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Inledning...
Kära Healeyvänner !
Vi är nu en bit in vårt 35:e verksamhetsår. Allt går verkligen
med full fart framåt. Just nu rasar anmälningarna till årsmötet
in och når oanade höjder.80 anmälda gör väl detta till ett av
de mest välbesökta mötet i klubbens historia. det är speciellt
roligt eftersom vi också får en fantastisk möjlighet att visa
upp klubben på ett stort evenemang.
Klubben är mer livaktig än någonsin och det är fantastiskt
roligt att se. Vi ligger stadigt på drygt 300 medlemmar, men
det vore kul om vi kunde öka antalet ytterligare.
Förutom det stundande årsmötet, lokala träffar och kommande årmöten, ser vi ju fram emot European Healey Meeting i Sverige 2008. Vi har ju verkligen något att leva upp
till efter 1:a och 2:a Europeiska mötena som varit SUPERmöten. Jag är dock övertygad att vi kommer att höja nivån
ytterligare ett snäpp. Jag hoppas och tror att alla gör allt för
att göra detta möte till något alldeles X-tra, så om du har
något, stort eller litet, att bidra med tveka inte att kontakta
PG Johansson eller någon annan i kommiten.
Appropå årsmötet känner jag att det är dags att erbjuda
platsen som ordförande i denna trevliga klubb till någon ny
förmåga. Inte för att det är en speciellt betungande position
men jag har varit ordförande i 15 år och tycker det vore roligt
att se någon annan på platsen. Ordförandeskapet har blivit
rutin och jag känner att jag inte har gnistan eller tiden att vara
en bra ordförande. Eftersom jag har inblick i andra klubbar
vet jag att det mer eller mindre alltid är problem att få folk att
arbeta ideellt i klubben, men i Healeyklubben är vi lyckligt
lottade att ha många eldsjälar som utan vidare skulle passa
på platsen. Så ta kontakt med valberedningen eller presentera
en kandidat på årsmötet. Självklart kommer jag att göra vad
jag kan för klubben även i framtiden, kanske kan jag komma
till ett möte i min Sprite eller Elliotten .
Vi ses på Velodromloppet och Loka Brunn, till dess:
Happy Healeying / Gunnar
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Vi träffas som vanligt på måndagar varje jämn vecka och fikar vid Röda Caféet på
Fittja-näset söder om Stockholm vid 19-tiden. Välkommen!

28 maj WÄRSTAMARKNADEN
Veteran- och kuriosamarknad mellan Sigtuna och Skokloster. Följ skyltar längs väg 269!

28 maj GAMMELDAGDAGS MARKNAD I MALMKÖPING
Healeyklubben cruisar genom ett vackert Södermanland och besöker bl a Malmköping
och bilmuséet i Sparreholm. En mycket trevlig tur garanteras.
Se www.austinhealey.se för närmare detaljer. Föranmälan.

5 juni GÄRDESLOPPET
Stor motorhändelse på Djurgården i Stockholm. Se www.gardesloppet.se

11 juni MOTORHISTORISKA DAGEN
Sveriges veteranfordonsklubbar anordanar aktiviterer över hela landet, kolla in www.mhrf.se

17 - 19 juni ÅRSMÖTE

Äntligen årsmöte igen. Denna gång i samband med Kanonloppet på Gelleråsen. Kallelse har gått ut till alla medlemmar,
senaste nytt finns på hemsidan www.austinhealey.se och på sidan 4 i denna tidning.

T
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5 - 7 aug BRITISH
L CAR MEET
Ä
T
S
IN

Borgholm på Öland. Tre dagar i brittisk anda, där inte bara bilarna är brittiska, utan även mat, musik, underhållning,
drycker, tävlingar m.m.

20 aug British Sport Car Meeting

Som vanligt den 3:e helgen i augusti samordnar de britiska sportbilsklubbarna ett rally. I år kör vi på Södertörn, start
vid Lida Friluftsgård. Ingen föranmälan, startavgift 100 kr/ekipage. Mera info kommer på www.drive.to/bscm.

INTERNET
www.healeysweden.com, info@healeysweden.com
KLUBBREGALIA
Beställ via hemsidan, alt:
Robert Eriksson 08-711 1408 eller
Ditte Freudenthal, 08-746 7169

Omslagsfoto: Andy Mettler
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27 aug Automobil Classic Cars

Rosersbergs Slott som brukligt. Klubben kommer att vara representerad. Kom och köp klubbregalia och passa samtidigt
på att beundra alla vackra sportbilar. www.automobil.se

Detta är ett urval av alla tusentals evenemang som erbjuds. Fler finner du i MHRF:s evenemangskalender.
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BMCORP HOMESE

Austin Healey parts specialist Cape International
of Corley, Coventry is commemorating the 50th
anniversary of the 100S in style, by commissioning
a number of limited edition items which are now
available for AH enthusiasts world-wide.
Renowned artist Guy Allen www.petrolgallery.
co.uk has produced some fantastic images over
the years and was delighted when Cape asked him
to sketch some ideas. The result was this superb
limited edition print – only 100 will be signed and
authenticated by Guy himself.
High quality 100% cotton T-shirts, featuring the
100S illustration on the front are also available in a
range of sizes, including kids.
“The 100S was probably the most significant evolution of the entire Austin Healey range,” says
Cape’s Managing Director, Steve Norton. “We’re
delighted to be able to commemorate this landmark
which such quality collectables.”

Cape

erbjuder
Healey100S
50-års poster
och T-shirt.

Klart att den finns kvar,
du är den första som ringer...
Ska du hinna vara först på fyndannonserna måste du vara snabb
som en V12:a med trimkam.
Bästa sättet är att prenumerera på Classic Motor.
Då får du tidningen en hel vecka innan den kommer ut butik.
Classic Motor är Sveriges största tidning för originalfordon
som är äldre än 30 år
eller äldre. I varje nummer hittar du tusentals annonser,
intressanta artiklar, mektips och mycket mycket mer.
Prenumerera nu:
En helårsprenumeration på Classic Motor kostar inte mer än
en rostig bakskärm på skroten.

100S limited edition prints £40.00 each (plus post
and packing)
100S T-shirts …………......£20.00 each (plus post
and packing)
Both items can be bought on line at www.capeinternational.com or by telephoning
+44 (0)1676 542292.


