man renoverar 
blinkersspaken men tyvärr 
går det inte att köpa alla delar 
som behövs, dock kunde 
jag köpa de småprylar som 
saknades av Bengt Larsson i 
Åhus . Själva jobbet var inte 
speciellt svårt, lite pilligt 
bara och betydligt enklare än 
vad beskrivningarna på nätet 
gjorde gällande. Man ska nog 
bara inte vara på en gräsmatta 
när man håller på, mycket 
smådelar och de hoppar gärna 
omkring en hel del innan man 
fått kläm på monteringen! 

I dagsläget står bilen på hjul, 
helt lackad men inte polerad 
och väntar på att tiden ska 
räcka till för att skruva ihop 
alla delar som har varit 
utspridda lite överallt... 

Följ gärna renoveringen på 
min Facebooksida, albumet 
är öppet för alla!

Planen just nu är att ha 
Healeyn körbar, om än inte 
färdig, till hösten 2014. Får 
se om jag lyckas hålla mig 
till den inslagna vägen den 
här gången.

Efter renovering 1984Efter renovering 1984

Nu är det nära ... Det roligaste återstår!Nu är det nära ... Det roligaste återstår!

Du kanske också har en 
historia om din Healey el-
ler om din renovering? 

Pågående eller avslutad – vi 
är all  d nyfi kna  på andras bi-
lar!

Vi redigerar och bearbetar 
bilderna, du behöver bara 
skicka in grundmaterialet!

Tag kontakt med mig, kon-
taktuppgi  er på sidan 2.

Anders Lotsengård, redaktör

(Forts fr föregående sida)
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www.kilmartin.eu 
info@kilmartin.eu 
+31 653 555 388

Avoid frustration and simply go for the best

Kilmartin is the premium brand for 
Austin Healey chassis and sheet-
metal replacement parts. Our 
craftsmen have been producing  
highest quality chassis for all Big 
Healey models and a complete pro-
gram of replacement parts for over 
30 years. 

Kilmartin chassis and sheetmetal 
parts are widely known for their im-
peccable quality and superior fit. We 
take pride in delivering professional 
restorers and Austin Healey owners 
a range of over 600 premium quality 
sheetmetal parts. Avoid frustration 
and simply go for the best.
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En försommardag för ca tio år sedan 
stod en blå groda med stora vita 

prickar övergiven vid en dåvarande 
återvinningsstation.  Tre P-platser fanns 
i ena ändan och där stod bilen lite snett 
med ena hjulet upp på gräsmattan.  

Jag bodde då bara tre kvarter därifrån så 
framåt niotiden på kvällen kände jag att så 
kan inte denna bil lämnas utan suffl ett och 
lås.  Med grannens hjälp rullade vi in den 
på vår tomt och jag började söka efter dess 
ägare. Fick så tag på denne som dagen efter 
kom över med en fl aska vin och tackade för 
hjälpen. När han drog igång motorn och 
gasade på med det där mullrande weberljudet 
samtidigt som de olagliga slicksen rev upp 
gruset på vår uppfart tänkte jag ”Grymt 
läcker bil”.

Tiden därefter har fordonsmässigt varit av 
varierande slag där jag bl a köpte Pontells 
lite råa 3000 med breddade skärmar och 
racingfälgar i magnesium och knock off 
muttrar.  Jag har tydligen en viss fäbless 
för det lite råa ... En härlig sommardag 
tappade vi emellertid höger bakhjul på 
Ulvsundavägen och min fru lät då meddela 
att hon inte åker fl er gånger i den bilen!  
Odd Spandow förvandlade sedermera, med 
bistånd av Magus K, bilen till en ren skönhet.

I övrigt har ”nöjes-
garaget” varit tomt i 
över sex år och istället 
har som vanligt en 
massa bråte fyllt 
tomrummet.

Så, för knappt 
ett år sedan, dök 
en annons upp via 
F o r d o n s k a m m a r e n 
här i Stockholm på 
en blå groda med 
stora vita prickar. 
”Det kan ju omöjligt 
fi nnas två sådana här 
bilar i lilla Sverige” 
tänkte jag.  Tydligen 
var jag den enda som 
provkörde bilen och 
nöjd över det satte jag 
mig som enda fysiskt 
närvarande intressent 
i Fordonskammarens 
bilhall och bjöd 

medan anonyma motbud poppade upp på 
storbildsskärmen (någon bland läsarna som 
känner sig träffad?).

Bilen blev min och stod på samma slicks 
som för tio år sedan och medföljde gjorde 
ett lite skabbigt sittbrunnskapell samt 
tändningsnyckel, men inte ett spår av någon 
dokumentation eller andra tillbehör. Däremot 
låg ett visitkort vid växelspaken och på 
baksidan stod det ”Hej, den här bilen har 
Mikael Ljungdahl tävlat med på Knutstorp 
och jag har lite bilder så hör gärna av dig, 
hälsningar, Jonas Lindquist i Sigtuna”.

Bilen gick hyfsat bra men hade dåliga 
bakbromsar, så fortast möjligt köpte jag nya 
däck och fi xade iordning bilen för besiktning 
som gick den gick igenom u.a. Ringde därpå 
till Jonas och körde utan problem till Sigtuna 
där vi pratade grodor, kojor, Speedwell och 
lite fl yg.  Med mig fi ck jag tre fi na bilder på 
bilen ifrån Knutstorp.

Via Heritagecertifi kat konstaterade jag att 
bilen såldes ny på Ostermans våren 1960 och 
var beige. Så långt allt väl. Sökte på Eniro 
och fi ck fram ett dryga trettiotal Mikael 
Ljungdahl, men inget napp. Kontaktade 
Knutstorp direkt och en del andra historiska 
klubbar, men kammade noll.

Så kom iden upp att göra en efterlysning i 

tidningen så jag mejlade Anders Lotsengård 
lite info om bilen och hur jag kapitalt 
misslyckats med att få kontakt med Mikael. 
Nu vet ju Anders en hel del om racing så 
med vändande e-post skrev han ”Jag har 
också googlat lite så kolla bifogad länk, för 
Mikael körde på Knutstorp 23 och 24 juli 
1994!”(Oooops!)

Länken var Sportvagnssällskapet och jag 
ringde själva ordföranden, Jan Nordengren, 
som efter lite bläddrande bland sina papper 
utbrister att han hittat ett telefonnummer 
till Mikael.  Så ett par samtal senare var 
kontakten etablerad!

Mikael köpte bilen nyrenoverad med 
originalmotor och tillhörande dokumentation 
1992 av Claes Jung i Höllviken. Det hade 
naturligtvis varit jättekul om jag fi nge tag på 
en bild av bilen från den tiden!

För Mikaels del var det dock racing som 
gällde, så ut med det gamla och in med en 
trimmad 1275:a och allehanda uppgraderingar. 
Mikael körde bilen under några år för att sedan 
växla upp till Formel Ford, varpå grodan 
såldes vidare med ytterligare dokumentation, 
extra motor, hardtop samt racing specar. Allt 
detta är dessvärre borta nu.

Min plan är att behålla bilen i det skick jag 
köpt den, men sittbrunnsmattorna och stolarna 
var i för dåligt skick så nya mattor har lagts 
in och stolarna är blästrade och omklädda i 
cognacsfärgat skinn för att matcha ratten. 
Lite personlig prägel måste jag ju ha!  Sedan 
tyckte jag att FAG inte var någon vidare 
lyckad bokstavskombination, så bilen heter 
numera TOF448!

 Annars är bilen i riktigt fi nt skick tycker 
jag och skulle någon läsare veta något ner om 
denna bil eller till och med ha någon historisk 
bild av den så är jag djupt tacksam för all 
hjälp.
Vi ses på årsmötet om inte förr!

Per Montén

FAG808 – En glad groda FAG808 – En glad groda 
med e   lite udda öde.med e   lite udda öde.

Text och bilder Per Montén  #385 och Johan LindquistText och bilder Per Montén  #385 och Johan Lindquist
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Idag snackas det mest om hur stora 
Healeys nästan tagit över sin klass inom 

den historiska racingen. Men en Sprite 
kan också vara en effektiv racerbil …

Racingen har alltid lockat, men det är inte 
alltid lätt att få tummen ur. Man kan behöva 
en knuff i rätt riktning och för min del stod 
dåvarande klubbmedlemmen Anders Wickell 
för den knuffen. Han hade byggt en Sprite som 
han tävlade med i Sportvagnsmästerskapet, 
men samtidigt längtade han efter en Healey 
100. 

Jag hade en 100 och var sugen på att tävla. 
Alltså bytte vi helt enkelt bil.

Äventyret började hösten 1981 när jag 
fi ck chansen att ta licens med Anders bil på 
Kinnekulle. Det regnade och att köra med de 
slicks som normalt satt på bilen kändes inte 
helt stabilt. 

Men Anders hade ett gäng utslitna Formel 
Forddäck på smala fälgar som alternativ så 
jag satsade på dem. Kinnekulle kan vara rätt 
skrämmande första gången, men jag hade 
faktiskt kört där en gång tidigare, när klubben 
hade en träff och jag rattade min klumpiga 
Jaguar MK VIII runt de tvära böjarna och 
över alla krön. 

Snacka om kontrast! Spriten gick som en 
raket och var överraskande nog oerhört mjuk 
och lättsladdad. Förklaringen till det kom 
när vi åkte därifrån och kollade däcken – det 
vara bara ett halvt kilos lufttryck i dem, inte 
hade vi tänkt på att lufta ”regndäcken” före 
körning …

Vintern gick medan jag bekantade mig med 
bilen. Anders hade byggt den med hjälp av 
två SSK-veteraner, Anders Falk och Mats 
Lundkvist (som numera ses köra en A40 i 

RHK-Cupen), och lyckats över förväntan. 
Den var strippad, hade plasthuv och var 
oerhört lätt, om jag minns rätt vägde den 590 
kilo raceklar. 

Maskinen var en 1275 som kröntes av en 
Weber 45 och var hyfsat vässad utan att vara 
för extrem. Det var inte lika lätt med delar 

på den tiden, men kul var att man fortfarande 
kunde köpa ”Special Tuning”-delar över 
disk. Det betydde att bilen bland annat hade 
ett ”Negative Camber-kit” fram och tät 
drevsats i lådan.

Bakvagnen var en egen konstruktion 
med längslänkar där fjädrarna normalt 
satt och Koni coilovers istället för de 
vanliga dämparna. Dessutom hade axeln ett 
panhardstag för att hålla den i sidled. Men 
det mest speciella var axeln själv. BMC-
axlarna hade rykte om sig att vara för klena 
och ett trick som kom från Clubmanracingen 

var att montera en Forddiff i BMC-axelröret. 
Fordarna hade betydligt kraftigare drivaxlar, 
som kapades ner och så svetsade man på 
ytterändan från BMC.

Racepremiären kom på Kinnekulle våren 
1982. Solen sken och det kändes kanon. 
Vilket grepp de gamla F3-slicksen hade! 
Anders hade köpt ett gäng begagnade skicks 
av Nettan Lindgren, som då satsade fullt på 
Formel 3, och som passade perfekt på de 
breddade plåtfälgarna. 

