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Omslagsbilden: 
Klubbens nya beachflagga omringad av 

två av Micke Friebergs Healeys.
Foto: Micke Frieberg.

Austin Healey Club of Sweden är ansluten till 
Motorhistoriska Riksförbundet

www.mhrf.se

Nästa nummer av Enthusiasten 
kommer December 2021 

Manusstopp den 15 oktober.

Uffe har ordetUffe har ordet

ÄÄntligen kunde vi ha ett riktigt årsmöte för AHCS! Med riktigt 
menar jag ett sådant med övernattning och trevlig samvaro med 
många av våra medlemmar. 

Styrelsen tog ett sent beslut om mötet och vår förhoppning var att det skulle 
dyka upp runt 40 personer, och vi slog det med råge då det blev 53 deltagare! 
Ni kommer att läsa och se mycket mer om årsmötet på annan plats i tidningen 
så jag ska inte ta upp alla detaljer utan bara peka på en sak som jag nämnt, 
eller tjatat om, tidigare.
Vi hade förmånen att få se två nya medlemmar på detta möte, Mac Lilliehöök 
och Jan Cederberg som åkt ända från Marstrand. Den sistnämnda är i och för 
sig inte ny som medlem men har aldrig tidigare åkt på ett årsmöte, så i den 
bemärkelsen var har att betrakta som ny. Det tog inte lång stund innan de båda 
var med i gemenskapen och försjunka i djupa diskussioner om en Healeys alla 
egenskaper, egenheter och råd om hur man bäst tar hand om den. Allt över en 
god öl och i glada vänners sällskap!
Vi kommer framöver att lägga ner extra krut på de nya medlemmar som vi får 
in, och pusha hårt för att de ska komma till våra årsmöten eller andra tillställ-
ningar – regionalt eller nationellt. Jobbet kommer att ske via styrelsen och de 
sektionsansvariga. 
Det är ett gyllene tillfälle för alla nya medlemmar att lära känna och knyta 
kontakter med alla i klubben. Goda råd är ju som bekant dyra, men i vår klubb 
är alla goda råd helt gratis! Så ni alla som inte har som vana att komma till 
våra årsmöten har nästa år en gyllene chans, då det uppskjutna jubileumsmötet 
går av stapeln på Öland sista helgen i maj. Det mötet kommer att bli extra-
ordinärt med underhållning och förhoppningsvis runt 150 deltagare. Boka in 
helgen redan nu så ni inte missar vårt försenade 50-årsjubileum, som då sam-
manfaller med vårt kära bilmärkes 70 årsdag!
Ha en bra avslutning på den allt för korta säsongen som vi har men 
förhoppningsvis får vi en Brittsommar. Jag bara antar att uttrycket 
Brittsommar kommer av det är då man ska ta ut sina Brittiska bilar på 
vägarna och bara njuta av den sköna sången ifrån en Healey!

              UffeUffe

är Austin Healey Club of Swedens medlemstidning.
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Ordförande Ulf var envis – slottet ser mycket bättre ut än jag, så ta den 
bilden – och han förekommer ju på andra bilder i tidningen, så det må 
vara hänt!
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Innehåll nr 162 RedaktörenRedaktören
DDet blev en kort racesäsong i år! Denna gång inte på grund av pan-et blev en kort racesäsong i år! Denna gång inte på grund av pan-

demin, utan på grund av att en vevstake i SID:s hårt arbetande demin, utan på grund av att en vevstake i SID:s hårt arbetande 
motor inte längre trivdes i sin omgivning utan sökte en väg ut. Och motor inte längre trivdes i sin omgivning utan sökte en väg ut. Och 
lyckades! lyckades! 

Kan nog kallas ett totalras, i varje fall vad gäller motorblocket, en vev-Kan nog kallas ett totalras, i varje fall vad gäller motorblocket, en vev-
stake och en kolv. Resten, och turligt nog även den dyra vevaxeln, verkar stake och en kolv. Resten, och turligt nog även den dyra vevaxeln, verkar 
ha klarat sig. ha klarat sig. 

Får tillbringa några veckor i vinter och bygga ihop en ny motor med min Får tillbringa några veckor i vinter och bygga ihop en ny motor med min 
gamla ”underdel” som havererade 2012 som bas. Redan hemma, balanse-gamla ”underdel” som havererade 2012 som bas. Redan hemma, balanse-
rad och uppfräschad med genomgången topp med mera.rad och uppfräschad med genomgången topp med mera.

Om racingen blev lite misslyckad så blev Årsmötet på Södertuna Slott Om racingen blev lite misslyckad så blev Årsmötet på Södertuna Slott 
desto mer lyckat. Mer om detta längre fram i tidningen.desto mer lyckat. Mer om detta längre fram i tidningen.

Ett par frågor som diskuterades/betonades var:Ett par frågor som diskuterades/betonades var:
– Alla klubbmedlemmar bör för sin egen skull – Alla klubbmedlemmar bör för sin egen skull ta en försäkring genom ta en försäkring genom 

MHRF!MHRF! De gamla kraven på fullständig originalitet gäller inte sedan flera  De gamla kraven på fullständig originalitet gäller inte sedan flera 
år, de flesta Healeys är försäkringsbara. Finns även renoveringsförsäkring år, de flesta Healeys är försäkringsbara. Finns även renoveringsförsäkring 
som är en trygghet när du sprider dina delar på olika underleverantörer som är en trygghet när du sprider dina delar på olika underleverantörer 
eller drabbas av brand eller andra katastrofer! eller drabbas av brand eller andra katastrofer! 

– När inbjudan till – När inbjudan till det försenade 50-årspartytdet försenade 50-årspartyt kommer i december- kommer i december-
numret så måste alla, även de som anmälde sig förra omgången, göra en numret så måste alla, även de som anmälde sig förra omgången, göra en 
ny anmälan. Vi eftersträvar dock att ge dessa företräde om det skulle bli ny anmälan. Vi eftersträvar dock att ge dessa företräde om det skulle bli 
överbokat, men anmäl er gärna snabbt!överbokat, men anmäl er gärna snabbt!

– – Släktforska om din Healeys anor!Släktforska om din Healeys anor! Blir ofta bra material till tidningen  Blir ofta bra material till tidningen 
och höjer ofta värdet på din bil. Tips och råd kan jag bistå med.och höjer ofta värdet på din bil. Tips och råd kan jag bistå med.

Att det alltid går att finna hjälp och lösningar hos klubbkamrater blev Att det alltid går att finna hjälp och lösningar hos klubbkamrater blev 
årsmötet ett litet bevis på. Och fördelen med mobiltelefoner och bra att ha årsmötet ett litet bevis på. Och fördelen med mobiltelefoner och bra att ha 
nummer inlagda/sparade!nummer inlagda/sparade!

Redan under resan upp drabbades en AH100 när generators remskiva Redan under resan upp drabbades en AH100 när generators remskiva 
tackade för sig och placerade sig någonstans längs vägen (var vet man tackade för sig och placerade sig någonstans längs vägen (var vet man 
fortfarande inte!). Turligt nog var allas vår Mats Svanberg med i samma fortfarande inte!). Turligt nog var allas vår Mats Svanberg med i samma 
”kolonn” och efter lite besvärliga manövrar (två-till-ett-väg!) kunde man ”kolonn” och efter lite besvärliga manövrar (två-till-ett-väg!) kunde man 
sammanstråla längs vägkanten. sammanstråla längs vägkanten. 

Kerstin S avkläddes sina strumpbyxor – skojar bara, togs fram ur bagaget Kerstin S avkläddes sina strumpbyxor – skojar bara, togs fram ur bagaget 
– som tvinnades till en tillfällig rem som i varje fall drev vattenpumpen – som tvinnades till en tillfällig rem som i varje fall drev vattenpumpen 
och färden gick bra till Södertuna. ”Ny” generator fixades genom ej ännu och färden gick bra till Södertuna. ”Ny” generator fixades genom ej ännu 
avresta 100-ägaren Lasse Engwalls försorg. Monterades på plats i Söder-avresta 100-ägaren Lasse Engwalls försorg. Monterades på plats i Söder-
tuna – allt väl igen!tuna – allt väl igen!

Själva fick vi ett oväntat men inte ovälkommet besök efter måndag lunch. Själva fick vi ett oväntat men inte ovälkommet besök efter måndag lunch. 
Raoul Kennedy och hans Cecilia hade efter en planerad övernattning i Raoul Kennedy och hans Cecilia hade efter en planerad övernattning i 
Loftahammar inte fått igång sin AH100. De hade redan under resan upp Loftahammar inte fått igång sin AH100. De hade redan under resan upp 
märkt lite laddningsproblem, men nu var det tvärstopp. Kom på bärgare till märkt lite laddningsproblem, men nu var det tvärstopp. Kom på bärgare till 
oss i Oskarshamn. oss i Oskarshamn. 

Efter en eftermiddags mekande och problemlösning (mitt garage sväm-Efter en eftermiddags mekande och problemlösning (mitt garage sväm-
mar inte precis över av 100-delar!) satt en annan generator på plats med mar inte precis över av 100-delar!) satt en annan generator på plats med 
originalremskivan (det är ju ½” fläktrem på  AH100!) mickymousemon-originalremskivan (det är ju ½” fläktrem på  AH100!) mickymousemon-
terad på en 3000-generator. Men laddade gjorde det. Efter lite strul med terad på en 3000-generator. Men laddade gjorde det. Efter lite strul med 
tändinställningen – fördelaren hade valt att lossna och ställa in sig själv lite tändinställningen – fördelaren hade valt att lossna och ställa in sig själv lite 
slumpmässigt – så startade den. slumpmässigt – så startade den. 

Efter en god hämtmiddag (tack Raoul och Cecilia) på vår altan, och över-Efter en god hämtmiddag (tack Raoul och Cecilia) på vår altan, och över-
nattning i sjöstugan kunde de återträda skåneresan under tisdagen.nattning i sjöstugan kunde de återträda skåneresan under tisdagen.
Ta nu alla och leta och notera eventuella svagheter i era Healeys redan Ta nu alla och leta och notera eventuella svagheter i era Healeys redan 
under hösten, så de är startklara i god tid för nästa säsong som vad under hösten, så de är startklara i god tid för nästa säsong som vad 
det nu ser ut som lär bli utan inskränkningar i vår rörelsefrihet.det nu ser ut som lär bli utan inskränkningar i vår rörelsefrihet.

    Anders LotsengårdAnders Lotsengård

AHCS har investerat i tio styck nya beachflaggor, 
se framsidan. 

Styrelsen tycker det är viktigt att vi syns ute på olika aktiviteter, inte 
bara de vi själva arrangerar.

Därför kommer varje sektion att tilldelas en flagga. Tanken är att när 
medlemmar deltar i olika arrangemang skall flaggan kunna tas med och 
förhöja intresset kring våra redan publikdragande bilar och vår klubb.

