ENTHUSIAST
Nummer 148 Mars 2018

6GGFIBSPSEFU
Ö

Enthusiast

nskar er alla en god fortsättning på det nya året. Kanske lite sent
så här i mars månad men vår utgivning är ju inte så frekvent.
Nytt år med en mängd spännande aktiviteter såsom vårt eget årsmöte i
det fagra Skåne och givetvis det betydligt större European Healey Meeting.
Men sedan sker det ju en mängd olika aktiviteter på lokal nivå och de
är mycket viktiga för vår gemenskap i klubben. Vi väntar nu ivrigt på att
vårsolen ska börja lysa och vägarna sopas från sand och salt så våra bilar
kan börja rulla igen!
Detta marsnummer går nu ut till alla som vi via Transportstyrelsen har
identifierat som ägare av en Austin-Healey, så jag vill ta tillfället i akt att
pusha lite extra för att även ni ska bli medlemmar i vår klubb.
Läs detta frinummer och förhoppningsvis ska ni tycka att det är en bra
och informativ tidning med goda tips och råd om hur man sköter om sin
kära Healey och alla de olika aktiviteter som finns inom vår klubb.
Ni som är förstagångsläsare ska även veta att klubben har ett renoveringsstipendium som ni kan söka! Bra hjälp på vägen när man ska göra en
större eller mindre renovering!
Till alla våra befintliga och nya medlemmar – ha en bra vår och vi ses
snart ute på vägarna!
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ƵůćƌƚƌćīĂŚĞŶŶĞŝ,ĞĂůĞǇĚĞƉĊŶ
under sommarens RHK-race!

Missa inte ...
1. Nominera till Årets Enthusiast!
2. Ansöka om klubbens renoveringsstipendie!
Du hittar mer info om detta på sidan 14.

å var det då dags för Enthusiastens vårnummer! Visst låter det
hoppfullt, trots snödrev in från havet med styv kuling och kyla
utanför när jag skriver detta.
Själv har jag haft en lugn vinter vad gäller Healeymekande – gat-Healeyn gicks
igenom förra vintern, och race-Healeyn var ”oskadd” när hösten kom. Alltså
bara att lagra upp inför denna säsong. Men det är konstigt nog inte svårt att få
tiden att gå ändå. Firar faktiskt tio år som ”pensionär” nu i dagarna och har inte
haft en långtråkig stund!
”Döstäda” var ju ett av de nya orden för 2017. Låter ju ganska dramatiskt, men
det är kanske det som kan beskriva vårt fordonshanterande under senaste året.
Det började redan i somras när både hustruns och min Harley såldes, och fortsatte nu i höst med avyttring av vår röda italienare. Den har jag faktiskt ägt i över
30 år och haft mycket glädje och njutning av. Under senare år dock garagerad
alltför mycket för att inte få dåligt samvete – bättre en ny ägare får njuta av den
(när vi tydligen inte haft vett att göra det …). Det här med husbil och båtar tar
ibland alltför mycket sommartid i anspråk.
Men var inte oroliga – det blir inte tomt varken i garagen eller på att-göralistan! Finns fortfarande några tvåhjulingar i behov av både uppmärksamhet och
användning, och framförallt våra båda Healeys. Vad det gäller dem blir det nog
andra som får ta ansvaret för att ”döstäda”, och då mer ordagrant!
Ändringarna i redaktionskommittén fortsätter. Med ålderns rätt (inte levnadsutan redaktionskommittémedlemskapsåldern!) har jag beviljat Anders Gustafson
utträde. Tror han varit engagerad i tidningen sedan tonåren – både hans och tidningens! In kommer istället Cecilia ”Cilla” Andersson, som dessutom kommer
att avlasta mig en del av redaktörskapet för att så småningom ta hand om det på
egen hand.
Välkommen Cilla!
Detta nummer av tidningen går ut inte bara till er medlemmar, utan även till
hundratals andra Healeyägare som ännu inte är med i klubben. Visst vore det kul
om vi kunde utbringa en skål för något femtiotal nya medlemmar under årsmötet? Du själv kanske kan göra en insats – känner du minst en Healeyägare eller
Healeyintresserad som ännu inte är med i klubben? Bearbeta!
Ut och kolla lufttryck och vätskor nu, så din Healey är klar för en tidigt
vårutflykt, tycker
Anders Lotsengård

DĞĚůĞŵƐĂǀŐŝŌĞŶ͊͊͊

Årsmötesinbjudan ...

Har du inte betalt årets medlemsavgift så är dessvärre
detta det sista numret du får i
brevlådan!
Hur du betalar ser du i #147
December 2017.

... hittar du på hemsidan!
Har du misssat att boka in och anmäla dig?
Då är det nästan för sent, men ring och
kolla!
Har du tur finns det kanske fortfarande
möjlighet att vara med på detta det viktigaste
AHCS-evenemanget i år!
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Det började med MG TC!

Den här rapporten om köp och renovering av en Healey 100 (GLA 534) börjar med erfarenheter från en
ůĊŶŐƌĞůĂƟŽŶŵĞĚD'd͘
DŝƩŝŶƚƌĞƐƐĞĨƂƌƐƉŽƌƚďŝůĂƌƐƚĂƌƚĂĚĞŵĞĚĂƩĊŬĂŝƉĂƉƉĂƐD'dƉĊϲϬͲƚĂůĞƚ͘:ĂŐǀĂƌŝƚŽŶĊƌĞŶŽĐŚƐĊŐ
ŬŶĂƉƉƚƂǀĞƌŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚďƌćĚĂŶŽĐŚĮĐŬƐĂŵƐĂƐƉĊƉĂƐƐĂŐĞƌĂƌƐŝĚĂŶŵĞĚƚǀĊǇŶŐƌĞďƌƂĚĞƌ͘
Text och Foto #522 Johan Larson

J

ag deltog innan dess i pappas sökande
efter en ”sportkärra”, som han kallade
fenomenet, och det växlade mellan
begagnad Porsche 356 och MG TC som
han drömt om sedan sin egen ungdom.
Han hade kvar broschyren från sitt första
besök hos Förenade Bil som då sålde MG
i Sverige.
Det blev till slut en TC och den gjorde
starka intryck på mig – den engelska sportbilens förträfflighet och kultstatus. Pappa
sålde dessvärre TC:n efter starka påtryckningar från mor som inte alls såg något positivt med att åka MG!
Detta hände när jag själv började närma
mig körkortsålder och gjorde mig minst
sagt förbannad, så i ren ilska köpte jag
själv en egen MG TC! Det var 1970 när
körkortet var klart och lite pengar från
sommarjobb fanns att tillgå, men de räckte
bara till en risig TC.
Entusiasmen över objektet var ändå
mycket stor. Bilen höll att köra en kortare
tid och sedan blev det renovering, vilken
blev klar först i mitten på 80-talet.
Bristen på att åka engelskt löstes under
tiden med diverse parallella innehav såsom
Lotus Cortina, Morganbilar med mera.
Men, jag återkom hela tiden till min TC
som inkarnationen av ”den engelska sportbilen”: okomplicerad med sina standard-
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delar och speciell i sin uppenbarelse med
enkel och lätt kaross. Jag har haft den i
snart 50 år och den har varit mentalt till
salu flera gånger för andra mer jordnära
behov för familjen, typ sommarstuga, husrenovering med mera, men tack och lov
överlevt dessa hot.
Den engelska sportbilen är ju en relations- och kulturfråga man inte överger
utan vidare som sann entusiast. Möjligen
kan man övergå till nya objekt! Det vore
annars att svika ett ideal.
Sanningen att säga så har några fundamentala insikter ändå mognat fram under
alla dessa år med TC – man skulle möjli-

gen kunna erkänna att en MG TC har några
tillkortakommanden som sportbil med sin
30-talskonstruktion i jämförelse med en
Healey 100 …
Dags för en Healey 100?
Från ett TC-perspektiv har Healey 100
onekligen några intressanta egenskaper,
exempelvis en dubbelt så stor och stark
fyra i sin M-version! Bara detta faktum ger
en vagn med bra viktfördelning och onekligen fina förutsättningar för underhållande
köregenskaper. Samtidigt är det genuina
konceptet oförstört med enkla standardlösningar i en enkel, lätt och snygg kaross.
Utsidan var inte så dålig före renoveringen ...
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Ŷ ϭϬϬ^ ƐŬƵůůĞ ũƵ ŝŶƚĞ ƐŝƩĂ ŝůůĂ ͘͘͘ DĞŶ ĞŶ ŶǇƌĞŶŽǀĞƌĂĚ
”100M” går inte av för hackor heller, eller vad tänker Johan på?

Detta började klarna för mig och för snart
tio år sedan hade frågan mognat så pass att
det var dags att skaffa en Healey 100 för
att känna mig för om det ändå var dags att
ersätta TC:n?
En röd Healey 100 BN1 i synbart hyggligt skick inhandlades och vi körde runt
på våra slingrande vägar i Mälardalen och
kände att nivån på ”spirit of the open road”
kunde utvecklas ytterligare med Healeyn!
Ett välarrangerat European Meeting i Tylösand blev också en höjdpunkt på alla sätt
med massor av trevliga entusiaster att dela
glädje med. Vi körde på fina slingor och
”full speed” på mötets ”track-day”.
Vi började samtidigt inse att vår Healey
100, som nu belönats med helt nya missljud, endast med möda skulle klara återfärden till Strängnäs – men sedan var det nog
stopp där.

Efter en regnig hemfärd satte vi domkraften i krysset på chassiet under bilen och
lyfte varvid dörrarna öppnades och man
kunde lätt associera med en banan snarare
än med en potent Healey 100. Det blev en
brutal upplevelse som krävde resoluta beslut och actions om denna vagn verkligen
skulle kunna efterträda en TC efter alla år.
Renovering stundar.
Nåväl, allt mekaniskt åkte ur och vår Goran
(Nilsson) från Borås plus Uffe (Aggeryd)
kom till undsättning för genomgång och diverse goda råd om renoveringar.
Många svårigheter visade sig då, bland annat hur en slutkörd kaross och chassi bäst
skulle kunna fixas. Ramen var slut från insidan genom år av sakta rostande och den är
ju intimt sammanbunden med resten av karossens struktur så det krävdes en gedigen
insats och inte ett antal mindre lagningar.

Jag fann till slut att Bart i Holland (100
Healeys) skulle ha kapacitet att flytta över
så mycket som möjligt till en ny ram och
struktur från Kilmartin och så blev det.
Kaross plus diverse delar skickades dit så
att den åtminstone skulle kunna komma på
hjul. Uffe har rapporterat i Entusiasten från
renoveringen hos Bart i en artikel om ”Den
engelska patienten”.
Samtidigt började också frågan mogna
fram – nu efter lite egna Healey-erfarenheter – om att den absolut optimala Healeyn,
enligt min smak och erfarenhet, trots allt
är en Healey 100 BN2 i M-version, med
bättre bromsar, växellåda och bakaxel.
Jag fick nu chansen med anledning av
den omfattande renoveringen av kaross
mm att starta med ”vitt papper” då både
bakaxel och växellåda ylade kraftigt efter
Tylösandsmötet och krävde åtgärder.
Alla ni med annan uppfattning må ursäkta men i en väl utsorterad Healey 100
finns något av det som verkligen representerar den engelska sportbilen när den var
som bäst – enkel, elegant och smart – snarare än dyr och komplicerad! Man kunde
ju argumentera för en 100S men då med
”weather-equipment” för våra breddgrader
och inte bara för att drömma om att svänga
ner till fiket och bränna lite gummi.
En ”ny” Healey 100.
Närmare fem år senare, sommaren 2017,
kommer till slut en biltransport från Holland och lastar av en helt ”ny” Healey 100
i Strängnäs. Ett verkligt fint detaljarbete
som vi står hänförda inför.
Arbetet har såklart följts i detalj under tiden, men mest på distans med bilder med
undantag från några besök i Holland. Tack
och lov så överträffar verkligheten förväntningarna när den till slut står där!
Mitt mål att göra en Healey 100 så väl
preparerad som möjligt för att kunna köras
och upplevas som ”a true Brittish sportscar” växte successivt fram, men samtidigt
så original och tidstypisk som möjligt med
tanke på att det är en helt igenom renoverad bil.
När jag säger original så blir det en sanning med modifikation då den nu inte är
precis som när den lämnade fabriken och
kom till Ostermans i Stockholm i maj
1954.
Jag har helt enkelt gjort mig den BN2
M som jag ville ha genom att uppdatera
bromsar, växellåda och bakaxel till de senare delarna och tillfört M-konverteringen
med diverse Denis Welch-delar i motorn
för lite extra kraft och körglädje. De uppdaterade delarna kom från välsinnade och
erfarna medlemmar i AH-klubben genom
Gorans och Uffes försorg. Och till min
glädje kunda jag köpa en ”original” United
Laminations Hard Top av en annan medlem – det blev ”kronan på verket”!
5

