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är jag skriver detta är våren här och årsmötet samt sommaren står för
dörren. Nu väntar en intensiv period där prioriteringar får gälla. För vår
del planerar vi för en liten semestertripp till Danmark med barnbarn med ett
besök på Legoland.
Förutom detta har far i huset planerat att tävla både på Gelleråsen och
Knutstorp. På dessa tävlingar, som är populärast i RHK-serien, kommer det
att bli fulla heat. I början av augusti följer jag med Nisse som supporter till
Nürburgring där han kommer att delta i AVD Oldtimers GP.
Premiären på Kinnekulle Ring (banan som jag håller högst i Sverige) blev
en relativt fin framgång för Healeys – trots magert startfält – med en pallplats, två fjärdeplatser, en sjätte, två sjunde samt två nionde och en tionde.
Vårt årsmöte och samtidigt 45-årsjubileum som går av stapeln på västkusten har alla förutsättningar att bli en stor succé med rekorddeltagande på
närmare 90 personer. För att fira vårt lilla jubileum har vi bjudit in Joe Jarick
från Australien som kommer att kåsera om ”Healeys Return to Bonneville
2009 & 2012” and ”The Background to the Austin Healey 100S Register”.
Tiden går fort, och när man har roligt tycks den gå ännu fortare. Jag har
suttit ordförande för denna fantastiska klubb sedan 2005 och förstår inte vart
åren tagit vägen! I skrivande stund är jag inne på mitt tionde verksamhetsår
vilket får anses långt.
Under denna tid har vi genomfört TEHMIS 2008 vilket blev en stor internationell succé, blivit vald till Årets Sportvagnsklubb 2010 i landet samt
deltagit som största utländska klubb på 4th EHM i Skottland. Detta har bidragit till en framflyttad position bland internationella Healeyklubbar samt
en mycket stabil ekonomi.
Inför årsmötet har jag till valberedningen bekräftat att jag står till förfogande för ytterligare en period om ett år. Därefter känner jag att det är dags
att lämna över rodret till en ny kraft. Det skulle kännas skönt med en föryngringsprocess och att nästa generation ges utrymme för att träda fram.
PG Johansson
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aha, så var det igång igen! Jag menar säsongen. För min del inte bara Healeysäsongen och racesäsongen, utan dessvärre (?) även båtsäsongen, mc-säsongen och
”fixaliteiträdgårdenochpåhusetsäsongen”! Vad man krånglar till det för sig – men som
någon sagt: ”Flest prylar när man dör vinner”. Enligt hustrun ligger jag bra till åtminstone i det racet!
Det där med Healeysäsongen var inte riktigt sant, har lite dåligt samvete för ”gathealeyn” som när detta skrivs slutet av maj ännu inte är väckt ur sin vinterslummer.
Orsaken framgår av ovan skrivna … Men nu är det dags, den ska ju (förhoppningsvis!)
ta oss till västkusten och årsmötet om bara en vecka.
Finns tid för det eftersom första racet på Kinnekulle är överståndet utan större
problem än två (!) skurna framhjulslager. Ett redan under träningen, fixades på plats
med hjälp av bautaavdragare och vinkelslip. Öppnade andra sidan vid hemkomsten och
då trillade lagerrullarna ut som tänderna ur munnen hos en sexåring! Tala om tur, det
var inte många varv kvar på det lagret innan det skulle skära rejält. Allt fixat på någon
timma, så nu är SID fit for fight igen.
Som någon kanske minns avslutades förra racesäsongen med ett motorhaveri där en
”tappad” ventil resulterande i ett hål i sexans kolv med omborrning, nya kolvar, svetsning av toppen etc. etc. som följdverkningar. Det är dyrt med hål i tänderna, men jag
lovar – vilken tandläkare som helst skulle skrattat hela vägen till banken om han fick
fakturera samma summa för de hål han åtgärdar som min ”rotfyllning” kostade.
Nåja, ”hobbys får kosta” som jag obetänksamt undslapp mig en gång, vilket jag får
tillbaka varje gång det är dags med något i växthuset, trädgården eller båtarna (främst
hustruns intresseområden).
Mitt i arbetet i verkstaden blev jag en dag lite filosofisk. Tog fram mitt honingsverktyg för att hona en cylinder. Drabbades då av tanken: undrar hur länge man får kalla det
så i dessa ”hen”-tidevarv? Alla som använt det förstår nog varför det heter som det gör
(en närmare beskrivning blir lätt lite sexistisk, så jag avstår!) och det kan ju knappast
anses speciellt P K i dessa dagar. Och byta till hening går ju inte, det är ju upptaget för
ett annat ändamål, också med verkstadsanknytning
När hjärnan får löpa amok så händer det konstiga saker. Började fundera på vilka fler
vardagliga ord som riskerar svartflagg av dagens könsneutraliseringstrend. Hur länge
får vi kalla kontakter för hona resp. hane? Varför de kanske inte får heta så framgår
av samma orsak som ovan vad gäller honing, men blir även här lätt lite ekivokt om
jag försöker beskriva … Manlucka kanske också är i farozonen, och hur går det med
Manpower, kan de verkligen få heta så när de dessutom har en majoritet av kvinnliga
anställda? Nä, de måste byta till Henpower – och då kan de ju samtidigt ge sig in i äggbranschen utan att behöva ha ett nytt varumärke. Tänk, där löste jag problemet enkelt!
Slut på filosoferandet, nu ska tidningen iväg som korrektur till mina redaktionskollegor och ansvarig utgivare (han kanske stoppar det här?) och sedan till tryckeriet för
att sedan förhoppningsvis hamna i brevlådorna före midsommar hos vår glädjande nog
ständigt växande medlemsskara.
Ha en bra sommar!
Anders Lotsengård

”Tandläkarens dröm” ...

A day at the racetrack

Oh! Kolla PG:s Healey. Den verkade ha lite dålig
tomgång på träningen. Bäst att jag justerar lite
innan han kommer.

Visserligen lovade jag frugan att se till barnen
och att inte smutsa ner mig men man måste ju
ställa upp för ordföranden.

© tommy lyngborn

Så där blir det nog bra. Vad skönt det skall bli när
jag får min verkstad klar så jag slipper sådana
här fältreparationer.

3

Finally……..one to keep.
Steve Norton, som driver den välkända Healeyspecialisten ”Cape”, berättar om sin
egen Sprite och renoveringen av den.
Vi som deltog i höstens race på Castle Combe hade nöjet att träffa både den (bilen
alltså!), Steve och framförallt Steves alltid lika glada och charmiga hustru Karen.

I

have spent many years restoring cars for others, every now and
then I have done one for myself but more often than not its
completion coincides perfectly with the need for a new family
car or kitchen refurbishment, etc. … Not a perfect situation but I
generally get to keep any surplus funds to get me started on the
next project and, although we don’t have a garage full of restored
classics my wife does have a lovely car and fabulous kitchen.
With this in mind and with two children of driving age I decided
it was about time the Norton family got to keep a classic for once,
and who knows – the kids might even inherit a bit of classic car
DNA from their Dad?
With my plan announced and ignoring the kids preference for a
modern ‘hot-hatch’ I put the word out that I was in the market for
a cheap frogeye.
I received a positive reaction rather sooner than I had anticipated
…‘Disco Des’ my Lambretta specialist/friend and recently appointed ‘frogeye-finder’ called to say he knew of one in Birmingham,
and, at odds with my professional instincts, I immediately hitched
the trailer and charged over to Harbourne where a dull cherry red
Mk I Sprite rolled out into the sunshine, and to the surprise of all
in attendance quickly sparked into life … damn it! Up to that moment it was looking rather sad for itself, lacking a current MOT
and I was assured “hadn’t run for months”. So you can imagine
the seller’s joy that the old girl was now a ‘runner’ and I can recall
watching his brain recalculate an upwardly adjusted price.
Anyway, cutting a short story long, the Norton family grew by
one and my education regarding these cars took a rapid curve vertically. I knew very little about their history, sporting exploits or how
they were screwed together. Clearly it’s not rocket science (said
the brain surgeon) but I was thrown a bit of a curved ball when my

4

Text och bild: Steve Norton med familj
Jag har medvetet valt att inte översätta artikeln, eftersom Steve använder sitt eget oefterhärmligt vildsinta språkbruk även i text,
och en översättning skulle aldrig kunna ge
det rättvisa! /Red.

research took me to Martin Ingalls excellent website www.sebring.
com where my ‘Family Frogeye’ plan was quickly retitled ‘Steve’s
Sebring’.
This change of plan wasn’t received as well as I’d hoped – usually
any classic car conversations over dinner were acknowledged with ;
”yes dear”; ”fine dear”; ”that sounds very interesting dear”; but on
this occasion the reaction was a rather more hostile: ”I thought you
were building it for the kids?” – ouch!
To my surprise Kaz (my better half) wasn’t happy at losing the
open top option, which took me a bit by surprise and proved that
out of all the cars and bikes I've bought home over the years, this
one seemed to be getting under her skin. I just hoped that when
finished our new sports coupe would win her over and maybe even
fire the kids’ enthusiasm too, fingers crossed.
Regardless of the eventual outcome the reality of the work