För att ytterligare höja nivån på Healey Racing Teams depåplats under 
RHK-serien kommer även där att finnas några flaggor att pynta depåga-
tan med. 

Och visst är de snygga!

Block med extra ventilation och "vegången" stake och kolv.

Raoul och Cecilias ankomst respektive avresa.
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JJag är född 1957. När jag var tio år 
1967 så var en Austin-Healey den ab-
solut läckraste och tuffaste bil jag såg 

i tidningar och på TV. Något coolare fanns 
inte. Speciellt en röd med vita sidor.

När jag var 40 sa jag till min fru Lena ”jag 
vill ha en Austin-Healey”. En vad? sa hon. En 
sån här sa jag och visade lite bilder. Jag uppre-
pade nog frasen ”jag vill ha en Austin-Healey” 
så många gånger den sommaren så att hon till 
slut gav sig, ”ja men köp en då” sa hon.

Sagt och gjort, jag gick på jakt. Sommaren 
1998 hittade jag en bil i Skåne hos en man 
som heter Mikael Pelzl i Vellinge. 

Jag pratade med honom, fick ett par bilder 
via mejl och bestämde mig för att åka ner och 
titta på bilen. Jag köpte en biljett med Malmö 
Aviation från Bromma till Sturup. Mikael 
möter mig på flygplatsen en fin sommardag, 
med bilen nedcabbad! Klart jag blev såld di-
rekt. Vilket mottagande! Och vilket ljud från 
motorn!

Jag spenderade hela dagen hos Mikael, som 
själv var bilmekaniker och hade flera bilar i 
garaget, och fick bekanta mig med JOT308 
från 1967. 

Hel och ren. Ingen vidare finish i lacken, 
lite solblekt orange-röd. Men alla delar på 
plats. 

Den gick bra. Jag körde ett antal svängar 
själv på den skånska landsbygden för att 
känna mig för. Jag kröp under och inuti. Fo-
tograferade en hel del och tänkte att den här 
vill jag nog ha. 

Mikael körde mig till flyget och jag åkte 
hem den kvällen. Pratade mycket med mig 
själv och med Lena nästa dag. Jag bestämde 
mig. Jag slår till och köper den!

Jag ringde Mikael och vi gjorde upp af-
fären. Det var 60 mil därifrån och hem till 
Bromma. Jag var osäker om jag ville köra en 
gammal och för mig okänd bil så långt första 
resan så jag bestämde mig i stället för 
att skicka hem den med Motortransport 
AB. 

För det facila priset 1,700 kr frakta-
des bilen från Vellinge och hem (bil-
ligt tycker jag!). De hade för avsikt att 
leverera till dörren hemma, men dagen 
innan var bilen i depå i Södertälje. Jag 
kunde inte hålla mig, så Lena och bar-
nen körde mig dit och så fick jag vrida 

om nyckeln och köra 
hem pärlan från Söder-
tälje.

 Jag körde bilen som 
den var i två år och se-
dan ville jag fräscha till 
den. Lacka om med mera. 
Hade läst en artikel i en 
lokaltidning om en kille 
Connie Kanrell ute i Skå 
som renoverade veteran-
bilar. Hittade inte honom 

på nätet men åkte ut till Skå och frågade mig 
runt. Till slut fick jag napp, ”javisst, han bor 
där och där och har sin verkstad i den gula 
ladan”. 

Åkte dit och hittade honom. Presenterade 
mig och frågade honom om han kunde lacka 
min Healey. Javisst sa han, men du får slipa 
den plåtren först. Jag kan inte lacka på gam-
mal lack och garantera hur det blir. Och du 
vill inte betala mig för att slipa i X timmar, 
sa han. 

Jag fick lov att stå ute på hans gård, låna 
slipmaskiner med mera, och höll på i heltid i 
tre veckor den semestern. Det visade sig att 
det inte var att ”bara” lacka. Det var förstås 
lite rostangrepp här och där. 

Varför har jag en Austin-Healey?Varför har jag en Austin-Healey?
Peter Ehn, Bromma, medlemsnummer 333, Peter Ehn, Bromma, medlemsnummer 333, 

berättar om sin tid med BJ8 1967, HBJ8L42208.berättar om sin tid med BJ8 1967, HBJ8L42208.

Bilen vid inköpet.

Renoveringen påbörjad. Connie K 
kontrollerar mitt arbete.

Text: Peter Ehn.Text: Peter Ehn.
 Foto: Vinjettbilden Sten Jacobson.   Foto: Vinjettbilden Sten Jacobson.  
Övriga från Peters familjealbumÖvriga från Peters familjealbum
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Jag engagerade Connie för att hjälpa mig. 
Det blev en hel del plåtslageri och svetsning. 
Som tur var för mig så hade jag hittat ett rik-
tigt proffs. 

Den här ”lackningen” tog två år i verkstan. 
Inte heltidsjobb förstås, men bilen var där så 
länge. Jag var ute och hjälpte till med det jag 
kunde till och från. Skruva loss skärmar, ko-
fångare, lyktor etc. Det bästa med dessa två 
år är att jag och Connie blev bästa vänner och 
är det än idag!

Till slut började det närma sig. Dags för 
lackboxen och Connies kunskaper igen. Co-
lorado Red over Ivory White skulle det bli. 
Ett jättefint lackjobb 2001 som ser ut som 
nytt än idag! Jag får jättemycket beröm för 
lacken – tack Connie!

Självklart sedan en hel del pyssel att sätta ihop 
allt. Sätta tillbaka motorn och allt det andra. Jät-
tekul arbete. Vid detta tillfälle valde jag att inte 
renovera motorn, den gick ju bra och jag var 
sugen att få tillbaka min bil att åka i. Jag körde 
den så här i åtta år. Jättesnygg och bra. 
Men …

En vanlig sommar med så där ca 
100–150 mil så brände jag över tio liter 
motorolja. ”Fina” svarta moln därbak. 
Dags för en motorrenovering. Tillbaka 
till Connies verkstad i Skå.

Med Connies råd och expertis lyfte 
jag ur motorn. Jag tog hem ”skrovet” 
till mitt garage över vintern. 

Motorn demonterades i molekyler och 
jag renoverade den från topp till tå. 

Allt togs isär.
Köpte ny kamaxel, kamaxellager, kolvar 

med ringar, ramlager, ventillyftarlager mm 
från Thomas på British Motor. Vevaxeln 
lämnades in för slipning.  

Renoveringen fortsätter, och snart (?) var det dags för lackering i mina drömfärger. Sedan var det "bara" att sätta tillbaka motorn.

Men efter åtta år var det dags att ta tag i bilen igen. Denna gång för en helrenovering 
av motorn. Jag gav motorn en rejäl omgång med högtryckstvätten. Det var behövligt!
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Nr 2017

med

P R I S  7 0  Ö R E
I  Norge 1:40,    Danmark  1:40

NOV

Söderkullagatan 27 B, 50763 Borås, Sweden, phone 0703-933349,
e-mail magnus@healeyspecialists.com

Boras Motor corporation ab

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 Con-
cours-renoveringar utan 
alla förekommande arbeten 
på dessa bilar. Vänd er till 
oss, Europas mest välmerit-
erade och kunniga reno-
verare av Big Healeys!

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

1953 och 2017

Best in Show, St Moritz 2004. 
Best in Class, Halmstad 2008. 
Best and Second in Class, 
Cruiff 2013. Second in Class, 
Alsager 1991. 

www.healeyspecialists.com

Annons

Connie visade mig hur man slipar ventilsä-
ten för hand, hur man brotschar ventillyftar-
lagren, honar cylindrar med mera. Man blir 
ganska trött i händerna efter ett tag …

Jag gjorde allt jobb själv under Connies 
kloka överseende. Jättekul! Hade också med 
mig en kompis, Björn Andersson ett antal 
tillfällen (Morgan-ägare, först Morgan Flat 
Rad 1954, sedan Plus8 1980. 

Björn är tyvärr numer i himlen). 
En roligare vinter har vi nog inte haft.
Sedan återstod bara att sätta tillbaka motorn 

med växellåda och overdrive monterade ner i 
det lilla motorrumshålet. 

Det gick bra. Koppla ihop allt och sedan 
vrida på nyckeln – vilken lycka när den gick 
i gång!

Idag drar den ingen olja (förutom normal 
ofrånkomlig Healey-svettning). Går som en 
klocka och är en glädje för mig och Lena att 
åka i så ofta vi kan.
Ha en jätteskön Healey-säsong. Hoppas 
att vi ses snart på vägarna. 

Peter Ehn

Efter en lång men trevlig vinter – med god hjälp av Björn A (högra bilden) – tog motorn sig mycket bättre ut!
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Söderkullagatan 27 B, 50763 Borås, Sweden, phone 0703-933349,
e-mail magnus@healeyspecialists.com

Boras Motor corporation ab

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 Con-
cours-renoveringar utan 
alla förekommande arbeten 
på dessa bilar. Vänd er till 
oss, Europas mest välmerit-
erade och kunniga reno-
verare av Big Healeys!

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

1953 och 2017

Best in Show, St Moritz 2004. 
Best in Class, Halmstad 2008. 
Best and Second in Class, 
Cruiff 2013. Second in Class, 
Alsager 1991. 

www.healeyspecialists.com

Annons
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Sharing your Passion for 50 Years

Since our doors opened in 1972, our focus has always been  
on the enjoyment and pride of Austin Healey motoring.

A H Spares will continue to deliver the best possible service to our customers  
and promote the classic car industry for generations to come.

AH Spares Ltd. Units 7/8, Westfield Road, Kineton Industrial Estate,  
Southam, Warwickshire, CV47 0JH. UK. 

T: 01926 817181   F: 01926 817868   E: sales@ahspares.co.uk   ahspares.co.uk

We are excited to celebrate this milestone with you!

OPEN DAY 2022

Celebrate 
50 YEARS 

on 18th June 2022
at A H Spares 11am – 3pm

Join us
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Motivering:
Ulf, som är en relativt nytillkommen medlem (allt är relativt, kom med 2017) har redan från början visat ett en-
tusiastiskt och idogt intresse inte bara för Austin-Healey, utan även för klubben och vår verksamhet, bland annat 
som en engagerad revisor, och tillsammans med familjemedlem Britt Shepherd förgyllt våra möten.

Renoverade sin 100/6 BN4, inköpt som objekt med ursprung USA, mycket energiskt och med gott resultat. Tog 
inte mer än ett år, och även lacken lades hemma på garageinfarten.

Drivande i att skapa ett register för småländska (och några andra) Healeyägare för trivsamma träffar. Kom lite 
olägligt, pandemin gjorde att endast en träff kunnat genomföras, men planerna fortgår!

