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itt Healeyåkande för säsongen är över – nedan en bild på en högtidsstund i Healeyn tillsammans med barnbarnen Axel, Frank,
Agnes och David. Nu tar översyn och eventuella uppgraderingar
vid. För gathealeyn gäller ny framruta och lister samt omkromade stolpar.
Det ﬁnns även nya ryggstöd till stolarna med slots (lika 100S) i lager som
kanske får ligga till sig något.
Det blir inga stora uppgraderingar på tävlingsbilen, men en översyn blir det
och något kosmetiskt. Den andra komponenten i racingen är piloten och han
får sin uppgradering i elljusspåret, på gymmet och eventuell genom skidåkning i vinter.
För femte året i rad har vi ställt ut på Gran Turismo Expo i den gamla bilfabriken vid Nacka Strand. Liksom föregående år i ett British Corner tillsammans med MG- och Triumphklubbarna. Mässan i Nacka har ju nästan blivit
en institution och samlar ca 10 000 besökare årligen.
Man blir glad när man konstaterar att medlemsantalet i klubben ökar. Hjälp
gärna till att värva nya medlemmar. Vårt Healey Racing Team försöker att
marknadsföra klubben på bred front vilket resulterat i att bl.a. MG-klubben
ville ha en artikel till sin tidning om vårt tävlande, hur vi riggat teamet och
vår ﬁna gemenskap.
Som ni kanske redan noterat på hemsidan har Mikael Frieberg tagit hand
om Regaliashopen. Ett stort tack till Nina och Nisse som både utvecklat och
ansvarat för regalian under många år.
När vi nu står på tröskeln till nytt år är det dags att börja planera. Lägg nu in
nästa årsmöte i kalendern som arrangeras av East Section helgen 4 och 5 juni
i Stockholmsregionen. Anders G och hans gäng kommer med ett spännande
program som tilltalar alla.
Försäkra er om plats och boka ert deltagande på hemsidan. Inbjudan dyker
säkerligen upp där i början på året.

God Jul och Gott Nytt Healeyår!
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Redaktören
Så var det här året slut! Åtminstone nästan, och det speglas till ganska stor
del av innehållet i detta nummer av vår klubbtidning. Det innehåller till
stor del en summering av vårt Healey-år, fast med en viss betoning på den
gångna racersäsongen.
Jag har medvetet valt att samla rapporterna från alla Healeyförares säsong på
såväl svenska som på utländska banor till årets sista nummer. Kan för en del,
som kanske inte har fullt den inritning på racing med Healeys som jag och vi
andra i Healey Racing Tema har, kännas lite mastigt. Men läs gärna ändå, och
bli förhoppningsvis inspirerad att ta del av våra vedermödor under nästa säsong.
Och om du går till överdrift, d v s får för dig att själv bli en aktiv medlem av
teamet, desto bättre!
Vi har fortfarande gott om plats i vårt team, och läs gärna Micke Friebergs rapport från hans debutsäsong. Konstigare än så är det inte att bli en riktig ”räserförare”! Men för er som inte tar detta steg, känn er alltid välkomna att titta in i
vår depå under nästa års säsong. Finns alltid varmt kaffe för klubbmedlemmar!
Kalendern för 2016 års säsong i slutet av tidningen.
När ni läser detta kanske det redan är klart om den mycket speciella Healey
som årets årsmötesgäst Joe Jarick skriver om, verkligen blev den dyraste Healeyn någonsin. Spekulationerna före Bonhams auktion sjätte december tyder på
att det kan komma att bli så. Till skillnad från NOJ 393 som har rekordet hittills,
säljs den nu aktuella Healeyn i vad som verkar vara ett ”färdigrenoverat” skick.
De stora pengar det kostade att få NOJ till det nyskick en idag är kan alltså istället läggas direkt i auktionspriset.
Börje Engwalls ”Pojkdröm” lever fortfarande vidare. Tro inte annat bara för
att hans renoveringshistoria fått stå över i detta nummer. Han återkommer med
desto fylligare rapporter i nästa nummer.
För en gångs skull har jag (vad jag vet idag, Healeys har ju en förmåga att stå i
garage och gå sönder …) inga väsentliga mekaniska problem att ta hand om med
SID. Istället har jag låtit honom bli generande avklädd ända in på de bara benen,
för att till våren förhoppningsvis kunna uppstå i ny bättre skrud. Det är alltså en
utbucklings- och omlackeringsprocess som påbörjats. Mats Svanbergs eminenta
förmåga att ”prata med plåt” får komma till sin rätt under processen! Passar
samtidigt på att helt byta ut frontschrouden, den har varit med sedan 60-talet
och består till övervägande (?) del av svetsar och spackel. Tur att jag har en ”ny”
stående från det vrak jag köpte för några år sedan, den kommer nu till nytta.
Min förhoppning är att detta nummer kommer ut i så god tid att ni kan gynna
våra annonsörer vid planerandet av julklappsinköp till era familjemedlemmar.
Om jag utgår ifrån mig själv, så vet jag det är få presenter som man blir så glad
över som något helt ”onödigt” men relaterat till hobbyn! Och jag tror inte jag är
ensam om denna form av galenskap … Micke tipsade förresten om att de idag
inte så frekvent brukade slipsklämmorna som ﬁnns i Regaliashopen, även fungerar utmärkt som pappersklämmor i hemmet, på arbetet och i bilen. Ordning och
reda med Healeystuk, kan det bli bättre?
Anders Lotsengård
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Dags för medlemsavgiften till
klubben!
Med
denna
tidning
får
du
inbetalningsanmodan. Kassören vill
gärna ha in din avgift senast sista januari.
Hittar du inte fakturan när det är dags att
betala, så betala till klubbens plusgiro
405161-1 eller bankgiro 125-4556.
Årsavgiften ser du på föregående sida.
Glöm
då
inte
skriva
ditt
medlemsnummer eller ditt namn vid
inbetalningen!

PRESSTOPP!!
Omkring årsskiftet kommer det att presenteras en enkät på klubbens hemsida, där vår nye regaliaansvarig Micke F.
vore mycket tacksam för att få in just dina synpunkter. Hjälp honom med detta!

The ex-Donald Healey
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O

n 6 December 2015 Bonhams at
their New Bond Street showrooms,
will auction one of the most
historically signiﬁcant Austin-Healeys.
A prototype and one of just two 100s
built in Coupe form by the newly formed
partnership between Austin Motor Co.
and the Donald Healey Motor Co. On its
completion this coupe was to become the
personal and preferred transport of Donald
Healey. Importantly, his car was included
in the Special Test Car development
program acquiring Dunlop disc brakes,
100S mechanicals and other innovative
modiﬁcations, of which many ultimately
found their way into production AustinHealeys.
Donald Healey
Donald Mitchell Healey was born in 1898,
apprenticed with Sopwith and served in
WW1 as a pilot in the Royal Flying Corps.
After the war he set up his own garage
business in Cornwall and early successful
forays in rallying led to a role with Riley. His
methodical approach to rallying produced
consistent results including a win in the
gruelling 1931 Monte Carlo Rally with an
Invicta S-Type Low Chassis Tourer, an
example of which is also offered in the same
sale. In 1933 his career took off with a move
to Triumph as Development Engineer and
later Technical Director.

Stints with Claudel-Hobson and Humber
during WW2 helped him decide his future
and post-war he took the bold step to become
a sporting car designer and manufacturer and
ultimately achieving international success
with circuit and road racing, as well as
rallying.
Moreover, the car’s that carried his name
achieved multiple titles as a speed and
endurance record breaker. Any one of these
achievements guarantee ’legendary’ status,
however, despite a CV few could equal,
Donald Healey is best known for conceiving
the much loved and admired range of sports
cars known as the Austin-Healey.
Austin-Healey 100
The Healey 100’s international debut took
place at the 1952 Earls Court Motor Show
in London. An overnight sensation, it was
intended as a low cost, high performance,
limited production sports car primarily
aimed at the US market. The Healey 100
sourced its major components from the less
than successful Austin A90 Atlantic saloon.
It was re-badged as the ’Austin-Healey 100’
after Austin boss Leonard Lord negotiated
the rights to the design with DMH on the
launch day.
Low revving and torquey, the Atlantic’s
2,660 cc four-cylinder engine produced an
unremarkable 90 hp but when installed in the
lighter and more streamlined Austin-Healey

100 the result was a genuine 100 mph-plus
car capable of reaching 60mph in under 11
seconds.
As part of their agreement, Austin supported
a development and test program by Donald
Healey, a euphemism for motor racing!
Future potential was ably demonstrated
when two lightly tuned Special Test Cars
achieved outright 12th and 14th at the 1953
Le Mans 24 Hour Race. Following on from
this success a team of drivers led by Donald
Healey and George Eyston set a host of
international and national AAA speed records
at Utah’s Bonneville Salt Flats driving stock
and modiﬁed versions of the 100. Highlights
included a maximum speed of 142.626 mph
and 1,000 kilometres at 127.00 mph achieved
by the modiﬁed 100. Additionally, an AAAselected stock, ”off the showroom ﬂoor” 100
averaged 104.3mph over 24 hours.
Coupe build and body detail
By mid 1953 sufﬁcient Austin-Healeys
were rolling off Austin’s Longbridge
production line to begin to satisfy demand.
With
production
underway,
Donald
Healey - often referred to by his initials,
DMH - turned his attention to racing and
development, promotion of the 100 while
winding down production of the Healey cars
that his company had been producing. It was
a very busy year but far from resting on his
laurels, he was conscious his business was

now focussed on just one model, a sports car instead of a range of
Healey cars as before.
In an effort to expand his model range DMH asked Gerry Coker,
his designer, to develop suitable concepts. In his book The AustinHealey, Geoffrey Healey quotes as follows ”Gerry Coker styled
a number of beautiful ﬁxed head coupes on the basic 100. Two
of these were built at Austin in Dick Gallimore’s shop. The ﬁrst
built was chassis no. BN1 142615 and was ﬁnished in red with a
black top. The second was ﬁnished in ice blue. The red and black
car became DMH’s personal car. It later acquired a 100S engine
and disc brakes and was used as a support vehicle at races. Stirling
Moss drove DMH on a recce of the Mille Miglia course in it.
The one-piece top added considerable rigidity to the chassis and
improved road holding. This car was used in an attempt to develop
the 100S engine as a replacement unit for the 90 bhp 4-cylinder
engine.”
From the British Motor Industry Heritage Trust data, the coupe
offered by Bonhams, chassis number BN1 142615, has a build date
of 25 August 1953 and carries body number ”Prototype No. 1”. The
chassis strengthening present is particular to Special Test Cars and
occurred during the initial build. In all other respects it received
Special Test Car upgrades with the exception of alloy panels.
However, the alloy sheeting to the engine bay bulkhead reﬂects a
very determined effort to deliver 142615 to that speciﬁcation. In
the build no engine number was recorded, however the body was
delivered to DHMCo at Warwick where mechanical work such as
the installation of a Le Mans conversion was completed.
As a special build, several components included in 142615 were
of an up-rated speciﬁcation. Items such as the distributor, starter
and dynamo, the latter catered for ﬁtted and planned equipment
such as spot and fog lights and Becker self seeking radio. Other
components speciﬁed were well in advance of production line
scheduled inclusion, such as up-rated front and rear springs.
As part of the build instructions to Jensen for the two chassis was
for aluminium ’hard tops’ based on drawings supplied by Gerry
Coker. From the DHMCo, 142615 was sent to Austin’s Longbridge
works where the ’hard top’ was incorporated into the coupe body
shell in Dick Gallimore’s experimental workshop. Gerry Coker
in his own words ’had very little to do with the coupes’ yet he
famously styled the 100 body, the coupes ’hard top’ and at DMH’s
request he also chose the colour schemes for both coupes!. The
colour scheme for 149458 was ice blue with a dark blue roof and
for 142615, carmine red with a black roof. Gerry remembers the
coupes coming back to Warwick completed and their subsequent
role in development. 149458, the ’blue’ coupe although numerically
6,843 chassis later received its coupe conversion at Austin and was
registered on 3 November 1953 as OAC1.
Chassis number 142615 - the red and black coupe - was registered
by DHMCo on 3 December 1953 as ONX113 a full month later
than OAC1. ONX113’s original ”’buff” logbook is offered with
the car and shows Type of Body as ”saloon” where all other 100s
were described as a ”Sports”. ONX113’s logbook also notes engine
number 1B 139174 was ﬁtted. Curiously, the chassis number was
incorrectly stamped on the engine bulkhead Healey Identiﬁcation
Plate as 1B 192615 instead of the correct number, 1B 142615
(note that there is no 190000 series in 100 chassis numbering.)
The car’s original chassis plate is also present, located on the top
of the driver’s side chassis rail and it shows 1B 142615.
Curiously, the 100S water rail ﬁtted to the 100S engine now
installed is numbered 1B 139714 and this matches the engine
number stamped on the Healey ID Plate. The error in transposing
the 1 and 7 is on the logbook.
ONX113 build card nominates its body number as ’Prototype
No.1’ and Geoff Healey may have relied on this when stating that
it was the ﬁrst coupe built. Gerry Coker maintains ONX113 was in
fact built second and there is evidence to support this contention.
Key build differences between the two relate to the windscreen
mounting method and treatment of the rear bodywork.