Joey in front of the house (and ”in
front of” the coming rebuild!).
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ahead needed to be addressed and I was a very proud father when
my son Joey undid the first bolt to officially start the restoration in
September 2010.
Finding time for the project would always have to dovetail with
clients work so progress wasn't always as quick as hoped but it
wasn't long before the mechanics and body were separated and the
true state of the chassis condition lay bare. Initially I wasn't overly
concerned, the repair panels are available and I’ve got skilled guys
capable of doing the job – that was, until we started.
The problem wasn’t just corrosion but old repairs. Layers and
layers of old repairs which made it hard to establish accurate reference points, which is a problem when the Sprite design relies
on an accurate chassis. Suddenly this little Healey felt far more
involved than the big ones we were more used to, and, discussing
this with respected Sprite expert Bob Kemp he smiled and told me
he'd once bought a Sprite for £5 and quickly concluded he’d paid
£4 too much – you get the picture!
After a few days of contemplation we concluded it wasn’t going
to restore itself so welding goggles were lowered and through the
shower of sparks that followed a rather pleasing Sebring Sprite bodytub emerged.
Archers Garage fibre-glass coupe kits are numbered and by complete coincidence I’d managed to obtain kit #37 which is next in sequence to Ronnie Coia, a dear departed friend of mine who owned
several Sprites who raved about them enthusiastically so I know he
will be looking down probably asking why it’s taken me so long
to get one!
Andrew, the owner of Archers Garage answered all my stupid
questions and supplied the Sebring replica parts including the heated windscreen, bucket seats, sidescreens and badges. Most other
questions were answered by Martin Ingalls Sebring website which
is essential viewing if you have any interest in racing Sprites or
fancy building a Coupé of your own.
As with most of my own cars and bikes I have a vision of the colour scheme almost before I start the restoration. I wanted a stripe
on the Sprite taking inspiration from my SX200 Lambretta which
itself is a period nod to the scooters built by Arthur Francis, a wellknown scooter tuning shop based in Watford. As you can see in the
picture I took the side panel detail from the scooter and transferred
the main stripe and pinstripes to the Coupe choosing Capes signature dark British Racing Green as the background for the Old
English White contrast. Very patriotic!
As ever, when a painted shell arrives back at the workshop it
immediately releases a huge amount of work. Whilst it had been at
the painters I’d managed to get most of the zinc plating and powder
coating done, and a fair bit of sub-assembly work so we could get
cracking immediately.
I know many of you reading this story drive cars you have restored yourselves so I’m guessing a blow by blow commentary of the
assembly is the last thing you need.
Hopefully a few pictures will show the effort we put into it and
I’ll conclude by sharing a few of the interesting and slightly different things we did to the car which I hope will keep you reading.
Bodily the car was poor but mechanically things were looking
slightly more promising. The engine was Cooper spec with a professionally gas-flowed Cooper S head, it also had the larger 1.5 inc
SU carbs and later ribbed case gearbox. It was clear that previous
owners were more interested in ‘go’ than ‘show’. A set of original
1098cc Hepolite pistons paved the way for an increase in engine
capacity which ended up at 1117cc when the combustion chambers
were finally matched. The engine and gearbox were rebuilt by experienced Sprite owners and racers. Guys I’ve known for years but
hadn’t had the opportunity to use before given our specialism with
the ‘bigger Healeys’… Why did I paint the engine and box blue?
It’s actually the Morris light blue we used on the prototype 100
BN1 AHX11. I thought using the traditional green would be a bit

Completed tub

WĂŝŶƚƐŚŽƉƐĞƫŶŐŽƵƚƐƚƌŝƉĞ

ĞƩĞƌƚŚĂŶŚƌŝƐƚŵĂƐ͘͘͘

And now the fun begins ...

too green and I’m glad because the blue is a perfect contrast to the
dark green engine bay.
Generally the technical decisions were pretty straight forward. I
found some great detail shots of one of the pale blue Frogeyes that
5

Assembly goes on.

Engine/gearbox – and
ƚŚĞŝƌĚĞƐƟŶĂƟŽŶ͊

ran at Sebring, which featured a lovely big chronometric tacho which
we copied (more on that later), steering arms the factory painted yellow, similarly red rear shockers and useful shots showing pipe and
cable routes. I’ve got a raging case of OCD so I made my own decisions on these. I’d already fitted one of those new alternators cleverly
concealed in a dynamo case, one with the threaded boss to accept
the original cable drive gearbox. Just when I thought everything was
going smoothly and I was about to fit the cable and its little gearbox
only to find the space to the distributor was too small. Puzzled by this
I swapped to a side entry cap in an attempt to re-route the HT leads but
this didn’t improve things leading me to conclude the new alt/dynamo
must be slightly longer than standard. Painting the unit blue made any
swap/refund options a non-starter.
Looking back at the Sebring pictures I couldn’t see the area in question but I did notice the tacho cable was actually exiting the dynamo
at 90 degrees. I wondered if they had used the angle drive the type
you’d find on a 3000 overdrive? Keeping them in stock it only took
a few minutes to check compatibility, everything seemed to fit nicely
except the obvious problem that the peg drive from the new dynamo
thingy wouldn’t drive the square cable in the angle drive. The solution
(I thought) was to modify the angle drive to fit and this would be the
end of the problem. Now if you are screaming “IDIOT” at the page
having now completed this process I can completely understand why.
I‘d forgotten that the original gearbox changes the cable rotation from
anti-clockwise to clockwise which my angle drive clearly did not!
Stay with me on this.
I am extremely fortunate to have one of the best gauge restorers
6

working in my building, he’d built the tacho custom including the
screen print artwork for the face and I can remember he almost cried
with laughter when I told him the story and after drying his eyes he
simple took the instrument saying he’d rebuild the gauge to run the
opposite way and reprint the face accordingly. Needless to say every
time I look at the dashboard I smile.
Choosing to replicate the tacho was part of a process to add a little
magic to the car, to distract from the fact that it was a freshly restored
car, hopefully add some personality and attempt to set the car into
its historic period. It’s something I try to do with every project we
undertake. I always imagine I’m doing the work at the time when
the car was in production, in 1961 for example, what modification or
styling choices could the owner make, what products were available,
how would the car be used. We recently completed a Ruddspeed 3000
owned by a good friend of John Chatham where this rule was applied.
Not only to the Ruddspeed detailing, I even put stickers in the hardtop
window that you could have bought at race meetings in the 60’ – this
had been an enthusiasts car back in the day and we wanted to continue
this theme.
Minor details (like stickers) can make a big difference. The Sprite
has a lovely Austin radio blanking plate, a dealer plaque from Perfor-

sŝƐŝƚĨƌŽŵƚŚĞKƉƟĐŝĂŶ

mance Cars in London who were well known sports car dealers in the
60’s and a Tulip Rally plaque and lovely old chromed GB to give an
‘international’ feel. I’d agree these might seem slightly over the top
but I’ve owned them for ages and I thought it was about time they saw
the light of day rather than the inside of a drawer in my office, and as
the cars’ first trip was to the Austin Healey Museum in Holland they
seemed appropriate.
Its early 2015 and there’s still a few jobs to do, the boot space and
spare wheel accommodation needs some thought. I quite like the idea
of using a triangulated leather strap arrangement but at this stage my
priority is to cure the annoying oil leak from the rear crank oil seal kit.
I now understand these kits are not 100% successful so we are re-fitting the standard oil catcher and trying to relieve any excess crankcase
pressure. Good news: whilst the engine is out I’m revising the wiring
loom which I ordered incorrectly. Everything was fine although when
ordering it I’d forgotten to say the car had a Sebring bonnet which
obviously places the headlamps in a completely different place to the
standard Frogeye. The clam-shell bonnet is easy to remove but
unless you have a separate bonnet wiring loom you need to
Enthusiast nr
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The track from the Sprite at the
parking lot. It is a real Healey ...

The dashboard with the chronometric replica revcounter are cool… (and we sell them too!!)

disconnect wires so I’m currently fitting a waterproof plug and ordering a new bonnet loom
to provide a permanent solution.
The Sprite/Midget meeting at the Healey
Museum in Holland held last Septemberprovided the prefect deadline to get the car
finished which we did. Joseph having started
the project five years earlier was enlisted as
navigator and we enjoyed a superb father &
son week-end, topped off in style when we
were awarded ’Most Desirable Car’ which
was very flattering and the trophy takes pride
of place on our counter. It’s a big cup!
I’m pleased to say (ignoring the oil leak) the
car has covered over 1000 miles and not missed a beat. It handles like it’s on rails, starts
the moment I get the keys out of my pocket
and turns heads everywhere it goes. But if you
ask me, will the kids want to drive it? I think
the jury is still out, Joseph is currently taking
driving lessons but after our trip together he
realizes it’s not quite as primitive as he first
thought. Ellie is still happy borrowing her
mother’s modern hatchback and I think she’ll
be harder to convince. Mom? Well the next
instalment of this story might be about our divorce as I’ve booked us onto the MSA Spring

Classic in April which involves a fair bit of
navigation in a cramped cockpit which could
get very interesting!
Whatever the outcome the Norton’s
garage is now occupied by a lovely Bri-

tish Racing Green Austin Healey Sebring
Sprite replica. That is, until we need a new
saloon or the kitchen needs refurbishment:
Watch this space!
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Nya klubbmedlemmar presenterar sig.
:ĂŐĨŽƌƚƐćƩĞƌƚĂŵŝŐĨƌŝŚĞƚĞŶĂƩƐƚćůůĂŶĊŐƌĂĨƌĊŐŽƌƟůůǀĊƌĂŶǇĂŬůƵďďŵĞĚůĞŵŵĂƌƐĞĚĂŶĨƂƌƌĂŶƚŚƵƐŝĂƐƚĞŶ͘
^ŽŵŶŝƐĞƌŬƵŶĚĞǀŝĮƌĂǀĊƌƚĊƌƐŵƂƚĞŵĞĚĂƩŚĂƉĂƐƐĞƌĂƚϳϬϬŝŵĞĚůĞŵƐŶƵŵŵĞƌ͊
EćƌǀŝĂůůĂŚũćůƉƐĊƚĂƩƐĞǀĂƌũĞƟůůĨćůůĞŶćƌǀŝƚƌćīĂƌŶĊŐŽŶ,ĞĂůĞǇćŐĂƌĞĞůůĞƌ,ĞĂůĞǇĞŶƚƵƐŝĂƐƚƐŽŵĞƩŵĞĚůĞŵƐǀćƌǀŶŝŶŐƐƉƌŽũĞŬƚŬĂŶ
ŬůƵďďĞŶƐćŬĞƌƚĨŽƌƚƐćƩĂǀćǆĂŝƐĂŵŵĂƚĂŬƚ͘DĞŶĚĞƚƐƚćůůĞƌŽĐŬƐĊŬƌĂǀƉĊĂƩǀŝƚĂƌŚĂŶĚŽŵǀĊƌĂŶǇĂŵĞĚůĞŵŵĂƌƉĊĞƩďƌĂƐćƩ͊

Stig Hellsten, 56 år, Kimstad. AH 100 BN1 1955, XUB490. Röd. Medl nr 696.
Det har inte passat in i situationen tidigare att köpa en Austin Healey, men nu äntligen kom
tillfället som jag har väntat på i årtionden. Det är en alldeles jättevanlig BN1 100/4 1955,
vilket väl egentligen är ganska ovanligt ... En av de sista BN1, från 1955.
Bilen verkar ha levt ett mycket tråkigt liv i sin ungdom, och frånsett en budgetomlackering
samt ny klädsel gissningsvis sent 1960-tal så tycks tiden därefter ha stått stilla. Den är från
början från Kalifornien där den hade regnr AH55, men sedan är historien oklar. Den importerats till Sverige från Holland 2012 och fått nödvändiga reparationer av Torbjörn som jag
köpte den av, för att klara av besiktningen och lite mognadskörning efter det.
Jag har bara gjort några korta söndagsutflykter och entusiastkvällar – mesta tiden har gått
åt att få igång avsomnad teknik. På det sättet kommer jag att fortsätta, tänker inte göra mig
någon större brådska så länge som den rullar. Bilen ser bra ut på lite avstånd, men det finns
ändå mycket kvar att göra innan allt fungerar som det ska.
Den är alltså i ovanligt mycket originalkondition, på både gott och ont, men det är just
det som jag uppskattar. Jag har letat i många år efter en bil som har lyckats att överleva i ett
tillräckligt bra skick.
Och om någon har en överbliven sufflettställning liggandes, så går det bra att höra av sig!

