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äsongen 2016 lider mot sitt slut och redan i november bjöd året på en
riktig snööverraskning. Den för övrigt torra sommaren och framför
allt hösten har ju gett många möjligheter till nercabbade turer. För vår
del blev det några längre tripper, först till årsmötet i Bålsta, sedan bröllop i
Hjo och fortsättning till Velodromloppet samma helg som samt en rejäl tripp
i Skåne bl.a. för att byta framruta för andra gången eftersom första försöket
misslyckades.
Nu får Healeyåkandet och golfen vila över vintern och ersättas med motion
och gymbesök tills säsongen startar i april igen. Bilarna får också permission
tills det är dags för översyn av racebilen inför nästa säsong.
Planeringen för nästa årsmöte på Gotland är i full gång, boendet är beställt
och East Section planerar för de övriga aktiviteterna under mötet. Vänta inte
med att anmäla er, vi behöver era bokningar i god tid eftersom vi även skall
beställa färjetransport. Vill någon förlänga sin vistelse på ön så meddelar ni
det i anmälan till Mats som ansvarar för färja och logi.
Ni har väl observerat att anmälan till 5th European Healey Meeting Black
Forest 2018 nu är öppnad. Arrangörerna har ett fulltecknat program för
veckan med rallyn i Alsace och Schwartzwaldsområdet, kulturresa till Colmar och museum i Mulhouse. Dessutom besök på racerbanan Anneau du
Rine i Blitzhein i norra Frankrike där avsikten är att också genomföra ett
Healeyrace.
Meddela gärna mig om ni kommer att delta i 5th EHM så sammanställer
jag en lista för eventuell samordning.
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3FEBLUÚSFO
Tänkte hålla mig kort så här i julbrådskan, och dessutom få plats med ett par
viktiga inbjudningar redan på denna sida.
Men några kommentarer:
Aggeryds Healeyhörna står över detta nummer, men återkommer i marsnumret
och därefter i vartannat nummer. De händer för tillfälle inte så mycket på auktionssidan, men ökar det så kan det bli återgång till varje nummer.
Som traditionen bjuder blir det mycket Healeyracing i decembernumret. Det
nns plats för er i vårt team (seriens trevligaste med bästa sammanhållningen
och snyggaste depån!). Kontakta någon av oss i teamet för tips om tillgängliga
racehealeys! Det nns!
Men inte bara race, vi försöker spegla så mycket som möjligt av det som
händer i Healeyvärlden i vår klubbtidning. Fast det kräver ju att ni ute i landet är
aktiva med att ge mig material – själv hinner jag i princip bara bevaka racen ...
Anders Lotsengård
WĊƚĂůŽŵƚƌĞǀůŝŐƚŝĚĞƉĊŶʹŚćƌĚƵŬĂƐƟůůŬƌćŌƐŬŝǀĂƉĊDĂŶƚŽƌƉ͘
;DĞŶǀĞŵƚƵƐĂŶćƌƚũŽĐŬŝƐĞŶůćŶŐƐƚƟůůŚƂŐĞƌ͘͘͘Ϳ

&ŽƚŽDĂƚƐ^ǀĂŶďĞƌŐ

ƌƐŵƂƚĞƉĊ'ŽƚůĂŶĚ
ϮʹϰũƵŶŝϮϬϭϳ͘
ŽŬĂŝŶŽĐŚĨƂƌĂŶŵćůů͊

DĞƌŝŶĨŽŽŵĚĞƚǀĂůĚĂŚŽƚĞůůĞƚ͗ www.toftagarden.se

Planeringen pågår - förboka gärna din medverkan till Mats Svanberg (matsnils.svanberg@gmail.com) som ansvarar för färja och
boende. Flera avrese- och hemresealternativ kommer att nnas.
East Section svarar för programmet och återkommer till de detaljerna.
OBS! Stora delar av färjeresan kommer att subventioneras av klubben!
Håll ögonen på klubbens hemsida, där kommer mer info och de skarpa anmälningsmöjligheterna.
Enthusiastens nästa nummer kommer först i mars, och då är det nog försent!