Har sedan ett par år varit en aktiv medlem i redaktionen för vår tidning, bidragit med flera artiklar av vilka 
framför allt de tekniska tipsen varit både nyttiga och underhållande. Översatt några utländska artiklar och är en 
fena på korrekturläsning!

Sist men inte minst: Han hade den goda smaken att i januari 2021 sälja den MGA som var hans första sportbils-
renovering (så gör en riktig Healeyentusiast!) och omedelbart därefter ersätta den med en tidig 100/4 BN1 1954 i 
riktigt risigt skick (i lådor och spridda delar). Efter intensivt svetsande har han redan kommit till grundlackering 
av chassit (jodå, hemma på garageinfarten!) och det kommer att bli en fin 100M-replika, det är vi övertygade om!

För AHCS Styrelse, Ulf Aggeryd, ordförande.

Ulf Ölén, Årets Enthusiast 2021!Ulf Ölén, Årets Enthusiast 2021!
Styrelsen har enhälligt beslutat att utse Ulf Ölén, Jönköping, Styrelsen har enhälligt beslutat att utse Ulf Ölén, Jönköping, 

medlem nr 732, till Årets Enthusiast 2021.medlem nr 732, till Årets Enthusiast 2021.

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

Trådhealeyn användes redan från början som ett pris, men då i första hand till den som vann den årliga con-
couren 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.

2013 Börje Engwall, Stockholm
2014 Mats Svanberg, Eksjö
2015 Per Schoerner, Huddinge
2016 Anders Gustafson, Älvsjö
2017 Bengt Larsson, Åhus
2018 Anders & Gunilla Lindman, Umeå
2019 Torbjörn Ström, Bromma
2020 Ingen utsedd – Coronaförhinder.
2021 Ulf Ölén, Jönköping

Tidigare innehavare.
1981   Roland Theander, Älmhult
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

Sharing your Passion for 50 Years

Since our doors opened in 1972, our focus has always been  
on the enjoyment and pride of Austin Healey motoring.

A H Spares will continue to deliver the best possible service to our customers  
and promote the classic car industry for generations to come.

AH Spares Ltd. Units 7/8, Westfield Road, Kineton Industrial Estate,  
Southam, Warwickshire, CV47 0JH. UK. 

T: 01926 817181   F: 01926 817868   E: sales@ahspares.co.uk   ahspares.co.uk

We are excited to celebrate this milestone with you!

OPEN DAY 2022

Celebrate 
50 YEARS 

on 18th June 2022
at A H Spares 11am – 3pm

Join us
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Årsmöte Södertuna 2021Årsmöte Södertuna 2021

Omvalde ordförande Ulf Aggeryd överläm-
nar utmärkelsen "Årets Enthusiast" till Ulf 
Ölén, Jönköping. 
Mer om detta på sidan 9,och mer om Ulf 
på sidan 29!

ÅÅrsmötet, som avhölls på det vackra slottet Södertuna, strax utanför Gnesta, blev en mycket lyckad tillställning. Perfekta 
omgivningar, fint väder (även om en del av oss fick frysa rejält under resan upp!) och mangrann uppslutning. 

Årsmötesförhandlingarna flöt utan problem, inga revolutionerande beslut eller omkastningar. Protokollet kommer i december-
numret av Enthusiasten. Två saker att notera: nästa år blir det – om inget illavarslande dyker upp under närmsta halvåret – 
äntligen dags för det två år försenade STORA 50-ÅRSJUBILEET, och 2023 kommer årsmötet att hållas någonstans inom våra 
västra regioner. 

Vilka var där? Jo alla dessa trevliga medlemmar med sina trevliga bilar! Ulf Ölén plåtade, och ber om ursäkt – missade två 
ekipage – Fredrik och Anna-Karin von Mecklenburg, samt Mac Lilliehöök.

 En liten notering: AH 100 verkar fått en välförtjänt renässans – nästan lika många som AH 3000 på mötet!

Naturligtvis börjar vi med vår ordförande Ulf Aggeryd i familjens fina 
AH100. Hustru Lena förgyllde även hon vårt möte.

Bo Johansson med sin Karin Karlsson var ett par av de mångåriga 
medlemmarna på mötet. Medlemsnummer 65!

Anders Bergqvist med hustru Ann-Christin lämnade Torslanda för en helg 
i Sörmland.

I en annan fin AH100 kom Torsten Nilsson med hustru Eva, trots problem 
under resan, men kom fram tack vare Svanberg och ett par strumpbyxor!

Text: Anders LotsengårdText: Anders Lotsengård
 Foto: Ulf Ölén där annat inte             Foto: Ulf Ölén där annat inte            
            anges i bildtexten!            anges i bildtexten!
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Börje Engwall, välkänd mångårig inte bara medlem utan även dito 
renoverare, kom i familjens Groda med hustru Eva.

Johan Larsson med sin AH 100 hade inte långt från Strängnäs till Gnesta. Bilen 
har en gammal historia i klubben. Hustru Catharina missade fototllfället!

Sigge och Lena Hammarnäs är sällan kvar i Jönköping när det vankas 
Healeymöte!

Tvärs över Sverige tog Marstandsbon Jan Cederberg sin tämligen 
nynskaffade fina AH 3000, till sitt första årsmöte.

Göran och Birgitta Berger hade ingen längre resa från Malmköping i 
deras välnumrerade AH100/6.

Tidigare mångårige ordföranden Gunnar Berger lämnade sin AH 3000 i 
Hägersten, men tog med sig sonen Lucas i deras lite racepreppade groda.

Göte och Barbro Hellström drog i väg från Täby till Gnesta för att andas 
lite lantluft.

Helen Elmgren och hennes av familjen ända sedan 50-talet ägda AH 100 
har inte missat många möten! Medlemsnummer 34!
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Allas vår "regaliamicke", Mikael Frieberg, åkte flera kilometer till mötet 
med sin prydliga BJ8. Även hustru Ann-Sofie var med, men utan bild.

Klubbens kassör Kjell Åman och hans Monica valde AH 3000 för resan – 
lämnade Grodan hemma i Stockholm.

Ytterligare en broder Engwall – Lasse med sin Kerstin och deras välreno-
verade och färgglada AH 100 – har varit med länge! Medlemsnummer 13!

Ytterligare en välkänd och mångårig f d ordförande – PG Johansson med hus-
tru Rigmor från Mariestad kom sent – men inte för sent!

Per Schoerner lämnde sambo Ditte hemma som kattvakt, men tog med 
deras Healey på resan från Huddinge.

Per Andersson, som efter ett antal år utan Healey och medlemsskap fick 
tillbaka sitt gamla medlemsnummer 12. Här med hustru Mia och Healeyn.

Raoul Kennedy och Cecilia Müntzing åkte ända från Mölle med deras 
AH 100. Delade dock upp resan i några etapper.

Robert Petersson kom med sin raceinspirerade AH 100 tillsammans 
med sambon Anne-Karin Rustad. Medlemsnummer 42.
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Fotografen Ulf Ölén delegerade en av bilderna till någon annan. I annat 
fall hade ju inte han och Britt Shepherd och deras 100/6 inte kommit med!

Inte bara vädret och umgänget är värt att minnas, utan så även maten! 
Desserten ovan blev pricken över i!

Någon som inte känner igen Göran och Lena Utter? Med medlemsnum-
mer 17 har de och deras bil varit med under många möten.

Anders Gustafson och Anna-Karin Håmark missar sällan ett möte. Och är 
Healeyn under intensivvård så får man hålla till godo med en TVR!

Oj då, Mats och Kerstin Svanberg rymde tydligen från fotografen! Deras 
fina BJ7 ville dock vara med, och ni kan se Mats och Kerstin på sidan 19.

Sent omsider och tämligen genomfrusna kom öven redaktören med 
hustru Maria fram till mötet i deras BJ8.

Robert Eriksson och Susanne Zahr tog inte bara deras AH 3000 utan även 
familjens hund med på resan från Huddinge.

Men också den bästa av dagar har sitt slut, men även ett sådant kan vara min-
nesvärt! Vackert foto av Anne-Karin Rustad, som även fångade desserten på bild.
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That‘s not a distributor !
This is a complete 
ignition-system !
• Formular 1 spark balancing
• Less emissions
• Maintenance-free
• Simple installation
• Lower fuel consumption
• Attractive "original" look
• Stronger spark at all speeds
• Easy timing: with built-in LED
• less noise & more power

Available for 4 and 6 cylinder  
BN1, BN2, BN4 up to BJ8
Sprite 948 up to 1275

Ask for a free information leaflet !
or call +44 (0) 12 93 84 72 03 
scparts.co.uk/123-ignition

Leaf springs
traditionally made
BN1, BN2 205258  £74
BN4 to BJ7, BJ8 early 17000  £74
BJ8 late 20719  £74

Alloy oil sump
BN1, BN2 15275  £300 BN4 up to BJ8 215131  £210

Minator alloy wheel
5.5J x 15", centre lock type
16384  £252

Aluminium radiator
Just like the original
Perfect finishing with high performance 
mesh, BN1, BN2  
326845  £598
with high-performance network.  
True-to-original reproductions,  
fantastically processed, BN4 to BJ8  
205366   £630

Oil seal conversion kit without  
crankshaft extension
BN4 to BJ8, high-precision CNC-manu-
factured mount, divisible special oil 
seal
206471  £97

Half the weight, twice the power!
With our Superlight AC Alternator 
conversion kit all Lucas dynamos can 
be replaced. You can benefit from the 
following improvements: Since the Su-
perlight Alternator is lighter it uses less 
motor energy and provides you with 
more power for the road. The Original 
Look of your classic car is untouched 
All versions: C40, C42 or C45, positve 
earth or negative earth.
call +44 (0) 12 93 84 72 03
scparts.co.uk/wolf-in-sheeps-clothing

Wire wheels and wheel packages
4,5J x 15", 60 spokes
1595  £240

4.0J x 15", 48 spokes
215191  £234

5,5J x 15", 72 spokes
201870  £276

Many more wire wheels and wheel 
packages see
SCParts.co.uk/wire-wheels

3 different types: 
16 Pre set curves 
USB 
Blue Tooth

Boot rack
‚works type‘
stainless steel  £269

Hand wringer
for chamois and towels,  
with powder-coated frame
535394  £166

5-speed gearbox conversion kit
Austin Healey BN4 to BJ8
brand new 5-speed gearbox 
with short remote. Complete 
conversion kit including gearstick 
position adapter, 9.5" clutch 
drive plate, adapter plate and 
spigot nose bush. 5th gear 0.63:1 
complete with speedo drive.
508643  £7,050

scparts.co.uk ⋅ +44(0)  12 93  84  72  00scparts.co.uk ⋅ +44(0)  12 93  84  72  00

Almost a power steering
Needle bearing top trunnion - replaces 
thrust washer. Complete car set 
BN1 to BJ8
479916  £70

Pair of Brackets or BN1 up to BJ8
for fog- and addition headlamps  
including fitting kit
321103  £183

Spot lamps and fog lamps
Chrome-plated, mounting at the back or  
below (original style), with diffuser as 
fog lamp or with clear glass lens as  
additional headlamp
5.3/4" £82 each
Spot lamp, attached below 214046
Spot lamp, rear mounted 22842
Fog lamp, attached below 214047
Fog lamp, rear mounted 22841
7" £125 each
Spot lamp, attached below 328090
Fog lamp, attached below 206270

30 kg less weight on the front axle!
England‘s leading Formula 1 foundry (G&W) casts these high- 
performance cylinder heads for us from the special alloy LM25, 
hardened, perfectly CNC-machined, ready for assembly.  
Also available with lead-free valve seats and silicon bronze 
guides, Valve seats pre-finished for EV=44.5 mm, AV=39.7 mm.

