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WET WET WET är en mycket känd popgrupp men får väl 
även symbolisera denna sommar som lider mot sitt slut. För 
min egen del har det opålitliga vädret begränsat mitt Healey- 
åkande till ett fåtal mindre turer samt vårt mycket lyckade 
årsmöte i Mariannelund.

Enda förändringen i styrelsen var att Håkan Hansson avsagt sig 
omval, än en gång ett stort tack till dig Håkan för dina insatser 
i styrelsen de har varit betydelsefulla. Ett välkommen till 
Marianne Waplan som blir ny i styrelsen och kassör. Marianne 
som har en gedigen sportbilsbakgrund och även har uppdrag 
i FIVA hoppas jag kommer att trivas i vår lilla klubb. Även 
Tommy avtackades för sitt arbete som redaktör, han sitter kvar 
i styrelsen som ledamot. 

Till årets Enthusiast utsågs Nils Fredrik Nyblaeus för sina 
breda insatser i vår klubb. Ett stort tack till Anders och Mats 
(tidigare Bill & Bull, numera omdöpta till Bröderna Grus) som 
arrangerade det lyckade årsmötet. Nästa årsmöte är planerat att 
hållas av Middle Sektion i Värmland.

Under året har vårt Healeydeltagande i RHK- serien 
uppmärksammats från arrangörerna som kommenterade att ”ni 
kandiderar på att bli största märkesklubben i serien”, eller som 
Jagga- freaken Solman sa: ”va f-n är det här - det är ju Healeys 
överallt”.

Denna utgåva av Enthusiasten är den första av vår nya redaktör 
Anders Lotsengård, fortsätt med den fina uppbackning av 
artiklar som Tommy fick, 
Anders email-adress är magazine@healeysweden.com

PG
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Redaktören 
tackar för visat 
förtroende…

Förstagångredaktör 
(m u a ett år på 80-talet, men då 
var det skrivmaskin, sax, klister 
och gnuggbokstäver som gällde, 
och har mycket att lära vad 
gäller design nu!).

… som jag kanske delvis svikit 
direkt – detta nummer är minst två 
månader försenat. 
En månad förvarnade jag om redan 
vid tillsättandet, den andra månaden 
beror till största delen på mitt under 
augusti/september ständiga kvaddande 
av min racerhealey. Först på taket på 
Kinnekulle (mycke jobb blev det!), 
sedan utan egen förskyllan påkörd 
på Spa (det var min andreförare som 
körde, men ingen skugga över honom – 
han var inte ens i bilen när en [annan?] 
vildhjärna kom dundrande). Jobb igen 
inför sista racet på Castle Combe i 
England, men kom hem helskinnad 
därifrån. Nu har jag kunnat ta tag i 
tidningen på allvar, tänker inte titta på 
SID förrän nästa år (”tror jag inte ett 
ögonblick på” – citat från hustrun).

Castel Combe förresten – vi var tre 
svenska Healeys där, jag med SID, 
Anders Schildt med sin 3000 och Nisse 
med sin nyanskaffade 3000 (nejdå, 
han har inte sålt sin 100, kommer 
fortfarande att tävlas med men mest 
utomlands). En mycket trevlig 
tillställning, strålande sol hela dagen 
och en spännande bana. 

Trevliga engelska healeykamrater och 

en rejäl fest på lördagskvällen. Jo, 
de var fortfarande trevliga och glada 
(nåja!) även om racet vanns av Anders 
S med en strålande körning första 
gången på banan, med holländaren Jap 
S på andra plats. Ett stort grattis till 
Anders Schildt (han kör ju för galet bra 
och snabbt, pojkvasker´n!).

Som ni märker blir detta nummer 
väldigt racinginfluerat – men ni får 
skylla er själva när ni utser mig till 
redaktör! Men å andra sidan, så mycket 
healeyracing som det varit i år, har 
det nog aldrig varit i Sverige tidigare, 
inte ens på 50-talet när AH100 var en 
populär tävlingsbil. Jag kan försäkra 
er att vi har stärkt både Healeyns och 
klubbens ställning och rykte under året.

Nu gäller det för alla er andra, som 
kanske inte är lika fokuserade på 
tävlingar, att leverera material om 
andra aktiviteter och uppslag. Annars är 
risken att jag fortsätter fylla tidningen 
med bilracing….

Väl mött i spalterna, mina 
kontaktuppgifter finns på sidan 2. 
Nästa nummer förhoppningsvis tätt  
efter årsskiftet.

Sveriges första Austin Healey
– the story continues!
I Enthusiasten nr 125 fanns en artikel 
om en ”nyupptäckt” välkänd gammal 
Healey 100, med svenskhistoria ända 
från 1953. Många kände sig nog 
kallade att göra en historisk insats 
och ta hand om den idag något ruffiga 
bilen.

Glädjande nog har den hamnat i ett 
gott och gammalt Healeyhem – en av 
klubbens allra tidigaste medlemmar 
har köpt den och har för avsikt att göra 
den till en ”gatracer” eller kanske t o m 
till en fullracer för RHK-serien. 

Visst vore det fantastiskt att få 
se Sveriges första ”racerHealey” 
återuppstå på sitt rätta plats – 
racerbanan!

Just det ja – vem var det nu som köpte 
den? 

Jo, ingen mindre än Robert Petersson, 
som fått blodad (Healey)-racertand 

genom inhopp både i min 3000 och 
Nisses 100. Plus att han sett hur kul 
vi har i Healeydepån på tävlingarna 
UTAN att tvingas smaka Grappa…

Red.
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att bryta överhängande. För det andra: 
att man håller sig på vägen, det gäller 
att aldrig köra över sin förmåga. För det 
tredje: 

att hitta rätt, 
i rätt tid och alltid veta var och när 
nästa kontroll är.

Rallyt handlar om uthållighet och 
koncentration. Sträckan är 345 mil 
lång, tar en vecka och är det utan tvekan 
mest prestigefyllda för historiska bilar. 
Det är fjällvägar, hårnålar och tvär-
branta stup – ofta utan räcken. Spän-
nande, speciellt med tanke på att det 
körs i februari med allt vad det innebär 
av oförutsägbart före. Ena dagen sol 
och torra vägar, nästa snöstorm. Speci-
ellt spännande är det på skuggsidan av 
fjällen där det som ser ut som våt asfalt 
ofta är spegelblank is.

Vi kör faktiskt de flesta av sträckorna 
som Loeb, Solberg och de andra stjär-
norna i det ”riktiga” Monte Carlorallyt 
använder. Skillnaden är att vi i den his-
toriska utgåvan ska hålla olika snittfar-
ter, typ 49 km/h, över sträckorna. Nog 
så svårt i en 53 år gammal, bakhjuls-
driven bil på vanliga dubbdäck. Ral-
lydubbning är inte tillåten.

Vartannat år är en av startpunkterna 
Oslo, och i år kör man även från 

Glasgow, Warszawa, Turin, 
Reims och Barcelona. Slut-

ligen samlas alla i mitten 
av Frankrike för att däri-

från köra gemensamt 
till Monte Carlo. På 
det viset liknar den 
historiska utgå-
van det klassiska 
Monterallyt mer än 
dagens sprintrace. 
Vår första etapp är 
enkel, bara 113 mil, 

ner till Bad Homburg 
i Sydtyskland. Sedan 

kommer snön …
Mörker, saltslaskig 

motorväg, vindrutetorkare 
och defroster som inte gör 

skäl för namnet gör resan de 
sista 30 milen till franska gränsen 

till ett äventyr. Men nya däck och en 
balja kaffe vid servicen (vi delar ser-
viceteam med några andra) när vi 
kommit in i Frankrike gör susen. 

Föga anade vi att det bara skulle bli 
värre. Att all snö som skulle falla i 
Frankrike den här vintern hade bestämt 
sig för att komma de närmaste två 
dagarna! Efter 22 mils nattkörning når 
vi till sist äntligen kontrollen i Cham-
pagnole, men det som på förhand var 
tänkt som en lätt transportstäcka blir 
något helt annat. 

Över 20 centimeter snö och frans-
män på sommardäck är väl en sak, 
men ovanpå det drabbas vi av ett antal 
franska plogbilar som tror att de äger 

Cirkushästarna som längtade tillbaka till 
manegen

Av: Knut Chr. Hallan. Bearbetning Robert Petersson
Vi har tacksamt fått tillåtelse att använda hans berättelse ur tidningen Norsk Motor Veteran.

Efter Monte Carlo Historique 2005 
hade jag fått nog. Nog av vansinnes-
körning på hala alpvägar samt tyskar 
och sydeuropéer som fuskar till sig bra 
resultat genom att skicka ut spanare 
som lokaliserar de hemliga tidskon-
trollerna.

Jag låg raklång på asfalten med 
ryggsmärtor efter en vecka 
i Healeyn och lovade min 
hustro Gro att ”nu är det 
slut – detta var mitt sista 
Monte Carlo”! Ändå 
blev det ett till 2007, då 
skyllde jag på ett jour-
nalistiskt uppdrag för 
tidningen Autofil – och 
efter det ännu ett ”det var 
sista gången …”.

Ändå står jag alltså här, 
i januari 2012, på startlin-
jen i Oslo. Redo för en ny 
345-milarunda  på en vecka. 
Som tur är har jag världens 
mest förstående och tålmodiga 
hustru så efter att vårt husbygge var 
klart var det bara att ge efter för Monte 
Carlo-abstinensen. 

Tore Fredriksen är en garvad kart-
läsare, han var med och vann Monte 
Carlo Historique i Svein Lunds Datsun 
240Z 2009. Tore var ledig och hade 
lust, för att uttrycka det diskret. Men 
när man i princip ska bo ihop i en trång 
Healey i en vecka gäller det att testa 
förhållandet i förväg. Tre lokala rallyn 
gjorde susen, både bil och chaufför 
blev godkända och vinnarambitionen 
på topp.

Tore drog till alperna för att kolla in 
sträckningen och jag satte igång med en 
tvåmånaders preparering av bilen. För 
att vinna krävs det flera saker, för det 
första att allt är på topp, annars är risken 

Den norske entusiasten Knut Chr. Hallan hade kört ett 
flertal Monte Carlo Historique, varav nio med sin 3000 
MK1, och båda hade fått nog – trodde Knut. Men likt 
gamla cirkushästar blev längtan för stor...
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vägen och inte vill släppa förbi oss. 
Natten blir rallyts första stora pröv-
ning, men vi försöker hålla modet upp 
med glada tillrop i intercomen.

Som tur är kan Tore vägen nästan 
utantill och över Col de Granier har vi 
sällskap med belgaren Lareppe (som 
senare stod som vinnare – för andra 
gången) som kör Opel Rallye-Kadett. 
När det går uppför håller vi samma 
tempo, men i utförslöporna försvinner 
han. En Healey med 300-kilos radsexa 
framtill blir lätt aningen understyrd och 
det ska till stora cojones om man ska 
hålla ner och få ut baken när vägen är 
granne med stup på uppåt 300 meter …

Men alltför illa kan det inte gå, vi 

lyckas trots allt hålla fjolårsvinnaren 
Mario Sala och hans Porsche 911 inom 
synhåll.

På morgonkvisten, 14 timmar efter 

tidskontrollen i Bad Homburg, möter vi 
en vägg av snö. Visst, det snöade förut, 
men det var ingenting mot det här. 
Vägarna runt Grenoble är blockerade av 
fransmän på sommardäck och vi missar 
den ena tidskontrollen efter den andra. Vi 
är en halvtimme för sena in i Italien och 
tanka, pinka och äta blir det inte tal om, 
vi överlever på en handfull påsar med 
reservproviant i form av nötblandning. 

”Stå på”, kräver Tore. ”Har vi tur 
hinner vi till tidskontrollen i Sospel norr 
om Monaco.”