EƵćƌĚĞƚĚĂŐƐĂƩƉĊĂůůǀĂƌĨƵŶĚĞƌĂ
ƉĊϮϬϭϴĊƌƐƐƚŽƌĂƵƌŽƉĂŵƂƚĞ͊

Datum 10 –16 Juni 2018

Inbjudan nns nu ute, dels möjlighet att registrera sig så man är garanterad deltagande,
dels anmäla sig för kommande nyhetsbrev etc via mejl. Du går in via länken www.euromeet2018.com. Där nns även mycket info om mötet och omgivningarna. Länken ligger
”tryckbar” på klubbens hemsida (fungerar inte i tidningen …).
Mötet ligger i mellan Alsace i Frankrike och Black Forest i sydöstra Tyskland, i
närheten av städerna Colmar, Freiburg i.B. och det för Bugattimuseet kända Mulhouse.
Glöm inte meddela ordförande PG när du anmäler/registrerar dig, klubben vill
gärna ha koll på vilka medlemmar som avser åka dit, för ev samordning av resor, biljettbokningar etc.
Nytt för denna gång är även att det nns möjlighet att campa (husvagn, husbil, tält etc) i
anslutning till träffen för de som så önskar.
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rets RHK-säsong bjöd på ömsom vin, ömsom vatten för Healey Racing Team. Då avser jag inte i första hand måltidsdryckerna till
grillfesterna på kvällarna och det under ett par helger överdrivna regnandet, utan mer att teamet mestadels var något decimerat men
ändock gjorde bra ifrån sig i de esta racen. Jocke Glaes valde att ta ett sabbatsår (det blir väl inte er Jocke!?) och Nils-Fredrik var
ofta upptagen av sin internationella karriär.
Teamet utökades också under året med en Opel (sic!) då Claes son Arvid redan under premiärtävlingen, inte bara för säsongen utan även för
Arvid och bilen, kvalade in som fyra i sitt heat för Std&GT/GTS-bilar 1966–1981 och lyckades behålla denna placering även i första racet.
Snyggt jobbat Arvid, och resten av säsongen gick i samma imponerande stil, med en total andraplacering i klassen. En sådan kille kan vi stå ut
med i teamet, trots det tveksamma bilvalet …
Kinnekulle Historic Meeting 13- 15 maj 2016.
/PG Johansson #12

Årets premiär för RHK-serien kördes på Kinnekulle. Det fantastiska sommarvädret som varat i
två veckor hade de nitivt tagit semester, det var
kall nordanvind och endast ett par plusgrader
blandat med regn. Långkalsong och toppluva
på!
Förväntningarna inför ny säsong är ju alltid
stora och man är laddad på att testa eventuella
uppgraderingar som för min del var en ny utväxling, nya ventilstyrningar samt en omgång
nya däck.
Under fredagen var det en fri träning med ett
pass på morgonen och ett på eftermiddagen.
Under det andra passet rasade mitt vänstra
framhjulslager efter några riktigt bra varv. Det
blev en hel del mekarjobb med hjälp av mina
kollegor och särskilt Lotsen och Mats som
gjorde en heroisk insats under era timmar med
att ta bort de båda lagerhalvorna från hubben.
Lotsens envishet, sittandes hamrandes på asfalten imponerade, och att han dessutom lyckades
ge även min tumme en fullträff får jag väl stå
ut med.
Lördag morgon fortsatte vi med att montera
dit lagret och byta till de nya däcken. Det var
rejält blött, men med full support lyckades vi
hinna till tidskvalet. Detta gick över förväntan
och jag stoltserade med att vara snabbare än
både Claes och Nisse, vilket aldrig hänt tidigare.
4

Teamet undrade vad som hänt med gamle PG.
Fjärde tid och andra startled efter Bengt-Åke
i Elan, Peter Lindén i Ford GT 40 och Lotsen.
Inför race 1 på eftermiddagen var jag spänd
men min plan i starten höll inte. Fick släppa
Claes och Nisse i kvarnkurvan, hängde på och
lyckades pressa Nisse på slutet utan möjlighet
att passera. Lindén vann före Bengt-Åke, Claes
trea, Lotsen fyra Nisse femma och jag sexa.
Micke i den betydligt motorsvagare Sprite körde in som elva.
Till race 2 på söndagen hade det torkat upp.
Hade femte bästa tid från gårdagens heat och
startade i tredje led. Gjorde återigen en dålig
start och passerades av Nisse. Lotsen var stekhet och började antagligen tänka på pallen när
han förivrade sig och var av i Kvarnkurvan och
dessutom bjöd på en spektakulär snurrning i utgången på startrakan i slutet av racet.
Flaggvakterna applåderade när han med ca en
centimeter marginal till räcket avslutade snurrningen med att i samma rörelse fortsätta racet.
Eftersom det var torrt blev jag hårt uppvaktad
av Elanerna och ck Anders Ek hängandes i hasorna. Hade bestämt mig att ”denna gång skall
han vara bakom” för att få tyst på Mats, som alltid vill ha förklaring varför jag inte håller emot.
Bengt-Åke vann före Janne Kling, Claes, Nisse,
Lotsen samt jag på sjätte plats, Micke återigen
elva.