BN1, BN2  70cc Combustion chamber 328138  £2,773
BN1, BN2 Pre-finished ‘Fast road’ 328139  £3,193
BN4 to BJ8 Standard specification 206462  £2,924
BN4 to BJ8 Pre-finished ‘Fast road’ 206460  £2,924

The leading parts catalogues
Free of charge
Austin Healey, 600 Pages
Sprite/Midget, 324 Pages
scparts.co.uk/Austin-Healey

… We strongly recommend using our Composite cylinder 
head gasket of a German engine 0riginal equipment  
manufacturer. Silicone water bars, latest state of the  
art of sealing technology.
100/4 321686  £159
BN4 to BJ8  317999  £159

Frame for Big Healey
Carefully welded box sections with ver-
tical fin for maximum stability, selected 
steel for a chassis. As new, but better 
processed.
BN1,BN2 206117  £3,764
BN4,BN6,BN7,BT7 206096  £3,764
BJ8 to 26704 206097  £3,764 
BJ8 as of 26705 206098  £3,764

King pin kit
without bushes
200363  £248
polyurethane bushes
493842  £268
rubber bushes
19860  £268

Chrome bumper conversion kit for 
Midget 1500
This kit inludes all brackets and wing 
inserts. Radiator grille, bumpers, overri-
ders and lamp units are also included 
to complete this conversion.
346637  £1,530

 
BRAND  
NEW !

www.scparts.co.uk
 +44 (0)12 93  84  72  00

SC PARTS GROUP LTD

Webshop: www.scparts.co.uk
Phone: +44(0)  12 93  84  72  00
Fax: +44(0)  12 93 84  72  01
Email: enquiries@scparts.co.uk
14 Cobham Way • Gatwick Road 
Crawley West Sussex • R H10 9RX 
(Near Gatwick Airport) England

All prices include VAT at 20 %

scparts.co.uk ⋅ +44(0)  12 93  84  72  00scparts.co.uk ⋅ +44(0)  12 93  84  72  00
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That‘s not a distributor !
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• Maintenance-free
• Simple installation
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• Stronger spark at all speeds
• Easy timing: with built-in LED
• less noise & more power
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Sprite 948 up to 1275

Ask for a free information leaflet !
or call +44 (0) 12 93 84 72 03 
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BN1, BN2 15275  £300 BN4 up to BJ8 215131  £210

Minator alloy wheel
5.5J x 15", centre lock type
16384  £252

Aluminium radiator
Just like the original
Perfect finishing with high performance 
mesh, BN1, BN2  
326845  £598
with high-performance network.  
True-to-original reproductions,  
fantastically processed, BN4 to BJ8  
205366   £630

Oil seal conversion kit without  
crankshaft extension
BN4 to BJ8, high-precision CNC-manu-
factured mount, divisible special oil 
seal
206471  £97

Half the weight, twice the power!
With our Superlight AC Alternator 
conversion kit all Lucas dynamos can 
be replaced. You can benefit from the 
following improvements: Since the Su-
perlight Alternator is lighter it uses less 
motor energy and provides you with 
more power for the road. The Original 
Look of your classic car is untouched 
All versions: C40, C42 or C45, positve 
earth or negative earth.
call +44 (0) 12 93 84 72 03
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Wire wheels and wheel packages
4,5J x 15", 60 spokes
1595  £240

4.0J x 15", 48 spokes
215191  £234

5,5J x 15", 72 spokes
201870  £276

Many more wire wheels and wheel 
packages see
SCParts.co.uk/wire-wheels

3 different types: 
16 Pre set curves 
USB 
Blue Tooth

Boot rack
‚works type‘
stainless steel  £269

Hand wringer
for chamois and towels,  
with powder-coated frame
535394  £166

5-speed gearbox conversion kit
Austin Healey BN4 to BJ8
brand new 5-speed gearbox 
with short remote. Complete 
conversion kit including gearstick 
position adapter, 9.5" clutch 
drive plate, adapter plate and 
spigot nose bush. 5th gear 0.63:1 
complete with speedo drive.
508643  £7,050
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thrust washer. Complete car set 
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Pair of Brackets or BN1 up to BJ8
for fog- and addition headlamps  
including fitting kit
321103  £183

Spot lamps and fog lamps
Chrome-plated, mounting at the back or  
below (original style), with diffuser as 
fog lamp or with clear glass lens as  
additional headlamp
5.3/4" £82 each
Spot lamp, attached below 214046
Spot lamp, rear mounted 22842
Fog lamp, attached below 214047
Fog lamp, rear mounted 22841
7" £125 each
Spot lamp, attached below 328090
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30 kg less weight on the front axle!
England‘s leading Formula 1 foundry (G&W) casts these high- 
performance cylinder heads for us from the special alloy LM25, 
hardened, perfectly CNC-machined, ready for assembly.  
Also available with lead-free valve seats and silicon bronze 
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head gasket of a German engine 0riginal equipment  
manufacturer. Silicone water bars, latest state of the  
art of sealing technology.
100/4 321686  £159
BN4 to BJ8  317999  £159

Frame for Big Healey
Carefully welded box sections with ver-
tical fin for maximum stability, selected 
steel for a chassis. As new, but better 
processed.
BN1,BN2 206117  £3,764
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G a l l e r iG a l l e r i
Vackra bilar i vacker omgivning – alla del-Vackra bilar i vacker omgivning – alla del-
tagare på årsmötet Södertuna Slott 2021.tagare på årsmötet Södertuna Slott 2021.
Foto: Peter Gunnars.Foto: Peter Gunnars.
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SportvaSportvaggnsträff Lundsbrunnnsträff Lundsbrunn

SSportvagnssällskapet i Skaraborg an-
ordnade i början av augusti en av 
årets första träffar på anrika Lunds-

brunn strax norr om Skara i början av au-
gusti. 

Förutom Skaraborgarna var sällskapen från 
Mariestad och Jönköping inbjudna. Då vi är 
några i Healey klubben som är med i dessa 
nobla sällskap så tänkte vi varför inte göra det 
till en lite större utflykt än ett par timmars bil-
däckssparkande.

Sagt och gjort, vi – Svanbergs och Ölén/
Shepherd – bokade in oss på stället för en 
övernattning och gjorde upp med herrskapet 
Johansson –PG och Rigmor – att träffas där på 
kvällen. Vi smålänningar åkte i lagom tid för 
att intaga en av årets räkmackor som lunch på 
restaurangen på Ållebergs topp. 

Kanonväder, mäktig utsikt, fina vägar och 
helt OK räkmacka. Vi rullade på norrut i sakta 
mak och kom fram till Lundsbrunn i god tid 
före alla andra.

Lundsbrunn är en fantastiskt fin gammal 
kurort med flera tidstypiska hus. 

Rigmor och PG kom strax efter så att vi 
hann med och sitta ner och ”tjöta” en stund 
innan de övriga dök upp.

Framåt 18.00 dök alla andra upp. Totalt var 
det 39 bilar varav tolv var från Jönköping. 
Bland en salig blandning av Porsche, Merce-
des, Jaguar, Morgan och Maserati fanns det 
tre välputsade Healeys.  

Det var en omröstning bland alla deltagare 
om kvällens bil och sedan var det tipspro-
menad. 53 personer deltog i den och det blev 
nästa lite ”skämmigt” när första pris, två på 
delat andra pris och ett par priser till gick till 
Jönköpingsfolket. Som grädde på moset var 
det en BJ7 från Eksjö som tog hem folkets 
röst på Kvällens bil.

Grattis Mats och Kerstin!
När alla andra rullade hemåt i natten gick vi 

sex in till vår groggveranda och så fortsatte 
historieberättandet långt in på natten. Efter en 
riktigt rejäl frukost under ett par timmar dagen 
därpå rullade vi österut och mötte inte regnet 
förrän strax väster om Jönköping. 
Så nu vet jag att jag måste köpa bättre tor-
kare till BN4an.

Text och bild: Ulf ÖlénText och bild: Ulf Ölén
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Kvällens bil blev Svanbergs fina BJ7. Grattis!
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Nya klubbmedlemmar presenterar sig 
Jag fortsätter ta mig friheten att ställa några frågor till våra nya klubbmedlemmar sedan förra Enthusiasten.

Ni som är sektionsansvariga – ta chansen och kontakta nya medlemmar i era regioner! 
Vill ni ha adressuppgifter etc, så meddela redaktionen!

Att jag köpte en Healey beror till stor del på att Tommie Tellanders EBA567 har stått hos oss i 
några vintrar! Och att det blev just denna Sprite är för att den är likadan som Tommies. Jag köpte 
den i januari 2021.

Jag har Heritagepapper på bilen, som såldes ny i Los Angeles 16 september 1959.
Tror det är bra att vara med i märkesklubb både för samhörighet och för att få tips.

Tony Malmqvist, 63 år, Lidingö. AH Sprite Mk1, 1959. WUL867. Röd. Medl nr 812.

Jag har sedan tonåren varit intresserad av allt som går på hjul och fixade mitt körkort redan en 
månad efter jag fyllde 18 år. Som många kompisar var jag förstås sugen på att äga en sportbil, 
helst med många hästkrafter, och en Austin-Healey blev då tidigt min dröm. På 6o talet, var 
flera engelska sportbilar väldigt populära, jag tyckte dock Austin-Healey definitivt hade den 
skönaste designen och när jag förstod att AH 3000 hade en rak sexa på c:a 150 hk, var saken 
klar. En sådan vill jag ha! 

Jag började därför genast bläddra i DN. Snart hittade jag en inne i Stockholm och åkte dit 
med en gång. Väl där hittade jag strax ”skönheten”. Satte mig bakom ratten och efter en minut 
var försäljaren där. Han spanade på mig och kom snabbt fram till att jag var en ung grabb och 
sa direkt: ”Den här kärran har du inte råd med, kan jag säga”. Varpå jag klev ut och gick däri-
från med huvudet hängande. Jag tänkte: Den där gubbjävulen kan ta sig någonstans, en dag ska 
jag ta mig tusan se till att ha råd med en sån där kärra!