Men på 2 000 meters höjd, vid Col de 
Tende, händer det. Far och son Berve, 
som kör Monte för första gången, har 
åkt över kanten. ”Jag ser taket på Ama-
zonen, 30 meter ner i ravinen”, hojtar 
Tore. Men jag har fullt upp med att få 
hejd på bilen och välja mellan att följa 
Amazonen utför, köra på Tom Berge 
som klättrat upp på vägen, eller ramma 
en belgisk Golf GTI som kört fast …

Smällen med Golfen kostar en skärm 
och bägge extraljusen och med ett 
snabbt ”je suis tres desolé”, bär det av 
igen. 

Så lågt har vi bara avverkat trans-
portsträckor (!) och regularitet 1 över 
Col de Braus blir nästa utmaning. ”Full 
gas, skit i idealtiden och kör vad det går 
…” är ordern från kartläsaren. Vägen 
är ett helvete för en gammal Healey. 
Med den begränsade markfrigången 
blir hasplåten rena snöplogen och det 
är knappt hjulen når ner i backen!

Men vi kom igenom och då många 
andra hade haft ännu större problem än 
vi har vi klättrat en del i resultatlistan 
trots transportprickarna. Efter 24 tim-
mars hårdkörning har första tredjede-
len av rallyt avverkats och trippmätaren 
visar 2 315 km. Det blir en rask dusch 
i sviten på lyxhotellet, sen en stor öl 
innan jag svimmar i sängen. Det har 
gått 36 timmar sedan jag sov i en säng. 

På fjärde dagen får vi höra att det 
slutat regna i Monte Carlo, det kan 
betyda att även snön i bergen upphört. 
Dagen börjar med 54 mil och fyra 
sträckor till Valance, mitt i Frankrike. 
På den sista sträckan möter vi dimman. 
Det står bilar i dikena överallt, men 
Healeyn tuffar på bra och slitna men 
lyckliga når vi till sist Valance, sju 
minuter efter idealtiden.

Trots det var vi bland de snabbaste. 
Bekräftelsen kommer i ett sms till Tore: 
”36:e plats, tvåa i klassen och trea av 
17 norska ekipage”.

 Nu jäklar ska det åkas …
Det är iskallt i Valance och vi ska 

ännu högre, upp i fjällen runt Burzet 
– om motorn startar … Det är snö och 
is överallt men vis av skadan har jag 
packat in de väsentliga delarna i plast.

Så är vi igång igen, 35 mil och fyra 
specialprov, varav en hela fem mil 
lång, väntar. Solen tittar fram och föret 
liknar mer och mer fina norska vin-
tervägar. Flytet kommer och vi klättar 
i listorna. Jag får till och med tid att 
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grovrikta framskärmen och få igång de 
skadade lamporna. 

Humöret stiger, och skärsåret jag 
fick i fingret när jag krafsade bort 
is från grillen för att få lite kylning 
värker inte lika mycket längre. 

Vi är så småningom inne på rallyts 
sjätte dag, en lång sådan. Det börjar 
med 41 mil transport och två speci-
alprov ner till Monte Carlo. Där är 
det sedan tre timmars paus innan det 
är dags för sista fjällprovet som ska 
skilja pojkarna från männen. Starten 
sker på den berömda rampen i Monte 
Carlo och vi måste få hjälp att lyfta 
bilen över knäcken för att inte tappa 
avgasröret. 

Sen är det full fart, så fort man 
vågar hela natten. Transporttiderna 
är i knappaste laget och idealtiderna 
på specialproven ännu värre på det 
underlaget. Klockan 23.45, natten mot 
lördag, startar vi den mest berömda 

sträckan – Col de Turini med sina 23 
kilometer uppför på skuggsidan, till 
1 607 meters höjd, och sedan ner på 
sydsidan.  

Nära toppen kastar publiken som 
vanligt in snö på sträckan, men i år är 
det helt onödigt, det är halt nog ändå. 
Healeyn har tyvärr ingen diffbroms 
och det är lite kämpigt uppför. Ändå 
är vi bara 31 sekunder efter på toppen 
och även om ringräven Knut Larsen 
retas med orden ”du kan ju inte köra 
med bara ett drivhjul” är jag jättenöjd. 

Vid tvåtiden på natten är det dags 
för sista sträckan, redan på förhand 
ansedd som den svåraste. Det är fullt 

från första stund. Med full tank sätter 
sig Healeyn på bakhjulen och alla 
140 hästarna i den vridstarka sexan 
kommer till sin rätt. Nu ska vi visa vad 
vi går för … och vi närmar oss faktiskt 
20 plats. 

Det går lysande till dess en irländsk 
Amazon står tvärs över vägen. Vi 
klarar oss men en fransk VW 1303S 
får problem. Efter att ha flyttat undan 
Amazonen och knuffat igång Folkan 
tre (3!) gånger kommer vi iväg efter 
den. Fransmannen i Folkan verkar liv-
rädd och då han vägrar släppa förbi 
oss blir det snabbt kö efter honom. När 
vi väl kommit i mål och jag använder 
hela förrådet av franska glosor blir 
han förhoppningsvis avskräckt från att 
ställa upp i fler vinterrallyn. 

På kuppen var våra möjligheter till 
ett bra resultat förlorade. Preliminärt 
vinner italienaren Mario Sala, men på 
ett ställe hade han trängt sig förbi en 

kö och på kuppen bucklat till en hel 
rad bilar. Det resulterade i att han blev 
diskad och istället segrar som sagt bel-
garen José Lareppe i en Opel Kadett 
GTE.

Norrmannen Monty Karlan vinner 
(som vanligt) norska mästerskapet 
med en tredjeplats totalt och själv är 
jag under omständigheterna faktiskt 
nöjd med en tredjeplats i klassen. 

Om jag vågar fråga hustrun om 
jag får köra igen? Tja, men jag kan 
berätta att en diffbroms är beställd 
…

Rallye Monte Carlo Historique
Den historiska utgåvan av Monte 

Carlo-rallyt har körts i 15 år. Se mer på 
www.acm.mc. I år deltog 309 ekipage, 
startavgiften är 4 300 euro och då 
ingår lyxhotell och galamiddag för två 
i Monte Carlo.

Man kör på vanliga dubbdäck, 
rallydubbar är förbjudna. I bilen 
monteras en GPS-mottagare som hela 
tiden rapporterar var du befinner dig. 
I år kördes tre långa transportsträckor 
samt 14 regularitetsprov med 
förutbestämd snittfart. 

Man kör i många års- och 
motorvolymsklasser, nyaste bil som 
får vara med är av 1979 års modell. 
Viktigaste utrustningen är en Halda 
Speedmaster, eller liknande. 

Austin-Healey 3000 Mk 1
Bilen har chassinummer H-BT7-L/540. 

Den levererades från fabriken 29 april 
1959 och skeppades direkt till Los 
Angeles. Den användes inte länge, och 
när den kom ut på marknaden hösten 
1988 hade den stått oanvänd i 25 år! 
Det hela började med att 

ägaren dog, änkan vände sig till 
Healeyklubben i Kalifornien och bilen 
uppmärksammades med en artikel i 
klubbens tidning. En medlem köpte den 
för 10 000 dollar, sålde till en annan i 
klubben för 12 000 och strax efter, för 
cirka 20 år sedan, fick Knut Chr. Hallan 
från Oslo köpa den osedd för 14 000 
dollar. ”Vår son Christian hämtade den 
i containerhamnen i Göteborg och körde 
hem den och när han kom fram sa han 
att den var som ny!”
Idag har den avverkat tio Monte 

Carlo Historique, Rally Danmark, 
Rally Viking, Winterchallenge, Le Jog, 
Cirquit of Ireland, Rally of the Tests, 
Copenhagen Classic, med mera. 
Den har en lätt trimmad maskin på 

cirka 140 hästar, är ombyggd till tvåkrets 
bromssystem, växelströmsgenerator, och 
tät växellåda med rakskurna drev, men 
är i övrigt relativt standard. 

Knut vid ratten
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MHRF-försäkringen
Medlemsförmån för dig och din klubb
¤ Prisvärd försäkring för ditt samlarfordon
¤ Stödjer MHRF:s myndighetsbevakning
¤ Stödjer din klubb

MHRF-försäkringen, Sveriges första och största 
samlarfordonsförsäkring. Ägs och drivs av 
Motorhistoriska Riksförbundets 170 medlems-
klubbar i samarbete med Folksam.

För bil och mc 20 år eller äldre. Moped från 
1980 eller tidigare, traktor och husvagn från 
1975 eller tidigare, rullande renovering med 
flera varianter finns. MHRF-FÖRSÄKRINGEN

I SAMARBETE MED FOLKSAM
Läs mer på www.mhrf.se eller ring 08 - 32 03 54

Att bevara, använda och utveckla det fordonshistoriska kulturarvet 
ställer stora krav på unik hantverkskunskap inom skilda områden. De 
historiska fordonen är allt från 30 till 125 år gamla och har tillverkats 
med olika tekniker. 

Motorhistoriska Riksförbundet ser med stor oro på möjligheten att 
bevara fordonen i ett historiskt korrekt utförande i framtiden. Här intill 
ett exempel på hur detta hantverk kan komma att bli brottsligt!

Motorhistoriska Riksförbundet/MHRF är en politiskt obunden och ideell 
sammanslutning av 170 svenska föreningar som verkar för bevarandet av 
tekniskt och historiskt intressanta motoriserade landsvägsfordon och för 
främjandet av förståelsen för, och kunskapen om, motorismens historia. 
MHRF:s medlemsföreningar har tillsammans över 96 000 medlemmar.

Anderstorpsvägen 16,  6 tr, 171 54  Solna
Tel: 08-30 28 01, Hemsida: www.mhrf.se

Naturvårdsverket föreslår att den som demonterar ett historiskt fordon 
ska kunna bli åtalad. Skälet är att kommunerna idag inte kan skilja på 
yrkesmässig verksamhet och ren hobbyverksamhet. Naturvårdsverket 
anser att man visserligen får byta olja och delar, men att man inte längre 
ska få demontera fordonet hemma. Detta kan innebära ett dråpslag för den 
fordonshistoriska rörelsen.

Motorhistoriska Riksförbundet menar 
att det finns en uppenbar risk att de 
hundratusentals personer i Sverige som 
avser att renovera ett historiskt fordon, 
med lagda förslag i framtiden löper risk 
att åtalas.

Förslaget får därför inte godkännas 
och Naturvårdsverket bör öppet 
redovisa vad illegal bilskrotning står 
för samt utreda konsekvenserna av 
förslaget.

Läs Naturvårdsverkets redovisning 
”Uttjänta bilar och miljön” och vårt 
svar till Miljödepartementet via vår 
hemsida:
www.mhrf.se/uttjanta_bilar

Snart ett brottsligt hantverk?Snart ett brottsligt hantverk?

– För gårdagens fordon på morgondagens vägar! – För gårdagens fordon på morgondagens vägar! 

   EXTRA    

LÄS ! STOR SOMMARLÄSNING;Naturvårdsverkets förslag till regeringen Uttjänta bilar och miljön samt MHRF:s svar till Miljödepartementet:mhrf.se/remisser2011

KAN DU DRABBAS?

Formgivning: Göran Schüsseleder

OM NATURVÅRDSVERKETS FÖRSLAG GÅR IGENOM

mhrf.se/uttjanta_bilar
mhrf.se/uttjanta_bilar 

LÄS NU!LÄS NU! 
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H ar du demonterat kopplingskonans 
lager så börjar du med att montera 
det nya lagret. Värm lagerhållaren 
med en varmluftspistol så går det 

lättare att knacka eller pressa dit det nya lagret. 
Tänk på att bara pressa på yttre lagerbanan 
så att inte kraften överförs genom kulorna i 
lagret. Montera sedan låsringen (bild 2) som 
håller lagret på plats och pressa på lagret på 
kopplingskonan.

