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Enthusiast

Nu är 2017 är här och har börjat med snöfri vinter – i alla fall på mina breddgrader, saknar faktiskt möjligheten att få bränna lite lagg här. Bör nämnas
att mina skidspår i Skövde stoltserade med 100 skiddagar per säsong för ett
par år sedan.
Våra Healeys har stått orörda i garaget och jag ser fram emot att få sätta
mig bakom ratten igen. Gathealeyn fick ju en bra översyn förra året och behöver endast en vårservice.
För tävlingsbilen blir det lite större ingrepp med renovering av växellåda
och overdrive inför säsongen som drar igång i maj på Kinnekulle.
Årsmötet har vi valt att förlägga första helgen i juni på Gotland. Mats har
bokat boende på Toftagården som ligger 20 km söder om Visby samt förhandlat fram transport med färjorna som alla kan ta del av.
East Section med Lelle vid rodret har planlagt alla övriga aktiviter. Det
är upp till var och en att förlänga sin vistelse på ön. Inbjudan och anmälningsblankett har legat ute på hemsidan några veckor och finns även inne
tidningen.
Inför årsmötet kan ni föreslå kandidater till årets Enthusiast genom att
skicka in förslag med motivering till Tommy som därefter styrelsen sammanställer för presentation av vinnare på årsmötet.
Styrelsen har nu tagit ett djärvt grepp för att entusiasmera samt värva nya
medlemmar till klubben genom ett renoveringsstipendium för yngre Healeyentusiaster. Läs mera om detta stipendium både i tidningen och på hemsidan.
Tänk på inför årsmötet att det är alla klubbmedlemmarnas möjlighet och
ansvar att komma med förslag och idéer hur vår klubb skall utvecklas i framtiden. Vill ni inte höja rösten på mötet kan ni skicka ett mail eller kort.

är Austin Healey Club of Swedens medlemstidning.
Redaktionsgrupp: Anders Lotsengård, Anders Gustafson, Tommy
Lyngborn och Robert Petersson
*UD¿VNSURGXNWLRQ$QGHUV/RWVHQJnUG
Ansvarig utgivare: Per Gunnar Johansson
ISSN 2001-7650
Redaktionens adress:
Anders Lotsengård
Ljustervägen 5
572 40 Oskarshamn
e-post: magazine@healeysweden.com
STYRELSE
Per Gunnar Johansson, ordförande
chairman@healeysweden.com
Kjell Åman, kassör
treasurer@healeysweden.com
Tommy Lyngborn, sekreterare
tommy@lyngborn.se
Nils-Fredrik Nyblæus, marknadsansvarig
n.nyblaeus@telia.com
Per Schoerner, MHRF-försäkringen
insurance@healeysweden.com
Mikael Frieberg, regaliaansvarig
mikaelfrieberg@yahoo.se
Andreas Stenberg
a.stenberg@me.com





072-251 51 33
070-870 04 54
070-637 06 08
073-560 51 54
076-282 80 99
072-204 08 51

WEBMASTER
Göran Larsson
070-575 82 47
mgbgt-larsson@telia.com
REVISORER
Lena Aggeryd och Göran Berger

Nu åker vi till Gotland!



070-692 65 11









1(

W'ŽĐŚďĂƌŶďĂƌŶĞƚŐŶĞƐƚĂƌƵƚǀĊƌĞŶůŝƚĞŝĨƂƌƐŬŽƩʹƚƌćŶĂƌƉĊŐůĂƐƐćƚŶŝŶŐ͊

SEKTIONER
Clas Arleskär
070-306 13 16
westsection@healeysweden.com
Leif Sundqvist
070-337 25 24
northsection@healeysweden.com
Lennart Nystedt
070-796 14 37
eastsection@healeysweden.com
Torsten Jönsson
076-103 66 34
southsection@healeysweden.com
Kjell Eriksson
054-86 61 29
middlesection@healeysweden.com

Väst
Norr
Öst
Syd
Mellan

AH 100
AH 100/6, 3000
AH Sprite

TEKNISKA KOMMITTÉN
Lars Engwall
08-745 06 94
Bengt Larsson
044-24 83 94
Erik Sandgren
0176-193 51

FÖRSÄKRINGSKOMMITTÉN
Per Schoerner, 08-746 7169, insurance@healeysweden.com
Bengt Larsson, 044-24 83 94, storhealey@hotmail.com
Magnus Karlsson, 070-3933349, magnus@healeyspecialists.com
KLUBBENS ADRESS
Austin Healey Club of Sweden
c/o Per Schoerner
Brinkvägen 2B
141 33 Huddinge
HEMSIDA www.healeysweden.com
E-POSTADRESS mgbgt-larsson@telia.com

Omslagsbilden:  Nylackad  BJ8  på  förra  
årsmötet  i  Bålsta
Foto  och  ägare:  PG  Johansson

KLUBBREGALIA
Mikael Frieberg
076-282 80 99
mfrieberg1@gmail.com

TRYCK:

MEDLEMSREGISTRET
Ditte Freudenthal
08-746 71 70
membership@healeysweden.com
SOLNA

Austin Healey Club of Sweden är ansluten till
Motorhistoriska Riksförbundet
www.mhrf.se
2

Nästa nummer av Enthusiasten
kommer juni 2017
Manusstopp den 1 maj

PLUSGIRO
405161-1
BANKGIRO
125-4556
ORGANISATIONSNUMMER
802422-4415

         Medlemsavgift 350 kr. Familjemedlem 50 kr.

Enthusiast nr

144

Innehåll  nr  144
Sid 2

PG har ordet

Sid 3

Redaktören

Sid 4

Årsmötet på Gotland – anmäl dig!

Sid 5

Europamötet Black Forest 2018
anmälningsinformation

Sid 6–8

Scandinavian Healey Team
on the Road to Black Forest
- Clas Arleskär

Sid 10–12

Skönheten och odjuret
- Per de Faire och Sven Ordell

Sid 14

Nya medlemmar presenterar sig

Sid 14

AHCS Renoveringsstipendium
– dags att söka!

Sid 16–17

Mittbild - TON792 på Goodwood 2016

Sid 18–19

Pojkdrömmen som blev sann, del 9
- Börje Engwall

Sid 19

Trådhealeyn och Årets Enthusiast
– dags att nominera!

Sid 20–21

Austin Healey Mark III 1964, phase1
- Bent Oldenborg

Sid 22–23

Aggeryds Healeyhörna

Sid 25

BMC´s problemfyllda 50- och 60-tal
- Stig Hellsten

Sid 26

Gammal vän får nytt hem
- Per Ola Åkerlund

Sid 28

Tekniska Tips

Sid 30

Kalendarium, Healey Market
och nytt i Regalishopen

Sid 31

Regaliashopen

3FEBLUÚSFO
Maria och jag tillbringade två veckor på Kuba runt nyår. Jag hade ställt ultimatum
– jag åker ingen annan stans innan vi varit på Kuba! Tror att det Kuba vi känner
från tidningar och TV håller på att snabbt förändra sig. Och jag ville uppleva det
innan!
Inte bara för bilarna, för de består vid närmare betraktande av i stort sett orenoveringsbara vrak med svartrykande Ryska eller Ukrainska traktormotorer och ofta
även axlar! Gissa hur stuket blir om de bara bytt ut fram- eller bakaxeln? Men en
och annan pärla fanns det naturligtvis, även om concourpriser nog inte finns på
kartan.
Bland alla USA-bilar fanns det även en del gamla européer, och t o m en och
annan klassisk engelsk sportvagn.
Återkommer kanske i ett senare nummer med lite bilbilder. En smakbit nedan i
form av en bildgåta med fina priser från Regaliashopen!
Alltså oavsett bilparken så är Havanna och även resten av Kuba väl värt ett besök. Både klimatet och invånarna värmde och omfamnade oss som turister, trots
mycket knappa omständigheter.
Exempelvis var normallönen ca $20 i månaden, samtidigt som bensin och diesel
kostade ungefär som i Sverige. Inte mycket utrymme för nöjesresor varken med
törstiga V8-or eller rykande dieslar!
Tre, eller kanske fyra, saker du ska notera speciellt i detta nummer:
1) Påminnelse om anmälan till Årsmötet (skynda, skynda – vissa färjeturer börjar bli fullbokade!). Mer info på nästa sida.
2) Nominera Årets Enthusiast senast 15 april. Se sidan 19.
3) Ta en allvarlig funderare på att anmäla er till Europamötet 2018. En liten försmak i Clas artikel på sidorna 6–8 och mer info på sidan 5.
Och för våra ”ungdomar”: kolla Renoveringsstipendiet på sidan 14!
Trots utebliven stipendiumsmöjlighet (som 67-åring är man väl knappast ens i
Healeysammanhang att betrakta som ungdom ...) är jag snart klar med lite uppfräschning av vår ”gathealey” och SIDs förberedelser för årets racingsäsong.
Glädjande nog har årets europeiska Healeyrace flyttat från England till Zandvoort i Holland – alltså mycket mer tillgängligt. Racet går helgen 7–9 juli i samband
med en British Race Festival. Kom gärna och ge oss ert stöd, vi blir några svenska
Healeyracers bland deltagarna!
Anders Lotsengård

KĐŚƐĊƟůůĚĞŶ<ƵďĂƌĞůĂƚĞƌĂĚĞďŝůĚŐĊƚĂŶ͘
ŝůǀĊƌĚʹŽĐŚćǀĞŶŐĂŶƐŬĂĂǀĂŶĐĞƌĂĚĞƌĞƉĂƌĂƟŽŶĞƌ
ʹƵƞƂƌĚĞƐŽŌĂƐƚƵƚŽŵŚƵƐ͕ƉĊŐĂƚŽƌŽĐŚŝƉĂƌŬĞƌ͘
^ĊćǀĞŶĚĞŶŶĞƐƚŽůƚĞćŐĂƌĞĂǀĞŶĞŶŐĞůƐŬǀĂŐŶ͘
EƵƟůůĨƌĊŐĂŶ͗ǀĂĚćƌĚĞƚĨƂƌďŝůŚĂŶƚǀćƩĂƌ

och  polerar?
DĞũůĂĚŝƩƐǀĂƌƟůů͗
magazine@healeysweden.com
ƐĞŶĂƐƚĚĞŶϭϱĂƉƌŝů͘
ZćƩƐǀĂƌŽĐŚǀŝŶŶĂƌĞƉƌĞƐĞŶƚĞƌĂƐƉĊŚĞŵƐŝĚĂŶ͕
och  prisutdelning  ur  Regaliashopen  sker  under  
ĊƌƐŵƂƚĞƚƉĊ'ŽƚůĂŶĚ͘

Årsmötet 2017.
På sidan 4 hittar du Årsmötesinbjudan. Har du inte anmält dig än så är det hög tid!

Medlemsavgiften!!
En liten påminnelse i all blygsamhet: du som ”glömt” betala in din medlemsavgift och inte gör det senast 1 maj
riskerar att försvinna ur medlemsregistret! Därmed också möjligheten till MHRF/Folksam-försäkringen och
deltagande på våra trevliga årsmöten ... Och framför allt – inget kaffe i Healeydepån och ingen mer Enthusiast i
brevlådan!
Kontonummer på vänstersidan. Ange medlemsnummer eller namn.
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Incheckning	
  på	
  Toftagården	
  
19.00	
  Gemensam	
  middag	
  på	
  hotellet	
  
10.00	
  Besök	
  Bläse	
  Kalkbruksmuseum	
  med	
  guidning	
  om	
  
kalkframställning	
  eventuell	
  tågfärd	
  till	
  stenbrottet	
  samt	
  hantverk.	
  
Alternativ	
  aktivitet:	
  
10.00	
  Besök	
  Tingstäde	
  fästning	
  som	
  färdigställdes	
  i	
  början	
  av	
  
1900-‐talet	
  och	
  guidning	
  som	
  ger	
  en	
  insikt	
  om	
  att	
  vara	
  soldat	
  när	
  
fästningen	
  var	
  aktiv.	
  
13.00	
  Lunch	
  på	
  Krusmyntagården	
  som	
  ligger	
  ett	
  stenkast	
  från	
  
havet	
  där	
  man	
  även	
  har	
  en	
  mysig	
  butik	
  och	
  örtgård	
  med	
  över	
  
tvåhundra	
  växter.	
  
15.00	
  Besök	
  Gotlands	
  Whisky	
  med	
  en	
  timmas	
  guidning	
  av	
  
produktion	
  och	
  lager	
  samt	
  provsmakning.	
  
19.00	
  Fördrink	
  och	
  årsmötesmiddag.	
  

Úͺ
09.00	
  Årsmötesförhandlingar.	
  
̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸
Färja	
  

Bokas	
  av	
  deltagaren	
  hos	
  Destination	
  Gotland	
  med	
  kampanjkod	
  
från	
  Mats	
  efter	
  anmälan.	
  

Deltagaravgift	
  	
  	
  

900:-‐	
  per	
  person,	
  i	
  det	
  ingår	
  middag	
  fredag,	
  frukost	
  lunch	
  och	
  
middag	
  lördag	
  samt	
  frukost	
  och	
  kaffe	
  söndag.	
  