Många år har passerat sedan dess, och jag har nog haft råd att köpa en Healey för länge sedan, 
men tyvärr inte haft tid på grund av jobb och annat. Men nu när jag blivit ”pensio” så har jag 
tid och därför slog jag till när jag såg annonsen på Blocket i juni i år.

Valde denna för att den är en totalrenoverad BJ8 och därmed den sista modellen och ligger 
i framkant vad gäller utveckling av motor och annat. BRG är dessutom en favoritfärg och det 
mesta tycks vara original

Jag vet bara namnet på förra ägaren som lät Anglo Cars renovera bilen. Ägaren var en duktig 
finmekaniker och renoverare från Karlskoga, dessvärre bortgången – jag köpte den av änkan.

Medlem i klubben för att enkelt kunna få kontakt med andra ”AH-freakar”, ta del av deras 
erfarenhet, både tekniskt och socialt, och att delta i träffar och möten. Fantastiskt att klubben 
funnits i över 50 år, ser fram emot att skapa många ny och goda kontakter. Och naturligtvis att 
cruisa runt i Sverige under soliga dagar!

Jon Wikdahl, 71 år, Norrköping. AH 3000 Mk3 1959. HYJ509. British racing green. Medl nr 813.

Nya klubbmedlemmar som inte presenterat sig presenteras!
Alla nya medlemmar har jag inte fått in material från – skälen är lite olika – men nedan en kortlista på nya medlemmar 

senaste tiden som inte tidigare presterats med bild och text:

Nr 784 Daniel Lindman       Älvsbyn  AH 300 Mk3 -66. Röd. BMJ192
Nr 791 David Sevington  England   Inga fordonsuppgifter.
Nr 792 Alexander Kiss  Gårdsjö, Hova AH Sprite
Nr 806  Lars Weigl   Stockholm Ingen Healey (ännu!?)

Alltid varit intresserad av engelska bilar. Hade en Sprite redan som 19-åring, köpte i delar 
men blev aldrig klar. Sålde objektet, svårt med finansieringen som yngling. Har sedan haft 
bland annat en Triumph Spitfire och äger idag en MGB (som jag nog ska sälja …).

Att jag köpte dessa (2020 resp. 2021 beror på att bilarna har lite speciell historia vilket jag 
tycker är spännande. Speedwellen har jag ännu inte mer historia om att den registrerades 1971 
som FA9999 av Göran Rahm i Huskvarna, hade tidigare regnr G25576. Forskar vidare! 
(Red: hoppas kunna återkomma med en mer omfattande artikel om denna spänannde bil när 
historieforskningen klarnat!)

Racegrodan är väl dokumenterad och tror jag välkänd bland klubbens medlemmar! Om inte 
kan man läsa annonsen i Enthusiasten nr 155, december 2019.

Den vita grodan hoppas jag kunna använda som banbil i lite klubbtävlingar, det är den ju 
gjord för! Speedwellen får i dagsläget anses som ett pågående projekt, var det slutar vet jag 
inte riktigt ... 

Tycker klubben har en fin tidning och lätt söka information på hemsidan. (En får tacka! /Red.)
Sedan skulle jag önska att det i Sverige fanns ett ställe/hemsida för bara Sprite och Speed-

welldelar. Idag köper jag från Danmark.

Anders Persson, 43 år, Rinkaby. Speedwell Monza Sprite 1958 AN5L3801. FA9999. Orange, 
och racegroda AN5L38822 1960. Vit.          Medl nr 808.
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Tycker Healey är sportigast och snyggast av alla – detta är min första Healey, köpte den nu i 
juli 2021.

Bilen importerades från USA 2006 och renoverades noggrannt in i minsta detalj 2006–2012. 
Den har gått ca 500 mil efter detta.

Jag förväntar mig som klubbmedlem att få tips och idéer, läsa reportage och berättelser om 
bilar med mera.

Inom parentes: jag är även intresserad av Hillmanbilar, har nu en Hillman Minx convertible 
1961 – enda exemplaret i Sverige. Har också renoverat och ägt fyra Hillman Minx.

 Ulf Hillman, 63 år, Lidköping. AH 3000 Mk2 1962. UXC502. Grön. Medl nr 815.

Har alltid varit bilintresserad och gillat att meka. Först med Amazoner och senare Mustanger. 
Men jobbet tog för mycket tid så jag sålde bilarna och verktygen. Den enda jag behöll var en AC 
Cobra (replica).

Vid besök på Goodwood Revival för tio år sedan gick jag och beundrade alla Healeys på plats 
och drömde om att köpa en. Tycker de första modellerna är fantastiska i sin design.

Jag har många resdagar i mitt jobb men pandemin ändrade på det och då föddes idén att leta 
efter Austin-Healey. 

Och när möjligheten dök upp att förvärva dessa två så slog jag till!
Bägge är exportbilar, den första till USA, sedan till Danmark och därefter Sverige. Den andra 

till Spanien och vidare till USA och England för att sedan också den hamna i Sverige.
Man lär sig nya saker hela tiden, bilbyggandet på femtiotalet var inte så standardiserat, man 

använde ibland de delar som fanns till hands på fabriken, så det är bra att ha två bilar att jämföra 
med varandra.

Att vara klubbmedlem hoppas jag ska ge möjligheter till erfarenhetsutbyte med likasinnade som 
också uppskattar Engelskt bilbyggande. Få tips exempelvis som finns i tidningen ser jag också 
fram emot.

 Henrik Dunge, 64 år, Stockholm/Vimmerby. AH 100 BN1 -55 och BN2 -56. OCR53R/YDH718. Svart resp Florida Green Medl nr 819.

När vi flyttade till Sverige från England tvingades jag sälja min Frogeye Sprite 1959, på 
den undre bilden med min son som co-driver. Tio år senare kände jag nu att det var dags att 
återskapa relationen med både märket och mitt hemland! Jag letade efter en Sprite, mest på 
grund av platsbegränsningar i garaget. Jag hade letat efter ett bra originalexemplar ett tag 
när den här till sist kom upp på blocket.

Först ibruktagen i Sverige 1973. Samma ägare i över 30 år, 1986–2019, som gjorde en 
grundrenovering runt 2000 men sedan ställde av bilen i nästan 20 år. Vid hans död köptes 
bilen av en familjevän som fick tillbaka den på vägen igen och sålde den direkt till mig.

Den låter fantastiskt och den läcker!
Blev medlem för att få en ursäkt för att ta ut bilen lite mer, träffa andra entusiaster (och 

deras bilar) samt få bra tips om verkstad och reservdelar.
Min pappa hade en liknande på 60 -talet (den svarvita bilden) och det känns bra att ha 

samma modell ... trots nu med ratten på "fel" sida!

  Nick Bunker, 44 år, Stockholm. AH Sprite Mk2 1962. AUT351. Vit. Medl nr 818.

Min Mark 2 är ett ”Barn-find” – hittades i en lada i Kalifornien. 
Renoverades och togs till Holland av dåvarande ordförande i landets Healey-klubb. När 

han blev äldre köptes bilen av mig i vintras, då från Paris. All dokumentation, från när den 
hittades i en lada och hela renoveringen, finns.

 Även om detta är min första Healey,så är det inte min första kontakt med märket! 
Den svart/vita bilden är från 1963, med min mamma, pappa och jag (i stilig Vega-mössa) i 

familjens Mark 1
Det syns inte på bilden, men i grillen sitter en AA-badge som tillhörde min farfar Erik 

Lewenhaupt som ingick i de brittiska fallskärmsjägarna och hoppade på D-Dagen. 
Han bodde då i London och var medlem i AA. Badgen har jag nu satt i grillen på min 

nyinköpta Healey.

Carl Lewenhaupt, 63 år, Stockholm. AH 3000 Mk 2 1962. ANK62E. Healey Blue Medl nr 814.
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UUnder säsongen 1973 körde Christer 
Cederberg några tävlingar i SSK-
serien med en Austin-Healey Sprite. 

Och han ville ha med mig … 
”Han är min mek, när vi skall köra race i som-

mar” förkunnade Christer högt och tydligt inför 
hela klassen. Han hade en alldeles egen jargong 
och en bottenlös optimism. Jag blev stolt som en 
tupp, det lät ju tufft, det han sa om mig. 

De två tjejerna i klassen måste ju också ha hört 
och varit mäkta imponerade? Vi gick sista året 
vid Linköpings Universitet och hade läst IT, eller 
ADB som det hette på den tiden. 

Mina drömmar triggades inte av tankar på 
anställningar eller framtida karriär, sådant 
löste sig väl alltid ändå. Nej, det var tanken på 
tävlingarna vi skulle åka på under sommaren 
som satte fart på känslorna. 

Frågan är om någon någonsin tävlat med en 
mindre budget än vad han gjorde? Resterna av 
studielånet, eller? 

Bilen var en ”Frogeye” som skalats så ren 
det bara gick, den hade till och med berövats 
strålkastarna, eller grodögonen om det skall ut-
tryckas biologiskt. Han körde i en klass som 
hette ”E”. Där härjade det flera snabba Lotus Eu-
ropa, så topplaceringarna uteblev för den blinda 
grodan. 

Sommaren innebar race på Karlskoga, Kin-
nekulle och Knutstorp. Min prestation som 
mek bestod av att jag lyckades dra sönder flera 
hjulbultar, gjorda i någon konstig lättmetall och 
att jag var behjälplig varje gång vi lyckades få 
upp tävlingsbilen på flaket på den höga Folk-
vagnspickupen. 

Det var sommaren 1973 och det var första 
gången jag kom i kontakt med SSK-serien. Kun-
de de två eleverna från Linköpings Universitet 
och avgångsklassen ”Administrativt systemar-
bete” vara med och tävla i SSK, så kunde nog de 
flesta andra med bilintresse också vara det. 

Vilka upplevelser och vilken sommar! 

Blinda GrodanBlinda Grodan

Det var en bil som byggdes med en mycket begränsad budget, exempelvis Det var en bil som byggdes med en mycket begränsad budget, exempelvis 
fanns bara pengar till lättmetallfälgar för bakhjulen. Här har störtbågen fanns bara pengar till lättmetallfälgar för bakhjulen. Här har störtbågen 
från Guss leverats direkt till Karlskoga och den passade perfekt.från Guss leverats direkt till Karlskoga och den passade perfekt.

Kinnekulle kan vara lurig, som även fler andra Austin-Healeyförare märkt.Kinnekulle kan vara lurig, som även fler andra Austin-Healeyförare märkt.

Snart racedags – sammanbiten förare!Snart racedags – sammanbiten förare!