En kul detalj är att när jag långt senare 
pratade med Gunnar Elmgren om det sade 
han att ”jag har nog betalat de där däcken 
…”. Han var nämligen med och stödde 
Nettans satsning. 

Hur som helst greppet var enormt och helgen 
började bra, men slutade i elände. Spriten var 
blixtrande snabb, vi var nere på 1.05–1.06-
rundor direkt och till min förvåning räckte 
det till Pole! Men någon start blev det inte 
trots att min racemek – ingen mindre än 
Spritespecialisten Claes ”Clacke” Aggestig 
kämpade in i det sista. Det som hänt var att 
ytterändan till en drivaxel släppte i svetsen 
och så stod vi där utan drivning. 

Svetsarna var helt enkelt inte tillräckligt 
bra, men till nästa race fi xades det av 
klubbmedlemmen Roffe Lindholm som 
kunde sina saker. 

Resten av säsongen gick betydligt bättre 
och sammanfattningsvis kan man säga att 
den gick i treans tecken, det vill säga att 
jag var trea i alla resterande race och senare 
nådde samma placering totalt. De bilar det 
jättedödande grodögat inte klarade av var 
en Ferrari Dino och en Lotus Europa, så det 
kändes inte alltför negativt. 

Frogeye – min första racerFrogeye – min första racer

Text: Robert Petersson. Text: Robert Petersson. 
Foto: Robert Petersson med fl era.Foto: Robert Petersson med fl era.

En som inspirerades var Gunnar Berger som så småningom fi ck sin Sprite klar – och fi ck meka lite även han ... Liten motor, lä   a   ly  a i och ur. 
Tror det är Lukas d.y. i barnvagnen som övervakar a   vi inte krånglar  ll det för Lucas d.ä.

(Forts nästa sida)
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Men långa banor som Anderstorp och 
Mantorp var aningen frustrerande, efter en 
tredjedel av rakan hade man nått maxfart 
och satt bara och längtade efter nästa böj. 
Förmodligen var en bidragande orsak det 
märkliga problem maskinen hade, den ville 
nämligen inte varva över 5 000. Inte på 

några villkor … men dit var den 
rekordsnabb. 
Det var liksom tokacceleration 
ena stunden, men när 
varvräknaren nådde 5 000 var 
det som att köra in i en vägg. 
Rolle på Ronwill konsulterades 
men konstaterade att fördelaren 
var OK och förgasaren likaså. 
Återstod att kolla om kammen 
kunde stå fel, men så långt kom 
jag aldrig.

Intressant var också att notera 
att vissa delar av Spriten inte 
var anpassade för racing. Det 
fi na grepp som slicksen gav 
gjorde exempelvis att vare sig 
pinnbultarna eller muttrarna till 
hjulen klarade belastningen. 
De var nya, men jag var ändå 
tvungen att byta ett par gånger 
under säsongen. Idag hade man 
ersatt dem med något i bättre 
material. 

Samma problem gällde 
det mesta, bland annat gick 
infästningen av panhardstaget 
av mitt i depåkurvan under 

hösttävlingen på Kinnekulle. Jag kom i mål 
och bärgade en tredjeplats ändå, men det stod 
klart att ska en Sprite funka med breda slicks 
gäller det att förstärka och fi xa betydligt mer 
än det som var gjort. 

Hur gick det sedan då? Jo, jag sålde Spriten 
till Nils-Arne Kihlström i klubben. Han 

fortsatte att tävla ett tag, men satsade sedan allt 
mer på att bygga om den till en vass gatbil. 

Så här dryga 30 år senare är det kul att tänka 
tillbaka på 80-talet. Då var historisk racing 
i sin linda och kördes med bilar i, eller nära, 
standardskick. Helen Elmgren tävlade med 
sin 100 och Gunnar Berger med sin 3000. 
Det kördes med gatdäck och utan minsta 
tillstymmelse till störtbåge eller bälten, fjärran 
från dagens hyperavancerade byggen. 

I Sportvagnsserien där Spriten då gick rullade 
det betydligt mer avancerade bilar, och därför 
är det orättvist att jämföra den med dagens 
historiska bilar. 

Lika fel som att dra paralleller mellan min 
tokmodifi erade Sprite och en Appendix K-bil 
idag. 
Ändå kan man fråga sig var alla Spritar 
är idag? Det är väl i stort sett bara Elmon 
Larsson och hans son som håller fanan 
högt …          Robert P.

Jag och min racemek Clacke.Jag och min racemek Clacke.
(jodå – vi har också varit små ...)(jodå – vi har också varit små ...)

Kan inte låta bli  a   illustrera de  a med en bild på 
dagens Healey Racing Teams föregångare: Vårt två-
bilsstall med Hult-Healey och Fiat X1/9. I bakgrun-
den dessutom det tält där SID1 huserade på den 
 den.                          Redaktörn

Vi har flyttat och fortsätter att  erbjuda 20 - 
50 % rabatt på alla delar i lagret till din MG, 

Austin- Healey, Triumph, Mini eller annan 
BMC saloon car.

BUTIK OCH SNABB 
POSTORDERSERVICE!

Gustav Adolfsvägen 8
141 32  Huddinge

Telefon: 08-664 53 10
Fax: 08-664 53 18

E-post: info@britishmotor.se
Öppettider: mån-fre 11.00-17.00

lördag i regel 11.00-14.00
(sommartid stängt på lördagar)

www.britishmotor.se
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Den första helgen i septem-
ber genomfördes traditionellt 
Brittiska Klubbkampen i 
Skåne. Alla brittiska märkes-
klubbar är inbjudna till detta 
mycket trevliga arrangemang 
som brukar samla mellan 50 
och 90 deltagarekipage. 

I år deltog 58 ekipage, varav 
äldsta bil var Bo Lindgrens fi na 
MG K3 från 30-talet rattad av 
Chappie Bird. Merparten for-
don var som vanligt från 50-, 
60- och 70-talet, medan även 
ett antal nyare bilar fram till 
2000-talet deltog.

Arrangerande klubb var i 
år Triumph TR klubben, som 
verkligen hade lagt ner myck-
et arbete och organiserat en 
mycket trevlig rallyrunda på 
vackra för de fl esta okända skå-
nevägar. Många små fi na byar 
och unika skånemiljöer långt 
från allfarvägen. Vi kunde alla 
konstatera att myten om att 
Skåne är platt verkligen är en 
myt. 

På morgonen den 1 septem-
ber rullade fl er och fl er vackra 
brittiska bilar in på parkeringen 
vid Tegelberga Golfklubb utan-
för Svedala vid Alstad. Tidiga 
golfare rätade på ryggarna och 
njöt av den vackra paraden och 
de vackra tonerna.

Golfbanan ligger väldigt 
vackert och gav en försmak av 
den vackra rallyrundan. Efter-
hand hade närmare 60 ekipage 
samlats inklusive funktionärs-
bilar och i det lite kyliga mor-
gonvädret smakade kaffe/the 
och fi ka förträffl igt efter full-
gjord anmälan och registrering. 
Mycket trevligt mingel bland 
alla deltagare och lite taktik-
snack så klart.

Vi i Healey-klubben hade 
hela 9 ekipage anmälda. Extra 
trevligt var att många modeller 
var representerade, varav äldsta 
bilen var Ole Björklunds fi na 
100/4 från 1955. Med Thomas 
Negléns fi na 100/6 från 1957, 
fem st 3000 från 1959 till 1967 
och glädjande nog två st myck-
et fi na Sprite, båda från 1961, 
visade vi upp ett bra urval av 
Austin Healeys produktion.

Eftersom vi i Healey-klubben 
var väldigt sugna på att defi ni-
tivt bärga hem den fi na bucklan 
efter våra två tidigare inteck-
ningar som vinnare, hade vi en 
plan:  Dela upp ekipagen i två 
grupper under varsin grupple-
dare. Se till att gruppledarna 
är riktiga vinnarskallar och att 
grupperna stöttar varandra in-

Austin Healey-klubbens vinnade lag
Bergendorff & Bergendorff Sprite Mk1  1961
Björklund & Björklund 100/4  BN2 1955
Bäckström & Svensson 3000 MkIII BJ8 1967
Jönsson & Södergren  3000 MkIII BJ8 1966
Larsson & Valentin  3000 MkII BJ7 1963
Mauritsson & Mauritsson 3000 MkI BT7 1959
Neglén & Neglen  100/6 BN4 1957
Persson & Persson  3000 MkII BJ7 1963

Petersson & Widén  Sprite Mk1 1961

AHCS South Sec  on AHCS South Sec  on 
vann Bri   ska Klubb-vann Bri   ska Klubb-

kampen igen kampen igen – och nu har – och nu har 
den ståtliga vandringspokalen den ståtliga vandringspokalen 

defi ni  vt hamnat i vår ägo!defi ni  vt hamnat i vår ägo!

bördes vid kontrollerna. Valet av gruppledare 
föll enhälligt på den inom klubben kände täv-
lingsräven Torsten Jönsson, samt på i Skåne 
välkände Lars-Erik Larsson, som framgångs-
rikt varit med i fl era klubbkamper och hatar 
att förlora alla former av tävlingar. Vilket par! 

Upp till bevis! Många trevliga kontroller 
hade organiserats av TR-klubben. Min fi naste 
minnesbild är nog från första kontrollen vid 
Häckebega, när skogsvägen och parkeringen 
var överfylld med vackra brittiska ekipage i 
alla färger och modeller. Klurigaste kontrol-
len var att få sex ölburkar att stå på sniskan 
(!!!) med lagom mängd vatten i. Många glada 
skratt och trevligt umgänge vid fi kapausen hör 
också till.

Vår tävlingsplan visade sig bära frukt och 
med lite sedvanliga småstrapatser (en Sprite 
fi ck problem med bakaxeln och fl era sexcylin-
driga Healeys fi ck det vanliga problemet med 
varmgång i några köer till kontrollerna) tog 
våra ekipage ändå tillsammans totalsegern!  

Vår slutsats från förra årets vinst var ju, att 
ett beslutsamt Healey-gäng inte är att leka 
med, och det har vi härmed bevisat!

Alla klubbarna har nu kommit överens om 
att 2014 skall största Skåne-klubben  – Jaguar-
klubben – då få den stora äran att arrangera 
klubbkampen. En ny tjusig buckla införskaf-
fas som vandringspris.

Summa summarum: Som vanligt mycket 
trevligt och all heder till arrangerande TR-
klubben med Bengt Nylén och Sten Lenn-
bro i spetsen. Stort tack till er!

Text: Peter Bäckström

Bilderna och fotograferna:
Flaggan i topp för Healeyklubben! 
(P Bäckström)
Team Bäckström kämpar både i och utanför 
Healeyn!
Team Johan & Rachel Bergendorff
Team Carin Widén & Jenny Petersson
(Anders Jönsson TR-klubben)
Prisbordet rensades av Healeygängt (?)
(Sten Wreter)
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DENIS WELCH MOTORSPORT, YOXALL, BURTON ON TRENT, STAFFS DE13 8NA, ENGLAND
Parts Hotline:  +44(0)1543 472244   E-mail: sales@bighealey.co.uk   

www.bighealey.co.uk

You may only buy these once, but don’t scrimp on
quality, get the real thing.