In relation to ONX113 Gerry says
after OAC1 was completed the decision
was made to ”lift the rear deck to make
the hard top more proportionate”. The
subsequent rear window treatment allows
a more pleasing ﬂow into the rear body
contours and rear window placement,
shape and size is signiﬁcantly different
as is method of activation, which for
ONX113 is via an over centre latch.
While the interior of OAC1 is
essentially standard 100, by comparison
ONX113 became both elegant and
sumptuous. What is clear is that DMH
and Austin took the opportunity to ratchet
both design aesthetics and level of ﬁnish
up several notches with ONX113.
Quite apart from the registration dates,
there is no doubt ONX113, a styling
exercise in the true sense of the words,
was completed after OAC1. Although
in the original build now almost gone
is the production dashboard though still
familiar though the retention of the 100
item extremities, ﬁttings, switches and
instruments.
The white leatherette covering helps
as does a centre console dominated by a
then state of the art Becker Mexico selfseeking radio, a feature DMH always
fondly remembered. This, together with
the balanced placement of Austin A55
heater switches, conveys functionality
and overall presentation leans towards
being of appeal to the American market.
Instrumentation is complemented by the
inclusion of a 140 mph speedometer, a Le
Mans conversion accessory becoming

standard in the 100S. Security was via
internally lockable sliding windows and
doors while access by a separate unobtrusive
push button and key lock. The ”Anti-burst”
door locks of the type ﬁtted were also not
introduced until the 3000 Sports Convertible
in March 1962!
ONX113’s trim covered dashboard was to
carry through into production. Initially as an
option with some 100s thus sold or modiﬁed
by DHMCo, and they also often featured trim
covered dashboards and cockpit surrounds.
Appearing ﬁrst in the 100S then in six
cylinder Austin-Healeys trim covering added
a touch of elegance over the 100’s painted
ﬁnish. In the same vein, ONX113’s useable
luggage space behind the seats was later a
feature in 3000 Convertibles. The beautiful
wood rim aluminium steering wheel was
hand-made in the DHMCo Experimental
Department and was a type only ﬁtted to the
1953/4 Special Test Cars.

Joe Jarick
Artikeln fortsätter i nästa nummer med den
fortsatta utvecklingen av Healey i allmänhet
och ONX113-kupén i synnerhet. / Red.
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Alla priser är inkl moms!
Polermaskin med polersvampar
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Polermaskin med dubbelt vridmoment, ergonomisk design och väger endast 2,2 kg.
Maskinen har variabel hastighet och en extra lång elkabel på 4,5 meter.
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3.495 kr
ord.pris 3.995 kr
artnr 81864
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artnr 85416

Ljusinställningsapparat
Ljusinställningsapparat för att justera in
halvljuset på bil, moped, mc, lastbil samt
många andra fordon.

2.478 kr
artnr 70278

Universalfräsmaskin
ZX6350C
Universalfräsmaskin med kraftig pelare
av gjutgods. Maskinen är utrustad med
dubbla spindlar, vertikal och
horisontalspindel, båda med kona
ISO40. Vertikalhuvudet kan
snedställas 90° åt såväl vänster som
höger. Pinolmatning kan utföras
antingen via handtag (snabbmatning)
eller via ratt (ﬁnmatning).
Maskinen levereras som standard
med elektris längdmatning,
maskinskruvstycke 150 mm,
fräschucksats ISO40-ER32 samt diverse
nycklar.

Borr & fräs BF42P
Kombinerad borr/fräsmaskin med
Pinolmatning. Lämplig för borrningsoch mindre fräsarbeten. Borrhuvudet
och koordinatbordet höjes/sänkes
manuellt.

Plåtfalsmaskin, 450 mm
7 st. olika hjulpar. Lämplig när du
tillverkar golvplåt. Maximal plåttjocklek
1,2 mm.

75.000 kr
artnr 64745

3.995 kr
artnr 89427

Starthjälp med
multifunktion

4.995 kr

För tillverkning av rundad plåt, konkav,
konvex, platt eller mycket rund. Lämplig
vid bilrenovering till skärmar, huvar, tak,
dörrar mm.

En ultimat bärbar strömkälla för alla
tillfällen och produkter.

artnr 494135

Metallbandslip BS-75,
380 V

Y

H

ET

K

N

För grovslipning. Maskinen kan
vinkelställas i olika lägen.
Levereras med stativ
och gnistbox.

Engelskt hjul
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Domkraft
heavy duty, 5000 kg
Kraftig domkraft för tyngre fordon.
Fotpedal för snabbare lyft och förvaringsfack för verktyg och annat smått.
Minsta höjd 150 mm.
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699 kr

ord.pris 999 kr
artnr 494124
K
J
AM
PAN

15.950 kr
15.995 kr

artnr 86772

artnr 74104
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artnr 487830
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Plåtfalsmaskin steglös
med fotpedal
Karosserivagn 1500 kg proﬁplus
Karosserivagn som gör det möjligt att ﬂytta runt ett fordon när man exempelvis har
demonterat fram eller bakvagn. Klämfästen och gummikuddar som går att justera i sidled
och som är försedda med trapetsskruv vilket gör det enkelt att justera höjden.

En stabil och robust falsmaskin för tunnplåt (upp till 1 mm) med extra stort gap
för att lättare kunna tillverka till exempel
golvplåtar. Drivs med elektrisk motor.

Med reservation för prisförändringar, slutförsäljning och feltryck.

Webshop verktygsboden.se

Ordertelefon 033-20 26 50

E-post order@verktygsboden.se
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nummer 136 av Enthiasten, skrev jag del
2 av min bilhistoria som huvudsakligen
handlar om Sideways renovering av min
BJ8. Detta projekt pågår fortfarande men är
nu inne i sin absoluta slutmontering efter
lackering. Jag återkommer som sagt med
slutrapport om den renoveringen. I slutet av
ovan nämnda artikel avslöjade jag min pojkdröm om att få köra racerbil på bana. Den här
berättelsen handlar om mina nya erfarenheter
som ”Räserförare” i Healey Racing Team.
Tänk er att få köra så fort man vågar på en
riktig racerbana! Det är en höjdare!
Det började med att jag såg att Leif Molin
hade beslutat att sälja sin gula racing-Sprite.
Efter ﬂera besök i hans garage och mycket
funderande och tvekande över hur man ska
klara av att sköta och hantera en racerbil utan
tillräckliga tekniska kunskaper och utan tävlingserfarenhet, fattades ändå beslutet, med
hustru Ann-Soﬁes tveksamma godkännande,
att köpa bilen. Man ska prova på!
Bilen var i gott skick och såg prydlig ut efter
ca tio års tävlande. Ett problem var dock att
jag var ”lite för stor” för att komma ner i bilen
för provkörning. Detta ﬁck lösas genom att
Leif själv ﬁck ha en liten uppvisning i ”gasning och sladdning” på industritomten vid
garaget. Det härliga ljudet klarade jag själv
av att lyssna till. Alltid något!

Leif är ungefär M i storlek medan jag gott
och väl är XL (XXL enligt vissa elaka kamrater). En del av mina vänner har fortfarande
funderingar på hur jag kommer i och ur. En
del har till och med fnissande påtalat att det
kanske ser lite komiskt ut med en så stor gubbe i den där lilla löjliga bilen. Elaka tungor.
Hur vågar dom?
Ryktet i klubben spred sig att jag köpt en
tävlingsbil och hade för avsikt att börja köra
på bana under våren. Massor av hejarop kom
från olika håll. En av de första som hörde av
sig var Anders ”Lotsen” som gratulerade till
köpet och omedelbart bjöd in till medlemskap i Healey Racing Team. Vilken ära! En
annan eldsjäl, Elmon L, som jag under inköpsvåndorna ﬂitigt konsulterat, gratulerade
och lovade än en gång att ställa upp med goda
råd och support.
PG, Anders ”Sideways”, Tommy L, Börje
E, Per S, Anders G m.ﬂ. som jag hade kontakt
med tyckte det var häftigt och uppmuntrade
mig. Det känns tryggt att vara omgiven av så
mycket klubbkamratskap och Healeykunskaper vilket ytterligare kommer att visa sig under tävlingssäsongen.
Det var som sagt första gången jag köpt
en bil utan att (kunna)provköra. Efter köpet
kunde vi anpassa stolen så även min breda
r-v kom ner och därmed göra det möjligt
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att provköra. Första träningsmöjligheten var
på Kinnekulle den 18 april. Jag var otroligt
spänd och nervös inför denna test. Skulle jag
våga? Skulle bilen fungera? Skulle den hålla?
Skulle jag kunna köra utan att vara i vägen
för de rutinerade? Skulle jag göra bort mig?
Min bilkamrat Olle R hade vänligen ställt
upp som moraliskt stöd och sällskap. Han
är dessutom tekniskt kunnig och har tidigare
kört banracing med formelbil.
Han och Elmon L pushade på mig och jag
vågade ut på min första provkörning tillsammans med ca 25 andra bilar från olika klasser. Jag var förståndig och lät mig inte ryckas
med i tempot. Det hade jag förresten inte
klarat av. Det var bilar överallt och alla ville
komma förbi. Bilen kändes ﬂaddrig och var
fanns bromsarna? Jag hade ingen erfarenhet
av att köra Sprite, så det var nog så här det
skulle vara. Jag tyckte ändå att det gick fort.
Lyckligen tillbaka i depån med hel bil och nyvunna erfarenheter. Olle och Elmon L. kom
med massor av frågor och uppmuntrade till
nästa träningsrunda. Den rundan avbröts några varv i förtid då en drivaxel gick av. Jäklar!
Nu ﬁck jag även lära mig hur det känns att bli
bogserad och att öglorna där fram och bak på
bilen är bekväma att ha vid dessa tillfällen.
Hem med bilen och se till att få dit en ny
drivaxel så bilen var klar till den kommande