Peter John Fyles, 51 år, Åkersberga. AH 3000 BJ7 1963, ej regnr ännu. Blue. Medl nr 697.

Det strulade lite med fotograferingen, kommer rätt
bild i nästa nummer!

The ”Blue Whale”, as we have already named her, story began in my search for a Jaguar.
(I have had three Jags in the past XJ6, E-Type and XKR). I spent months looking for THE
one but nothing came up that was just right.
Then I decided to change tact and gave myself a new set of search criteria: She had to be
built the year I was born, 1963, she had to be British (naturally), she had to be a softtop
and she had to have wire wheels. ”Blue Whale” (3000 BJ7) was located via the net at
Berkshire Classic Cars and it was love at first sight, and I bought her on trust and without
even seeing her live.
I have no idea what I have done but I am most excited to begin my Healey adventure! I
will not be able to attend your meeting on the West Coast as I will be on my honeymoon in
the garage going over the whale with a fine tooth comb ...

Dan Håkansson, 42 år, Karlskrona. AH 3000 Mk3 BJ8 1964, PAG181. Röd. Medl nr 698.
Är uppvuxen i en bilhandlarfamilj i Färjestaden, Öland. Min far Ingemar var mekaniker och
restaurerade veteranbilar vid sidan av jobbet. Bl a en MB 170 SL A-cab; E-type och till sist
en XK 120 OTS.
Han hade modellbilar av alla sportbilar han ägt och bland dem fanns en Healey 3000
MK3. Han pratade ofta om just den, att han aldrig borde gjort sig av med den. Den bilen
fastnade i huvudet på mig redan som ung – så vackra linjer den hade! Fick när jag fyllde tio
år en orange treväxlad cykel. Känner fortfarande lyckan jag upplevde då och det har varit
min dröm återgälda det till min far genom att köpa en Healey till honom en födelsedag. Jag
hann dock aldrig – han gick bort 2013.
Egentligen hade jag faktiskt inte råd att köpa denna. Men när jag såg att den blev inregistrerad i Sverige på min pappas födelsedag så kände jag att det var ett tecken. Så jag belånade
hus och hem och köpte den!
Bilen kom till Sverige från USA 1994. Jag försöker spåra ägaren i USA, som jag har namn
på, för att få reda på mer. Jag gick med i klubben för att det är en mötesplats för alla som har intresse för framför allt Austin Healey, och har förmågan
att njuta av dem. Bilen behöver en del renovering och eftersom jag inte ärvt pappas gener kring att renovera bilar så jag behöver antagligen dessutom
lite råd ibland kring bilen...

Ulf Lundqvist, 65 år, Halmstad. Söker en AH 3000, körbar men gärna med renoveringsbehov. Medl nr 699.
I början på 80-talet såg vi en 3000 susa fram på genomfartsleden i Halmstad. Ljudet
och utseendet fastnade, har inte kunnat glömma! Började leta AH för några år sedan,
men inga bra napp ännu.
Ägnat många år åt segling, byggde själv en 55” stålsegelbår som vi hade som bostad
i 15 år, bl a under en tre års långsegling – Skottland, Irland, Isle, Portugal, Medelhavet,
Turkiet.
Vår bruksbil har under många år varit en 9-sitsig Land Rover 109” 1980 som vi nu
sålt. Den får i avvaktan på en Healey illustrera mitt billintresse. Hoppas kunna ersätta
den med min drömbil, Austin Healey 3000!
Klubben hoppas jag ska kunna ge både gemenskap och kontakter samt viss hjälp/råd
av erfarna Healeyägare. Samt naturligtvis tips om en AH 3000 att köpa!
8
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Andreas Nylund, 33 år, Sollentuna. AH Sprite Mk1 AN5 1959, DAW244. Röd (var original gul). Medl nr 700!!!
Köpt vid av mig okänd tidpunkt av min far, som avled 1987. Men redan 1983 blev den
skriven på mig. Vet inte varför min far valde att köpa en ”Groda”. Kanske för det speciella
och unika utseendet? Tyvärr hann jag inte fråga honom.
Jag vet väldigt lite om bilen, men jag misstänker att min far var den som lackade om
bilen från gul till röd, eftersom han arbetade som bl.a billackerare
Bilen har varit avställd sedan 1981-07-10. Innan dess kördes det med den. På det gamla
fotot är jag den minsta gossen! Senast godkända besiktning 1981-06-03.
Den har haft sex ägare. I trafik första gången i Sverige 1959-01-01.
Jag har inte sett bilen sedan 1995. Originalfälgarna blev stulna i ett garage i Stockholm
så min mor beslutade 1987 för att ställa bilen i en lada på min kusins landställe i Norrland,
täckt av ett skynke. Min morbror gjorde en del jobb på bilen inför att den skulle ställas in i
ladan – inoljning m.m.
Jag ska hämta hem bilen i sommar och gå igenom den. Då är det inte helt fel med lite
kontakter som kan komma med tips och trix. Sen är det alltid kul med bilar. Jag har bl.a
jobbat som ingenjör på Öhlins Racing AB i över fyra år.

Claes Kvist, 70 år, Viken. Familjemedl. Cecilia Onell. AH 3000 Mk3 BJ8 1967, NFK567. BRG/OEW. Medl nr 701.
Min första Healey, köpt april nu 2015.
Tycker Healey är den fräckaste sportbilen!
Att det blev just denna var mest en tillfällighet, vet inte så mycket om den, även
om jag läst på en del.
Tycker den är i superskick och känner mig mycket nöjd med köpet. Tror dessutom att det kan vara en bra investering – alltså inte bara körglädje!
Gick med i klubben bl a för att det kan vara både nyttigt och trevlig att träffa
Healey-ägare som kan lite mer om bilar än vad jag kan.

Andreas Mackeben & Susanne Flaitz-Mackeben, Lilienthal, DE. AH Sprite Mk1 och AH 3000 Mk3. Medl nr 702.
Vår första bil är en Sprite, MK1 AN5L, Old English White. Köpt 1993 och körklar sedan
2001.
Den andra är en 3000 Mk3 BJ8 1964, Tartan Red. Köpt 1994, kördes ett tag innan renovering och åter i trafik 2013.
Varför Healey? Kolla till höger på Andreas leksaker som pojk! Han påstår alltid att Healey var snabbare än MB 190SL!
Att vi går med i den svenska klubben beror på att
våra vänner Uli och Sonja är perfekta ambassadörer (tack Uli och Sonja! Red.) och berättar alltid hur
trevligt det varit på era träffar. Dessutom träffade vi
för ett par år sedan några av deras svenska vänner –
och vi har redan klubbjackorna!
Vi ses på årsmötet i juni!

Nils-Göran Gustafsson, 70 år, Båstad. AH 3000 BT7 1960, Ej regnr ännu. Healey Blue. Medl nr 703.
Min första bil över huvud taget var en ”Buggeye” AH Sprite, köpt beg som 19-årig student
för 4.400:- . Denna 3000 köptes hösten 2014, en mycket vacker klassisk sportbil.
Både min hustru och jag trivs bra med både England och gamla engelska bilar. Fick
tillfälle att köra en treförgasarhealey när den kom ut. Det var en upplevelse som jag inte har
glömt! Letat efter en ”ärlig” projekthealey i över ett år.
Hittade denna i USA, bilen såldes av första ägarens dotter. Pappan gick bort för ca två år
sedan och ingen i familjen hade pappans bilintresse så de valde att sälja bilen. Aldrig renoverad eller krockad, men rost här och där; råttätet elsystem etc, men i ärligt skick!
Bromsar och el fixat, nu motorstart och besiktning. Förhoppningsvis lite provturer i sommar, sedan helrenovering i höst!
Bra kontakt med säljaren, mycket material med och de kommer ev. hit nästa sommar!

Hans Lundberg, Persnäs-Öland. Jensen Healey 1975, FRX508. Röd. Medl nr 704.
Har alltid velat ha en Healey, har alltid varit intresserad av engelska bilar och har under åren
haft ett antal Cooper 1000-kojor. Tyckte denna JH var intressant med sin Lotusmotor och
dessutom rimligt pris.
Bilen har haft två ägare inkl. Dan-Peter Nilsson, som jag köpte den av, under senaste tioårsperioden. Ytterligare ett par till ägare tidigare. Första reg i England. Helrenoverad 1986.
Nästan ingen rost, men några repor. Stolarna och sidopanelerna är svarta - skall vara bruna.
Högerstyrd med femväxlad låda. Lådan är förmodligen bytt från BMW femväxlad till
Opel femväxlad verkar det som. Har inte hunnit kolla exakt. Skall göra det när jag servar
den snart.
Som klubbmedlem är information och allmän uppdatering viktigt! Och avtal med olika
firmor om delar och som t.e.x. det jag fick igår om olja är perfekt!
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HMC Mk IV – en ”modern” Healey?

BMC lade 1968 ned produktionen av
Austin Healey 3000. Detta skedde mot familjen Healeys vilja. Beträffande en eventuell fortsättning med någon form av sportbil
kom Geoffrey Healey, son till Donald Healey,
att yttra bland annat följande:
–Vi blev kontaktade av flera med ett erbjudande om ekonomiskt samarbete men som av olika
anledningar inte blev av. 1985 informerades vi
om att en ny sportbil enligt Healeys tradition
utvecklades av bröderna Holmes i den västra
delen av landet. Efter möte med dem och efter
att ha studerat deras planer och idéer beslutade
vi att samarbeta med dem. Resultatet blev att
nu fanns det inte bara en utan två ”Big” Healey.
Den mycket klassiska 3000-serien kom att bli
försedd med ny teknik. Jag är övertygad om att
båda dessa modeller är av exceptionell kvalitet
och värda att ta namnet Healey in i framtiden.
HMC kom till i och med att två bröder, Graham och Peter Holmes, bestämde sig för att i
sin Big Healey byta ut den något problematiska
6-cylindriga ”lastbilsmotorn” till en modern
V8. Efter inledande experiment med 2,5 liters
V8 från Daimler (GB) föll valet till slut på en
V8 från Rover. De nödvändiga ombyggnadsarbetena i motorrummet blev dock mycket mer
omfattande än vad de planerat och projektet
slutade så småningom med en fullständig ombearbetning av hela bilen. Under bröderna Holmes utvecklingsarbete kom Geoffrey Healey att
uppmärksamma projektet och ett faktum – som
framgår av citatet ovan – är att Geoffrey Healey
blev imponerad av projektet och brödernas noggranna arbete.
Holmes Motor Company Limited grundades
1984 av bröderna, och företaget började att
tillverka dessa Healeyinspirerade sportvagnar.
Med karossformen något anpassad och med
prestanda som en 80-talssportbil ansågs den av
många vara den finaste i sin klass. Denna nya
roadster döptes följdriktigt till Mk IV och fick
utmärkta recensioner från tidningar, exempelvis Motorsport och Performance Car, och i TVprogram, inklusive Top Gear.
På grund av en tvist mellan Healey familjen
och Jensen 1989 över ägandet av varumärket
Healey, ändrades namnet till HMC.
HMC bilarna såldes genom ett nätverk av återförsäljare och HMC bolaget utvecklades succesivt. På grund av de nya strängare utsläppsreglerna upphörde HMC:s produktion år 2000 då
10