We’ve CAD designed
these pedals from
original drawings to
exact dimensions and
tolerances as we know
being out of sight does not
mean standards should be
compromised.

These have been TIG welded, not merely MIG welded, whilst the pivot tube has
been machine “reamed” after welding to ensure a good
fit to the shaft. These certainly were copied and re-
copied from a 50 year old part.

Finished in a high quality stove enamelled black
paint and available in a full range of variants,

including a 100/4 hydraulic clutch variant and
100S.

Don’t buy a product that will be a pain to fit and
perform poorly, make sure you buy the best,

that will last. You know that’s what you will get
from Denis Welch Motorsport –
excellence as standard.

Visit our website or call today to order the latest Big Healey Performance
Catalogue, detailing over 200 new products, all built with care to last.

Big Healey Performance Catalogue

200
NEW

Products

OVER

International  1000 Km 

UK  Fastest 100 mile 

Record Holders

International and UK records 1,000 kms 4h 11m 40.650s 148.13 mph

International and UK records 500 miles 3h 23m 33.434s 147.37 mph

International and UK records 500 kms 2h 05m 51.697s 148.10 mph

International and UK records 100 miles 39m 52.207s
150.48 mph

International record
100 kms 24m 53.159s

149.80 mph

International and UK records 1 hour
147 miles 668 yds 147.38 mph

Outright UK record
100 miles 39m 52.207s

150.48 mph

UK record

200 miles 1h 22m 21.817s 145.69 mph

UK record           
           

     10 miles 3m 55.143s
153.09 mph

UK record

10 kms 2m 26.030s
153.18 mph

UK record

5 miles
1m 57.495s

153.19 mph

UK record

3 hours
443 miles 1,724 yds 147.99 mph

M O T O R S P O R TM O T O R S P O R T

The price is right... The quality is excellent...                      The performance is legendary...You deserve the best... 

From £95 
plus VAT  

Healey 100 Pedals
Right or left hand drive

Brand NEW CAD designed

Pedal to the metal
there’s more to it than you might think.
That’s why we make our own.

Vän av ordning kanske undrar i sitt stilla 
sinne om rubriken ovan är ett skämt, men 
faktiskt inte. 

Speciellt om vi också tänker på att vi i sam-
band med våra träffar och utfl ykter också 
köper en hel del tjänster i form av förtäring, 
hotellnätter och kanske en och annan souve-
nir. Det är dock inte så ofta som någon faktiskt 
gör en vetenskaplig analys för att påvisa detta, 
men nu har det faktiskt hänt.

”Federation of British Historic Vehicle 
Clubs” (FHBVC) är Englands motsvarighet 
till MHRF. FHBVC genomför årligen ett an-
tal studier kring fordonshobbyn i samarbete 
med olika institut och universitet i England. 
I samarbete med universitetet i Brighton gjor-
des unders en analys av ”The fourth European 

Healey Meeting” i Skottland med fokus på vil-
ken ekonomisk påverkan detta möte hade på 
den Brittiska ekonomin i stort, dvs inte endast 
under själva mötesveckan, utan även det som 
deltagarna antogs bidra med i samband med 
dit och hemresan.

I förordet till analysen lyfts det fram att stu-
dien är relativt smal i sitt fokus, givet att det 
handlar om ett bilmärke och mötet som sådant 
var mindre ”publik” och därmed inte tilldrog 
sig ett allmänt intresse (jfr. en marknad eller 
tävlingshelg mm).

Trots det så lyckades 495 personer i 249 
Healey’s spendera 952 000 pund före, under 
och efter evenemanget enligt vad som fram-
kommit i studien. 74 % av detta genererades 
av utländska besökare och man beräknar vi-

Bidrar Aus  n Healey  ll ekonomisk  llväxt?Bidrar Aus  n Healey  ll ekonomisk  llväxt?

dare att 7600 övernattningar genomfördes till 
gagn för den brittiska turistnäringen.

En refl ektion är att det är roligt med den 
här typen av analyser, det ställer tankarna på 
kant emellanåt. Det hade också varit intressant 
att veta vad motsvarande analys av TEHMIS 
hade gett. En annan, högst personlig, refl ek-
tion är att mitt, Pers och Roberts shoppande 
hos DenisW, AH-Spares och Cape är ett starkt 
bidrag till ovanstående totalsumma. Healey’s 
har stort bagageutrymme om man bara vill.

För den som vill fördjupa sig i rapporten 
som heter ”The economic impact study of 
the 4th European Healey Meeting at Crieff in 
May and June 2013”, så fi nns den att hämta 
på FHBVC:s hemsida, www.fbhvc.co.uk under 
fl iken Research.

Anders Gustafson

Ni som var där – ni har väl inte glömt hur Ni som var där – ni har väl inte glömt hur 
vackert det var i Sko  land?vackert det var i Sko  land?

Foto: PG JohanssonFoto: PG Johansson
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Drömmar kan få lite underliga konse-
kvenser. Det hela började för dryga två 
år sedan med att jag, som vanligt är väl 
bäst att tillägga, satt och gick igenom 
bilannonser på nätet. Plötsligt snubb-
lade jag över den – en racinggrön ”Len-
ham-Healey”. 

Nyfi kenheten gick inte att stoppa, det gick 
en dag eller två, men sedan ringde jag äga-
ren. Det visade sig vara en trevlig man som 
haft den länge och gjort mycket skojigt med 
den, han hade bland annat kört det klassiska 
”The Brighton Speed Trials” men nu var 
han mätt på den och ville gå vidare. Han lät 
inte heller ovillig att pruta på de cirka 20 000 
pund som begärdes.

Vad göra? Inte kan man väl köpa en ”Kit-
Car”, även om den är fabriksbyggd? Eller? 

Men den var ju nästan 35 år gammal, och 
som sådan en del i Healeyhistorien. Jag me-
nar, det är ju inte konstigare än att andra ka-
rossföretag byggde specialkarosser till äldre 
Healeys …

Ni känner säkert igen resonemanget för 

och emot i skallen. Efterforskningarna gav 
inte mycket fakta, Lenham är ju mest kända 
för sina plastkarossdetaljer till Sprite och 
Midget, samt hardtops till en rad andra bi-
lar. Men man har också byggt och prepare-
rat racerbilar och bland annat deltagit i Le 
Mans 24-timmars med en rejält ombyggd 
Sprite.

Proviniens om något.
Namnet Lenham kommer av adressen, 

Julian Booty och David Miall-Smith grun-
dade fi rman på bakgården till en pub i orten 
Lenham 1962 och började med att renovera 
klassiska bilar. Men man insåg snart att det 
inte var kul att svetsa rost och började ut-
forska plastens möjligheter. 

I början av 70-talet var det gott om rostiga 
Big Healeys och idén att byta kaross istäl-
let för att laga den dåliga dök upp. Healeyn 
var idealisk, tog man av karossen, kapade 
bort de oftast rostiga utriggarna och trösk-
larna hade man en komplett, körbar bil med 
proportioner som en klassisk förkrigsracer. 

Inspirationen till den nya plastkarossen 

The Lenham-HealeyThe Lenham-Healey
Så fel, så ful – så kul!Så fel, så ful – så kul!

Text: Robert Petersson. Foto: Simon Fox.Text: Robert Petersson. Foto: Simon Fox.

kom från Bugatti och Delahaye och så här 
i efterhand är väl det mest mäkliga att man 
envisades med att montera Woolferacefäl-
gar på de bilar som inte hade ekerhjul. Men 
trots ett ganska positivt mottagande bygg-
des bara 18 bilar, vilket bara det garanterar 
klassikerstatus.

Efter att antal ägarbyten existerar fak-
tiskt Lenham (se www.lenhammotorcom-
panyltd.com), än idag. Verksamheten är 
fortfarande inriktad på delar till Sprite och 
Midget, men Big Healey-besten verkar man 
inte vilja veta av. 

Men hur blev det då med den racinggröna 
Lenham-Healeyn? Min engelska kompis, 
3000 MK1-ägaren Simon Fox, bodde inom 
spotthåll från ägaren och tog en tur dit då, 
i december 2011. Han körde en sväng med 
den udda skapelsen och tyckte att den var 
okej, men lite trött. Han gissade på att ma-
skinen var en 100/6. 

Men dråpslaget kom när han sa att ”du 
med din rumpa får aldrig plats i den”. Ridå. 
Han tillhör gänget utan ett extra gram fett 

(Forts nästa sida)
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Husbondegatan 36B
507 60 BORÅS

magnuskarlsson@bornet.net
0703-933349

www.concourshealeys.com

Renoveringar och reparationer Vi utför kvalitetsarbeten på engelska sportagnar. Allt 
från oljebyte till helrenovering. Renoverar du själv? Tag vår hjälp med speciellt kom-
plicerade delar. Vi bygger standard och raceöverväxlar som provkörs i provbänk, 
utför professionella förgasarrenoveringar, byter och brotschar kingpinbussn-
ingar, monterar inredningar och suffletter, renoverar och balanserar motorer, 
balanserar ekerhjul korrekt m.m. m.m. Välkommen med alla förfrågningar.  

fr
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H b d Bk l @b t t

Boras Motor corporation ab

på kroppen och hävdade att det var trångt 
mellan karossen och kardantunneln även för 
honom. Mitt intresse falnade snabbt och ett 
par veckor senare var den såld. 

Men i juni nu i somras dök det upp en 
annan, röd Lenham-Healey, på auktionen 
”Historics at Brooklands”. Jag kände kitt-
lingen igen, men den klubbades för 20 720 

pund innan jag hann reagera. 
Och jag måste väl provsitta innan 

jag drömmer vidare … 
Robert P.





G a l l e r iG a l l e r i
Tommie Tellanders Healey Sprite, Tommie Tellanders Healey Sprite, 

Foto: Tommy LyngbornFoto: Tommy Lyngborn
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”Vi är länken mellan drömmen och vekligheten” Vi är länken mellan drömmen och vekligheten
www.healey.se    info@healey.se    0702-661001 

18181881818118181818181881188111818181818181818181818181811818818181811888Behöver du reservdelar?  laar? Vi utökar ständigt vårt lager och håller 
liknande priser som i England. 

Kolvar – från gata till race 
Efter flera års utveckling och byggande av motororer kan 
vi nu presentera vår egen kolv tillverkad efter våra egna 
ritningar. Den starkaste, lättaste och bästa kolv som vi 
rekommenderar för alla motorer.                    Pris 9947 :- 

1113333222211321
 

23213

OBS! 
Alla våra priser är 
inklusive moms! 

Limited slip diff 
Under 8 år har vi provat fem olika typer av 
lamelldifferentialer. Vi kan nu stolt presentera 
den differential  som är tillverkad helt enligt 
våra specifikationer och som vi anser är den 
absolut bästa.                                     Pris  9947 :- 

Kollapsibel rattstång 
Vår kollapsibla rattstång har blivit en riktig storsäljare. 
Fler och flera värderar den smäckra designen, 
minimala glappet och den ökade säkerheten. Speciellt 
uppskattat är att konstruktionen bibehåller tuta och 
blinkers i rattnavet precis som original.    
      