tävlingen på Kinnekulle. Ännu en gång ställer klubbkamrater upp. Elmon hade en extra
drivaxel och av Lasse E ﬁck jag tag på ytterligare drivaxlar för att ha i reserv. Jag ﬁck även
goda råd hur man byter. Bilen blev klar i tid!
I början av maj var första RHK tävlingen
på Kinnekulle. Healey Racing Teamet var
på plats och jag ﬁck parkera i raden av de stora Healey bilarna och de rutinerade gossarna
tog väl hand om nykomlingen. Tänka sig, lilla jag! Elmon med sin ﬁna Sprite MkII föredrog att vara på gräset lite längre bort där han
kamperade tillsammans med gamla kompisar
som kör i 1000-cupen. Tommy Lyngborn var
denna gång mitt stora stöd då jag återigen var
väldigt spänd och nervös inför körningarna.
Tommy och jag bodde förövrigt väldigt trevligt på vandrarhem i Hällekis.
Min första tidsträning gick utan missöden.
Bilen var hel och det började kännas riktigt
kul att köra så humöret var på topp. På kvällen hade vi gemensam grillmiddag med allt
som hör till en lyckad kväll. Ett fantastiskt
trevligt sällskap med ﬂera tillresta racerförarfruar som gjorde oss den äran. Det blir
alltid lite mera stil och ordning på måltider
och vokabulär med damer i sällskapet. Nästan alltid.
Nästa morgon var det dags för min första
tävling. Då infann sig ett synnerligen allvarligt problem. Jag kunde inte hitta nyckel till
Volvon, där all min personliga utrustning låg.
Underställ, overall, skor hjälm, ja allt! Nyckeln var borta!
Tänk er situationen, att efter alla förberedelser och vedermödor få ta mig hem, på
något sätt, utan att ha kört en meter. Synnerligen pinsamt och jag har sällan känt mig så
missmodig. Tankarna for runt. Men efter en
timme i bedrövelsen och min uppgivenhet
så ringer Tommy och berättar att han hittat
nyckeln. Den låg bakom hans bil som hade
tjänat som skugga under dagen för en påse
pilsner och då påsen skulle aktiveras inför
den trevliga kvällen hade nyckeln glidit ur
min ﬁcka. Livet återvände!
Första racet gick utan missöden. Men efteråt upptäckte jag att ena främre stötdämpararmen var alldeles glapp och jag hade
dessutom misstänkt vatteninblandning i oljan. Jag kände mig osäker och ville absolut
inte förvärra skadorna och avstod därför det
andra racet. Kändes klokt då. Chefsmekaniker Mats S. morrade och skakade på huvudet,
ja se nybörjare.
Nästa tävling var Velodromloppet i Karlskoga. Stor uppställning med Picko som
galjonsﬁgur för tävlingarna och ca 300 tävlingsbilar anmälda. Massor med publik där
många också klätt upp sig i kläder från 50–60
tal. Det var inte bara bilarna som var vackrare
då! En skön stämning och fantastiskt väder
hela helgen.
Fick besök av en nära kompis, Ulf, som var
nyﬁken på vad jag gett mig in på. Jag bjöd
honom, och övriga i publiken, på en snurrning nästan mitt framför huvudläktaren, jag
vet fortfarande inte varför det hände, samt
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en mindre sammanstötning med team kollega
”Lotsen”. Förargligt båda händelserna, mest
den senare. En förmildrande omständighet
kanske kan vara att man blir lite nervig när
Corvetter, GT 40 och stora Healeys kör i samma heat så gäller det att ha ordentlig koll bakåt. Lilla Spriten bara ruskar till när de passerar.
Det känns som ett möte! 65 hk mot 500hk!
Varför har man inte handikapp som i segling
t.ex. Jag borde få köra 2 varv först innan de
andra får starta!! Ska ta det med RHK.
Efter ”träffen” med Lotsen så var bilen

bucklig och jag ledsen för det naturligtvis.
Hur skulle detta ordnas? Ännu en gång ställer
teamkamraterna upp! Det känns kan jag säga!
Mats S och Lotsen erbjuder sig att hjälpa till
att laga skadan så den blir körklar till nästa
tävling. Stort och hjärtligt tack till Mats, Anders ”Lotsen” och Claes som ﬁxade färgen.
Kvällens gemensamma middag var som
vanligt kanoon! Roligt också att ﬂera klubbkamrater kommer på besök och deltar i festligheter och förgyller vår samvaro under tävlingsdagarna.

Svenskt Sportvagnsmeeting på Ring
Knutstorp! Denna bana var ursprunget till
min dröm om att få köra på bana. Jag har varit åskådare i många år. Nu var det dags att
förverkliga drömmen och vara med på banan.
Ring Knutstorp är vackert belägen invid
bokskogar i ett kuperat område i kanten av
Söderåsen. Kurvigt och backigt! Perfekta
åskådarplatser runt nästan hela banan. Fina
depåplatser både i centrum och utanför banan.
Alltid vackert väder, i år värmebölja. Alltid
massor av sportbilar på ﬁnbilsparkeringen.
Alltid mycket åskådare och många trevliga
besök i vår depå. Roligt också att så många
frågade om lilla Spriten och ﬂera kände naturligtvis igen den från tidigare år. Gammelhusse Leif M var också på besök. Kul! Jag
hade även besök av svåger Bosse som ﬁck
en ﬁn inblick i Historisk Racing och verkade
verkligen att uppskatta dagen. Flera klubbmedlemmar gästade vårt Team och berättade
med inlevelse ﬁna Healeyhistorier och ibland
osannolika upplevelser. Den ena värre än den
andra. Alla bidrog till att skapa den jätteﬁna
stämningen.
Jag fullföljde båda racen och var nöjd med
att komma i mål med en hel bil och jag tror
att jag klarade mig från att bli varvad av Elmon som kör en Sprite MkII. Bara det en seger! Man sätter sina egna mål.
Mantorp Park, ”min hemmabana” skulle
man kunna säga. Det är den som är närmast
min hemort i alla fall. Jag har kört här några
varv då jag gick licenskursen. Lite lång raka
kan tyckas då man har 65 hk till förfogande.
Fint ljud i Corvetten då den segar sig förbi!
Hustru Ann-Soﬁe, sonen Gustaf och sonsonen Oscar, nio år, anlände på lördagen och
såg mig för första gången köra racerbil.
Jag ﬁck rapport från läktaren att då jag passerade, ca ett ½ varv efter de andra, så ropade

Oscar med full hals Heja Farfar, gasa! De ni!
Tävlingarna var väl genomförda och massor
av ﬁna bilar fanns att beskåda på ﬁnbilsparkeringen. Man måste inte se alla heaten, det
är jättekul att gå runt och prata med folk och
titta på ﬁnbilarna eller handla någon oemotståndlig modellbil eller T-shirt i något av salustånden.
På kvällen var det Healey Racing Teams
årliga kräftskiva. Vi var ca 25 personer vid
festligt dukat långbord i skydd under racingtälten. Som alltid i gänget var stämningen på
topp! Goda kräftor, smakrik öl och någon
blygsam snapssång tror jag att jag hörde.
Ann-Soﬁe och jag ﬁck sedan skjuts, av Tommy, till Skänninge Stadshotell som varmt kan
rekommenderas till den som inte har en ﬁn
husbil att natta i. Tack Tommy för skjutsen.
Den sista RHK tävlingen i Falkenberg var
jag tvungen av avstå. Målet var att köra alla
fem tävlingarna. Men jag är ändå nöjd med
mitt första år som ”Räserförare”. Jag har fått
lite erfarenhet och vet vad som väntar nästa
år. Jag vet hur man snurrar, hur det känns att

knuffas, hur det är att åka bredvid och av banan och inte minst hur det är att bli omkörd.
Men den allra bästa erfarenheten är att det
har varit otroligt kul och stimulerande att få
vara en del av ett team där man hjälper varandra och som på alla sätt har hjälpt mig till rätta med allt som inte går att läsa i boken. Och
till alla ni som kanske har samma önskan
som jag att få köra historisk racing. Prova på!
Har man en liten enkel bil som min så är
kostnaderna rimliga och jag lovar att fartupplevelsen är häftig även om det bara går 100.
Man kan faktiskt köra så fort man bara vågar,
åtminstone då man är 66 år och nybörjare.
Och allt är inte bara racing. För mig är
det kamratskap, umgänge, stämningen i
depån, att titta på alla ﬁna bilar och försöka ha en egen ﬁn bil. Säkert har ﬂera
av er en ”slumrande race bil”. Damma av
den och kom med! Det blir ännu roligare
om vi är några till i Healey Racing Team.
Gärna några vassa Spritar till. Då kan vi
snart ha ett eget Healey heat!
Fangio
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Är du också rädd om dina saker?
MHRF-försäkringen – marknadens ledande
försäkring för historiska fordon!
Vi välkomnar alla fordon som är 20 år och äldre. Oavsett
skick och stuk. Det ﬁnstilta? Fria mil, men inte en meter
brukskörning. Det är klart att du kan – och ska – visa upp
din ögonsten för arbetskamraterna ibland, men fordonet
ska annars bara användas till nöjeskörning. På fritiden.
MHRF-försäkringen är en förmån för medlemmar i
klubbar anslutna till Motorhistoriska Riksförbundet. Utöver din plånbok gynnas din klubb av våra försäkringar.
Likaså den fordonshistoriska rörelsen via MHRFs arbete,
ett arbete som sammanfattas:
För gårdagens fordon på morgondagens vägar.
Du hittar alla MHRF-klubbar, liksom mer information
om oss och vår försäkring, på www.mhrf.se/forsakring.

Motorhistoriska Riksförbundet
www.mhrf.se
forsakring@mhrf.se
08-30 28 01
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Knut H Gravdal, 69 år, Tönsberg Norge. AH 3000 Mk3 1965, Z-3004. Colorado Red/Ivory White. Medl nr 713
Healey är drömbilen för mig! Detta är min första och jag köpte den juni 2013. Fick tips om
den genom Norska Healeyklubben.
Bilen totalrenoverades, klar 2008. Motorn demonterades 2012/2013. Den var helt låst, det
visade sig att startkransen hade lossnat. Det blev helrenovering med nya kolvar och lager,
härdade ventilsäten etc. Har arbetat på bilverkstad med Austin/Morris/Rover/Jaguar på
70-talet, och har haft en Austin A95 57:a som min farbror köpt ny. Före Healeyn hade jag en
MGB -70, som också ﬁck motorn renoverad och femväxlad Sierralåda.
Min Healey såldes ny i Tyskland (Düsseldorf), hamnade sedan i USA. Arnﬁnn (se nedan!), som jag köpte den av, importerade den 2008. Jag började med motorn, sedan hämtade
jag bilen och betalade!
Hoppas på att genom klubben få lite tekniska tips och trevlig samvaro.
Förresten – monterade tripple Weber, men ångrade mig och återgick till SU. Webrarna
ﬁnns till salu, inkl insug. Se annons längre bak i tidningen!

Lars Bergström, 60 år, Kalmar. AH Sprite Mk1 1959, BAH685. Gul (original blå). Medl nr 714.
Köpte Healeyn mer av en tillfällighet! Jag kör sedan mer än 15 år Citroen DS och
2CV. Jag var snubblande nära att köpa en B11 och kom tvåa i en budgivning. När jag
kollade vidare på Blocket så dök Spriten upp och jag köpte den nu i november 2015.
Den har stått i mer än 30 år, men var ändå förhållandevis frisk i de vitala delarna
och alltså en lagom utmaning att få igång, Säljare hade haft den sedan slutet av
60-talet, så jag har fått en bra dos Healey-historia av honom.
På bilden är den just förberedd för färden från Linköping till Kalmar. Dock inte för
egen maskin!