Rover beslutat att inte konvertera V8-motorn
eftersom man fann att kostnaderna inte kunde
motiveras. Det byggdes fram till slutet bara 163
st HMC. De flesta av bilarna exporterades till
Tyskland där Morgan Park från 1994 var ensam
agent för hela det europeiska fastlandet.
Graham Holmes med son Gresham flög senare till Sao Paulo för att hjälpa till med utvecklingen av en ny brasiliansk sportbil, kallad Lobini. Graham hade rekryterats av Jose Orlando
Lobo att utveckla denna. Graham och hans son
Gresham bosatte sig i Sao Paulo för att arbeta
tillsammans med Fabio Birolini, bilens designer.
Drömmen för den portugisiska affärsmannen
och hans designer Fabio Birolini var att föra
Brasilien till toppen av sportsbiltillverkning,
med modellen Lobini H1, där ”H” var menat
som ett erkännande av det arbete som Holmes
Motor Company genomfört. Lobini H1 gick i
produktion och såldes i Brasilien. Den visades
på Goodwood Festival of Speed, och det fanns
planer på att distribuera bilar i Europa. Men på
grund av den brasilianska valutan och den
ekonomiska nedgången, blev bilen alldeles
för dyr.
Text och bild
# 692 Roland Fråne
HMC Mk IV Tekniska data (fabrikens uppgifter).
Bilen tillverkades i två olika utförande: Mk IV Silverstone och Mk IV Lightweight version
Motor:
4 Ltr Rover V8 Lättmetall motor på c:a 190 hk
Vridmoment max 312 Nm vid 3500 varv
Bränsleinsprutning, katalysator, hydrauliska lyftare.
Växellåda:
Rover 5 vxl helsynkroniserad (Femte växel = Överväxel)
Bakaxel:
de Dion med diff-spärr som tillval
Karosseri:
Glasfiber
Fjädring:
Oberoende fjädring fram och bak med spiralfjädrar och Koni dämpare.
Chassi:
Stålrör, pulverlackerad.
Däck:
205/60 VR 15
Fälgar:
HM1: 6x15 Ekerhjul med centrallås Lightweight: 7x15 Weller Steel- Racing
Bromsar:
Servo, skivor runt om, ventilerade fram.
Styrning:
Kuggstångsstyrning, mot tillval servostyrning
Sittplatser:
Skålade säten med nackstöd. Som tillval 2 ”nödsäten” (ej på Lightweight).
Instrumentering: Smith eller Stewart Warner
Instrumentbräda: Ädelträ. Läderklädd överdel.
Övrigt:
Sufflett och överdrag vid nedfällt läge (ej på Lightw.)
Elektriskt manövrerade sidorutor (ej på Lightweight)
Dimensioner:
Vikt: 1200 kg (Lightweight 980 kg). L: 3920 mm, B: 1580 mm, H: 110 mm,
Prestanda Silverstone:
0-100 km/h 6,1 sek, toppfart 224 km/h
Prestanda. Lightweight: 0-100 km/h 5,7 sek, toppfart 224 km/h
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Artnr 493705

Mutterdragare 18 V
Mutterdragare med alla viktiga egenskaper
som en bra maskin skall vara utrustad med.

Tvåpelarlyft, 4000 kg

Polermaskin med polersvampar

Hydraulisk tvåpelarlyft med självlåsande lyftarmar som är
lämplig till personbilar och mindre transportfordon. Perfekt lyft
för garaget eller verkstaden.

Dubbelt vridmoment, ergonomisk design och väger endast 2,2 kg. Maskinen har variabel hastighet och en extra lång elkabel på 4,5 meter.
Levereras med: 3 st polerdynor 150 mm, 1 st lammullshätta 125 mm.
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Tillverkade av kromvanadiumstål i bästa
industri-kvalité. Tvåtons ytbehandling.
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Flyttbar hydraulisk enpelarlyft som tar mindre plats än en tvåpelarlyft. Inga installationsbekymmer med för klen betongplatta eller värmeslingor som ligger i vägen vid fastsättning.
Åtkomsten till sidan av fordonet är bättre då det inte ﬁnns en stolpe som blockerar. Elektriskt
manövrerade säkerhetspärrar. Runda lyftkuddar som höjs eller sänks med trapetsskruvar.
Justerbar balk som gör att man kan justera bredden så lyften fungerar till de ﬂesta bilar.

Svetskurs

Artnr 494132

Gibbs smörjmedel
Den perfekta universalsprayen Gibbs ger
en rostskyddande yta för att skydda exempelvis nyligen blästrade delar.

N

Under kursen kommer du att få möjlighet att prova olika typer av svetsutrustning, tekniker och inställningar beroende
på material m.m. Mig, tig, plasma mm.
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Enpelarlyft, ﬂyttbar och el-styrd, 2500 kg

Kombinerad borr/fräs maskin med Pinolmatning. Lämplig för borrnings- och mindre
fräsarbeten. Fräshuvudet höjes/sänkes manuellt. Borrkapacitet i metall 40 mm
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Skruvdragare 18 V
Skruvdragare med alla viktiga egenskaper
som en bra maskin skall vara utrustad med.

Däckbalanserare U-828

Däckmaskin U-256AT

Däckmonteringsmaskin
med hjälparmar

Funktioner för personbilar, motorcyklar och lätta kommersiella fordon. Olika
program för klämvikter, klistervikter och
dolda vikter. Automatisk inläsning av
data med hjälp av mätsticka.

En mycket bra däckmaskin som passar
utmärkt till yrkesmässigt bruk och för
fälgar med riktigt stor diameter. Försedd
med hjälp armar för att klara breda lågproﬁldäck. Maskinen har många fördelar.

Däckmonteringsmaskin med tre rejäla
hjälparmar särskilt lämpad för lågproﬁlsdäck. Hjälparmarna gör arbetet betydligt
enklare när det nya däcket skall monteras på fälgen.

Webshop verktygsboden.se

Ordertelefon 033-20 26 50

Butik i Borås Källbäcksrydsgatan 1, Tel. 033-15 72 75
Med reservation för prisförändringar, slutförsäljning och feltryck.
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E-post order@verktygsboden.se

Butik i Veddige Västra Ringvägen 4, Tel. 0340-59 68 00

En vanlig lördag med Brommagrodorna
Text och foto: Tommy Lyngborn

D

et var en ganska ruggig
lördag den 28:e februari.
Som vanligt satt ett gäng
Brommagrodor på Park Konditori och
smorde kråset med diverse godis. Det
nytryckta numret av denna tidning
delades ut av Per Schoerner för att
bespara klubben några kronor i porto.
Per hade också dagen till ära uppgiften att besiktiga Hans Wisténs (The
Grodfather) bil INför MHRF
Försäkringen.
Efter avslutad besiktning och kaffe
drickande for vi alla iväg till en av de
nyare medlemmarna (ett sk grodyngel)
Daniel Svanströms garage för att kolla
hans renovering av grodan han köpt av
Clas Ottosson. Daniel har ett garage
precis lagom stort för att rymma en
FrogeyE under renovering. Bilen hade
vid övertagandet sovit en Törnrosa
sömn under många år och var väl som
en groda brukar vara då i behov av ”en
del rostlagning”. Daniel har jobbat på
bra och räknar med att Ha bilen klar TILL
SIN  ÌRS DAG NÊSTA ÌR
#HASSIET HAR VARIT PÌ BLÊSTRING OCH
STAG HAR SVETSATS I FÚR ATT DEN INTE SKALL
SÊCKA IHOP UNDER RENOVERINGEN
-OTORN VAR UPPHÊNGD I ETT MOTORSTÚD I
MASKINVERKSTADEN $EN VAR BEARBETAD
AV EN PROFFSVERKSTAD OCH REDO FÚR
SLUTMONTERING
12

Daniel har valt att behålla 948 cc
motorn men ger den lite lätt trim för att
kunna hänga med oss andra
Brommagrodor.

Vi bjöds även på kaffe med tillhörande
dopp. Det var första gången jag ätit
Lussekatter redan i Februari... Gott var
det!
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Avoid frustration and simply go for the best

Kilmartin is the premium brand for
Austin Healey chassis and sheetmetal replacement parts. Our
craftsmen have been producing
highest quality chassis for all Big
Healey models and a complete program of replacement parts for over
30 years.
Kilmartin chassis and sheetmetal
parts are widely known for their impeccable 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.