Pris för delar 1 875 :- 
Delar & montering på demonterad rattstång  6 250:- 

Komplett installation i bil  11 875:- 

Nyutvecklade kamaxlar 
Kamaxlen är för motorn vad en dirigent är för en 
symofiniorkester. Ingen motor kommer att låta eller 
fungera som det är tänkt utan rätt kamaxel. Kamaxlar 
inkl. lyftare – unika och nyutvecklade  av oss. 

Från gata till full race  - Pris 6 480:- till 9675:- 
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Vår medlem Johan Ekman (som du kan läsa om på annat ställe i de  a num-
mer) hi  ade denna ar  kel i en Autosport från 1960. Med tanke på a   det är 
lite av Spritetema i deta nummer tyckte jag den passade perfekt!
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 AggerydsAggeryds

        Healey-

             hörna

God Fortsättning till alla våra Healey vänner! Det är bara att hoppas på att ni alla fi ck 
njuta av en skön Jul & Nyårshelg och att ni som bor lite mer norrut inte har förfryst 
några vitala kroppsdelar! Ruggigt kallt där uppe men å andra sidan är ju Skåning-

arna insnöade (jag menar då väderleksmässigt!). Men den kalla och snöiga årstiden ger ju 
många tillfällen att krypa in i garagevärmen och ge våra ögonstenar lite omvårdnad.

Eftersom det blev en långhelg detta år så blev 
det lite mer tid för Johan att ägna tid i garaget. 
Eftersom han tillbringar mesta tiden av sina da-
gar bakom ett skrivbord så är det ju befriande 
att få komma hem och skita ner sig ordentligt. 
Man blir ju ordentligt skitig av att skära bort 
plåt, slipa rost och sedan svetsa dit ny plåt, men 
skaparglädjen är ju enorm och som sagts tidi-
gare, ölen är bara så god på kvällen när man 
summerar sin arbetsdag. Det har lagts mest tim-
mar på att komma vidare på P1800:an i väntan 
på att nästa ”rostburk” – Jaguaren ska komma 
hem. Det där med att Svensk plåt skulle vara 
så mycket bättre än det som sitter på Engelska 
eller Italienska bilar är en myt! Bildbevis ses 
nedan:

Men skam den som ger sig och det är bara att 
hålla på och låta svetsen gå. Samma sak med 
Volvon som med Alfan, mycket fusklagningar 
och det tar än mer tid att skära bort klantiga sa-
ker som gjorts tidigare än att bara få fi xa till det 
som är rostigt från början.

Det blev även lite tid över för att ge den kära 

100:an lite tid. Efter två säsonger har det upp-
stått en hel del småfel och det var lika bra att 
försöka åtgärda alla på en gång – så ut med bak-
axel & växellåda. Infästningen till panardstaget 
har gått av fl era gånger men nu är det förstärkt 
enligt alla konstens regler så nu det ska för-
hoppningsvis hålla. Overdriven har en spricka 
i huset och tömmer ut all olja på ca en vecka 
så den biten ska vi också fi xa till. Magnus hade 
faktiskt ett NOS hus på hyllan så snart får det 
bli en tur till Borås för byte av innanmätet och 
sedan är det bara att stoppa tillbaka växellådan 
och hoppas på att garagegolvet blir lite torrare 
framöver. Sedan är det en mängd småsaker som 
ska fi xas till men vintern är lång så det ska nog 
hinnas med. Förutom dessa småsaker har bilen 
gått som en klocka och motorn är bara så stark, 
tack Goran för ett bra jobb!

Vad har vi då att säga om marknaden för våra 
bilar? Jo, en mycket glädjande nyhet för alla 
100 ägare och blandad kompott för oss som 
äger en 3000! 

Marknaden avvaktar de stora, eller rättare sagt 
MEGASTORA auktionerna som gick av sta-
peln i Scottsdale Arizona mellan 12-19 januari. 
Det som händer där brukar sätta trenden för hur 
marknaden ser ut resten av året. Jag har inte 
ännu sett några resultat men jag blir inte förvå-
nad om det sätts nya omsättningsrekord och att 
vi får se helt otroliga priser för de mer exklusiva 
bilarna. Det är ju mer eller mindre så det har 
sett ut under hela 2013. Fick just i skrivandes 
stund in en preliminär rapport som talar om en 
omsättning i år på 229 millioner US Dollar. Inte 
illa pinkat för en veckas jobb!

Så vad har då hänt på Healey marknaden? Jo, 
som jag sa i inledningen, har vi ett nytt rekord 
satt för en 100M – mer om detta lite senare – 
men det ser även ut som att Spriten är på upp-
gång!

SCM har en speciell presentation varje månad 
av en ”Affordable Classic Car” och i sin de-
cember utgåva var det Spriten som var i fokus. 
Överskriften på denna artikel var (fritt över-

satt) EN FÅNIGT LITEN BIL SOM GER SÅ 
MYCKET GLÄDJE. Vi kan väl ta en koll med 
Börje & ”Klacke” m.fl . men de lär nog hålla 
med! Mycket snack om Spriten och det som 
är av intresse är att man bedömer att en Sprite 
inte skadar sitt värde genom att modifi eras, utan 
tvärtom. En bra 1275 motor, bättre bromsar och 
hjulupphängning är saker som snarare rekom-
menderas och sitter det sedan en mer modern 5 
växlad låda i bilen så är det en bonus! 

När man pratar om Spriten så är det bara 
”Grodan” som man anser vara av intresse. De 
senare varianterna tycker man har förlorat sin 
charm. Man jämför även AH Sprite med MG 
Midget som i mångt och mycket var samma 
bil men MG:n har inte samma utstrålning och 
charm och kommer aldrig att komma upp till 
samma priser som en AH Sprite. Sammanfatt-
ningen är att vill man börja med en klassisk 
bil så är en AH Sprite perfekt och man får all-
tid igen sina pengar på en sådan. Prisläget för 
dessa bilar ska då ligga på mellan SEK 80 000 
till 150 000. Man anser även att priset kan ligga 
lite högre om det är en bil som har ALLT när 
det gäller s.k. ”godsaker” och är väl utprovad. 
Upp till runt 180 000 bedömer man som en helt 
säker investering som ger många och framfö-
rallt roliga mil

I övrigt inte så där jättemånga Healey bilar 

som har sålts men det beror nog mer på att alla 
håller igen inför Scottsdale och där lär vi nog 
se en hel del av vårt märke bli sålda. Det är ju 
en enorm bredd på de fem stora auktionerna i 
Scottsdale och två av bolagen riktar mer in sig 
på lite billigare bilar men har då i gengäld en 
enorm massa bilar som ska säljas. Mer av en 
Supermarket-typ av försäljning, där det hela går 
enormt fort, medan några av de andra kan hålla 
på i femton minuter för att mjölka ur den sista 
kronan av en bil på podiet. 

Jag har närvarat vid några auktioner i USA 
och det gäller att vara med och vara mycket 
koncentrerad. Det går otroligt fort och man får 
inte höja handen för att klia sig i skallen – då 
har man plötsligt laget ett bud, helt ovetandes! 
Köpte faktiskt själv en bil på det sättet. Men det 
blev ändock en väldigt bra affär till slut! Tack 
gode Gud för det!
 

Lite resultat från auktioner i USA och Eu-
ropa följer nedan.

Barret Jackson Las Vegas USA.
1960 Austin Healey 3000Mk1. #HBT7L2999. 
Röd med svart inredning. 36 743 Miles. Nyli-
gen renoverad med ny inredning, bra krom och 
kromade eker fälgar.

Inte såld – bara
illustra  on  ll texten!
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Såld för 74 856 USD eller ca SEK 485 000.
Kommentar: Bilen såg ärlig ut och re-

novering av god klass. För några år sedan 
hade denna bil lätt spräckt 100 000 vallen 
men då priserna för ”Big Healey” har satt 
sig så får detta betraktas som en bra affär 
för både säljare och köpare. 

1958 Austin Healey Sprite. #AN5L 8643. 
Grön med vit inredning. 5 529 Miles. To-
talt renoverad mitten av 90-talet och ser 
fortfarande mycket bra ut. Bra passform 
på karossen och krom & inredning i bra 
skick. Vit inredning kanske inte klär bilen 
och är inte det mest praktiska.

Kondition +3.
Såld för 20 273 USD eller ca SEK 

130 000.
Kommentar: Importerad från USA i 

början av 90-talet och då i ett mycket då-
ligt skick. Renoveringen är bra gjord och 
överstiger förmodligen priset man nu fi ck. 
Såldes för ett rätt marknadspris men köpa-
ren var den som gjorde den bästa affären!

Har just fått årets ”price guide” från 
SCM. Kan väl jämföras lite med de listor 
som alla bilhandlare har och går efter när 
man vill byta in sin bruksbil. Listan gör 
en värdering baserat på alla de bilar som 
sålts under 2013 och försöker även sätta 
en trend för om bilen ska gå upp eller ner 
i värde. Givetvis en ganska svår övning 
men då man har tusentals resultat att gå 
på sedan många år tillbaka blir nog listan 
ändå ganska tillförlitlig.

När det gäller 100 modellen (ej 100S) 
anser man att värdet ska ligga mellan ca. 
SEK 260 – 590 000. En genuin 100M upp 
till SEK 1 200 000 men den siffran lär väl 
revideras när hänsyn väl är taget till det 
nya rekordpriset! Generellt har 100-mo-
dellen en bra rating som framtida inves-
tering. 100S ligger i en helt egen liga med 
ett värde på ca SEK 3 500 – 5 500 000 och 
med högst rating av alla Healeybilar. Inte 
konstigt då det är en sådan unik modell!

3000-modellen har tappat lite i värde un-
der 2013. Här ligger spannet på ca SEK 
230 – 500 000 med en rating som skiftar 
mellan de olika versionerna. Lägst po-
tential för Mk1 och högst för Mk3. Dock 
förespår man ingen större uppgång för nå-
gon av 3000-versionerna men vi hoppas 
givetvis att alla experter har fel!

Det var det hela för denna utgåva och vi 
önskar er alla en bra vinter & vårperiod 
med mycket gott skruvande.

Varma hälsningar i vinterkylan 
från Ulf & Johan  

   

Kondition +2.
Såld för 49 500 USD eller ca SEK 320 000.
Kommentar: Ser ut som en bra bil som kan 

avnjutas under många långa och sköna som-
marresor. Bra köpt!

Bonhams Beaulieu, England.
1958 Austin Healey Sprite. #HAN55472. Röd 
med röd inredning. 68 831 Miles. Bra bil från 
ca tio meter! Vid närmare kontakt har lacken en 
mängd problem och det ser även ut att fi nnas 
rost undertill. Inredningen är OK.

Såld för 11 552 USD eller ca SEK 75 000.
Kommentar: Såldes tidigare på Bonhams 

auktion 2008 för 9 285 Dollar och har sedan 
stått på ett museum. Såld utan reservation och 
resultatet blev då ca 25% billigare än om bilen 
hade vart riktigt preparerad för denna auktion. 
Vi får kalla detta för bra köpt!