Ratta in på www.classicmotor.com eller ring 08 - 617 23 40



Turning Japanese

Nackdelar:
-en viss modifiering av batterihyllan krävs (i
alla fall på min bil)
- växellådan är japansk…

- The Vapors (New clear days) 1980

Som Spriteåkare sedan många år har
man vant sig att inte ha så bråttom. Bilen är
konstruerad för den engelska landsbygden
och där är den förträfflig. Men dagens
svenska vägnät skiljer sig en del från
England på 60-talet och ibland skulle man
vilja komma fram lite snabbare. Det stora
problemet är Spritens låga utväxling och
det blir lätt surrigt efter ett par timmar på
landsvägen.
Vad kan man göra? Jag har sedan ett antal
år bytt original bakaxel utväxling från 4.22:1
till 3.9:1 vilket var en trevlig förbättring.
Dock blev bilen lite seg iväg på ettan. Nästa
steg skulle vara ett byte till en femväxlad
växellåda (ja, okej då, sex med backen..).
Det finns ett par alternativ som skulle
fungera. I England är en konvertering
från Frontline populär. Den bygger på en
växellåda från Ford men innebär tyvärr en
del kapande i bilen. Jag vill ha möjligheten
att återställa bilen utan för mycket jobb så
detta var inget alternativ.

…….I’m turning japanese, I think
I’m turning japanese, I really think so…
Lennart Nystedt
Sprite MKII -62 1098

Motorn med monterad bakplatta och packbox

BMC original närmast, japansk kopia bakom
Det andra möjligheten är att använda ett
kit från Rivergate i USA. Den bygger på
en växellåda från Datsun (japp, en Japp..).
Rykten säger att Datsuns 70-talsproduktion
är till stor del sprungen ur engelska
konstruktioner vilket gör att det finns en
hel del likheter på mekaniken. Växellådan
som skall användas kommer från Datsun
140Y årsmodell -79 till -82, inte Sveriges

The delux kit


För mer info se www.rivergate5speed.com

vanligaste bil. Jag lyckades dock efter en del
sökande lokalisera en låda och då bestämde
jag mig.
Jag beställde ett ”Deluxe” kit från
Rivergate och efter 4 månader på villovägar
(tack amerikanska postverket) anlände
äntligen paketet.

Paketet innehöll i princip allt som
behövdes till konverteringen förutom
växellåda. Allting var prydligt förpackat
och buntat och med en utförlig manual. På
mycket kort tid var motorn och den gamla
växellådan urplockad.
Som syns på bilderna finns det en del
likheter mellan lådorna men också en hel
del skillnader. Det krävs en del håltagning
och slipning men all bearbetning sker på
Datsun växellådan och inte på bilen eller
motorn.
Några större problem dök inte upp under
ihopmonteringen. Mitt urtrampningslager
krävde viss maskinell bearbetning dock var
det av ganska enkelt slag. Som en bonus
får man med denna modifiering även en
förbättrad tätning av vevaxeln i bakkant
med hjälp av en riktig packboxEfter kanske
en veckas totalt arbete på kvällstid så var det
dags att montera drivpaketet igen. Datsun
lådan har en aning större ”bellhousing”
vilket ställde till en aning problem vid
monteringen. Det visade sig att jag tyvärr
var tvungen att ”justera” lådan under
batteriet en aning för att motorn skulle
slinka ner. Detta var dock så pass lite att det
knappt är synligt när allt är på plats.

Tyvärr har jag inte hunnit provköra
innan denna tidnings pressläggning så det
återstår att se hur allt fungerar. Jag kanske
får återkomma i ett senare nummer med en
artikel om hur man monterar en vanlig 4
växlad Spritelåda, vad vet jag…
Dock kan man säga att alla detaljer var
snyggt tillverkade och passformen mycket
god.
Sammanfattning:
Fördelar
-femväxlad
-synkad etta
-ettan lite lägre än original sprite (vilket
kompenserar 3.9 bakaxel väl)
-packbox på utgående axel
-riktigt urtrampningslager i stället för
grafitlager
-reduktionsväxel till hastighetsmätaren går
att beställa (för att visningen skall bli rätt)

Motorn på plats igen

PRESSTOPP!!
Konverteringen blev klar lagom till
Vårmönstringen. Jag tog ett varv runt kvarteret sedan bar det iväg. Allt fungerade
utmärkt på detta elddop, växellådan går lätt
som japanska brukar göra och den femte
växeln gjorde nytta på de snabbare vägarna
ner till mötet. Dock blir jag nog tvungen att
modifiera kåpan runt växelspaken.Slaget är
en bit längre på denna låda vilket gör att
spaken tar i kanterna men problemet känns
överkomligt.
Lennart



Vi tog det

SAKTA I BACKARNA

Text och foto: bosse johansson

T

idigt i gryningen, den tjugofjärde
augusti anno 2004, samlades trupperna för att möta elementens
raseri i de schweiziska, österrikiska samt
italienska alperna. Vi voro ett antal entusiaster, utrustade med Healey 3000 anförda
av den Blå Grodan. Vi skulle alltså besegra
Stelvio passet, 2758 meter, en lika lockande
som skrämmande uppgift, med tanke på
Healeyns bromsar och framförallt kylsystem.
Vädret var väl inte det allra bästa, men
morgonregnet hade i alla fall upphört. Man
hade en sån där riktig rally-grunka, en ramp
att åka upp på, och sedan start, en bil var 30:e
sek.
Första etappen, St. Moritz- Zernez – Martina – Reschenpass - Stelvio var 163,6 km ,
och beräknades ta ca: 4 tim 15 min . Snittfart 38,5 km/h. Gott om tid kan tyckas, men
då får man tänka på att vi skulle passera
två kontroller, en sträcka med dold hastighetskontroll, titta på utsikten och diverse
fotografering. Efter 2,5 mil var det dags för

första kontrollen. Slalombana på asfalt som
skulle klaras av inom en bestämd tid, (fixades).
Fortsatt färd, huvudsakligen nedåt, på
ganska raka fina vägar. St. Moritz ligger
på 1822 m, och vi skulle ned till 1035 m
innan klättringen upp till Reschenpass 1455
m började. Efter att ha stannat på torget i
en liten alpby som jag inte har en susning
om vad den heter, (bilarna skulle fotas där)
drog vi glatt vidare, åt fel håll! Nåja, vi var
snart tillbaka på torget igen och kunde starta
om. Nu stämde naturligtvis inte trippmätaren längre. Men strunt samma, den visade
ändå 10 % fel.
Nästa prov var en 4,9 km lång sträcka
mellan Ardez och Ftan, som sta´n heter.
28 km/h skulle hållas. Inga problem med
Smith instrument. Vi höll exakt fart, tror
jag, kanske, nästan. Efter ytterligare någon
mil skymtade vi något blått, framför oss i en
kurva. Det var den blå grodan med Per och
Ditte. Det kändes tryggt. Vi var på rätt kurs.
På väg upp mot Reschenpass passerade vi