Erik Lundgren, 48 år, Falun. AH 100M med Ockelbokaross 1956, BGK110. Röd. Medl nr 715.
Blev Healeyägare ”av tvång”, inte mycket att välja på då bilen har varit i familjens ägo
ända sedan 1958!
Healeyn köptes ny av maskinchef Carl-Erik Löfmark. Vid ett hamnstopp i Kalifornien
såg han en annons om pappas Ockelbo-karosser. Ringde och beställde jobbet att montera
karossen på hans Healey som då stod i Stockholm. Pappa Erik åkte dit från byn Mo utanför Ockelbo och fann en nästan ny bil.
Pappa påpekade att det var ett djärvt grepp att avlägsna Healey-karossen, men det som
beställaren ville – bilen ﬁck ny plastkaross. Löfmark hade bilen ca ett år och bad sedan
pappa sälja den då den inte var så praktisk utan tak! Försäljningen gick dåligt och vid ett
besök i Ockelbo ﬁck Löfmark syn på pappas 300 SL som han gillade skarpt. Byte skedde
med slantar emellan och Ockelbo-Healeyn är sedan den dagen i familjens ägo. Det gjordes även efter bytet försök att sälja bilen, men den blev pratiskt nog osåld.
Min bror Pär ärvde bilen och efter att jag tjatat i 20 år att få köpa den och till slut gett
upp, kom så samtalet i september 2007 då Pär erbjöd mig att köpa bilen. När jag hämtade
den i garaget i Mo, där den stått sedan 1958, hade jag inte sett den på över 20 år.
Foto: Peter Gunnars
Efter att ha träffat trevliga och kunniga medlemmar på Gelleråsen och framförallt på
Gran Turismo Expo i Nacka, så är jag övertygad om att medlemskapet kommer vara både trevligt och givande. Dessutom: Ett tack till Lasse Engwall
för tipset om ”British Motor Industry Heritage Trust”. Nu väntar jag med spänning på dokumentet om min bil. Den är enligt Lasse tillverkad någon
av de fyra sista dagarna man tillverkade 100/4.

Arnﬁnn H Sörhaug, 58 år, Stokke Norge. AH 3000 Mk3 BJ8 1965, Z-3008. British Racing Green. Medl nr 716.
Healey har alltid varit min stora pojkdröm. Köpte denna min första Healey 1998. Just
denna därför att jag ville ha den sista modellen med orange blinkers, och att den skulle
vara BRG.
Bilen hade aldrig varit renoverad och gått i USA hela tiden.
Påbörjade renovering direkt på senhösten 1998, och hann bara köra ca 50 km innan
första Healeyträffen – European Healey Meeting i Luxemburg. Allt fungerade perfekt
hela den långa resan!
Jag har alltid haft mycket god kontakt med den svenska Healeyklubben, och träffat
ﬂera av er på större träffar. Dessutom har ni en fantastisk medlemstidning! (Man tackar!/
Red).
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år racerkörande ordförande PG
Johansson tar oss nedan med på en
expose över årets RHK-serie, som blev en
stor framgång för klubbens egna ”Healey
Racing Team”.

vanligt en helgjuten insats med en tredjeplats
och jag lyckades återigen att hålla den hårt
uppvaktande MG:n bakom mig och blev sjua,
men ﬁck verkligen ta i. Elmon slutade nia och
Frieberg avstod andra racet.

Kinnekulle Historic Meeting 8-10 maj
2015 års racingsäsong i RHK-serien startade
med första tävlingen på Kinnekulle Ring.
Banan är väl inte optimal för Big Healeys
men väldigt trevlig och med hög tekniknivå.
Den nya banbeläggningen innebär att banan
är i toppskick. Inför säsongen var alla spända
att testa uppgraderingarna som gjorts under
vinterhalvåret, eller nyköpta tävlingsbilar.
Fria träningen inleddes på fredagen – en ack
så blåsig och kall dag, och för att inte tala om
natten, som hade frost. På lördagsförmiddagen
var det dock strålande väder som inleddes
med tidsträning. I vårt heat var Janne Kling
snabbast i sin Ford GT40, Claes fyra, Lotsen
sexa och undertecknad sjua, Elmon Larsson
nia och Mikael Frieberg som debuterade var
tia i sin premiär med Spriten som inhandlats
från Leif Mohlin.
Race 1 på lördagen, med rullande start, blev
ganska odramatiskt. Förutom för Lotsen som
gjorde en piruett på andra varvet. Jag ﬁck en
snabb MG Midget, med lång racehistoria som
bl.a. Reine Wisell tävlat i tidigare, hängande
i hasorna hela heatet. Samtliga ekipage behöll
sina startpositioner i mål.
I race 2, som gick på söndagen, hade jag
ﬂyttats ned en plats och hade Midgeten
framför. Fokuserade på uppgiften och tänkte
på mina söners krav och passerade MG:n i
starten. Lotsen passerade Anders Ek i starten
och var plötsligt uppe på femte plats. Under
racet var det en stenhård ﬁght om tredje
pallplatsen mellan Claes och Jan Hellberg i en
Marcos, vilket resulterade i att Jan hamnade
utanför banan och Lotsen klättrade ytterligare
en placering och slutade fyra. Claes gjorde som

Velodromloppet Oldtimers GP 12-14 juni
Årets upplaga av Velodromloppet på
Gelleråsbanan utanför Karlskoga hade
tilldragit sig stor uppmärksamhet. Med Pickos
försök att skapa ett svenskt Revival och döpa
det till Oldtimers GP med inbjudningar till
internationella deltagare lockades ca 300
deltagare. Strålande väder och 6000 besökare
gjorde det till en stor succé. Däribland en
stor mängd Healeys – på bana men även på
grässlänterna runt omkring. Många svenska,
men än mer norska då vår broder/systerklubb i
Norge förlagt ett rally i samband till tävlingen
med 25 bilar, inbokade på Loka brunn. Vackra
och norska. Så vackra faktiskt att helgens
modepris gick till Austin Healeyparet Eva och
Per Vanne, från Moss. Den norska klubben
hade även vänligheten att överlämna en plakett
till var och en av de svenska tävlingsåkarna.
Något som verkligen uppskattades och gjorde
Nisse nära nog rörd till tårar.
Fredagens
fria
träningar
hölls
i
högsommarvärme och tyvärr med lite oljespill
i tröskurvan som skapade lite problem samt
påpekande från de tekniska domarna att
Lotsens och min bil förde för mycket oväsen,
106 dB mot tillåtna 95. Har svårt att förstå
hur de mäter eftersom vi aldrig varit på dessa
nivåer. På vägen in i depån efter sista träningen
lade gasreglaget av vilket medförde lite
mekande i vår Healey-depå.
Tidsträningen dominerades av muskelbilarna
med två GT40 i täten före två Corvetter före
Johan Solman som återigen kom ut och luftade
sin vrålsnabba E-type. Inför första racet var
min plan att stå på tå i starten och passera
Cederbergs Elan vilket jag lyckades med.

Naturligtvis ﬁck jag honom i hasorna genom
hela racet, han gjorde någon attack men jag
motade Olle i grind. Helt naturligt blev det
V8:or på de tre första platserna, Claes sexa,
Nisse sjua, Lotsen 11, jag 13, Elmon 16 och
Micke 19 med sin Sprite.
Under natten till söndagen regnade det men
var över tills på morgonen och banan var torr
tills tävlingarna började. Med blodad tand från
gårdagens race hade jag vissa planer som direkt
grusades i starten som jag missade eftersom
bilen inte svarade på gasen direkt. Blev istället
omkörd av Flemming Eickhoff från Danmark
i sin Marcos. Han är inte den lättaste att köra
om trots att jag var avsevärt snabbare. Hans
spårval är från den högre danska skolan, men
till slut efter några varv gick jag förbi i Ejes
kurva. Fick fart i körningen som dock ﬁck
avbrytas efter några varv då Bengt Allo i sin
MGB släppt ut all olja i depåkurvan och jag
gjorde en piruett, tydligen var vi fem som
snurrade där. Därefter blev det följa John
bakom Safety Car till slutet, racet vanns av
den jovialiske Solman som tyckte att segern
satt som en smäck. Claes femma, Nisse sjua,
Lotsen nia, jag 12, Elmon 14, Micke ﬁck bryta
efter en mindre sammanstötning med Lotsen i
samband med varvning.
Svenskt Sportvagnsmeeting 3-5 juli
Årets upplaga av MSCC:s Sportvagnsmeeting
var nummer 42 i ordningen och hölls under
stekheta förhållanden på Ring Knutstorp.
Man kunde tro att hela försommaren var
komprimerad till denna helg med temperaturer
runt 30 grader. Kanske inte den mest idealiska
temperaturen varken för historiska bilar eller
förare. Denna populära tävling hade ca 300
anmälda varav 200 i RHK- serien samt 100 i
Sportvagnsmästerskapet. Dessutom arrangeras
parallellt ett sportvagnsrally under lördagen
med målgång på Ring Knutstorp.
Hela Healey Racing Teamet var samlat sånär

som på Nisse som hade bilarna i England, vi
blev totalt sju Healeys tillsammans med Roar
från Danmark.
Fredagens fria träningar löpte utan
större incidenter förutom det att Lotsen
ﬁck drivaxelbrott på vänster bak, vilken i
ordningen vet han inte själv. Kan vara en
tidigare sammanstötning med Micke på
Karlskoga som gav sig till känna. Jocke hade
en kondensator som la av (tror vi) men framför
allt ett fördelarlock som var helt sönderbränt.
Även Lotsens fördelare kallade på hjälp.
Framtida racerförare förärade oss med ett
besök under eftermiddagen, det var en lokal
förskoleklass där Mats ﬁck möjlighet att
använda alla sina pedagogiska färdigheter
genom hjälmprovning och provsittning.
På kvällen skojade vi om vilken bil som
skulle gå sönder under natten när den stod still.
Lördag lunch när solen stod i zenit och
temperaturen pekade på 30 grader var det
tidsträning. Min bil började tjura och var
svårstartad. Med handpåläggning ﬁck jag
igång bilen och kunde genomföra träningen.
Claes var snabbast med femte tid före Roar,
Lotsen åtta, Jocke elva, jag tretton, Elmon
fjorton och Micke sjutton.
Båda racen var på söndagen med vårt första
heat vid halv tio. Min bil hade bestämt sig
under natten att inte starta så jag förblev
åskådare hela dagen. Claes kände när starten
gick att något var fel, höll igen och gick i depå
på första varvet med ventilbrott, Lotsens bil
gick inte rent förrän efter halva loppet och
kunde då passera Jocke som kört förbi i starten.
Roar sexa, Lotsen åtta, Jocke nia, Elmon elva
och Micke femton. Lite svårt att matcha lätta
Elaner och Ginetta med våra tunga pjäser.
Race nr 2 på eftermiddagen blev en likvärdig
historia. Placeringarna blev ungefär lika men
Lotsen var nära att passera Roar när Lotsen bil
precis som i race 1 bestämt sig för att börja
varva efter fyra-fem varv. (Upptäckte senare
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att drevet på kamaxeln satt löst, vilket förklarade
den ”slumpmässiga” gången! /Red). En eloge