Sedan är det dags att montera de nya lagren 
och utgående axeln. Först ska det inre lagret 
pressas på utgående axeln och som vanligt gäller 
att lagret nästan trillar på axeln om man först 
värmer det lite försiktigt med en varmluftspistol. 
SKF menar att man kan värma otätade lager till 
max 125 grader utan att de tar skada men ofta 
räcker det att värma till 70-80 grader. Däremot 
får man inte värma engångssmorda lager som är 
tätade på båda sidor.Känner man sig osäker på 
hur varmt lagret är så är det enkelt att kolla med 
en IR-termometer.

Med hjälp av ett rör med passande diameter 
och en hammare så monterar man sedan lätt 
lagret på axeln. Montera sedan axialbrickan 
(bild 6), värm aluminiumhuset och det bakre 
lagret och montera ihop. Montera medbringaren 
utan packbox, dra fast den och kontrollera för 
säkerhets skull axialspelet. Är axialspelet okej 
är det bara att ta bort medbringaren, montera 
packboxen och sätta dit medbringaren igen.

Renoverar du en A- eller D-typ och tänker 
byta nållager i planetväxeln så är det dags för 
det nu. Axeln som planethjulen är lagrad på 
sitter fäst i hållaren för planethjulen med ett 
litet låsstift. Ta tag i stiftet med en tång som på 
bild 9 och knacka försiktigt på tången med en 
hammare så lossnar låsstiftet. Tryck sedan ut 
axeln med ett dorn ur hållaren och lyft sedan ut 
planethjulet så trillar nålar och lagerhållare ut ur 
hjulet.

Nya lager är kapslade så det är inget 
pillande med lösa nålar när det ska monteras 
utan lagret pressas enkelt dit med hjälp av ett 
skruvstycke. Smörj lager och axel, montera 
den lilla axialbrickan och se till att den vikta 

52

2 Försäkra dig om att låsringen verkligen 
fjädrar ut ordentligt i sitt spår. Släpper lås-

ringen blir du garanterat av med överväxel-
funktionen.

3 Pressa eller driv sedan lagerhållaren och 
lagret på kopplingskonan. Nu ska press-

kraften vara på inre lagerbanan för att inte 
lagret ska förstöras och avsluta …

Nu ligger hela överväxeln 
i delar, men lugn: Nu 
börjar Janne Andersson 
guida dig genom 
monteringen.
TEXT & FOTO: JANNE ANDERSSON

4 … med att montera låsringen som håller 
fast kopplingskonan i lagret.

1 Om du värmer lagerhållaren med en 
varmluftspistol så går det lätt att 

montera det nya lagret.

RENOVERA  DIN ÖVERVÄXEL
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Enthusiasten har nöjet att, med tillstånd från Classic Motor, presentera tredje delen i serien om hur 
man renoverar en överväxel. Janne Andersson, medlem  i Healeyklubben, har skrivit och fotograferat.  
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7Om du värmer aluminiumhuset och det ba-
kre lagret med en varmluftspistol före mon-

teringen så går det nästan att montera utgåen-
de axeln och lagret helt utan verktyg. 

5 Efter att lagret har värmts upp med en 
varmluftspistol monterar man det enkelt på 

utgående axeln. 6 Glöm inte axialbrickan som ska monteras 
innanför det bakre lagret.

änden hamnar i sitt hål och montera därefter 
planethjul och axel och knacka sedan dit 
ett nytt låsstift. Glöm inte att montera 
axialbrickan i brons i botten av hållaren innan 
du monterar dit det sista planethjulet eftersom 
den inte går att få dit när alla planethjul är på 
plats.

För att montera ihop frihjulsnavet behöver 
man antingen ett specialverktyg som inte är 
så lätt att få tag på men man kan också klara 
sig med en rejäl gummisnodd eller med ett rör 
som har samma innerdiameter som lagerbanan 
i utgående axeln. Jag använde en plaststos till 
ett avloppsrör. Själva problemet är att mata in 
rullarna i navet när man har satt samman navet, 
rullhållaren och fjädern. Navet, rullhållaren 
och fjädern kan monteras ihop på två olika 
sätt men det är bara ett som är rätt och det 
är när fjädern är monterad så att den gör att 
rullhållaren lyfter rullarna upp på flankerna i 
navet.

Lås sedan ihop rullhållaren och navet som 
på bild 17. För att få in samtliga 12 rullar 
i navet kan man nu antingen spänna en 
gummisnodd runt navet och peta in rullarna en 
efter en eller använda ett rör med rätt diameter 
och göra ett uttag i det som man kan stoppa 
in rulle efter rulle i samtidigt som resten av 
röret håller ordning på de rullar man redan 
monterat. Utan hjälpmedel är det helt omöjligt 
att få ihop navet. Kan funka om man har tre 
händer med åtta fingrar på varje hand men 
annars går det åt hjälp.

Lägg i en ny axialbricka i uttaget i 
utgående axeln och tryck sedan in lagret i sitt 
läge. Testa för säkerhets skull att frihjulsnavet 
funkar som det ska. Låser det när du roterar 
lagret medurs och frihjular moturs har du satt 
ihop det rätt 

Nu är det dags att montera bromsringen. 
På A- och D-typlådor finns ingen packning 
mellan överväxelhus och ring så där får man 
enbart förlita sig på att packningsklister tätar. 
Lägg på ett lager tätningsmedel, montera 
bromsringen på det främre överväxelhuset så 
att konan öppnar bakåt och håll tummarna för 
att det inte kommer att läcka alltför mycket.

RENOVERA  DIN ÖVERVÄXEL

Tipsiundtrix.indd   53 5/30/11   2:34 PM
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mande renoveringsarbeten.

www.classicmotor.se • juli  2011 53

7Om du värmer aluminiumhuset och det ba-
kre lagret med en varmluftspistol före mon-

teringen så går det nästan att montera utgåen-
de axeln och lagret helt utan verktyg. 

5 Efter att lagret har värmts upp med en 
varmluftspistol monterar man det enkelt på 

utgående axeln. 6 Glöm inte axialbrickan som ska monteras 
innanför det bakre lagret.

änden hamnar i sitt hål och montera därefter 
planethjul och axel och knacka sedan dit 
ett nytt låsstift. Glöm inte att montera 
axialbrickan i brons i botten av hållaren innan 
du monterar dit det sista planethjulet eftersom 
den inte går att få dit när alla planethjul är på 
plats.

För att montera ihop frihjulsnavet behöver 
man antingen ett specialverktyg som inte är 
så lätt att få tag på men man kan också klara 
sig med en rejäl gummisnodd eller med ett rör 
som har samma innerdiameter som lagerbanan 
i utgående axeln. Jag använde en plaststos till 
ett avloppsrör. Själva problemet är att mata in 
rullarna i navet när man har satt samman navet, 
rullhållaren och fjädern. Navet, rullhållaren 
och fjädern kan monteras ihop på två olika 
sätt men det är bara ett som är rätt och det 
är när fjädern är monterad så att den gör att 
rullhållaren lyfter rullarna upp på flankerna i 
navet.

Lås sedan ihop rullhållaren och navet som 
på bild 17. För att få in samtliga 12 rullar 
i navet kan man nu antingen spänna en 
gummisnodd runt navet och peta in rullarna en 
efter en eller använda ett rör med rätt diameter 
och göra ett uttag i det som man kan stoppa 
in rulle efter rulle i samtidigt som resten av 
röret håller ordning på de rullar man redan 
monterat. Utan hjälpmedel är det helt omöjligt 
att få ihop navet. Kan funka om man har tre 
händer med åtta fingrar på varje hand men 
annars går det åt hjälp.

Lägg i en ny axialbricka i uttaget i 
utgående axeln och tryck sedan in lagret i sitt 
läge. Testa för säkerhets skull att frihjulsnavet 
funkar som det ska. Låser det när du roterar 
lagret medurs och frihjular moturs har du satt 
ihop det rätt 

Nu är det dags att montera bromsringen. 
På A- och D-typlådor finns ingen packning 
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MAN KAN KLARA SIG MED 
EN REJÄL GUMMISNODD 
ELLER MED ETT RÖR ”

14… du monterar tillbaka axeln och …

17… rullhållaren. Se till så att fjädern för 
rullhållaren så att rullarna i navet tving-

as upp mot flankerna i navet.

15… avslutar med att montera en ny 
låspinne. Sedan är det bara att upp-

repa på de övriga två planethjulen men glöm 
inte att montera den lilla axialbrickan av brons 
med smörjspåren uppåt mot planethjulen i hål-
larens centrum innan du monterar det sista 
planethjulet.

16Börja med att montera fjädern som hål-
ler ihop navet och rullhållaren och mon-

tera sedan …

Innan vi slutligen kan montera ihop främre 
och bakre husen på överväxeln måste 
solhjulets axialspel kontrolleras. Montera 
ihop planetväxeln. På varje planethjul finns 
ett körnslag som används för att rikta upp 
planethjulen innan solhjulet monteras. 
Körnslagen ska placeras så att man kan dra en 
tänkt linje från körnslaget, genom planethjulets 
centrum och vidare in till centrum av hållaren. 
Sätt sedan i solhjulet och montera planetväxeln 
i ringhjulet.

Äntligen är det dags att använda den 
axel vi tillverkade i början av renoveringen. 
Montera axeln och linjera upp bommarna i 
planethjulshållaren och frihjulsnavet så att 
axeln bottnar. Axeln kan sitta kvar i överväxeln 
till dess att vi är färdiga med renoveringen. 
Axialspelet justeras med en stålbricka som finns 
i olika tjocklekar och mellan stålbrickan och 
solhjulet ligger en slitbricka i brons. Montera de 
båda brickorna och skruva sedan dit överväxelns 
främre hus.

Nu går det att mäta axialspelet med en 
mätklocka och en förlängare. Som förlängare 
använde jag en bit rundstång. Det går också åt 
något verktyg som man kan använda för att lyfta 
solhjulet så att man kan avläsa axialspelet på 
klockan. Det är inte direkt någon rymdteknologi 
i precisionen utan spelet ska befinna sig 
någonstans mellan 0,35-0,5 millimeter. Är 
axialspelet okej är det bara att dela lådan 
igen, lägga växelhuset åt sidan och ge sig på 
hydraulhuset.
I nästa nummer slutför vi monteringen.

8 Avsluta med att kontrollera att axialspelet 
blev det rätta trots nya lager.

9 För att byta lager i planethjulen börjar man 
med att ta bort låspinnen som håller fast 

axeln planethjulet är lagrad på.

10Efter att axeln är borttagen är det bara 
att lyfta ut planethjulet och då faller i 

stort sett nållagret ut ur hjulet av sig självt. 
När du byter lager, byt också den lilla axial-
brickan som ligger under varje planethjul.

11 Att pressa dit det nya nållagret är en-
kelt eftersom det är ett kapslat lager. 

Se bara till så att det inte kantrar och kommer 
snett när du pressar dit det.

12Smörj det nya lagret och axeln … 13 … och glöm inte bort att montera en ny 
axialbricka innan …
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renoverar en överväxel. Janne Andersson, medlem  i Healeyklubben, har skrivit och fotograferat. 
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21Så här ska det se ut när frihjulsnavet är 
monterat ut om allt har gått vägen.

24Montera planetväxeln, linjera upp växeln 
och frihjulsnavet med hjälp av axeln du 

har tillverkat och lägg på justerbrickan i stål 
och bronsbrickan ovanpå solhjulet.

22Pensla på packningsklister på bromsring-
en och montera den sedan på …

25Skruva sedan ihop överväxelns främre 
och bakre hus och …

20… skjuter ned lagret i uttaget i utgåen-
de axeln.

23… det främre huset så att konan öpp-
nar bakåt. Slå några lätta slag på ringen 

med en mjuk klubba så att den sätter sig or-
dentligt.