Kanske en av mina bättre tävlingar trots att
jag ck släppa några placeringar, kapade även
åtta tiondelar på min tidigare bästa varvtid till
1.05.569.
Velodromloppet Oldtimer Grand Prix,
Karlskoga 18-19 juni 2016. /Anders Lotsengård #2
RHK:s enda helt egna tävling har blivit en stolt
och mycket framgångsrik tradition. Mycket bilar, även från andra europeiska länder, mycket
kringarrangemang och dessutom genom stor
och entusiastisk publik en god intäktskälla för
RHK. Bådar gott för framtiden för historisk racing i Sverige. Ska du välja en enda tävling som
åskådare så är det denna! Eventuellt med undantag för er i sydligaste Sverige, då kan Sportvagnsmeeting på Knutstorp vara ett nästan lika
gott alternativ.
Årets upplaga hade dessutom lyckats locka hit
över tjugo V8-bilar i klassen upp till 1965, så
de ck ett eget heat. Vad det mullrade gott! Och
vad mycket gummirök från spinnande bakdäck
i kurvorna. Mera!
En annan nyhet var att det kördes ett 40-minuters race med obligatoriskt depåstopp (och
frivilligt förarbyte) under söndagen för GT- och
standardbilar upp till 1965.
Vårt team var denna gång något decimerat
då PG var på bröllop. Dock inte eget, det är
väl nästan 50 år sedan …
I övrigt löpte allt på ungefär som vanligt,
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d v s med Claes som bästa Healey i kvalet och
vi andra i ganska tät följd därefter. Men i första
racet uppstod lite kalabalik i startsvängen då en
GT40 och Corvetten dansade runt lite med följd
att Claes (tämligen orättvist om ni frågar mig!)
drabbades av en drive through-bestraffning för
att ha passerat en bil under gul agg. Själv lyckades jag förivra mig (händer lite ofta tycker min
hustru!) vid en varvning och kom lite långt efter
Nisse som jag jagade. Men säg den glädje som
varar (för Nisse alltså!) – i ingången till sista
kurvan på sista varvet ck jag se Nisse köra rakt
in i innerkurvans gräs och helt plötsligt var jag
bästa Healey och sexa totalt.
Dessvärre var det inte en vanlig avkörning
som drabbat Nisse, utan det var växellådan där
han borstat tänderna lite för hårt, ett par drev
visade sig sedan inte ens ha löständer kvar!
Mickes Sprite hade redan under heat 1 även
den parkerat i gräset i ett rökmoln, som vid senare teststart i depå visade att den lille gule

övergått till att vara en oljefontän. Micke behövde ingen Brylkräm mer den helgen!
Under heat 2 var Claes tillbaka i gammal god
stil och blev bästa Healey på en hedrande sjätteplats totalt, med mig en bit längre ner i listan.
Fyrtiominutersracet då? Jag, Nisse och Claes
var anmälda, men då Nisse var utan bil tackade
han ja till att dela SID med mig. Claes. som den
mycket stolte och förtroendefulle fader han är,
erbjöd sonen Arvid att köra Healeyn halva racet. Det gick strålande, tror t o m Claes började
tvivla på det kloka i sitt beslut när Arvid förvaltade bilen och en hedrande sjundeplats med
stor framgång och både tangerade och (tror jag)
slog faderns varvtider. Första gången i en Healey! ”Vadå, sa Arvid, det var ju bara att gasa och
styra som vanligt …”. Nisse och jag hankade
oss runt med en allt mer eldsprutande SID (mer
om det nedan) och fullföljde på en placering
längre ner i fältet.