385:-‐	
  per	
  barn	
  under	
  12	
  år	
  
700:-‐	
  per	
  barn	
  över	
  12	
  år	
  	
  

Logikostnad	
  

Efter	
  subvention	
  från	
  klubben	
  	
  
325:-‐	
  per	
  person	
  och	
  natt	
  i	
  dubbelrum	
  
500:-‐	
  per	
  person	
  och	
  natt	
  i	
  enkelrum	
  
100:-‐	
  per	
  barn	
  som	
  delar	
  rum	
  med	
  föräldrar	
  

Anmälan	
  sker	
  genom	
  anmälningsblanketten	
  på	
  hemsidan	
  www.healeysweden.com	
  som	
  
sändes	
  till	
  matsnils.svanberg@gmail.com.	
  Önskar	
  någon	
  deltagare	
  att	
  förlänga	
  sin	
  vistelse	
  
på	
  Toftagården	
  arrangerar	
  man	
  själv	
  den	
  extra	
  bokningen.	
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EƵćƌĚĞƚĚĂŐƐĂƩƉĊĂůůǀĂƌĨƵŶĚĞƌĂ
ƉĊϮϬϭϴĊƌƐƐƚŽƌĂƵƌŽƉĂŵƂƚĞ͊

ĂƚƵŵϭϬʹϭϲ:ƵŶŝϮϬϭϴ

Inbjudan finns nu ute, dels möjlighet att registrera sig så man är garanterad deltagande,
dels anmäla sig för kommande nyhetsbrev etc via mejl. Du går in via länken
www.euromeet2018.com. Där finns även mycket info om mötet och omgivningarna.
Länken ligger ”tryckbar” på klubbens hemsida (fungerar inte i tidningen …).
Mötet ligger i mellan Alsace i Frankrike och Black Forest i sydöstra Tyskland, i
närheten av städerna Colmar, Freiburg i.B. och det för Bugattimuseet kända Mulhouse.
Glöm inte meddela ordförande PG när du anmäler/registrerar dig, klubben vill
gärna ha koll på vilka medlemmar som avser åka dit, för ev samordning av resor, biljettbokningar etc.
Nytt för denna gång är även att det finns möjlighet att campa (husvagn, husbil, tält etc) i
anslutning till träffen för de som så önskar.

EĞĚĂŶŶĊŐƌĂďŝůĚĞƌĨƌĊŶŚŽƚĞůůĞƚůĂĐŬZŽĐŬŽĐŚŽŵŐŝǀŶŝŶŐĂƌŶĂ͘sŝƐƐƚǀĞƌŬĂƌĚĞƚůŽǀĂŶĚĞŽĐŚůŽĐŬĂŶĚĞ͍dǀĞŬĂŝŶƚĞ͕ŐĊŝŶƉĊŚĞŵƐĚĂŶĞŶůŝŐƚ
ŽǀĂŶŽĐŚŐƂƌĞŶĂŶŵćůĂŶ͊ŶŵĊůƐćƩŶŝŶŐćƌŶĂƚƵƌůŝŐƚǀŝƐĂƩ,^ćǀĞŶĚĞŶŶĂŐĊŶŐƐŬĂǀĂƌĂŬůƵďďĞŶŽĐŚůĂŶĚĞƚŵĞĚŇĞƐƚĚĞůƚĂŐĂƌĞ͘
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^ĐĂŶĚŝŶĂǀŝĂŶ,ĞĂůĞǇdĞĂŵ
ŽŶƚŚĞZŽĂĚƚŽ><&KZ^d
eller

ŵĞĚ'W^ŝϯϱϬŵŝůŐĞŶŽŵĊƩĂůćŶĚĞƌƉĊϭϮĚĂŐĂƌ͘

dĞǆƚ͗ůĂƐƌůĞƐŬćƌ
&ŽƚŽ͗ůĂƐƐĂŵƚ'ƂƌĂŶEŝůƐƐŽŶ
och  Lidek  Berdychowski

J

ag och Göran Nilsson har diskuterat
detta många gånger under årens lopp
– det stora Healey äventyret. Vi gillar
båda att köra våra Healeys och vi har avverkat många Healeymil på vägarna genom åren. I Sverige, Europa och t.o.m. i
Australien.
Under våren 2015 fick vi höra talas om att
den engelska Austin Healeyklubben planerade
ett möte i Schwarzwald i södra Tyskland.
Under sommaren tog planerna ett fastare
grepp och ett program för mötet dök upp på
nätet. Högkvarteret under veckan skulle bli
Hotel Vier Jahrezeiten i Schluchsee, nära Freiburg i hjärtat av Black Forest. Ett femstjärnigt
hotell med kapacitet att hysa de 230 gäster och
deras Healeys som var väntade till mötet.
Detta skulle bokas så klart! Vi började kolla
alternativa vägar till mötet. Ett var fraktfärja
Malmö/Sassnitz, ett annat biltåg HamburgLörrach. Biltåget valdes bort direkt – för det
var ju Healeykörandet som var en del av äventyret! Fraktfärjan tog för lång tid – så till slut
bestämde vi oss för färjan Göteborg – Kiel
som dessutom hade extrapris för pensionärer
(man tackar).

På vägen till mötet planerade vi att besöka
The Healey Museum i Vreeland och Healey
renoveraren Bart van Tiggelen i Schinnen.
Båda bekräftade att vi var hjärtligt välkomna.
I början av januari hörde våra norska Healeyvänner Lidek och Lidia Berdychowski av
sig och vill hänga på. Jag och Göran träffade
Lidek och Lidia redan på the First European
Healey Meet i Luxemburg 1999 och vi har
hållit kontakt sedan dess. Lidek och Lidia är
paret som kommer från Polen och som flyttade till Norge redan i slutet av 80-talet. De
arbetade även några år i Holland och pratar
flytande Holländska. Paret kör en Healey
3000 i Works Rallyutförande i superskick.
Nu hade Görans sambo Christina lockats
av resplanerna och ville gärna hänga på. Jag
försökte övertala Lena men hon var inte så
lockad av att flänga runt i en gammal Healey denna gång. Göran är en noggrann herre – han hade suttit hemma vid datorn och
kört sträckorna gång på gång. Kollat tider,
sträckor, koordinater, bränsleförbrukning
och lämpliga tankställen. Allt var klart – nu
skulle allt ske IRL!

”The Scandinavian Healey Team” strålade
samman i Scandiahamnen i Göteborg på
torsdagskvällen för överfart till Kiel. Båtresan gick perfekt i den ljumma sommarnatten och vi var ute på E45 mot Hamburg redan vid niotiden på morgonen. Göran i täten
med full tank och koll på sin GPS – sen kör
han fel redan vid första avfarten! Efter en
snabb u-sväng är vi snart på rätt väg och resten går som en dans. Vi anländer Landhuis
Logies Ouderhoek i Vreeland framåt kvällen. (536 km 5 t 21 min). Ett mycket trevligt
hotell med inhägnad privat parkering för
våra Healeys. Ett ställe att rekommendera
vid besök på Healeymuseet.
Efter en fin frukost i hotellets trädgård
och med fulltankade bilar ställer Göran in
sin GPS mot Healeymuseet och på väg är
vi – på kortast möjliga väg som dessvärre
leder Göran över en liten smal bro över kanalen som så när knäcker avgassystemet. Vi
anländer snart till Museet där Hans och Ria
Van de Kerkhof välkomnade oss. Vi fick en
exklusiv visning under ett par timmar. Hans
är mycket kunnig och kan allt om Healeyhistorien och berättar mycket intressanta
fakta om bilarna som visas. Man skulle lätt
kunna spendera flera dagar i det mycket imponerande arkivet som är stommen i museet. När jag frågar när han började samla på
Healeys svarade Hans: I am not a Collector
– I am a Keeper! Jag kan verkligen rekommendera ett besök på The Healey Museum.
Ett måste för alla Healeynördar!
Nu var det dags för Schinnen och Bart van
Tiggelen och hans Healey 100-renoveringar. Full fart via A2. Våra Healeys fungerar
perfekt och vi är framme under sen eftermiddag. (188 km 1 t 52 min).

͟dŚĞ^ĐĂŶĚŝŶĂǀŝĂŶ,ĞĂůĞǇdĞĂŵ͟ƵƚĂŶĨƂƌ,ĞĂůĞǇŵƵƐĞĞƚ͘
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KǀĂŶ͗^ŬƌŝďĞŶƚĞŶŵĞĚďŝůƵƚĂŶĨƂƌ,ĞĂůĞǇŵƵƐĞĞƚ͘
EĞĚĂŶ͗,ϭϬϬͲŵŽƚŽƌĞƌƉĊƌĂĚ͘sŝƐƐƚćƌĚĞƚǀĂĐŬĞƌƚ͊

Bart hälsar oss välkomna och visar oss runt.
Bart har specialiserat sig på renoveringar av
Healey 100-modellen och visar oss flera
kundbilar i olika stadier av uppbyggnad.
Bart har byggt upp en verksamhet inom
Healey 100-renoveringar som närmast ter sig
industriell. Är du intresserad av att inhandla
en 100S så kan säkert Bart hjälpa till. Han
planerar att producera tio stycken repliker
trogna originalet i minsta detalj. En nedplockad original 100S finns i lokalen som
mall för att allt skall bli så korrekt som möjligt. Kilmartin förser Bart med chassin och
aluminiumdetaljer för produktionen.

Tiden går fort och vi tackar Bart för ett
mycket intressant besök.
Dags att skynda vidare mot Dasburg och
Hotell Daytona. Vår sista övernattning på
väg mot Black Forest. Halv tank och ca femton mil att köra - borde räcka. Från början
hade vi planerat att testa ett varv på den legendariska banan SPA Francorchamp, men
tiden räckte tyvärr inte till denna gång. Jag
och Göran körde där under First European
Healey Meet 1999. En härlig upplevelse.
De sista milen ned mot Dasburg bestod av
vindlande vägar upp och ner bland kullar och
dalar där både bromsar och motor fick jobba
hårt. Körstilen tar hårt på bensinförbrukningen så den sista långa backen ned mot hotellet
rullade jag på ångorna och med tickande bensinpump – framme! (148 km 1 t 51 min).
Hotellet ligger mycket vackert i Eifelbergen alldeles nära gränsen till Luxembourg

med fantastiska vägar.
Perfekt för Healey driving och touring med
MC.
Hotell Daytona
är ett enkelt Bikerhotell
och visserligen hade jag
beställt enkelrum – men
det jag fick var i enklaste
laget … Vi fick i alla fall
en perfekt schnitzel och
några öl på kvällen. Började morgonen med helt
tom tank – jag rullade
500 meter ned till gränsen mot Luxemburg
och där ligger den efterlängtade Q8-macken!
Hela teamet tankar fullt och dags för sista
stinten mot Black Forest och Schluchsee.
Vi tar vägen via Luxembourgs och Frankrikes betalvägar in i Alsace och över gränsen
in i The Black Forest. Allt går bra och vi anländer i ösregn till Hotell Vier Jahrezeiten på
eftermiddagen . (417 km 4 t 31 min).
Många har redan anlänt, fullt i receptionen. Eventgeneralerna Josef Eckert och Mell
Ward hälsar oss välkomna. Vi träffar också
våra gamla vänner Udo och Gisela Putzke

som just anlänt ända från Kalifornien. Udo
och Gisela träffade vi första gången i Luxemburg 1999.
Nu träffar vi också det svenska teamet,
Bengt Larsson/Margareta Cederholm och
Lennart och Agneta Sandgren. Dom hade
tagit det lugnt och kört sina Healey 3000 på
småvägar från Travemunde och bott på mysiga värdshus längs vägen.
Mötet var arrangerat av den Engelska Healeyklubben men deltagarna kom inte bara
från de brittiska öarna. Vi träffade deltagare
från Nederländerna, Frankrike, Schweiz,
Tyskland, Polen, Belgien, USA, Norge och
Danmark.
Ett fullspäckat program fyllde veckan. En
Roadbook med många bra förslag på Healeyturer. Fördelen med detta upplägg var att
man valde den aktivitet man önskade och det
blev inte lika stressande som det kanske varit på tidigare Europeiska
Healeymöten, när man
har ambitionen att vara
med på allt som händer
eller stanna på det fina
hotellet och slappa vid
poolen med en färgglad
drink.
Vi körde några turer
under veckan och upplevde den fantastiska naturen och de underbara
vägarna. Verkligen höga
berg och djupa dalar.
Höjder på 1500 m en
varm sommardag sätter
både bromsar och kylsystem på hårda prov.
Nästa gång gör jag som
Lidek och Göran – monterar en extra elfläkt för
bättre kylning.
En dag körde vi in i Frankrike och besökte den historiska staden Eguisheim mitt
i Alsace vindistrikt. Som en sagostad med
vinshoppar i vartenda gathörn! Vi upplevde
mycket under veckan och trivdes i gott sällskap i restaurangen och baren på kvällarna.
På fredagen var det
stor farvälmiddag
med pompa och ståt
och avslutades med
stort lotteri – högsta
vinsten en Healeyklocka från Frederique Constant!
Och vem vinner om
inte Bengt Larsson,
Åhus, Sweden. Applåder och stort jubel
i Svenskgänget!!
Lördag morgon och dags att säga hej och
tack till alla gamla och nya Healeyvänner
och bege oss hemåt efter en oförglömlig
vecka. En bra generalrepetition inför 5th European Healey Meet 2018 som kommer att
arrangeras i Rust i samma område några mil
från Schluchsee i hjärtat av Black Forest.
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T.v. Göran och Lidek
beundrar en fransk
Healey. De är förtjusta
i bilar med tak de där
herrarna ...
Ovan: Teamet njuter
av fika och underbar
utsikt.

Så vi kommer säkert att återvända till denna
vackra del av Europa med den underbara naturen
och vägar som gjorda för Healeykörning. Följ
med oss då!
Full tank och full speed via A61 och A5 norrut
mot Nurburgring. Vi kör de sista vackra milen
längs Mosel och anländer till Hotel am Tiergarten precis vid banan.(432 km 4 t 20 min).
Jag var på Ringen första gången 1982 och då
var banan fortfarande väldigt mycket original
med gamla träbyggnader och klassiska Rennfahrer Sport Hotel där Neubauer höll hov med
Hawthorn, Moss och Fangio när det begav sig.
Hotellet låg där Dorint Hotel ligger idag.
Området upp mot borgen Nurburg är dock sig
ganska likt och där ligger också vårt hotell. Kvällen tillbringade vi i Restaurang Pistenklause.
Upp på morgonen, taggade och stärkta av en god
sömn och frukost visade det sig att banan var full
av hundratals cyklister i trikåer som bokat hela
Nordschleife för tävlingen Rad am Ring.