Sedan ville jag ha en metalliclack på bilen för att lyfta de fina formerna på 100:an.
Det blev helt klart för mig under Tylösandsmötet att den ljusa gröna tävlingsfärgen som Healey använde på sina
experimentbilar (”ice green metallic”
kallas den i en av märkets färgsammanställningar som referens) är makalöst fin
på en Healey 100 och att betrakta som en
originalfärg.
Bart har berättat att besökare i hans
workshop nästan undantagslöst först gått
fram till den ljusgröna bland en handfull
Healey 100 i hans workshop.
Som vanligt är de första 100 milen efter
en renovering ett rent h-te med massor av
”avlusning” och inställningsarbete som
man naivt tror sig slippa undan med en
nyrenoverad bil – dessa engelska fordon!
Just nu försöker jag få allt att lira som
det ska – och helst lite bättre – så kvällslitteraturen inskränker sig till Service
Manual för Austin Healey 100. Ja, det
skulle kunna bli en egen krönika om de
först hundra milen men det får bli en annan historia …
Conclusions …
Resultatet så här långt och efter 100 avklarade mil: A true British Sportscar!
Som vanligt har allt tagit tre gånger så
lång tid och högre kostnad, men jag har
fått det jag ville ha och det är i slutändan
viktigast.
Jag roade mig med en jämförelse att räkna ut hur många TC med inköp 1970 det
går på en nyrenoverad Healey 100, men
det vill nog ingen Healey-fantast veta. De
skulle täcka en åker i Mälardalen … Detta
bör onekligen vägas in i vågskålen.
Det som nu återstår är så klart lite finjustering och mer avlusning, men det är samtidigt intressant hur mycket ny energi och
entusiasm som kommer fram bara genom
att ta sig an ett helt nytt och fräscht projekt, vilket skall läggas till 100:ans fördel.
Jag är själv egentligen inte så teknisk
och mekande, men pysslar gärna så mycket jag kan och får god hjälp av Uffe som
gärna kommer till undsättning i skarpt
läge plus lite telefon-konsulting från The
Goran och andra i vänner klubben.
Vi blir unga entusiaster igen när vi ses
i garaget – ”never a dull moment in the
garage”!
Ja det var den mer emotionella beskrivningen om huruvida en Healey 100 bättre
lever upp till drömmen om den ”engelska
sportbilen”.
Till våren skall vi ut på vår egen
”Nordslinga” (=Vansörundan!) och
sätta bilen på prov och utvärdera om
en Healey 100 verkligen klår den gamla
TC:n – eller är det bara är en illusion
och förnyelsen i sig? Vi återkommer …

Jodå, visst blir det betydligt mer ombonat i en Hundra med HT!
ĞŶƉĂƐƐĂƌĮŶƚŝŶŝϭϬϬ͗ĂŶƐĨŽƌŵƐƉƌĊŬŽĐŚĚĞƚǀŽƌĞĨƂƌŵŽĚůŝŐĞŶ
en omöjlighet med HT på en TC!

Johan H Larson
6

Enthusiast nr

148

Annons

1953 och 2017
Sveriges första Healey på
Teknikens Världs omslag
1953. Samma bil 64 år
senare efter en renovering
av yppersta världklass.
Arbetet är utfört av oss,
som inte bara gör Concours-renoveringar utan
alla förekommande arbeten
på dessa bilar. Vänd er till
oss, Europas mest välmeriterade och kunniga renoverare av Big Healeys!

Best in Show, St Moritz 2004.
Best in Class, Halmstad 2008.
Best and Second in Class,
*Y\Pќ:LJVUKPU*SHZZ
Alsager 1991.

med

Nr

2017

PRIS 70 ÖRE
I Norge 1:40, Danmark 1:40
NOV

Kontakta oss och få experthjälp till din bil för 600 kr/tim plus moms.

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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Le Mans Classic
- en bruksanvisning!

ƵŐĂƫϯϱŵĞĚĂǀĂŶĐĞƌĂĚ͟ǀĞŶƟůŬĊƉĂ͘͟^ŽŵŶŝǀĞƚ
ŚĂƌƵŐĂƫinte några topplock, utan ”allt i blocket”!

J

ag tycker om att kolla på gamla
bilar, och helst på sportbilar som
används på riktigt.
Till skillnad från tävlingar med de allra
senaste och vassaste bilarna, där man aldrig kommer lika nära som TV-kamerorna
gör, så kan man ibland se riktigt bra racing
när man besöker de olika historiska racen
som blir allt fler och större.
Jag är ingen finsmakare, men tycker att
det är roligt när jag själv kan se och förstå
vad som pågår. Ännu bättre om jag kan använda pauserna till att kolla närgånget på
begriplig teknik i gamla bilar och allt annat som pågår runt en tävling, och att prata
med folk som har samma intresse.
Var hittar man denna goda cigarr? Jag
skulle ibland ha haft god nytta av lite inledande tips från andra, och numera kan
man publicera sina erfarenheter på det lättåtkomliga Internet.
Här kommer en liten aptitretare från förra
gången med Le Mans Classic!
Tävlingen ordnas som en spin-off från det
välkända uthållighetsloppet i södra Frankrike, strax utanför staden Le Mans. Banan
har överlevt genom åren genom att den
har erbjudit nya utmaningar allteftersom
bilindustrin har utvecklat lösningar för att
vinna dessa mycket prestigefyllda segrar.
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Från början, och det var 1923, handlade
det mycket om att utveckla bränslesnåla
bilar.
Tävlingen pågick i 24 timmar, och tävlingsbilarna var både starka och snabba
redan då men de var tyvärr också mycket
törstiga. Och det gick inte att vinna om
man ofta var tvungen att besöka depån för
att fylla på bränsle.
Det fanns också den berömda Mulsannerakan, Frankrikes längsta raksträcka, och
höga topphastigheter skulle kombineras
med vägegenskaper i de chikaner som från
början var helt vanliga gator inne i staden.
Om detta kan läsas på andra ställen där
kunniga personer redan har skrivit, det
finns också gamla filmer. En annan sak
som gjorde tävlingen intressant var att
vädret, på denna plats och i början av juni,
gärna var omväxlande med saftiga ösregn.
Och en uthållighetstävling som delvis gick
på natten var det ju redan. Man har alltid
haft olika klasser av bilar, och de olika
topphastigheterna skulle ge situationer
som höll förarna ordentligt vakna.
Allt detta sammantaget gjorde emellertid att publiken inte alltid hade det så roligt. Mörker och ösregn, knastrig speaker
på obegriplig franska, ingen koll på vad
som egentligen händer etc., gör att denna

dĞǆƚŽĐŚ&ŽƚŽηϲϵϲ^ƟŐ,ĞůůƐƚĞŶ

tävling nog ses bäst via en betal-TV kanal
för den som inte måste känna dofterna på
plats. Vi låter det vara en smaksak för den
enskilde.
Le Mans Classic är något helt annat.
Den anordnas vartannat år sedan 2002 och
man använder hela den bana som den ordinarie tävlingen numera körs på.
För att få delta krävs helst att bilen ”personligen” har tävlat här i en ordinarie 24h
upp till år 1979, och den ska vara i ett så
original och tävlingsgodkänt skick som
möjligt.
I brist på bättre, så kan man godta att bilen är en potent kopia av något som inte
längre går att uppbringa för pengar och
här har tävlingsledningen ett styvt arbete
med att plocka ut de allra finaste russinen
ur kakan.
Även förarna är ofta namnkunniga, i vart
fall mycket kunniga då de första årsmodellerna av förare är ännu mera sällsynt än
deras bilar. Det går naturligtvis åt mycket
pengar för att hålla sig på topp här, men det
är ingenting som besvärar dig som vanlig
åskådare.
Den enorma skillnaden i prestanda gör att
man har delat in bilarna i sju klasser, baserat på årsmodell, och man kör inte heller
24 timmar med dem utan det är olika grids
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på ca 1½ timma som pågår löpande under
ett helt dygn, och på träningen dagen innan
är det ca 1 timma i taget.
Allting är ofta avbrutet av olika publikdragande events som klubbparader mm
samt bärgning av det som inte har orkat
varvet runt. Nu är det början av juli månad,
och vädret är mycket säkrare mot nederbörd.
Förutom bilarna som tävlar, så sades att
det fanns 8 700 sevärda saker inne på området och jag betvivlar inte den uppgiften.
Och det fanns lika mycket på utsidan, på
parkeringsplatser, inne i staden, på campingen – överallt.
Kanske att urvalet hade en slagsida åt
det franska hållet och ett stort hål vad gäller nordeuropeiskt startfält, det är väl den
enda kritiska synpunkten på det. Men vilka
var nu de russinen som nu skulle plockas?
Gör så här: För det första ska du se till
att komma hit i god tid, senast på torsdag
eftermiddag.
Du måste ha en bil, och det enklaste är
väl att du tar din egen trogna kärra hemifrån. Då kan den lastas full med godsaker
på hemvägen och finansieringen av resan
är därmed redan tillräckligt ordnad. Eller
via en flygplats i närheten av Paris, och
med en hyrbil därifrån ca 20 mil.

Ŷ^WϲϲƐĞƌŵĂŶŝŶƚĞƐĊŽŌĂŶƵŵĞƌĂ͘
Peugeotmotor i den.

Kör inte över Hamburg, i vart fall inte på
morgon eller kväll för de köerna är enorma! Kör hellre längre åt väster, och den
lilla färjan över floden Elbe vid Glückstadt
är alldeles utmärkt.
Det är mycket möjligt att det går snabbare att köra på de halvstora vägarna under
hela resan än att hålla sig på de tillkorkade
motorvägarna (där vägarbeten hör till deras årstid och varannan bil är en lastbil). En
GPS är alltså nödvändig.

ƵŐĂƫϯϱŝŐĞŶ͕ŵĞŶƚǇƉͲŽĐŚǀćůďĞǀĂƌĂĚŽƌŝŐŝŶĂůƉĂƟŶĞƌŝŶŐ͘
Måste väl vara en engelsman ...

EŽƚĞƌĂƚćŶĚƐƟŌĞŶǀŝĚĨƂƌĂƌĞŶƐǀćŶƐƚƌĂŬŶć͕ĚĞćƌƟůů
för start och varmkörning men sedan måste man byta!

Trampbilsrace för juniorerna.
Även trampbilarna håller en klass för sig,
inga vardagsleksaker precis!

Beroende på hur långt norrut som du har
startat, och om man är flera som kan turas
om att köra, så kan det vara dags för nattlogi i trakten av Bremen.
Undvik att köra på en stor väg då en nationsgräns ska passeras, för köerna här i
Schengenland kan vara timslånga – ta istället den lilla vägen bredvid, det går snabbare och du kanske inte ens märker att du
passerade en gräns!
Du bör ha köpt viktiga biljetter till tävlingen redan innan, och du ska definitivt
köpa en depåbiljett och helst även en läktarbiljett.
Det finns även en VIP-biljett utanpå det,
men den verkade mesta handla om extremt
dyr förtäring på ett ställe långt bort samt
en exklusiv läktarplats som inte var bättre
än något annat; avrådes från den. Här ska
också varnas för deras hemsida där man
köper biljetter! Den är mycket fransk på
alla sätt, och här handlar det om dåliga saker.
Språket är i bästa fall en urdålig engelska,
svarstiderna är på flera minuter, det behövs
ingen PIN-kod eller annan bekräftelse på
att du nyss har köpt något när du sitter och
väntar på att datorerna ska slutföra köpet.
Var mycket vaksam på vad du gör här!
Köp inte heller någon camping-biljett,
även om det är precis så som du har tänkt
att lösa nattlogi.
När du kommer fram, så kan du låta vädret styra hur du övernattar. Några hotellrum
på trakten, prisvärda pensionat eller liknande lär knappast gå att uppbringa även
om vädret är bästa tänkbara. Det skulle i
så fall vara minst 10 mil bort, och som en
nödlösning för ihållande regn.
Det finns också färdiga tält att hyra på
inhägnade delar av campingen, där finns
yttre bevakning och det hela liknar mest
en indianby av lyxigaste slag. De har folk
som lagar mat åt dig och priserna är mycket höga för dessa "Closed Communitys".
9
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ĞƚĨĂŶŶƐĚŽĐŬŐŽƩŽŵďĊĚĂƐŽƌƚĞƌ͘

Samtliga firmor som erbjuder detta verkade
vara brittiska, och även deras kunder.
Det finns också andra inhägnade delar
för bussresor med olika paketerbjudanden
i fallande prisklass, samtliga verkade att
vara från Grossbritannien.
Därtill kommer alla vanliga engelsmän
som har rest dit för egen maskin, och nu
pratar vi om snubbar som vet hur man
festar på högsta tänkbara volym inklusive
biltutor och prickskytte med tomma glasflaskor.
Det lugnaste stället för den som måste
sova ett par timmar emellanåt, är att hitta
en camping med en så tom fläck som möjligt och gärna så nära tävlingsbanan som
möjligt, för det verkar festprissarna vilja
undvika. Det finns folk som sover på platta
marken, inuti bilar, inne i taggiga snår eller
uppe på en grov trädgren, men tält är väl
det vanligaste.
Det finns egentligen flera stora campingplatser i den sydvästra delen av området inuti banan, men de har en och samma infart
och samma entréavgift, och ingen risk att
de blir fullbokade. Köp din biljett på plats
när du har knallat runt och hittat något tillräckligt bra.