Svenskt Sportvagnsmeeting på Knutstorps
/PG Johansson #12
Ring 1-3 juli 2016.
Som vanligt var det både Sportvagnsmästerskapet och RHK. Det kördes för 43:e gången och
till skillnad från föregående års rekordvärme så
bjöd det på en regnig inledning.
Just under fredagens fria träning var det dock
uppehåll, men på kvällen var det omväxlande
regn och skyfall.
För Healey Racing Team var Claes, Lotsen,
undertecknad på plats, samt Elmons son Petter
i faderns Sprite. Nisse tävlade på Brands Hatch,
Micke hade inte lagat bilen sedan Gelleråsen
och Jocke hade andra prioriteringar trots att han
med sin bil var dragplåster på både af scher och
annonser inför tillställningen. Hur tänkte du där
Jocke?
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Lördagens blöta kval påverkade varvtiderna
som hamnade över 1.30. En dansk Ginetta på
pole, Claes tvåa, Lotsen sexa och undertecknad
sjua bland en hel drös av Elaner.
Till eftermiddagens race hade himlen öppnat sig
och det blev ”WET RACE” med ertalet piruetter och någon avåkning. Jag höll min sjundeplats
några varv innan en ung dansk visade framfötterna (?) – passerade mig på rakan – kanade av
– passerades av mig – passerade mig igen – för att
avslutningsvis möta mig front mot front i Kvällspostenkurvan där han snurrat. I slutet av loppet
släppte hardtoppens främre fäste och jag ck dra
av på takten på rakan och blev tyvärr passerad
av två bilar. Claes gjorde sin vana trogen ett bra
race och slutade trea, Lotsen sexa och Elmons son
tolva.
Söndagens race var direkt efter lunch med varning för regn som tyvärr kom först efter loppet.
Healeyn kan nämligen matcha Elaner bättre i vått
väglag.
Vi i Healeygänget ck det jobbigt att försvara våra startpositioner, Claes använde hela
6

sin breda körstil och lyckades hålla en snabbare Elan bakom sig och slutade sexa. Lotsen
lyckades hålla en fabriks-Marcos bakom sig
till slutet av racet då han blev passerad på rakan
varefter Marcosen hamnade i makadamen och
vi ck avsluta racet bakom Safety Car, Lotsen
åtta och jag tia med Petter på platsen efter mig.
Nostalgia Racing Days & Classic Car Show,
Mantorp Park 19-21 augusti 2016.

/PG Johansson #12

Fjärde deltävlingen i RHK-serien på Mantorp
Parks na bana som är en av de få högfartsbanorna i Sverige. Över 180 deltagare på banan
som även inkluderade 40-talet Legend Cupbilar.
Lördagen kunde förutom strålande väder och
täta race bjuda på en imponerande samling
av entusiastbilar inne på utställningsområdet.
Mantorpshelgen har verkligen vuxit till sig
och blir förhoppningsvis en institution med bra
marknadsföring av vår historiska raceserie.
På fredagens fria träning infann sig kanske
halva startfältet. Jag kom till andra träningen
som genomfördes i hällande regn. På lördags-

morgonens kval i vårt heat då Claes överraskade
med höga 1,34 vilket är en mycket bra tid. Dahlbacka var snabbast i sin Corvette. Jag lyckades
pressa personbästa med 2 sek, 1.41.7 vilket blev
nionde plats på gridden för heat 1. Eftermiddagens race blev lite kaotisk. Jag bestämde jag
mig för att hålla bilen med handbromsen för att
inte återupprepa förra årets tjuvstart – startplattan lutar på Mantorp – medan Claes missuppfattade signalsystemet och blev stående i starten
och tappade sin andraplats från träningen. Jag
passerade först Anders Ek i Elanen.
Även Claes som dock kom igen med besked
för att återta sin förlorade position. Racet för
mig blev en tuff kamp att hålla först Ek stången
men även den nya Jaguaren E-type framförd
av Kenneth Bellman med Solmans ex-motor
bakom mig. Ett par varv före målgång bröt jag
av växelspaken och ck endast en fem centimeters pinne att växla med. En nog så mangrann
uppgift men lyckades hålla min åttondeplats i
mål och med en ytterligare sänkt varvtid med
1,5 sek. Claes lyckades arbeta upp sig i fältet
och slutade fyra, Lotsen försvarade sin sjätte
träningstid mellan två Elaner, Elmon slutade 11
efter en hård ght med sonen, samt Micke 16
med mindre strul med sin Sprite.
Söndagens race startade lika gårdagens men
utan strul och jag lyckades få Ek bakom mig
i Pariserkurvan, var sedan uppe i hasorna på
Cederbergs Elan som höll igen i chikanen, jag
pressade mig förbi men lyckades inte hålla bilen utan ög över de höga curbsen och tappade
allt. Antagligen hoppade, eller gick, äktremmen av som en följd av skuttandet, för efter en
stund tändes laddningslampan. I min okunskap
och upphetsning fortsatte jag ytterligare några
varv tills jag snurrade i Pariserkurvan i mitt eget
kylvatten. Överhettad bil och jag bröt. Claes
missade inte starten denna gång utan körde
till sig en pallplats, Lotsen var het som vanligt
och lyckades klämma sig före två Elaner och
bli sexa, Elmon elva och jag tolva, Micke ck
tyvärr bryta.
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Eftertext: Det var inte den befarade katastrofen i motorn. Toppen hade klarat hettan, så det räckte med att
kolla igenom och byta topplockspackning. Men nervöst
var det att lyfta på toppen! /PG
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Falkenberg Classic, 17-18 september 2016.
/PG Johansson #12