Typiskt oflyt! Just den helgen när The Scandinavian Healey team hade planerat göra upp om
die Grosser Healey Preis von Deutchland! Nåväl, vi fick nöja oss med en koll i den gamla depån för att sedan starta vår nästa stint. Vi tankar
på närmsta mack, kollar olja och vatten och sen
full fart längs A1.
Nu är det bara raka spåret men Göran ställer
för säkerhets skull in sin GPS. Allt rullar på bra.
Lidek och Lidia i täten, Göran och Christina där
bak och jag tuffar på i lugn takt där i mitten när
vi börjar närma oss Oldenburg. Då händer det
som inte får hända på en hetsig Autobahn – min
bensinpump börjar ticka allt intensivare! Soppatorsk! Bränslemätaren på en Healey är ju väldigt
ungefärlig för att uttrycka sig milt. Visaren på
näst sista strecket kan betyda allt mellan tio liter
kvar till absolut snustorrt.
Tät trafik och ingen stans att ta vägen. Som tur
är så ligger jag i innerfilen. Tecknar till Göran
och Christina där bak medan Lidek och Lidia försvinner i fjärran. Göran stannar framför mig och

vi kopplar på bogserlina medan trafiken dånar
förbi alldeles för fort och alldeles för nära oss.
Känns riktigt farligt! Allt går dock snabbt och
vi är på väg redan efter ett par minuter. Vi kör
av vid första Ausfahrt och Göran bogserar in
mig på närmsta mack i Oldenburg. Vi kör till
Hotel zur Eule där Lidek och Lidia väntar på
oss.(638 km 7 t 1 min).
Vi får en privat parkering för våra Healeys
inne på gården. Vi hamnar mitt i en stadsfest i
den lilla staden så det blir full fart hela kvällen
sista kvällen med gänget. På morgonen skiljs
Healeyteamet. Lidek och Lidia kör mot Norge via Jylland, medan vi tar färjan till Rödby
och anländer Helsingborg vid lunchtid. Jag
anländer hem till Lena i Tranemo under sen
eftermiddag trött men lycklig. (447 km 4 t 35
min).
Det blev 350 mil på europeiska vägar. Vi
besökte åtta länder och upplevde mycket.
Healeyn skötte sig perfekt förutom ett litet
oljeläckage vid bakre hubben. Snittförbrukningen hölls sig på 1,5 liter/mil. Ganska skapligt med tre törstiga Webrar och 220+hkr. En
liter Lucas 20W-50 olja gick också åt.
Teamet planerar redan nästa Road Tripp.
Lidek och Lidia lockar oss med en Healeytur i deras forna hemland Polen. Då skall
jag locka med mig Lena. Äventyret fortsätter …!
ůĂƐƌůĞƐŬćƌηϭϮϬ

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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Text & Foto: Per de Faire och Sven Ordell

och

Bulletinens testförare jämför en familjekombi med
sportvagnspåbrå och en riktig sportbil.
(Rubriken syftar på bilarna. En sådan jämförelse av förarna låter sig naturligtvis inte göras.)
ĞŶŶĂĂƌƚŝŬĞůŚĂƌƚŝĚŝŐĂƌĞƉƵďůŝĐĞƌĂƚƐŝD'ͲŬůƵďďĞŶƐƚŝĚŶŝŶŐƵůůĞƚŝŶĞŶ͘DĞĚƚĂĐŬƐĂŵƚŵŽƚƚĂŐĞƚŵĞĚŐŝǀĂŶĚĞĨƌĊŶĂƌƚŝŬĞůĨƂƌĨĂƚƚĂƌŶĂŽĐŚ
ƵůůĞƚŝŶĞŶƌĞĚĂŬƚƂƌ>ǇŶŐďŽƌŶĊƚĞƌŐĞƌǀŝĚĞŶŚćƌ͘/ŶƚƌĞƐƐĂŶƚũćŵĨƂƌĞůƐĞŵĞůůĂŶƚǀĊŐĞŶĞƌĂƚŝŽŶƐŬĂŵƌĂƚĞƌŵĞĚůŝƚĞŽůŝŬĂƉĞƌƐŽŶůŝŐŚĞƚ͊ͬƌĞĚ͘

D

et hände sig en solig dag i början av oktober att Sven
Ordell inbjöd Gerry Gardelin och undertecknad för att
genomföra en testtur med ovanstående engelska klassiker. Varken Gerry eller jag hade tidigare kört dessa sexcylindriga bilar.
9LWUl൵DGHVYLGGHQ2UGHOOVNDERVWDGHQRFKWRJSODWVLYDUVLQELO
Gerry och Sven i Healeyn och jag själv i MGC:n, där instrumenteringen i den senare är närmast identisk med den i min
MGB. Det skulle alltså bli ett möte mellan en 50-tals- och en
60-talskonstruktion.
Efter att stillastående ha övat det känsliga fotarbetet mellan
EURPVNRSSOLQJVRFKJDVSHGDOHUIRUYLJHQRPVWDGVNlUQDQ
ut mot vindlande vägar runt sjön Boren, och tanken var att vi
VNXOOHE\WDELOHIWHUKDOYDVWUlFNDQ0LQELONlQGHVLVWDGVWUD¿NHQNUDIWIXOOPHQWXQJDWWVW\UDYLONHWNDQEHURSnNXJJVWnQJVstyrningen och liten Moto Lita-ratt. Min omedelbara tanke var
att här gällde det att vara mycket försiktig.
9lOXWHSnODQGVE\JGHQNXQGHPDQVlWWDVLJWLOOUlWWDVlQND
D[ODUQDVWUlFNDSnEHQHQNRSSODDYRFKEHNYlPWQMXWDDYEnGH
körglädjen och motorljudet. Här handlade det om en helt annan
kraft och tyngd än vad man känner i den MGB eller MGF som
MDJYDQOLJWYLVUDWWDU1RWHUDDWWYLPHVWDGHOVN|UGHSnVMXWWLRsträckor. På en ensam raksträcka dristade jag mig att testa den
elektroniska over-driven med treans växel ilagd. Det blev en
rejäl kick när varvtalet sänktes och bilen, efter några sekunder,
snabbt accelererade. Jag kunde mycket väl tänka mig samma
NlQVODLK|JIDUWSnHQPRWRUYlJHOOHUSnHWWÀ\JIlOW
Vid Ekebyborna kyrka, några mil utanför staden, gjorde vi ett
I|UVWDVWRSSRFKVDPPDQIDWWDGHNRUWYnUDXSSOHYHOVHU*HUU\SnSHNDGHDWWPDQL+HDOH\QPnVWHWlQNDSnDWWK|MDIRWHQPHOODQ
JDVRFKEURPVSHGDOGnGHQVHQDUHYDUK|JUHEHOlJHQlQGHQ
förra. Fotens rörelse gick inte att genomföra med hälen vilande
mot golvet. Jag mottog tacksamt denna mycket viktiga information för ett säkert körande.
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Sven instruerar Gerry innan start.

9lOI|UWMlQWNDႇHSDXVL%RUHQVEHUJ
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Austin-Healey 3000 MkIII.

6YHQV0*&*7PHGWHVWI|UDUHGH)DLUH

över skrivandet till Sven Ordell.

$XVWLQ+HDOH\QVRPWDFNRFKORYDOGULJEOHYDY.

Färden gick vidare i samma bilar mot
det svängiga Borensberg, där vi gjorde ett
YlOI|UWMlQWND൵HVWRSS'lUHIWHUXWPRWGHQ
något snabbare riksvägen för att testa en
OnQJGUDJHQEDFNHPHGGXEEHO¿O%HJUlQVningen var här 90 kilometer i timmen.
1nMDPHQYLYnJDGHMXLQWHWlQMDSnGHQ
gränsen alltför mycket.
Nu var det dags för bilbyte. Austin+HDOH\KDUI|UPLJDOOWLGYDULWSURWRW\SHQ
I|UHQlNWDHQJHOVNVSRUWELO'HWNlQGHV
VSlQQDQGHDWWInN|UDGHQRFKWU\JJWDWWKD
6YHQSnSDVVDJHUDUSODWV)|UDUXWU\PPHW
kändes inledningsvis trångt och aningen
obekvämt. Körställningen var rak rygg
med den stora ratten väldigt nära bröstet.
Efter en stund kändes dock körställningen
väldigt bekväm. Kanske är det just så här
man skall sitta när man kör en bil.
+HDOH\QNlQGHVSnDOODVlWWOlWWDUH
att köra än MGC:n, åtminstone i dessa
relativt låga hastigheter. Ratten var original med 50-talets styrväxel. Vi körde
SnHQYLQGODQGHDVIDOWHUDGVNRJVYlJ
RFKVHGDQnWHUXWSnGHQWLGLJDUHULNVYlgen in mot Motala. Det kändes väldigt
VSHFLHOOWDWWKHODWLGHQKDGHQOnQJD

klassiska motorhuven i blickfånget.
9lOnWHUNRPQDWLOOVWDUWSODWVHQJMRUGHYL
en sammanfattning:
Gerry och jag tyckte båda att MGC GT
lUU\POLJRFKNDQVNHPHUSUDNWLVNGn
den är täckt och har mjukare fjädring med
60-talsteknik. Austin-Healeyn känns mer
VSRUWLJGnGHQlUHQURDGVWHUPHGVW|WLJW
50-talsstuk.
-Båda bilarna är kraftfulla och kräver
lite växling tack vare höga vridmoment
RFKlUSnGHWVlWWHWOlWWN|UGD
%nGDNDQOlWWVWDUWDSnWYnDQVYl[HO
Healeyn sägs kunna starta i brant
XSSI|UVEDFNHSnWUHDQVYl[HOI|UXWVDWW
att motorn är varm.
-Båda har rejäla bromsar med servoassistans.
-Båda ger stor körglädje.
-Healeyn lär vara bitsk i höga hastigheter. Vi märkte dock ingenting av detta
SnYnUDYlJDU
Så till pudelns kärna:
Vilken av bilarna skulle föredras vid
HWWWlQNWLQN|S"%nGH*HUU\RFKMDJKDU
Austin-Healey som favorit.
/Per de Faire, som här lämnar

Lite fakta om de båda vagnarna
Lika men ändå olika. Yttermått, tjänsWHYLNWRFKSUHVWDQGDlUOLNDUWDGH/nWPLJ
först slå fast; detta är en Austin-Healey.
Donald Healey hade byggt snabba bilar
XQGHUHJHWQDPQLÀHUDnULQQDQVDPDUEHtet med Austin startade. Alltså en AustinHealey inte en Healey.
Austin-Healeyn var slutversionen av
HWWNRQFHSWVRPKlUU|UGHIUnQ'HQ
sexcylindriska motorn hade utvecklats
IUnQPHGKNWLOORFK
KNDYGHQWRWDODSURGXNWLRQHQDY
stora Austin-Healeys var sålda i Nordamerika, så den marknaden var kritisk för
BMC. Man insåg under 60-talet att de allt
hårdare avgasrenings- och krockkraven
inte kunde tillgodoses med stora AustinHealeyn. Något måste göras.
Resultatet blev den motor som sitter i
MGC. Den stora skillnaden mot BMC:s
C-motor i Austin-Healeyn är antalet ramODJHUVMXLVWlOOHWI|U'HVVXWRPlUGHQ
OlWWDUHRFKNXQGHXSSI\OODDYJDVNUDYHQ
Motorerna är i övrigt synbarligen lika
RPPDQVHUWLOOVSHFL¿NDWLRQHUQDPHQHWW
noggrant studium av reservdelskatalogerna visar att nästan inga större detaljer är
utbytbara. Så det går inte att konvertera en
äldre BMC C-motor från en Morris, Riley,
$XVWLQHOOHU:ROVHOH\WLOO0*&VSHFL¿NDtion. MGC delar motor med Austin 3 litre,
HQEDNKMXOVGULYHQYDULDQWVRPSnPLQQHU
RP%0&LXWVHHQGHWPHQVRPDOGULJ
såldes i Sverige.
1lU0*&ODQVHUDGHVSODQHUDGHVlYHQ
en Austin-Healey-version, men Healey-familjen sa ifrån så det blev inget.
'HWE\JJGHVWRWDOWQlVWDQ
VH[F\OLQGULJD$XVWLQ+HDOH\nUHQ
YDUDYGU\JWDYGHQSURYN|UGD
versionen. Den sexcylindriga Austin-HeaOH\QE\JJGHVSn0*IDEULNHQL$ELQJGRQ
SDUDOOHOOWPHG0*VYDJQDU0*&E\JJGHVnUHQLQlUDH[HPSODU
YDUDYKlIWHQYDU|SSQDRFKKlOIWHQYDU
GT-versionen.
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Över till den som har hand om vagnarna.
7UHYOLJWDWWK|UDYDGKHUUDUSURYI|UDUH
W\FNWHPHQKXUlUELODUQDDWWOHYDPHG"
9LKDUVN|WWRPGHPElJJHVHGDQWDOHW'HVSHJODUVLQDWLGVnOGUDUGHVNDOOKD
regelbunden service. Austin-Healeyn har
ÀHUDVP|UMVWlOOHQVnGHQWDUOLWHOlQJUHWLG
Den har också mycket mindre huv, allt
man vardagligen behöver kolla sitter väl
WLOOPHQDWWH[HPSHOYLVE\WDSDFNQLQJDU
LNRSSOLQJVF\OLQGHUQNUlYHUVLQWLG'HQ
sitter under skärmen under och utanför
förgasarna och rattstången. MGC är mera
lättåtkomlig under huven. Den har en tätare motor, mindre automatisk rostskyddsEHKDQGOLQJ'HQKDUULNWLJDSDFNER[DUGlU
den äldre har arkimedesskruvar som slutar
skruva tillbaka oljan när motorn stannar.
Under de år vi ägt dem har olika
saker ändrats, eventuellt förbättrats, från
RUJLQDOXWI|UDQGHQDEODÀHULQVWUXPHQWL
$XVWLQ+HDOH\QHIWHUSUREOHPPHG|YHUKHWWQLQJGHI|UVWDnUHQ'HQ¿FNRFNVn
HQ|YHUYl[HOOnGDNRSSODGWLOOGHQEDND[elutväxling som den har utan överväxel.
De båda vagnarna har nu mycket likartad
XWYl[OLQJNPKSHUUSPPHG
|YHUYl[HOQSnIMlUGHYl[HOQ
'XEEODEHQVLQSXPSDUL0*&QHIWHU
DWWLUXVQLQJVWUD¿NOHJDWXWHLEXVV¿OHQSn
JDWDQL&DUGL൵RFKPHNDWPHGSXPSHQ
7lQGI|UGHODUHQL0*&QKDUJnWWSnRPVNROQLQJVNXUVI|UDWWSDVVDPRGHUQEHQVLQ
bättre och ger nu en stabil tomgång. Jag
har inte byggt om den i Austin-Healeyn
än.
Förarmiljön är olika men trivsam, bättre
SODWVL0*&PHQPDQVLWWHUElWWUHRFK
kan sitta längre tid i Austin-Healeyn. Rullbälten i MGC:n och fasta i Austin-Healeyn så barnbarnens bilstolar kan sättas
fast. Ja, rullbältena kom ju till när barnen
började köra MGC:n, man nådde inte
tändningsnyckeln med de fasta ansatta.
.|UPlVVLJW"9l[HOOlJHQDL0*&QlU
ElWWUHDQSDVVDGHPHGHQK|JUHXWYl[OLQJ
SnWYnDQVnJDSHWWLOOWUHDQLQWHEOLUVn
stort, och ettan har synkronisering. I bägJHlUNPKOLNDPHGYDUY6RP
herrarna noterade har lite större motorer
bra vridmoment även vid måttliga vartal.
'HGUDUUHQWRFK¿QWIUnQUSPSn
högsta växeln. Fast det går fortare med
”rätt” växel.
gSSHQELOlUMREELJDUHYLGK|JUHKDVtigheter, men den täckta MGC:n lider av
vindbrus vid liknande hastigheter. MGC:n
har en mera förutsägbar väghållning. Det
jag sa till testförarna om att Austin-Healeyn
ELWVlUDWWGHQ|YHUVW\UNUDIWLJWRFKSO|WVOLJW
YLGKnUGNXUYWDJQLQJSnJXSSLJYlJ6RP
man inte kör här i landet. Lagligt.
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0DUNIULJnQJHQlUHWWNDSLWHOI|UVLJEHvare oss från vägbulor i Austin-Healeyn.
MGC:n klarar det mycket bättre.
Hustru Ulla kör gärna MGC:n men inte
gärna Austin-Healeyn. MGC:n är troligen
en mera användbar vagn. Det är svårt att
WDHQSRZHUQDSLEDNVlWHWSn$XVWLQ+HDleyn.
$XVWLQ+HDOH\QYLOOKDPLQVWRNWDQLJ
EHQVLQRFKGHVVXWRPVnGlUHQOPLO
MGC:n klarar vanlig 95 bra och nöjer sig
med en liter milen ungefär. När jag kör
dem.
Krocksäkerheten skiljer sig; jag skulle
LQWHYLOMDWUl൵DQnJRWKnUWPHGQnJRQDY
dem i högre fart, men MGC:n har en modern självbärande kaross som ger väsentligen bätte överlevnadschans. Det första
VRPWUl൵DUEHUJYlJJHQLHQ$XVWLQ+HDOH\