Artcurial Paris, Frankrike.
1956 Austin Healey 100M. #BN2L232315. 
Grön med svart inredning. 11 121 km. En ge-
nuin 100M och kommer med all dokumentation. 
Otroligt fi n renovering och även uppgraderad 
med aluminium kylare och oljekylare av rätt 
modell. Dock en del små misstag när det gäller 
vissa mindre detaljer.
Kondition -2.
Såld för 240 407 USD eller ca SEK 1 550 000.
Kommentar: Såg helt otroligt bra ut och svart 

färg klär verkligen en 100:a. Med full doku-
mentation som visare att det är en äkta fabriks-
byggd 100M så får vi betrakta detta som rätt 
pris! Det var många som bjöd och vi tror att 
samtliga ville ha bilen för att den såg riktigt bra 
ut. Priset är ett nytt rekord för an 100M och lär 
även öka intresset för de mer vanliga 100 bi-
larna.

Vår helt egen kommentar: Verkar som att Jo-

hans 100 kan betraktas som en bra investering…

Bonhams Knokke-Heist, Belgien.
1953 Austin Healey 100. #1B139166. Blå med 
svart inredning. 9 451 km. Tidig BN1-version 
som levererades ny till Holland. Renoverades 
runt 1997 men ser fortfarande mycket bra ut. 
Perfekt lack och inredning. Motorrummet i 
mycket bra skick. Karossen är modifi erad med 
samtliga delar i aluminium. 

Kondition -2.
Såld för 132 558 USD eller ca SEK 860 000.
Kommentar: Bra bil om man vill köra på vin-

tern. Fötterna lär inte frysa! Men skämt åsido 
så var detta en mycket fi n bil och priset helt rätt 
med tanke på skicket. Bra köp!

1962 Austin Healey 3000Mk2. #HBT7L 
16109. Blå/vit med blå inredning. 300km. En 
typisk bruksbil där det mesta ser OK ut men 
kunde vara bättre. Lack och inredning är bra 
men har spår av fl itig användning. Motorrum-
met bättre än bilen i övrigt.

Kondition +3.
Såld för 38 987 USD eller ca SEK 260 000.
Kommentar: Bilen såldes ursprungligen till 

USA och efter det att den importerades till Bel-
gien genomgick den en total renovering. Reno-
veringen är förmodligen inte utförd av en Hea-
leyspecialist men trots detta bra gjord. Dock 
utan fokus på alla små detaljer. Bara testkörd 
efter renoveringen. Vi betraktar detta som ett 
mycket bra köp!

1964 Austin Healey 3000Mk3. #HBJ8L 28624. 
Grön med svart inredning. 200km. Renoverad i 
Frankrike 2004 inkl. en total mekanisk renovering 
av motor och växellåda. Bra lack och krom. Bra 
passform på alla paneler och inredning i toppskick. 
Framskärmarna modifi erade med luftutsläpp och 
även vissa delar av inredningen inte helt i origi-
nalskick.

Kondition -2.

Anlon Resurs & Kompetens AB Ljustervägen 5 
SE-572 40  Oskarshamn  www.anlon.se

Kvalifi cerade administrativa tjänster
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Nya klubbmedlemmar presenterar sig.
Jag fortsä  er ta mig friheten a   ställa några frågor  ll våra nya klubbmedlemmar sedan förra Enthusiasten. 

Annonsen dök upp vid rätt tidpunkt. Åkte till Hudiksvall, tittade och föll direkt, inte minst 
för det mäktiga ljudet. Motorn är utbytt till en 3-liters 29D och uppborrad till 3,3 liter. Bilen 
är inget utställningsföremål, utan den ska köras och det är charmigt med orginalskickets 
patina. Läderklädseln är vackert sliten och doftar gott. Lacken och kromet är i fi nt skick. 
Jag har bara kunnat köra ett par kilometer och knappt kunnat undersöka den ordentligt, – 
väntar med spänning på våren!

Såldes ny 14 aug 1957 på Nordirland, kom till England 1966. 2002 importerades den till 
Sverige av framlidne Lars Winberg, Hudiksvall, som köpte från en samlare, Garry Stone, 
som i sin tur köpt den av en annan engelsk samlare.  Jag köpte den av Lars son Marcus. Mä-
taren står på 117900 miles, vilket stämmer med engelska besiktningsprotokoll från 1975 
och framåt. Motorbytet skedde 1976 vid 59000 miles.    

Healey var lite av en drömbil när jag var grabb, så oerhört vacker! Sinnebilden för en 
engelsk sportbil. Lite tyngre och kraftfullare än konkurrenterna Triumph och MG. Det är 
min första veteranbil. Ska bli trevligt att pyssla med den när jag så småningom trappar ner 
på jobbet. Är tyvärr inte särskilt mekkunnig, och bor i lägenhet i centrala stan, så jag måste 
hitta en bra verkstad! 

Roligt att läsa er fi na tidning med alla bilder på denna fantastiska bil. Lite långt att köra till Skåne, men hoppas att få kontakt med medlemmar på 
närmare håll. Eftersom jag inte är särskilt händig blir det säkert olika frågor, som jag hoppas få hjälp att lösa. 

Tack för ett trevligt mottagande i klubben!

Hans Tirsén, 71 år, Luleå. AH 100/6 1957, SYC670. Röd/vit. Medl nr 670.

Det är vår första Healey inköpt i somras. Har sökt i fl era år för att hitta ett lämpligt 
objekt, denna fan jag utanför Linköping, endast 5 mil bort. Obesiktigad sedan fl era år 
men körbar. Motorn trycker ut olja i kylvattnet och det är en del rost att åtgärda. Jag 
håller som bäst på att åtgärda den så att den blir klar till sommaren. Lacken är i dåligt 
skick i dag, men kommer inte att lacka om den i år

Att det blev en Healey beror helt enkelt på att det i mitt tycke är en av dom stilmäs-
sigt snyggaste bilar som tillverkats. Eftersom jag har varit intresserad av motorsport 
sedan barnsben så har jag läst en hel del om Healeys.

Det är en BN4 som lämnade fabriken i Longbridge tisdagen den 25 januari 1957. 
Första registrering i Sverige 1958, då var den röd.

Jag har spårat ägarna tillbaka till -58 dock inte den första, Bilen har en historia som 
kanske kan vara värd att berätta lite längre fram. (Det ser vi fram emot! Red.)

Owe Lagergren, 59 år, Finspång. AH 100/6 1957, AGM134. Grön. Medl nr 671.

Köpte bilen för 24 år sedan. Blev helt blåst av en skojare i Gbg – det var en 
mörk kväll! Bilen var mycket dålig, rambalkarna t ex var lagde med gasbinda 
och polyester! 

Bilen var importerad från USA (vi brukar skoja om att den varit regnmätare i 
USA!) och var alltså egentligen ett vrak, inte en bil. 

Plockade ner den och fick hjälp med svetsning och skaffade en del delar från 
England. Sedan har den blivit stående i ett hörn ända tills nu! Men nu är den 
snart klar, med hjälp av en händig pensionär.

Det var min son Christian som anmälde mig till klubben (och sig själv som 
familjemedlem), tyckte visst att jag behövde lite healeykontakter ...

Så kanske dyker vi upp under någon av sommarens träffar!

Ernst Orsing, 66 år, Råå. AH 100/6 1958, PAE786. Healey Blue/white. Medl nr 672.

För mig och min far Knut (familjemedlem) är detta första steget mot att införskaffa 
drömbilen. Som säkert många andra här i klubben så har vi fastnat för den klassiska 
engelska formgivningen.
Vi äger alltså ingen Healey i nuläget men förhoppningsvis dröjer det inte så länge 

innan rätt bil dyker upp. Framtiden får utvisa om vi lyckas hitta någon i Sverige eller 
om det blir till att importera. 
Det vi söker efter är en vänsterstyrd Austin Healey 3000 Mk2 eller Mk3 Convertible.

Robert Söderberg, 29 år, Kristianstad. Medl nr 673.
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Rally Monte Carlo Historique 2014

Ewy Rosqvist fl aggar iväg Åke ”Bryggarn” Anders-
son och Anna Sylvan i en kopia på den bil hon själv 
körde på 60-talet.

Var medlem i klubben för ca 10 år sedan, men hittade inte någon Healey då och lämnade 
klubben. Men nu är det dags att bli medlem ”på riktigt” – har sökt och haft koll på ”mark-
naden” i 14-15 år efter precis denna modell och färg och äntligen, nu äger vi en! Har åkt 
MGB med nöje alla dessa år, Healeyn tenderar nu ta över ... Bland de snyggaste sporvag-
nar jag vet – och kunnat tänka mig äga!   

Såld ny till Long Island, N Y, juni -65. Till Tyskland -95 av Tomas Kraft, Bremnen, som 
renoverad bilen 1995-1999 men avlider tyvärr när bilen är nästan klar. Änkan säljer bilen 
till dansk ”exklusivbilsfi rma” Vitesse, som färdigställer bilen med lackering m m. Köps 
2001 av Anders Wikstrand (tidigare medlem i AHCS). Den var i det skick vi sökt (= både 
kaross-inredning-underrede i godkänt skick, och dessutom fanns den i Sverige ...) när vi 
köpte den somamren 2012.

Vissa mekaniska bitar ex. overdrive och elsystem m m åtgärdade av mig under vintern 
2012-13 sedan har vi ”bara åkt” under sommaren 2013.

I klubben hoppas jag få kunskap om medlemmar och var de fi nns, lite om bilens dolda 
”talanger” och (usch!) svagheter ... o s v. Tack för ert/ditt snabbt visade intresse för en ny 
(gammal) medlem, mycket positivt!

Leif Andersson, 70 år,  Grimeton. AH 3000 Mk3 1965, SPT844. Blå/vit. Medl nr 315 (återfått sitt gamla medlemsnummer.)

Det klassiska Monte Carlorallyt 2014 avslutades den 29:e januari i 
Monte Carlo (naturligtvis).

En av startplatserna var Grand Hotel i Stockholm varifrån tio bilar gav 
sig iväg den 22:a januari för att ta sig genom Europa ner till Monte Car-
lo. Givetvis hade Enthusiasten en representant på plats för att föreviga 
50-årsminnet av Paddy Hopkirk och Henry Liddons vinst i sin Morris 
Cooper S. 

Text: Tommy Lyngborn   Foto: Micke Pettersson

Fyra Healeys startade och fullföljde. Placeringarna är väl inte något 
som kommer att ställas ut på Healeymuséets största anslagstavla men 
förtjänar i alla fall att redovisas här.

  69  Frode Lund & Lie Lund, Norge   AH 3000 mkIII
176 Knut Chr Hallan & Helge Stubberud, Norge AH 3000 mkI
192  Marco Trevisan & Urs Ernst, Schweiz  AH 3000 mkIII
236  Bernard Laure & Jeaun-Paul Laure, Frankrike AH Sprite mkII

Två ”utklädda” åskådarkojor passade på a   mingla vid startplatsen.

... och så y  erligare en ny (nygammal!) medlem:
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Liten smidig professionellt uppbyggd Tig 
svets med inverter teknologi, fördelar jämfört 
med traditionella svetsar är den är lättare, 
smartare och effektivare. Ett kännetecken är 
stabil svetsström oberoende av bågens längd. 
Svetsen är utrustad med Post Gas, 2T/4T, 
Tig/Mma, Högfrekvensstart, Downslope, DC/
pulse. 4 m Tigbrännarpaket, 3 m återledar-
kabel med klämma och 3 m elektrodhållare 
med kabel.