Njutbar solnedgång och dito race
– här vid de s k Porschekurvorna.

Var beredd på att dusch och toa är av äldre
sydeuropeisk stil. Även käket inne på hela
området är av den sorten att alla alternativ
på utsidan är minst dubbelt så bra. När bostaden är ordnad, så är det bara roligt kvar!
Bra skor är ett måste, för området är stort.
Och det finns fina bilar överallt! Olika
motorklubbar har samling på tilldelade
områden, även besöksparkeringen saknar
motsvarighet och den camping som finns
nära tävlingsbanan (för tävlande eller den
som har bokat lååång tid innan) är fylld av
godsaker.
Inne på området finns utställningar samt
försäljning av saker som för det mesta har
med bilarna att göra. Gott om plats, varierat
utbud och det finns en del kringvandrande
spektakel – man kan ta fotografier utan att
det alltid står folk framför.
Också gott om sittplatser på läktare,
bänkar lite överallt och stora gräsmattor.
Många har med sig en matkorg med rutig
filt att sitta på för familjen, det är ganska
typisk fransk stil på alltihop. Efter några
timmar har du traskat runt så mycket att du
helt enkelt måste få sitta ned!
Att titta på träningen/tävlingen är tyvärr
inte så rafflande spännande.

Även om många faktiskt laddar på med
allt som de har, så är banan uppbyggd för
att fungera med bilar som går minst dubbelt så fort så den riktiga magin infinner sig
därför sällan.
Samma sak med de tajta striderna – de
uppkommer sällan när banan är så bred
som den numera är. Underlaget är ju perfekt och ingenting liknar de omständigheter som fanns då bilarna var nya.
Ta hellre en titt i depåerna! Det är olika
depå för de olika grupperna av bilar, och
beroende på om den gruppen håller på att
tävla eller strax ska göra det, så är de andra
grupperna öppna för dig med depåbiljett.
Och här finns det gott om saker som
är verkligen sevärda! Ska vi börja med
gamla Healey original racers NOJ391 och
NOJ392? Samt ett halvdussin 100S, äkta
vara och med tidstypiskt extra trim på.
Mycket av franska, engelska och italienska bilar, och med högsta klass på alla. Vi
som har byggt om våra bilar till elektroniska tändsystem kan få se hur mycket jobb
det var förut att få alla grejor att lira bra
ihop.
Några har hängt ett rep framför serviceplatsen så att publiken inte ska störa det allra viktigaste. Du kommer ändå riktigt nära
och ser intressanta detaljer – en behändig
kamera är nödvändigt för ditt eget minne
blir överfullt på direkten.
Från depåerna – och man måste gå den
vägen – så kommer man in på den stora
läktaren vid målrakan. Förarbyten, reparationer och ett myller av intresserade och
troligen pålästa personer. Tillkommer dofterna från miljön och att ljudet är på riktigt.
Man måste ha "respektabel och helst tidstypisk klädsel" för att bli insläppt i depåerna; så står det i de ganska snorkiga bestämmelser som gäller – men jag såg inte
att det fanns bekymmer med den saken på
något sätt.
Det finns så mycket att titta på, att till
slut har du blivit så mätt på intryck att du
känner att du missar det mesta. Då rekommenderas att dra sig tillbaka till lägret, och
efter en vända hemma i den depån så tar
man sin campingstol samt påfyllda korg
och sätter sig på en hög vall bredvid banan.
Ingen trängsel någonstans, trevligt folk att
småprata med om man vill.
Det kan vara sevärt att titta på en speciell kurva, hur man bär sig åt med bilar av
olika årgång, för det är ändå detaljer som
skiljer och ibland är det någon som gör ett
litet misstag och snurrar runt. Det är först
då som ser man hur snabbt det faktiskt går.
Sitt kvar genom solnedgången och inse att
det inte blir stort bättre än detta!
Nästa dag: fortsätt där du slutade. På
söndagen, då racen är avslutade, är depåerna ännu mera öppna.
^ƟŐ,ĞůůƐƚĞŶ
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Alla priser är inkl moms!
Blästerskåp med utsug

K

A

MPAN

J

2.770 kr

Professionell blästerkabin
försedd med 1 st blästerpistol med fotpedalsstyrning. Försedd med
två st sidodörrar och
öppningsbar lucka fram,
belysningsutrustning
med 2st 20w lysrör,
reduceringsventil med
inbyggd manometer,
blästerhandskar i Naturgummi / vinyl samt
utsugsﬂäkt med inbyggt
partikelﬁlter. Blästerkabinen fungerar utmärkt
till verkstad samt industribruk. Självhäftande
skyddsﬁlm till belysningsutrustningen och siktglaset.

ord.pris 3369 kr
artnr 496487

K

J
AM
PAN

Kompressor 3 hk och slangvinda
Stark och stryktålig 1-fas helautomatisk oljesmord
kompressor med tvåcylindrig pump, hög luftkapacitet
och rymlig 50 liters tank. Perfekt för alla slags arbetsuppgifter i hemmet och verkstaden. Tryckreglering 0-8 bar.
Tystgående induktionsmotor med direktdrift ger hög
driftsäkerhet och lång livslängd. Just nu bjuder vi på en
slangvinda när du köper kompressorn.

9.995 kr
artnr 63045

4.995 kr
artnr 89345

Lyftställning på hjul
Perfekt när du ska lyfta ur en motor
eller av en kaross. Försedd med fyra
låsbara kraftiga hjul – ställningen är
höj och sänkbar för att ökad ﬂexibilitet. Arbetshöjd 2400-3600 mm.
Bredd mellan pelare 2400 mm. Balkklämma och kedjespel ingår ej!

Flyttbar tvåpelarlyft, 2750 kg
Flyttbar tvåpelarlyft som passar perfekt i
villagaraget! Lyften består av två pelare som
man skruvar fast i betonggolvet med expanderbult där gängan är nedsänkt i golvet.
När man inte använder lyften skruvar man
loss pelarna och rullar undan dem då blir
bara gängorna kvar i golvet - inget sticker
upp som man kan snubbla på. Det behövs
en takhöjd på 2,4 m eller mer beroende på
vilken typ av bil som man vill lyfta.

K

AM

PAN

J

19.990 kr
ord.pris 22.500 kr
artnr 497944

K

7.500 kr

J
AM
PAN

artnr 495450

Lufthammare & Engelskt
hjul

Arbetsbänk med lådsats & hylla
Arbetsbänk Proﬁ, 650 x 2000
mmArt.nr 502978Arbetsbänk i
stabil stålkonstruktion med plåtbeklädd plyfaskiva. Justerbara ben
för arbetshöjd mellan 900 - 1155
mm. Bänkskiva 2000 x 650 mm,
höjd 900 - 1155 mm, vikt 66 kg.

K

AM

PAN

Engelskt hjul och lufthammare i
samma enhet - forma din plåt med
hammaren och jämna till den i det
engelska hjulet.Tillverkad i bockade
stålrör 60 x 6 mm vilket gör maskinen stabil. Lufthammare: Fungerar
utmärkt till stål, aluminium, mässing
och rostfri plåt. Du blir imponerad av
hur enkelt det är att forma tanksidor,
skärmkanter, instrumentbrädor m.m.

J

2.995 kr
ord.pris 3.898 kr
artnr 502976

K

A

MPAN

J

.

199 kr
artnr 64493

Brandsläckare, pulver,
2 kg
PE6F-SE BRANDSLÄCKARE PULVER
2KG 13A 70B C FIRE24Brandklass:
ABC.Effektivitetsklass: 13A 70B
C.Användningsområde: Bil, båt,
husvagn, komplement till 6 kg i hus,
fritidsbostad och lägenhet.

K
K

PAN
AM

J

ord.pris 3.795 kr
artnr 53394

K

ord.pris 17.630 kr
artnr 80235

K
J
AM
PAN

PAN

3.295 kr

J

14.500 kr
K

AM

AM

PAN

J

J
AM
PAN

4.995 kr
ord.pris 5.995 kr
artnr 89425

K

J
AM
PAN

Pelarborrmaskin T-25AC
Pelarborrmaskin uppbyggd på en
kraftig stålpelare. Borrhuvudet och
bordsfästet är svängbara i 360°, samt
höj/sänkbara via kuggstång. Kugghjulsdrift och växellåda med snedskurna kugghjul av stål och ﬁbermaterial ger en tystgående maskin.

Hydraulpress, 20 t
Kraftig hydraulisk verkstadspress av
industrimodell. Levereras med 2 st
kraftiga pressplattor. Presskolven
löper på lagerbanor och är ljusterbar
i sidled.

Lyftbord, hydrauliskt
Hydraulisk mc-lyft med en kapacitet på 400 kg. Höj och sänkning sker med hjälp
av två fotpedaler. 4 st. hjul varav 2 st. är svängbara. För att inte lyften skall ﬂytta sig,
höjer man den med två vingskruvar i framkant. Uppkörningsramp och löstagbar
plåt vid bakhjulet ingår.
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Lura den gode Lucas!
hůĨPůĠŶηϳϯϮ

V

isst känner vi väl alla till problemen med dåliga kontakter och
jordanslutningar i våra bilar.
Jag blev lite förvånad när jag köpte hela
kablaget nytt från England till mitt BN4 projekt. Det var 37 punkter (om jag räknat rätt)
som skulle skarvas ihop med en så kallad
Connector. En isolerad rörstump som trycks
över rundstiften som både ska hålla ihop kabel ändarna rent fysiskt och ge en oklanderlig elektrisk kontakt.

Så med mina mer än 30 års professionella
erfarenhet av fordonselektronik i personbilar
och inte minst i militära fordonsapplikationer, har jag blivit smått allergisk mot glappkontakter. En mycket tråkig anledning till diverse strul och kanske timmar av felsökning!
Sagt och gjort. På de ställen jag inte såg någon anledning till att kunna dela på kablaget
igen klippte jag helt sonika bort rundstiften,
skalade och lödde ihop ändarna och krympte
på en krympslang.
Så gjorde jag till exempel med skarven mellan det långa kablaget till sektionen som ligger i bagagerummet. Här satte jag dessutom
in en säkringshållare på matningen till de tre
lamporna bak. Läste nånstans att speciellt
den lilla skyltlamphållaren kan kortsluta till
jord.
Samma öde för stumpen till torkarmotorn,
de två skarvarna till OD reläet och skarven
till värmefläkten.
De övriga sparade jag men jag lödde de redan klämda rundstiften så att åtminstone den
felkällan ska vara borta.

Lödda, hoptryckta och krympslangsklädda
anslutningar vid torpeden.
(Värmeskyddet på torpeden heter förresten
Lava Shield nu när asbest är förbjudet. Ska
ďůŝŬƵůĂƩƐĞŚƵƌĚĞƚĨƵŶŐĞƌĂƌ͘Ϳ

Sedan skadar det nog inte med lite tenn på
stiftet som får skära in i connectorn.
För att hålla ihop och täta av ytterligare
satte jag en krympslang över varje monterad
connector.
En annan mycket klen konstruktion är avslutningarna av kabeln mot lampor och signalhorn. En plåthylsa som den skalade kabeln bara ska vikas runt och sedan tryckas
in. Inte en risk för dålig kontakt, snarare en
garanti!
Det visade sig att BILTEMAs rundstiftshylsor har en ytterdiameter som passar perfekt i
tex kabelanslutningarna på signalhornen. Så
skala av plasten, löd in kabeln och på med en
krympslang.