till Jocke som höll ställningen mot en hårt
uppvaktande Anders Ek i Elan.
Det mest dramatiska var nog när Roar ﬁck
en brand i motorrummet när han skulle starta
upp bilen i Parc Fermé efter racet. Slutade
dock lyckligt – funktionärerna lyckades släcka
tämligen omgående, men mycket pulver har
vår danske vän att städa bort!
Entusiasten Peter Bäckström (tidigare
regionansvarig South Section) genomförde en
ﬁlminspelning bl.a med drönare tillsammans
med en kollega, detta kommer så småningom att
bli en DVD om Healey med racinginriktning.
Mantorp Park 21-23 augusti
Fjärde deltävlingen i RHK- serien
arrangerades tillsammans med Nostalgia
Racing Day på Mantorp. Helgen innehöll
bilutställning och rally i ett strålande
sommarväder. Faciliteterna och banan är i gott
skick med en rejäl raksträcka där vi verkligen
kan använda alla hästkrafterna och låta bilen
sträcka ut. Healey Racing Team representerades
av Claes A, Jocke Glaes, Elmon Larsson,
Micke Frieberg och undertecknad. Saknade
var Nisse vars bil blev påkörd på Silverstone
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samt Lotsengård som dagen före avfärd gjort
upptäckten att kamdrevet var löst!
Jag kom till tävlingarna med genomgången
motor efter konstaterandet på Knutstorp att
kamkedjedrevet hade lossnat (smittsamt? /Red).
Kände mig lite ringrostig efter uppehållet
sedan början av juni men genomförde
fredagens fria träning utan några större
problem. Kvaliﬁcerade mig på nionde
plats under lördagens tidsträning med min
kombattant Roxlin i sin välpreparerade MG
Midget platsen före trots min förbättrade
varvtid med 2,5 sek från föregående år.
På eftermiddagen körde vi race 1, Lotsen
(som var utan fungerande bil) var istället
bisittare i speakertornet, nja bisittare –han tog
över hela kommentatorns roll. Jag kände mig
stärkt av träningstiden och tänkte passera två
i starten men ﬁck nöja mig med Anders Ek
i sin Elan för att sedan ha ett relativt ensamt
race, tills jag plötsligt konstaterade att jag
tog in på Roxlins Midget och kunde passera
honom i slutet. Kommentarerna i depån var ju
som alltid väldigt snabba; varför väntade du så
länge innan du körde om Midgeten? Relativt
nöjd med en sjundeplats samtidigt som jag
putsat varvtiden med ytterligare en sekund.
Claes som alltid stark blev trea och Jocke
på platsen före mig, Elmon 12 och Micke
14. På kvällen hade vi den årliga kräftskivan
för 18 personer med allt vad det tillhör i
den fantastiska kvällssolen. I säng relativt
tidigt med blodad tand efter de förbättrade
varvtiderna.
Söndagen var ytterligare en dag i
högsommarväder med något reducerat startfält
mest beroende på haverier. Min startposition
var åtta med Roxlin i Midgeten, Bencsik i
Myggans gamla Elan och Jocke före mig. La
mig bakom när starten gick och såg de andra
tampas i de första kurvorna, väl i chikanen
före rakan laddade jag och tog både Midgeten
och Elanen. Hade nu häng på Jocke som jag
passerade efter några varv. Speaken lär ha
kommenterat att nu har Johansson fått fart
på grejerna. Därefter ﬁck jag svartﬂagg, vadå
för? In i depån där jag ﬁck Drive Through för

tjuvstart! Ut igen och förbannad och bestämde
mig för att inte bli sist, slutade åtta med Elmon
bakom mig, Claes tvåa och Jocke sjua med
några tekniska problem.
Väl inne i depån konstaterade Nisse att det var
första gången han sett mig riktigt förbannad.
Falkenberg Classic 11-13 september
Årets ﬁnaltävling med ca 140 anmälningar i
racinghistoriska cupen och ungefär lika många
i Sportvagnsmästerskapet. Tävlingen var också
en avskedsföreställning för Erik Berger (90 år)
som körde sin sista tävling.
Till våra heat GT/GTS-65, som består av
ﬂera olika klasser fanns två GT 40 ett antal
Elaner och tre MGB samt inte minst Per
Roxlin i sin ursnabba MG Midget Coupé. Vi
hade tampats vid ﬂera tillfällen under året. Det
visade sig redan på fredagens fria träning att
Per blir svår och även Claes förstod att även
han skulle få hålla plattan i botten för att hålla
honom stången.
Healey Racing Team var något decimerat av
att Lotsens bil reparerades, Nisse har bilen i
England och laddar för 6-timmars på SPA,
Jocke och Micke hade förhinder.
På kvalet på lördagsförmiddagen var jag
ganska nöjd med att jag sänkte tidigare varvtid
med 1,5 sek och startplats sju, blir dock
imponerad av Claes som smäller till med höga

53 och tog tredjeplatsen efter de båda GT 40.
Elmon kvalade starkt med en MGB och en
E-Type bakom sig.
I första racet visade Claes återigen sin
rattvridarkonst och tog en andraplats efter
Janne i GT40, Kenneth i den andra GT ﬁck
bryta och Per i Midgeten blev trea. Jag blev
femma och ﬁck ”VG” av Mats men samtidigt
skulle jag förklara varför jag släppte en Elan
före mig. Elmon knep en åttondeplats.
Inför söndagens race hade vi hoppats på
regn, Claes var fundersam över sina hårt slitna
AVON- däck och var intresserad av mina nya
reservdäck. Tyvärr kom det bara en liten skur.
Claes tog starten men blev så småningom
omkörd av Janne Kling när han fått upp
värmen i däcken. Jag arbetade mig upp till en
tredjeplats efter att Pers MG fått panhardbrott.
Kunde dessvärre inte hålla emot en Elan utan
slutade fyra, Elmon slutade sexa efter att ha
brottats i MGB-gänget hela loppet.
Är väl ganska nöjd med säsongen 2015
med några godkända styrningar men lite
irriterad över en tjuvstart och att jag inte
lyckades med någon pallplats – hustrun
missnöjd och påpekar att nu får jag
verkligen börja leverera!
PG #202 och #12
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Galleri
NOJ 392 på Goodwood 2015
1953 Austin-Healey 100 Special Test Car
Ex-works Mille Miglia and Le Mans 24-Hours
Foto: Tommy Lyngborn
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Årets stollaprov (småländska för idiotpåhitt!): 380 mil i husbil för 25 minuters
race! Nå, vi tar det från början.
För fjärde året i rad var det första helgen
i oktober dags för säsongens Healeyrace i
England. I år var racet dessutom ”The Syd
Segal Memorial” Trophy, för att högtidlighålla att det var 25 år sedan Syd Segal avled.
Att då inte åka dit med SID1, som Syd S en
gång byggde upp och hade stora framgångar
med, fanns inte på kartan!
På kartan ﬁnns däremot dessvärre inte längre några färjeförbindelser med England – det
är landvägen som gäller (nåja, lite färja över
kanalen blir det naturligtvis!).
Avresa redan på måndagen i Svanbergs
husbil med SID på släp. Denna gång hade
vi dessutom glädjande nog lyckats övertala
våra hustrur att följa med, vilket ökade trivseln i bilen på ett avgörande sätt. Och då
menar jag inte bara mathållningen och de
mer regelbundna sovvanorna! Efter en första
övernattning på en långtradarparkering söder
om Bremen, landsteg vi i Dover sen tisdagseftermiddag.
Inom parentes: de mångafotbollsplanerstora tältlägren i Calais med ﬂyktingar som med
alla medel, ofta riskerandes livet, försöker ta
sig över till England var ingen uppbygglig
syn. Tragiska människoöden, inhägnade med
höga stängsel med spanska ryttare på toppen.
Lade lite sordin på glädjen över att nå kanalen efter många timmar i husbilen.
Till saken: Mats hade lite ouppklarade af-

färer med Steve Norton på Cape, och nåddes
av informationen att han bara fanns tillgänglig tidig onsdagsförmiddag. Alltså ytterligare
drygt 35 mil upp i England sena tisdagskvällen, innan vi nattade varandra tre meter från
hans affärslokal. Men inget ont som inte har
något gott med sig – avfärd från Steve redan
före lunch onsdag gav utrymme både för ytterligare shopping hos AH-Spares och dessutom torsdagen tillgänglig för den fria (tja
fri och fri: 2 500 SEK för halva dagen …)
träningen på Castle Combe.
Då började eländet! SID gick som en
krycka, misstände, hostade och spottade.
Hela eftermiddagen tillbringades med att
köra ett eller två varv, sedan in och byta än
det ena än det andra, främst tändningsdelar.
Sista rundan tyckte vi att vi fått till det någorlunda, kändes nästan som vanligt. Fredagen
tillbringades därför turistandes i Bristol med
SID kvar på CC.
Men det borde vi inte gjort! Bilens hämnd
kom omedelbart när jag på lördagsmorgonen
skulle ut till tidsträningen. Startade ﬁnt, kändes OK ända fram till bandepån, men sedan!
Totalt orkeslöst, trodde inte jag skulle ta mig
runt ett varv för att åtminstone komma in i
depån. Alltså ingen träningstid, men några
timmars respit för Mats och mig att få ordning på fyr-fem cylindersskrotet till första
racet 13.30.
Återigen byttes nästan allt som har med
tändning att göra utan märkbar förbättring.
Över till bränslet och grotta. Många goda
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(och en del mindre goda!) råd från omgivande Healeyfolk ﬂödade. Liksom bensinen
– där fanns nog ursprungsproblemet – mittenwebern växlade mellan att inte ge något
till att dränka sina cylindrar i bensin! En engelsk gentlemannagranne i depån hade bättre
begagnad nålventil, och se – då började det
likna något! Åtminstone blev det sex-cylindersgång. Kanske hjälpte det något att jag
viskade i scoopet att ”bildjä-l, fungerar du
inte nu är det sista gången du ser engelsk
mark!”
Startade sist i 23-bilarsfältet. Bilen gick
som aldrig förr, passerade nog ett tiotal bilar
i starten och ytterligare några första varven.
Sedan träffade skiten ﬂäkten igen! Noterade att gaspedalen plötsligt började kärva,
men det släppte efter ett par hårdtryck. Det
passade inte maskinisten där framme! Vid
inbromsningen, som väl var inte någon nedväxling, för chikanen före start/målrakan
hängde sig gasreglaget i vad jag då uppfattade som fullgas! Tack för escaperoaden rakt
fram, jag hann slå av huvudbrytaren och
bromsa ner farten. Fy sjutton vad 17 minuter
är långa när man står vid sidan och tittar när
f d medtävlare susar förbi.
Bogsering in i depån, humöret i botten.
Blev både bättre och sämre när jag hittade det
simpla felet. Sämre för att en skitsak förstörde racet, bättre för att det var enkelt åtgärdat.
En stoppklack på gaslänkaget hade vibrerat
loss, så hela länkaget förskjutits bakåt och
en av förgasararmarna fastnat under ett stag.
Alltså rent mekaniskt och ﬁxat på en minut!
För andra racet vid halvsextiden startade
vi i målgångsordning i race 1, för att det vid
målgång skulle bli en slutlig segrare. Alltså
ingen tids- eller poängberäknng. Startade
återigen nästan sist, och SID fungerade återigen perfekt. Men denna gång hela racet. Som
i första racet passerades åtskilliga bilar redan
i starten och jag slutade på plats åtta. Hade
jag inte fegat under de sista varven utan verkligen kört förbi de två långsammare jag hade
före mig, hade jag kommit på den sjätteplats

dŚĞŚĂƚŚĂŵƐƚĂƚĞ͕ƌŝŐŐĂƚĨƂƌĨĞŵƟŽĊƌƐƉĂƌƚǇ͘

som jag också enligt varvtiderna kunde haft.
Men det viktigaste för mig var att komma i
mål, inte göra något överilat och missa målﬂaggan ännu en gång.