Praktisk 
smådelstvätt 
för rengöring av 
maskin och motor-
delar. Med pump 
för cirkulation av 
rengöringsvätskan. 
Avlastningshylla i 
stålplåt. Lock för att 
förhindra lukt.

Tvättyta (LxBxH): 
78x55x90 mm

Mobilt förvarnigssystem för att hålla ordning på 
delar när du demonterar eller monterar ditt projekt. 
Fungerar utmärkt för att ställa undan delar på. 
Försedd med utskjutbar hylla där man kan placera 
en huva eller lucka.
Dimensioner (LxBxH): 540x1520x1730 mm

Solcellsdriven. Inställning av mörkningsgrad (4) 
9-13 DIN. Konvext skyddsglas, som är utformat 
så att svetsstänk skall studsa på höljet och hålla 
svetsröken borta från andnings-området. Finjus-
tering av känsligheten för exakt inställning för alla 
typer av svetsning. Brytare för slipläge som låser 
kasetten vid slipning på 4 DIN. CE godkänd. BS 
EN 379:1994 o BS EN 175:1997:ANSI Z87.1:1989.

37 delars adapterset, för att skruva/pressa tillbaka 
vänster och högergängade bromskolvar vid byte av 
bromsbelägg. Uppsättningen adaptrar är lämpliga 
för ett brett spektrum av fordon Extra kraftigt motorstativ som tål

680 kg. Speciellt avsett för tyngre
och större motorer. 

Försett med fyra stycken
gjutjärnshjul. Avståndet mellan
centrum på fästplattan ner till
överkant på benen är 630 mm. 

Portabel punktsvetstång -100s. Utmärkt för karos-
seriarbeten i karosseriplåt i max 1,5x1,5 mm. Med 
utbytbara spetsar. Spänning: 230 V. Säkring: 16 A
Maximal materialtjocklek: 1,5x1,5 mm

18x3/4

Lackställ med justerbara krokar för att kunna 
hänga delar som ska lackeras - vridbart 360° med 
fjäderbelastad låsning. Försett med hjul för att 

Dimensioner (LxBxH): 1500x900x1150 mm

Hydraulisk kraftig verkstadspress, industrimodell, 
50 ton. Presskolven styrs genom lufthydraulik 
vilken manövreras med fotpedal eller handpump-
ning. Bordet höjs och sänks med vajerspel. 
Maskinen levereras med inbyggd tryckmanometer 
och pressplattor.
Tryckkraft: 50 t
Arbetsområde: 62-1042 mm
Kolvens slaglängd: 200 mm

Depåmatta i pressningsväv med insydd kätting för att den ska ligga still och ge skydd åt rinnande oljor och 
andra vätskor. Dimensioner: 5,5x3 m. Vikt: 19 kg. Storlek ihopvikt: ca 60x100 cm.

Servicestationen är utrustad med en 
praktisk smådelstvätt för rengöring av 
maskin och motordelar. Med pump för 
cirkulation av rengöringsvätskan 14lit. 
och med inställbart spolmunstycke. 
Lock för att förhindra lukt . Kraftigt 
demonteringsbord med uppsamlingskar 
i polyeten. Bordet är pressat för att olja 
eller liknande skall rinna till karet. Vagnen 
är försedd med 4 st. kullagrade hjul varav 
två är låsbara. Stor avlastningshylla i 
stålplåt. Lackerad i röd pulverlack. 

Art.nr 89295

Art.nr 50840

Art.nr 159835 Art.nr 414155

Art.nr 487673

Art.nr 74367

Art.nr 77868

Art.nr 77997

Art.nr 86699

Art.nr 86716

Art.nr 86797

Art.nr 86805

Tiginverter 180PH

Smådelstvätt, 74 l

Smådelsvagn 3 hyllor Svetshjälm automat, flag

Bromskolvsverktyg 37 delar

Motorstativ till V8

Punktsvetstång

Brytspak

Lackställ

Hydraulpress, 50 t

Depåmatta, liten

Tvättstation & mekbord med hjul

Ord. pris 6 998 kr

Ord. pris 1 125 kr

Ord. pris 1 995 kr Ord. pris 895 kr

Ord. pris 749 kr

Ord. pris 750 kr

Ord. pris 2 494 kr

Ord. pris 35 kr

Ord. pris 999 kr

Ord. pris 15 750 kr

Ord. pris 1 595 kr

Ord. pris 1 995 kr

78x55x90 mm

ätt 774 l4 l

895:-
exkl. moms 716:-

1 595:-
exkl. moms 1 276:-

699:-
exkl. moms 559:-

Presskolven styrs 
med hydraulik 
vilken manövreras 
med handpump-
ning. Försedd 
med tryckmano-
meter. Levereras 
komplett med 2 st. 
v-block. 

Tryckkraft: 30 t

Kolvens slag-
längd: 180 mm

Art.nr 64893

Hydraulpress, 30 t
Ord. pris 4 995 kr

11 995:-
exkl. moms 9 596:-

1 295:-
exkl. moms 1 036:-

795:-
exkl. moms 636:-

599:-
exkl. moms 479:-

1 995:-
exkl. moms 1 596:-

1 495:-
exkl. moms 1 196:-

29:-
exkl. moms 23:-

599:-
exkl. moms 479:-

5 595:-
exkl. moms 4 476:-

3 995:-
exkl. moms 3 196:-
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Kurt Lindgren driver fi rman Ekerhjulsservi-
ce i Bromma sedan 1984. Kurts annons syns 
ofta i tidningar förknippade med sportbilar. 
En vinterkväll tog jag mig dit för att se lite 
hur det går till att göra service och underhåll 
på ekerhjul.

Vid besökstillfället höll Kurt på att rikta upp 
en fälg åt en Austin- Healeyägare i Östersund. 
Kurts utrustning för att rikta fälgar består i sto-
ra drag av ett stort skruvstäd, ett par hubbar, en 
indikatorklocka samt några fasta nycklar. 

En fälg kan ha två defekter förutom rent me-
kaniska skador. Den kan vara oval och den kan 

vara skev. Ovaliteten justeras med de korta ek-
rarna och skevheten riktas med de långa. Det 
är alltid dubbelt så många korta ekrar på en 
fälg som långa, d.v.s. på en 60-ekers fälg är det 
40 korta och 20 långa ekrar.

Rent praktiskt går det till som så att ett löst 
nav, det fi nns två olika storlekar en för Jaguar-
fälgar och en för MG och Healeyfälgar, sätts 
upp i skruvstycket och fälgen monteras på.  
Indikatorklockan mäter skillnaden i höjd mot 
fälgbanan när hjulet roteras. På den aktuella 
fälgen mäter vi skevheten. Det skiljde cirka 

två millimeter. Kurt börjar skruva på nipplarna 
och efter en stund har skillnaden blivit nära 
noll. 

Här gäller det naturligtvis att veta exakt vad 
man gör annars blir det lätt ännu sämre än vad 
det var innan man började. På en fälg kan det 
behövas 600 till 800 justeringar på nipplarna 
innan Kurt blir nöjd. På kromade ekerhjul är 
det numera alltid rostfria ekrar och en sådan 
kostar 65 kronor medan en lackad går på 35. 

För löst justerade ekrar resulterar i att de 
närliggande ekrarna får bära dess last och då 
lätt kan gå av. Löst 
sittande ekrar kan 
också lätt äta upp hå-
len för nipplarna och 
på så sätt förstöra 
fälgen.

Ekerhjulsservice 
samarbetar mycket 
med IDH Gummi på 
Östermalm som är 
de som, enligt Kurt, 
har mest kunskap 
om ekerhjul. Kurt 
åker ofta dit och 
justerar fälgar innan 
nya däck monteras 
och balanseras. Vid 
balanseringen av det 
kompletta hjulet är 
det mycket viktigt att 
man använder sig av 
de korrekta konorna, 
något som de fl esta 
gummiverkstäderna 
inte har. Allt skall 
balanseras fyra 
gånger, det kallas 
optimering.

Kurt säljer också 
fälgar direkt till 
kund. Fälgar från 
Kurt justeras alltid 
innan de levereras 
och Kurt ger fyra års 
garanti, i stället för 
normalt två år, på de 
fälgar han säljer Av 

de nya fälgar som kommer från leverantören 
är de lackerade ganska bra redan från början 
medan de kromade kräver ganska mycket jus-
tering innan de godkänns. En 60-ekers lackad 
fälg kostar cirka 1 700 kronor medan en kro-
mad dito går på ungefär 2 600.

Ta väl hand om dina ekerhjul, knacka på 
ekrarna – det skall vara en ganska hög ton 
om det är bra. Innan du byter däck nästa 
gång kan ett samtal till Kurt vara en bra in-
vestering inför framtiden.
    TL   

Kurt håller spänningen på topp – besök hos Ekerhjulsservice
Text och foto: Tommy Lyngborn

Upp  ll 800 justeringar kan krävas på en fälg

För löst justerade ekrar skapar så här missformade hål
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 Jag har blivit ombedd att skriva denna 
artikel till Enthusiasten om min racing 
med Austin-Healey, och då särskilt den 
internationella delen, men jag måste säga 
att jag tvekade i det längsta. Varför då? 
Jo det beror på att jag hört kommentarer 
om att det har blivit för mycket racing i 
klubben. Men jag bestämde mig till slut 
för att istället för att inte skriva alls så 
skriver jag ett inlägg i just den frågan.

Frågan är alltså om det har blivit för mycket 
racing i klubben? Hör racing och Healey 
ihop eller inte? Låt oss backa tillbaka litet 
till Healeys glansperiod d.v.s. 1953-1967. 
Då var det alldeles uppenbart att Donald 
Healey och Geoff Healey ägnade en stor 
del av sin uppmärksamhet åt just racingen 
med Healeys.  Den var ett sätt för DHMC att 
marknadsföra bilarna och också ett sätt att 
hela tiden utveckla dem såväl tekniskt som 
prestandamässigt. Det gällde både Sprite, 
100/4, 100/6 och 3000. Om man förenklar 
kan man säga litet grovt att under 50-talet var 
det mest racing.  De mest kända exemplen 
är Le Mans 1954 och 1955 samt Sebring 
litet senare.  Men också mycket annat. 
Austin-Healey 100 heter ju 100 för att det 
var världens första serieproducerade bil som 
garanterat gick minst 100 miles i timmen. Det 
var också tillsammans med Jaguar den första 
bilen som utrustades med skivbromsar runt 
om (100S och en del 100M), allt utprovat, 
testat och ”framtvingat” av racingens krav på 
ökad performance. Mot slutet av femtiotalet 
och framför allt på sextiotalet blev det mest 
rally. Vem kommer inte ihåg Pat Moss, Paddy 
Hopkirk, Timo Mäkinen och Rauno Aaltonen 
m fl . Donald vann för övrigt själv Monte 
Carlo rallyt redan 1931 och var tvåa 1932 
och trea 1934. Så nog är det så att racing och 
rally hör ihop med Austin-Healey. Det var till 
och med en mycket tydlig och väsentlig del 
av bilens historia och utveckling. 