www.kilmartin.eu
info@kilmartin.eu
+31 653 555 388
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Solig Vårmönstring i Stockholm.
Årets Vårmönstring som gick av stapeln nionde maj hade temat "Bland Slott och Herresäten".
Sådana finns det gott om på Mälaröarna och fina vägar i vacker kulturbygd. Arrangörerna BrommaGrodorna vill gärna visa sina sköna hemmatrakter
och hade även i år ansvaret för cruising på öarna! Men då var det regn och plus nio grader – i år var det ett nytt upplägg och helt annat väder!
Trettio ekipage från Austin Healey Club Sweden och Mini Seven Club startade i strålande sol vid Drottningholms slott. Uppgiften var att i valfri
ordning besöka femton kontrollpunkter på Lovö, Färingsö och Ekerö och besvara frågor som visade att man hittat rätt. Kortaste vägen var loggad till
105 km och den skulle avverkas på fyra timmar.
Alla startande fick en karta med kontrollpunkterna inprickade och en trevlig AH-scarf som minne. Svartsjö slott, Sånga Säby, Skytteholm, Kaggeholm, Rastaholm med flera stämde bra med dagens tema innan målgång vid Ekebyhofs charmiga träslott. Alla hittade runt och nästan alla kom i
tid till mål!
Vi fick en god lunch vid den klassiska dansbanan och sen blev det prisutdelning. Tre ekipage hade svarat rätt på alla frågor och fick säras genom
utslagsfrågan om hur många skruvar som fanns i glasburken som Per Monten fyllt från garaget. 563 var det och bäst gissade Ditte Freudental och Siw
Nordlund som därmed blev årets Vårmästarinnor.
Hasse Wisten hade fått ihop ett välfyllt och varierat prisbord med en populär dunk prima Castrololja, vin, tårta, hotellövernattningar, tröjor, paraply
och mycket annat.
Vandringspriset för klubb med flest deltagare gick i år med god marginal till Austin Healeyklubben!
Alla deltagare verkade nöjda och hade fått bra grund för sommarens solbränna.
Nu är säsongen i gång och vi ser fram mot många glada och soliga träffar!
Tommie Tellander - BrommaGrodorna
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Sideways in i nya lokaler!
Nej, på tvären gick det inte, snarare raka spåret (sic!) när vår klubbmedlem Anders Schildt med sitt företag Sideways Engineering
tog ett stort steg framåt!
Lördagen den 9 maj invigde han sin flång nya lokal i Helsingborgs utkant (endast ett par 100 meter från familjens bostad vilket säkert
underlättar familjelogistiken!).
Jag var förhindrad att närvara – Anders hade lite otur när han tänkte – invigningen var samma dag som racepremiären på Kinnekulle vilket
medförde att Healey Racing Teams medlemmar hade laga förfall!
Däremot har jag redan besökt lokalen, senast i nästan färdigt skick. Och vilken skillnad mot den gamla med trampat jordgolv (nästan)
i ett gammalt hönshus (min gissning, kan ha varit avsett även för något fyrfota!) mitt på skånska slätten. Nu istället med serviceplatser,
maskinverkstad, svetshall, vinterlagringsutrymme, kontor, ”styrelserum” etc.
Tror bilderna talar för sig själva, men kortfattat så var det närmare 80 besökare på invigningen, däribland flera engelska healeyprofiler
som rest dit bara för invigningen. Bland dem märktes Charles Matthews, Julian Dalen samt David och Billy Grace. De kunde förutom den
nya lokalen bese en mängd Healeys: Mikael Friebergs helt ”nybyggda” Mk3, en fullracehealey, en rallyhealey samt inte minst den unika
Healey 100 GT. Som katt bland hermelinerna får man väl nämna en Porsche 997 turbo som tidigare tillhört Zlatan (ja, ”Turbo” emblemen
är ersatta med ”Zlatan”!). Anders egna nya tävlingsbil kunde beskådas som ett lackerat chassi (vi saknar dig på racen Anders, även om du
brukar köra ifrån oss!).
Invigare var yngsta generationen Schildt, Elise och Isolde, och det serverades kakor, bullar, kaffe och såklart även champagne, dagen till
ära.
Grattis till din nya Healeylokal Anders!
AL
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Galleri
Sebring Sprite.
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E

nligt Automobilklubben i Monaco
(ACM) var det totalt 317 deltagare i
årets Historiska Monte Carlo Rally.
Antalet anmälningar var betydligt fler men
man måste begränsa antalet.
Av de 317 startande, så lyckades 254 gå
i mål.
Bland de 317 bilarna var det bara tre Healeys, men alla tre gick i mål:
Nr 142 en Healey 3000 MK II, från 1967
(enligt listan, men måste vara en 61 eller
62!), kom i mål som 171. Förare/Kartläsare: Marco Trevisan/Urs Ernst från
Schweitz
Nr 249 en Healey 3000 MK II från 1962,
kom i mål som 85. Förare/kartläsare: David Stanley/Bernard Northmore från Monaco och England.
Nr 252 en Healey 3000 MK I från 1961,
kom i mål som 252. Förare/kartläsare: Michel Fabre/Rémi Gros från Frankrike.
Första nordbo var dansken Jens Jörgensen i sin Alfa Romeo Alfetta GTV 1977
på en tiondeplats. Man kan notera att norrmännen var väl representerade – bland de
50 bäst placerade var det åtta norska ekipage, inget svenskt … Bästa svenska ekipage var Peter Bergquist/Johnny Nilsson i
en Renault Caravelle på sextionde plats.
Totalsegern gick till det italienska ekipaget Piero Lorenzo Zanchi/Giovanni Agnese i en VW Golf GTI 1978 (vilket i min
värld knappast är en historisk bil! /Red.)
Bland de tio första bilarna var alla utom
två (DKW F12 och Porsche 911, trea resp.
fyra) sjuttiotalsbilar. Historien hinner ifatt
oss, vi sparsamma sextioplussare kan snart
ställa upp i historiska tävlingar med våra
gamla vanliga bruksbilar …
Tyvärr inga bilder på Healeyn med Nr
252.
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Healey crown wheel & pinions
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They come with the same setup data etched onto
each unit as the original and as described in the workshop manual.
This makes them straightforward to install, unlike our competitors
which have no marks - leaving you in the dark.

We also stock a range of
alternative ratios of both British and
European manufacture to suit BN1 & 100S 4stud axle as well as BN2 to BJ8 5-stud axle.
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Get our FREE performance catalogue for more
information and start shopping online today
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The price is right... The quality is excellent...

The performance is legendary...You deserve the best...

www.bighealey.co.uk
DENIS WELCH MOTORSPORT, YOXALL, BURTON ON TRENT, STAFFS DE13 8NA, ENGLAND
Parts Hotline: +44(0)1543 472244 E-mail: sales@bighealey.co.uk

Renoveringar och reparationer Vi utför kvalitetsarbeten på engelska sportagnar. Allt
från
fr oljebyte till helrenovering. Renoverar du själv? Tag vår hjälp med speciellt komplicerade
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www.concourshealeys.com
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ello Healey Lovers! Då är äntligen våren/försommaren här och dags att väcka upp
våra kära bilar från sin vintersömn. Tog faktiskt en rekordtidig premiärtur i början på mars, då vi hade några dagar med nästan sommartemperaturer. Kändes skönt att
få ta ut bilen och konstigt nog hade det inte uppstått några nya fel under vintern! Annars
brukar det alltid vara något som har stått och gått sönder helt av sig själv, men vi får väl
se om det dyker upp något framöver. Som ordspråket säger: Osvuret är bäst!
När det gäller våra övriga projekt i garaget
så har vår P1800:a gått iväg för lackering så
det känns som att det börjar närma sig slutet för detta projekt. Men givetvis så är det
många timmar kvar innan allt är på plats igen
och bilen kan komma ut på vägarna!

Johan och jag konstaterade att vi fått upp
takten betydligt när det gäller våra renoveringar. Healey 100:an tog nästan sju år, Alfan
gick på fem år och Volvon närmar sig nu tre
år. Bra förbättring men det samma kommer
nog inte att gälla för E-Typen då den bilen
kräver en massiv insats plus att gubben börjar bli äldre och den yngre kraften (Johan)
numera alltid har fullt upp med sitt jobb som
kräver väldigt mycket av honom. Vårens övning för min del blir väl att få ordning på
Alfan så den kan komma ut på vägen och banorna igen. Dock saknar vi den riktiga bakaxeln med diffbromsen i, så just nu får det bli
en standard axel vilket inte är det bästa, men
bättre än inget alls!
Fick en blänkare från vår eminenta (nåja, ta
inte i nu! Red) Chefredaktör om att några av
er läsare vill ha en bättre beskrivning över det
där med kondition! Ja inte min, för den kan
bäst beskrivas som en nummer 5, risig! Vi refererar ju alltid i resultaten från auktionerna
till en konditionssiffra för varje bil och det
är bara en ren försummelse från vår sida att
20

vi inte tidigare har förklarat full ut vad dessa
siffror står för. Men nu gör vi ett ärligt försök,
och förhoppningsvis kan ni alla bättre förstå
vilka bilar som inbringar de stora pengarna,
och vilka som inte får lika bra betalt.
Vad betyder då ”konditionssiffrorna” i
auktionsvärderingarna?
Kondition #1-bilar är i världsklass. Den
frammanar bilden av den bästa bilen, i rätt
färger, på gräsmattan vid de finaste concours
eventen. Perfekt ren – har rengjorts ända ner
till däckens slitbanor. Lackering och krom
spegelblankt. Damm och smuts är förbjudet,
och alla delar, inklusive alla originaldekaler,
är korrekta och perfekt monterade. Beskrivningen i ett ord av #1 bilar är ”concours”.
För att ge ett bra exempel från vår egen klubb
så är Nils-Fredrik Nyblaeus blå 3000 (se bild
nedan) en kondition 1 bil som kan ställas ut
vart som helst i världen, och vinna priser, och
inbringa de stora pengarna!

#2-bilar skulle mycket lätt kunna vinna en
lokal show. De kan vara tidigare #1-bilar som
har körts och åldrats. Även rutinerade domare måste leta noga för att finna brister, men de
kommer förmodligen att hitta några, osynliga
för den vanlige åskådaren. Färg, krom, glas
och interiör är av högsta standard. Ingen synlig avgasrök vid start, inga ovanliga ljud från
motorrummet. Bilen upplevs som om den
kommit direkt från tillverkningen. Beskrivningen i ett ord för #2-bilar är ”utmärkt”.

Det är många i klubben som har kondition
2- bilar, ingen nämnd och ingen glömd!
#3-bilar har några, men inte alla felen i
en #4-bil, vilket kan balanseras av kanske
en fräsch lackering eller en ny, rätt inredning. #3-bilar fungerar bra, men kan ha vissa
felaktiga delar. Dessa bilar används inte för
dagligt bruk men klarar en långresa utan problem. Den vanlige åskådaren hittar inte några
synliga fel, utan tycker att du har en väldigt
snygg bil! ”Bra” är ett ord som beskriver en
#3-bil. I denna kategori faller nog majoriteten av våra bilar i klubben. Många gånger så
kan även en mängd modifieringar leda till att
en annars #2-bil kommer att klassas som en
#3. Jag tar min egen 3000 som ett bra (?) exempel!
#4-bilar är bruksbilar med brister synliga
med blotta ögat. Kromet kanske skrovligt
eller repigt, vindruta med stenskott. Lacken
är tveksam, och kanske har stötfångaren eller en skärm en liten buckla. Interiören kan
ha spruckna sömmar eller en krackelerad
instrumentbräda. Inga viktiga delar saknas,
men fälgar eller inredningen etc. kan skilja
sig från original. #4-bilar kan också vara en
tämligen sliten äldre renovering. ”OK” är ett
ord som beskriver en #4-bil.
#5-bilar är renoveringsobjekt med exempelvis svåra rostskador, matt och flagnande
lack, felaktig/trasig motor och mekanik, sliten och trasig inredning, rostprickigt och skadat krom. Bilar i denna kategori är vanligtvis
”barn finds” eller bilar med långvarig lagring
och försummelse och kräver stora ansträngningar, och en tjock plånbok, för att bli trafiksäkra. ”Rå/risig, eller ett vrak” kan bäst
beskriva en #5-bil.
För att öka spännvidden så kan bedömningen även ha en plus eller minussiffra
för respektive kategori. Med andra ord så är
en nummer 2+bil mycket nära en concoursbil.
Med denna förklaring så hoppas vi att ni
alla kan hänga med lite bättre i rapporteringen, och här kommer då vad vi kan
rapportera om vad som sålts på de senaste
månaderna.
Först en liten ”brasklapp” när det gäller priserna som till synes bara verkar gå upp! En
stor del av värdeökningen beror just nu på att
vår krona är så pass svag emot den amerikanska dollarn att priserna blir lite upptrissade
just nu. Växelkursen SEK mot USD har ju
ändrats med nästan +35 % på mindre än ett
år! Jag räknar fortfarande med kursen 8:1.
Slutresultaten från alla auktioner i Scottsdale Arizona är nu inne och den totala siffran blev att totalt 2 529 bilar såldes för den
nätta summan av 291 millioner USD! Detta
är en ökning med ca 15 % mot resultatet för
2014. Bland alla tusentals bilar som såldes
har två Healeybilar utnämnts som bästa köp,
en 3000 för 60 500 USD och en 100-6 för
38 340 USD. Mer om detta nedan.
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Barret-Jackson Scottsdale Arizona, USA.
1967 Austin Healey 3000 Mk3. #HBJ8L
41854. Grön med svart inredning. 40 598
miles. Ser bra ut men har en repa på bakre
kofångaren. Inredning, fälgar och däck i nyskick. Renoverad under 1995 och sedan lite
körd.