18Använd ett rör eller en gummisnodd för 
att hålla rullarna i lagret på plats och 

montera rulle för rulle i lagret. 19Glöm inte att lägga dit axialbrickan med 
smörjspåren uppåt innan du …

26… mät solhjulets axialspel. Det ska ligga mellan 0,35 och 0,5 millimeter.
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Racing med Healey - säsongen 2012.
Några sidor med en odyssé över den tävlingssäsong som varit den mest aktiva i 

klubbens historia, vad gäller deltagande från klubbens medlemmar.

Vi börjar med premiären på Anderstorp.
Nils-Fredrik Nyblaeus har skrivit och tillsammans med Göran Larsson tagit bilderna.

Så var det då dags för årets premiär 
för svensk Healeyracing. Tävl-
ingarna gick av stapeln den 19-20 
maj. Skönt att äntligen få litet luft i 
motorerna efter en lång vinter. 

Förväntansfulla dök de upp en efter 
en. Anders Schildt med sin röda, 

Anders Lotsengård med SID1 och PG 
med sin gröna. För honom var det en 
äkta premiär i ordets rätta bemärkelse. 
Ny för i år var också Elmon Larsson 

med sin fina Sprite MkII. Jocke Glas 
var inte klar med sin bil och underteck-
nads bil var kvar i England – mer om 
detta i en annan artikel. 

Anderstorp är ingen dålig bana för en 
Big Healey. Med sina högfartskurvor 
och långa raka kan man sträcka ut rätt 

så ordentligt. Startrakan är kort men har 
en högerkurva i slutet som är ganska 
snabb och framför allt lurig precis när 
man skall ut på långa rakan för den 

knixar till litet där och byter dessutom 
underlag mitt i sista svängen. Många 
med motorstarka bilar har lurats att 
gå på litet för tidigt här med en snurr 
som ofelbar konsekvens. Efter långa 
rakan är det lätt att bromsa på sig då 
det svänger 90 grader höger. Sedan 
har vi gamla startrakan och några väl 
doserade svängar innan man så små-
ningom kommer in i depåkurvan. Här 
går olika bilar väldigt olika och man 
kan med annat spårval försöka sig på 
både utsida och insida. Men det gäller 
att vara uppmärksam i sista vänstern 
ut på startrakan. Den är odoserad 
och nyper litet i slutet. Tror de flesta 
hamnar fel här åtminstone en gång per 
race. Curbsen är dessutom höga med 
rullningsrisk.

Schildt hade i vanlig ordning sin dust 
med Johan Solmans Jaguar E-Type 
och Lotsengård hade kul fight med en 
Shelby 350 GT, som han till slut slog. 
På söndagen körde han dock sin vana 
trogen av en drivaxel. 

PG s premiär var som premiärer 
ofta är: kantat av utmaningar. På tid-
sträningen fick han teknisk flagg för 
att sidorutan var öppen, i första racet 
blev det närkontakt med en Mustang 
innan PG oturligt nog fick teknisk 
flagg p g a för högt ljud. Men annars 
gick det bra,  

Det är som Lyngborn brukar säga: 
when the green flag drops the bull-
shit stops! Så kändes det nog och så 
skall det kännas.
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Sedan var det dags för Velodromloppet på Gelleråsen, Karlskoga.

Text: Robert Peterson 
Foto: Peter Gunnars

Den klassiska Karlskogahelgen 
inträffade som vanligt en vecka före 
Midsommar men något riktigt som-
marväder fick vi inte njuta av. Trots 
det gjorde våra medlemmar en stark 
insats.

Klubbens aktiva blir allt fler och efter 
att vår ordförande P G Johansson tagit 
klivet in i racingcirkusen kan man väl 
säga att deltagandet är sanktionerat 
från högsta ort! Att sedan Elmon Lars-
son försvarar Spritefärgerna bidrar till 
att förstärka det faktum att klubben är 
en av de mest aktiva på banorna. 

Redan tidigare har det bevisats att 
Big Healeys funkar fint på blöt bana 
och inför tävlingarna pågick rena psy-
kologiska krigföringen. Skulle Johan 
Solman med sin starka Jaguar E-type 
kunna få ner alla hästar och hålla 
Healeygänget bakom sig? Och kunde 
Anders Schildt utnyttja sin expertis i 
ämnet långsladdar för att utmana om 
segern i GT-klassen? 

På plats fanns även den rutinerade 
räven Anders Lotsengård redo att 
sticka upp, samt Nisse Nyblaeus som 
med sin snabba 100 plockar den ena 
skalpen efter den andra.

Efter den lovande 
debuten i Anderstorp 
laddade P G Johans-
son på att utmana eta-
blissemanget, medan 
vi fick vänta ytter-
ligare på att Jocke 
Glaes skulle sätta 
skräck i de övriga 
med sin nybyggda 
maskin. 

Under den blöta 
träningen snurrades 
det hej vilt men när 
vattenstänket lagt 
sig stod det klart att 
Anders Schildt kapat 
åt sig Pole Position 
före Solmans E-type. 
I den första täv-
lingen, när det torkat 
upp, drabbades dock 
Anders av bromspro-
blem vilket ledde till 
att han var tvungen 
att bryta. 

Vann gjorde 
Solman medan en 
stark Anders Lotsen-
gård styrde in SID 
1 på en andraplats 
före Janne Hellbergs 
Marcos. Skuggade 
gänget gjorde Nisse 
Nyblaeus i sin 100 
och något längre ner 
i fältet P G som efter 
en snurrning på den 

blöta träningen ökade tempot försik-
tigt. 

I race två var Anders Schildt laddad 
för revansch och från sin startposition 
längre ner i fältet inledde han sin jakt 
på Solman. Tidigt stod det dock klart 
att det skulle bli svårt att nå den bort-
flyende E-typen, men Anders gav sig 
inte. 

Efter en av sina karaktäristiska lång-
sladdar ut på start- och målrakan kunde 
det dock ha gått riktigt illa. Returslad-
den höll på att sluta i depåräcket, men 
med lite tur lyckades Anders undvika 
alla fasta föremål och gå i mål som tvåa 
efter den omöjlige Solman. 

Trea var Anders Lotsengård som efter 
en andra- och en tredjeplats gjorde en 
av sina bästa tävlingar på länge. 

”Maria blir förvånad när jag kommer 
hem med så mycket blommor”, var den 
nye Entusiastredaktörens kommentar.  

De klubbmedlemmar som 
kanske tycker ”väldigt vad 
mycket race och racerbilar det 
var i tidningen”:

1. Ha tålamod, det är mer än 
ett halvår till nästa säsong!

2. Förse mig med material 
från andra träffar och 
aktiviteter så riskerar inte 
tidningen framledes att bli 
alltför överbelastad (?) med 
”fartdårarnas” eskapader!

3. Och läsarkommentarer 
både för min egen kännedom 
och/eller för införande i 
tidningen mottages tacksamt.

        Red.
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... och PG fixade sedan en egen sand-
fålla i depåpn.

På söndagen var det sol och värme 
och andra förutsättningar för racing. 
Lördagens varvtider gav startpositio-
nerna för söndagens heat. Därav följde 
att Schildt startade från andra startruta 
och kunde inte hålla Sohlman i den 
snabba E-typen bakom sig. Han slu-
tade trea sedan även Roger Adamsson 
i bred Elan passerat. För Lotsengård 
(som tog med sig Roar Eriksen på en 
svängom i gamla Velodromen) blev det 
en sjätte plats. Roar fick, nöja sig med 
12:e plats. Nisse fick hålla till i ett ing-
enmansland och placerade sig på 15:e 
plats, längtandes efter lördagens regn. 
PG höll sig denna gång på banan och 
slutade 16. Elmon i Spriten 18:e.

Sex Healeys var på plats i år - nytt 
rekord!: Schildt, Eriksen, Lotsen-
gård och Johansson i 3000-maskiner, 
Nyblaeus i 100 och Larsson i Sprite. 
Det vill sig ju så väl nuförtiden att 
alla dessa delar startheat. 

Det tycker de flesta av oss är roligt 
och somliga (Nisse) uppskattade det 
om lördagen men ej om söndagen

Göran Goran Nilsson och Ulf Molin 
som deltog i lördagens sportvagnsrally 
med start i Helsingborg och målgång  
på Ring Knutstorp placerade sig tia 
av 170 ekipage vilket var impone-
rande. Träningen resulterade i att Jo-
han Sohlman med sin stora, men alls 
icke tunga E-type var snabbast, sedan 
Roger Adamsson i Elan och på tredje 
plats Anders Schildt. Danske Eriksen 
åtta och Lotsen nia. PG 14:e, Elmon 
Larsson 17:e. Nils-Fredrik N fick ing-
en tid noterad, oljetrycket borta efter 
oljebyte! 

Då det var dags för race på lördagen 

föll regnet. Det skulle inte oväntat bli 
en lycka för Schildt. Och vann gjorde 
han, hårt ansatt av Bengt-Åke Bengts-
son i sin smalbyggda Lotus Elan, vil-
ket passar utmärkt i regnföre. För isträ-
nade Lotsen gick det också bra, femma, 

och Nisse njöt i föret och fightades länge 
och tätt med den stora Shelby Cobran. 
PG avslutade i grusfållan efter start-och 
målrakan. Lofthammar som passerades 
av PG på rakan förklarade efteråt hur han 
funderade: ”Nä men nu måste han (PG) 
väl bromsa. Nä men NU då.” Det gjorde 
inte PG…

... så då blev det så här innanför gril-
len... 

Svenskt Sportvagnsmeeting på Knutstorp i Skåne är 
en klassisk sportvagnsträff med historia ända från 

70-talet.  
Text: Bearbetning av webmaterial.

Bilder: Göran L m fl.

Racing är också trevlig samvaro runt bordet
(för de som inte sliter med bilarna!)

Så sömning blir man av att se 
morfar tävla...

PG g(r)illar stenar!

Stensäker rensning
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Första säsongen bakom ratten i en 
racerbil

Text: PG Johansson
Bilder: Från olika klubbmedelemmar

Jag måste med-
ge att det kändes 
lite pirrigt inför 
första tävlingen 
på Anderstorp. 
Trots att alla 
faddrar fanns 
på plats. 

Det var kyligt och jag sov med ra-
cingunderstället på. Det var inte första 
gången jag körde på Anderstorp men 
kände mej ringrostig eller också var det 
nervositeten som gjorde sig påmind. 
Fick en teknisk flagg på träningen för 
att sidorutan var öppen. I första racet, 
som var hopslaget med andra klasser, 
tappade jag starten p.g.a. att framför-
varande förare inte stod på tårna och 
missade ett par placeringar. Arbetade 
sakta men säkert upp i fältet tills jag 
fick ytterligare en teknisk flagg efter 
halva loppet med motiveringen att bil-
ljudet översteg 95 decibel. 

Inför andra heatet hade jag laborerat 
med att begränsa ljudet vilket resul-
terade i att de lånade strumporna på 
webrarna strypte lufttillförseln och jag 
fick åka in efter formationsvarvet och 
ta bort dem. Starten gick och jag var 
ohjälpligt sist och blev varvad av de 
snabba muskelbilarna men fullföljde 
heatet och lyckades passera några bi-
lar.  

Nästa tävling var ett blött Velodrom-
lopp vilket inte är en nackdel för Hea-
ley i förhållande till andra bilar. Jag var 
lite försiktig på träningen men körde 
bättre på första heatet med ett kul race 
mot Björn Andersson i hans Porsche 
356. Tyvärr bromsade jag på mej och 
snurrade i Ejes kurva och fick släppa 
förbi Björn. Nästa heat blev decime-
rat redan från start men jag fullföljde 
loppet som gav mej mer erfarenhet 
att hantera Healeyn på blött underlag. 
Första tävlingen med fullföljda heat! 