Gissa om det blev party på kvällen! Och
gissa om det blir repris nästa år? Ja inte på
eländet, men på andra racet.
På hemvägen hann vi dessutom med att gå

dƌĞǀćůďǇŐŐĚĂ;͍ͿŚĞƌƌĂƌŵĞĚ:ŽŚŶŚĂƚŚĂŵŝŵŝƩĞŶ͘

DĊŶŐĂƐƚĂǀŶŝŶŐĂƌŚĂƌũĂŐƐĞƩƉĊǀĊƌƚĞŌĞƌŶĂŵŶ͕ŵĞŶĚĞƩĂƚĂƌŶŽŐƉƌŝƐĞƚ͘
&ĂƐƚĚĞƚĚćƌŵĞĚ͟s/W͟ůĊƚĞƌũƵƚƌĞǀůŝŐƚ͘͘͘

på Garden Party hos John Chatham. Han ﬁrade 50 år i business, och ställde till med en
riktig fest under söndagseftermiddagen.
Inte bara en massa njutbara Healeys på
hans fantastiska egendom – både familjebostad och verkstad – utan helgrillad gris, vin,
öl och musikunderhållning. Bandet bildades
nog samtidigt som han startade sin verksamhet, bara njutbara 50- och 60-talsklassiker.
En parentes till: i den välstädade verkstaden
kunde bl a helaluminiumblock till 3000 beskådas. Vacker syn – vackra pengar. Till salu
för runt en hundring (TKr alltså!). Men dessvärre inte homologiserat för race ...
Efter en natts stopp i Southhampton hos
våra ”sommargrannar” Lisett och Micke,
som varit med oss under hela helgen, inleddes den ganska enahanda men problemfria
hemresan. Men långt var det!
Anders Lotsengård #113

&ćƌĚŝŐďĞĂƌďĞƚĂƚůćƩŵĞƚĂůůďůŽĐŬƟůů,ĞĂĞůǇϯϬϬϬ͘
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Aggeryds
Healeyhörna

H

ello Healey Lovers! Varför går tiden så fort när man blir lite äldre? Bara en reﬂektion, för även när man som jag är ”halvpensionär” så tycker man att det ska vara
lugnt när det gäller alla dygnets 24 timmar och att man ska kunna ﬁxa allt som man
tänkte göra då man slog upp ögonen på morgonen. Men så är icke fallet och det kanske
kan förklaras med att man inte har samma ork som då man var i sina ”bästa år”, vilka
de nu var? Fan vet men tiden går i alla fall väldigt fort!
Inte så mycket att rapportera om när det gäller
Healeymarknaden. Det har bara varit ett fåtal
bilar som jag har fått in rapporter om, men eftersom vi nu har denna egna hörna kan man ju
ta ut svängarna och även rapportera om det som
inte är så Healey relaterat. Och det gör jag nu!
Så fort jobbet med Johans lägenhet på Dalagatan var klart så lyckades vår Lisa med pojkvän köpa ett renoveringsobjekt på Söder. Så det
var bara att köra över verktyg, sågar mm till en
ny adress och sätta igång igen. För er som bor
lite mer utanför ”Fjollträsk”, (Stockholm), så
kan jag ge er lite sedelärande information om
hur rent ut sagt jobbigt det kan vara att hålla på
i storstaden med byggjobb.
Kommer alltså upp med vår pickup fullastad
med reglar, gipskivor och annat som ska lastas
av. Gatan på Söder där lägenheten ﬁnns är en
återvändsgränd och det är då naturligt att parkera lasset där för att spara några steg när det
gäller att få av allt som ligger på ﬂaket. Sagt och
gjort: vi sätter igång och lastar av och då kommer två P-Lisor fram – detta blir nu ett referat

Nu till saken: det fåtal Healey bilar som sålts
kommer nedan. Räknar fortfarande med en
växelkurs på 8:1 för att det ska bli lite lättare att
följa de tidigare priserna mot vår Krona.
Silverstone, Northhamptonshire England.
1958 Austin Healey 100-6. #BN6L4632. Blå
med blå inredning. 8438 miles. Nyligen renoverad och med god ﬁnish och passform. Ram och
motorrum ser ut att vara i mycket bra skick. Allt
krom nytt och originalhjulen är bytta mot kromade 72-ekers fälgar. Den blå färgen på bilen är
inte en originalfärg.

från vår konversation;
– Här får ni inte parkera!
– Vet mycket väl om det, MEN vi har bilen full
med byggmaterial och måste bara få lossa det och
bära upp det till lägenheten. Sedan lovar jag att
vi ﬂyttar på oss! Snälla ge oss bara tio minuter så
ska vi ha lastat av det hela!
– Ni får ställa er på en markerad lastplats!
– Var ﬁnns det en sådan i närheten?
– Vet inte, och tror inte att det ﬁnns en sådan här
på denna lilla gata!
– Men vad gör jag då????
– Flyttar på dig!!!

Under denna konversation med P-Lisa #1 så
såg kollegan till att det satt en lapp på vindrutan
med 1 000:- i böter för att ha parkerat på olaglig
plats! Tacka f´n för att det blir dyrt att bygga i
Stockholm när varje hantverkare måste räkna in
böter som en del av debiteringen till kunden.
Börje, hur gör ni som jobbar i Stockholm?
Bara för att ni ska tro på att det jag säger är
sant så nedan bild från den intensiva och mycket skitiga perioden då vi rev gamla tegelväggar
i lägenheten!

Kondition 2.
Såld för 71 145 USD eller ca SEK 570 000.
Kommentar: Såldes 2013 på R&M Auctions
för $ 59 322. Sedan dess har bilen gått ca 1 000
miles och priset är förvånande högt för en 1006 som är den minst attraktiva versionen av Big
Healey. Får betraktas som mycket bra sålt!
Worldwide Auctioneers, Auburn USA.
1965 Austin Healey 3000 Mk3. #HBJ8L
31563. 16533 miles. Svart med röd inredning.
Miltalet uppges vara original och att bilen är
helt orörd förutom byte av vätskor och rena slitdelar. Dokumenterat med två ägare där nummer
två köpte den 1985 från första ägaren. Passformen är bra men inte i utställningsskick men det

Faktaruta.
Vad betyder ”konditionssiffrorna” i auktionsvärderingarna?
Kondition #1-bilar är i världsklass. Den frammanar bilden av den bästa bilen, i rätt färger, på gräsmattan vid de ﬁnaste concours eventen. Perfekt ren – har rengjorts
ända ner till däckens slitbanor. Lackering och krom spegelblankt. Damm och smuts är förbjudet, och alla delar, inklusive alla originaldekaler, är korrekta och perfekt
monterade. Beskrivningen i ett ord av #1 bilar är ”concours”. För att ge ett bra exempel från vår egen klubb så är Nils-Fredrik Nyblaeus blå 3000 (se bild nedan) en
kondition 1 bil som kan ställas ut vart som helst i världen, och vinna priser, och inbringa de stora pengarna!
#2-bilar skulle mycket lätt kunna vinna en lokal show. De kan vara tidigare #1-bilar som har körts och åldrats. Även rutinerade domare måste leta noga för att ﬁnna
brister, men de kommer förmodligen att hitta några, osynliga för den vanlige åskådaren. Färg, krom, glas och interiör är av högsta standard. Ingen synlig avgasrök vid
start, inga ovanliga ljud från motorrummet. Bilen upplevs som om den kommit direkt från tillverkningen. Beskrivningen i ett ord för #2-bilar är ”utmärkt”. Det är
många i klubben som har kondition 2- bilar, ingen nämnd och ingen glömd!
#3-bilar har några, men inte alla felen i en #4-bil, vilket kan balanseras av kanske en fräsch lackering eller en ny, rätt inredning. #3-bilar fungerar bra, men kan ha
vissa felaktiga delar. Dessa bilar används inte för dagligt bruk men klarar en långresa utan problem. Den vanlige åskådaren hittar inte några synliga fel, utan tycker
att du har en väldigt snygg bil! ”Bra” är ett ord som beskriver en #3-bil. I denna kategori faller nog majoriteten av våra bilar i klubben. Många gånger så kan även en
mängd modiﬁeringar leda till att en annars #2-bil kommer att klassas som en #3. Jag tar min egen 3000 som ett bra (?) exempel!
#4-bilar är bruksbilar med brister synliga med blotta ögat. Kromet kanske skrovligt eller repigt, vindruta med stenskott. Lacken är tveksam, och kanske har stötfångaren eller en skärm en liten buckla. Interiören kan ha spruckna sömmar eller en krackelerad instrumentbräda. Inga viktiga delar saknas, men fälgar eller inredningen etc.
kan skilja sig från original. #4-bilar kan också vara en tämligen sliten äldre renovering. ”OK” är ett ord som beskriver en #4-bil.
#5-bilar är renoveringsobjekt med exempelvis svåra rostskador, matt och ﬂagnande lack, felaktig/trasig motor och mekanik, sliten och trasig inredning, rostprickigt
och skadat krom. Bilar i denna kategori är vanligtvis ”barn ﬁnds” eller bilar med långvarig lagring och försummelse och kräver stora ansträngningar, och en tjock
plånbok, för att bli traﬁksäkra. ”Rå/risig, eller ett vrak” kan bäst beskriva en #5-bil.
För att öka spännvidden så kan bedömningen även ha en plus eller minussiffra för respektive kategori. Med andra ord så är en nummer 2+bil mycket nära en
concours-bil.

ger bara extra kredit till påståendet att det är en
orörd originalbil. Lack, krom och inredning är
i bra bruksskick.

Kondition +3
Såld för 92 950 USD eller ca SEK 744 000.
Kommentar: Denna Healey ger en bra bild av
hur bilarna såg ut när de levererades från fabriken. Passform och ﬁnish är inte upp till dagens
standard och överträffas lätt av alla de renoverade Healeys som ﬁnns på marknaden. Men
det ﬁnns ett stort värde i att ha en helt original
bil och numera har de ﬂesta utställningar även
klasser för icke renoverade bilar. Där kommer
denna Healey till sin rätt. Flera budgivare slogs
om bilen vilket förklarar det höga priset. Får
betraktas som mycket bra sålt med liten eller
ingen upp sida för köparen.

Bonhams Oxford, England.
1960 Austin Healey 3000 Mk1. #HBT7
11751. 47 452 miles. Röd med svart inredning. Bra bruksskick och med god passform på
skärmar och dörrar. Inte helt original med bl.a.
Moto Lita ratt och kromade fälgar.

Det var allt för denna gång och jag ser fram
emot när allt renoveringsjobb på Kvarngatan är
klart och kan tillbringa lite kvalitetstid i garaget! Det är en lång lista på saker som ska åtgärdas innan vårsolen tittar fram igen och det är
dags för att rasta alla bilar.
Kondition – 2.
Såld för 69 213 USD eller ca Sek: 554 000.
Kommentar: Original högerstyrd och såldes
ny i England. Bra bruksbil som såldes för rätt
pengar för båda parter.

Men vintern är ju som bekant lång och med
lite bra ledighet över alla helger ska det väl
bli tid över framöver. Hoppas att ni alla får
en riktigt bra Jul och ett Gott Nytt År!
önskar Ulf och Johan

Övriga annonser.
Central Classic Cars USA.
1960 3000 Mk1. Röd / vit med svart inredning. Vit hardtop. Begärt pris 69 900 USD eller ca SEK 560 000. Ser bra ut på bilden men
mycket få uppgifter i annonsen.
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EǇďůčƵƐDŽƚŽƌƐƉŽƌƚ>ƚĚ
– on the road again!

dĞǆƚ͗EŝůƐͲ&ƌĞĚƌŝŬEǇďůĂĞƵƐ
&ŽƚŽ͗:ŽŚŶZĞƩĞƌ͕ŚĂƌůŝĞtŽŽĚŝŶŐŽĐŚdŽƌďũƂƌŶ:ŽŶƐƐŽŶ͘

När vi stack iväg i slutet av april för att åka
till Donington Festival i England för femte
gången var det ingen som tänkte på att vi
skulle spendera två av årets 12 månader
”on the road”. Men så blev det. Två härliga
månader med massor av upplevelser. Precis
som tidigare år hade vi bara kommit någon
kilometer när Nina sa; skönt, nu är vi fria
igen och på väg!!
Resultat: 45 nätter i husbilen och tolv på
hotell. Samt naturligtvis resultat under racen
– ömsom vin, ömsom vatten. Men mest vin!
Mer om det nedan.
Vi köpte ju en ny (nåja, den hade gått 2000
mil) husbil 2014 så vi åker ganska bekvämt
numer. Det har vi inte ångrat en sekund. Bara
såå skönt. 5,2 ton, bakhjulsdriven med tvillinghjul, nästan 200 dieselhästar och kan dra
3,5 ton om jag någon gång skulle få för mig
att ordna en trailer att sätta bägge racebilarna
på. Golvvärme, luftkonditionering, ugn, tv,