Österrikiska tullen, och strax efter toppen
den Italienska, det var den kortaste tid vi
har varit i Österrike, normalt brukar vara en
vecka, med skidor.
Efter 11 mil var det så dags för tredje
kontrollen, “choose your bag”, där man fick
känna sig fram i en valfri påse, den påse jag
valde innehöll en liten avgasventil (troligen
Hopfenbacher 1903).
Efter ca 14 mil började klättringen upp
mot Stelvio, en bitvis hårresande upplevelse
på smala serpentinvägar där man stundtals
tyckte sig se sina egna baklyktor (48 hårnålskurvor ). Ju högre upp vi kom desto
dimmigare blev det, dimmolnen hängde
som tjocka lappvantar under oss och så började regnet strila. Vi var ganska glada att få
komma in i värmen på topprestaurangen
efter att snabbt fått på sittbrunnskapellet. I
restaurangen serverades något som närmast
påminde om ett svenskt smörgåsbord, och
eftersom vi var ganska sugna så här dags
plockade vi åt oss och i oss efter bästa förmåga. Då kom huvudrätten in!! Och sedan

desserten! Det var trångt i sittbrunnen när vi
skulle fortsätta.
Nu strilade det inte längre, det regnade
ordentligt. Men riktiga entusiaster pjoskar
inte med sufflett. Man drar ner klubbmössan lite djupare. Dock icke Mats Svanberg
som har personlig hard-top. Ett vansinnigt
fult, men kul vurpollon från tidigt 50-tal.
Vi var nu inne på andra etappen Stelvio
-Bormio-Livigno-Bernina Pass-Pontresina
-St:Moritz, 99,15 km. De 1500 vertikala
metrarnas stigning hade nu övergått till lika
brant utförsbacke, med hårnålskurvor. Även
på låg växel behöver man bromsa före kurvorna. Och det är tätt mellan dem. Varma
bromsar skriker, till slut något alldeles
fruktansvärt, ungefär som när man pinar en
gammal fiol, kopplad till en el förstärkare.
Väl nere i Bormio på 1300m var det dags
för nästa klättring, upp till Foscagno-passet
på 2300 m. Skrikande bromsar ned till
Livigno, som är en trevlig och billig skidort. Nu såg vi inte så mycket av orten, det
var bensinstationen som tilldrog sig största
intresset. Det går åt en del bensin i backarna
och vi närmade oss nu den sista stora stigningen, Berninapasset, på gränsen mellan
Italien och Schweiz. Jag vill minnas att
det var här, i tjock dimma, strax före tullen
som grodan behövde lufta ur det överhettade motorrummet. Rast, vila, 30 sek senare
var CNNs reportage bil på plats med stora
kameran. Efter en kortare intervju med Per
som förklarade att det var inga som helst
problem, försvann film-teamet mot gränsen, och efter en stund även vi. Efter ytterligare 2,5 problemfria mil kom vi tillbaka till
hotellet. Det hade varit en mycket rolig dag
och vi såg redan fram emot nästa rally.

Slingrande alpväg

Följa John efter blå groda


Grodprinsen lättar på trycket



Vipparmspiedestal

text och foto: tommy lyngborn

En kväll i november samlades ett femtontal Healeyentsiaster hos bilplåtslagare
Leif Nordin i Spånga för att få en del av
bilplåtslageriets hemligheter förklarade.
Leif jobar mycket med gammelbilar och
har nyligen renoverat en Morris Cooper åt
sig själv till superskick, så det var med stor
förväntan vi steg in i verkstaden.
Det Engelska Hjulet stod först i tur att visas. Leif tog fram en plåt och började dra
den fram och tillbaka i verktyget och vips så
började plåten att bukta sig. Det är så man
gör när man framställer skärmar, dörrsidor
och annat som inte går att få tag i.
Krymp- och sträckverktyget används till

att forma skärmkanter och böja lister med
mera. Ett vinkeljärn formade Leif enkelt
efter lite trampande på maksinen till något
som liknade en bandyklubba.
På verkstadsgolvet stod en halvfärdig HotRod som Leif höll på att snygga till. Det var
mycket delar på den som blivit tillverkade
av Leif. Bilen hade tidigare varit hos en annan renoverare men ägaren blev ej nöjd utan
bilen lämnades i Leifs händer för slutfinish.
Här visade Leif hur tennspackling går till.
Att svetsa i aluminium är inte så enkelt
om man inte vet hur man skall göra och
vilka verktyg man skall använda. Här är det
TIG-svets som gäller. Två aluminiumplå-

tar svetsades ihop och det blev tillfälle för
oss att prova på. Börje var givetvis snabbt
framme och fick efter lite övning bitarna att
hänga ihop hjälpligt.
Kvällen avslutades med allmän förbrödring över en macka och en kopp kaffe och
lite bläddrande i Leifs fotoalbum där många
godbitar som han jobbat med fanns avbildade.
Om du behöver hjälp med någonting till
renoveringen av din Healey så hjälper Leif
gärna till. Du når honom på telefon 0836 20 48.
Tack Leif för en trevlig kväll!

-AGNUS +ARLSSON "-#¥
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P

å majoriteten av Healeys
som jag skruvat med har jag
funnit ett par viktiga fel på vipparmspiedestalen med oljetillförseln för vipparmsaxeln.
Först och främst använde fabriken en gänga med en
mycket fin stigning på banjoskruven och i hålet på
piedestalen. Om någon drar åt banjoskruven för hårt,
är det mycket lätt att förstöra dessa gängor, eftersom
piedestalen är gjord av aluminium.
Ett annat fel är att många ägare/mekaniker har monterat vipparmsbryggan på toppen utan att först skruva fast banjoskruven i piedestalen. Det finns ett hål i
vipparmsaxeln som ska passa exakt med det gängade
hålet i piedestalen. Om vipparmsbryggan monteras
på toppen innan banjoskruven skruvas fast så att den
går ner i hålet i vipparmsaxeln och därigenom riktar
in de två hålen, är det väldigt lätt hänt att dessa två
hål ej kommer att passa. Om man sen försöker dra
fast banjoskruven i dessa hål utan passning kommer

Montera alltid banjoskruven på piedestalen innan
vipparmsbryggan monteras på toppen.