6MXODJUDGIDPLOMHELOVYHYD[HO

6RQHQ$QGHUVWRJLEODQGHQSRZHUQDSL
GHWU\POLJDEDJDJHWL0*Q%LOGIUnQ

är rattstången, vars andra ända är 30 cm
IUnQEU|VWNRUJHQSnI|UDUHQ
Austin-Healeyn har en svårslagen
karisma som mycket framgångsrik rallybil
under 60-talet.
Avslutningsvis
När folk frågade Cecil Cousins (som
MREEDGHSn0*IDELNHQIUnQE|UMDQRFK
till slutet) vilken M.G.-modell som var
ElVWOlUKDQEDUDKDSHNDWSnSURGXNWLRQVlinjen. Nyare bil är bättre bil. Men…
Källor:
Harvey C. Healey: The handsome brute;
Oxford Illustrated Press Limited. Oxford

Harvey C: The A B&C; Oxford IllustraWHG3UHVV/LPLWHG2[IRUG

6SRUWELOVPRWRU

%DUQEDUQHW9LJJRKDUPHUDDYIDUIDUVELO
JHQHULVLJ%OLUKDQQlVWD´7KH6WLJ´"

$OOWVRPNDQXSSIDWWDVVRPIDYRULVHULQJDY$XVWLQ+HDOH\YLGUHGLJHULQJHQ
DYGHQQDDUWLNHOlUHQUHQVOXPSRFKKDULQJHWDWWJ|UDPHGDWWMDJLPnQJD
år var redaktör för Austin-Healey-klubbens tidning.
/7RPP\/
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Award winning restorations!
Internationally acclaimed Concours Quality Restorations.
Best in Show, St Moritz 2004. Best in Class, Halmstad
)LZ[HUK:LJVUKPU*SHZZ*Y\Pќ:LJVUK
PU*SHZZ(SZHNLY >LHSZVJH[LYMVYUVUJVUJV\YZ
JHYZHUKTHRLOPNOX\HSP[`YLWHPYZHUKZLY]PJLZ>LHYL
^LSSRUV^UMVYV\YMYLLHUKMYPLUKS`HK]PZL-VSSV^V\Y
high quality work on www.healeyspecialists.com

;OL-PYZ[/LHSL`PU:^LKLUUV^JVTWSL[LK
)VK` 9H`TVUK:QX]PZ[ZYHJLJHY

Boras Motor corporation ab
Söderkullagatan 27 B, 50763 Borås, Sweden, phone 0703-933349,
e-mail magnus@healeyspecialists.com, www.healeyspecialists.com
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Nya  klubbmedlemmar  presenterar  sig  

:ĂŐĨŽƌƚƐćƩĞƌƚĂŵŝŐĨƌŝŚĞƚĞŶĂƩƐƚćůůĂŶĊŐƌĂĨƌĊŐŽƌƟůůǀĊƌĂŶǇĂŬůƵďďŵĞĚůĞŵŵĂƌƐĞĚĂŶĨƂƌƌĂŶƚŚƵƐŝĂƐƚĞŶ͘
EćƌǀŝĂůůĂŚũćůƉƐĊƚĂƩƐĞǀĂƌũĞƟůůĨćůůĞŶćƌǀŝƚƌćīĂƌŶĊŐŽŶ,ĞĂůĞǇćŐĂƌĞĞůůĞƌ,ĞĂůĞǇĞŶƚƵƐŝĂƐƚƐŽŵĞƩŵĞĚůĞŵƐǀćƌǀŶŝŶŐƐƉƌŽũĞŬƚŬĂŶ
ŬůƵďďĞŶƐćŬĞƌƚĨŽƌƚƐćƩĂǀćǆĂŝƐĂŵŵĂƚĂŬƚ͘DĞŶĚĞƚƐƚćůůĞƌŽĐŬƐĊŬƌĂǀƉĊĂƩǀŝƚĂƌŚĂŶĚŽŵǀĊƌĂŶǇĂŵĞĚůĞŵŵĂƌƉĊĞƩďƌĂƐćƩ͊

Anders Thambert, 67 år, & hustru Lotta, Lidingö. AH 3000 Mk3, 1964. Ej reg ännu. Röd. Medl nr 731.
Yes! Äntligen en Healey, Min dröm sen många herrans år men som inte blivit av. Mer klassisk och
vacker sportbil är svårt hitta att cruisa med en solig dag på Djurgården eller Gotland, som blir bilens
hemvist större delen av året.
Hittade denna av en slump under besök på Classic Car Show i Birmingham. Köpte på annons efter
snabb ”besiktning”. Bilen exporterades till Healeyhandlare i Boston, USA, 3 juli 1964. Återvände
och registrerades i UK 2014.
Jag avser att ge bilens motor, koppling, interiör (panel etc) och övrigt en översyn/service/reparation
hos lokalt Healey proffs (Henry Talbot, RACE100, Northwick) innan hemtagning när vädret tillåter
framåt våren. Motorn låter bra och bilen är i princip rostfri v.g. chassi men, det finns lite att fixa till.
I klubben hoppas jag få lära, läsa, få tips och ta del av all den erfarenhet som måste finnas bland era
medlemmar. Även om jag krängt och mekat med gamla bilar på 60-talet som extraknäck i begbilgettot i Vasastan är jag totalamatör när det börjar hacka och låta. Och håll tummarna att jag klarar
alla import- och registreringskrav!

Ulf Ölén, 64 år, och Britt Shepherd, Jönköping. AH 100-6, 1959. Ej reg ännu. Röd. Medl nr 732.
Jag avslutade en totalrenovering på en MGA 1500 Roadster -59 för ett par år sedan och nu som
pensionär behövde jag ha en ny rejäl utmaning. Gillar engelskt femtiotalsstuk och Healey har alltid
stått högt i kurs.
Min kompis hade ett antal projekt och hade haft denna i sitt garage i fyra år utan åtgärder, så det
&ŽƚŽ͗DĂƚƐ^ǀĂŶďĞƌŐηϰϬ
växte fram att jag fick köpa den av honom när jag aktivt började söka
objekt. Exporterades till New
York i oktober 1958. Har koll på de två senast ägarna i USA. De har lappat och lagat på den och
säkert på slutet haft den som busbil och kört med den i öknen!
Mycket svetsjobb blir det men mycket är helt OK. Den har som tur är 12-portstoppen så det blir kul
att renovera upp motorn. Men först är det 100% fokus på chassi och kaross! Är nu helt nedplockad.
Hoppas träffa likasinnade med erfarenheter av renovering från botten över en fika och kunna lära
och dela med mig. Vore fantastiskt kul om det finns några fler entusiaster inom några mils radie från
Jönköping. Ser fram emot att få vara med på träffar, stora som små.

Hans ”Hasse” Johansson, 60 år, Falkenberg. MK Indy HSR (Healey Seven Replika), 2016. TMU685. Grå. Medl nr 733.
Är ju egentligen inte en Healey, men jag bestämde mig för den just för att den är så vacker!
Jag valde att bygga en bil eftersom det var prisvärd och gav fritt fram för egna lösningar.
Grunden är alltså ett Sevenchassie från Engelska MK med delar från Ford Sierra i fram
och bakvagn. Motor och låda är från Mazda RX7.
Har bara träffat trevliga människor de gånger jag och min fru träffat på er på banorna i
Knutstorp och Falkenberg, så när jag fick frågan om medlemskap så var det ju ingen tvekan.
Blev dock lite förvånad att min bil skulle vara välkommen, det är ju trots allt inte en Healey
även om den vid en hastig blick kan se ut som en sådan. Men jag har ju Healeyintresse!

ZĞŶŽǀĞƌŝŶŐƐƐƟƉĞŶĚŝƵŵ                                                
Bakgrund
Svenska Austin-Healeyklubben vill skapa bättre möjligheter för att få in nya och framförallt yngre medlemmar i klubben. Viktigt för att trygga klubbens framtid, förvalta och utveckla all teknisk kunskap och säkerställa att våra bilar kan rulla vidare som en del av kulturarvet. Som ett led i detta har
klubben inrättat ett stipendium, ”Svenska Austin-Healeyklubbens Renoveringsstipendium”, om högst 10 000 kronor att delas ut en gång per år.

Målsättning
Stipendiet är till för att uppmuntra och ekonomiskt stötta en renovering av en Healey i syfte att få den MHRF-försäkrad och besiktigad i Sverige.
Stipendiet kan även utdelas till den/de som utför/utfört en bilhistoriskt intressant delrenovering eller förbättring av någon Healey. Klubben ser framför allt en möjlighet att stötta yngre personer till aktivt medlemskap i klubben.

Kriterier för sökande
Stipendiet kan sökas av en person under 46 år eller av en sammanslutning av flera yngre personer som har eller vill ha ett gemensamt renoveringsobjekt.
Sökande ska vara medlem i Svenska Austin-Healeyklubben och ska själv aktivt genomföra eller delta i renoveringen. Bilen får inte vara avsedd att
säljas omedelbart efter renoveringen. Arbetet skall vara avslutat senast två år efter att stipendiet erhållits.
Sökande ska löpande redovisa arbetet i Enthusiasten samt hålla en enkel presentation vid årsmötet efter avslutat arbete.
Ansökan skall vara inskickad till styrelsens sekreterare före 15 april.

Jury
Klubbens modellrepresentant avgör tillsammans med styrelsen om projektet är genomförbart på rimlig tid, till rimliga kostnader samt att den sökande
är kapabel att genomföra renoveringen. Styrelsen fattar därefter beslut.

Uppföljning
Klubben utser en ansvarig mentor som ska stötta stipendiaten med råd och hjälp samt följa upp att pengarna används enligt reglerna.