Så till racingen och klubben. Det är sant 
att racingen fått en mer framträdande bild 
i Austin-Healey Sverige än på många år. 
Men det säger egentligen väldigt litet. Den 
är fortfarande bara en liten, liten del och 
långt ifrån dominerande. Det huvudsakliga 
skälet till att det märks mer nu är att under 
många, många år var det faktiskt bara vår 
käre redaktör som drog runt på de svenska 
racerbanorna med SID1 och innan dess Ulf 
Lydholm i samma Healey. Och Kåge Schildt 
i sin. Några sanna entusiaster.  Nu fi nns det 
mer än ett halvt dussin race Healeys i Sverige 
och fl er sanna entusiaster än tidigare. Det är 
positivt för bevarandet av och intresset för 
Austin-Healeys, vilket sammanfaller väl med 
klubbens syfte. 

Är det då positivt eller negativt för klubben 
och dess syften? Hur skulle det kunna var 
negativt? Kanske om racingen tog över 
klubbens andra aktiviteter. Men så är det inte. 
Klubben ägnar överhuvudtaget inte någon 
tid eller några resurser till Austin-Healey 
Racing eller Rally. Det skrivs litet grann på 

hemsidan och i tidningen men det skrivs 
framför allt om mycket annat. Mig veterligen 
är det inga artiklar som skickats in av 
medlemmarna som refuseras av redaktörerna. 
Medlemmarnas egna aktiviteter och vilja 
och förmåga att rapportera till våra duktiga 
redaktörer är helt avgörande för vad som står 
i tidning och på web. Innehållet ligger så 
att säga i medlemmarnas egna händer.  Och 
märk väl att all racing med Healeys är en 100 
procentig privatsak för de som sysslar med 
det, privat investering i bilen och inte minst 
alla kostnader och därmed uppoffringar som 
det innebär att raca en Healey.  

Vad kan vi då dra för lärdom av hur det ser 
ut i andra Healey klubbar runt om i Europa. 
I England fi nns, eller fanns det i varje fall en 

hög aktivitet inom Healey Racing. Klubben 
har tom en egen Racingsektion, Healey 
Sports. Sedan något år är den dock bara 
aktiv med Sprite racing och då tillsammans 
med MG klubben (Midgets) medan Big 
Healey racingen har begränsats till ett race 
per år.  Därtill har man mycket Hillclimbs 

Healey racing – passion och tradi  onHealey racing – passion och tradi  on

Text: Nils-Fredrik Nyblaeus     Text: Nils-Fredrik Nyblaeus     
Bilder: John Re  er och Nina NyblaeusBilder: John Re  er och Nina Nyblaeus

Har just blivit påkörd bakifrån av en Lotus XI och pu  ats av banan på Spa. Denna Lister Knobbly blev litet 
nervös när jag körde ut igen sam  digt som han kom dånande in på Eau Rouge.

(Forts nästa sida)
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d.v.s. backrace. Healey Sports har sina egna 
möten och aktiviteter och umgås därför inte 
speciellt frekvent, om ens alls, med resten av 
medlemmarna i den engelska klubben. Den 
holländska klubben har liksom den engelska 
många medlemmar och sedan ca 20 år en 
mycket aktiv grupp som racar Healeys. Även 
här har man bildat en egen sektion, Dutch 
Healey Competition. I bägge dessa klubbar 
har racingen bidragit positivt till intresset för 
och bevarandet av Healeys men samtidigt har 
man ökat fokusen på racing genom att bilda 
separata sektioner i klubbarna. 

Det har på våra årsmöten framförts 
någon gång att vår klubb kanske också 
skulle ha en egen Racingsektion. Vi har i 
styrelsen hittills avstått från det i tron att 
sammanhållningen i klubben blir bättre utan 
en särskild racingsektion och racingen är ju 
privata initiativ som egentligen inte behöver 
klubben. Däremot vill jag hävda att alla dessa 
privata initiativ med Healey Racing kommer 
klubben till godo ändå och hjälper därmed 
klubben att uppnå sitt syfte utan att klubben 
behöver ägna särskild energi eller resurser åt 
detta. Jämför t.ex. med svenska MG klubben, 
sju gånger så stor som vår, som satsar stort på 
att få igång just racingen med MG i Sverige. 
Trots klubbens storlek fi nns det idag ingen 
MG som racar historiskt i Sverige. Man har 
tom med bildat en egen sektion i klubben, 
MG Med Fart, för att få igång MG racingen.

Nu till det jag egentligen skulle skriva om: 
min egen racing 2013 0ch 2014.  
Jag skrev i Enthusiasten i april 2013 att mina 
mål för 2013 var att ha ännu roligare än 
2012 samt att lära mig köra YOP – min race 
3000.  Roligare var det och jag körde inte 
mindre än 21 race varav tio i Sverige, åtta i 
England och tre i Belgien. Fem med 100:an, 
alla utomlands, och resten med den nya YOP. 
Med 100:an gick det litet sämre än vad jag 
hoppats på; fyra, fyra, femma och sexa samt 
en tredjeplats (lagpris) i FISCAR racet på 
Castle Combe i oktober. Det var svårare än 
jag trodde att hoppa från ena bilen till den 
andra. 100:an har annat spårval beroende 
på att den har mindre kraft. Dessutom är 
bromsarna förvånansvärt mycket sämre, bara 
enkolvsok och på YOP har jag ju dessutom 

servo. Det kräver ett 
helt annat och mycket 
hårdare pedaltryck på 
100:an och tidigare 
bromspunkter. 

YOP var ett rent 
nöje att köra. Lättare 
att korrigera ett 
misstag eftersom 
man har mycket mer 
kraft och som sagt 
bättre bromsar. 

Man kan köra litet 
”busigare” och gå 
rakt in i svängarna på 
ett annat sätt.  Men 
har jag lärt mig ett 
köra den – knappast. Det kräver mycket mer 
träning. I Sverige gick det emellertid bra med 
en andra plats i klassen i Racerhistoriska 
cupen efter Solmans E-type som har mer 
än 100 hk till. Det är jag absolut nöjd med. 
Utomlands blev jag fyra i klassen både på 
Silverstone (näst snabbaste Healey trots en 
avåkning) och Spa (”fi rst Healey home”) 
och sexa på Castle Combe.  Godkänt men 
med förbättringspotential! Bilen höll i 
huvudsak bra. Ett bromsoksfäste gick av i 
kvalet till Velodromloppet med det fi xades 
till racen tack vare Nina, Mats och Göran i 
Eksjö. Motorn gick varm på Knutstorp och 
kylaren fi ck bytas innan Silverstone vilket 

löste problemet. På Falkenberg drog det inte 
riktigt men vi förstod aldrig vad det var för fel 
förrän efter racet på Spa senare. Det visade 
sig att den främre webern inte gav tillräckligt 
med bensin beroende på en fl ottör som hängt 
sig. Nya fl ottörer till Castle Combe fi ck upp 
farten där. 

Den största upplevelsen förutom att köra sin 
”nya” bil var trots allt Sextimmars på Spa där 
jag var co-driver till Tony Worthington och 
hans 3000. Racet innehöll mycket dramatik. 
Vänster dörr fl ög upp så fort jag tryckte på 
i högersvängarna (chassit rörde sig för mig 
men inte för de två andra förarna) så jag fi ck 
försöka göra en ”swedish fl ick” dvs en snabb 
vänsterknix efter varje högersväng för att få 
dörren att smälla igen.  Gick i depå redan 
efter första varvet då den tejpades ihop. Vi 

låg då på plats 99 av 102! Efter två timmar 
gick växellådan så jag lånade ut YOPs låda 
och vi kunde till slut fullfölja sextimmars 
men lådbytet tog 75 minuter så vi slutade 
som nr 66 av drygt av 100 startande.  

Vad blir det 2014?  Börjar med Donington 
Festival i början av maj och sedan Brands 
Hatch Masters Festival i slutet av månaden. 
Den hoppade vi över förra året då det var 
det europeiska mötet i Skottland samtidigt. 
Velodromloppet förstås och sedan Le Mans. 
Hör och häpna men jag fi ck i går bekräftelsen 
att jag kommit med i år med 100:an. Det blir 
fantastiskt. Mulsanne igen……………… 
Säga vad man vill om fransmännen men 

det är trots allt racingens vagga och FIAs 
huvudkontor ligger fortfarande i Paris. Det 
är dock samtidigt som SSM på Knutstorp. 
Silverstone Classic, Oldtimer om jag 
orkar och sedan Mantorp som i år ersätter 
Kinnekulle. Kul med Mantorp fast jag tycker 
att Kinnekulle – som är en jättekul bana och 
den enda som är kvar i oförändrat skick i 
Sverige – skulle varit kvar istället för två race 
på Knutstorp.  Falkenberg förstås och sedan 
Spa Sextimmars igen. Vi får väl se om det 
blir något Healeyrace i England i år, det är 
inget aviserat hittills i alla fall.

That all folks. Keep Healeys Racing! 
        Nisse

Äntligen på väg  - Eau Rouge på Spa Spa Sixhours   -  Ut igen med tejpad dörr och ny växellåda  

 Var det den här som var hel? 
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KALENDARIUM FÖR AUSTIN HEALEY CLUB OF SWEDEN
-NORTH SECTION-

Närmare information: Leif Sundqvist 070-337 25 24
northsection@healeysweden.com

När? Vad? Plats? Ev anmälan

10 maj 09:00 
Samling
Start 10:00

Avfrostningen 
ett pokerrun till 
hemligt mål 

Nordanå 
Skellefteå

Nmh Skellefteå
Info Sture Lundström
070-631 2233

10 maj 09:00 
Samling
Start 10:00

Sportvagnträffen 
alla sportbilar 
välkomna

Biltema Luleå Info:Anders 
Granström
070-206418500 

7 juni 
09:00 Samling
Start 10:00

Engelsk 
sportbilsträff.
Alla Engelska 
sportbilar

Luleå. Mer info 
och anmälan 
Anders Granström

Anders Granström
070-206418500

2 augusti Retrorallyt Boden, mer 
info på nmh.se/
norrbotten 

Nmh norrbotten
Info Torgny Larsson
070-5734215

16 augusti 
Samling 09:00
Start 10:00

Guldrundan, rally
med max 120 delt. 
Rallyt körs i två 
riktningar

Skellefteå 
Bonnstan
Ev middag och 
övernattning

Se:www.nmh.se 
Skellefteå För mer 
info

11/6-20/8 17:00 
20:00

Motor café i 
Kåge, hamnkafé. 
Onsdagar.

Hamnkafé i 
Kåge 10km norr 
Skellefteå

Ingen anmälan, bara 
kom

När? Vad? Plats? Anmälan

27 mars Söderströms Automobiler Malmö MGCC

31 mars Föredrag Monte Carlo 
Rallyt – Ingemar B.