10

gängan i piedestalen ovillkorligen förstöras p.g.a.
motståndet ifrån hålet utan passning i vipparmsaxeln. När väl detta har skett, vilket är mycket vanligt
på Healeymotorer, kommer oljetrycket att läcka ut
emellan banjon och piedestalen. Vipporna och vipparmsaxeln kommer därför inte att få korrekt smörjning. Jag misstänker att detta är en stor orsak till
problemet med att vipparmsaxeln ofta slits ut i förtid
på Healeymotorer.
En mycket bra åtgärd för dett problem är att tillverka en ny banjoskruv med gängstorlek 3/8” UNF
samt att montera en helicoilgänga av samma storlek
i piedestalen. Den andra åtgärden oavsett om man
använder originalskruven eller inte är att alltid montera banjoskruven innan vipparmsbryggan monteras
på toppen. Banjoskruven kan därefter lätt avlägsnas
för att banjon ska kunna monteras.
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Galleri
European Healey Meeting 2004
Foto: Koebi Jaegli
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Vår mönstring av Södertörn

Av sophie belander

L

ördagen den 7 maj var det så dags
– äntligen! Första turen med Sprite´n
i år. Vad man har längtat efter denna dag.
Efter lite planerande med barnvakter och
picknick-mat bar det så iväg till den södra
sidan av den kungliga huvudstaden.

Funktionärerna till denna utflykt bestod
av Per Schoerner, Ditte Freudenthal,
Tommy Lyngborn och Gary Dovander. Vi
fick instruktioner i pappersform om hur vi
skulle åka, en godispåse och så bar det då
iväg. Lennart (dagen till ära utvald förare)

”handkastglidare”. Små flygplan som först
skulle byggas ihop av små delar i plast och
som man sedan skulle flyga med, med eller
utan gummisnodd. Det gällde för lagen att
hålla planen i luften så länge som möjligt.
Trots en mycket stark insats från våra killar
räckte det även denna gång inte riktigt. Vi
missade segern med en tiondels millisekund
så det var bara att bita surt i äpplet och
gratulera det vinnande laget.
Efter flygtävlingen bar det så iväg igen
enligt den instruktion vi tidigare fått. Även
denna gång tog vi täten och efter några mil
var vi framme i vackra Nynäshamn. Solen
sken här från en klarblå himmel och det
var hur vackert som helst. Efter en mycket
snabb visit i Nynäshamn bar det iväg norrut
igen mot nästa depå stopp i Grödinge. På
väg till Grödinge var vi mycket oroliga över
de svarta moln vi var alldeles i närheten av
men av någon anledning svängde vi alltid
av precis innan vi var framme vid molnen
så vi klarade oss faktiskt från regnet. I

Klockan 10:00 var det samling och det
var ett gäng glada entusiaster som samlades.
Vårmönstringen är en gemensam utflykt
mellan Austin Healeyklubben och Mini
Seven Club Sweden så det var ett 20 tal bilar
i olika kulörer, årsmodeller och bilmärken.

tog täten och vi hade Lasse och
Kerstin Engwall precis bakom oss
den första halvan av sträckan. Vi
lyckades orientera oss rätt på alla
småvägar i området och vi kom
snart till den första depå´n.

Göran Deiving bygger modellplan

Här blev det ett gyllene
tillfälle att stilla sitt sug efter fika
som tätt följdes av en tävling
mellan de olika bilklubbarna.
Under tidigare år har denna
tävling bestått i att svara på
frågor om vad man sett utefter
vägen. Dessa frågetävlingar har
varje år vunnits av Hundkoje´
förarna konstigt nog. Fast när
man tänker efter så kanske det
inte är så konstigt. När man åker
Healey är man ju helt betagen
av fordonet, känslan och miljön
man färdas i att man inte fäster
sin uppmärksamhet på småsaker
som skyltar, trädgårdsprydnader
mm. Men i år hade vi chansen att
äntligen ta revansch! Tävlingen i
år bestod nämligen i att ett lag
från varje klubb skulle kämpa
mot varandra i en flygtävling.
Flygplanen bestod av små
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Kartan kollas inför nästa etapp

depå´n var det så dags att ta
fram grillkorven och all annan
matsäck alla hade med sig. Efter
en mycket trevlig picknick och
däcksparkande (igen!) var så den
arrangerade utflykten så till ända.
Nu gällde det bara att hitta hem
till Täby igen och till de väntande
barnvakterna…..

Ett jättetack till Per, Ditte, Tommy och
Gary för engagemang och en kanontrevlig
vårmönstring.

Give me five....gears!
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Utflykten till Corvatsch, 3.303m.ö.h.
En ”höjdare” i dubbel bemärkelse.
text och foto: börje engwall

Vid planeringen inför Schweiz-resan
framstod vissa evenemang som mer
självklara än andra. De bägge åkturerna i
bergspassen var givna favoriter, concoursen
likaså. Sedan var det mera funderingar. Jag
kryssade i för onsdagens kart-körning, i ett
tappert försök att tvätta bort stämpeln som
”blindstyre” sedan Englandsresan 2002.
(missade flera invinkningar till depån)
Däremot ratade jag helt utflykten till
Corvatsch Mountain, 3303 meter över havet.
Bara siffrorna gjorde att jag fick svindel. Att
över huvud taget nämna detta för hustru
Eva var inte att tänka på…Henne kan man
hänga upp och ned utanför linbanan utan att
hon rör en min. Själv klarar jag bara några
steg på en trappstege innan allt snurrar i
huvudet. Men som den lojale äkta man som
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man innerst inne är, blev ”mörkningen” till
sist ohållbar.
”Vadå? Ska vi missa det! Aldrig i livet!,
Jag ska i alla fall upp. Tunnis!!!” Lät det
från nämnda kärlek.
Det blev till att maila arrangörerna i
efterskott och kolla om platser fanns kvar.
Fick svar av Vic Jacob, där han försäkrade
mig om att vajern skulle hålla även den
tänkta dagen, och att jag kunde låta mig
omringas av andra deltagare för att slippa se
ut. Med minnet av en förödmjukande resa
i kabinvagn mot Åreskutans topp i början
av 90-talet i färskt minne, anmälde jag oss
under protest till uppfärden.
Under de 7 km vi körde till kabinbanan
från St.Moritz, tittade jag mer på berget än
på vägbanan. Skulle vi ändå dö på kuppen
så var ju sceneriet vackert.
Som förare av icke Healey ( Mazda Miata )
ställde vi oss lite vid sidan om. Parkeringen
var strax fylld av vackra Healeys i alla
färger. Då parkeringen var terrasserad fick