I början av juli var det dags för 
Svenskt Sportvagnsmeeting på Knuts-
torp, Sveriges största historiska racertäv-
ling med utländskt deltagande och 290 
anmälningar. Efter träningen på lördagen 
konstaterades att hjullagret vänster bak 
hade gett sig. Mats fick möjlighet att bril-
jera med sina kunskaper och Nisse hade 

som tur var ett lager i reserv. 
Första heatet på lördagen blev en blöt 

tillställning och enligt speakern dagens 
roligaste med många placeringsskift-
ningar. Kände mej varm i kläderna och 
kom ikapp Lars Bondesson i Elanen, 
blev frustrerad och fick i tankarna att 
det skulle vara en meriterad skalp, men 
Lars lurade ut mej i makadamen och 
där blev jag sittande. Kom till andra 
racet med lite naggat självförtroende 
(någon kommenterade att det finns att 
ta av…) och en upptorkad bana och 
inriktade mej på att inte göra bort mej 
igen.

Nästa race var på min hemmabana 
Kinnekulle som brukar betecknas 
som Sveriges mest utmanade och tek-
niska bana. Jag var där veckan innan 
tillsammans med Jönköpings Sport-
vagnsklubb och tränade i dyblöta för-
hållande. Otroligt nyttigt eftersom 
första heatet blev blött och smutsigt 
från föregående heat som spillt ut olja 
och därpå saneringspulver. Ytterligare 
en svag start av mej, passerades av tre 
bilar men tog två av dem under första 
varvet, den tredje som var Sissela Li-
debjer i en BMC Cooper S var snab-
bare i de kurviga partierna och när jag 
kom ikapp och skulle passera på rakan 
fick jag inte tillfälle till rätt spår utan 

fick snällt hålla mej bakom. Efteråt såg 
bilarna ut som vi hade kört Safarirallyt.  
I andra racet som var på torrt underlag 
lade Anders L sin SID1 på taket och 
därefter flera varv med Safety Car, jag 
presterade mitt bästa resultat i år med 
en femteplats i min klass.   

Grand Finale gick av stapeln i Fal-
kenberg under en regnfri helg. Banan 
är mycket trevlig, lite kuperad med 
några fullfartssvängar. Healeyfärgerna 
representerades av Nisse, Roar från 
Danmark, Elmon samt undertecknad. 
I kvalet hamnade jag på en åttonde 
plats två tiondelar bakom Nisse som 
var sjua, lite tråkigt eftersom Nisse 
fick innerspår in i chikanen. I täten 
återfanns Solman i E-typen och Hen-
riksson i Cobra Coupe-replika. Under 
line-up fick jag rök från motorrummet 
och Goran avlägsnade de nya strum-
porna på webrarna eftersom en hade 
början till brand. I första heatet höll 

jag positionen trots förbättrade varvti-
der. I andra heatet var det samma visa 
och jag kom inte åt innerspåret i första 
kurvan och blev fast bakom Nisse som 
parerade mina attacker väl.

Att köra racing är en riktig adrena-
linkick som börjar timmarna före racet 
med en sista kontroll av bilen, sedan 
varmkörning och inte minst line-up då 
det pumpar på rejält. När sedan star-
ten gått känner man att pulsen lugnat 
ner sig något. Efter racet när tröttheten 
smyger sig på och man kommer till de-
pån och möts av Mats med kommenta-
ren ”att de inte behöver skämmas över 
ens insats ” eller Goran med tummen 
upp är tillfredsställelsen stor.

PG i tuff kamp med GT40... 
Vem kör om vem?





G a l l e r i
Hela Healey Racing Team, Kinnekulle 2012
Foto:Okänd fotograf med PG:s kamera
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Det är nu slutet av augusti och bara 
tre tävlingar kvar på en hektisk sä-
song: Falkenberg, SPA i Belgien 
och Castle Combe i England. De av 
er som läste om mina racingplaner 
i vårnumret av Enthusiasten kan-
ske kommer ihåg. Möjligheterna är 
oändliga. Hittills har jag i stort sett 
kört varannan helg sedan slutet av 
april. Gränspolisen dvs Nina tycker 
nu att gränsen är passerad. To much 
baby.

 (Reds anm: jodå, det blev både 
Falkenberg, Spa och Castle Combe!).

Jag lyckades komma iväg till Sil-
verstone redan i slutet av april för att 
köra med Aston Martin Owners Club 
(AMOC). Nina anslöt lördag eftermid-
dag. Vi bodde i vindsrummet på en 
fantastisk gammal pub i en ”local vil-
lage”. 

Två träningsrace på lilla banan (2,6 
km) i absolut ösregn.  Hade bytt ben-
sinpumpar och de visade sig inte fung-
era med den gamla slangdragningen 
utan jag fick rundgång. Missade kvalet 
och fick starta sist. Efter justeringar 
fungerade det. Det roliga med att star-
ta sist är att det finns många bilar att 
köra om!Helgen därpå, lördagen den 5 

maj, var det dags för riktigt race; för-
sta deltävlingen i Woodcote Trophy på 
Donington Festival. Racet är 60 min 
och normalt med förarbyte. Jag kör 
dock ensam men med obligatoriskt 
45 sek stopp. Regn igen förstås men 
inte så mycket. Allting fungerade. Jag 
lyckades med en tredjeplats i klassen. 
Donington är en härlig bana, längd 3,1 
km. Kuperad och med en rejält lång 
raka, delvis nerför. Och en chikan på 
mitten. Det är där det händer. Men jag 
höll mig i skinnet i år. 

På kvällen körde vi ner till Brands 
Hatch som ligger ett par tre timmar 

från Silverstone. Där var det race på 
söndagen på lilla banan (Indy: 2 km). 
Premiär med FISCAR (Fifties Sports-

cars Racing Club).  Spöregn hela da-
gen. Nina gick i princip inte ur bilen. 
Tur att hon hade bok och sudoku med 
sig. Fler bilar avstod från att köra pga 
av regnet, men inte jag. FISCAR är 
ett blandrace med GT/GTS bilar från 
50-talet dvs Astons, Jaguar, AC, Elva, 
Healeys, Triumf, MG osv. Det gick 
bra. Startade som 11a och lyckades ta 
4 bilar redan innan den utmanande för-
sta kurvan Paddock Bend. När det var 
tre varv kvar hade jag kört upp mig till 
4e plats och hade häng på trean. Ner-
för backen efter Paddock Bend blev 
jag dock för ivrig att komma om trean 

vilket resulterade i en spinn och 
slutplacering 7 tror jag, men bäs-
ta Healey och etta i klassen. En 
intensiv racinghelg blev det.

Två helger utan race men väl 
ett besök utan racebil på Anders-
torp (se annan artikel).

Sedan till nästa stora tävling 
nämligen Brands Hatch Mas-
ters Historic Festival som gick 
sista helgen i maj på stora Grand 
Prixbanan, längd 4,2 km. Det är 
tydligen ovanligt med race på 

Grand Prixbanan men Woodcote Trop-
hy fick nu köra där för första gången. 
Fantastisk bana med mycket upp och 

Det går fortare!
Text: Nils-Fredrik Nyblaeus
Bilder: Nina Nyblaeus m fl

Jagad av en Aston Martin
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ner och långa avsnitt ”upp i skogen” 
bland blinda krön och viadukter så 
låga att man tror man ska slå huvudet 
i (kanten var madrasserad!) när man 
dyker ner under på högsta växeln med 
max varvtal. 

Kvalet gick mycket bra och jag slog 
bl.a. en fullt racepreppad 100S för 
första gången. Jag lyckades dock inte 
slå honom i racet utan slutade femma 
i klassen. Se vidare på youtube ”Aus-
tin-Healey 100M overtaking at Brands 
Hatch” eller på klubbens hemsida.

Grupp C bilar.  Det andra på söndag 
morgon. Jag lyckades över mina och 
med all säkerhet omvärldens förvänt-
ningar med en tredje plats i klassen 
och ”second Healey home”.  Slog t.ex. 
den vackra gröna 100S:n med regist-
reringsnummer OON440 och Robert 
Rawes 100M, han som var tvåa på Do-
nington.. 

Det var häftigt – det tyckte t o m 
Nina!

Sverigetävlingen på Kinnekulle den 
16-17 augusti blev förstås i ösregn 
också, i alla fall på lördagen. Då lycka-
des jag med det omöjliga, nämligen 
att komma i mål före 4 Austin-Healey 
3000 och en Jaguar E-type. 

Det var häftigt – det tyckte i alla 
fall jag!

 (Men nu var det din internationella 
karriär det skulle handla om Nisse! Reds 
anm.)

Nisses artikel får avsluta 
exposén över årets tävlings-
säsong. 

Förhoppningsvis minst 
lika många Healeys på 
banan nästa år - ta tillfället i 
akt att besöka Healeydepån, 
tävlingsdatum publiceras på 
klubbens hemsida.

        Red.

Tredje pris i Woodcote 
Trophy.

 Den här gången 
stod Nina över 
vilket var otur för 
det var en av de 
bästa tävlingarna 
i år och dessutom 
den enda med 
fantastiskt väder. 
PG skulle ha åkt 
med istället, men 
tvingades lämna 
återbud i sista 
stund, varför lil-
lebror Johan fick 
ställa upp. Nåja, 
det var inget stör-
re hardship. Han 
fick se racing av 
bästa slag; bara 
Le Mans och 
Goodwood Revi-
val är värre, och 
möjligtvis SPA.

Efter Gelleråsen 
och Knutstorp 
före resp efter 
midsommar var 
det så dags för det 
stora – Silversto-
ne Classic 20-22 
juli. Premiär för 
undertecknad och 
Nina skulle med. 
Här gick den för-
sta semesterveck-
an åt. 1100 star-
tande bilar med 24 
race under helgen 
och tester redan 
på torsdagen. Har 
ni inte varit där så 
åk dit; ett fantas-
tiskt evenemang. 
Vi körde förstås 
på den stora nya 
Grand Prix banan 
(det finns tre ”ba-

nor  i banan”), 5.9 km lång. Tre rakor 
varav den längsta något uppför. Flera 
fullfartskurvor dvs 4:an med overdrive 
och max varv för de som törs. Det enda 
Silverstone inte har är kupering; det är 
en platt bana.

Torsdagen gick åt till att lära sig den 
nya delen av banan, i ösregn förstås. 
Woodcote Trophy var här uppdelad i 
två race; det första gick på lördag kväll 
”in the sunset” och var ett av tävling-
ens ”feature races” tillsammans med 

Kom så småningom ner till 
1,47!
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Hur kom det sig att det skulle bli 
just en Healey? 1954 var jag som 
vanligt och lekte med en kamrat 
i Borgholm, vars föräldrar syss-
lade mycket med konst. Dom 
skulle få besök under dagen av 
två konstnärer från Stockholm. 
Gästerna anlände under efter-
middagen i varsin AH 100, en 
blå och en röd, bägge med fällda 
rutor. Gissa om två grabbar fick 
stora ögon. 

Under kommande vecka fick vi prov-
åka dessa fina sportbilar vid ett flertal 
tillfällen. Det födde intresse vill jag 
lova. Jag vet att den blå bilen renove-
rades i Göteborg runt år 2000, så den 
finns kvar.  Min kamrats pappa var 
mycket intresserad av bilar, där fanns 
på 50-talet både Bristol, Alfa Romeo 
och BMW.

Men nu tillbaka till min egen bil. 
1964 blev jag 20 år gammal ägare till 
en MGA. Tack vare den bilen blev jag 
"kompis" med Staffan Rydberg i Kal-
mar, vars far drev BMC-återförsälj-
ningen där. Själv bodde jag då som nu i 
Borgholm på Öland. Tillsammans star-
tade vi då Kalmar Sportvagnsklubb, 
som fortfarande existerar och som jag 

för övrigt är ordförande i nu.
Kompisskapet innebar också att jag 

ofta var på deras BMC-firma för att 
köpa delar till MG:n, eller bara titta på 
bilar. En dag under hösten 1966 slänt-
rade jag som vanligt in och det första 
jag fick se var en AH 3000 MK 2, lack-
ad i Healey- blått, med matchande blått 
läder och en blå hardtop. Naturligtvis 
blev jag helt tagen av synen.