Stipendiet offentliggörs och delas ut av klubbens ordförande vid årsmötet.
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Galleri
ƵƐƟŶ,ĞĂůĞǇϭϬϬͲϲ
En  ärrad  racer  med  registreringsnummer  
ƐŽŵŬćŶŶƐŝŐĞŶĂǀĚĞŇĞƐƚĂ,ĞĂůĞǇĨĂŶƚĂƐƚĞƌ͘
ZĂĐĞƉĊ'ŽŽĚǁŽŽĚϮϬϭϲ͘
&ƂƌĂƌĞŽĐŚćŐĂƌĞĂǀŝĚ^ŵŝƚŚŝĞƐ͘
&ŽƚŽ͗dŽŵŵǇ>ǇŶŐďŽƌŶ͘

WŽũŬĚƌƂŵŵĞŶƐŽŵƐŬĂĨƂƌǀĞƌŬůŝŐĂƐ͕ĚĞůϴ͘

dĞǆƚŽĐŚĨŽƚŽ͗ƂƌũĞŶŐǁĂůů

N

är detta skrivs, är det knappa tre
veckor kvar till min 60-årsdag. Det
sätter ju givetvis igång en massa
tankar och minnen. Minnen som ofta handlar om ens största intresse utanför familjens väl och ve, d.v.s. BILAR!
Bilar kom tidigt in i mitt liv. Minns inget annat som upptog mitt intresse mer. Sport, i fysisk form, har aldrig fångat mitt intresse. Har
några traumatiska minnen från skoltiden när
man tvingades spela fotboll. Träffade ju inte
ens bollen. Lika illa med brännboll. Gick inte
ens att med ”tjejracketet” träffa bollf´n!
Däremot passen i garaget, pappas svetsande
av nya golvplåtar i våra några år gamla Skodor
(de rostade bort på fyra-fem år) och sedermera
min bror Lasses Healey 100 – det är lukter och
minnen som etsat sig fast. Att följa med till
bilskroten och leta delar, det var annat än tråkig fotboll! Dessa värderingar lever kvar i mig
fortfarande. Får frossbrytning av Sportradion,
om den inte mot förmodan handlar om Svenska
Rallyt, eller mer sällan, om racing.
Sedan söker sig tankarna till mitt inträde i
Healeyklubben, våren 1975. 18 år och med
nytaget körkort, ställdes färden mot Svartå
Herrgård i trakterna av Laxå. Claes ”Clacke”
Aggestig, min gamle barndomsvän, i passagerarstolen. Vi var de yngsta deltagarna, förutom
Lennart Bergströms dotter Stenia. Kände oss
trots detta varmt välkomna i klubben. Clacke
hittade senare det året även han en Frogeye.
Nu 42 år senare, är de allra flesta fortfarande
kvar hos oss i klubben. Inte lika pigga i benen
dock, men bilintresset kvarstår. På något konstigt sätt har Clacke och jag vuxit ikapp resten
av klubben, trots att vi alltid varit ”ungdomarna”… Nu på senaste årsmötet fick jag en ahaupplevelse, när flera nya unga medlemmar
mottogs varmt av oss gamla rävar. Så otroligt
roligt med lite nya yngre förmågor. Hoppas de
känner sig lika välkomna som Clacke och jag
gjorde för över 40 år sedan.
Vad har då hänt i garaget? Inte mycket sedan
nyår. Däremot är ett nytt fint badrum i husets
övervåning strax klart, till hustruns glädje.
Som hantverkare till yrket är inte en byggarbetsplats hemma (också) något som lockar jättemycket. Men väl igång, går det med frenesi.
Jag har blivit lovad ”amnesti” för garagetid,
när det är klart och avstädat. Härligt!
Den här gången tänkte jag bespara er rost

18

och karossjobb. Det återupptar vi nästa gång.
Istället vill jag berätta lite om inredningen.
Bilen kom hem utan någon som helst klädsel, om man undantar en vinylklädd sittdyna,
och en snustorr ryggklädsel av sprucket skinn.
Inre aluminiumplåtarna där fönstervevarna
sitter på BJ7-modellens dörrklädslar kom med
lösa. I övrigt var det bara nakna stommar till
stolar, och en naken sufflettställning i bilen.
Inga paneler eller mattor fanns kvar. Instrumentbrädan var dock komplett, med de vackra
mätartavlorna i gott skick och med fungerande
inkråm.
Med en dåres tur blir jag erbjuden av Per Andersson (som köpte Rolf Lindholms BJ7:a) att
få hjälp med skinnklädseln. Under Rolfs ägarperiod sprättades originalklädseln isär, men
ny inhandlades ändå. Denna lät Per en händig
kille i MG-klubben (tror jag) montera på sina
befintliga stommar. Den gamla uppsprätta
klädseln fanns då att tillgå. Per, som under
många år jobbat i Asien, hade under lediga dagar i Bangkok byggt upp ett ansenligt nätverk
av duktiga hantverkare, som han kunde nyttja
till diverse bilrelaterat.
Träfanerare, polerare, kromfirmor, och

det jag suktade efter: skinnfärgare och sömmerskor. Per A tog helt sonika med sig den
uppsprättade originalklädseln till Bangkok.
Där blev flera hudar färgade i mörkrött, och en
klädsel uppsydd helt i skinn. Även dörrsidor,
baksidor av ryggstöd mm. Luktar gott!
Tyvärr var även stoppningen försvunnen.
Många turer för en enträgen Thomas Brandt
på British Motor. Det visade sig att den enda
som hade korrekta dynor och ryggstöd till
BJ7an var John Skinner. Men innan vi fann
på det, hade dynor kommit och returnerats
från A-H Spares, Moss m.fl. Alla hade BJ8a
former, med spår för sömmarna i sitsdynorna,
vilket inte BJ7 och tidigare modeller har. Något som inte finns noterat när man beställer.
Nåväl, dessa John Skinnertillverkade kallskumsdynor, var inte heller bra… Alldeles för
höga och för hårda. Här kom en kraftig Rockwoolkniv till hands. 25 mm skars av på tjockleken. Sedan borrades kärnor ur stoppningen
med en 50 mm Starret hålsåg. Dessa plockades sedan ur, bit för bit tills de kändes tillräckligt mjuka. Healeystolarna är rätt mjuka original. Att inte modifiera dessa dynor resulterar i
en alldeles för hög sittposition. Kanske något
som fungerat för mig som är kort, men aldrig
för en fullvuxen ... Att sitta ”i” en bil, är något
helt annat än att sitta ”på” en bil.
Sätesbottnarna var spruckna och rostiga. En
hade Thomas Brandt på lager, den andra kom
hem tillsammans med annat från A-H Spares.
Två olika leverantörer, men båda fel i formen.
Den ena framtill i hörnet, den andra för smal
hela vägen. Suck! Man vill ju inte gärna sitta
och spjärna fast dynan i bottenramen själv! På
tal om bottenram. Dessa modifierades med ett
extra plattstål i bakkant, där bottnarna brukar
spricka. Nu finns det lite mer ”upplägg” för
dessa där tyngden är som störst.
När det gäller alla paneler, dörrsidor mm, skall
dessa vara i 3 mm björkplywood. Helst i vattentålig kvalitet. Jag kollade med en grossist i
Högdalen ang. detta. De hade 2,6 och 4,0 mm.

EǇďŝůƐŬćŶƐůĂʹŚćƌůŝŐůćĚĞƌĚŽŌ͊DĞŶƐŬćƌĂďŽƌƚƐŬƵŵŐƵŵŵŝŐĞƌŵĞƌƚǀĞŬƐĂŵŵĂĚŽŌƐĞŶƐĂƟŽŶĞƌ͘͘͘
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La det hela på is ett tag, tills jag av en händelse hjälpte en kompis i Eskilstuna. Han har
en lasermaskin med vilken han skär mjuka
material. I den låg en 3 mm björkplywood av
fin kvalitet, vid mitt besök. –Var har du köpt
den? Jo, de fanns hos WiWood i Visättra/Huddinge visade det sig. Med en rekvisition från
min virkeshandlare gick det utmärkt att hämta
direkt hos grossisten.
Tidigare nämnda Per hade även de gamla
fuktskadade panelerna i behåll från Rolfs
gamla inredning. Dessa mallade jag av. Ska
bli spännande att såga ut och klä. Tror jag ska
dra på lite båtlack på plywooden innan som
extra fuktskydd.
Mattor fanns inget spår av i bilen. Där gjorde
jag som jag gjort till Spriten – köpte helt sonika på metervara från Italien. 90% ull i dessa.
I Spriten är de svarta, här blev de mörkröda.
Minns att Lasse på Alfa Bilklädsel svor över
tjockleken och kvaliteten när han skulle sy

Spritens växellådsmatta. Lasse som sydde min
moppedyna redan på 70-talet … Får se om jag
langetterar eller kantsyr med läder.
Instrumentbrädan har jag redan klätt om.
Måste få göra lite finlir emellanåt. Även här
servade Per mig med ett nytt Lucas tändningslås. Äkta NOS.
Stoppning till överdelen av instrumentbrädan är från John Skinner, medan dörrarnas
mjuka ”armbågsupplägg” kommer från Moss.
Sittbrunnskapell är också köpt, men kan bara
användas över barnsätena/bagage vid färd.
Vår bil är en tidig förseriebil, där knopparna
för kapellet inte finns på dörrarnas kromutsmyckning under sidorutan, och heller inte på
brädans överkant. Och inte vill jag borra sönder originalet heller. Opraktiskt, visst, men en
kul detalj. Suffletten är än så länge ett lån från
Micke Friberg, som valt en tygsufflett på sin
nyrenoverade BJ8a. Den nästan nya vinylsuffletten blev då över.

Ratten har jag nämnt i tidigare avsnitt. Originalratten fick jag ju skära sönder för att få
av, då rattstången bankats konisk av någon
i USA, som missat C-clipset längst upp på
stången. Dessa sitter där på de justerbara rattarnas stänger, istället för en vanlig mutter
som på de fasta.
I nästa avsnitt återvänder vi lite till det frustrerande jobbet med kaross och dörrpassningar. Något som kan få även den starke att gråta,
tro mig!
Och i månaden december, detta år, är det
50 år sedan sista Big Healeyn rullade av
bandet. För att återknyta till inledningen
av detta ”kåseri”, minns jag sommaren
1969, när min bror hade en BJ8:a i sällskap
hem efter jobbet. Den var så ny, att plasten
satt kvar på dörrinsidorna. Hur många har
sett en sådan?
Härliga Healeyminnen!

EƵćƌĚĞƚĚĂŐƐĂƩŶŽŵŝŶĞƌĂ ƌĞƚƐŶƚŚƵƐŝĂƐƚ͊
P
roceduren ÊR att $U SOM MEDLEM HAR MÚJLIGHETEN ATT NOMINERA NÌGON DU TYCKER HAR GJORT SIG FÚRTJÊNT AV LITE
UPPMUNTRAN OCH UPPMÊRKSAMHET FÚR INSATSER INOM DEN SVENSKA (EALEYFAMILJEN

Det är alltså inte bara insatser inom klubben som kan
uppmärksammas, utan insatser och verksamhet i allmänhet som
bidrar/bidragit till att hålla Healeyfanan högt i vårt land.
Kanske gjort att våra Healeys får den uppmärksamhet och
uppskattning vi alla vet att de så väl förtjänar. Eller som genom sin
verksamhet på ett seriöst sätt underlättat Healeyägandet och dito
brukandet. De nominerade förutsätts dock vara medlemmar i AHCS.
Skriv några korta rader varför du anser att just din kandidat har
gjort sig förtjänt av utmärkelsen.

Lite bakgrund/historik.
Trådhealeyn tillverkades och skänktes till klubben 1980 av
Bjarne Petersson, far till vår medlem, tillika Gran
Turismoredaktören, Robert P.
Bjarne, som sedan några år inte längre finns bland oss, gjorde
även andra stora insatser för klubben under de första åren. Utan
Bjarnes tillgång till kopieringsutrustning etc hade nog aldrig Enthusiasten kunnat komma till. Bjarne blev som ett litet tack för
alla sina insatser en av klubbens första hedersmedlemmar.
Trådhealeyn användes redan från början som ett pris, men då
i första hand till den som vann den årliga concouren som då var
en fast programpunkt vid alla årsmötesträffar. När dessa,
concouren alltså, upphörde 1985 blev trådhealeyn under ett
par år mer en avtackning till ordföranden.
Sedan blev den under klubbens ganska inaktiva period mer
eller mindre bortglömd, för att under 2009 uppstå som
vandringspris att tilldela ”Årets Enthusiast” för goda insatser
inom Healeyvärlden. Samtliga som med stolthet fått inneha
trådhealeyn under ett år har sitt namn ingraverat på
mässingsplatta.
Vilka som genom åren förärats denna ynnest ser du här vid sidan.

Styrelsen har sedan den allvarsamma uppgiften att
bland insända nomineringar välja den som de anser bäst
svarar upp mot utmärkelsens kriterier.
Utdelningen sker sedan som vanligt under årets
årsmöte (du har väl inte glömt anmäla dig?).

Din nominering skickar du till klubbens
sekreterare, Tommy Lyngborn,
tommy@lyngborn.se, senast den 15 april!
)NNEHAVARE AV !(#3 (EDERSPRIS
v4RÌDHEALEYNv
 Roland Theander, Älmhult
 Mats Johansson, Uppsala
 Roy Palm, Växjö
 Arne Johansson, Göteborg
 Anders Lotsengård, Bodafors
 Gunnar Berger, Stockholm

 PG Johansson -ARIESTAD
 Tommy Lyngborn 3TOCKHOLM
 Ditte Freudenthal, (UDDINGE
 Nils-Fredrik Nyblaeus, Nyköping
 Börje Engwall, Stockholm
 Mats Svanberg, Eksjö
 0ER 3HOERNER (UDDINGE
 !NDERS 'USTAFSON LVSJÚ

 3KA DU NOMINERA NU
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ƵƐƟŶ,ĞĂůĞǇDĂƌŬ///ϭϵϲϰ͕ƉŚĂƐĞϭ

sĊƌ ƌĞůĂƟǀƚ ŶǇĂ ŵĞĚůĞŵ͕
Bent   Oldenborg   från   BornͲ
ŚŽůŵ;ƐĞŶƚŚƵƐŝĂƐƚĞŶηϭϰϬͿ͕
har  skrivit  lite  om  sin  tämliͲ
gen   genomarbetade   renoͲ
ǀĞƌŝŶŐ Ăǀ ƐŝŶ DŬϯ͘ ,ĂŶ ŚĂƌ
ŵĞĚǀĞƚĞƚ ǀĂůƚ ĂƩ ŐƂƌĂ ĊƚͲ
skilliga   avsteg   från   original  
ʹ ĂŶǀćŶƚ ƐŝŶĂ ŐĞĚŝŐŶĂ ƉůĊƚͲ
kunskaper   och   träbearbetͲ
ŶŝŶŐƐĨƂƌŵĊŐĂ Ɵůů ĂƩ ŐƂƌĂ
ĞŶ ,ĞĂůĞǇ ƉƌĞĐŝƐ ƐŽŵ ŚĂŶ
ŽĐŚŚƵƐƚƌƵŶ:ǇƩĞǀŝůůŚĂĚĞŶ͘
'ŽĚĨƵŶŬƟŽŶŽĐŚǀĂĐŬĞƌĨƂƌ
ƂŐĂƚŚĂƌǀĂƌŝƚĚĞƚǀŝŬƟŐĂƐƚĞ͘
Och   visst   har   han   lyckats  
ŵĞĚ ƐŝƩ ŝŵƉŽŶĞƌĂŶĚĞ ĂƌͲ
ďĞƚĞ͕ĞůůĞƌŚƵƌ͍ͬZĞĚ