man en fin överblick på bilarna.
Min puls började nu stiga. Skulle jag
greja detta utan att skämma ut mig igen. De
som känner till mitt dilemma med höjder,
peppade mig så gott det gick. Kabinvagnen
var precis så stor som Vic Jacobs sagt. Jag
ställde mig i mitten med så många som
möjligt runt mig. Plötsligt var vi iväg med
ett ryck. Skämten haglade: ”Vad tyst du är”
” Va, kan Börje vara tyst?”
”Kolla vad högt vi är” osv. Med vita
knogar runt stången, sväljande hela tiden,
kom vi sakta uppåt. Mats Svanberg blev
tvungen att lämna en ögonvittnes skildring
till min bror Lasse hemma i Sverige. På
mobiltelefon fick han en direktrapport att;
”Jodå, han står här bredvid. Lite tyst är han
dock…”Efter avslutat samtal avslöjade
Mats att även storebror känner av höjder
ibland. Sådant som en lillebror aldrig får
höra själv. Syskon…
Helt plötsligt var vi uppe vid mittstationen på 2.699 möh. Där blev det byte

Bedårande utsikt över Alperna

till mindre vagn för sista etappen mot
toppen. Nu kändes det rätt OK. Lutningen
blev mindre, och rädslan likaså. Utsikten
var hänförande.
Väl uppe på toppstationen vid 3.303möh
var lyckan fullständig. Jag hade grejat det
utan pinsamheter. Utsikten går inte att
beskriva i ord. Solen sken i kapp med mig.
Känslan av höjden var lite som att flyga.
Man tappar lite av höjdkänslan i och med
att man är så högt upp.
Bilderna vi tog ser ut som vykort, men
är vanliga amatörkort. Fantastiskt!
Hustrun var mer än nöjd. ” Där ser du!
Tänk vad du hade missat om du fått din
vilja igenom!”
På toppstationen blev vi bjudna på lite
tilltugg och drickbart. Mycket trevligt
ordnat! Många passade på att förbättra
solbrännan mot husväggen.
För oss som ville röra på benen hade
arrangörerna fixat en isgrotta med
Healeybilar utknackade ur isblock. Runt
80-100cm långa stod de med bakgrundljus
i mörkret. Läckert.
Att sedan promenera tillbaka var
jobbigt. Svagt uppför i snö på denna höjd,
tog mer på krafterna än man trott. Jag har
visserligen ett blåsljud på hjärtat, men så
dålig kondition har jag inte. Flåsande,
lyckligt flinande, satte jag mig bredvid
hustrun. Som njöt av att se mig tyst några
minuter. Kvinnor…
Efter att alla fotat, solat, druckit något
läskande och var allmänt nöjda, tog vi så
kabinbanan ner till mellanstationen igen.
Där var restaurangen dukad enbart för oss
i Healeyklubbarna. Med strålande utsikt
förtärde vi något som kan liknas vid en
kanelbullsformad korv på risgrynsgröt.
Smakade helt OK för mig. Med en god
efterrätt, och sedermera kaffe utomhus,
satt vi kvar och bara njöt av livet.
På vägen ner i kabinvagnen, vågade jag
mig på att titta på utsikten. Vad som hänt
med mig kan jag inte förklara. Bara att jag
vågade, gjorde mig stolt. Tror att stödet av
hustrun och goda vänner hjälpte långt. Att
stå nere på parkeringen och titta upp på
berget, och veta att “DÄR UPPE” har jag
varit, var en mäktig känsla. Det skulle jag
inte velat missa för allt i världen.
Tack för ert stöd!
Med detta i bagaget borde jag snart
våga åka barnkarusellen på Furuvik utan
att må illa.

Börje och Eva vid toppen
Kabinbanan som fick Börje tyst
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%BAY FOR $UMMIES
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,EKTION  (UR JAG SKAFFAR MIG ETT SÊTT ATT BETALA

ELLER SÌ HÊR GÌR DET TILL ATT HANDLA
PRYLAR PÌ NÊTET
(AR DU NÌN GÌNG TITTAT PÌ AUKTIONSSITEN %BAY PÌ
)NTERNET OCH KANSKE FUNDERAT PÌ HUR DU SKA GÚRA
FÚR ATT HANDLA DELAR PÌ NÊTET (ÊR KOMMER EN
LITEN INSTRUKTION OCH NÌGRA TIPS HUR DU SKA GÚRA
FÚR ATT KOMMA IGÌNG
!V !NDERS 'USTAFSON ANDERSG PÌ EBAY
,EKTION  !TT SKAFFA SIG EN UPPFATTNING OM EBAY
OCH HUR MAN HITTAR DELARNA
4ILL ATT BÚRJA MED SÌ FÚRUTSÊTTER VI ATT DU HAR TILLGÌNG TILL )NTER
NET OCH HITTAT %BAY DVS HTTPEBAYCOM $U KAN OCKSÌ LETA PÌ
WWWEBAYCOUK ELLER WWWEBAYSE NYSTARTAD  -EN DE mESTA
DELARNA lNNS I 53! OCH EFTERSOM EBAYCOM ÊR STÚRST SÌ BRUKAR
ÊVEN ANDRA NATIONALITETER ANNONSERA DÊR
0Ì STARTSIDAN lNNS EN SÚKFUNKTION ANVÊND DEN FÚR ATT LETA
DELAR +VÊLLENS DEN  MAJ SÚKNING PÌ hAUSTIN HEALEYv GAV 
TRÊFFAR SÌ NOG lNNS DET ETT UTBUD 3JÊLV SÌ BRUKAR JAG GÚRA EN
ELLER ETT PAR SÚKNINGAR I VECKAN FÚR ATT SE VAD SOM KOMMER UPP
5TBUDET VARIERAR FRÌN PINNS BÚCKER DELAR BILAR ETC
+LICKA PÌ RESPEKTIVE LÊNK FÚR ATT FÌ FRAM DATA OM DET SOM
SÊLJS $ÊR lNNS OCKSÌ INFORMATION OM VAD PRYLEN lNNS OCH VILKA
VILLKOR SOM SÊLJAREN ANGER 4 EX SÌ ÊR DET INTE SÊKERT ATT HAN ELLER
HON VILL SKICKA UTANFÚR 53! JAG HADE EN GÌNG EN MAIL KONVER
SATION MED EN PERSON SOM VISST KUNDE TÊNKA SIG ATT SÊLJA TILL MIG
MEN UNDRADE HUR MAN BAR SIG ÌT ATT SKICKA UTANFÚR 53! *AG
MAILADE HONOM LÊNKEN TILL 53 0ARCEL SERVICE WWWUPSCOM
DÊR MAN KAN LÊRA SIG DET MESTA OM ATT SKICKA BREV OCH PAKET FRÌN
53! MEN SE DET HJÊLPTE INTE
%TT ANNAT TIPS ÊR ATT KONTOLLERA SÊLJARENS STATUS SOM %BAY
MEDLEM .ÊR MAN GÌTT IN PÌ EN SIDA MED ETT OBJEKT PÌ lNNS EN
RUTA TILL HÚGER SOM INNEHÌLLER INFORMATION OM SÊLJAREN !LLA SOM
ÊR AKTIVA PÌ %BAY FÌR EN MARKERING EFTER SITT NAMN ELLER ALIAS
$ETTA ANGER HUR MÌNGA AFFÊRER MAN GJORT EFTER MITT NAMN STÌR
DET IDAG I ALLA FALL h v /FTA FÚLJS DET AV EN STJÊRNA ELLER
NÌGOT ANNAT TECKEN $ESSA FÌR MAN BLAND ANNAT BEROENDE PÌ HUR
MÌNGA AFFÊRER MAN GJORT +LICKA PÌ SIFFRAN SÌ KOMMER DU TILL EN
SIDA DÊR ALLA SOM GJORT AFFÊRER MED SÊLJAREN LÊMNAT FEEDBACK
+ÚP ).4% AV NÌGON MED DÌLIG FEEDBACK