Läser man i den förträffliga boken Authentic Restoration Guide skriven av Gary Anderson och Roger Moment hittar man följande
lilla notis:

Biltemas rundhylsa ”avklädd”.
Ovan original, nedan lödda.
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ůĞǀƌŝŬƟŐƚsnyggt på signalhornen om jag får säga det själv.
DĞŶŐůƂŵŝŶƚĞĂƩƚƌćŬĂďĞůŐĞŶŽŵĞǀĞŶƚƵĞůůĂŚĊůŝŶŶĂŶĚƵŵŽŶƚĞƌĂƌƐƟŌŽĐŚŬƌǇŵƐůĂŶŐ͊

Som slutkläm på det hela har jag lackerat över samtliga jordanslutningar med bilens tvåkomponentlack efter att ha kollat upp övergångsresistansen i jordpunkten med en ohmmeter.
Inte för att jag kommer att köra i så mycket regn och rusk men
luftfuktigheten kan vara hög och med tiden kan den krypa in
i dåliga kopplingar. Förhoppningsvis slipper jag detta och har
lurat den gode Lucas ordentligt. Time will tell!
Ulf Ölén

Klubbens nya Webmaster,
ŶĚƌĞĂƐ^ƚĞŶďĞƌŐ
ĨĊƌŚćƌƟůůĨćůůĞĂƩƉƌĞƐĞŶƚĞƌĂƐŝŐůŝƚĞŶćƌŵĂƌĞ͘
Jag är 29 år gammal och jag blev medlem i klubben våren 2015
och startade att leta efter en frogeye.
I april 2015 blev jag stolt ägare av en Old English White AustinHealey Sprite från 1961 som jag försöker köra med så mycket jag
kan.
Bilen gjorde stor uppståndelse på förra årsmötet då vänster bakhjul flög ut i skogen.
Men med härliga Healeyvänner var bakhjulet snart hittat och
monterat igen och bilen kunde rullas upp på Micke Fribergs bilflak för att kunna ta sig säkert till garaget för en reparation.
På årsmötet 2016 fick jag äran att gå med i styrelsen.
Jag bor i Stockholm med sambo, hund och kommer i maj få
tillskott i familjen av en framtida Healey-förare.
Vid nyårsskiftet tog jag över ansvaret för vår fina hemsida. Tanken är att under våren ska komma en ny uppdaterad design på
hemsidan som kommer vara lätt att uppdatera och ha mycket information om träffar och vad som händer/hänt i Healey-svängen.
Håll utkik och hör gärna av er till webmaster@healeysweden.com

THE MGCC Midget Register was started in the 1980’s to collect together the details of as many cars as could be located to
build a historical database to allow future research into this great
little car. To date we have almost 5000 cars listed, mostly from
the UK, but this is but a small percentage of the total built and
we would like to increase the number of cars in the MGCC associated clubs family around the world.
If you are a Midget or Sprite owner we would encourage you
to list your car. This is easy to do. Simply go the www.midgetregister.com our web page and you will find a link on the lower
left side of the home page which will take you to the registration
form. If you haven’t already found our web site you will find
plenty of interesting topics and links to add your car to our car
of the month feature and our Facebook page.

,ĞĂůĞǇŚćůƐŶŝŶŐĂƌͬͬŶĚƌĞĂƐ
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Din nominering skickar du till klubbens sekreterare, Helen Elmgren, helen.elmgren@telia.com, senast den 15 april!

Lite bakgrund/historik.

1981

Roland Theander, Älmhult

Trådhealeyn tillverkades och skänktes till klubben 1980 av Bjarne
Petersson, far till vår medlem, tillika Gran Turismoredaktören,
Robert Petersson.
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.

1982

Mats Johansson, Uppsala

1983

Roy Palm, Växjö

1984

Arne Johansson, Göteborg

1985

Anders Lotsengård, Bodafors

1986

Gunnar Berger, Stockholm

........

...............

2009

PG Johansson, Mariestad

2010

Tommy Lyngborn, Stockholm

2011

Ditte Freudenthal, Huddinge

2012

Nils-Fredrik Nyblaeus, Nyköping

2013

Börje Engwall, Stockholm

2014

Mats Svanberg, Eksjö

2015

Per Schoerner, Huddinge

2016

Anders Gustafson, Älvsjö

2017

Bengt Larsson, Åhus

2018

Ska du nominera nu!

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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^ŝĚĞǁĂǇƐ͟ŚŝŐŚͲƚŽƌƋƵĞ͟ƐƚĂƌƚŵŽƚŽƌ

^ŝĚĞǁĂǇƐ^hŐĂƐůćŶŬĂŐĞ

^ŝĚĞǁĂǇƐǀĞŶƚŝůŬĊƉĂ

^ŝĚĞǁĂǇƐůǇĨƚĂƌůŽĐŬͲƐĂƚƐ

^ŶƵƌƌĂƌďĞƚǇĚůŝŐƚƐŶĂďďĂƌĞŽĐŚ
ƐƚĂƌŬĂƌĞćŶŽƌŝŐŝŶĂůĞƚ͘Ϯϴϳϱ͗Ͳ

&ƂƌďćƩƌĂƌŬćŶƐůĂŶŽĐŚĞůŝŵŝŶĞƌĂƌ
ŐůĂƉƉĂǀƐĞǀćƌƚ͘
Ϯϵϯϴ͗Ͳ

sĊƌĞŐĞŶůćƚƚǀŝŬƚƐǀĞŶƚŝůŬĊƉĂƐŽŵ

dƌŽĚĞƚĞůůĞƌĞũŵĞŶĚĞƚƚĂćƌǀĊƌŵĞƐƚƉŽƉƵͲ
ůćƌĂƉƌŽĚƵŬƚ͘^ƚŽƉƉĂƌĞĨĨĞŬƚŝǀƚŽůũĞůćĐŬŽƌŶĂ
ƉĊŵŽƚŽƌŶƐŚƂŐƌĂƐŝĚĂ͘ϭϰϮϯ͗Ͳ

ŚĊůůĞƌĂďƐŽůƵƚƚćƚƚ͘ϮϱϬϬ͗Ͳ

^ŝĚĞǁĂǇƐƐƉŝŶͲŽŶŽŝůũĞĨŝůƚĞƌŬŽŶǀĞƌƚĞƌŝŶŐ

^ŝĚĞǁĂǇƐϯ͘ϱ͗ϭƵƚǀćǆůŝŶŐ

,ĞůƚŶǇƵŶŝŬ^ŝĚĞǁĂǇƐŬŽůǀƐĞƌŝĞ͘

^ŝĚĞǁĂǇƐŬƌćŶŐŶŝŶŐƐŚćŵŵĂƌĞ

&ƂƌĞŶŬůĂĮůƚĞƌďǇƚĞƚŵĞĚǀĊƌƚŬŝƚƐŽŵĚĞƐƐƵͲ
ƚŽŵĂŶǀćŶĚĞƌĞƩŵŽĚĞƌŶƚĮůƚĞƌĨƂƌďćƩƌĞ
ĮůƚƌĞƌŝŶŐͬƌĞŶŝŶŐĂǀŽůũĂŶ͘
ϱϭϯ͗Ͳ

sĊƌƉŽƉƵůćƌĂƵƚǀćǆůŝŶŐƐćŶŬĞƌǀĂƌǀƚĂůĞƚ
ŵĞĚϭϮй͕ƐćŶŬĞƌďƌćŶƐůĞĨƂƌďƌƵŬŶŝŶŐĞŶ
ŽĐŚŐƂƌĂůůŬƂƌŶŝŶŐďĞŚĂŐůŝŐĂƌĞ͘ϲϬϬϬ͗Ͳ

^ŵŝĚĚĂŬŽůǀĂƌĂǀŚƂŐƐƚĂŬǀĂůŝƚĠͶ
ϴϰ͘ϰϳƌĞƐƉϴϰ͘ϲϬŵŵ͘ϭϭϮϱϬ͗Ͳ

DŝƐƐĂŝŶƚĞǀĊƌƉŽƉƵůćƌĂƵƉƉŐƌĂĚĞƌŝŶŐĨƂƌĨƌĂŵͲ
ǀĂŐŶĞŶ͘ϮϮŵŵͬϮϱŵŵ ϲϮϭϵ͗ͲͬϲϱϬϬ͗Ͳ

ǁǁǁ͘ŚĞĂůĞǇ͘ƐĞͲŝŶĨŽΛŚĞĂůĞǇ͘ƐĞϬϳϬϮͲϲϲϭϬϬϭ

0RWR/LWD

)7=³FDUFRYHUV

ǁǁǁ͘ĐŚĞĐŬĞƌĞĚĨůĂŐ͘ƐĞͲŝŶĨŽΛĐŚĞĐŬĞƌĞĚĨůĂŐ͘ƐĞϬϳϯϭͲϱϱϭϬϬϭ
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Galleri
KƌĚĨƂƌĂŶĚĞ hůĨ  ƚĂƌ ĞŶ ƐŝƐƚĂ ƚƵƌ
med sin BJ8.
Foto: Tommy Lyngborn

ƌŽƐĐŚǇƌĞƌ͘

Collectors Item.
sĊƌŶĞĚĞƌůćŶĚƐŬĂƐǇƐƚĞƌŬůƵďďŚĂƌŝƐŝŶŬůƵďďƟĚŶŝŶŐŚĂŌĞŶƐĞƌŝĞŵĞĚƌƵďƌŝŬĞŶ
Collectors Item.
sŝŚĂƌƚĂŐŝƚŽƐƐĨƌŝŚĞƚĞŶĂƩ͕ŵĞĚǀĞĚĞƌďƂƌůŝŐƚƟůůƐƚĊŶĚĨƌĊŶĂŶƐǀĂƌŝŐĂWĞƚĞƌǀĂŶEĂĂƌĚĞŶŽĐŚWĂƵůŽƌůŽŽůŝŬƐŽŵŵŝŶƌĞĚĂŬƚƂƌƐŬŽůůĞŐĂĞƌŶŝĞtŽůĨ͕ƉƵďůŝĐĞƌĂŚĞůĂƐĞƌŝĞŶŝĨĞŵ
ĂǀƐŶŝƩŝǀĊƌŶƚŚƵƐŝĂƐƚĞŶ͘
:ĂŐƚĂƌŚĞůƚĂŶƐǀĂƌĞƚĨƂƌĞǀ͘ŝďůĂŶĚŶĊŐŽƚƚĂŋŝŐƂǀĞƌƐćƩŶŝŶŐ͘
/ĨƂƌƌĂŶƵŵƌĞƚůćƚǀŝĚŝŐƐĞǀĊƌĂ,ĞĂůĞǇƐŝŬŽŵďŝŶĂƟŽŶŵĞĚǀĂĐŬƌĂŬǀŝŶŶŽƌŝǀćƌůĚĞŶĂǀ
ĨŽƚŽ͕ŵŽĚĞŽĐŚWZ͘
/ĚĞƩĂĂǀƐŶŝƩĨĊƌĚƵĞŶůŝƚĞŶƂǀĞƌƐŝŬƚƂǀĞƌǀĂĚĚƵŵĞƌŬĂŶƐĂŵůĂƉĊŝŶŽŵƚĞŵĂƚ,ĞĂůĞǇ͕
ŶćŵůŝŐĞŶŵŽĚĞůůďŝůĂƌ͕ďƌŽƐĐŚǇƌĞƌ͕ĂŶŶŽŶƐĞƌŽĐŚĚŝǀĞƌƐĞĂŶĚƌĂƉƌǇůĂƌ͘

ŶĚƌĂĂǀƐŶŝƩĞƚŚĂƌĚĞĚƂƉƚƟůů

”Healeymania”

För dem som tycker det blir för dyrt
med modeller finns det broschyrer i
många former och utseenden.
Till att börja med finns det broschyrer och
allehanda trycksaker som distribuerades av
fabriken. Från mycket vanliga och billiga
objekt, såsom senare kopior på Spritebroschyrer, till mycket sällsynta och dyrbara
trycksaker, till exempel på 100S.
Och för de som vill läsa på olika språk
och i lite olika versioner, finns även här ett
stort urval.
Förutom att säljmaterial, finns det också
original reparations- och verkstadshandböcker eller reservdelslistor.
BMC publicerade sådana för alla modeller plus ytterligare sidor om tekniska detaljer som lagts till eller ändrats.
Så du kan bygga en fin samling, kanske
kompletterat med en del senare publicerade tekniska handböcker, som dock oftast
upprepar den ursprungliga texten.