Lucy´s Löddeköpinge

27 april OBCC Vårmönstring Lucy´s Löddeköpinge UBCC

 1 maj Motorträff Lucy´s Löddeköpinge

 6 maj Motorträff Vikingatider, Hög

29 maj Gröna Träffen, MHK Kyrkheddinge

29 maj Lunchträff Lucy´s Löddeköpinge

 6 juni Motorhistoriska dagen Kyrkheddinge, MHK

28 juni kl. 09.00 Brunchträff Lucy´s Löddeköpinge

7/4, 5/5 & 7/6 kl. 19.00 Månadsträff Joe´s Garage Furulund

11/3, 8/4 & 13/5 Fikakväll Lucy´s Löddeköpinge

KALENDARIUM FÖR AUSTIN HEALEY CLUB OF SWEDEN
-SOUTH SECTION-

Närmare information: Peter Bäckström 0705-76 50 58
southsection@healeysweden.com

Pub-kvällar i Stockholm, 
Black & Brown Inn, Hornsgatan 50B
torsdag 20/3
onsdag 23/4 Vårmönstring

Söndagen den 10:e maj är det dags igen för vårmönstring. 
Se till att ha luft i däcken, olja i motorn och bensin i tanken 
och kom till Drottningholms slott klockan 09.30. 

Vi cruisar runt på Mälaröarna och vid målet blir det förstärkt sopplunch. 
Som vanligt är detta en gemensam utfärd för Healeyklubben och Mini Seven Club.
Medhavd fikakorg avnjutes som vanligt efter halva vägen.
Pris för sopplunchen: 100 kr.
För att kunna planera lunchen vill vi och kocken gärna veta att ni 
kommer, meddela Hans Wistén på 073- 800 00 00 eller maila
hans@brommagrodorna.se en vecka innan.
Arrangör är Brommagrodorna, en del av Healeyklubben.

222233--222555 MMMAAAJJ  22200011444
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bjuder AHCS-medlemmar på varmkorv och 
kaff e under lördagens lunchuppehåll i si   
tält i övre depån. Välkomna!

bbj
kka
ttää

Närmare information: Kjell Eriksson 070-334 53 50
middlesection@healeysweden.com

Många aktiviteter på gång! 
Mer info på klubbens hemsida www.healeysweden.com

KALENDARIUM FÖR AUSTIN HEALEY CLUB OF SWEDEN
-MIDDLE SECTION
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www.ahspares.co.uk
Tel: 0044 (0)1926 817181 | Email: sales@ahspares.co.uk

“Supplying Austin Healey parts since 1972”
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Dialog med läsare. Mer av sådant, vi har utrymme nog att vädra lite tankar, synpunkter och åsikter. Både bildligt och 
bokstavligt utrymme alltså!
Denna gång en rapport från den nybildade gruppen ”Brommagrodorna”. Som ni ser skulle det fi nnas plats för mer 
inspel/frågor/synpunkter. Signatur är OK, men redaktionen måste ha ert namn och kontaktuppgifter.   

           Red.
Rapport från BrommaGrodornas advent-
skaffe 2013-12-15

Som PG uppmärksammade i Enthusi-
astens decembernummer, är vi några 
grodälskare i Bromma med omnejd, som 
börjat träffas för att prata ”Grodspråk”. 

Vi kallar oss ”BrommaGrodorna” och 
svårt syfte är att öka Grodans närvaro i Hea-
lyklubben och därigenom stärka grodornas 
ställning. Vi är många Grodägare, och ibland 
tycker vi att vi är lite på undantag?

I klubben är vi i dag över 100 Spritar, men 
det kan man inte tro när vi åker på klubbträf-
far. Då är det oftast bara Börje och någon till 
som ställer upp!

Vi tror att denna klena uppslutning hänger 
ihop med den ganska klena uppbackningen 
i klubben och den speglar naturligtvis i viss 
mån Grodägarnas egen entusiasm. En sorts 
Moment 22 alltså och som vi nu vill försöka 
ändra på!

Vi har inga ambitioner att bilda en egen 
sektion. Vi är hellre aktiva i Healyklubben än 
utanför. Vi konstaterade att vi låter helt en-
kelt klubbens respons på vår ambition, dvs. 
att stärka grodans ställning, vara vägledande 
om utifall sektionsfrågan skall hamna på vår 
dagordning. 

Vi var speciellt glada över att Healey              
klubbens kassör, Marianne, deltog på vårt 

adventskaffe. Då har vi ett språkrör rakt in i 
styrelsen.

Sett ur ett grodperspektiv skulle klubben 
kunna börja med att förbättra senaste matri-
keln. Den innehöll fem bilder på Healeys, 
varav bara en visade Grodor i kraftigt besku-
ret skick. Det var dessutom i en annons för 
MHRF-försäkringen. Tack MHRF! Vår ambi-
tion är nu att slippa köpa reklamplats för att få 
med en Grodbild i nästa matrikel …

”Klubblokalen” är det mycket välbelägna 
Park Konditoriet vid Alléparken i Äppelviken, 

där vi träffas vid behov och efter kallelse 
från vår ”Chairman” Hasse Wistén. 

På senaste mötet diskuterades såväl broms-
vätska, omklädsel, bra mekar och mycket 
annat, samt gemensam resa till Årsmötet i 
Blekinge. Vi har också satt upp nästa Hea-
leymöte i Alsace 2018 på agendan. Per 
Monten har ju bytt upp sig till groda från 
3000 och han vill ut och köra. Mycket roli-

gare har han upptäckt!
Kanske kan vi hitta ett gemensamt garage? 

Med skruvplats!
Vi har redan fått en inbjudan till Kungliga 

Drottningholms Golfklubb. De ser gärna en 
kavalkad av glada grodor någon helg på för-
sommaren. Att vi också ökar vår närvaro vid 
alla klubbarrangemang är självklart.

Vill Du vara med i denna glada supporter-
grupp? Ring eller maila Hasse, så blir Du 
kallad till nästa möte. 
Hasse Wisten, hans@wisteninwest.se  
073-800 00 00
Det är absolut inte nödvändigt att Du bor 
i Västerort!

Glada Grodhälsningar                                                                                                                                   
Tommie Tellander

         Aus  n Healey Club of Sweden 2020 
              – Har vi någon vision?

Hur ser klubben ut 2020? Svårt att veta, eller hur. Förhoppningsvis så lyckas vi bibehålla den fi na utvecklingen som vi haft hittills, i form av 
olika typer av möten och arrangemang mm. Samtidigt vet vi att medlemmarnas genomsnittålder ökar och det är utmanande att fånga nya 
medlemmars intresse i dagens samhälle.

Inom Styrelsen har vi diskuterat frågan och kommit fram till att det är dags att ta ett lite större grepp kring detta. Förslaget är att samla intresserade 
medlemmar till ett visionsarbete som syftar till att formulera en idé kring klubbens fortsatta utveckling de närmaste åren och ta fram en handlingsplan 
för att genomföra det. Arbetet kommer att presenteras löpande i tidningen och på webben för att skapa intresse och engagemang. De olika förslagens 
genomförande får sen beslutas i styrelsen, eller på kommande årsmöten, lite beroende på omfattning mm.

Vi tror att det behövs ett fl ertal aktiviteter och insatser för att skapa en plan för framtiden, till exempel:

•    Hur ska webben och tidningen utvecklas? Tekniskt, funktionellt, innehållsmässigt mm. 
•    En utökad redaktionskommitté för både webb och tidning?
•    Vilken typ av möten ska vi ha i klubben? Kanske fl er, kanske på andra tider, gemensamt med andra klubbar etc.
•    Hur attraherar vi nya medlemmar? Kan vi hitta nya former för medlemskap?
•    Kan klubben bidra med kompetens inom t ex service, renoveringar etc? I så fall hur ska det gå till?
•    Hur samarbetar vi med andra klubbar, både på nationell och lokal nivå?
•    Hur organiserar vi klubben i framtiden, med sektioner mm? Hur ska styrelsens arbete  utveckas?
•    Etc. Etc.

Alla saker kan av naturliga skäl inte göras på en gång, alltså får vi hjälpas åt att prioritera mellan 
aktiviterna så att det blir en realistisk plan.

Vi hoppas att många medlemmar skulle tycka det vore roligt och inspirerande att delta i arbetet. Alla 
kan delta efter förmåga, intresse och tid. Det kommer inte att vara nödvändigt med många och långa 
insatser, men det skulle vara roligt om så många som möjligt vill bidra så vi får en bred uppslutning.

Under våren så ska vi i styrelsen fundera lite mer på hur vi kan göra detta, men du som redan 
nu känner dig inspirerad och vill bidra är jättevälkommen att ta kontakt med mig, via e-post 
(secretary@healeysweden.com) eller telefon 076-115 02 42, Anders Gustafson

Du har väl inte missat årsmö-
tesannonsen på sidan 8?

Lite bråttom med din anmälan – 
anmälningsagift senast 15 mars 
och slutinbetalning senast 15 april!

Uppdaterad info och anmälnings-
blankett på klubbens hemsida 
www.healeysweden.com 
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Klubbjacka  1500:- Halsduk, ull - svart 280:-

Klubb resp TEHMIS-keps
svart, grå, blå, sand 120:-

Klubbmärke tyg 35:-

Klubbdekal Metallfolie 20:

Förbandssats, fi ckformat 25 krPikétröja , svart, 170:-

Registreringskylthållare 50:-

Skjorta mörkblå ryggtryck 
435:-

Nyckelring DHMC 100:-

Piké  ”Lacoste”, svart, röd 210:-

Bilvårdshink hoppfällbar 120:-

Picknickfi lt, svart / grön  230:-

T-shirt ljusblå/svart/vit/mörkblå
100:-

Vagnmärke 40-årsjub. 200 kr

Vykort nr 1 21x15 cm 10:-

Vykort nr 3 21x15 cm 10:-

Vykort nr 2 21x15 cm 10:-

Beställ regalia NU (an-
nars glömmer du det!) 

genom att gå in på: www.
healeysweden.com/re-
galia eller maila: nina.

nyblaeus@telia.com Du 
kan även ringa Nina på 

0708-858214.

För tröjor/skjortor etc 
ange färg och storlek.
Frakt/porto tillkommer 

Paraply ”golfmodell” grön/vit, 
svart/röd resp röd/vit 250kr; 
blå/gul 275kr, grön/ TEHMIS 
50kr.

RegaliashopenRegaliashopen

Vagnmärke m medlnr 280 kr

Vagnmärke TEHMIS 300 kr

Dekal vinyl 35 kr

Knapphålspin 20kr. Slips-
nål 20kr. Slipsklämma 30kr. 
Klubbmärke 20 kr



100M HEALEYS is dedicated to the preservation,  
restoration and recreation of one of Britain’s 
greatest sports cars:  the Austin Healey 100M, 
100M and 100S. We believe restorations should 
be done one way... the perfect way! Our team 
of craftsmen and skilled technicians can  
perform any task required, from complete 

frame-off restorations to repairs. We have an 
internationally acknowledged reputation for  
investment grade restorations and the pro-
duction of a continuation series of the iconic 
100S. We are based in the Netherlands and 
have a worldwide client base.

100MHEALEYS | Breinderveldweg 23 | 6365CM Schinnen | The Netherlands   
www.100healeys.com | email info@100healeys.com | phone +31 653 555 388

Your Austin Healey 100 restoration should 
be done one way... the perfect way!

Investment Grade Restorations