Gunar Johanson är enthusiast och har följt svensk racing sedan unga år. Han är i första 
hand fotograf, men är också känd för att ha rapporterat om Björn Janssons racingäventyr 
med en MGB i spalterna. Idag driver han racingtidningen Racestripe, där även vår medlem 
Robert Petersson medverkar, på nätet. Mer info på www.racestripe.se

Text och bilder: Gunar JohansonText och bilder: Gunar Johanson
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BUTIKEN I BORÅS
Källbäcksrydsgatan 1 
Mån-Fre 08-17, Lör 09-15

KUNDTJÄNST
info@verktygsboden.se 
033 - 20 26 50

METALLKAP 355 MM
Prisvärd maskin för kapning av järn, stålprofiler, 
rör, pvc, övriga icke järn metaller. Försedd 
med spindellås för snabbt och enkelt skivbyte 
samt snabbjustering av materialhållare som är 
justerbar 0-45°.

#511960#511960
MC 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.

20.99520.995KRKR

#497945#497945
METALLBANDSLIP BS-75, 400V
För grovslipning. Maskinen kan vinkelställas i olika 
lägen. Levereras med stativ och gnistbox.

FÖRB
OKA

NY
#498003#498003
SERVICELYFT, 3 000 KG, ELSPÄRRAR
Lämplig lyft för däckbyten och jobb utmed 
bilens sidor. Mekaniska spärrar som frigörs med 
elektromagneter via manöverpanelen 

KAMPANJ

FÖRB
OKA

NY

#506266#506266

#502989#502989
DOMKRAFT HÖGLYFTANDE, 
2000 KG
Höglyftande verkstadsdomkraft med 
extra låg profil - lägsta höjd endast 80 

#513923#513923
POLERSATS I VÄSKA, ROTERANDE
Komplett kit med allt du behöver för att komma 
igång med maskinpolering. Innehåller PELA 
roterande polermaskin, Pratts polermedel, 
polersvampar till vardera steg, mikrofiberdukar 
och Pratts lackförsegling. 

1.6951.695KRKR

#490073 #490073 
KABELUPPRULLARE, 17 M
Professionell kabelupprullare för tak- och 
väggmontage tillverkad i slagtålig plast. 

1.1641.164KRKR
#76849#76849
KALLBANDSÅG G5013W, MED STATIV
En av marknaden bästa metallbandsågar för 
garaget eller den lilla verkstaden. Den klarar 125 
mm rundstänger och 125x150 mm rektangulärt 

6.4706.470KRKR

#520630#520630
POLERPALL
Arbeta bekvämt utan att slita ut rygg och knän. 
Rullbar pall med låg vikt och smart förvaring 
för dina polermedel och tillbehör. Polerpallen 
har utdragbart fack under sitsen samt 
smådelsförvaringsbrickor med plats för totalt 

599599KRKR

#510425#510425
TVÅPELARLYFT, 4-TON
Hydraulisk tvåpelarlyft med självlåsande 
lyftarmar som är lämplig till personbilar och 
mindre transportfordon. Perfekt lyft för garaget.

19.90019.900KRKR

#532672#532672

VERKSTADSINREDNING 
BASIC
Snygg förvaring som håller dina verktyg och 
tillbehör på plats i garaget eller verkstaden. 
Perfekt för dig som gillar när det är rent och 
snyggt. 6 meter bred.

DÄCKMASKINSPAKET SEMI PROFFS
perfekt för dig som jobbar med något större fälgdiametrar och lågprofilsdäck.. För mer 
info besök vår hemsida.

29.90029.900KRKR
31.80031.800KRKR

899899KRKR
15291529KRKR

#512788#512788

21.75021.750KRKR

KAMPANJ

2.9952.995KRKR
3.3803.380KRKR

32.99532.995KRKR
40.80040.800KRKR

5.9995.999KRKR
6.6616.661KRKR

1.5901.590KRKR
1.9931.993KRKR

5.9005.900KRKR
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The performance is legendary...
      You deserve the best...

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

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

Parts Hotline: +44 (0)1543 472244  E-mail: sales@bighealey.co.uk

Our experienced personnel can tell you all you
want to know about how to improve the 
performance of your Big Healey. Our race 
experience and design technology has 
been utilised over manyyears to produce 
components that will increase the performance 
of your Road, Race or Rally car.
Continued investment in the latest design and
production technology has enabled
Denis Welch Motorsport to add some 
innovative new high-performance products to 
the range.

To order your copy please call us 
or visit our website www.bighealey.co.uk

Austin Healey
Performance Parts

Braking Suspension Electrical

100S Parts Gearbox Steering

New Products Include:
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SStyrelsen har grubblat och i somras 
kom någon med idén att göra en 
jubileumsbok. Visst, en självklar 

idé. Men vem, vad och hur? Här kom 
jag, som nyligen pensionerad biltid-
ningsredaktör, in i bilden. 

En viktig faktor för projektets genomför-
ande är att klubbens redaktör Anders Lot-
sengård hade kommit ganska långt med 
den jubileumsutgåva av Enthusiasten som 
var tänkt att komma ut 2020 i samband 
med det ”riktiga” 50-årsjubileet.

Han hade samlat texter och bilder från 
starten, samt olika event och med hjälp av 
en hel del kompletteringar har en bild av 
hur det hela ska kunna utformas växt fram. 

Då det alltså handlar om ett dubbelt jubi-
leum har styrelsen och redaktionen enats 
om att försöka skapa en högkvalitativ bok 
och även ta med en bakgrundshistoria om 
hur märket kom till, hur intresset i Sverige 
startade och dessutom ha en kortfattad ge-
nomgång av de olika modellerna.

Austin-Healey är unikt då märket bara 
existerade i cirka 20 år, något som ligger 
bakom det faktum att klubben inte ”ur-
vattnats” av allt nyare modeller. Och att 
så många därför hängt med sedan tidiga år 
– det finns ju inget alternativ till Austin-
Healey, eller hur! 

Om allt går enligt plan kommer boken 
som sagt att vara klar till jubileumsmötet 
2022 och delas ut gratis till alla som kom-
mer dit, övriga kommer att få den utan 
kostnad per post i efterskott. 

Tanken är alltså att alla medlemmar ska 
få ta del av denna dokumentation av klub-
bens historia. 

En stor del av boken kommer att avhand-
la våra träffar och tidigare jubileum och 
även om redaktionsgruppen redan idag 
samlat ihop en mängd material kan det 
fortfarande finnas utrymme för mer. 

Så, om du har några speciella bilder el-
ler en anekdot, gärna från den tidiga 
historien, som du vill dela med dig av 
och som du tror passar i boken, hör av 
dig till mig senast i slutet av oktober på 
telefon 070-300 00 17, eller mail: 
robertp@gtmagazine.se 

Robert Petersson, # 042.
Redaktör för jubileumsboken.

Austin-Healey Club of Sweden 50 (52?) årAustin-Healey Club of Sweden 50 (52?) år
Det märkliga som hänt då vi blivit tvungna att skjuta upp jubileumsmötet inte bara ett, utan två år, Det märkliga som hänt då vi blivit tvungna att skjuta upp jubileumsmötet inte bara ett, utan två år, 
är att firandet 2022 kommer att sammanfalla med att märket Austin-Healey fyller 70 år samtidigt. är att firandet 2022 kommer att sammanfalla med att märket Austin-Healey fyller 70 år samtidigt. 

Alltså är något alldeles särskilt påkallat. Men vad?Alltså är något alldeles särskilt påkallat. Men vad?

Några minnesvärda jubileumsmärken: 

Det översta från "pandemimärket" som kommer att gå till historien som det enda (?) jubi-
leumsmärke som var två år för gammalt när det kommer att delas ut!

Det andra från förra gången vi firade på Öland och fick ställa ut våra fina Healeys på 
gågatan i Borgholm.

Det tredje det första jubileet som firades på Omberg. För nytillkomna medlemmar kan det 
vara spännande att på nästa årsmöte få träffa några av "di gamle" som var med redan då. 
Healeyägandet var på den tiden något helt annat – de flesta hade sin Healey som sin enda 

bil att använda såväl söcken som vardag!
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Pojkdrömmen som ska Pojkdrömmen som ska 
förverkligas, del 25förverkligas, del 25

Text och foto: Börje Engwall

När detta skrivs har USA just lämnat 
Afghanistan sedan snart ett dygn. 
Ingen vet vad detta innebär i för-

längningen. 
Vad innebär det för Afghanistans kvinnor? 

De kommer ju knappast få köra bil ensamma, 
eller ens köra bil?

På hemmaplan har vi väl alla fått våra båda 
sprutor, och kunnat börja leva lite mera nor-
malt. Tyvärr så ser väl situationen inte lika bra 
ut i hela Europa. Forna östblocket lider ju fort-
farande av misstro mot myndigheter (man kan 
ju knappast klandra dem …), så många tror 

på konspirationsteorier om genmanipulering 
mm.

Nåväl, för att krympa världen ytterligare ned 
till garagenivå, vad har hänt med projektet? 
Ja, i sanningens namn inte mycket sedan april 
månads slut. Då började jag riva taket på ute-
platsen, några brädrader på husets tak osv. Nu 
sitter nytt tak på uteplatsen ihop med diverse 
nytt virke på huset, nya rännor med mea på 
plats. Så snart börjar meksäsongen igen.

Det som skedde senast i garaget var återigen 
plåtjobb. Denna bil har varit med om en hel 
del. Bland annat verkar motorhuven ha blåst 
upp och knäckts någon gång i tiden. 

Jag lämnade den till min bilplåtis John, för 
att han skulle knåda till den. Han pillade lite 
på den, men insåg snabbt att den var för dålig. 
Där tog jag vid och försökte knåda själv. Den 
blev bättre, men lite för ”rund” i formen från 
sidan sedd. 

När chansen att köpa SID 1:s gamla huv, 
som suttit på under rundslagningen för några 
år sedan kom, passade jag på att göra affär.

Den var ju bucklig den med, men på ett ”bätt-
re” sätt. Mats Svanberg hade börjat knacka ut 
den största bucklan, när jag tog vid. 

Första steget var att borra ur alla punktsvet-
sar på förstärkningarna på undersidan av hu-
ven, och ta loss dessa. Detta för att komma åt 
att slå ut hörnen vid luftintaget på huven, men 
även att kunna rulla huven i ett Engelskt hjul. 

Min vän Tom lånade ut sitt ihop med lite 
hjälpande händer. Man behöver vara två på 
en huv, som annars lätt knäcks i hjulet. Denna 
gång rullade vi bara huven i längdled. Den 
förra huven rullade vi även tvärs över. Vid 
hemkomst och prov på bilen, visade det sig 
varit ett klokt beslut. Nu passade huven bättre 
även sedd från sidan.
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När sedan min gamla originalhuvs förstärk-
ningar svetsades in i SID:s ytterskinn (SID:s huv 
var delvis ”slaktad” på vissa förstärkningar), vi-
sade sig olikheterna mellan årsmodeller man inte 
visste om. Bland annat att den invikta kanten på 
huvens långsidor, når längre bak på BJ7:ans huv, 
vilket gör att den överlappar den bakre förstärk-
ningen. Det gör huven starkare just i det bryt-
känsliga området vid gångjärnen. Nu svetsade 
jag på en 15 millimeter extra kant där, för att få 
samma utseende och styrka som på BJ7-huven.