Kondition -1.
Såld för 60 500 USD eller ca SEK 484 000.
Kommentar: Bilen såg mycket bra ut och
renoveringen var i toppklass. Bilen ingav förtroende och kan tas ut på en längre åktur utan
problem. Såldes tidigare, 2013, för 66 000
USD så detta får betraktas som ett mycket
bra köp och det finns en upp sida för köparen.
Gooding & Co Scottsdale Arizona, USA.
1965 Austin Healey 3000 Mk1 #HBT7L
13442. Blå/vit med blå inredning. 39 miles.
Renoverad till en mycket hög standard. Bättre än nyskick och ägd av en känd concourdomare som lagt ner tid och omsorg på att få
alla detaljer helt rätt.

Kondition 1
Såld för 71 500 USD eller ca SEK 572 000.
Kommentar: I dagens marknad så är det antingen rena ”barn find” i originalskick eller
topprenoverade bilar som inbringar de stora
pengarna. Denna bil var ett mycket bra köp
då priset förmodligen understiger kostnaden
för denna fina renovering.
Bonhams Scottsdale Arizona, USA.
1954 Austin Healey 100 BN1 #BN1L
222344. Vit med röd inredning. 25 810 miles. Lackering och krom i bruksskick. Inredningen utbytt och i bättre kondition. Mycket
dålig passform på dörrarna. Motor och växellåda ser ut att vara i bra skick och det är
rent och snyggt under huven.

Kondition -2.
Såld för 74 250 USD eller ca SEK 594 000
Kommentar: En ägare under 55 år vilken
gör att historien är mycket klar. Finns förmodligen en del rost under den halvdåliga
lacken och dörrar och huvar måste passas in
bättre. Priset är aningen högt med tanke på
skicket så här gjorde nog säljaren den bästa
affären
1960 Austin Healey 3000 Mk1. #HBT7L
9299. Grön med ljusbrun inredning. 59 716
miles. Bra lack och inredning. Allt krom, fälgar och däck i mycket bra skick. Ratten samt
en del andra delar är inte original. Överlag
ser bilen bra och ärlig ut.

Kondition +2
Såld för 56 100 USD eller ca SEK 448 000
Kommentar: En lite ovanligare Healey med
3 x SU förgasare. Ser ut att vara en mycket
bra bil och riktigt renoverad. Dock saknas
uppgifter om när och av vem renoveringen är
gjord. Härligt ljud från motorn. Värderingen
i katalogen låg på 70-90 000 USD men såldes betydligt billigare. Ångrar att jag själv
inte bjöd på bilen då detta blev ett mycket
bra köp!

Silver Auctions Arizona, USA.
1957 Austin Healey 100-6. #BN4L 35939.
Grön med svart inredning. 36 990 miles. Renoverad löpande till ett bra bruks-, men ej
utställningsskick. Lack och inredning i bra
skick. Bra passform på alla karossdelar. Inte
standard avgassystem, men ger ett härligt
ljud. Inredningen i stort sett ny.
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Kondition -2.
Såld för 38 340 USD eller ca SEK: 307 000
Kommentar: Mycket bra köp och säljaren
lyfte bort reservationspriset vid ett bud på 33
000. Bra köp med en klar uppsida för köparen.
Bonhams London, England.
1956 Austin Healey 100S. #AHS3702. Vit/
blå med svart inredning. 564 miles. Mycket
välkänd tävlingsbil (regnr. RWD 132) som
levt i stort sett hela sitt liv på banorna, eller i
garaget hos en samlare. Enligt logg boken har
den gått 49 race med 14 totalvinster och 30
pallplaceringar. Även körd av Lance Macklin.
Genomgående bra skick och har en nyrenoverad motor från Denis Welch, plus en extra motor och växellåda, vilka sägs vara originalen.

Russo & Steele Scottsdale Arizona, USA.
1964 Austin Healey 3000 Mk3. #HBJ8L
26148. Blå med blå inredning. 38 025 miles. Totalrenovering år 2011 och har vunnit
”Gold Standard Award”. Lack och inredning
i absolut toppskick och motorutrymme utan
en fläck. Det enda att anmärka på är att dörrgapen inte är 100 %.

Kondition -1.
Inte såld, högsta bud 79 750 USD eller ca
SEK 638 000.
Kommentar: Bilen är körd ca 400 miles
efter renoveringen och är i ett mycket bra
skick. Högsta budet var ca 10 000 dollar under vad denna bil var värd. Säljaren får nog
ut rätt pris på en lite mindre auktion där det
inte finns så många bilar som konkurrerar om
köparnas pengar.

Kondition -2.
Såld för 1 057 123 USD eller ca
SEK: 8 500 000.
Kommentar: Förutom ett hårt liv på olika
racingbanor har den vilat ut hos olika Healey samlare. En liknande bil (EVV 106) såldes under Goodwoodfestivalen för 1 100 000
USD så priset för denna bil får väl betraktas
som marknadskorrekt. Alla 100S har en bra
framtida potential då utbudet är begränsat men
vi lär nog få se färre av dem på banorna då
många av de nya ägarna bara är samlare och
inga racers.
Det var allt från Johan och mig denna gång.
Vi ser fram emot att få träffa så många som
möjligt av er läsare på årsmötet där konstruktiv kritik gärna mottages över en öl,
eller två! Ha en riktigt bra Healeysommar,
önskar Ulf och Johan
21

22

Enthusiast nr

137

WŽũŬĚƌƂŵŵĞŶƐŽŵƐŬĂĨƂƌǀĞƌŬůŝŐĂƐ͕ĚĞůϮ͘

Provkörning med bensin
från mopedtank uppͲ
hängd i taket!

Förra avsnittet slutade med att vi knuffade in bilen i sitt nya ”hem”. Veckan
som följde var som i trans. Hade jag
äntligen gjort slag i saken? Stod den
verkligen i mitt garage? Varje dag efter
jobbet låstes porten upp, bara för att
lyckligt flinande konstatera att så var
fallet.
Dealen med min tålmodiga hustru Eva,
var att när bilen provstartats, och befunnits behäftad med fungerande motor och
instrument, skulle ett nytt arbetsrum byggas. Hon har under flertalet år varit förvisad till köksbordet med sin laptop, då jag
brett ut mig över de ytor som fanns i det
gamla … Varierande högar med jobbrelaterat, privat och klubbrelaterat (Healey
och Miata klubbarna) hade vuxit sig stora,
till hustruns missnöje.
Sagt och gjort. Nu gällde det att komma
igång med BJ7:an. Motortvätt – medelst
spackelspade, avfettning och gammal
diskborste – avslöjade så småningom att
motorn nog aldrig varit ur bilen. Det var
tjocka lager med oljeblandad gegga över
det hela. När jag ändå höll på, åkte bilen
upp på pallbockar, hjulen togs av, och hela
chassit fick sig en rejäl tvätt med samma
metod som motorn. Tyvärr lyckades jag
även få avfettning i ena ögat, vilket inte
rekommenderas! Att sedan spola av det

hela med varmvatten gjorde susen (bilen
alltså, inte ögat!). Nu kunde det kollas av
noggrant, både chassi och mekanik.
Under tiden malde pappersexercisen
på. Ursprungskontrollen godkändes och
ett diarienummer tilldelades bilen. P.g.a.
vissa personers utnyttjande av de tidigare
snabbt utskickade reg-skyltarna, får man
numera dessa först efter godkänd registreringsbesiktning. Man får alltså köra till
första besiktningen ”oskyltad”. (Min ena
granne fick en dag besök av två st. Hot
Rods, båda med samma reg. nummer …)
Även Heritage intyget från arkiven i
England dök upp. Där bekräftades att motor-låda-bakaxel var s.k. ”matching number” d.v.s. att originalgrejorna från fabriken satt kvar. Även att bilen levererats ny
i Old English White med svart inredning,
den färg bilen ska få tillbaka under renoveringen. Dock med röd inredning – jag är
så trött på svart.
Nåväl, vad hände då i garaget? Jo, kylaren plockades ur under julledigheten
tillsammans med den solidrostade vattenpumpen och alla gamla torra gummislangar. De skars sonika av eller bröts av (snustorra). Jag hade sällskap i garaget av min
ena svärson, som ju måste inskolas i den
Anglofila världen. Han är mycket händig,
så vi hade en toppendag med mekandet.