M

itt namn är Bent Oldenborg,
pensionerad klensmed (arbetat
mycket i rostfritt!) som bor på
Bornholm, och är som majoriteten av Healey-gubbarna ”grå på toppen”.
En sportbil har väl för de flesta ynglingars
del stått högt på önskelistan – men i verkligheten ganska ouppnåeligt på 60-talet. En
lärlingslön för en smed räckte knappt till en
avdankad engelsk motorcykel.
Att det dock skulle behöva gå ett halvsekel
innan drömmen blev verklighet, kan man fundera över i sitt stilla sinne.
Vi har dock haft en Chevrolet coach från
1930, med vilken vi åkte på smekmånad våren
1972 till Nysted på Lolland – med tältet i baksätet. Senare blev det en Morris 8, 2-sits från
1936, en s.k. ”lådbil” – d v s nedplockad – och
som krävde mycket arbete, även om man då
kunde köpa en komplett askträram till modellen.
Vi har fortfarande den bilen kvar, och den
passar bra att tuffa runt i på Bornholmvägarna
i en takt där alla sinnen kan hänga med.
Att valet sedan föll på en "Big Healey" var
främst för att karossens linjer är något av det
vackraste som någonsin byggts.
Ingen tillfällighet att praktiskt taget all produktion skickades till USA, när den första
modellen presenterats på Earls Court i London 1952, vilket säkrade framgången de kommande femton åren.
Vår Healey är, som så många andra, en återvändare till Europa efter ett liv i Kalifornien,
närmare bestämt i Monterey Park, nära Los
Angeles.
Genom en medlem i Danska Healeyklubben fick jag kontakt med Steve Byers från
BJ8-registret i North Carolina, USA som efter
grundlig forskning kunde meddela att bilen
haft två ägare – faktiskt grannar till varandra.
Renoveringen påbörjades i mitten av 1980-talet, men först 2010 blev den till salu på E-bay

20

med en säljare från Newport Beach, CA Den
såldes först till Australien, men affären fullföljdes inte. I stället hamnade den i Nederländerna, och sedan gick färden till Danmark.
Att det blev det en ”phase1” gör inte bilen
mindre intressant, eftersom det endast tillverkades 1390 bilar av denna modell, med den
typiska Healeysvängen i bakvagnen, vilket ger
det sexiga utseendet. Helt enkelt en lysande
design av Gary Coker!
Det var ett så kallat rostfritt projekt vad gäller bärande delar, men vad gäller golvplåtar
och skärmkanter finns det nog inget som kan
kallas rostfritt efter ett halvsekel på vägen.
Det var inget problem att plocka isär bilen
– tvärt om, inga skruvar var fastrostade. Men
att få ihop det och inpassat igen blev en annan
historia!
Motorn gick vid provstart egentligen ganska
bra, men när toppen demonterats visade det
sig att kolvbulten på femte cylindern hade repat loppet, vilket medförde en total översyn av
motorn med allt vad detta innebär.
Växellåda, Overdrive och bakaxel såg bra ut,
med alla tänder intakta, så det blev bara nya
packningar – med förhoppning om så små oljeläckage som möjligt.
Chassiet på en Healey är ganska ovanligt, då
både torped, innerskärmar och golvplåtar är
fast på ramen och de bärande delarna såsom
axel- och motorfästen är pinnsvetsade – jag
har tagit bort en hel del slagg!
Nya golv tillverkades i 1,25 m/m plåt, framoch bakvagn och oljesump renoverades p g a
av bucklor. Eftersom bilen är extremt låg är
farthinder och mittremsor något som helvetet
har skapat!
Ljuddämparna bak på en MkIII är utseendemässigt inte någon tillgång, samtidigt som
de begränsar markfrigången märkbart på en
Phase 1. De togs bort, rören förlängdes och
försågs med nya mindre dämpare på båda
sidor av nummerplåten. Det låter lite mer av

sportbil och är ganska acceptabel för halvdöva
pensionärer som vi!
Den mittre delen av karossen av aluminium,
glasblästrades innan svetsning. Tidigare reparationer avslöjade att de hade använt stålplåt
och blindnit, samt en hel del spackel för att
dölja!
Men efter att allt spacklet bränts av även på
resten av bilen, kunde nödvändiga reparationer utförs på skärmkanterna, innerskärmarna
o.s.v.
Sittbrunnen insida täcktes sedan med självhäftande värme- och ljudisoleringsplattor.
Värmeutvecklingen från motorn kan annars
vara en utmaning, särskilt mitt i sommaren.
Eftersom inget av inredningen var värt att
bevara, blev lösningen enkel – det måste helt
enkelt göras om från början, med material från
byggmarknaden – kryssfanér etc.
Den gamla instrumentbrädan var helt krackelerad, den användes som mall för en ny av
björkfaner och valnöt. Handskfacket, som tidigare var gjord av papp, tillverkades i aluminium som kläddes med filt.
Rattkransen var i dåligt skick, men navet och
ekrarna var användbara. Jag valsade en ny ring
av aluminium som monterades på ekrarna och
sedan kläddes med skinn. Då kunde det gamla
navet bevaras med signal- och blinkersknapp –
en ekonomisk lösning!
Nya bottnar till framsätena, liksom ryggstöd/
bagagehylla där bak var ytterligare en utmaning.
Dörrsidor etc tillverkades med den ursprungliga som mall. Mittkonsolen är original i två
delar, vilket gör att de vanligtvis blir vinklade
i förhållande till varandra. Min lösning blev istället att tillverka en ny konsol av aluminium i
full längd, med fanerinläggningar på. Inte original men helhetsmässigt ett mer harmoniskt
utseende.
För att få kontroll på laddning och bränsleförbrukning monterades volt-, vakuum- och
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amperemätare mellan värmereglagen och
vippkontakterna genom att möblera om lite
bland hålen. Dessutom gjorde jag plats för en
GPS istället för högtalargallret, och flyttade
högtalarna till sidorna.
När vi ändå höll på att ändra ersattes likströmsgeneratron med en 55 Amp växelströmsgenerator, utseendemässigt lika originalgeneratorn. Det gav möjlighet att ersätta
de gamla glödlamporna med H4, vilket ger ett
något bättre ljus.
Av oförklarlig anledning hade en fördelare
av typ DM6A monterats, men har nu ersatts
med en elektronisk CSI fördelare, som fungerar perfekt i hela registret.
SU-förgasarna renoverades med nya gasspjäll och axlar med tillhörande bussningar
– en nödvändig förutsättning för att få jämn
tomgång, och få motorn att gå smidigt. Motorn provstartades i en provbänk, något som
kan rekommenderas för att göra inställningar,

felsökning och eventuell läckage. Man slipper
att behöva lyfta ur motorn när den väl är på
plats!
Den kosmetiska delen av projektet som lackering, inredning och förkromning lämnades
till proffs. Bilen var ursprungligen lackerad i
Florida Green men valet föll på den senare så
populära Metallic Golden Beige, och klädseln
blev elfenbensvit av praktiska skäl – och då
tänker jag naturligtvis på de många soliga dagarna på Bornholm!
Det har på det hela varit ett spännande projekt – oproblematiskt eftersom allt var lätt att
få isär, och att man faktiskt kan få tag på alla
reservdelar i England till ett rimligt pris.
Karossen har en vacker design, oavsett vilken vinkel du betraktar den från, och inte
minst är bilen fantastisk att köra, nu när barnsjukdomarna liksom är över, t ex en kärvande
vakuumkolv i SU- förgasare och en tveksam anslutning från huvudströmbrytaren till

tändspolen (den sv/vita kabeln). Har senare
ersatt strömbrytaren med en ny modell från
AH Spares, kallad Durite – fungerar mycket
bättre!
Renoveringen har inte skett med avsikt att
sälja den, utan till ett utseende och en funktion
vi tycker om, med ett antal avsteg från originalet. Vi njuter av åsynen av ädelträ och den
ljusa klädseln.
Målet för oss var istället att få ett fordon som
klarade utflykter utanför ön – i sällsynta fall
även på motorvägen, och det har den hittills
klarat utan problem. Det har redan blivit tre
semesterresor i Skåne, Halland och Blekinge,
där det ju är gott om arrangemang för veteranintresserade.
Och till slutlig gick ju en gammal dröm faktiskt i uppfyllelse, om än lite sent – men bättre
sent än aldrig!
Vad kan man mer önska sig?
ĞŶƚKůĚĞŶďŽƌŐηϳϭϴ
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H

ello Healey Lovers! Efter en mycket lång, varm och härlig höst så är vintern här
igen. Men det är ganska charmigt med årstider och nu när det börjar bli mörkt och
ruggigt ute så är det skönt att få krypa in i garaget igen och göra allt som man inte hann
med tidigare. Det verkar som restlistan på allt som inte blivit gjort tidigare bara växer
för varje år! Kan detta bero på åldern, eller ??

Mycket av hösten har gått åt för att renovera
en lägenhet till. Denna gång för dotter Anna
som har väntat på sin tur efter det att både storebror och lillasyster har fått sin beskärda del av
byggsvängen. Jag ska inte trötta ut er med alla
vedermödor som det innebär att utföra renoveringar i Stockholms innerstad, utan vi kan bara
konstatera att det inte är lätt eller smidigt och
att P-böter plus allt resande fram och tillbaka
kostar både tid och pengar! Men nu har alla
tre barn fått sitt så jag tänker inte slita ut mig
igen på att renovera några nya lägenheter. Men
osvuret är kanske bäst!

En nyhet att rapportera är att Johan sålde sin
Jaguar E-type då vi båda insåg att vare sig tid
eller pengar skulle räcka till för att få den i riktigt bra skick igen. Det var med viss saknad vi
såg den gå iväg, det var ju Johans drömbil sedan barnsben. Bilen har nu fått ett nytt hem på
Färöarna där en entusiast ska börja svetsa all
plåt som är genomrostad. Ett massivt projekt
och det är bara att önska den nya ägaren lycka
till och hoppas på att han inte tröttnar på vägen.
Dock ska ju bilinnehavet vara konstant så ett
nytt objekt köptes in så fort Jaggan var såld och
det blev ett litet behändigare projekt, en J40.

Allt detta jobb innebär att det inte hänt så värst
mycket med våra bilar. Har dock monterat en
ny bakaxel med riktig diffbroms på Alfan som
ska tåla lite mer effekt och efter provkörningen
kunde jag konstatera att det uppstått ett konstigt missljud från bakändan som jag inte vet
vart det kommer ifrån så det blev till att riva ner
igen, klia sig i huvudet och försöka förstå vart
problemet ligger. Men det är ju inte helt ovanligt att nya fel eller problem uppstår när man
skruvar på gamla bilar som har en egen själ och
vilja. Efter lite mer koll och åtdragning av drivaxlarna med ett högre moment så försvann det
hela. Bilen går nu som ett ”skållat troll” och är
nu hur rolig som helst att sladda runt med.

Faktarutan utgår i detta nummer!
Vill du kolla vad ”konditionssiffrorna” i auktionsvärderingarna betyder?
Titta i ett tidigare nummer av Enthusiasten
(dock inte December 2016!) /red
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jag har ju tidigare påpekat att rapporteringen i
min tidning SCM blir sämre och sämre då det
gäller Healey bilar. Men eftersom denna artikel
nu blev ett ”vart annat nummer” så har vi lite
mer att komma med. Även lite glada nyheter
för de som äger en AH 100 för nu är priserna
uppåt värre och värdet på en 100 betydligt högre än för 3000-versionerna. För fyra till fem år
sedan var ju förhållandet det omvända!
Räknar fortfarande med en växelkurs på 8:1
för att det ska bli lite lättare att följa de tidigare
priserna mot vår numera ganska devalverade
krona, vet att kursen i nuläget är nästan 10 %
högre men vi gör det hela lite enkelt och kör på
med samma kurs. Räknar med att ”Trump effekten” avtar när folket i USA inser vilken idiot
man valt som ny president och sedan dalar nog
kursen ner emot de mer normala nivåerna igen.
Motostalgia – Indianapolis Brickyard Auction, USA
1956 Austin Healey 100M #BN2L231916.
Svart/röd med röd inredning. 7366 miles. En
genuin och väldokumenterad bil där det mesta
är original eller varsamt renoverat. Miltalet är
sedan motor och växellåda renoverades 1989.
Har tonneau men ingen cabb. Inredningen är i
ett härligt nött skick med en skön patina. Överlag en bra bil med rätt historia.

Kondition +2.
Såld för 173 250 USD eller ca SEK 1 387 000.
Kommentar: En härlig Healey 100 och med
rätt dokumentation som visar att det är en av
de 640 fabriksbyggda M bilarna. Härlig patina både på lack & inredning vilket gör att
man inte behöver vara rädd för att ta ut den på
vägarna och njuta av vinden i håret. Vi anser
att priset var lite under vad marknaden brukar
betala så detta var ett bra köp!

Vän av ordning kanske nu tycker att vi börjar
bli lite larviga som går ner på sådana här små
objekt men eftersom Johan ska bli far, och jag
farfar, i maj månad så gäller det att börja i tid så
ekipaget är klart till runt treårsdagen. Nu förstår
ni alla att försäljningen av E-typen var triggad
av andra orsaker än bara pengar för ska man
bilda en ny familj så duger det inte att spendera
all tid i garaget och komma hem trött och skitig
till fru & barn. För oss ”gamlingar” ska det bli
en höjdare att få första barnbarnet att skämma
bort och nu gäller det att bygga klart gäststugan
vid sommarstugan snabbt så det finns plats för
alla tre!
Inte mycket nytt ifrån Healey marknaden och

1960 Austin Healey Sprite #9CUH26413
Röd med svart inredning. En bil i typsikt
bruksskick med lite brister här och var. Inredningen i mycket bra skick och det samma
gäller för mätarna och motorutrymmet. Bilen
har renoverats men inga uppgifter om när det
gjordes eller av vem.