DŽĚĞůůďŝůĂƌ͘
Modellbilar är ofta överst på önskelistan hos de flesta Healeyägare.
De flesta Healeyägare har minst en miniatyrversion av sin älskade bil – och helst då en
som exakt liknar just den egna; i garaget eller någonstans i hemmet.
Det börjar oftast med en eller flera Dinky, Corgi eller Vitesse, men vill man utveckla
detta tema finns det cirka 230 fabrikat och mer än 1000 olika versioner av Healey och
Austin-Healey. Mer om detta i ett senare avsnitt av artikelserien.

ŶŶŽŶƐĞƌ͘
Annonser från perioden när AustinHealey fortfarande producerades var
ofta mycket snygga, uppfinningsrika
och dekorativa.
Om du sedan vill samla alla de många
artiklar som har publicerats i pressen om
Austin-Healey finns det knappast några
gränser för vad du kan hitta!
Min personliga preferens är det som Healeyfabriken själv publicerade under tillverkningsperioden, ungefär 1950 till 1970.
Otaliga senare artiklar publicerade världen över i framförallt motortidningar berättar oftast samma historia och är därför
mest intressanta för bildernas skull.
Som ett exempel på detta visar vi nedan
ett antal sidor ur senare tidskrifter om våra
Healeys.
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ŝǀĞƌƐĞƐĂŵůĂƌƉƌǇůĂƌ͘
Förtrollas du inte av modeller eller broschyrer så finns det en hel del andra
Healeygodsaker som du kan samla på.
I komplement till broschyrer finns i många vykort och gratulationskort (lätt ett
par hundra ...), eller stämplar och servicescheman – ofta framtagna av olje- eller
bensinleverantörer.
En fin samling av affischer kan också vara ganska kul. Dessa kan inte bara
dekorera ditt garage – det finns de som verkligen är konstnärligt utformade och
pryder sin plats också i hemmet.
Det finns många märken med Healeytema, inte bara från nationella eller regionala klubbar, utan också för många Healey-händelser produceras specifika
märken.
Eller varför inte samla på manschettknappar eller slipsklämmor med Healeytema?
Men vill du verkligen gå på djupet, leta då efter Healeytelefonkort eller LP-omslag.
Det finns ingen begränsning på hur långt man kan dra sitt samlande – på bilderna ser du exempel inom de mest populära kategorierna – annonser, foldrar, broschyrer, brev och vykort etc.
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betraktas som ett bra köp med tanke på skicket
och vad det kostar att genomföra en sådan fin renovering.
1959 Austin Healey 100-6. BN4L 054808.

Healeyhörna

55 401 miles. Grön med svart inredning. Omlackerad över en bil som tidigare varit gul och den
gamla färgen lyste igenom på många ställen. Rost
på skärmar och dörrsidor. Ramen och undersidan
såg förvånansvärt bra ut. Inredningen sliten och
ej komplett.
Kondition 5.
Såld för 15 538 USD eller ca SEK 124 500.

Bye, bye Baby!

G

ott Nytt År Healey Lovers! Började med denna artikel då det var full höst med
mängder av trattkantareller i skogen och lekande barnbarn i lövhögarna.

Men då vårt förra nummer av tidningen blev
mer racingbetonad så fans det inte plats för
vårt bidrag så nu får det istället bli en nyårs- och vinterhälsning. Hoppas att ni alla
fick njuta av en skön och fröjdefull Julhelg
med många Healeyrelaterade klappar under
granen.
På den egna bilfronten en hel del nytt och det
känns nästan som att svära i kyrkan när man som
ordförande nu går ut och meddelar att – jag har
sålt min Healey! Det blev 29 års samvaro och
det har vart lite separationsångest, men jag kände mig ganska klar med bilen och då det finns tre
andra objekt som står och går sönder så jag blir
inte sysslolös trots en bil mindre i garaget. Det
blir även en hel del besök i grannens garage där
Jocke Larsson har sin fina 100:a som kräver en
hel del justeringar för att bli på topp.
Min 3000 kommer framöver att leva vidare i
Holland med en förhoppningsvis nöjd och glad
ägare.
Nu är vi ju inte utan en Austin-Healey eftersom
Johans 100:a finns kvar i familjen och framöver
så ska vi dela på hans bil, så även den får komma
ut lite mer på vägarna. Erfarenheten visar ju att
om bilarna inte används ganska flitigt så uppstår
det en mängd fel, både små och stora – och en del
besynnerliga sådana!
På auktionsfronten en hel del nytt när det gäller
Healeybilar och marknaden i stort ser väl ganska
frisk ut. I USA är det två stora event som sätter
tonen för hur marknaden utvecklas och det är
Montereyveckan med Pebbles Beach Concours
d’Elegance som höjdpunkten och efter Monteray så är det alla auktioner i Scottsdale Arizona
i januari månad. Montereyveckan är över och resultatet är imponerande med en total försäljning
på ca 330 miljoner USD fördelat på sex stycken
auktioner. Försäljningen var i stort sett i linje med
förra årets resultat.
Hissnande belopp och det högsta priset
$ 22 550 000 var för en 1956 Aston Martin
DBR 1 roadster, följd av $ 15 620 000 för en 1995
McLaren F1 Coupe. Av topp-100 bilarna som såldes kom en 1959 Ferrari 250GT på plats 100 med
”bara” $ 610 000. Som ni förstår av dessa belopp
så är det knappast några Healeybilar som platsar
på dessa auktioner.
Som lite kuriosa kan nämnas att för tjugo år sedan, 1997, så var den totala försäljningen under
Montereyveckan ca 14 miljoner USD, och för tio
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Kommentar: Med lite mer damm och otvättad
så hade det vart ett typiskt ”barn find” men nu
bara en trött bil som fått lite puts inför auktionen.
Men med tanke på att undersida och ram ser ut att
vara i gott skick kanske ett bra renoveringsobjekt
dock med liten uppsida.
Russo and Steele, Monterey, USA
1958 Austin Healey 100-6. BN4L 056040.

år sedan $ 134 miljoner USD. Det är ingen dålig
ökning av omsättningen under de senaste tio åren!
Det samma gäller för Pebble Beach-Concouren
där det är ”crèm de la crèm ” bilar från otroligt
förmögna samlare som visas upp. Ralph Lauren
har vunnit ett antal gånger med olika bilar och i år
så togs första platsen av en 1929 Mercedes-Benz
S Barker Tourer med vinnarens bror som god tvåa
med en 1957 Ferrari 315S. Att vinna best in show
på Pebble Beach gör gott både för egot och för
plånboken, då bilens värde går upp med många
procent med den meriten i bagaget. Men som alltid – det kostar att ligga på topp och det är inga
budgetrenoveringar som presenteras utan resultatet av många långa, och mycket dyra års arbete.
I övrigt så fortsätter trenden med att en ny yngre
generation köper bilar från 70- och -80 talet med
påföljande uppgång för tidiga Porschar, BMW
m.fl. Även Japanska ”riskokare” av exklusivare
modell typ Nissan Skyline R, Mitsubishi Evo m.fl.
klättrar snabbt uppåt.
Jag är själv väldigt sugen på en första generationen BMW M3 E30 men priset har dragit iväg så
numera är det runt 450 000–500 000 kronor för
en halvbra bil. När jag fick M3-suget för ca tio år
sedan tyckte jag att 130 000 var för mycket, men
med facit i hand så hade det vart en bra investering
och pensionsförsäkring.
Här kommer då resultaten från de auktioner där
det sålts Healeybilar och som tidigare är priserna
omräknade till kursen 8:1.
Bonhams Chichester, England
1955 Austin Healey 100 #BN22228607. 81 363
miles. Florida green med vit & turkos inredning.
Helt renoverad till bättre skick än ny. Motorn är
uppgraderad till M specifikation. Bra finish och
passform

Grå/svart med svart inredning. Enligt uppgift en totalrenovering från rent chassi. Men bilen hade mått
bra av lite mer uppmärksamhet på alla detaljer och
en bättre preparering inför auktionen. Många små
saker som inte var renoverade, instrumenten och delar av inredningen. Lacken var ojämnt polerad och
det fanns en del stenskott synliga.

Kondition 3 +.
Såld för 36 850 USD eller ca SEK 295 000
Kommentar: Såg bra ut på lite avstånd men visade sig ha en hel del fel ju närmre man kom. Synd
att energin eller pengarna inte räckte hela vägen
fram när renoveringen gjordes. Priset får betraktas som rätt med tanke på bilens skick men det
finns en uppsida om allt görs klart och på rätt sätt.
Worldwide Auctioneers Pacific Grove, USA
1967 Austin Healey 3000 Mk3. HBJ8L 32870.
18 795 miles. Svart med röd inredning. Mycket
bra lack och passform. Kromade ekerfälgar och
övrigt krom i bra skick. Helt ny inredning och
med bra kvalitet och passform. Motorutrymmet i
mycket gott skick med bra fokus på originalitet
ner till rätta slangklämmor och dekaler.

Kondition 2.
Såld för 81 400 USD eller ca SEK 652 000.
Kondition - 1
Såld för 146 110 USD eller ca SEK 1 170 000
Kommentar: Såldes för beräknat pris och får

Kommentar: Marknaden för ”Big Healey” har
inte rört sig mycket de senaste åren och snarare
gått ner än upp. Denna bil var en renovering från
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Kurt Tanner och gav därför en extra premium. Rätt
pris för ett mycket fint exemplar av en sen 3000.
RM Sothebys London, England
1955 Austin Healey 100. BN1L225762. 56 661
miles. Svart/vit med röd inredning. M konverterad
av en handlare. Över lag bra bil men lite bristande
passform på dörrarna. Delvis ny inredning.

Barret-Jackson Las Vegas, USA.
1960 Austin Healey 3000 Mk1. HBT7L5195.
71 760 miles. Röd med svart inredning. Renoverad till en medium standard. Dålig passform på
dörrarna och lackeringen ser inte ut att vara ett
proffs arbete. Inredning och motorutrymme be-

Kondition 2 +.
Såld för USD 154 825 eller ca 1 239 000.
Kommentar: Utrustad med Le Mans kit och lite
mer. 100:an är den mest charmiga och roligaste
Healeyn att köra. Gick långt över förväntat pris på
ca 100 000 USD. Inget fynd men en bra bil och det
är svårt att finna en i lika bra skick billigare.
1960 Austin Healey 3000 Mk1. HBT7L4275.
2 264 miles. Beige med röd inredning. Lätt modifierad med extra ljus fram istället för en kofångare
och avgassystem med side pipes. Såg bra ut och
med god passform överlag. Inredning i nyskick
men fel färg på mattorna och med en röd färg som
är alldeles för skarp. Full dokumentation från en
tidigare renovering.

Kondition 3.
Såld för 67 532 USD eller ca SEK 541 000
Kommentar: Har varit med förr och såldes 2007
för USD 55 000 och sedan 2011 för USD 92 400.
Såldes här utan reservationspris och blev därför en
ordentlig förlustaffär. Såldes i vårt tycke mycket
billigt!
Silverstone Auctions Woodstock, England.
1962 Austin Healey 3000 Mk2. HBJ7L19403.
19 000 miles efter renovering. Blå/vit med blå inredning. I grunden en bra renovering som dock visar spår av användande och med en inredning som
ser mycket bra ut. Bilen var original vänsterstyrd
men numera konverterad till högerstyrd.

tydligt bättre än utsidan på bilen.
Kondition – 2.
Såld för USD 46 200 eller ca 397 000
Kommentar: Bra köp och det finns utrymme för
att rätta till de saker som inte såg så bra ut och
ändå ha en bil för rätt pengar.
Bonhams Chichester, England.
1961 Austin Healey 3000 Mk 1. HBN713708.
68 444 miles. Röd med svart inredning. Detta är
en ex works Healey som vart försvunnen en tid.
Har fortfarande dekaler från sitt sista rally som var
Akropolis. Vad vi kan se så är det mesta original
inklusive all smuts och damm! Lackeringen har
sett sina bästa dagar och ska väl kanske vara så på
en ärrad racer.