Samma visa blev det med bakluckan. Den har 
jag ju berättat om tidigare, och trodde den skulle 
passa perfekt på bilen. Hade ju provat den mot 
bakre shrouden, när shrouden låg lös på garage-
golvet. När shrouden kom på bilen, och drogs 
fast i innerskärmarna, blev den högre i ytterkan-
terna, och följaktligen blev luckan för låg. Ra-
dien på luckan sedd bakifrån, blev för ”krum”. 
Ridå! 

Man lär sig något nytt hela tiden. Gör om, 
gör rätt!

Nu kom Per Andersson till räddning igen. 
”Jag har en extra” säger han. Tackar, den kö-
per jag gärna, blev mitt svar. Roligare att börja 
på en ny lucka, än att göra om min gamla en 
gång till. 

Tror att tidigare ägare till Pers bil, Rolf Lind-
holm, börjat svetsa igen hål efter bagageräcke 
på den, men hittat en bättre i stället. En liten 
buckla efter en påkörning till höger om hand-
taget, med tillhörande buckla på insidans för-
stärkning, var det mest synliga.

 Efter att jag kört tre vändor med dagens 
bleka variant av Bums – med tillhörande in-
plastning över natten – fick jag bort all färg på 
luckan. 

Inplastningen snodde jag som idé från må-
larna jag stöter på under arbetstid normalt. De 
brukar rolla på blaskigt tapetklister på gamla 

tapeter som ska ned. Plastar sedan in väggarna, 
som får suga in fukten under natten, och dagen 
efter lossnar tapeterna busenkelt. Funkade för 
mig också!

Även här borrades punktsvetsar ur, och ne-
dre förstärkningen togs loss. Nu kunde den och 
luckans skinn riktas. Men även området runt 
själva handtaget var buckligt, såg man nu, när 
färg och spackel var borta. Att bilars historia 
göms bakom färg och spackel, är ju inget nytt …

Med allt riktat, svetsades förstärkningen 
på plats igen. Och nu passade luckan på den 
monterade shrouden till sist. Läste någonstans 
nyligen, att när man renoverar en viss bil för 
första gången, gör man egentligen två till tre 
renoveringar på grund av okunskap. Jag tror 
min bror Lasse skriver under på det. Han har 
ju renoverat sina Big Healeys fler gånger än 
många andra, och har lärt sig tågordningen.

Kommande helg kommer 
många av oss i klubben träffas på 
Årsmötet. Det 51:a i ordningen 
sedan starten av klubben. Många 
har varit med sedan starten, vilket 
måste var rätt unikt. Vänskap som 
knutits för livet, är ju fantastiskt! 

Och vilken utveckling hobbyn 
tagit sedan klubben startade. Då 
fanns vissa delar fortfarande hos 
generalagenten för märket, medan 
det nu finns en hel industri för 
nytillverkade delar. Visserligen 
ibland av tveksam passform eller 
kvalitet, så man får kryssa mel-
lan leverantörer. Själv blev det 
plåt från Australien, bensintank 
och vissa specifika BJ7-delar från 
USA, medan merparten kommit 
från England.

Jag har precis för första gången lagt en order 
hos Tyska Limora, vilket är en samarbetspart-
ner till Southern Carburettors. Tack och lov 
pratades det engelska även där, då min tyska 
är begränsad till ”ausgepuff” och ”lettmetalra-
der”, när det gäller bilar. Brexit har ju gjort allt 
så mycket omständligare från England, och 
dessutom långsammare utskick när det väl nått 
Sverige.

För återgå till sista dagarnas händelser; läs-
te just att USA lämnat kvar krigsmaterial 
för 760 miljarder kronor. Det vore något att 
ha framför ögonen när man som jag, snart 
ska gå i pension, (760 miljarder!), och sitter 
och glor på ”minpension.se” Då hade man 
haft råd med ett större garage …

Visst är de snygga om rumpan 
när man väl får till passformen – 
tycker Börje Engwall #148
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Det var på Wilhelms Thams väg i Hus-
kvarna någon gång under 60-talet som 
Ulf Öléns tekniska intresse väcktes. Som 
för många andra började det med cyk-
lar, avancerade sedan till egenmonterade 
mopeder från soptippen och sedermera 
bilar. Den första bilen var en Fiat 600 in-
köpt för några hundralappar och sprut-
målad med morsans dammsugare. Men 
det var inte förrän för några år sedan 
som han råkade på sin första Healey. 
Och än så länge håller intresset i sig, vil-
ket är bland annat medlemmarna i Hea-
ley-klubbens förtjänst.

Visst har bilintresset alltid funnits hos Ulf 
Ölén men det har snarare handlat om hund-
kojor, Renault och en hel drös Saabar. Det 
sistnämnda då han varit anställd inom kon-
cernen, dock inte på bilsidan. 

Utifrån vårt samtal som jag får förmånen 
att göra i sällskap med Ulfs sambo Britt 
Shepherd och mina förkläden, Mats och 

Kerstin Svanberg, förstår jag att Ulf haft ett 
intensivt arbetsliv. Det har blivit många re-
sor världen över, och att det tidigare nog inte 
funnits tillfällen att nyttja det stora garaget i 
Jönköping förrän tills just för några år sedan. 

Anledningen till att det faktiskt blev av att 
renovera och bygga intressanta bilar kom 
sig av att en bekant råkade ut för en allvarlig 
sjukdom. Som tur var återhämtade sig vän-
nen men tillfället skapade en tankeställare 
i omgivningen. Att man inte ska vänta, att 
tiden är dyrbar!

Tanken blev till handling och på Blocket 
hittade Ulf en MGA som fanns i Trosa. Den 
var i tusen delar och allt fick följa med hem 
till SmålandEftersom han fortfarande var 
aktiv i arbetslivet fick den begränsade friti-
den sätta livet till. Men tjugo månader efter 
inköpet stod bilen klar – och det mycket tack 
vare Ulfs gedigna tekniska intresse och en 
MGA-guru på nätet som hade information 
om det mesta!

Text: Cilla AnderssonText: Cilla Andersson
Foto: Cilla och Ulf ÖlénFoto: Cilla och Ulf Ölén

CillaCilla möter Ulf Ölén möter Ulf Ölén

När tillfället så småningom gavs att gå 
hem tidigare från yrkeskarriären samlade 
Ulf ihop alla sina batteridrivna verktyg från 
Abu Dhabi, där han då var stationerad och 
sökte nya tekniska äventyr. I vänskapskret-
sen hade ett nytt renoveringsobjekt kommit 
in. Denna gång i form av en Austin-Healey i 
ett förskräckligt skick! 

Trots att Ulf inte hade någon större koll 
på bilmodellen mer än att den faktiskt hade 
existerat så befriade han kompisen från ob-
jektet och drog hem den till sitt eget garage. 

Nästa steg blev att gå med Healey-klub-
ben! Genom klubben fick både Ulf och Britt 
nya bekantskaper där bland andra mäster 
Mats fått en stor betydelse när det kom till 
själva renoveringsdelen av Healeyn. 

Meningen var att bilen skulle vara klar re-
dan till årsmötet på Gotland 2017 men tiden 
räckte inte till. Dock kände de sig riktigt 
välkomna på mötet ändå, främst på grund 
av det varma mottagandet klubben stått för. 

BN4an vid ankomst och i färdigt skick. Viss skillnad, eller hur?
Många timmar och blodiga knogar mellan bilderna!
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Något som är genuint för just Healey-
klubben, menar både Ulf och Britt.

Efter mycket skruvande och svetsande i 
det egna garaget som med tiden utvecklats 
till en välutrustad mekanisk verkstad stod så 
bilen klar, ett par årsmöten senare. Ett gäng 
topplockspackningar fick också offras på 
vägen. 

När tonnet med järnskrot lyckats bli en 
färdig Healey så var garaget fullt och pro-
jekten slutförda. Dock gick det bara till 
vintern 2021 då MGn fick en ny ägare och 
skeppades iväg till Katrineholm. 

Och med en tom garageplats och möjlig-
heter till nya investeringar råkade en Hea-
ley 100 lite lämpligt dyka upp på klubbens 
hemsida. Bilen hade sålts ny i Sverige 1954.

 Efter tre månaders svetsning har Ulf kom-
mit långt i sin restaurering av sin Hundra. 
Eftersom den stått isärplockad i dryga 30 år 
har det förstås varit en utmaning med både 
döda jättegetingar och rost utan dess like. 

Men då det är just de tekniska delarna som 
driver Ulf framåt, att försöka förstå hur de 
tänkte där på 40- och 50-talet, är det inte 
konstigt att han gör det mesta själv på sina 
bilar. Oavsett om det är sömnad av inred-
ning på den anrika Husqvarna-symaskinen 
eller lackering under carporten med skydd 
av tre presenningar.   
Vad som händer när det projektet är 
klart är dock oklart, det är här och nu 
som gäller för Ulf Ölén i Jönköping. Men 
man vet aldrig, kanske ett nytt ton järn-
skrot hittar till garaget i framtiden….

Medskick i objekt (nästan verklig storlek ....)

En lackerare och hans arbetsmiljö. 
Arbetarskyddsstyrelsen EJ inblandad ...

Hundran var vid köpet januari 2021 betydligt sämre än den ser ut 
– fusklagningar och rost under primern. Gör om, gör rätt! 
Och då  blir det efter Ulfs intensiva arbete som på den dagsaktuella 
bilden till höger
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Healey MarketHealey Market
Ni som annonserar: glöm inte att meddela redaktionen när ni köpt eller 
sålt delar och annonserna ska tas bort!
Då slipper ni ett antal onödiga påringningar och mejl.

Glöm inte att regelbundet kolla på hemsidan, där finns oftast Glöm inte att regelbundet kolla på hemsidan, där finns oftast 
fler annonser och där dyker ofta annonserna upp först, och fler annonser och där dyker ofta annonserna upp först, och 
med större bilder!med större bilder!

KÖPES
Austin-Healey 3000 BJ7 eller BJ8.

 

”Good running order” eller motsvarande.
Johan Strömstedt. Tfn 070-820 29 06
E-post: johanstromstedts(@)gmail.com

TILL SALU
Sufflett till AH 100!