Kondition -2
Såld för 19 250 USD eller ca SEK 155 000
Kommentar: Inspirerad budgivning upp till
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runt 10 000 och sedan gick det trögt tills ägaren släppte sin reserv och då kom det igång
igen och stannade på respektabla USD
19 250. En ärlig bil men avsaknaden av all
dokumentation runt renoveringen saknades
vilket är en synd och påverkar alltid priset negativt. Men priset får ändå betraktas rätt för
både köpare och säljaren och den nya ägaren
har nu en bil som inte kräver något annat än
att fylla på tanken och sedan ge sig ut och ha
roligt på vägarna. Som bonus är att en Sprite
alltid lockar fram kommentarer som: vilken
gullig liten bil!

ta ikapp lite av värdet jämfört med 3000
modellerna.

Bonhams, Knokke-Heist, Belgien.
1956 Austin Healey 100. #BN2L320671
Blå med blå inredning. Renovering till en
mycket hög standard där tonvikten är lagd
på att bilen ska vara i originalskick. Allt är
av högsta standard och bilen är redo för concouren. All dokumentation finns med fotografier och kvitton från renoveringen samt
BMHT certifikat.

The Finest, Aspen Co, USA.
1966 Austin Healey 3000 Mk3 #HBJ8L
34377.
Röd/svart med svart inredning. 90788 miles.
Renoverad 1966 med lite användning sedan
dess. Kommer med all dokumentation och bilen är i originalskick. Svårt att tro att det är
tjugo år sedan renoveringen gjordes för bilen
ser mycket fin ut och har bra passform rakt
igenom.
Kondition -1

Såld för 71 500 USD eller ca SEK 572 000.
Kommentar: Jag ville verkligen ha den här
bilen själv! Såg mycket bra ut och renoveringen har stått sig bra vilket tyder på att jobbet som gjordes för tjugo år sedan gjordes
rätt. Vi betraktar det som ett bra köp för en
mycket fin bil.

Kondition 1
Såld för 134 516 USD eller ca SEK 1 077 000.
Kommentar: BN2 versionen är ju den, förutom 100S, som tillverkats i minst antal och
är den bästa av de vanliga 100 modellerna.
Sympatiskt att se att man undvek att försöka
få till en 100Mlook vid renoveringen, utan
koncentrerade sig på att få en bil i helt originalskick. I vårt tycke är den värd varenda
krona och kommer nog även att visa sig vara
en bra investering framöver. Min egen kommentar är att detta pris nog är rekord för en
vanlig 100 och börjar närma sig de priser
man tidigare har sett för 100M versionerna.
Vi får väl se framöver om priset håller i sig
eller om det var ett fall då två stycken gärna
ville ha samma bil! Synd att det saknas uppgift om vem som gjort renoveringen!

Barret-Jackson, Las Vegas, USA
1958 Austin Healey 100-6 #BN4L51409.
Vit med svart inredning. 5744 miles. Fullständigt renoverad, dock ingen uppgift av
vem. Det mesta är nytt när det gäller krom,
inredning, fälgar och däck. Motorutrymmet
är i toppskick och hela bilen i concours standard.

Företags- och privatannonser.
1960 Austin Healey 3000 Mk1.

Blå/vit med blå inredning. Lite rolig beskrivning då man listar alla delar som är
kromade! Man börjar med dörrhandtagen,
askkoppen, kofångarna, grillen, mm, mm
och slutar med att även hjulen är kromade.
Tydligt att krom säljer i USA! Man begär
samma pris som för bilen ovan.
1962 Austin Healey 3000 Mk2. Vit och i
övrigt nämner man bara att det är en treförgasar variant. Begärt pris 85 000 USD – ca
SEK 680 000. Säljs av Limited Inc i USA
liksom bilen nedan:
1967 Austin Healey 3000 Mk3. Blå och
uppges vara totalt renoverad och har en femväxlad låda. Dock framgår det inte om det är
en normal låda med overdrive som ju även
den kan kallas för femväxlad. Begärt pris
110 000 USD – ca SEK 880 000.
Finns dessutom ett antal privatannonser på
lite olika modeller från en 100M kopia för
105 000 USD, en 100-6 för 42 500 USD till
en 3000 Mk1 för 82 500 USD. Snittpriset
för en 3000 verkar ligga på runt 70-75 000
USD på den privata marknaden. Sedan är
det ju svårt att veta vad de säljs för i verkligheten!
Försökte i vår förra artikel att locka fram
några som känner sig manade att arbeta mer
aktivt med vår fina klubb men responsen var
inte överväldigande, inte ett enda svar! Så
samma upprop igen: har ni tid över och känner för att arbeta lite mer aktivt med en av
Sveriges bästa märkesklubbar – hör av er!
Det är inte ett speciellt betungande arbete
men kräver givetvis att hjärtat klappar för
klubben och att hen vill göra något för att få
den att växa och leva framöver!
Vi letar med ljus och lykta efter er alla under pensionsåldern och helst de av det vackra könet för att motverka förgubbningen
som nu råder!
Hälsningar, Ulf & Johan
PS. Missa inte årsmötet 2017 för det
kommer att bli en höjdare! Vi åker till
Gottland! Kan ni tänka er ett bättre
ställe för att lufta er Healey på? DS.

SMALLEYS FUNDERING
Silver/svart med svart inredning. Står inte
mycket i annonsen men bilen ser bra ut på
bilden. Begärt pris 69 995 USD – ca SEK
560 000. Säljs av Paramount Classic Cars i
USA. Som även har en annons på:
1963 Austin Healey 3000 Mk2.

Inför årsmötet .......
Om man placerar all jordens
befolkning på Gotland .......
..... så får alla 0,34 m2 var!

Kondition 1.
Såld för 48 400 USD eller ca SEK 388 000.
Kommentar: Köparen fick en av de finaste 100-6 på marknaden för ett mycket
bra pris. Kommer nog att visa sig vara en
bra investering när 100-6 modellen börjar
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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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The Austin Stand at Geneva Show 1959

Vår medlem #696 Stig Hellsten ett BMCpåbrå som resulterat i en tjock bunt av BMC
Kundtidningar från 60-talet som jag delvis
fått ta del av och Stig kåserar nedan med lite
reflektioner om de engelska bilarna och vad
som kanske låg bakom deras undergång och
fall.
Läs och begrunda – det var nog inte alltid
lätt att vara BMC-handlare på 50- och 60-talet! / Red

D

e bläddertidningar som jag skickade
för ett år sedan innehöll ju en hel del
Austin och ganska lite Healey. Och
det var ju så det såg ut på den tiden, för det
såldes ju inte Healey överallt. Dyra grejor
var det, helt klart. Tidningarna är väl intressanta på det sättet att man, i vart fall med facit
i hand, av dem ser vart det skulle komma att
sluta för den engelska bilindustrin.
Lite på det sättet blev det även för min farsa
som sålde engelska bilar i Karlstad mellan
1957-67. Han blev till slut tvungen att ge upp
för kunderna kom tillbaka innan första året var
passerat.
De var missnöjda för att oljetrycket plötsligt

var borta; eller med hål i en
kolv efter 100 mil; eller att
växellådan satt bergfast i
tvåan; eller att bilen var vattenfylld upp till trösklarna
efter varje regnperiod; eller
att den inte startade för den
var dödare än död när det syntes ett moln på
himlen; eller att det tydligen bara fanns två
lägen på bromsarna – det ena var platt i golvet om det hade varit minus på natten; etc i
all oändlighet. Knappast en nöjd kund någonstans! Krocksäkerheten ska vi inte tala om,
och den var knappast ens känd som begrepp
och tur var väl det, eftersom plåten i främre
golvet rostade på ett självutplånande sätt.
Annars sålde han ganska mycket MGA i
Västergötland. Det byggdes upp ett flygvapen där och det gick som en löpeld att (välbetalda) piloter helst skulle ha en MGA. Då
kunde man åka till närbelägna Finnerödja
jordgubbsplockning där det fanns svettiga
stockholmsbrudar i överskott. Hade det inte
nappat förut så skulle det hända grejor nu –
garanterat i min lilla låda. Och det gjorde det
nog också …

Sedan kom det hundkojor och avarter av
dem med giftigt klägg i fjädringen och samma
olja i växellådan som i motorn och två spånfräsar däremellan. De bilarna var visst inte
gjorda för att repareras, besvärliga även när
det gällde småsaker. Morris Oxford, sida- och
toppventil – specialverktyg till det mesta. MG
och Morris och en Vanden Plas till en pensionerad överste.
Ett märkligt fel fanns på Borgward Isabella
(vet att det inte var en BMC-bil!), där det ringde folk och hade plötsliga problem med att
ratten satt bergfast. De tog sig inte ens ut från
parkeringsplatsen. Det berodde på att styrsnäckan satt i en stor plåtlåda under innerskärmen. Lådan hade ett dräneringshål nedtill som
blev tätt under sommaren. Lådan blev sedan
vattenfylld under hösten och när första riktiga
vinternatten kom så frös ratten fast. Jag slutar
här, det finns mera, tyvärr alldeles för mycket.
Ungefär här så tröttnade farsgubben på det
engelska och gjorde annat som lönade sig
bättre.
Vi avslutar med en lite mer modern bild, on än inte
modernare bil – Stigs egen fina AH 100.

The 100-6, which completed a four days run and a bag of seven Class ’D’ records recently on the Monterey
Circuit. To the left: The 100-6 in action (it circled the track continuously for 103 hours!) and to the right: The
record-breaking Cambridge University crew.
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'ĂŵŵĂůǀćŶĨĊƌŶǇƩŚĞŵ

,Ƶƌ ĞŶ ůŝƚĞŶ ŽƐŬǇůĚŝŐ ^ƉƌŝƚĞ ŬĂŶ ƐƉĞůĂ ŝŶ ŝ ůŝǀĞƚƐ ŽůŝŬĂ ƐŬĞĞŶĚĞŶ͕ ŬŽƉƉůĂ ŝŚŽƉ ďĊĚĞ
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J

ag och min dåvarande flickvän träffade
Göran och Mona på Smögen 1966.
Göran ägde då en grön Austin Healey
Sprite av 1959 års modell. Alla fyra trängde
vi ihop oss i den tvåsitsiga Spriten och gjorde
ett antal utflykter längs kusten. Det var riskfyllt, men vi överlevde. Några poliser såg vi
aldrig till. Senare fick jag höra att bilen hade
kraschat på Öland och blivit till skrot sedan
rattstången gått av.
Själv ägde jag ingen bil vid det tillfället.
Jag insåg också att en sommarbil inte passade mina behov. Men drömmen om en Sprite
levde. Det skulle dröja 29 år innan den gick
i uppfyllelse!
En man i Linköping annonserade att han
ville sälja sin Sprite. Han berättade att han
ägt den sedan 1972 och raggat upp sin blivande hustru utanför Katedralskolan där hon
gick i gymnasiet.
Bilen var lackad mörkröd och i bruksskick.
Det mesta var original. Efter att säljaren gått
med på vissa justeringar för att få bilen besiktigad, blev det affär. Min dåvarande svåger Anders och min son Calle hjälpte mig
att ta hem bilen till Bollstanäs i Upplands
Väsby, där jag bodde vid den tiden.
Gösta Andersson på Haacks Bilservice i
Upplands Väsby monterade ett rostfritt avgassystem och en brandsläckare. Jag blev
medlem i Austin Healey Club of Sweden och
fick min bil veteranförsäkrad i Folksam efter
besiktning. Under åren på 90-talet gick bilen
ca 50 mil per år. Alltid i gott väder och till
vackra platser. Jag körde också hem några av
grannarnas barn när de tog studenten.
När jag forskade i min bils historia, fann
jag en mängd ägare under åren. Att det var
en sommarbil jag hade köpt avspeglades sig
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i historiken. På 60-talet övervintrade den under den kalla årstiden hos ett antal numera
avsomnade bilförsäljare runt om i Mellansverige.
En av de privata ägarna på 60-talet hade ett
efternamn som lät bekant, Lars-Erik Tillman
från Åtvidaberg. Samma efternamn hade en
f d arbetskamrat till mig, Caroline Tillman,
också från Åtvidaberg. Och Lars-Eriks bil
visade sig vara samma bil som jag köpte
1995, även om den 1969 hade varit lackad
orangeröd.
Jag återsåg Caroline senare i livet och vi
gifte oss 2003. Hemfärden från Fresta kyrka
till Bollstanäs skedde i Spriten.
Bilen behövde en motorrenovering och
Lars-Erik tog den på trailer ner till Vetlanda
och Tobbe på Tobbes Motor gjorde jobbet på
ledig tid, när han själv inte körde rally.
Spriten blev borta i två år. Under tiden hade
jag och Caroline funnit vårt drömhus och
flyttat till Åtvidaberg. Motorrenoverad och
nybesiktigad återbördades bilen till Åtvidaberg från Vetlanda 2009.
Lars-Eriks och Carolines far, Gösta Tillman, drev Gulfmacken i Åtvidaberg på 60och 70-talen och på macken jobbade på den
tiden Ingvar ”Nocke” Nilsson. Det visade sig
att han bodde kvar i Åtvidaberg. Och visst
mindes han Lars-Eriks Sprite. ”Nocke” hade
t o m mekat med den när Lars-Erik behövde
hjälp. När han fick höra att det var samma
Sprite, lovade han på stående fot att bli min
”chefsmekaniker”. Så här i Åtvidaberg har
jag fått det mesta gjort med hjälp av ”Nocke”.
Ett ytterligare kuriosum i sammanhanget är
att den från början lövgröna Spriten köptes ny
1959 av en konditor Sten Carlberg som bodde
på Vinkeltået i Sundsvall, ungefär 500 meter

från där jag bodde mina första tio år som
barn. Men om Spriten hade jag vid den tiden
ingen kännedom.
Historien om Spriten består av en märklig
räcka tillfälligheter. Jag och Caroline har vårdat bilen ömt. Den har funnits i våra respektive liv långt innan vi kände varandra och har
i vår ägo varit som en familjemedlem!
Men allting har sin tid. Och när vi nu har
skilts från vår Sprite är det ett känslosamt
farväl. Den ska få ett nytt hem i Norrköping
och bli lövgrön igen. Tack för 21 år, 400 mil
och många roliga minnen!
dĞǆƚŽĐŚďŝůĚ͗WćƌKůĂ ŬĞƌůƵŶĚηϭϴϰ
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Our Latest Big Healey
Performance Catalogue
Is Now Available
Our latest Austin Healey Performance
catalogue features 200 new products, 12
extra pages, updated specifications and
technical information that our customers have
been asking for.
Continued investment in the latest design and
production technology has enabled Denis Welch
Motorsport to add some innovative new highperformance products to the range.