Hårt fokuserad och sammanbiten inför
ƐćƐŽŶŐƐƉƌĞŵŝćƌĞŶƉĊŽŶŝŶŐƚŽŶ

stort kylskåp och fruktansvärt mycket stuvutrymme.
Tjusigt värre fast vi har fortfarande inte begripit hur man ska använda alla knappar till
belysningen. En liten sommarstuga helt enkelt
– i perfekt miljö – på racerbanan. I garaget där
bak, det stora kylskåpet till trots, huserade en
extra kylbox bl. a. med Ninas solrosfröbröd
från Markatta. I frysen trängdes älgfärsen med
kronhjortsentrecote och isbitar till GT:n. Och
en fruktansvärd massa grönsaker, vad det nu
ska vara bra för (ja, ja, jag vet att det är nyttigt). God dansk pilsner, kylskåpskall ﬁl och en
härlig Beaujolais. Dessutom gick första dagen
som en dans då vi inte hade någon trailer bakom utan vi kom hela vägen ner till södra Danmark till vår favoritplats under en bro vid Møn.
Fick bästa platsen vid vattnet, klarblå himmel
och solnedgång.
Kan man ha det bättre?
Jo sa Nina, det kan man. Hundarna skulle varit med! Men hon tröstade sig med böcker. Tror
det blev inte mindre än 23 stycken under våra
racingturer 2015 så vi har nu ett mindre bibliotek där bak. Glömde säga att i garaget där bak
i bilen förvarades sonen Philips gamla Yamaha
Chappy från 1979, som jag tagit över som depåfordon. Inte mer än rätt kan man tycka då
jag en gång köpt den och dessutom betalat alla

^ƚŽƌŐůćĚũĞƉĊĂŶĚǀŽŽƌƚ͘
dǀĊĂŝŬůĂƐƐĞŶĞŌĞƌϵϬŵŝŶƌĂĐĞ

reparationer, som avkörda fotpinnar och annat
smått och gott, under hans aktiva år. Den stod
15 år i en bod i avvaktan på bättre tider, som nu
har infunnit sig. Perfekt depåfordon på bl. a.
Silverstone där det är två km mellan depåerna,
och särskilt med en ny 80cc trimcylinder från
Pollini!
Har jag berättat att jag jagar skalper? Har svårt
att sitta still och inte göra något utan livet måste
hela tiden utvecklas, helst på ett någorlunda effektivt sätt. Gick förresten i pension i våras, den
första april. Nina tycker det är ett riktigt aprilskämt för hon anser att jag fortsätter som förut
fast nu utan lön! Så är det inte utan jag har faktiskt släppt hälften av mina uppdrag. Skalperna
då? Jo, det var Nürburgring, Zandvoort och Portimao. Alla tre värdsberömda racerbanor som
jag inte kört på tidigare. Det är fantastiskt spännande att köra på nya banor! Varje skalp markeras med en liten dekal över banan som sätts upp
på tavlan över ingången till mitt garage.
Blev det då som det var tänkt? Nej, förstås inte
– inte exakt i alla fall. Å ena sidan vann jag
ﬂer priser internationellt under 2015 än jag gjort
sammanlagt under tidigare år utanför Sverige.
Å andra sidan tog jag bara två av skalperna och
YOP (min 3000) gick sönder ett par gånger vilket stoppade två planerade körningar i Racerhistoriska Cupen i Sverige.
Min kära gamla 100M, som jag nu haft i tio år,
uppförde sig dock väl hela säsongen.

Vilka skönheter!
Ϯ͟^h^ĂŶĚĐĂƐƚĞĚ

Men så hade jag också kostat på henne två nya
förgasare; tvåtums SU av modell ”sandcasted”.
Så snygga!
Mats Svanberg säger att ”såna ska man ha i
glasskåpet i vardagsrummet” och inte på ett arbetsredskap. Bra gick de i alla fall!
Fullföljde alla fyra racen i Woodcote Trophy
på Donington, Brands Hatch, Silverstone och
Spa Francorchamps plus Healey Championship på Silverstone den 21 juni, dagen efter
Midsommardagen! Vi tog sexplanet från Skavsta på Midsommardagens morgon och var tillbaka 48 timmar senare.
Vad gjorde det: Midsommar var ju värsta
vädret på 100 år. Enda smolket i bägaren var
att jag ﬁck en Aston-Martin DB2/4 i vänstra sidan i Graham Hill Bend på Brands Hatch. Han
försökte gå på insidan men tappade bilen, kom
tillbaka in i mig och snurrade sedan av. Han
bröt. Jag bröt inte. Blev istället trea i klassen
men hela vänstersidan ﬁck bucklas ut, riktas
och lackeras. Fick förstås en ursäkt men också
räkningen för reparationen av min bil. Den blev
i alla fall snygg till Healeyracet på Silverstone
fyra veckor senare.
YOPs uppförande var litet mer volatilt. På
Donington släppte styrväxeln pga. en knäckt
spacer som i sin tur berodde på en spricka i fästet. Konsekvensen blev att det inte riktigt gick
att styra – blev litet sladdrigt helt enkelt vilket
iofs ökar spänningen (!), särskilt i farter över
200, men minskar komfortkänslan betydligt!
Vi hade ju åkt husbilen över för att släpa hem
YOP till Kinnekulle två veckor senare men av
det blev därför intet.
Brands Hatch fyra veckor senare utan anmärkning! På Silverstone Classic en Lotus
Elan i höger sidan som i sin tur ﬁck en Jaguar
E-type i sin högra sida. Allt i fullfartsböjen i
mycket hög hastighet i slutet av rakan vid nya
F1 depån. Det var inte jag som körde då! Vi
blev till slut tvåa i klassen vilket är bästa resultat hittills på Silverstone Classic. Jag var nöjd
då min varvtid på GP-banan förbättrades med
tre sekunder! Elanens tilltag ledde dock till att
hela högersidan ﬁck riktas och lackas. Dessutom smällde en kon sönder vänster framlykta
och shroud mitt all i uppståndelse. Tyvärr rök
därmed den första planerade skalpen nämligen
Nürburgring och bilen ﬁck bli kvar i England
för reparation. Därmed rök också racet på
Mantorp!
I slutet av augusti var det så dags för skalp
nr två; Zandvoort i Nederländerna. Nu började
Ninas böcker ta slut och reslusten därmed dämpas något! Hon krävde att få ﬂyga t.o.r. Själv
åkte jag måndag morgon hemifrån med husbilen för att hämta Nina på Schiphol på torsdag
kväll. När vi till slut hittade varandra i rätt terminal passade vi på att köpa en ny rullväska.
Man får ta de tillfällen som bjuds, även om det
är i ﬂykten.
Det ösregnade. Helgen blev i alla fall lyckad
och vädret bättrade på sig. Fantastiskt kul bana
som ligger ett stenkast (det är sant!) från beachen
mitt bland sanddynerna. Mycket kuperad och
inte en sekund att vila på. Och vi var verkligen
välkomnade. I hela staden – ja banan ligger också
ett stenkast från staden Zandvoort – var det fullt
av ﬂaggor, plakat och banners med racebilar och

ƌĂŶĚƐ,ĂƚĐŚ/ŶƐŝĚĞƌƵŝĚƐŽƌŶĞƌ
ͲŶŽƚŚĞƌŽŶĞďŝƚĞƐƚŚĞĚƵƐƚ͊/ŶƚĞǀĂƌũĞĚĂŐŵĂŶŬůŝƉƉĞƌĞŶůŽǁĚƌĂŐĐŽƵƉĞ͘͘͘

ƌĂŶĚƐ,ĂƚĐŚ͘,ĂŶďƌŽŵƐĂƌ;ĨƂƌƐĞŶƚ͊ͿʹƚŽŐŚŽŶŽŵƉĊŝŶƐŝĚĂŶŝƌƵŝĚƐŽƌŶĞƌ

Körigt (!) på Donington
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”The Boys are back in Town” på. Såväl läktare
som sanddyner runt och innanför i banan var
fulla av åskådare. Det var verkligen en folkfest
med mycket passion och glädje. YOP skötte sig
utmärkt och vi blev tvåa i klassen.
Årets höjdpunkt ur adrenalinperspektiv var
förstås Spa Sex-timmars. Vi körde med YOP i
år igen.
Väl preparerad för att klara sex timmar race
plus halvannan timme kval och ett antal timmar
testkörning. Fräsch motor, helt genomgången
drivlina med bromsar och allt, 120 liters tank,
dubbla batterier, stora extraljus, extra elförsörjning, särskilt identiﬁkationsljus m.m. Mina
co-drivers i år var Martyn Corﬁeld, UK, som
i vanliga fall kör den gröna endurancebilen
(Austin-Healey 100S-prototyp) och Jaap Sinke, NL, mer känd i familjen Sinkes gula 3000
med gröna ränder. Jaap har kört mer än tio Spa
Sextimmars.
Det var 110 startande! Jag började i nästan
två timmar utan stopp. Det gick bra. Börjar få
litet rutin på detta och var inte lika trött som
förra året. Därefter Martyn som också gick bra.
Stämningen var på absolut topp i depågaraget
och alla skrek varje gång skärmen uppdaterades med sektionstider och position. Rinus Sinke, Nina, Melanie Welsh och besökande som
Torbjörn från Vaggeryd, Johan Solman (som
nu vet om man får dricka öl i bandepån under
pågående race eller inte …) från Virserum,
Magnus Ahlkvist från Rydaholm m ﬂ. Har de
inget annat att göra i Småland? Man undrar!?
Kul var det i alla fall med alla besök. Det gick
som sagt kanoners kanoners bra och när Jaap
hade kört en timme, totalt efter 5 timmar, låg vi
på plats 17 overall och klättrade!
Wow!! De första åtta platserna belades av
Ford GT40:or! Då förstår ni. Det skreks i depågaraget så taket lyftes vid varje varvning.
MEN: då kom störtregn och en massa olyckor.
Vi var som tur var inte inblandade i någon i år.
Säkerhetsbilen ledde hela ormen genom bandepån för banan var avspärrad och då stannade
Jaap till hos oss. Han hade hört ett missljud
från höger bak. Jeremy trodde att det kunde
vara diffen men det visade sig senare att det
var ett bakhjulslager som skurit. Säg den glädje
som varar för evigt. Vi bröt.
Den sista skalpen var Portimao, strax norr om
Algarve i Portugal. En bana som byggdes för
åtta år sedan, med ambitionen att få Formel 1
dit. Men Bernie E ville annorlunda. Alltnog en
jätteﬁn bana, sju km lång och med fem blinda
krön. Perfekt anläggning.
Tyvärr spöregn både på kval och race vilket
kändes litet osäkert på en helt ny bana. Efter 35
minuters race började motorn låta annorlunda
så jag slog av. En ventilfjäder hade gått. Som
tur var tror jag motorn klarade sig men om det
vet jag lyckligtvis inget just nu. Det är nästa säsongs problem. Nina och jag stannade kvar en
vecka när vi ändå var där. Härligt sommarväder
i slutet av oktober men resandet började ju i
slutet av april d.v.s. sex månader tidigare, så vi
började längta hem på onsdagen.
Nu längtar vi redan till nästa säsong och nya
skalper!
Nils-Fredrik Nyblaeus #416
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Healey crown wheel & pinions

Now
British
Made
Higher speed from lower revs
£595

3.54:1 Crown Wheel and Pinions
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Internatio
est 100
s
UK Fast Holder

plus VAT

CRAX150B
A direct replacement for the original part made with
the benefit of
original drawings
to very high
specifications, these
guarantee to deliver on quality,
durability and performance.

Record

Don’t buy a product
that will be a pain to fit
and perform poorly,
make sure you buy the
best product, that will last.
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They come with the same setup data etched onto
each unit as the original and as described in the workshop manual.
This makes them straightforward to install, unlike our competitors
which have no marks - leaving you in the dark.

We also stock a range of
alternative ratios of both British and
European manufacture to suit BN1 & 100S 4stud axle as well as BN2 to BJ8 5-stud axle.
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Get our FREE performance catalogue for more
information and start shopping online today
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The price is right... The quality is excellent...