,EKTION  (UR JAG BLIR MEDLEM PÌ %BAY
&ÚR ATT KUNNA HANDLA PÌ %BAY KRÊVS TVÌ SAKER MEDLEMSKAP
PÌ %BAY OCH ETT LÊMPLIGT SÊTT ATT BETALA PRYLARNA MER OM DET
I NÊSTA LEKTION  -EDLEMSKAP PÌ %BAY ÊR GRATIS OCH TECKNAS
GENOM ATT KLICKA PÌ TEXTEN h2EGISTERv PÌ STARTSIDAN EN LITEN BLÌ
TEXT HÚGST UPP  &ÚLJ INSTRUKTIONERNA NOGA $U MÌSTE OCKSÌ HA
EN E POSTADRESS FÚR ATT KUNNA TA EMOT BL A INFORMATION OCH KON
lRMERING AV LÚSENORD MM $ET ÊR EN SÊKERHETSFRÌGA GENOM ATT
SVARA PÌ EN LÊNK SOM %BAY MAILAT TILL DIG KAN MAN ANTA ATT DU ÊR
DEN DU GER UT DIG FÚR ATT VARA
.ÊR DU ÊR MEDLEM KAN DU ANVÊNDA SIDAN h-Y %BAYv DÊR DU
BL A KAN SE STATUS PÌ SAKER SOM DU KÚPT SÌNT SOM DU BEVAKAR
NÊR DU ÊR INNE PÌ EN hPRYLSIDAv KLICKA PÌ h7ATCH THIS ITEM IN
MY %BAYv TILL HÚGER PÌ ÚVRE DELEN AV SIDAN SÌ HAMNAR DET PÌ
h-Y %BAYv

6ISST KAN MAN BETALA MED BANKCHECKAR MM MEN DET BEKVÊ
MASTE VANLIGASTE OCH SÊKRASTE SÊTTET ATT BETALA ÊR VIA 0AY0AL SOM
ÊR EN BETALNINGSFÚRMEDLING VIA )NTERNET 0AY0AL ÊGS AV %BAY OCH
KAN ANVÊNDAS FÚR ATT SKICKA OCH TA EMOT PENGAR ÊVEN UTANFÚR
%BAY
&ÚR ATT KUNNA ANVÊNDA 0AY0AL MÌSTE DU BLI MEDLEM OCH REG
ISTRERA ETT BANK ELLER KREDITKORT .ÊR DET ÊR GJORT KAN DU BETALA
DINA KÚP PÌ %BAY UNDER FÚRUTSÊTTNING ATT SÊLJAREN ACCEPTERAR
0AY0AL VILKET DE mESTA GÚR  0AYPAL lNNS ÊVEN I %UROPA OCH
VISSA SVENSKA BANKER KAN FÚRMEDLA PENGAR TILL OCH FRÌN DITT 0AY
0ALKONTO
2EGISTRERING PÌ 0AY0AL GÌR TILL PÌ LIKNANDE SÊTT SOM PÌ %BAY
'Ì IN PÌ WWWPAYPALCOM OCH FÚLJ ANVISNINGARNA .ÊR DU ÊR
REGISTRERAD OCH HAR LAGT IN ETT BANK ELLER KREDITKORT SÌ MÌSTE
DU VÊNTA PÌ ATT FÌ DETTA BEKRÊFTAT $ET FUNGERAR SÌ ATT 0AY0AL
REGISTRERAR ETT KÚP PÌ NÌGRA DOLLAR PÌ DITT KORT OCH NÊR DU FÌR
RÊKNINGEN SÌ lNNS EN FYRSIFFRIG KOD MED I KÚPINFORMATIONEN PÌ
RÊKNINGEN ELLER PÌ KONTOUTDRAGET FRÌN DIN BANK  $EN KODEN
SKA DU SEDAN ANVÊNDA FÚR ATT BEKRÊFTA DITT 0AY0AL KONTO OCH DITT
BETALMEDEL 0Ì SÌ SÊTT SÊKERSTÊLLS ATT INTE NÌGON ANVÊNDER ETT
STULET KORT
.U KAN DU BÌDE HANDLA OCH BETALA

Redaktionen tycker..
..att det är roligt och stimulerande att spendera en del av klubbkassan med att göra denna tidning. En klubbtidning blir vad vi
medlemmar gör den till. Därför vill vi att just du hjälper oss med att göra det enklare för oss att förbättra den.
Lämna oss ett bidrag från sommarens Healeyresa eller skriv om din färdiga/pågående renovering. Har du något nostalgiskt att
berätta om, hur det var på 60-talet eller så, gärna med bilder från tiden så blir vi extra glada.
Skriv en artikel och ta lite bilder på din pärla, vanliga “kort” eller digitala och skicka till oss. Det blir lite “ego-varning” på att
leta i våra egna bildarkiv hela tiden.
Digitalbilder tar du med den högsta upplösningen som kameran kan prestera. Bilder som vi kan använda till omslaget tar vi
tacksamt emot. Tänk på att ta dem på “höjden” då bara.
Nästa tidning kommer någon gång i höst, så det är gott om tid... Lycka till! Adressen till redaktionen finns på sidan 2.