Efter många diskussioner med min 
mor, blev det i klart att jag kunde byta 
till mig Healeyn mot min MGA. Hea-
leyn hade gått 4000 mil, och kostade 
11000 kr, efter förhandling blev det 

6000 kr att betala som mellanskillnad.
Det var en mycket stolt ägare som 

styrde ut Healeyn på väg hem mot 
Borgholm.

Under sommaren 1967 beslutade jag 
och min mor för att åka med Healeyn 
ner till södra Tyskland och besöka min 
syster som bodde där under sommaren 
för att lära sig bättre tyska. Det blev 
mina första mil med högertrafik.

Det blev ett antal problemfria mil i 
Tyskland och norra Frankrike. På hem-
vägen gick det dock inte lika bra, vi 
kom till Trelleborg, styrde kosan hem-
åt, men färden skulle gå via Ystad.

Örjans Healey – en historia i två akter
Text och bilder: Örjan Silfverling, Borgholm

Not: Inscannade gamla ”analoga” bilder. .

Örjans Healey i andra akten 
- under årets årsmöte i Mariannelund

Stolt nybliven Healeyägare 
vid välkänd Borgholmsinfart hösten 1966
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Painting box

Där Trelleborgsvägen går ut på Mal-
mö-Ystadsvägen somnade jag sanno-
likt till, och skrotade Healeyn mot en 
Skånepil. Det kunde gått riktigt illa, 
men med tur klarade vi oss med lind-
riga skador.

Healeyn köpte jag senare tillbaka från 
en skrotfirma, utan motor och växellå-
da. Det kom senare att visa sig vara ett 
klokt drag.

Jag började genast leta efter en annan 
bil. Det blev först en AH 3000 MK 1 
Florida grön, med helt slut växellåda, 
så den försvann efter några veckor. 
På hösten 1967 arbetade jag extra på 
Gulfmacken i Borgholm när en mörk-
blå och vit Healey 3000 MK 2 svängde 
in. Killen som körde kom från Skövde, 
och hette Ström i efternamn. Bilen var 
ruskigt sliten, och hade ett stort BMC 
märke över hela motorhuven. Den var 
av dock av samma årsmodell som min 
kraschade, en tidig 62:a.

Jag frågade om bilen var till salu och 
det var den, för 7000 kr. Han skulle 
komma tillbaka två veckor senare, och 
då det blev affär. Efter två månader 
rasade motorn, en ventilskalle gick av 
och slog sönder en kolv. En ny motor 
beställdes av BMC-återförsäljaren i 
Borgholm, Lundgrens Bil. Jag tror att 
den vid det tillfället kostade 5000 kr. 
Under den vintern byttes motor och bi-
len lackades silvergrå.

Jag trimmade och balanserade mo-
torn, så efter det blev den riktigt trevlig. 
Under 1968 körde jag en del klubbtäv-
lingar tillsammans med MGCC i Mal-
mö. Vi hade ett trevligt samarbete på 
den tiden, bland annat var vi två som-
rar på Bornholm och körde en tävling 
vid namn ”Bornholm runt”. Ett av åren 
kom jag på andra plats. Min lillasyster 
och blivande svåger körde vid samma 
tillfälle en MGC.

Jag var också på Anderstorp och tog 
tävlingslicens 1968, och körde även 
några klubbtävlingar med bra resultat. 
Året efter lackades Healeyn om till 
BRG, den ljusa gröna.

1969 gjorde jag en långresa tillsam-
mans med en kompis från Borgholm. 
Vi körde 750 mil i Europa utan några 
större problem. Jag förde bok under 
hela resan, den har jag av någon an-
ledning sparat. Bilen drog i snitt under 
hela resan 1.6 liter milen. På den tiden 
reflekterade man inte över det.

Vi körde genom Tyskland ner till Ba-
sel, över St Gotthardspasset, ner i Ita-

lien, till Milano, vidare över bergen till 
Nice. Från Nice ner längs kusten till 
Spanien, och förbi Barcelona. Därefter 
åkte vi tillbaka genom Frankrike upp 
till Lyon, sedan vidare mot Genève och 
tillbaka hem genom Tyskland. Natur-
ligtvis var det många trevliga händel-

ser på resan, men det är framförallt en 
sak som jag inte glömmer. Vi ligger i ca 

190 km/tim på autobahn i södra Tyskland 
och tycker naturligtvis att vi kör fortast av 
alla. Ett stort hjul med en ännu större bil 
kommer upp på utsidan, och glider mäktigt 
förbi oss. 

En MB 600 Pullman, med en avslappnad 
man sittande i baksätet läsande en tidning. 

Licenstagning på Anderstorp 1968

Race på Anderstorp 1968 med E.type och MGC

Nylackad 1969
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Tilläggas kan, att efter det saktade vi 
ner farten, något snopna.

Jag använde naturligtvis bilen vinter 
som sommar, så vintern 1971-72 var 
den väldigt rostig och i dålig kondi-
tion. Healeyn fick en grundlig ge-

nomgång, med nya balkar under, samt 
dörrar och bakskärmar från min första 
bil. Den fick också vid det tillfället sin 
nuvarande färgsättning, Colorado Red 
och Ivory White.

Bilen blev färdig 1972. När jag skulle 
köra tillbaka från Hörby, där jag arbe-
tade under några år, rasade motorn vid 
Ronneby. Även vid detta tillfälle gick ett 
ventilskaft av, och havererade resten av 
motorn. Bilen bytte ägare (det är en egen 
historia), och glömdes nästan bort.

På senhösten 2006, ringer min yngsta 
son, och säger att någon har ring ho-
nom, och sagt att din fars gamla Hea-
ley är till salu. Den står för tillfället i 
Ystad.

Jag ringer omgående ägaren, som vi-
sade sig vara sam-
ma som tog över 
den efter mig. Vi 
kom överens om 
att komma ner till 
honom påföljande 
lördag för att titta 
på bilen.

Efter att ha tittat 
på bilen konstate-
rade vi att den är 
nog möjlig att sätta 
i körbart skick, så vi 
lade 10 000 i hand-
penning och där-

efter hämtades den 
med en liten lastbil 
följande helg.

Det visade sig att 
bilen hade fått en 
standard 6:a från en 
A110 efter överta-
gandet, och samma 
sommar, 1973 ska-

dats på Knutstorp - baklänges in i ett 
räcke. Vänster bakskärm samt tank, golv 
och mittdel skadades. Bilen blev stående 
på det sättet, ända fram till 2004, då kom 
dottern i familjen och sade, jag vill åka i 
Healeyn när jag tar studenten. Bilen blev 
hjälpligt reparerad och besiktigad. I är-
lighetens namn mycket bristfälligt repa-
rerad.

I det skicket var den när vi köpte tillbaka 
den, förutom att det satt en sliten 3000 
motor i, med originalets tre förgasare. 

Blocket var från min utbytesmotor, 
som hade fått ett nytt foder monterat 
i den havererade cylindern. I och med 
att den har stått still mellan 1973 och 
2004, har den ännu inte 
gått 10 000 mil.

En liten händelse när vi var på väg 
hem från Skåne med Healeyn inne i en 
täckt lastbil. Min yngsta syster ringer. 
”Du, Göran (min svåger) sitter och lä-
ser om Austin Healey i tidningen Nos-
talgia. Han frågar om du fortfarande är 
intresserad av Healey”. Jag blev allde-
les tyst, sen upplyser jag min syster om 
att bak på lastbilen på väg hem, står 
min gamla Healey. Det blev återigen 
tyst i luren, sen skriker hon rätt ut.

Idag många timmar senare, och 
många telefonsamtal med Tomas på 
British Motor i Stockholm, och besök 
hos Kjell i Getinge, är Healeyn vid 

tämligen god vigör. Kommande vinter 
skall den få en ny underdel till motorn, 
nyborrad, med en kamaxel och vevax-
el, samt kolvar och stakar från Anders 
Schildts gamla tävlingsmotor. Det är 
redan monterat tre Weber och grenrör 
från Denis Welch på en renoverad topp.

Karossen är renoverad, Nya kromade 
ekerfälgar och nya Michelindäck (re-
tro), stötdämpare och tank. Chassit 
är uppstyvat, avgasrören går som på 
60-talet ut under dörren. Även invän-
digt är den renoverad. Samt ny tygsuff-
lett och även sittbrunnskapell, för både 
med och utan störtbåge.

När jag vid något tillfälle letade bland 
gamla papper, visade det sig, att jag 
hade sparat pärmen med bilens doku-
mentation genom åren så jag har den 
första ägarens garantihandlingar kvar. 

I bergen mellan Frankrike och Italien 1969

St Gotthardtspasset 
augusti 1969

Soldyrkan Nice 1969
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Bilen såldes ny så sent som i mars 
1964 (två år gammal) till en dam i 
Stockholm eller rättare sagt Täby, en 
Fru Viola Eklund. Bilen såldes i Karl-
stad på Citygaraget, försäljningsdatum 
var 31/3 1964, den var då helt vit, vil-
ket inte var så ovanligt.

Det var en del om mitt liv med 
Healey i två akter, dock med en gan-
ska lång paus mellan sig. Bilen har 
Chassinummer 18839 och är tillver-
kad i mars 1962. Den har idag sam-
ma registreringsnummer som jag 
hade på 60 talet, H20804.

Reservdelar och Tillbehör till din M.G., Triumph,
Austin Healey och BMC-Saloon car

årsmodell 1955 och framåt

Tel. 08-664 53 10
www.britishmotor.se

Öppettider: må-fre 11.00-18.00 • lör i regel 11.00-14.00 (sommartid stängt)

Tack Örjan för trevligt material!

Du läsare, du kanske också har en historia om ditt Healey-liv?

Eller kanske något annat (sport)bilsrelaterat liv?

Skicka in rå-manus och de bilder du har - vi redigerar och scannar 
bilder.

Du kommer att få se resulatet innan vi trycker....

            Red.

Här följer en liten hälsning från Healyeentusiasten Simon Fox i England, vidarebefordrad av 
Robert Petersson.

Mark Knopfler kör 100S!
Jag var ute med Healeyn och då tidningen Octane hade en Trackday på Goodwood passade jag på att åka dit. Väl 

framme blev jag lotsad in på en ledig parkeringsplats av en kille som verkade aningen bekant, han hade en sliten 
100 men var inbegripen i en diskussion med någon annan så jag gick vidare. 

När jag kom tillbaka för att hälsa hade han åkt, men en bekant som en gång i tiden jobbade hos en Healeyhand-
lare berättade att bilen var en äkta 100S, en av de tidiga prototyperna med vanlig 100-grill och att han själv jobbat 
på den när han vara 17 år!

Vad ingen av oss visste, och jag fick koll på först senare på kvällen var att det var Mark Knopfler som ägde 
bilen – och att det faktiskt var han som hjälpt mig in på parkeringsplatsen bredvid! Tänk om jag ändå hängt kvar 
och fått prata Healey med honom – jag som växte upp med Dire Straits musik och fortfarande lyssnar på den …

           Simon Fox
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I år var inriktningen på års-
mötet bestämt till att vara något 
mer av budgetkaraktär. Litet 
som kontrast till det påkostade 
årsmötet på Häringe Slott förra 
året. Det måste väl inte vara slott 
för att vara roligt, eller?  Nej, inte 
alls, Kullagården i Mariannelund 
var inget slott men heller inte 
koja.

Det blev ett väldigt lyckat årsmöte 
inte minst tack vara arrangörerna 
Anders Lotsengård och Mats Svan-
berg m fl.  Och som tur var kom ju 
översvämningarna först några veckor 
senare. Ån vid den gamla mekaniska 
verkstaden där rallyt slutade steg med 
TVÅ METER!!