Kondition – 2.
Såld för USD 96 934 eller ca SEK 775 000.
Kommentar: Renoverad för ca fem år sedan och
bilen har fortfarande en bra finish. All dokumentation från renoveringen ingav förtroende och gjorde
att priset gick upp till denna nivå som är aningen
högt för en 3000 av denna årgång och modell. Säljaren ska vara mycket nöjd!
Motostalgia Waxahachie, USA.
1962 Austin Healey 3000 Mk2. HBJ7L20605.
14 836 miles. Röd med svart inredning. Äldre renovering med en hel del spår av användande. En
dörr sitter inte bra och huven sitter för högt. Lackeringen i gott bruksskick och detsamma gäller för
inredning och motorutrymmet.

Kondition 3 +.
Såld för USD 79 294 eller ca SEK 635 000
Kommentar: Priset är i linje med vad en 3000
ska kosta och får betraktas som rätt för både köpare & säljare.
1964 Austin Healey 3000 Mk3. HBJ8L26891.
4 463 miles. Grön/vit med svart inredning. Även
denna bil konverterad till högerstyrd. Renoverad
någon gång under 1980 talet och är fortfarande
i en bra kondition. Delvis ny inredning. Kromet
i bra skick.

Kondition 3.
Såld för USD 312 771 eller ca SEK 2 500 000
Kommentar: Klassvinnare och trea totalt i Akropolis Rally 1961 och kördes då av Peter Riley
och Tony Ambrose. 1965 såldes bilen till Rauno
Aaltonen i Finland som hade den i sin ägo i 51
år. Kördes i årets Monaco Historic Rally men fick
bryta då den nya ägaren blev sjuk. Förhandstippad att inbringa runt 330 000 USD men såldes lite
billigare. Svårt att värdera köpet då det ju är en av
worksbilarna med en ganska smal marknad.
Bonhams Knokke-Heist, Belgien.
1956 Austin Healey 100. BN2L232047. 44 968
miles. Blå med blå inredning. Nyligen renoverad
och ser mycket bra ut. Perfekt passform på dörrarna och inredning, krom och motorutrymme i
bra skick. Modifierad med bland annat aluminium
topp, ny kylare i aluminium, skivbromsar fram
och aluminium tank.

Kondition 3.
Såld för USD 58 257 eller ca SEK 466 000.
Kommentar: Det som sades ovan får även gälla
för denna bil.

Kondition + 3.
Såld för USD 37 950 eller ca SEK 304 000.
Kommentar: Såldes tidigare i år för 35 200
och inget har gjorts sedan den auktionen. Såldes
utan reserv med ett förväntat pris på ca 60 000
USD. Det blev köparen som gjorde en bra affär
då budgivningen aldrig kom igång på den här
bilen.
Inte så mycket nytt när det gäller företags- och
privat annonser. Privata bilar annonseras ut för
$ 50 000–80 000. Från företagen har jag hittat
två bilar, 1958 AH 100-6 med begärt pris
USD 49 500. Röd/svart med svart inredning
som på bilden ser bra ut. Säljs av Heritage Classics i USA. LBI Limited USA har en 100M med
full dokumentation som ska visa att det är en av
de ca 640 bilarna från fabrik. Man har ett optimistiskt pris på USD 195 000. Ser mycket fin
ut på bilden men begärt pris bedömer jag som
tämligen högt.
Ha en bra vår önskar Ulf & Johan
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Nya klubbmedlemmar presenterar sig
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Maria Arleskär, 40 år, Ulricehamn. För tillfället ingen Healey, men kanske senare ... Nygammalt medl nr 355.
Jag är i princip uppväxt i familjens Healey, och ägde sedan under några år fin gul Groda. Så
fin att jag, eller rättare sagt den, till och med fick pris under det stora Healeymötet i Halmstad 2008 ...
Hoppas också att i framtiden äga ytterligare en Healey.
Vet inte riktigt varför jag gick ur klubben när jag sålde min Sprite, men det kändes väl
naturligt just då. Men nu är alltså jag tillbaka som ”nygammal” medlem och med mitt gamla
medlemsnummer!

Anders Långström, 71 år, Dalarö. AH Sprite Mk1 1959. EAA592. Färg ej avgjord ännu. Nygammalt medl nr 562.
Ägde under ett antal år en Healey 3000 1959 som jag sålde och i samband med det lämnade
jag klubben. Tycker att Healey är vackra bilar och nu som pensionär valde jag en Sprite som
mitt första renoveringsobjekt.
Jag köpte denna 2015, och den lär vara importerad från USA för många år sedan. Är nu under renovering som mitt ”pensionärsprojekt” och jag räknar med att bli klar nu under 2018.

Claes Brunnhage (via bolag), 65 år, Lidingö. AH 100-6, 1958. YKP657. Röd. Medl nr 743.
Min första Healey. Har en kompanjon i ett bolag som också är min hyresgäst med sin bilverkstad
ASTON HILL här på Lidingö och blivit intresserad av gamla bilar. Thomas, som min kompanjon
heter, har en 3000 och jag fann den så väldigt vacker i sin form så jag började leta efter något
snarlikt.
Att det blev just denna var rena slumpen. Den stod på en bilfirma där jag köpt bil tidigare och
sedan så visade det sig att just den tvåsitsiga av årsmodell 1958 gjordes i lite begränsad upplaga,
vilket ju gör den lite mer intressant även ur samlarsynpunk.
Bilen tillverkades 12–15 september 1958, avsedd för USA. Då var bilen vit med svart cab. Den
importerades till Sverige och renoverades lätt.
Bilen står idag på ASTON HILL på Lidingö för lite fix inför besiktning. Till hösten har jag bokat tid för total renovering, nerplockning av hela bilen för att bygga upp den till förhoppningsvis
bättre än nyskick.
Jag gick med i klubben för att kunna få del av vad som händer och som berör mig och min
Healey.

Erland Persson, 69 år, Edsvalla. AH Sprite Mk1 1959. GNB164. Röd. Medl nr 744.
Det är min första Healey, ett rent impulsköp hösten 2016!
Fast den kan kanske passa ihop med några av mina andra engelsmän – har bl a en Rover P3
och en Morris Traveller.
Jag vet egentligen inget om bilens historia, mer än att den är modifierad med en Morris
Marina-motor och skivbromsar.
(Red: Men jag vet mer! Ägdes ända från 80-talet fram till för ett par år sedan av vår medlem #98 Gunnar
Carlsson, Hammarö!).

ƌŝƟƐŚĂƌDĞĞƚ͕Borgholm, Öland
6–8 juli 2018
British Car Meet som arrangerades mellan 1998–2009, gör comeback under 2018!
Programmet blir på traditionellt brittiskt sätt, d.v.s snarlikt tidigare års program. Fredag 6 juli. Samling, incheckning och en brittiskinspirerad välkomstmiddag på
Lundgrens garage.
Lördag 7 juli. Vi räknar med att över 100 brittiska skönheter kommer stå längs Storgatan och i Societetsparken i Borgholm. Borgholm kommer att smyckas med
brittiska flaggor, gatunamnen ändras för dagen till bekanta gatunamn från London, butikerna skyltar i rött, vitt och blått och brittisk musik hörs överallt.
I övrigt under dagarna:
Säckpipsbandet ”Pipes & Drums of the 1st Royal Engineers”, Bosse ”Bildoktorn” Andersson kommenterar och Svenska Beatles ”Liverpool” spelar en konsert på torget. Defilering ut ur Borgholm till en rallyrunda, med stopp för te och scones. Lördagen avslutas med middag
på Strand Hotell inkluderat en del brittiska galenskaper.
Söndag 8 juli. Träffen avslutas med ett rally med öländska förtecken, med stopp för lunch i det fria innan deltagarna skiljs åt.
För ytterligare information och anmälan: www.britishcarmeet.se
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Paul Wied, 53 år, Danderyd. AH Sprite MkI, 1961. YFM807. Röd. Medl nr 745.
Min faster och farbror ägde fyra Healeys – en Sprite, en 3000 och två 100/6. Jag njöt av att besöka dem bara för att
titta på bilarna och höra vad min farbror hade gjort med dem sedan sist.
Just den här bilen har enormt sentimentalt värde. Jag är andra generationen ägare, mina släktingar köpte denna
Sprite 1991. Jag älskade bilens linjer (grodögonen) första gång jag såg den. Sedan dess ville jag ha en.
Båda mina släktingar avled dessvärre 2015, och när allt auktionerades ut året efter köpte jag Spriten. Nu kan
jag se fram emot glädjen att pyssla och köra soliga dagar – och behålla Spriten i familjen! Bilen kom till Sverige
2016-11-08.
Har dokumentation två ägare bakåt, men inte längre, men jag har det mesta av arbetet och modifieringarna dokumenterad med arbetsorder och räkningar under släktens ägo, ska bara organisera upp det lite. Intressant läsning!
Min farbror älskade att modifiera Healeys, inklusive Spriten. 1098 cc motor isntallerades liksom en Nissan
femväxlad låda. Skärmbreddare, bredare däck etc. Bilen är nu Colorado Red. Just nu tar jag bort skärmbreddarna
och lackar om till originalfärgen Cherry Red.
Söker entusiaster, precis som jag, för att umgås med och få tillgång till erfarenhet att nyttja när jag nu startar
denna resa med en ny bil och hobby! Fick tips om AHCS av andra Spriteägare jag möt under det gångna året.
När mina släktingar blev äldre avtog underhållet av bilen. Bara lite oljebyte och uppenbart lite körning – jag har
servicebok som visar mil och oljebyte. Jag spenderar denna och kommande vintrar för att fräscha upp min lilla bil.
Tips och tricks är välkomna!

Text och foto: Börje Engwall

Pojkdrömmen som ska
ĨƂƌǀĞƌŬůŝŐĂƐ͕ĚĞůϭϯ
D

enna gång lämnar jag garagepysslet,
för att berätta något jag velat göra
länge. Nämligen historien om mitt första
”vinterskott”.
Alla vi som ägt en entusiastbil, har väl förr
eller senare bara brukat den sommartid, och
då införskaffat något mer lämpligt för vinterns härjningar. Denna historia utspelar sig
under mina första två vintrar som körkortsinnehavare.
Körkortet fick jag en varm försommardag
i maj 1975. Jag var den första i Stockholm
som fram till maj månad haft alla 80 rätt på
teorin. Om jag var ivrig, målmedveten, eller
bara hade tur, vet jag inte. Men körkortet var
mitt. Jubel!
I garaget hemma hos brorsan Lasse, stod
min nylackade Frogeye, och glänste. Vilken
känsla att vara 18 år, och med egen sportbil.
Att tjejerna tyckte den var ”söt” snarare än
”häftig”, gjorde inget den sommaren. Uppmärksamhet fick man i alla fall …
Sommaren 1975 gick till historien som en
av de varmare på länge. Jag körde nog öppet
90 procent av tiden. Underbart.

Men allt har ett slut, så även denna sommar.
Med begränsad budget skulle vinterbil inskaffas. Helst en ”baby-Austin” det vill säga en
A35. I mina ögon, en Sprite med vinterkläder.
Har roliga minnen från en A35 Countryman,
som på tidigt 70-tal ägdes av Kenneth Andrén
i Healeyklubben. Var med brorsan Lasse och
Kenneth på skrotar runt om på Södertörn med
omnejd. Minns ännu de medhavda ostmackorna som intogs med skitiga meckarhänder.
Osten var mer svart än gul. Märkligt att man
lever än.
En dag när jag var ute och for med Froggen
på höstkanten, för att leta lämplig vinterbil,
stötte jag på nämnda Kenneth. Berättade då
att jag sökte en Austin A35 som bruksbil.
Kenneth avrådde mig en sådan på min begränsade budget. Jag skulle bara få rost för
de slantarna.
– Nä, åk du och kika på en Triumph Herald
jag sett på annons, på Fatburens bil på Södermalm, sa Kenneth. Den har ram, så rosten i
karossen gör ingenting, tillägger han. Något
jag så småningom upptäckte inte var helt sant
…

Annonsen hittade jag väl hemkommen, i
DN 27/10 1975. Längst ner, billigast i annonsen, fanns pärlan. 550:– för en tio år gammal
Herald 1200. Wow! Åkte och kollade, lade
handpenning på 50:– och jag var med bil!
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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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Forts ”Pojkdrömmen ...