Nya sufflett till AH 100, som vi skaffade för 
cirka 25 år sedan (!).
Eftersom röd sufflett inte passar på min röda 
bil tänker jag sälja 
den. Fler bilder 
på nätet!
Nypris idag över 
4 500 kr.
Finns på Lidingö.
Kan skickas på köparens bekostnad!
Prisidé: 2 500 kr, OSÅLD, GE ETT BUD, 
DEN SKA BORT!!
Helen Elmgren, Tel. +46 70-774 81 25,
E-post: helen.elmgren@telia.com

TILL SALU
Delar till Healey 100.

En motorhuvsplåt, ingen ram och lite upp-
klippt.  Pris 300 kr
Framvagn 2 st. 
hjulnav, 5-bult utan 
hubbar men med 
bärarmar. 
Pris 500 kr
Hämtas Gärsnäs 
(Simrishamn).
Ragnar Tengstrand, 070-662 81 952
ragnar.industridesigner@gmail.com  

Du har väl inte missat att du Du har väl inte missat att du 
kan göra din personliga logotyp kan göra din personliga logotyp 

på tröjor och jackor från vår på tröjor och jackor från vår 
nya nya 

engelska leverantör?engelska leverantör?
Några exempel nedan.

KÖPES
Austin-Healey Sprite Mk 4 

Renoveringsobjekt
Lennart Larsson Tfn +46 70-939 50 01

TILL SALU/SKÄNKES!
Två nedre dörrgångjärn till AH 3000.
Anders Pettersson skän-
ker gångjärnen till behö-
vande mot fraktkostna-
den .
Finns i Älvsjö.
Anders Gustafson, 
Tfn +46 76 115 02 42.
E-post 
anders@myhealey.com

TILL SALU
BN1/BN2, Motorhuv och Baklucka i 
stål.
Original Motorhuv, OK men ytrost 
Pris: 1 500:-

Original Baklucka, mycket fin 
Pris: 3 000:-
Nypris från England är idag 7 500:- respektive 
8 500:- exkl. frakt.

Slå mig en sig-
nal om du re-
noverar en BN1 
till originalskick 
och behöver 
delar. Har mer 
smått och gott.

Finns i Jönkö-
ping.
Ulf Ölén. 
Tfn: +46 79-333 81 75,
E-post: ulf@hagaberg.st

TILL SALU
Styrväxel och Kofångare AH 100 

Begagnad bakre kofångare till AH100. Den är 
använd men i gott 
skick. Pris 2 500:– 

Styrväxel,med fast 
axel. Skall passa 
till en AH100. Har 
dock inte monterat 
den. Har plockat 
isär den och gjort 
rent, ingen rost och lite slitage. Shimsen bort-
tagna men kan finnas i mina gömmor.
Delarna finns i Mölle.
Raoul Kennedy. Tfn+46 733 96 25 12.
E-post: raoul.kennedy@gmail.com

TILL SALU
Ny baklucka till Big Healey
Har en helt ny bak-
lucka till Big Healey. 
Köpt på SC Parts för 
många år sen.
Har testat den på en 
originalbil, och den 
passade perfekt!
Nypris idag ca 9 500 
SEK inkl. VAT.

Pris 5 000 SEK (eller ge ett bud!).
Finns i Älvsjö.
Anders Gustafson. Tel: +46 76-115 02 42.
E-post: anders@myhealey.com

Allas vår "regaliamicke" i säljtagen 
under Södertunamötet.

Ryktet förtäljer att det låg i Mickes 
säljstrategi att före middagen endast ha 
visning, köpa fick man göra efter, när 
lätt alkoholintag ökat köplusten!
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Vagnmärke  280 kr

Vagnmärke TEHMIS 300 kr

Nyckelring DHMC 140:-

Vagnmärke 40-årsjub. 200 kr

Beställ regalia NU (annars 
glömmer du det!) genom att 
gå in på: www.healeyswe-

den.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 

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

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

Klubbkeps: svart, blå, 120:-

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!
Runda 67 mm

Wings 150 x 120 mm

Vi hjälper till att minska miljö-
belastningen!!

Beställ vår nya miljökasse av tyg så 
minskar du användningen av engångs-
kassar. 
Kassen är utformad som en rejäl bag 
med bälg både i sidan och i botten. 
Snyggt designad i ett grovt svart bom-
ullstyg av hög kvalité med klubblog-
gan tryckt i rött. 
Storlek 38x41x12 cm. Använd den vid 
dina dagliga inköp, eller till att lägga 
vinflaskan och dansskorna i då du går 
på fest! 
Varje bil i familjen behöver minst en 
kasse! Pris 145:-

Klubbmärke broderat tyg NYTT! 
Storlek 9 x 5 cm.   

Nytt utförande klubbmärke och 
klubbdekal! 

Nu med rätt klubbmärke och nya 
storlekar. 

Fräscha upp din jacka etc. och din bil 
med rätt klubbmärke. 

Priset?  Endast 25:- per styck!

Klubbmärke dekal NYTT! 
Storlek 13 x 7 cm.   

Ge bort eller ge dig själv Ge bort eller ge dig själv 
AHCS:s nya weekendbag!AHCS:s nya weekendbag!
Exklusivt designad i blågrå stentvättad Exklusivt designad i blågrå stentvättad 
canvas med detaljer i nästan äkta läder canvas med detaljer i nästan äkta läder 
och med välsytt snyggt blå/vit randigt och med välsytt snyggt blå/vit randigt 
foder.foder.
- Både bärhandtag och bred axelrem - Både bärhandtag och bred axelrem 
gör den bekväm att bära med sig.gör den bekväm att bära med sig.
- Rymligt skofack på sidan för att skyd-- Rymligt skofack på sidan för att skyd-
da smokingskjortan och balklänningen.da smokingskjortan och balklänningen.
- Fickor med dragkedja på ut- och insi-- Fickor med dragkedja på ut- och insi-
dan hjälper till att hålla ordning under dan hjälper till att hålla ordning under 
resan.resan.
- Storlek 54x30x21. Bra storlek som - Storlek 54x30x21. Bra storlek som 
passar fint in i våra rymliga bilar!passar fint in i våra rymliga bilar!

Pris 645:-Pris 645:-

En smart Bag!
”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 häm-
tar den eller köper på Årsmötet eller vid 
ngt race kostar den bara 100:-!)

Kommer ni ihåg att vår trogne med-
lem Lennart Bergström skänkte 100 
st inplastade affischer till vår klubb 
föreställande samtliga Healeymodel-
ler från början till slut? 
Ett fint tidsdokument som borde pryda 
alla våra garage eller varför inte på he-
dersplats över öppna spisen eller som 
Julklapp till Healeyentusiasten. 
Samtliga intäkter är avsedda till att för-
höja stämningen på någon av våra sam-
mankomster. 
Lennart har gjort detta som ett tack till 
AHCS för all glädje klubben givit ho-
nom under många år.

Nu tar vi nästa steg! Nytt REGALIASORTIMENT i internationellt samarbete!Nu tar vi nästa steg! Nytt REGALIASORTIMENT i internationellt samarbete!
AHCS har öppnat ett samarbete med Engelska Healey-klubbens regalialeverantör ”LOGO THAT POLO”. Målsättningen är 
att erbjuda ett bättre anpassat sortiment och förenkla vår hantering.
Sortimentet blir väsentligen bredare och håller bra kvalitet samt att vi får mycket förmånliga priser både på produkterna och brodyren tack 
vare bolagets specialisering och stora volymer. Portokostnaden blir högre men totalt får vi ett bättre pris än vad som gällt på de egenpro-
ducerade produkterna. Framöver kommer det att finnas ett antal produktprover vid våra träffar för att visa det nya jättefina sortimentet. 
Vi behåller de unika svenska produkterna såsom vagnsmärken, dekaler med mera här i Sverige som ni beställer som vanligt.
 

Så här beställer ni av det nya sortimentet:
1. Gå in på vår hemsida, klicka på ”Regalia” som vanligt.
2. Klicka i rutan ”On Line Regaliashop” så kommer du till ”vår” butik med vår logo på produkterna. 
4. Välj plagg/produkt och klicka i storlek, färg och välj vilken av våra två logos du vill ha samt om du dessutom vill ha ditt namn 
(”personalisation”) eller bilmodell etcetera broderat.
5. Lägg dina varor i den markerade kundvagnen ”Add to cart” vartefter du är nöjd med dina val.
6. Bestäm därefter betalningssätt via Pay Pal eller kredit/betalkort.
7. Tänk på att det tillkommer portokostnader. Som exempel: Jacka, fleece 204 SEK, pikétröja 180 SEK, mindre brev eller paket 60–88 
SEK. Det lönar sig alltid att beställa lite extra som kan hjälpa till att bära fraktkostnaderna. 
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www.healey.se  -  info@healey.se  -  0702-661001 

Sideways ”hi-torque” startmotor 

Snurrar betydligt snabbare och 
starkare än originalet        2 875:- 

Behöver du hjälp i renoveringen? 

Vi erbjuder allt från kompletta renoveringar till enstaka komponenter. Varje år bygger vi åtskilliga motor och 
växellådor, renoverar förgasare, styrningar, bromsar, bakaxlar osv.  

Kontakta oss för att få hjälp i din renovering. Vi har lång erfarenhet och hjälper regelbundet entusiaster att 
komma vidare när tiden, orken, kunskapen eller motivationen börjar ta slut men  drömmen ändå finns kvar. 

Sideways SU gaslänkage 

Förbättrar känslan och elimi-
nerar glapp avsevärt.     2 938:- 

Sideways ventilkåpa 

Vår egen lättvikts ventilkåpa 
som håller absolut tätt. 2 625:- 

Sideways spin-on oiljefilter  

Förenkla filterbytet med vårt kit  
och smidiga lösning     625:- 

Sideways 3.5:1 utväxling  

Sänker varvtalet med 12%  och 
gör all körning bättre    6 000:- 

Sideways lyftarlock—sats 

Stoppar effektivt             
oljeläckorna    1 423:- 

Lucas Sports coil 

Den klassiska tändspolen från 60
-talet.                        338:- 

Sideways krängningshämmare 

Populär uppgradering .             
22 / 25mm       6 219:-/ 6 500:- 

Revival - V67S 20w/50 

Klassisk motorolja med 220 
ppm ZDDP     5 liter        633:- 

Revival  - Manual 30 

Klassisk tranmissionsolja speci-
ellt för overdrive 1 liter     179:-           

Razers - TR 140 LS 

Bästa oljan för din differential både 
med och utan diffbroms.  1 liter 263:-           

Helt ny unik Sideways kolvserie. 

Smidda kolvar av högsta kvalité—
84.47 resp 84.60mm.        11 250:- 

Sideways Sebring kit 

Ger betydligt bättre steg mellan 
växlarna med kvalité     14 375:- 

Sideways elfläkt 

Oroa dig aldrig mer för kokande 
motor—enkel att montera 2 500:- 

Oljekylare—Setrab 

Bästa kvalitén inklusive slangar 
och AN-kopplingar            4 125:- 
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