Glöm inte.....

..årsmötet på Loka Brunn den 18:e juni. Om du inte kan eller vill vara med hela
helgen så går det naturligtvis bra att bara komma på årsmötet.
I skrivande stund har ett 70-tal medlemmar anmält sitt intresse för deltagande så
du kommer inte var ensam. Info om tider mm finns på hemsidan.

,EKTION  !TT HANDLA PÌ %BAY
.U BÚRJAR DET ROLIGA %BAY FUNGERAR SOM VILKEN AUKTION SOM
HELST -AN BJUDER PÌ EN SAK OCH ANTINGEN FÌR MAN DEN ELLER INTE
3JÊLVKLART MÌSTE MAN VARA LITE SMART %TT SÊTT ÊR ATT VÊNTA TILL SISTA
MINUTEN SEKUNDERNA MED ATT hKASTA IN SITT BUDv MEN IBLAND
HJÊLPER INTE DET 4RICKET ÊR ATT LÊGGA ETT MAXBUD SOM ÊR TILLRÊCK
LIGT BRA FÚR ATT INTE NÌGON ANNAN SKALL HINNA BJUDA ÚVER
.ÊR DU LÊGGER ETT BUD SÌ ANGER DU DET MAXIMALA BELOPPET
DU ÊR BEREDD ATT BETALA $ET BELOPPET ÊR BARA KÊNT FÚR DIG &ÚRST
NÊR NÌGON LAGT ETT HÚGRE BUD ÊN DITT MAXBUD SÌ BLIR DU hOUTBIDv
OCH OBJEKTET FÌR DET PRIS SOM DU ANGIVIT SOM DITT MAXBUD DVS
DÌ MÌSTE DU GISSA VAD DEN SOM DÌ ÊR hHIGH BIDDERv HAR LAGT FÚR
MAXBUD OCH FÚRSÚKA BJUDA ÚVER ETC
$U FÌR MAIL MED BEKRÊFTELSE PÌ SAMTLIGA BUD KÚP MM FRÌN
%BAY TILL DEN E POSTADRESS DU ANGIVIT VID MEDLEMSANSÚKAN
$ET lNNS GANSKA BRA HJÊPTEXTER PÌ BÌDE %BAY OCH 0AY0AL
,ÊS DEM DET LÚNAR SIG "LI INTE LEDSEN OM DU MISSAR EN AUK
TION DET KOMMER mER TILLFÊLLEN OCH MED STIGANDE ERFARENHET OCH
SJÊLFÚRTROENDE KOMMER DU ATT LYCKAS

HJÄRNGYMPA

Från The Mini Times, hundkojeklubbens tidning, har vi lånat ett korsord. Det är Sören Westman i Hällefors som knåpat ihop det.
Lösningen finns på Mini Seven Clubs hemsida, www.minisevenclub.com. Reaktionen önskar lycka till!

,EKTION  *AG HAR VUNNIT HUR GÚR JAG NU
'RATTIS $U HAR KÚPT EN SAK OCH DÌ SKALL FÚLJANDE SKE %FT
ERSOM DU INTE BOR I 53! SÌ SKALL DU BEGÊRA KOSTNADEN FÚR ATT
SKICKA PRYLEN TILL 3VERIGE 0Ì -Y%BAY lNNS FÊRDIGA LÊNKAR FÚR
ATT BEGÊRA hSHIPPING COSTv %NKLAST ÊR ATT ANVÊNDA DEM 3KRIV
GÊRNA NÌT TREVLIGT I RUTAN FÚR MEDDELANDE TILL SÊLJAREN DET KAN
LÚNA SIG NÊR DU SKA FÌ FEEDBACK SENARE
.ÊR DU FÌTT TOTALPRISET KAN DU ANVÊNDA LÊNKEN PÌ -Y%BAY
FÚR ATT BETALA DU LÊNKAS AUTOMATISKT TILL 0AY0AL OCH NÌGRA
KNAPPTRYCKNINGAR SENARE HAR DU BETALAT PRYLEN .U ÊR DET BARA
ATT VÊNTA PÌ BREVBÊRAREN DET BRUKAR TA   VECKOR FÚR ETT MEDEL
STORT PAKET
.ÊR DU FÌTT PRYLEN OCH ALLT ÊR TILL BELÌTENHET ÊR DET DAGS ATT
LÊMNA FEEDBACK ¯TERIGEN ANVÊND LÊNKEN PÌ -Y%BAY FÚR ATT
GÚRA DET 4ITTA GÊRNA PÌ SÊLJARENS TIDIGARE FEEDBACK OCH KOPIERA
FRISKT 4ÊNK PÌ ATT DU OCKSÌ SKA FÌ FEEDBACK (AR MAN SKÚTT SIG
PÌ %BAY SÌ FÌR MAN BRA FEEDBACK +AN VARA SKÚNT ATT KOLLA PÌ
NÊR MAN KÊNNER SIG LITE NERE DET lNNS NÌGRA SOM GILLAR EN I ALLA
FALL "ÊTTRE ÊN VILKEN PERSONLIG COACH SOM HELST
,9#+! 4),,
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Nya medlemmar
Reservdelar och Tillbehör till din M.G. Triumph,
Austin Healey och BMC-Saloon car
årsmodell 1955 och framåt

Tel. 08-664 53 10
Fax. 08-664 53 18

Lidingövägen 75 - 115 41 Stockholm

www.britishmotor.se

EKERHJUL
S E RV I C E
Blästring Riktning Lackering Splinesrenovering
Riktning av alum./plåtfälgar Rengöring av kromfälgar
Utbytesfälgar Montering/demontering av däck
Vi säljer även nya fälgar, se vår hemsida
-

-

Nedanstående nya medlemmar hälsas varmt välkomna i
Austin Healey Club of Sweden.
F= familjemedlem
485
486
487
488
489
489F
490
491
492
493
494
495
496

Hans Lindblom		
Pekka Pennanen		
Anders Schildt		
Lars Emilsson		
Torbjörn Granqvist
Marianne Granqvist
Susanne Göransson
Bo Adolfsson		
Egon Johansson		
Kjell Kalén		
Per Blomberg		
Sture Wiholm		
Nils Kinnegård		

Prislista
Artikel

Enköping
Ludvika		
AH 3000
1960
Lund		
AH 3000
1960
Vetlanda
Skövde		
AH 3000
Skövde
Härryda					
Farsta		
Sollebrunn
Göteborg
Grumslöv
AH Sprite mk1 1959
Enskede Gård
Farsta