En ny NOS (New Old Stock) vattenpump
hade införskaffats redan tidigare hos British Motor. Dock med fel remskiva, vilken
Per Shoerner smidigt hjälpte mig byta
med sin snillrika avdragare. Tack Per!
En underlig anordning, påminnande om
en termos, satt på vänstersidan av motorn.
Längre fram i tid, skulle den få sin troliga
förklaring… Nu togs den bort, och den
originalkran i mässing som skulle sitta på
dess plats beställdes av A-H Spares, tillsammans med lite nya kylarslangar, avgasrörshållare, förgasarrepsats mm. Förgasarna var fulla med gegga efter gammal
bensin, liknande kåda. Jag lyckades med
hjälp av thinner, en gammal tandborste,
(inte hustruns!) och en smal skruvmejsel
pilla loss allt. Ett par nya nålventiler, och
förgasarna höll tätt. En ny huvudströmbrytare till bagageutrymmet hade också
beställts från A-H Spares. Den fick i vanlig ordning modifieras för att passa. I minnet hade jag något om att även tändspolen
bröts av huvudbrytaren. Hittade en svart/
vit kabel vid spolen, och en likadan i botten av ”skuffen” Det måste ju vara samma
kabel!? Ett batteri och en testlampa senare
visade det sig stämma. All gammal olja
tömdes ur, och efter två vändor till Biltema efter ny billig olja (den rymmer ju 7
liter!) syntes nivån på stickan.
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Med kylaren på plats med nya slangar
och kran, nämnda huvudbrytare inkopplad, och ett lånat batteri från Miatan,
trycktes det på startknappen. Wow, motorn
går runt! Min bror Lasse, som ville vara
med på uppstart, ringdes upp. Dagen efter
köptes frisk bensin, en mopedtank hängdes upp i najtråd i garagetaket (självtryck)
och vi började köra upp oljetryck. Bilen
hade ju stått i 30 år, så förutom den minut
bilen hostade till i Holland, låg väl mesta oljan i tråget. Efter lite fiddlande med
tändkablarna som satt fel från Hollandsuppstarten, small motorn igång. Lycka!
Lasses spontana kommentar var: ”Så här
bra låter inte ens vissa bilar i klubben!”
Efter ca 15 min varmkörning gick det alldeles utmärkt att varva upp maskin lite.
Gamla termostaten öppnade, och temperaturen la sig på godkänd nivå. Oljetrycket
helt perfekt likaså. Varvräknaren fungerade som den skulle. Dock ingen laddning,
vad man kunde se.
Detta var kl. 12.30 fredagen den 3 januari 2014. Noggrant inskrivet i dagboken!
En milstolpe, tillika det sista jag fick meka
på ett tag med bilen.
Renoveringen av arbetsrummet tog nu
vid. Motivationen var på topp. Ni förstår
säkert varför! Som varande hantverkare
till yrket, innebär renovering inte nya tapeter. Nej, här åkte all gammal gips ned,
ur med en del av isoleringen. Nya elrör
drogs kors och tvärs, in med isoleringen
igen, ny plastfolie, väggarna plyfades,
gipsades, och grovspacklades. Gamla
mattorna skrapades väck, golvskruvarna
slipades fram och drogs ur, ny isolering
i mellanbjälklaget lades dit, eftersom garaget ligger i våningen under (kallas för
framförhållning …) nytt spångolv, och till
sist ny parkett. När väl färgen på väggarna
torkat, kom nya bord och stolar in, bilder
på Healeys, reservdelskataloger mm ställdes in, förutom den sedvanliga högen med
pärmar. Här skall åtskilliga timmar tillbringas med beställning av delar, sökande efter information mm till BJ7:an. Vad
enkelt det är att motivera sig då, trots att
man står i byggbråte hela dagarna för sin
försörjning. Min kära hustru var nu mer
än nöjd. Vi har nu en sida var av det stora
bordet. Gissa vems som är mest välstädad,
hrmmm.
Våren och värmen kom till slut även
2014. Snön låg ju kvar till mitten av april
här i Stockholm. Brrrr! BJ7:an, som stått
närmast garageporten, rullades nu ut i solen för att byta plats med Frogeyen, som
skulle få sin motor och vxl-låda tillbaka
efter den ansträngande Skottlandsresan
sommaren 2013. Nyrenoverad låda, och
nyhonade cylinderlopp med tillhörande
nya kolvringar. Likaså en ny startmotor
(Lucas, made in India). Delarna hade i
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nämnd ordning blivit krassliga. Växellådans fjärde växel hoppade ur hela tiden
när vi närmade oss Edinburgh. Motorn
drog onaturligt mycket olja, trots nyborrade cylindrar, och startmotorn pajade i

Danmark på hemvägen. Efter samtal med
Jana Motors, förstod jag att en trimmad
BMC A-motor, i det här fallet en 1275:a
borrad till 1293cc, behövde mycket mer
ventilation ur blocket.
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Jag borrade helt sonika hål i sidan på
motorn, byggde en röradapter, vidgade
främre ventilatorn, och drog dessa båda rör
tillsammans med ventilkåpans rör till en
catchtank med undertryck från luftfiltret.
Sedan honade jag om cylindrarna till fint
kryssmönster, istället för de grova vågräta
som motorfirman levererat blocket med.
Omegas kolvar har väldigt tunna kompressionsringar, som bör slitas in försiktigt. Mina ”gamla” (knappa 800 mil) hade
tappat spänsten, troligen p.g.a. den grova
honingen, vilket släppte förbi kompression ned i vevhuset med extrem oljekonsumtion som följd. Efter många roliga mil,
sommaren 2014, utan att behöva fylla på
olja, verkar det fungera som tänkt. Nu var
alltså Frogeyen klar, och fokus kunde åter
läggas på BJ7:an.
Det första som åkte bort var den snett
monterade nummerskylten framtill, resten
av stötfångare, horn och bärjärn därtill.
Samma procedur baktill, och snart var alla
skärmarna av också. Shroudarna var i bättre skick än jag hade hoppats på. Det mesta
av kanten mot skärmarna var intakt, tack
och lov. Alla fyra skärmarna + bakluckan
åkte iväg på blästring av ytterkanterna. Väl
hemkomna, såg de ut som ”spetsgardiner”
på flera ställen. Suck! Jänkarna kan det
där med Plastic Padding… Bakskärmarna
hade vid flera tillfällen bucklats till, och
riktats med glidhammare från utsidan. Ena
skärmen hade 18 hål efter dragskruvarna
från glidhammaren, men var fortfarande
bucklig under dryga centimetern av spackel. Nu slipades de helt plåtrena på de plana
ytorna, både på in och utsidan. Grovriktades, och fick alla skruvhål igensvetsade.
Efter slipning och finriktning såg de riktigt
presentabla ut, förutom rosten i nederkanterna. Men som Bengt Larsson sa till mig
på förra årets Årsmöte: ”Laga och använd
originalskärmarna om du kan. De passar
bäst!” Nu är rep.plåtar från Kilmartin hemköpta, och en skärm påbörjad.
Bakluckan visade sig sämre än jag trott.
Den hade vid köpet ett kromat bagageräcke

monterat rakt igenom luckans ytterplåt
och inre förstärkningar. Jag som älskar
Healeys snyggt avrundade akter, är ingen
vän av bagageräcken som förstör den rena
designen. För att kunna rikta de sönderklämda inre förstärkningarna måste de
borras loss d.v.s. alla punktsvetsar måste
borras ur. Väl isärtagen, visade sig den
övre, vid gångjärnen monterade förstärkningen bortom räddning. Återigen insats
av klubbkompis. Denna gång kom Robert
Eriksson till hjälp med en gammal bucklig lucka, där övre förstärkningen var fel-

fri. Efter lagandet av rost på två ställen av
ytterskinnet, kunde allt riktas och svetsas
samman igen med hjälp av en plywoodjig.
Detta för att inte twista luckan när delarna
skulle fogas ihop.
I nästa avsnitt klär vi av resten, och hittar mer att åtgärda.
Börje Engwall
Text och foto
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Läcker bakaxeln olja ute vid bromstrumman?
Ja, ett ofta förekommande problem, kanske främst på Big Healeys. Måste själv inför varje besiktning plocka av bromstrummorna, tvätta
rent och bränna ur bromsbanden för att slippa ombesiktning. Lika bra att göra på båda sidor direkt – har drabbats av att få en sida nedsynt, fixat den, vilken då blivit ”för bra” jämfört med den tidigare godkända; alltså en ny tvåa för ojämn bromsverkan. Och jodå, jag har
haft bort drivaxeln, monterat ny packning och O-ring, men ingen större skillnad.
Tog (efter tips från Anders Lindman) upp detta med allas vår Bengt Larsson vid vår senaste träff. Även han hade drabbats av detta, men
också funnit det grundläggande problemet (och eftersom det gäller Bengt, även lösningen!). Problemet, i hans fall, var att bakhjulslagret
visade sig vara lite (mycket lite, men det räcker!) ”tjockare” än lagerläget, vilket medförde att medbringaren på drivaxeln inte tätade
mot hubben utan låg mot yttre lagerbanan.
Lösningen? Jo, så enkelt som att ta en ny papperspackning och öka centrumhålet på denna
så att det blev större än lagret. Simsalabim –
packningen tätar mot hela medbringaren och
låter även O-ringen fullfölja sin uppgift! Silicon el dyl. hjälper inte, det fyller inga spalter,
tätar bara mellan plana anliggande ytor.
Kolla även att inte avluftningen från bakaxel
är täppt – då byggs det upp tryck inne i axeln
som trycker ut oljan. Och självklart: inte för
mycket olja!
Naturligtvis inte säkert att detta kurerar alla
bilar, men väl värt att pröva för oss av oljeläck
prövade Healeyägare!
Red.

Kontrollbesiktning och identifieringsmärkning.
Denna information kan vara väsentlig, kanske främst för Spriteägare (3000-bilar klarar sig vad jag förstår tack vare 1968-gränsen!).
Från och med 1 juli 2014 har besiktningsföretagen skärpt kontrollen av identifieringsmärkning på fordon som ska ha sådan märkning
inslagen enligt föreskrifterna. Avsaknad av inslagen identifieringsmärkning kan innebära att fordonet ännu en gång föreläggs om
registreringsbesiktning. Om besiktningsföretaget inte säkert kan identifiera fordonet, t ex om märkningen är skadad, saknas eller helt
enkelt inte kan hittas, ska fordonet föreläggas om registreringsbesiktning.
Kan fordonet ändå säkert identifieras kan fordonet ändå godkännas. I båda fallen ska korrekt märkning nu slås in i fordonet enligt
besiktningsföretagen. I de fall där du som kund riskerar ett föreläggande om registreringsbesiktning ska du kräva att få tala med en
besiktningsingenjör som utför registreringsbesiktningar och/eller företagets tekniska support. Besiktningsteknikern som utför kontrollbesiktningen ska inför ett eventuellt underkännande av en bil/släp när inslagen identitet inte kan hittas alltid samråda med en behörig
besiktningsingenjör. Som kund ska man alltid kräva att få tala med besiktningsingenjören. Enligt uppgift till MHRF ska denna fått
särskilda instruktioner hur dessa fall ska hanteras.
Läs en längre sammanfattning av ärendet, på MHRFs hemsida: www.mhrf.se/23809
Föreskriften i korthet:
4 kap. ldentifieringsmärkning
Övergripande krav
1 § Bil och släpvagn som tas i bruk den 1 januari 2005 eller senare, ska ha identifieringsmärkning som uppfyller kraven i direktiv
76/114/EEG (se 2 kap. 22 §).
2 § Bil och släpvagn som tagits i bruk före den 1 januari 2005 och är av 1971 eller senare års modell, ska ha identifieringsmärkning
som:
1. uppfyller kraven i direktiv 76/114/EEG (se 2 kap. 22 §),eller
2. uppfyller kraven i 5-7 §§.
3 § Bil och släpvagn av 1969 till och med 1970 års modell, ska ha identifieringsmärkning som är instansat i fordonet på tydligt och
varaktigt sätt.
4 § Bil och släpvagn av 1968 eller tidigare års modell, ska ha identifieringsmärkning (chassinummer eller motsvarande) som är instansad i fordonet eller anbringad på skylt på fordonet.
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”Vi
””V
Vi är länken mellan drömmen och verkligheten
V
verkligheten”
www.healey.se info@healey.se 0702-661001

Kör ”Sideways
”
ys”” - kvailtéé och lätthet
I de flesta fall tar vi bara fram nya produkter
om vi inte är nöjda med vad som redan finns
på marknaden. Vår helt egna unika ventilkåpa
är ett bra exempel.
Tack vara 3D CAD konstruktion och
hållfasthetssimuleringar kan vi nu presentera
marknadens lättaste ventilkåpa i aluminium
som även är avsevärt mycket starkare än
originalkåpan.
Olackerad
2 100:2 500:Lackerad med krymplack

Dagens moderna oljor är inte alltid lämpade för äldre bilar. De
saknar en del viktiga egenskaper och tillsatser. Samtidigt har
de en del andra tillsatser som definitivt inte är lämpade i äldre
motorer.
Vi har erbjuder därför Sidewaysegna oljor som är speciellt
blandade för oss med de rätta egenskaperna.
SidewaysRunning/n Kil5 liter
588:SidewaysRoad ngineand GearboxKil5 liter
633:SidewaysCompeitionngineKil5 liter
950:Sideways^hock bsorberKil200ml
60:Samtliga oljor finns även i 1 liters förpackningar.
Vi lagerför även bromsvätskor för gat- och tävlingsbruk.