Förväntansfulla avreste vi, nåja i vart 
fall Nina (betyder det att hon avreste 
eller var förväntansfull eller både och? 
Du får tolka det som du vill men så var 
det i alla fall), på fredag förmiddag för 
att stråla samman med gänget norrifrån 
vid Jönåkeravfarten. Cabben nerfälld 
och vacker färjetur över Bråviken. 
Kunde inte börja bättre. Särskilt som 
meteorologerna hade aviserat mycket 
regn hela helgen mer eller mindre. 
Själv kom jag från andra hållet dvs. 
söderifrån efter tjänsteärende i Köpen-
hamn. Tog morgontåget från DK till 
Nässjö och vidare till Mats i Eksjö där 

jag lämnat bilen på nedresan några 
dagar tidigare. Vi anlände till Kulla-
gården i Mariannelund vid tretiden. Då 
började det också strömma i Healeys 
och efter litet diskussioner blev det sär-

skild Healey parkering på finaste plats 
framför Kullagården. 

Incheckning i bra rum vidtog och 
Nina blev mycket positivt överraskad 
av att vi hade egen toalett: Tänk vad 
litet baissning (vad menar du Nisse? 
Stavas det inte med ”j”. Reds anm.) 
kan göra istället för att understryka 
det som inte fanns på rummet, dvs. 
dusch. Här hade jag nog litet tur. Men 
att jag kommit ihåg att det också var 

vår bröllopsdag (38 år) hade inget med 
tur att göra. Rosorna var inhandlade i 
Eksjös bästa blomsteraffär och stod på 
rummet när dörren öppnades! Tjoho – 
det blev poäng. Motsatsen hade ju varit 

katastrof. Ytterligare ett livets exempel 
på att skillnaden mellan succé och 
katastrof ibland är hårfin. 

Så småningom stod ett stort antal 
Healeys och glänste på parkeringen. 
Vandrarhemmet fylldes och det gjorde 
också baren nere i källaren. En helt per-
fekt plats för mingel och pilsner mm. 
Fylldes gjorde också medlemmarna, 
några mindre, andra mer. En bra ide 
var att några nya medlemmar som inte 

Årsmötet 2012 i Mariannelund
Text. Nils-Fredrik Nyblaeus    Foto: Göran Larsson m fl.
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varit med förut kommenderats  att stå i 
baren ett tag och därmed fick chansen 
att snabbt träffa alla andra medlemmar 
”runt vattenhålet”. De lärde sig förstås 
också vilka av medlemmarna som led 
mest av vätskebrist! Middag intogs sedan 
under stort tjo och tjim. Kvällen avsluta-
des med traditionsenlig däckssparkning. 

Lagom till det var sängdags kom regnet. 
Det var också bra planerat för på morgonen 
hade det regnat färdigt – nästan i alla fall.

På lördag var det dags för Rallyt. 
Det var mycket fint planerat och dess-
utom lagom (dvs. inte för långt). För-
väntansfulla startade vi förstås med 
en rivstart. Första specialsträckan var 
också lagom lång. Redan efter första 
vänster och 300m var det första stoppet 
vid en Karamellfabrik där det inhand-

lades allehanda godsaker 
och vi fick skaka hand med 
självaste Karamellkungen. 
Hans drottning var också 
där och hon sa att det var 
hon som bestämde och inte 
kungen. Hon tog alla våra 
pengar så det var nog hon 
som bestämde. Eller också 
trodde hon bara att det var 
hon som bestämde fast det 
egentligen var han, fast 
det visste han inte att hon 
trodde, och inte hon eller 
hur det nu var?!

Rallykartan var välritad, 
eller i vart fall ritad, och 
med hjälp av den snurrade 
vi runt i det småländska 
landskapet. Fina vägar och 
vackert var det. Vi sjöng 
psalmer och besökte både 

Bullerbyn och snickerboa i Katthult.  
Lunchen intogs hos Johan Kvarnström 
på hans altan i solskenet. Det enda som 

möjligtvis skuggade litet 
var turbovingen på Johans 
gamla karismatiska Por-
sche Turbo, som brunnit en 
gång med barnen i baksä-
tet!! Men då fick han fart på 
påkarna den gode Johan och 
allt slutade lyckligt. Rallyt 

avslutades i Mariannelund med besök 
på Julles Mekaniska Verkstad där vi 
fick lära oss hur det gick till förr.  En 
lärdom var dock att det inte alltid var 
bättre förr. 

Kvällen gick i samma tecken som 
fredagens och både började och slu-
tade i baren, eller puben kanske är en 
mer korrekt beskrivning. Mats och 
Anders arrangerade en bejublad pris-
utdelning för rallyt. Frågorna var helt 
googlesäkra och vinnare blev Claes 
och Lena Arleskär med Lasse och Ker-
stin Johansson på andra plats. Mats 
myntade ett nytt talesätt som han anföll 
med så fort någon mopsade sig, men 
nya medlemmen David Border tog det 
omedelbart till sig och tystade Mats 
med hans egna vapen. Det lämpar sig 
inte för tryck men började på ”S-” och 
slutade med ”i det Du”.

Nästa dag var det dags för årsmö-
tet. PG öppnade och lämnade över till 
mötesordföranden Anders Lotsengård. 
Mötet blev ordningsamt och lugnt. 
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet och 
valberedningens förslag bifölls av års-
mötet. Nya styrelsen och övriga funk-
tionärer på annan plasts i tidningen. 
Redaktör Tommy och kassör Håkan 

avtackades efter mångåriga väl utförda 
uppdrag 

(Reds tillägg: och en mycket rörd 
Nils-Fredrik fick välförtjänt motta 
utmärkelsen ”Årets Enthusiast” med 
tillhörande trådhealey.) Trötta men 
nöjda genomförde vi sedan hemresan 
utan några som helst problem. Fem 
minuter efter hemkomsten kom 
regnet!

Godissugna Healeys - eller 
åtminstone förare och passagerare!

Julles Verkstad - innan översvämningen.
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Westfield Road
Kineton Road Industrial Estate

Southam, Warwickshire
CV47 0JH
England

Tel: 0044 (0)1926 817181
Fax: 0044 (0)1926 817868

Email: sales@ahspares.co.uk

WWW.AHSPARES.CO.UK

A.H. Spares Ltd is the original and largest supplier & 
manufacturer of Austin-Healey parts in the world.

The company was established in 1972 
by our founder Fred Draper; who had 
been the Parts Manager with the 
Donald Healey Motor Company.

We take great pride in our business and the 
Austin-Healey marque and our aim is to keep these 
magnificent cars running for generations.

A.H. Spares Ltd

40 Years of
Austin-Healey

Excellence!
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Husbondegatan 36B
507 60 BORÅS

magnuskarlsson@bornet.net
0703-933349

www.concourshealeys.com

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

Boras Motor corporation ab

T-shirt i 100% bomull med en mindre klubblogga. Pris 100:-
Finns i färgerna svart, vit, ljusblå och marinblå
Storlekar: XS S M L XL XXL

Regaliashopen

Ovanstående är ett urval av vad som finns i klubbshopen. 
Titta in på hemsidan för att se det kompletta sortimentet.

Beställer gör du av Nina Nyblæus på 0708-858214.

Det finns fortfarande möjlighet att köpa den
mycket populära klubbjackan. Nu provkörd 
och konstaterad mycket bekväm och praktisk.
Pris 1.500 kr. Kontakta shoppen för storlekar.
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En liten solskenshistoria från det 
stora landet i väster: 

An US man has recovered a vintage 
sports car he spotted being sold on 
eBay 42 years after thieves stole it from 
him, officials in California say.

Robert Russell, 66, said he had never 
given up searching for the 1967 Austin-
Healey, which was stolen in 1970. After 
seeing the car on eBay, he found that the 
vehicle identification number on the web-
site matched the one on his title certifi-
cate, AP reports.

The car was being put up for auction by 
a dealer in Los Angeles. The dealer told 
Mr Russell they had bought it from a man 
who said it had been in his family since 
1970.

After checking Mr Russell's claim, the 
Los Angeles County Sheriff's Department 
told him he could pick up his vehicle.

He has since brought it back to Texas 
where he currently lives, AP says. 

Mr Russell told police he had originally 
bought the vehicle for $3,000 (£1,925). It 
is now valued at $23,000.

...och så här översätter Google  
denna lilla berättelse:

A little sunshine story from 
the big country to the west:

En amerikansk man har återhämtat en vin-
tage sportbil han såg säljs på eBay 42 år efter 
tjuvar stal den från honom, tjänstemän i Kali-
fornien säger.

Robert Russell, 66, sade att han aldrig hade 
gett upp söker efter 1967 Austin-Healey, som 
stals i 1970.After se bilen på eBay, fann han 
att fordonets identifieringsnummer på webb-
platsen matchade den på sin titel certifikat, AP 
rapporter.

Bilen sätts på auktion av en återförsäljare 
i Los Angeles. Återförsäljaren berättade herr 
Russell de hade köpt det från en man som sade 
att det hade varit i hans familj sedan 1970.

Efter kontroll Herr Russells påstående berät-
tade Los Angeles County sheriff avdelning ho-
nom att han kunde plocka upp sitt fordon.

Han har sedan dess fört det tillbaka till Tex-
as, där han för närvarande bor, säger AP.

Herr Russell berättade polisen att han hade 
ursprungligen köpt fordonet för $ 3000 (£ 
1,925). Det är nu värderas till $ 23.000.

Några sena reflektioner från en förstagångsredaktör... 

...nu när nr Enthusiasten nr 126 äntligen närmar sig sin fullbordan. Eller fullbordan kanske är 
att ta i – fullbordat är säkerligen inte mitt första alster. 

Men med gott underlagsmaterial från avgående Tommy L, stöd och goda råd från resten av 
redaktionskommittén och inte minst tack vare att hustruns väninna Annette N offrade några sön-
dagstimmar på en i InDesign ohjälpligt okunnig redaktör och höjde kunskapsnivån till oväntade 
höjder (ungefär ankelhöjd jämfört med Annette och Tommy…) så har det blivit en tidning. Och 
det har varit inte bara lärorikt, utan dessutom kul (även om hustrun har haft synpunkter på att 
datorn varit ockuperad nästan dygnet runt i mer än en vecka!).

Känner att jag har mycket att lära vad gäller layout och design, men hoppas ha lite mer tid att 
finlira med nästa nummer. Märker exempelvis när jag ser helheten att det kanske är för få och för 
små bilder och för mycket text.

Nästa nummer ja - nu behöver jag inspel och material utifrån, har inte för avsikt att skriva 
tidningen, utan främst redigera den. Medlemmars ”HealeyCV”, renoverings- och reparations-
tips/berättelser, korta och långa alster om vad som händer i Healey- och sportvagnsvärlden – allt 
är av intresse. Tips om notiser i andra tidningar som kan vara inspel – låt inte fantasin begränsa 
dig – skicka det till mig!

             Anders L
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Webbshop verktygsboden.se Ordertelefon 033-20 26 50 E-post info@verktygsboden.se 
Med reservation för prisförändringar, slutförsäljning och feltryck.

Butik i Borås  källbäcksrydsgatan 1, tel. 033-15 72 75
Öppettider  Måndag-fredag 8-18, Lördag 9-15, söndag 11-15

Butik i Veddige  Västra ringvägen 4, tel. 0340-59 68 00

Billyft, saxlyft med hydraulaggregat två kraftiga 
hydraulcylindrar. Ger perfekt arbetshöjd vid 
reparationer, däckbyte, plåtjobb, tvätt m.m. Kräver 
ca 8 liter hydraulolja.
storlek på plattform: 1000x1545 mm
Lyfthöjd: 1400 mm
Maximal bredd på fordon: 1467 mm
spänning: 230 V

Art.nr 76864
Saxlyft 2700 kg

Använd soda (bikarbonat) för att 
skonsamt avlägsna färg eller beläg-
gningar på rostfritt, krom, gummi 
eller aluminium. Blästern är försedd 
med två 45-kilos-tankar. Med ett 
enkelt vridmoment på munstycket 
kan du byta från slitande blästring, 
lämpligt för svåra rostangrepp, till 
skonsam borttagning av färg med 
sodablästring. Eller en kombination 
av båda. 