Någon provkörning var det inte tal om. Batteriet stod visst på laddning ...
Lasse – min äldre bror – erbjöd sig åka med
när vi skulle hämta den. Vi åkte in i hans, med
fotbad utrustade Morris 1100.
Med fotbad menar jag, att varje gång han
bromsade, kom vatten från rosthålen forsande
och dränkte skorna! Vilka tider.
När vi väl kom fram till bilfirman, stod pärlan uppbackad mot Gunnebostaketet, med
nosen pekandes nedåt. En preventiv åtgärd.
Efter erlagd full likvid, underskrivna papper
med mera, skulle pärlan startas. Ut kommer
bilhandlaren med ett redigt spett, öppnar flipfronten som alla Heralds har, kör ned spettet
i gruset under startmotorn. Han bryter helt
sonika upp startmotorn, som hänger på en
bult, mot startkransen. Bror min får igång
motorn, så nedförsbacken behövde aldrig tas
i anspråk.
Och den låter fint, med sina dubbla SU-förgasare från en Spitfire.
Lasse erbjuder sig att köra den hem, då han
har större erfarenhet av udda bilar än jag har,
vid dryga 18 års ålder. Jag ligger bakom om
något skulle hända.
Kollar in de läckra fenorna, som gömmer
reflexer högst upp. Att bakvagnen har en udda
positiv camber visste jag sedan tidigare. Beror på pendelaxlar i bakvagnen. Lite som en
VW Bubbla. Ärtröret till avgasrör bestämde
jag redan där skulle bytas mot grövre.
Väl hemma på villagatan kör jag förbi Lasse, ned till vändplan, då min pärla skulle in
på garageinfarten och fixas med startmotorns
bult, och Lasse skulle vidare hem till sig. När
jag väl parkerat Morrisen, sitter Lasse fortfarande och vevar växelspaken i olika lägen.
Ned åker sidorutan
– Var f´n ligger backen?
– Inte tusan vet jag, svarar jag.
Det hela slutar med att vi lyckas knuffa in
bilen på infarten. Väl ur vägen för grannar,
börjar jag leta efter backläget. Hittar inget
alls.
Dagen efter, åker stolarna ur bilen. Den
genomsura, ruttna originalmattan slängs i
soptunnan. Växellådskåpan visar sig vara av
pressad tjock papp, numera blöt och i sönderfallande form. Lite besviken blev jag redan
där. Jag hade ju i alla fall betalat 550:– för
bilen …
Växellådan tömdes på olja. Nåja, det sega
som rann ur var inte mycket. Väl dränerad,
lystes innanmätet upp med en ficklampa.
Längst ned på botten av själva växelhuset låg
växelföraren/gaffeln till backväxeln, tillsammans med en avbruten ledbult som suttit på
splines (likt en hjulbult) i väggen på växelhuset. Ridå!
Första vardagen man kunde få ledigt en
stund från jobbet, åkte jag till Bergengrens
Bil vid Skogskyrkogården i Enskede. De var
Triumphåterförsäljare. En ny ledbult inhandlades, och monterades samma kväll, ihop
med växelföraren. Med två nya bult satt även
startmotorn fast. Provstart, och backen gick
i. På med pappkåpan, och med hjälp av stora
brickor satt det eländet på plats, och kunde så

småningom torka av motorvärmen. Dags för
första provkörningen!
Vilken kul bil! Och vilken vändradie. Tror
att den var runt sju meter. Herald var mycket
poppis bland bilorienterare. Vid eventuell felkörning vände man på en femöring. Nu skulle
jag kunna få med kompisar i ett baksäte, något som Spriten saknade.
Minns så väl denna första tur med passagerare.
– Börje! (säger den som sitter bakom mig),
det är något som dunkar mig i rumpan varje
gång du växlar.
– Va? blev mitt förvånade svar.
Dagen efter åkte baksätet ur. På golvet under sätet ligger en gammal kaffeburk utbankad, och genom den två bultar. På andra sidan fanns inte motsvarande bultar. Hmmm?
Nu lyftes bilen upp med domkraft för första
gången. Oj, oj, oj. Synen som mötte mig var
inte kul.
Utliggaren från huvudramen på vänster sida,
framför vänster bakhjul där reaktionsstaget
till bakaxeln skulle sitta, saknades helt. Bortrostad! Föregående ägare hade helt sonika
vänt fästet 90 grader uppåt, och fäst det i golvet under baksätet, och förstärkt det hela med
en kaffeburk!
Vid närmare inspektion, visade sig hela
längsgående balken mellan främre och bakre
utliggaren saknas. Det var därför yttertröskeln
på vänster sida satt och dinglade. Strävorna
som höll den rent dekorativa yttertröskeln på
plats, hade inget att fästa i.
Där någonstans började jag känna mig lätt
lurad. Jag hade ju ändå betalat 550:– för bilen! Men vad göra? Farsan hade ju gassvets,
och vi hade byggt en
Mini-bike ihop några
år tidigare, så lite
svetskunnig var jag.
Har ett minne av
att Lennart ”Nenne”
Bergströms bror Ingemar hade känningar i
sin roll som bilmekaniker ute i Fruängen,
på en firma som sålde
bilplåt. Jag gick med
in på lagret och plockade på mig det mesta
jag behövde till denna
nu tioåriga bil. Det
blev ett rejält lass med
balkar med mera. Kostade inte mycket ens
då, hösten 1975.
Det mest akuta åtgärdades innan snön föll.
Tvärbalken och längsbalken svetsades på
plats, och sedan kunde
yttertröskeln
fästas
upp, lite som dagens
yttre plasttrösklar som
clipsas fast. En burk
skogsgrön Servalack
matchade originalfärgen någorlunda.

Nu var bilen hel och tät (någorlunda), och
med bättre begagnade vinterdäck kunde vintern genomhärdas. Moto-Lita läderratt fick
ersätta den svinkalla bakelitratten. De vinylklädda stolarna var skålade åt fel håll (konvexa), så man gled omkring på den hala iskalla plasten i kurvorna.
Jobbade på OBS Varuhus på den tiden, och
skulle vid ett tillfälle köra hem en arbetskamrat som jobbade kväll extra. Han var en
av dem som retade mig lite hånfullt för min
bil. Den stod ju ut lite på parkeringen bland
alla finare bilar. Men det skulle han inte gjort!
Bilar har ju som bekant själ. Karossen var ju
lite mjuk i avsaknad av friska balkar undertill,
så mitt i en tvär korsning klickar högerdörren upp på vid gavel, och i brist på säkerhetsbälten och friktion på sätet får jag tag i hans
täckjacka sekunden innan han ramlar ur bilen.
Han pratade aldrig illa om min bil igen.
Denna händelse föranledde mig att investera
i två stycken svarta Comfort Racing rallystolar
i tyg. Varma, sköna och skålade. Plastklädseln
i baksätet sprayades med svart vinylfärg, likaså dörrklädseln. Nu var den riktigt tuff. Ljuddämparen byttes mot en riktig brumburk.
Lagom till vårkanten hittade jag tre stycken
äkta Minilitefälgar på skroten. Någon fjärde
fanns det inte pengar till att beställa.
Claes ”Clacke” Aggestig hade två stycken
Formula Ford däck liggande av gammalt datum.
Hårt fint gummi, med texten ”For racing
purpose only”. Med dessa däck och pendelaxelns uppträdande vid hård kurvtagning, blev
jag en mästare på att köra på däckens utsida
– på bredsladd.
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Forts ”Pojkdrömmen ...

Betänk att jag våren 1976, nyss fyllt 19 år.
Sommaren 1976 kom så småningom, och
Heralden ställdes av, medan Froggen njöts
igen. Nu hade jag eget garage i mormors
gamla hus, så Heralden plockades isär för en
större svetsinsats under sommaren.
Jag skulle in i lumpen i augusti, och behövde en pålitlig bil kommande vinter. På grund
av mitt medfödda hjärtfel fick jag inte följa
familjetraditionen och bli stridsvagnsförare,
utan hamnade som handräckningspersonal
(malaj) på Staben i Stockholm. Fördelen var
att jag kunde jobba kvällar och helger på min
gamla arbetsplats. Heralden skulle bli min
pendlarbil.
Motorn åkte ur och fick nya lager. Framvagnen fick nya bussningar. Växellådans alla nylonbussningar till spaken byttes. Sedan svetsades det så det stod härliga till.
I början såg det för jäkligt ut, även om det
blev starkt. Med ”learning by doing” som det
heter, utvecklades min teknik. Jag har än idag
brännmärken på armarna efter den sommaren
1976. Men vem går oskadd ur leken?
Väl nästan varvet runt, på höger sida, svetsade
jag som aldrig förr. Målade med grundfärg,
och den berömda Servalacken. Skogsgrön
tror jag den hette. Allt var klart för återmontering av höger dörr. Men vad tusan, den är ju för lång – dörren alltså!
Jag hade missat det där med värme
och krympning, uppstagning och
så vidare. Jag var så inne i mina
fina svetsar. Normalt hade ju varit
att såga isär och pressa ut med en
Porta-Power. Icke sa Nicke. Här åkte
kapmaskin fram, dörren kortades, låskistan bankades in, och Voila! Dörren
gick att stänga. Att sedan sidorutan inte
gick att veva ned, då den tog i den inbankade bakkanten, gjorde inte så mycket då.
Jag slapp ju måla om golvet i bilen …
Motorrummet målades upp, blocket blev rött
och fint med svart ventilkåpa. En grön heltäckningsmatta hamnade på golvet i bilen. En stereo med högtalare på hatthyllan åkte i också.
Men den slitna bakaxeln överröstade dessvärre
alla försök till njutning av musiken.
Augusti inträdde, lumpen likaså. Spriten
ställdes undan, och Heralden tog tjänst. Ibland
var vi sex personer i bilen ned till T-centralen,
dit många ville bli skjutsade. Blev stoppade av
Polisen en gång, och fick kommentaren:
– Det var en jäkla bil att låta och lukta mycket.
Nåja, SU förgasarna var väl inte optimalt inställda. Men alla tyckte den var lite skoj, minns
jag.
På grundutbildningen i Kungsängen, där vi
fick lära oss skjuta allt som Armén tillhandahöll, blev jag luckkompis med en viss Peter Jezewski (kommande Boppers). Vi låg ofta och
sjöng gamla låtar ihop på kvällarna. Peter med
tio strängar kvar på sin gamla tolvsträngade
Gibson. Vänskapen håller i sig än idag. Jag
svetsade även på Peters dåvarande Ford Fairlane 500.
Men Heraldens bränsletörst blev allt mer irriterande.
26

SU förgasarna fick nya bussningar, och länkaget och bottenmunstyckena justerades in
med skjutmått. Trots detta drog den helt plötsligt återigen på tok för mycket bensin.
En dag stank det bensin baktill. En fläck på
gatan. Lånade en av morsans överblivna djupa bakplåtar, och ställde under tanken. Den
var bräddfylld dagen efter. Shiiit! Det blev
att ringa runt till skrotar. Ute i Gladö Kvarn i
Huddinge ligger än idag ett stort skrotområde.
Där fanns en Vitesse skrotad. Alltså en Herald
med sexcylindrig motor och överlag lyxigare
än en Herald.
Där och då lärde jag mig en hel del om skillnaderna. Bensintanken var t.ex. en halv gång
till så stor som Heraldens. Instrumentbrädan
hade separata instrument för hastighet, varvtal, och bensin. Så även hela instrumentbrädan köptes.
Jag tror att gamla originaltavlan fortfarande,
efter över 40 år, ligger kvar någonstans i garaget.

Väl hemma lyftes gamla bensintanken ur.
Eller rättare sagt, överdel och sidor. Botten
satt nämligen kvar som ett durkslag i den
svampgummipackning fabriken lagt under
tanken för att motverka vibrationer.
Tacka för att det läckt – hela packningen var
sur av vatten och bensin. En rolig detalj var den
vridbara pickupen till bränsleledningen. Det
gjorde att man hade en reserv på tre–fyra liter,
om den stod i normalläget.
Någonstans här i november 1976, träffade
jag kärleken i form av Eva, som jag sedan dess
varit tillsammans med. Att uppvakta henne i
denna bil var inte helt smärtfritt. Hennes pappa
jobbade som resemontör, och körde bara nya
Ford V6-coupéer. Farfar Walter hade precis
gått ifrån raden av Jänkebilar som Taxi i den
egna rörelsen, och köpt sin första nya Volvo
244 Taxi. Där kom jag i denna dånande, rykande farkost. De undrade vad katten dragit in.
Denna vinter varvades uppvaktandet av Eva
med mekandet av Froggen. Flera kvällar blev
jag stående med en bil som bara dog på hemväg från garaget.