Invigningen
nvigningen av vår
nya verkstad!

Behöver du reservdelar?
ar??

Vi utö
utökar
ökar ständigt vårt lager och håll
håller
liknande priser som i England.

OBS!
Alla våra priser är
inklusive moms!
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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 lite följdverkningar av förra numrets artikel om den svenska AH 100S. Bl. a. var nog lite prisuppgifter i
artikeln felaktiga, här kommer rätt uppgifter ”direkt från källan” (nästan).
Som ni ser skulle det finnas plats för mer inspel/frågor/synpunkter. Signatur är OK, men redaktionen måste ha ert
namn och kontaktuppgifter.
Red.

Hej Anders.
Uli och jag läste med intresse Din översättning av Joe Jaricks berättelse om AHS 3910. Bo Frick var en nära vän till vår gode vän
Ola Hallengren och vi träffade Bo hemma hos Ola och hans hustru
Brigitte i Olas sommarhus i Fjällbacka i början av 2000.
Både Bos och Olas familjer tillbringade sommaren i Fjällbacka
sedan de var barn. Bo blev väldigt intresserad när han hörde att vi
körde en AH 3000 men påpekade genast att han hade kört en AH
100 SSSSS ...
Uli kom ihåg att Bo hette Frick i efternamn och vi tog genast
kontakt med Ola och frågade, om han möjligen hade något kort på
Bo och hans 100S. Det hade han tyvärr inte, men vände sig till Bos
son Brage, som hittade det här kortet. Bo och Ola körde tillsammans med bilen från Stockholm till Fjällbacka under några somrar
och körde även i Stockholm tillsammans. Brage har tyvärr aldrig

sett bilen eftersom han föddes ca 10 år efter det att bilen sålts.
Ola lät en fotoshop behandla kortet så det blev tydligare. Färger
bleknar ju tyvärr efter så många år. Fotot är taget mellan 1973
och 1976.
Hälsningar Sonja och Uli

Butik och snabb postorderservice
ZĞƐĞƌǀĚĞůĂƌŽĐŚƟůůďĞŚƂƌƟůůĚŝŶD'͕ƵƐƟŶͲ,ĞĂůĞǇ͕dƌŝƵŵƉŚ͕DŝŶŝ
ĞůůĞƌĂŶŶĂŶDƐĂůŽŽŶĐĂƌĨƌĊŶĊƌƐŵŽĚĞůůϭϵϱϱŽĐŚĨƌĂŵĊƚ͘

ǁǁǁ͘ďƌŝƟƐŚŵŽƚŽƌ͘ƐĞ
Gustav Adolfsvägen 8, S-141 32 Huddinge
Telefon: 08-664 53 10 • Fax: 08-664 53 18 • E-post: info@britishmotor.se
Öppettider: måndag-fredag 11.00-17.00 • lördag i regel 11.00-14.00 (sommartid stängt)
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www.ahperformanceparts.co.uk

Tel: 0044 (0)1926 817181
Email: sales@ahspares.co.uk
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Healey Market

KALENDARIUM FÖR AUSTIN
HEALEY CLUB OF SWEDEN

Ni som annonserar: glöm inte att meddela redaktionen när ni köpt eller sålt
delar och annonserna ska tas bort!
KÖPES:

Stötfångarhorn till
3000.
Ej buckligt. Dåligt krom
inget hinder.

Sätesbotten framstol
vänster till BN6-BJ8.
Utan sprickor och stora
skador.
Börje Engwall
frogeye@telia.com

Men tänk på att informationen på hemsidan oftast är mest aktuell och mer innehållsrik!

SÄLJES:
Motordelar mm till 100/6.
Magnus Karlsson har bytt motor mm. i min
100/6. Fungerande delar har sparats och skall
nu säljas.
Bl.a. ett rostfritt avgassystem som finns i
Borås.
Göran Berger, Enebåga,
64296 Malmköping
goran@interskapa.se, Tfn 0708 88 01 02

KÖPES:

Cab-ställning till AH 100 BN1

AH 3000. Körbar men gärna med
visst renoveringsbehov.
Ulf Lundqvist 070-8824183
mail@vindarnasnomad.com

Intresserad av sidofönster till Sprite Mk1?
Några Spriteägare funderar på att nytillverka sidofönster
till Sprite Mk1 (passar troligen Mk2 också!) efter mall från
originalfönster. Ej med plexiglas och aluminiumram som
finns tillgängliga på eftermarknaden, utan som original
med vikbart fönster.
Priset kommer att ligga på max 4000 kr/bil (lite beroende
på antalet beställningar).
Tillverkningen planeras till i vår så att de är färdiga i god
tid innan sommaren.
Är Du intresserad kontakta snarast Marianne,
0723 689 323, eller marianne@waplan.se.

Z,<ͲƐĞƌŝĞŶϮϬϭϱ
Knutstorp
3-5 juli
Mantorp
21-23 aug
Falkenberg
11-13 sept
Välkomna i Healey-depån!

ĂƐƚ^ĞĐƟŽŶ
Måndagsträffarna på Röda Cafét fr o m
4:e maj.
22/8 Bankörning Björkvik Ring

^ŽƵƚŚ^ĞĐƟŽŶ

KÖPES:
Oavsett skick, bara den är reparerbar!
Stig Hellsten 0734-180111
Stighellsten@live.se

På medlemmarnas önskan återinför vi
vårt kalendarium här i tidningen.

28/6
18/7
18/7
25/7
1-2/8
2/8
19/8
29/8
6/9
13/9

Sofiero Classic
Brittisk samling Nostalgi Café Tryde
Thulinträffen
Classic Motor Show, Kph, DK
Copenhagen Historic Grand Prix
Skanör-Falsterbo Gran Turismo
Hamnträff, Viken
Skåne Runt – torget Svedala
Brittiska Klubbkampen
Gula Träffen – Kyrkheddingen

Mer info om anmälan etc på AHCS
hemsida som uppdateras fortlöpande
eller via mejl till
southsection@healeysweden.com

EǇƩŝ
ZĞŐĂůŝĂƐŚŽƉĞŶ͊

Vi fortsätter Spritetemat in i det sista med vår intermitenta
läsartävling:
Vem tror ni var/är den lycklige (?) ägaren till denna gula Groda?

Manschettknappar
Austin Healey
Pris: 170 kr

Skjorta ljusblå oxford med button down krage. Ej slim fit. Bröstficka . Brodyr Austin Healey Club
of Sweden.
Finns i storlek: S, M, L, XL,
XXL.
Pris: 400 kr
30

Beställ regalia NU (annars glömmer du det!)
genom att gå in på: www.
healeysweden.com/regalia eller maila: nina.
nyblaeus@telia.com Du
kan även ringa Nina på
0708-858214.
Frakt/porto tillkommer
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ZĞŐĂůŝĂƐŚŽƉĞŶ

ZĞĂ͕ZĞĂ͕ZĞĂ͊͊ϮϬйŶĞĚƐĂƩ͊
Jämförbara jackor i handeln:
ϱϬϬϬ͗Ͳ͊^ƚŽƌůĞŬ^͕D͕>

Klubbmärke tyg 35:-

Ledslaps

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

Reflexband som lyser eller
blinkar med två hastigheter.
Röd/grön. 80:-

Klubbdekal Metallfolie 20:

Klubbjacka 1500:- Nu 1200:-

Halsduk, ull - svart 280:Piké ”Slazenger” (bra kvalité!).
Grå/Navy/Kornblå/Beige/Lime.
S till 3XL.
230:-

Fleecejacka MAC 1, bra
kvalitet med klubbens logga
broderad på vänster bröst. Skön
stickad krage och muddar. Två
fickor med dragkedja. Dragsko i
nederkanten. S till 3XL. 240:-

Vagnmärke m medlnr 280 kr

SLUT

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

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

Vagnmärke 40-årsjub. 200 kr

Vykort nr 1 21x15 cm 10:-

ZĞĂ͕ZĞĂ͕ZĞĂ͊͊EĞĚƐĂƩƉƌŝƐ͊
Vagnmärke TEHMIS 300 kr
Vykort nr 2 21x15 cm 10:-

Skjorta mörkblå med ryggtryck
435:- Nu 299:-

Picknickfilt, svart / grön 230:-

Knapphålspin 20kr. Slipsnål 20kr. Slipsklämma 30kr.
Klubbmärke 20 kr

Beställ regalia NU (annars glömmer du det!)
genom att gå in på: www.
healeysweden.com/regalia eller maila: nina.
nyblaeus@telia.com Du
kan även ringa Nina på
0708-858214.

Piké ”Lacoste”, svart, röd 210:Förbandssats, fickformat 25 kr

Registreringskylthållare 50:-

Använd klubbens utmärkta
och snygga reflexväst!
Bilvårdshink hoppfällbar 120:Nyckelring DHMC 100:-

Vykort nr 3 21x15 cm 10:-

Med stor klubblogga på
ryggen. One fit all! 70:-

För tröjor/skjortor etc
ange färg och storlek.
Frakt/porto tillkommer
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Your Austin Healey 100 restoration should
be done one way... the perfect way!
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 production of a continuation series of the iconic
100S. We are based in the Netherlands and
have a worldwide client base.

Investment Grade Restorations
100M
HEALEYS | Breinderveldweg 23 | 6365CM Schinnen | The Netherlands
www.100healeys.com | email info@100healeys.com | phone +31 653 555 388