Blästermedel till sodabläster
art.nr 364102.

Art.nr 364102

Art.nr 487481

Sodabläster

Armex soda XL, 25 kg
3 995:-
exkl. moms 3 196:-

629:-exkl. moms 503:-

Garageport White panel med öppnare 240x195 
cm. En välisolerad garageport med dubbelt 
skensystem för montage även vid låg takhöjd. Lig-
gande panel av modernt snitt. Levereras komplett 
med tysk portmotor och två fjärrkontroller.

Dubbelt vridmoment. Ergonomisk design. Väger 
endast 2,2 kg. 4 polerdynor, 1 rondell. Variabel 
hastighet. 4,5 meter elkabel. Levereras med: 1 st. 
lamullshätta (125 mm), 5 st. polersvampar (150 
mm) i olika hårdhet samt fäste till dessa.

Verktygslåda tBt4006-X 
Mycket stabil verktygslåda 
av pulverlackerad stålplåt 
med 6 st. kullagrade 
utdragbara lådor.  
Verktygsvagn tBr4007-X 
Mycket stabil verktygsvagn 
av pulverlackerad stålplåt. 
Med två fasta  hjul och 
två länkhjul med broms. 
Försedda med 7 st. utdrag-
bara, kullagrade,      
    låsbara lådor.

Verktygsvagn
Verktygslåda av röd pulverlackerad stabil stålplåt. 
Med två fasta hjul och två
länkhjul med broms. Försedda med
11 st. utdragbara, kullagrade, låsbara lådor.
Vikt 110 kg.
 
Verktygslåda
 Mycket stabil verktygslåda
  av röd pulverlackerad stålplåt.
   Med 10 st. kullagrade utdragbara
  lådor. Vikt: 66 kg.

En halvautomatisk däckmaskin för fälgar 10”-20”. 
Försedd med verktygshållare vid pelaren. De 
horisontella armarna är låsbara med tryckluft. 
Lämplig för däck som inte har alltför låg profil.

Däckmonteringsmaskin som passar utmärkt till 
yrkesmässigt bruk och för fälgar med riktigt stor 
diameter. Kraftigt stativ och pelare i gjutet stål.
Tank för chockluft är
inbyggd i pelare.
Maskinen levereras
med hjälparm.
Mc-tillsats finns som
tillbehör.

Max. fälgdiameter utsida:
24“
Max. fälgdiameter insida:
26“
Max. däckdiameter:
45“
Motoreffekt: 750 W
spänning: 230 V
Lufttryck: 8 bar

Max. fälgdiameter utsida: 17“
Max. fälgdiameter insida: 20“
Min. däckdiameter: 11“
Motoreffekt: 750 W
spänning: 230 V
Lufttryck: 8-10 bar

Manuell bänkpress som kan förses med en mängd olika 
tillbehör. På bilden används den för att tillverka gälar i en 
aluminiumplåt. Levereras utan tillbehör och benstativ.

Art.nr 51609

Art.nr 486179

Art.nr 65768

Art.nr 360441

Art.nr 68266 Art.nr 1544

Garageport med öppnare

Polermaskin med polersvampar

Verktygslåda & verktygsvagn

Verktygslåda & verktygsvagn

Däckmaskin BL502 Däckmaskin U-203A med hjälparm

Bänkpress, 3 ton

12 995:-
exkl. moms 10 396:-

5 995:-
exkl. moms 4 796:-

995:-
exkl. moms 796:-

Art.nr   Inkl. moms Exkl. moms

160128 Bänkpress 4 995:- 3 996:-
160129 Stativ 1 995:- 1 596:-
160130 Gälpunchset 15 450:- 12 360:-

Dieselvärmare REO

Dieseldriven värmekanon utan skorsten med 
digital rumstermostat och tankmätare. Förbrän-
ningskammare i stål med automatisk kylning. 
Fotocensor för kontroll av lågan och automatisk 
brännarkontroll. Säkerhetstermostat och reglering-
sutrustning, levereras med hjul (ej 32489). Idealisk 
för torkning på byggplatser samt till uppvärmning 
av välventilerad utrymmen.

Värmekapacitet 32489: 15 kW
Värmekapacitet 32490: 30 kW
Värmekapacitet 32491: 50 kW

Art.nr 32489, 32490, 32491

6 177:-
exkl. moms 4 941-

4 995:-
exkl. moms 3 996:-

3 895:-
exkl. moms 3 116:- 14 950:-

exkl. moms 11 960:-

KAMPANJ!

Vid köp aV
däckmaskin 

så bjuder Vi på 
hjälparm 

PRiSSäNKt!

7 995:-
Ord.pris
9 375:-

PAKEtPRiS!

7 495:-
Ord.pris
9 830:-

PAKEtPRiS!

3 495:-
Ord.pris
4 663:-
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I mitten av september 
nåddes vi av den mycket 
tråkiga nyheten att vår 
gode vän och styrelsekam-
rat Thomas Almér efter en 
kort tids sjukdom lämnat 
oss.

Hos Thomas upptäcktes 
i juni en hjärntumör som 
tyvärr inte gick att operera. 
Thomas behandlades med 
strålning och cellgifter men 
tyvärr fanns ingen rädd-
ning.

Thomas var en mycket 
entusiastisk person som alltid ställde upp i klubbarbetet 
med artiklar i klubbtidningen och med hjälp vid olika even-
emang. Thomas hade ett stort hjärta för alla sportbilar och 
Healeys i synnerhet.

Vi besökte Thomas kort före hans bortgång och då bad han 
oss att köra en sväng med Healeyn så att han, och grannarna, 
skulle få höra sången från de nymonterade side-pipesen. Det 
blev det sista han fick uppleva av sin kära bil.

Allas våra tankar går till hans kära hustru Berit och Thomas 
bägge söner och övriga anhöriga.

Thomas – vi saknar dig!
Rest in peace in Healey Heaven!

                         Tommy och Håkan

Under året har AHCS nåtts av två sorgliga händelser - två välkända klubbmedlemmar som under olika pe-
rioder gjort stora insatser för klubben - Kjell Broberg som var en av klubbens första medlemmar och första 

redaktören för denna tidning, och Thomas Almér som på senare år gjort stora insatser både för klubben 
och för vår tidning.

Kort tid före vårens årsmöte i 
Mariannelund gick en av klub-
bens grundare och första med-
lemmar bort. Kjell Broberg 
var med från klubbens start, och 
förste redaktören för denna tid-
ning.

Kjells första Healey var en 
100:a, och sedan en 3000, vilken 
under en kort tid var ”projekt-
bil” i tidningen Automobil, som 
Kjell startat tillsammans med 
Staffan S några år tidigare.

När företagandet tog allt mer 
tid avtog hans aktiva engage-

mang i klubben, men inte hans genuina Healeyintresse. Under 
80-talet var han under en kort tid redaktör för Enthusiasten, då jag 
också hade förmånen att lära känna honom.

In i det sista fortsatte Kjell sin publicistiska bana – skrev böcker, 
motorrelaterade internetsiter, startade tidningar, bl. a Klassiker 
som många av oss läser.

Två dagar före jul 2008 fick han besked om allvarlig cancer. 
Utländsk vård för egna pengar och Kjells envishet och livsvilja 
gav honom tre extra år, men sjukdomen hann slutligen ifatt Kjell, 
som dog den 30 maj i år. 

Vi minns Kjell som en av AHCS viktigaste tidiga medlemmar. 
                                                                 Anders L

Klubben kommer även i år att ha en stor monter på Gran Turismo Expo. 
Utställningen pågår i år mellan  den 16:e och 18:e november.

Platsen är som förra året den gamla bilfabriken i Nacka Strand.
Kom och njut av vackra nya och gamla bilar samt passa på att hälsa på klubbmedlemmar i vår monter.

Mer information om Gran Turismo Expo finns på: www.granturismomagazine.se/expo

Gran Turismo Expo 16 - 18 november



3130 31126Enthusiast  nr

Följande nya medlemmar hälsas varmt välkomna till 
Austin Healey Club of Sweden. 

Glädjande stor tillströmning!

644    Björn Nord   Eksjö  AH 3000 Mk II 1963
645    Bertil Friborg    Helsingborg  AH Sprite  
646    Christer Sandgren  Billesholm AH Sprite 1958
647    Elmon Larsson   Lerum  AH Sprite MkII 1963
648    Werner Berenson  Edsbro  AH Sprite 1959
649    Lars Ericsson   Nacka  AH 100/6 1957
650    Anders Claesson  Jönköping  
651    Claes Ljungdahl  Stockholm AH 100/6 1958
652    Linus Pröjtz   Bromma  
653    Heine Lindström  Löddeköpinge AH Sprite  1959

Köpes:
Frogeye Sprite i mkt gott skick önkas köpa. Hans Wistén, 0738 000 000 (jo, det är rätt nummer! Red.) ,
hans@wisteninwest.se 

Säljes: 
Hardtop till AH 3000 BJ7&BJ8. Original Donald Healey Motor Co. Svart – endast monterad få gånger. Komplett med 
Emaljmärken, gummilister och alla originalbeslag i påse med påskriften:”Fittings for 3000 Hardtop from: DONALD 
HEALEY MOTOR CO LIMITID, WARWICK”. Pris DKK 20.000,-. Mejla eller ring för bilder. 
Karsten Wikkelsø - e-mail: kw@topsoe.dk - mobil: +45 2527 6607

Säljes: 
Bagagerumslucka i plast med bagagehållare 2500 kr, Läderratt MOTOLITA 14 tum med rattnav 1500 kr, Stötfångare 
1000 kr, Tröskelplåtar nya till BN4 -6-7 och BT7 per sida 1000 kr, Huvudstrålkastarinsatser Lukas vänster och höger 
asymmetri, för båda 500 kr, Lyktglas små i plast Vit, Röd, Orange. Pris per styck 50 kr, Reflex med kromad sarg 150 
kr, Baklampa komplett 250 kr, Sportbackspegel kromad med låg fot 250 kr. För bilder, se klubbens hemsida eller 
kontakta: 
Kjell i Karlstad, +46 (70) 334 53 50, ke-bkkjelleriksson@swipnet.se 

Säljes:
”Frogeye”, Nr: 590 (AN5L1091) och antagligen en av dom äldsta i Norden. 4 ägare, avställd 1977-11-09. Renove-
ringsbehov, rost, el, sufflett, mm. Pris 50.000 Kr. 
OBS! Endast seriösa köpare som är beredda att lägga ner tid för att återställa denna unika bil till originalskick.
Övrigt: Finns nya bakskärmar, originalväxellåda,( i bilen sitter förstärkt växellåda från A40 Futura).
Renoverad 1098ccmotor endast provkörd, balanserad för mer än 10.000 varv. Bilder på övriga delar och bil finns do-
kumenterade. Bilen har tillverknings nummer AN5L1091.
peter@raners.se,  0708-707 992

Healey Market

Säljes:
Spinner 2 vingad R/H och L/H med AH:s artikelnummer WHE120 och 121. Inköpta 2005 och ej använda (felbeställ-
ning). Pris diskuteras. 
Ulf 0705 324998.



  

KAS 

Kilmartin Automotive Sheetmetal Made in Australia 

Our new Austin Healey 100S chassis and aluminium inner body panels made to exact specs. 

Kilmartin has been the premium brand
for Austin Healey chassis and
(sheet)metal replacement parts for
over 25 years and is now available
throughout Europe. 
The Kilmartin Chassis and sheetmetal
parts are widely known for their
superior quality and fit. 
 
We produce chassis for the full range
of Austin Healeys and stock 600+
different (sheet)metal parts. Call or
email for info and prices. We can also
assist in putting your car on a new
chassis. 

 
KAS europe 
 
 
 www.kilmartin.eu  Email:   info@kilmartin.eu Tel. :  ++31 653 555388 

Need a new chassis? 

 