Ur bilen, upp med huven. Klämde och kände på allt. Inga fel syntes. Och så helt plötslig
small den igång igen.
Detta upprepades gång efter annan. Blev
mer och mer galen. Tändspolar, tändkablar,
kondensatorer byttes. Och så en kväll hittade
jag felet! Kabeln mellan tändspolen och tändplattan inne i fördelaren var lite lite för kort.
När farten ökade, och tändningen ställdes
upp av vakuumklockan och vikterna, spändes kabeln så hårt att kardelerna gick isär.
När bilen stannade, och fördelaren kallnade,
möttes kardelerna inuti kabeln igen, och bilen
startade. När jag i ett desperat försök lossade
kabeln, och drog åt varsitt håll, gled kopparkardelerna ut ur kabelhöljet. Efter det får alltid mina kablar på den platsen en extra knorr
på sig. Learning by doing igen!
En ny differential inskaffades. Eller ja, en
hel extra Herald blev det. Fick den gratis mot
att jag tog den ifrån villaträdgården där den
blivit stående. Bakaxeln kunde ju knappast
vara sämre än den som satt i.
Men att lossa den tvärställda bladfjädern
bak, var ingen lek. Mycket värmande med
svetsen och sågande med bågfilsblad för
att få ur gamla fastrostade bussningar.
Med friska bussningar, och bättre diff,
blev bilen riktigt trevlig. Att jag sedan
glömde hämta den isär sågade främre
delen av bilen från trädgården, är väl
idag preskriberat?
Tre veckor efter att mellanölet förbjöds, muckade jag från Lumpen.
Det firades med det äckliga körsbärsvinet Kir, som lanserades som
någon form av ersättning till ölet.
Hur tänkte man där?
Spriten ställdes på, och Eva och jag
tillbringade vår första gemensamma semester på Öland. Samma dag som Elvis
dog körde vi in i Borgholm och såg löpsedlarna. Elvis, som varit Evas pappas favorit,
och musik hon växt upp med.
Spriten föll hennes familj betydligt bättre i
smaken, och jag fick sedermera en fin relation även till hennes farfar, som hade ett stort
motorintresse.
Denna gamla Herald tror jag lärde mig mer
om att laga och lösa problem än vad jag förstod just då. Än idag har jag någon form av
hatkärlek till Triumphbilar. Lite som att antingen gilla Saab eller Volvo. BMC bilar är
mer robusta än vad Triumph var. SAAB:s
motorgeni Per Gillbrand jobbade ju en period
hos Triumph, därför kom Saab 99 att få Triumphmotor. BMC är mer ”Volvorobusta” i
min värld. Svor jag i kyrkan nu?
Heralden såldes 1977 till en arbetskamrat
på varuhuset, för 4 000:–. Efter att jag slutade
min anställning där, har vi aldrig setts. Men
bilen finns kvar enligt Transportstyrelsen.
Nästa gång hoppas jag vara tillbaka i
BJ7:ans renovering. Vi får se vad jag hunnit med till dess.
Ni som tänkt fixa en massa under vintern –
den är snart SLUT!
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Healey Market
Ni som annonserar: glöm inte att meddela redaktionen när ni köpt eller sålt delar och annonserna ska tas bort!
SÄLJES:
Diffhus Austin-Healey, komplett med utväxling 3,9:1
Pris: 2 500:Tidiga rutramar till 100:an
(type 1).
Otroligt vackra om man åker öppet
med endast sidorutorna monterade. Pris: 1000:-

SÄLJES.
Prisfilosofi: NOS-delar ca 60-70 % av AH Spares priser exkl
VAT & frakt. Beg delar ca 50 %. För dyrt? Ge ett bud!
Mittendel NOS avgassystem BJ8. Lite ”förvaringsmärken”,
men aldrig uppackat! Pris: 1 500SEK
Främre rör, det yttre BJ8. Pris: 300SEK
”Air Intake Reflektor” (sidoåplåtar kylare). Begagnade, men
rostfria! BJ8. Pris: 200SEK
Avhämtas Eksjö (eller lev vid ngt av 2018 års RHK-race!).
Smågrejor post + porto
Mats Svanberg, tel 070 283 02 77,
mail matsnils.svanberg@gmail.com

Claes Leveau, tel 070 353 54 39,
mail cleveau@telia.com

SÄLJES:
Begagnat QSP 6- punktbälte ej godkänt för racing
efter 2016.

SÄLJES:
Dörr 100/4 RH
Höger sida - felköp på e-bay.
Senare varianter för gångjärnen
Proffslagad i nederkant.
Pris 2.500:Mats Franzon, 0730-96 24 14

SEK 500:Tonneau Cover för BN4 &
BT7, RHD Black Everflex.
AH Spares nr. “HOD135”
Felfri men inte ny!
Pris 900: –
PG Johansson.
Tel: 070 692 65 11, mail
pg.bighealey@telia.com

SÄLJES: Austin Healey Sprite -59. Nu känns det dags, efter 44 år så är
GLA892 till salu!
Bilen har originalmotor, renoverad av Mototmekano, och i övrigt är bilen original förutom ratt
och vxlspaksknopp. Motorhuven är ändrad till flippfront, bilen var mörkröd, nu är den OEW.
Renslipad och omlackad på 80 talet.
Frånsett första åren när jag använde bilen året runt (finns hardtop) så är den mycket sparsamt
använd, alltid förvarad i varmgarage. Det finns lite brister, något instrument och några fula plåtreparationer som gjordes innan min ägo. Bilen är körbar men lite fix återstår som vanligt inför
besiktning.
Burt Adolfson #158, Oxelösund, tfn: 070-5331029,

mail: burt@bromsrenh.se
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KÖPES:

Fyra hjulmuttrar ekerhjul
utan vingar, s.k. ”continental
spinners”, oavsett skick.
Claes Stenestad #267.
070-750 27 04
kaptenclaes@gmail.com
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Healey gearbox lid
Brand new and exclusive to us
Direct from the manufacturer
Made to exact dimensions and tolerances
*%&%-
*%&/%-
*HDUER[OLGEDUH
9$7

*%&$%-
*%&/$%-
*HDUER[OLGDVVHPEOHG
9$7
Made from high quality heat
treated aluminium castings
these are exclusive to Denis
Welch Motorsport and not
available elsewhere.

Good original gearbox lids
are increasingly hard to
find, that’s why we have
developed new Gearbox
Lids suitable for both BJ7
and BJ8 Centre Change
gearboxes.
We have taken original
drawings and CAD
designed these replacement
casings to exact dimensions and
tolerances as specified.

Get the latest information
visit our NEW website
www.bighealey.co.uk

With our complete range of
other gearbox parts including all
internals we can cater for every
demand. A direct replacement for
standard original.
Call today to order the latest Big
Healey Performance Catalogue.

These Lids are available bare or
complete with selector shaft, gear
lever shoe, woodruff keys and oil
seal installed ready to fit.

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

3DUWV+RWOLQH  (PDLOVDOHV#ELJKHDOH\FRXN
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Reklamation/utbyte.

KALENDARIUM

Sweatshirt – Nipprig av Noppror!

FÖR AUSTIN HEALEY CLUB OF SWEDEN

De fina mellanblå tröjorna som lanserades vid årsmötet på Gotland har drabbats av kvalitetsproblem.
Flera av oss har märkt att de blir ”noppriga ”och fula efter en
alltför kort tids användning.
Detta har resulterat i att leverantören har ersatt oss med nya
tröjor men då i annan kulör. Marinblå eller ljusgrå. Det var
nämligen den vita fibern i de mellanblå tröjorna som orsakat
problemet.
Ni som köpt tröjor är välkomna att höra av er till mig på, för er,
enklaste sätt med uppgift om storlek och önskemål om färg så
gör vi upp om hur vi ska kunna leverera dem. Den gamla tröjan
behöver ni inte lämna tillbaka, den kanske kan komma till pass
i mekargaraget. Hör av er.
Regaliashopen ber om ursäkt för det extra besväret.
Alla ni som ännu inte köpt någon tröja är välkomna att beställa en grå eller mörkblå till ordinarie pris 380:-

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

ůůĂ^ĞĐƟŽŶĞƌ͘

Inte mycket inrapporterat, men håll utkik på hemsidan,
där kan det dyka upp arrangemang.

BSCM är 2018 den 18 augusti. Stockholmsområdet,
plats ännu inte bokad!
Kolla hemsidan eller mejla Lennart på
eastsection@healeysweden.com

Välkomna till

VÅRMÖNSTRING
Lördagen deQ  maj
VEN I ÌR BLIR DET vårmönstring i
Stockholmsområdet
Samling kl 09:30 VID -C$ONALDS 3KÚNDAL TRAFIKPLATS 'UBBÊNGEN  Avfärd kl 10:00. Vi kör
-10 mil längs svenska vårvägar MEDSTOPP MITT I  )NGEN FÚRANMÊLAN INGEN STARTAVGIFT &ÚR
NÊRMARE INFO KONTAKTA EVENEMANG MINISEVENCLUBCOM ELLER EASTSECTION HEALEYSWEDENCOM
Välkomna!

RHK-serien 2018
Kinnekulle
11–13 maj
Knutstorp
6–8 juli
Gelleråsen /
15–17 juni
Mantorp
24–26 aug
Karlskoga
Falkenberg 14-16 sept
Mer info om de olika tävlignarna på www.rhkswe.org

Boka in och besök Healey-depån!

EǇƩŝRegaliashopen!

Efter vissa påtryckningar kan vi nu erbjuda er
att Trycka på!!
Piffa upp din egen overall, jacka, tröja, skjorta eller annat plagg genom
att få vår klubblogo tryckt enligt exemplen på bilden.
Trycket ska tåla många tvättar och hårt slitage och måste därför appliceras hos vår leverantör.
Röd text, storlek ca 30 x 7 cm. Pris 105.-per tryck.
Lämna/skicka ditt utvalda plagg till mig, Micke, eller skicka direkt
till:
Påhlsons Daylight AB, Gamla Oxelösundsvägen 1, 611 38 Nyköping.
PS! Glöm inte bort att du dessutom själv kan värma på några av våra
fina tygmärken som beställs på vanligt sätt. DS.
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Vi hjälper till att minska miljöbelastningen!!
Beställ vår nya miljökasse av tyg så minskar du användningen
av engångskassar.
Kassen är utformad som en rejäl bag med bälg både i sidan och i
botten. Den är mycket snyggt designad i ett grovt svart bomullstyg av hög kvalité med klubbloggan tryckt i rött.
Storlek 38x41x12 cm. Använd den vid dina dagliga inköp, då
du shoppar eller till att lägga vinflaskan och dansskorna i då du
går på fest!
Varje bil i familjen behöver minst en kasse! Pris 145:-
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Regaliashopen
Broderade tygmärken.
Snygga färger och tydliga detaljer.
Monteras enkelt med strykjärn.
Anvisning medföljer
Pris endast 25:-

Klubbmärke tyg Nedsatt pris 25:-

Piffa upp jackan, tröjan, skjortan, blusen, blazern, kepsen, overallen!
Runda 67 mm
Wings 150 x 120 mm

Klubbdekal Metallfolie 20:

,^ZǇŐŐƐćĐŬ͘
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.

Perfekt för kvällscrusing!
Klassisk mellanblå
sweatshirt
i unisexmodell med snygg
AHCS brodyr. Mycket hög
kvalité med ”stretchribb” i
muddar och avslut. Dold ficka
med dragkedja. S till XXL.
Pris 380:-

Vagnmärke 280 kr

Pris 375:-

Piké ”Lacoste”, svart, röd 210:Kvarvarande stl: S, M.
Vagnmärke 40-årsjub. 200 kr

SLUT

Perfekt julklapp:
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

SLUT

Klubbkeps: svart, blå, 120:SLUT

,^Ƶī͘
En halsduk, en mössa, en
bandana, ett hårband!
Välj hur du använder den.
Skyddar dig mot vind, kyla,
sol, snö och piffar upp din
outfit.

Vagnmärke TEHMIS 300 kr

SLUT

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

Pris 130:-

Nyckelring DHMC 100:-

”Lennarts Healey Poster”
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:-!)

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

Registreringskylthållare 50:-

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

Vadå vindrufs?
Modern SACO-mössa
i svart bomull (95 %) med
snygg broderad AHCSlogga i rött och vitt.
Passar till alla i alla åldrar!
Pris 135:-

Fleecejacka MAC 1, med
AHCS logga broderad. Två
fickor med dragkedja. Dragsko i
nederkanten. XL XXL. 240:-

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