7RRUGHU\RXUFRS\SOHDVHFDOOXV
RUYLVLWRXUZHEVLWHZZZELJKHDOH\FRXN

New Products Include:

%UDNLQJ

6XVSHQVLRQ

(OHFWULFDO

63DUWV

*HDUER[

6WHHULQJ

The price is right...
The quality is excellent...

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

DENIS WELCH MOTORSPORT, YOXALL, BURTON ON TRENT, STAFFS DE13 8NA, ENGLAND

3DUWV+RWOLQH  (PDLOVDOHV#ELJKHDOH\FRXN
27

dĞŬŶŝŬƟƉƐ
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/ĚĞƩĂŶƵŵŵĞƌůŝƚĞŽůŝŬĂƐŵĊƟƉƐŽĐŚŝŶƐƉĞůĨƌĊŶŶĊŐƌĂŵĞĚůĞŵŵĂƌ͘

Vår trots den långa resvägen – Anders bor i Umeå – flitige årsmötesdeltagare Anders Lindman förmedlar lite olika tips och tricks
som han har haft nytta av i underhållet av sin gammla trogna och flitigt använda BJ8a. Är det något som du tycker verkar lite
kryptiskt, hör direkt med Anders! Och fanatiska originalfantaster kan sluta läsa här ... / Red.
1. Många (även redaktören!) har problem med oljeläckage in i bromstrummorna från bakaxeln (”shaft to hub”). Så här har Anders lyckats
få tätt: a) använd bara papperspackningen och O-ringen, ingen packningsmassa eller dylikt. b) klipp bort någon millimeter runt om i papperspackningens innerkant/hål. Den riskerar annars lätt att gå omlott med O-ringen = fortsatt läckage!
2. På BJ-bilarna är det besvärligt att komma åt växellådan inifrån, en massa grejor som ska bort från mittkonsol etc innan tunneln kan lyftas.
För att enklare kunna komma åt att justera/kolla OverDrivesolenoid är det smart att ta upp ett hål i glasfiberkåpan, som man sedan täcker
med en för ändamålet formad plåt som skruva fast. Då behöver man bara lyfta på mattan för att komma åt.
3. Att öppna/lyfta på bakluckan varje gång man ska stänga av huvudströmbrytaren är jobbigt. Särskilt om man har ett reservhjul eller
resväska på luckan. Anders har monterat en utvändig huvudbrytare (med löstagbart brytarhandtag) vid stötfångarhornet.
4. Originalstolarna lämnar en hel del att önska vad gäller komfort, speciellt vid långa resor (och det har man i Norrland!). Nytillverkade
stolar finns att köpa via exempelvis www.ridgardseats.co.uk. Inte billiga, kan fås med och utan nackstöd. Att höja originalstolarna någon/
några centimeter i framkant genom kilar under är en billigare lösning, som i varje fall gör det lite bekvämare.
5. Och när man ändå håller på med stolarna: det finns plats för en liten låda under, där man kan förvara verktyg eller liknande. Smart lösning
som Anders ”lånat” från Bosse Johansson.
6. Kjell i Getinge, Anglo Cars, säljer dörrtätningslister som enligt Anders är vida bättre än originalen.

/ŶŶĞƌƐŬćƌŵĂƌƟůů,ϯϬϬϬ͘

Ytterligare en medlem från våra norra utposter har sänt in några rader med en underhållsbesparande liten modifiering. Tror att
många känner igen problembeskrivningen. Själv tvingades jag för ett antal år sedan in på en ”nyasfalterad” väg, d v s den där underbara uppfinningen med löst grus lagt på asfaltssmet som vi som kör förväntas packa åt vägverket. Fick hugga loss ca fem kg i varje
bakskärm när jag väl var hemma! Då hade asfalten börjat fungera som bindemedel! / Red.

..................
Jag har ägt min högerstyrda, svensksålda, BT7 1960, sedan 1973. Den har funnits i nordligaste Norrland sedan den var nästan ny.
Jag blev till slut less på att gräva ut jord och grus ur hjulhusen bak. Tänkte då att man kan kanske tillverka innerskärmar på ett relativt
enkelt sätt. Jag tillverkade en mall av kartong, mätte och klippte, provade och klippte tills det blev OK. hade kommit över en bit 0,8 mm
aluminiumplåt, som jag skräddade till med en vanlig hushållsax (och vad sade hustrun om det …? /Red). Hittade en lämplig tätningslist hos
Örebro Agenturaffär, se bild nedan.
Skruvade fast plåten med monterad tätning med plåtskruv, det blev tätt och fint, som syns på bilden. Det gick naturligtvis inte att använda
samma mall höger – vänster (är det engelskt så är det!), så det var bara att göra en ny mall till andra sidan. De här innerskärmarna har suttit
på i några år nu, lätta att demontera – montera vid behov.
Träffade Leif Sundqvist (#408), och Anders Lindman (#86) på veteranrally i Skellefteå. Leif tyckte att det här kunde vara ett tips till klubbtidningen – jord och grus finns ju inte bara i Norrland …
^ǀĞŶWĞƩĞƌƐƐŽŶ;ηϮϮϳͿ͕'ćůůŝǀĂƌĞ͘

'ƵŵŵŝůŝƐƚĞŶ͘ƌƚŶƌϭͲϰϭϭ
ŚŽƐPƌĞďƌŽŐĞŶƚƵƌĂīćƌ͘
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0SJHJOBM
-
QUALITY
AUSTIN-HEALEY PARTS!
5IF

"VTUJO)FBMFZ1BSUT4QFDJBMJTUT

2XUWHDPDUHUHDG\WRDVVLVWZLWKRXUIDVWDQGIULHQGO\VHUYLFH:HKDYHYDVWVWRFNVVRRUGHU¿OOUDWHV
are unrivalled by any other Healey parts supplier.
Whatever your Austin Healey requires, buy it from the company who understands your needs
and shares your passion.

For Austin-HealeyPRGHOV06%1%1%1%1%7%-%-

Visit our website www.ahspares.co.uk
Tel: 0044 (0)1926 817181 | Email: sales@ahspares.co.uk
:HVWÀHOG5RDG.LQHWRQ5RDG,QG(VW6RXWKDP:DUNV&9-+8.29

,ĞĂůĞǇDĂƌŬĞƚ

KALENDARIUM

FÖR AUSTIN HEALEY CLUB OF SWEDEN

På medlemmarnas önskan återinför vi vårt
kalendarium här i tidningen.
Men tänk på att informationen på hemsidan oftast är mest aktuell och mer innehållsrik.

Ni som söker eller vill sälja delar: titta regelbundet på klubbens hemsida, där
dyker de flesta annonser upp först. Har varje dag som utgivningstid ...

ůůĂ^ĞĐƟŽŶĞƌ͘
Har inte några arrangemang att rap-

Välkomna till

VÅRMÖNSTRING

portera förutom vårmönstringen här till
vänster, men håll utkik på hemsidan,
där kan det dyka upp arrangemang.

Lördagen deQ  maj

Mini Seven Club Sweden inbjuder till
vårmönstring i Stockholmsområdet
den  maj 201.

WƌĞƐƐͲƐƚŽƉƉ͊͊
Sektion Syd besöker Anders Schildt
och hans Sideways Engineering 29/4
13.00.
Landskronavägen 796, Rydebäck,
Helsingborg. ”Open workshop”.
Ingen föranmälan, alla välkomna.
Mer info på hemsidan och klubbens
Facebook-sida!

Samling kl 09:30 på /+1 MACKEN SOM DU HITTAR SÌ HÊR FÚLJ % NORR UT OCH TA AVFART
+ALLHÊLL 3 DIREKT DÊREFTER LIGGER MACKEN
Avfärd kl 10:00. Vi kör -10 mil längs svenska vårvägarMEDSTOPPMITTI  4A MED
CAMPINGSTOLAR OCHNÌGOTATTGRILLA TILLSAMLINGEN EFTERMÌLGÌNGEN)NGEN FÚRANMÊLAN INGEN
STARTAVGIFT
%VFRÌGORKANSTÊLLASTILLEVENEMANG MINISEVENCLUBCOM
ELLER EASTSECTION HEALEYSWEDENCOM
Välkomna!

EǇƩŝZĞŐĂůŝĂƐŚŽƉĞŶ͊
Stort, lyxigt Badlakan
av kammad öglefrotté (550gr/m2)
Finns i vitt och marinblått med röd
AHCS logga.
Storlek 90x150 cm, (räcker runt alla
magar!)
Pris 345:- plus porto

Z,<ͲƐĞƌŝĞŶϮϬϭϳ
Kinnekulle
12-14 naj
Gelleråsen Karlskoga
16-18 juni
Knutstorp
7-9 juli
Mantorp
18-20 aug
Falkenberg
15-17 sept
Mer info om de olika tävlignarna på www.rhkswe.org
Boka in och besök Healey-depån!

Broderade tygmärken.
Snygga färger och tydliga detaljer.
Monteras enkelt med strykjärn.
Anvisning medföljer
Pris endast 25:Piffa upp jackan, tröjan, skjortan, blusen, blazern, kepsen, overallen!

Broderat tygmärke Austin-Healey Wings
Storlek 150 x 20 mm

Broderat tygmärke
Austin Healey Runt 67 mm.

Broderat tygmärke Sprite
Runt 67 mm.

/ŶƐƚƌƵŬƟŽŶĨƂƌĨĂƐƚƐćƩŶŝŶŐĂǀƚǇŐŵćƌŬĞŶŵĞĚŚũćůƉĂǀƐƚƌǇŬũćƌŶ͘
1. Välj ut en slät plats för märket; 2. Sätt strykjärnet på två prickar (180o); 3. Värm upp underlaget i 5 sekunder; 4. Lägg på märket;
5. Lägg ett bakplåtspapper ovanpå märket som skydd mot strykjärnet; 6. Värm i ca 45 sekunder; 7. Låt papper och märke ligga kvar tills det svalnat …

… och sedan kan jag (Red.) inte låta bli att tillföra en alternativ slutinstruktion som publicerades i ett av de allra första numren av vår tidning
på 70-talet, även om det då inte gällde ett tygmärke utan någon form av klubbdekal till tröjorna: ”… och sedan tar man en kall Pripps, eller i
nödfall TT, rullar över märket för att jämna ut och kyla ner. Blir det bra så får man sedan dricka upp ölen!”
Tror det var Utter i Göteborg som stod bakom denna anvisning. Valet av ölsorter talar i alla fall för det!
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ZĞĂ͕ZĞĂ͕ZĞĂ͊͊ϮϬйŶĞĚƐĂƩ͊
Jämförbara   jackor   i   handeln:  
ϱϬϬϬ͗Ͳ͊EƵĞŶďĂƌƚ^ƚŽƌůĞŬD

dćŶŬƉĊǀŝŶƚĞƌŵƂƌŬƌĞƚ͊
Klubbmärke tyg Nedsatt pris 25:-

Ledslaps
Reflexband som lyser eller
blinkar med två hastigheter.
80:-

T-shirt ljusblå/svart/vit/mörkblå
100:Klubbdekal Metallfolie 20:

Klubbjacka 1500:- Nu 1200:-

Skjorta ljusblå oxford med
button down krage. Ej slim fit.
Bröstficka . Brodyr Austin Healey Club of Sweden.
Endast stl: L, XXL. Pris: 400 kr

Vagnmärke 280 kr

SLUT

Klubbkeps: svart, grå, blå, 120:SLUT
SLUT

Vagnmärke 40-årsjub. 200 kr

͟>ĞŶŶĂƌƚƐ,ĞĂůĞǇWŽƐƚĞƌ͟
Inplastad, storlek 40 x 57 cm, pris
125:- inkl. porto
(och kommer ni till Stjärnhov, – trevligt med besök här ute på landet – och
hämtar den eller köper på Årsmötet
kostar den bara 100:-!)

Piké ”Slazenger” (bra kvalité!).
Färger: Grå/Kornblå/Beige.
S till 3XL.
230:-

Paraply ”golfmodell” grön/vit,
svart/röd resp röd/vit 250kr;
blå/gul 275kr,
Vagnmärke TEHMIS 300 kr
Fleecejacka MAC 1, med
AHCS logga broderad. Två
fickor med dragkedja. Dragsko i
nederkanten. L, XL XXL. 240:-

ZĞĂ͕ZĞĂ͕ZĞĂ͊͊EĞĚƐĂƩƉƌŝƐ͊

1
2

,^ZǇŐŐƐćĐŬ͘
Skjorta mörkblå med ryggtryck
Stl: M, L 435:- Nu 299:-

Snygg och bekväm ryggsäck lämplig för
den korta promenaden under bilturen.
Stor ficka på framsidan och flera fack
på insidan. Separat mobilficka med
uttag för hörlurar. Bärhandtag, vadderade axelremmar, baksida och botten
samt reglerbara remmar på sidorna.

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

Vykort 21x15 cm 10:ange vilket nummer!

Pris 355:-

Använd klubbens utmärkta
och snygga reflexväst!

Piké ”Lacoste”, svart, röd 210:Kvarvarande stl: S, M.

,^Ƶī͘

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

En halsduk, en mössa, en bandana, ett hårband!

Nyckelring DHMC 100:-

Välj hur du använder den. Skyddar
dig mot vind, kyla, sol, snö och
piffar upp din outfit.

Pris 130:-

3

Registreringskylthållare 50:-

Beställ regalia NU (annars
glömmer du det!) genom att
gå in på: www.healeysweden.com/regalia eller
maila:
mfrieberg1@gmail.com
Du kan även ringa Micke på
076-282 80 99.

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