Pris

Keps, svart med broderat Austin-Healey
Club of Sweden
Pikétröja, grön eller svart, med broderat
Austin-Healey Club of Sweden
AH Väst, vändbar med rött fleece på ena
sedan och svart vindtyg på andra sedan,
med broderat Austin-Healey Club of
Sweden
Kabinväska, med broderat Austin-Healey
Club of Sweden
Duffelbag, röd, svart eller blå, med brodyr
Austin-Healey Club of Sweden
Paraply, röd/creme, blå/gul eller röd/svart,
med tryck Austin-Healey
Klocka, boett i titan och armband I läder,
med tryck Austin-Healey Club of Sweden

100
150
475

300
95
250
300

-

-

-

BRÅLUNDEN 14, 167 74 BROMMA
Tel. 08-26 59 34, 070-422 23 44, www.ekerhjulservice.nu

att anmäla adressändring till medlemsregistret, även matrikeländringar går bra
att skicka till: membership@healeysweden.com eller skicka ett vykort till
klubbens adress.

Skylthållare, med tryck Austin-Healey Club
of Sweden
Streamer (I'd rather drive my Austin-Healey)
Klubbmärke (klistermärke)
Klubbmärke (tyg)
Vagnsmärke
AH Vinge (klistermärke)
Slipshållare (klämma, med AH märke)
AH Pin
AH Nål
AH Märke
Whiskyglas, per par, 50 years anniversary
Pennkniv, flera funktioner och hölster med
ett AH pin
Vykort, med Austin-Healeymotiv
Jubileumsmodell AH100, 50 years
anniversary i britanniametall

Läsartävling

På nedanstående gatubild har, som den uppmärksamme läsaren upptäcker, ett fel smugit sig in. Vi på redaktionen vet redan svaret
så du behöver inte skicka in det till oss, men det kan kanske utgöra underlag för en diskussion över en pilsner på årsmötet.

Armbandsur med rött Austin
Healey-tryck på urtavlan.

Cabinväska med broderad Austin
Healey-logga, utrustad med
handtag och hjul. Kan även bäras
som vanlig sportväska.

Picnicfilt, grön eller svart, med broderat
Austin-Healey Club of Sweden
Ståltermos, med gravyr Austin-Healey Club
of Sweden
Mugg, plast/rostfritt, blå, grön eller röd, med
tryck Austin-Healey Club of Sweden
Mugg, porslin, med AH bilder och tryck
Austin-Healey

50
30
20
35
250
20
25
15
15
5
150
110
10
150
225
200
45
20

Keps

Vagnsmärke
Dessa varor kan beställas on-line på klubbens hemsida
www.healeysweden.com eller genom att ringa till:
Ditte Freudenthal på telefon: 08 - 746 71 69
20

Duffelbag

Pikétröja
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Föregående sida:
Miss Jones redo för start,

SID1

SID1 som den såg ut när Ulf
Lydholm tävlade på 70-talet;

Historien om en “Works Healey” som hamnade i Sverige

SID1 tillsammans med en
annan känd Works Healey
pågården hos Syd Segal
1972

för historisk racing. SID1 var en av
bilarna och under ett par säsonger
dominerade Ulf banorna i Sverige
med bilen, 1985 vann han allt utom
första tävlingen på Falkenberg, där ett
kopplingshaveri satte stopp.
När Ulf och Per-Olov slutade tävla
så köpte Mats Svanberg och Anders

Lotsengård SID1. Tävlandet har
fortsatt och efter att ha varit Healeyblå
under ett antal år bestämde sig
herrarna Svanberg/Lotsengård för att
till säsongen 2002 återställa bilen till
den färgkombination den hade när den
tävlades med på 60-talet i händerna på
Syd Segal, nämligen “Black Tulip o
Old English White”.

Ny kostym, nya färger och klasser.
Åren har kommit och gått, ägare har
skiftat, SID har ändrat både utseende
och innanmäte. En bils historia kan
vara både lång och omväxlande, en
sak har dock löpt som en röd tråd
genom SID:s historia - han har aldrig
lämnat racerbanorna.

Sammanställt av Anders Gustafson, materialet finns på
Sportvagnssällskapet i Jönköping hemsida (www.ssij.nu)

1959 föddes 3716NX, en Austin
Healey 3000 Mk1. Bilen var redan från
början ämnad för tävlingsbanorna.
Första föraren var en dam, miss
Elizabeth Jones, den Greta Garboliknande skönheten ni ser på bilden.
Så småningom övertogs bilen av Syd
Segal, en legendarisk Healey-entusiast
i England, vars fru Thelma önskade
sig en bil för vardalig nöjeskörning
såväl som rally.
Med goda kontakter med BMC´s
tävlingsavdelning modifierades bilen
undan för undan med samma typ av
delar som fabriken utrustade sina
“Works-3000” med. Om det var så
att bilen till slut blev så bra att Syd
på eget initiativ la beslag på den, eller
om hustrun blaserat drog sig tillbaka

från rallysvängen framgår inte av
historien. Nu döptes bilen om till
SID1 och blev i Syd Segals händer
en av de framgångsrikaste Healeyna
på de engelska racerbanorna på 1960talet.
Sedan början av 1970-talet finns SID1
i Sverige och hur bilen hamnade
här är en historia i sig själv. 1972
var Lasse och Kerstin Engwall på
Healeysemester i England och i
London träffade de av en slump på
paret Segal och fick bland
Sedan början av 1970-talet finns SID1
i Sverige och hur bilen hamnade
här är en historia i sig själv. 1972
var Lasse och Kerstin Engwall på
Healeysemester i England och i
London träffade de av en slump på

paret Segal och fick bland
xi England var i det modifierade
skick som bilderna visar. Den var
ganska nergången och Ulf började ett
renoveringsarbete som även gav djup
frontspoiler och ankstjärt, allt lackerat
i en metallicbrun Audikulör. Ulf
tävlade med bilen i en motsvarande
modsportsklass och SSK. På slutet
var den till och med utrustad med en
Cheva-V8 under huven!
Under mitten av 1980-talet hade
historisk racing blivit en succé i
England och klassen kom även till
Sverige. Ulf gjorde en nysatsning
tillsammans med Per-Olov Svenson.
De startade ett team, Healey Racing
Team och preparerade två Healey´s

SID1 med stolt förare;
Anders Lotzengård
SID1 på väg att varva
annan Healey..
Fighting face
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