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

www.bighealey.co.uk
DENIS WELCH MOTORSPORT, YOXALL, BURTON ON TRENT, STAFFS DE13 8NA, ENGLAND
Parts Hotline: +44(0)1543 472244 E-mail: sales@bighealey.co.uk

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

Boras Motor corporation ab
magnus@healeyspecialists.com
@h l
i li t
0703-933349

Husbondegatan
H
b d
36B
B
507 60 BORÅS

Följ mina renoveringar på: www.healeyspecialists.com

Healeyklubben på Gran Turismo Expo
Healeyklubben visade upp sig på Gran Turismo Expo förra året delade vi montern
med MG- och Triumph TR klubbarna. Det
gav oss plats för två bilar vardera.
Lasse och Kerstin Engvall visade sin Healey 100. Det var andra gången, förra gången
2012, var den ett färdigt chassie. Nu visades
den upp provkörd i en säsong. Den vackert
ﬂoridagröna bilen drog många avundssjuka
blickar till sig.
Ingen Healeymonter utan en Sprite, Andreas
Stenberg kom med sin, i våras inköpta, Sprite
modell -60. Denna tidnings redaktör har haft
en hand med i spelet i samband med renoveringen av den. Andreas tillhör den förhoppningsvis kommande generationen i klubben
med sina 27 år.
I övrigt var denna mässa i stort sett sig lik
från tidigare år, nya bilar för mycket pengar
i den nedre hallen och entusiastbilar i varierande prisklasser på övervåningen.
På bottenvåningen i Gran Turismos rum var
temat svenskbyggda sportbilar och där visades
faktiskt två bilar med Healeyanknytning.
Den ena var Mats Svanbergs ur-Hult, den
första tillverkade som användes till racing på
80-talet.
Den andra var en ”Ockelboferrari” byggd på
ett Healey 100 underrede. Det var Erik ”Ockelbo” Lundgrens son Erik som visade upp den
bilen.
En hel del klubbmedlemmar passade på att
hälsa på oss i montern, kanske var det sofforna
som var en av orsaken till det?
Vi kanske ses där nästa år igen – om ni
kan, vill och vågar.
Text och bild
Tommy Lyngborn #372
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Avoid frustration and simply go for the best

Kilmartin is the premium brand for
Austin Healey chassis and sheetmetal replacement parts. Our
craftsmen have been producing
highest quality chassis for all Big
Healey models and a complete program of replacement parts for over
30 years.
Kilmartin chassis and sheetmetal
parts are widely known for their impeccable quality and superior fit. We
take pride in delivering professional
restorers and Austin Healey owners
a range of over 600 premium quality
sheetmetal parts. Avoid frustration
and simply go for the best.

www.kilmartin.eu
info@kilmartin.eu
+31 653 555 388

Dialog med läsare. Mer av sådant, vi har utrymme nog att vädra lite tankar, synpunkter och åsikter. Både bildligt och
bokstavligt utrymme alltså!
Denna gång har vår norra man Leif S och storstadsmannen Tommie T återigen glatt mig med var sitt bidrag. Mera
sådant om jag får be!
Som ni ser skulle det ﬁnnas plats för mer inspel/frågor/synpunkter. Signatur är OK, men redaktionen måste ha ert
namn och kontaktuppgifter.
Red.
Angående det du skrev i sista numret av Enthusiasten om att skjutsa ungar i bilen. Här
är vad jag tycker två härliga bilder av barn som gillar detta. Jag hoppas att man sår ett frö,
och väcker ett intresse för detta.
Den översta är tagen på Skellefteå motorfestival (lite om träffen nedan!) där vi ställde
upp i concours de charm och kammade hem första priset. Bilden är från Norran, vår
lokaltidning, fotograf Leif Andersson. Gissa om barnbarnen Sixten och Svea Ziolkowski
var nöjda!
På den undre bilden är det undetecknad tillsammans med samma barnbarn Sixten. Fotograf är Pär Hedberg och bilden togs under Guldrundan (som jag informerat om tidigare
i tidningen).
Och visst har du rätt i att man ska vara tillmötesgående mot dom man träffar, både
vuxna och barn, det ger så mycket tillbaka. Sen behöver det inte vara så lång tur man
bjuder barnen på, dom är ganska nöjda med att åka runt kvarteret.
Skellefteå Motorfestival arrangeras av SMS (Skellefteå motorsällskap) i samarbete
med tidningen Bilsport. 2015 var det andra året. Det är en träff för allt möjligt i motorväg:
mopeder, motorcyklar, traktorer, lastbilar, europeiska bilar sam massor av amerikanska.
Vi tycker att man ska passa på och ställa upp då det anordnas sådant. Både för att det är
trevligt, men också för att visa att det ﬁnns alternativ till ”amrikanare”. Många har aldrig
sett en Healey.
Det är ﬂera klasser med priser: snyggaste bil, publikens val, concours mm. Jag hade lite
dåligt om bilder från festivalen, men skickar både från festivalen och Guldrundan som
Sixten hängde med på.
Hälsningar från norr,
Leif Sundqvist #408, sektionsansvarig Norrland

Z,<ͲƐĞƌŝĞŶϮϬϭϲ
Kinnekulle
Gelleråsen Karlskoga
Knutstorp
Mantorp
Falkenberg

13-15 naj
17-19 juni
1-3 juli
1-21 aug
16-18 sept

Boka in och besök Healey-depån!

Waplans Groda med gubbkrafter!
Vad händer egentligen i
Marianne Waplans groda?
Bilden togs vid Flyg- och
Motordagen i Nyköping september
2015
Och jag vet vad som händer!
Tommie Tellander #500

Butik och snabb postorderservice
ZĞƐĞƌǀĚĞůĂƌŽĐŚƟůůďĞŚƂƌƟůůĚŝŶD'͕ƵƐƟŶͲ,ĞĂůĞǇ͕dƌŝƵŵƉŚ͕DŝŶŝ
ĞůůĞƌĂŶŶĂŶDƐĂůŽŽŶĐĂƌĨƌĊŶĊƌƐŵŽĚĞůůϭϵϱϱŽĐŚĨƌĂŵĊƚ͘

ǁǁǁ͘ďƌŝƟƐŚŵŽƚŽƌ͘ƐĞ
Gustav Adolfsvägen 8, S-141 32 Huddinge
Telefon: 08-664 53 10 • Fax: 08-664 53 18 • E-post: info@britishmotor.se
Öppettider: måndag-fredag 11.00-17.00 • lördag i regel 11.00-14.00 (sommartid stängt)
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www.ahperformanceparts.co.uk

Tel: 0044 (0)1926 817181

Healey Market
Ni som annonserar: glöm inte att meddela redaktionen när ni köpt eller sålt
delar och annonserna ska tas bort!
KÖPES:

Cab-ställning till AH 100 BN1

Körbar Frogeye,
helst i Stockholmsområdet.
Per Klitter 073-999 43 85
klittersson@hotmail.com

SÄLJES:
Efter att i 15 år kört, vårdat och njutit av min Jensen Healey
tänker jag nu sälja!
Högerstyrd. 1973, Mk 2. Regnr DHP 307. Gul med svart inredning.
Soft- och hardtopp. MHRF-försäkrad. Besiktigad OK 2014.
Bra bruksskick. Karossrenoverad 1984. Fler bilder kan mejlas.
Pris: 80 000 kr.
Olof Lokrantz #376, Arlöv, 070-542 38 26,
olof.lokrantz@telia.com

På medlemmarnas önskan återinför vi vårt
kalendarium här i tidningen.
Fast nu under vintersäsongen ﬁnns inte
mycket att informera om, men håll ögongen på hemsidan!

KÖPES:
Oavsett skick, bara den är reparerbar!
Stig Hellsten 0734-180111
Stighellsten@live.se

KALENDARIUM FÖR AUSTIN
HEALEY CLUB OF SWEDEN

Men tänk på att informationen på hemsidan oftast är mest aktuell och mer innehållsrik.

SÄLJES:
Weberanläggning till AH3000.
Använt en sommar. Tre dubbla Weber 45-or med insug,trattar,ﬁler och
reglagedelar.
Pris på förfrågan – de är precis som nya!
Knut Gravdal, Tönsber, Norge, Tfn +44 797 109 866
knut.gravdal@gmail.com,

EǇƩŝŶƚĞŝ͕ŵĞŶŽŵ͕ Regaliashopen!
AHCS-shopens lager har ﬂyttat till Stjärnhov i Södermanland och ansvaret för sortiment, försäljning och övrig hantering har övertagits av
undertecknad och hustru Ann-Soﬁe. Vi ska sköta uppgiften efter bästa förmåga och hoppas att ni även fortsatt ska vara nöjda regaliakunder.
Sortimentet är det samma och ﬁnns på hemsidan och på motstående sida i denna tidning. Vissa varor/storlekar håller på att ta slut så passa på
att förse er så snart som möjligt. Vi planerar att inom kort göra en ny enkät för att ta reda på lite mer om era önskemål om kommande sortiment,
men redan nu är ni naturligtvis välkomna med önskemål och förslag via mail eller telefon.
Beställningarna gör ni precis som vanligt till: www.healeysweden.com/regalia eller ring Micke på 076-282 80 99.
Avslutningsvis stort tack till Nina och Nisse som under många år skött ”klubbens affär” på ett föredömligt sätt.
”Micke” Frieberg

Och förresten: Du har väl inte
missat att det snart är jul?
Passa på att fynda julklappar till dig
själv och/eller nära och kära från shopen.
Kolla särskilt nyheterna och REAvarorna på nästa sida.
Beställ nu direkt så har du varorna
till jul!
Micke F
Här ligger shopen numera. I gott Healeysällskap, och snart ännu bättre: en nyrenoverad (jule-)röd AH3000!

Regaliashopen
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:ćŵĨƂƌďĂƌĂ ũĂĐŬŽƌ ŝ ŚĂŶĚĞůŶ͗
ϱϬϬϬ͗Ͳ͊EƵĞŶďĂƌƚ^ƚŽƌůĞŬD

Klubbmärke tyg 35:-

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

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

Klubbjacka 1500:- Nu 1200:-

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

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

Vagnmärke m medlnr 280 kr

SLUT

Klubb resp TEHMIS-keps
svart, grå, blå, 120:-

Vagnmärke 40-årsjub. 200 kr

Fleecejacka MAC 1, med
AHCS logga broderad. Två
ﬁckor med dragkedja. Dragsko i
nederkanten. S till 3XL. 240:-

Vykort nr 1 21x15 cm 10:-

ZĞĂ͕ZĞĂ͕ZĞĂ͊͊EĞĚƐĂƩƉƌŝƐ͊

Paraply ”golfmodell” grön/vit,
svart/röd resp röd/vit 250kr;
blå/gul 275kr, grön/ TEHMIS
50kr.

Vagnmärke TEHMIS 300 kr

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

Vykort nr 2 21x15 cm 10:-

Picknickﬁlt, svart / grön 230:Knapphålspin 20kr. Slipsnål 20kr. Slipsklämma 30kr.
Klubbmärke 20 kr
Vykort nr 3 21x15 cm 10:Piké ”Lacoste”, svart, röd 210:-

Bilvårdshink hoppfällbar 120:-

Använd klubbens utmärkta
och snygga reﬂexväst!

Fleeceväst vändbar Large
sista exet! 500 kr

Nyckelring DHMC 100:-

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

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

Manschettknappar
Austin Healey
Pris: 170 kr

Registreringskylthållare 50:-

För tröjor/skjortor etc
ange färg och storlek.
Frakt/porto tillkommer

Your Austin Healey 100 restoration should
be done one way... the perfect way!
100M
HEALEYS is dedicated to the preservation,
restoration and recreation of one of Britain’s
greatest sports cars: the Austin Healey 100M
,
100M and 100S. We believe restorations should
be done one way... the perfect way! Our team
of craftsmen and skilled technicians can
perform any task required, from complete

frame-off restorations to repairs. We have an
internationally acknowledged reputation for
investment grade restorations and the production of a continuation series of the iconic
100S. We are based in the Netherlands and
have a worldwide client base.

Investment Grade Restorations
100M
HEALEYS | Breinderveldweg 23 | 6365CM Schinnen | The Netherlands
www.100healeys.com | email info@100healeys.com | phone +31 653 555 388