Årets säsongsavslutning i RHK- och Sportvagnsserien inklusive Mazda MX-5 cup genomfördes en septemberhelg i strålande väder. Tävlingen samlade imponerande 240 deltagare och
innehöll även en sportbilsutställning som dock
var något blygsammare än den på Mantorp.
Uppstigning 06.00 på fredagen för avhämtning
av nygräddade wienerbröd till teamet. Lotsengård kom sin vana trogen redan på torsdagen
för att tillförsäkra oss om bra plats för teamet.
Healey Racing Team representerades av Claes,
Lotsen, Elmon och undertecknad samt Claes
son Arvid som under året har imponerat med sin
snabba Ascona. Fredagens fria träningar avlöpte
väl och bilarna var ” t for ght” inför lördagens
kval.
Kvalet dominerades av två GT40 och två Lotus
Elan före Claes, Lotsen och jag åtta med för mig
nytt personbästa på 56.083. En sänkning med
nästan en sekund!
Starten i racet gick bra, jag lyckades ta Tord
Ekegren i chikanen men ck sedan släppa eftersom han var snabbare. Claes femma, Lotsen sexa
tätt efter med Tord i Elanen strax därefter med
kommentaren att ”de där sladdande Healeyherrarna inte är lätta att passera!”. Jag själv åtta före
bl.a. en annan Elan.
Lotsen hade under racet skaffat sig en bättre
varvtid än Claes varför startordningen blev
omvänd i heat 2 med två GT40 och två Elaner
före första Healeyn på gridden som var Lotsen,
Claes sjua jag nia bakom honom. Claes tjuvstartade och tvärnitade innan starten, sedan blev det
dragracing ner till chikanen. Claes genade över

&ŽƚŽ͗,ĂŶƐ<ũĞůůŝŶ
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gräset, jag passerade Ek, och när vi kom in i nästa
sväng hade Tord Ekegren fått en kyss av Lotsen
och snurrade med efterföljande plåtkontakt och
bröt. Claes pressade sig förbi Tord och jag ck ta
vägen över sandfållan för att undvika plåtkontakt
och tappade mark, under det att Lotsen försvann
som en avlöning. De fyra första behöll sina positioner, Lotsen blev femma beroende på att Claes
ck tidstillägg på 30 sekunder för sin tjuvstart
och jag blev åtta.
Jag är relativt nöjd med min säsong, trots några
små malörer med växelspaken, äktremsbrott
och problemet med hardtoppen. Har sänkt mina
varvtider i samtliga lopp som kanske delvis får
härledas till den nya diffen. Dessutom fått lite beröm från hustrun, och det värderar jag högt.
Redaktörens eftersnack: De som haft fördelen och
glädjen att besöka något av årets race (och du glömde väl inte att titta in i Healeydepån?) har kanske sett
mig med SID som en eldsprutande drake?

På Gelleråsen lyckades ju t o m Nisse få till det i
bandepån med SID så till den milda grad att funktionärerna började släcka runt ljuddämparen med sina
eldsläckare. Och nej, jag hade inte xat till det bara
för publikens eller massmedias skull, det var betydligt värre än så – det var min nonchalans som lät
nästan två säsonger delvis spolieras av en misständande och eldsprutande motor p.g.a. ett skitfel som
jag borde ha kunnat xa för länge sedan!
Trots era genomgångar av förgasare, ottörer och
ottörnivå upptäckte jag inte att en av ottörerna
hade en mikroskopisk läcka som gjorde att det blev
värre för varje race. Säsongernas första race, då
bensinen under vintervilan dunstat även ur ottören
gick det hyffsat, men mot slutet! Castle Combe hösten 2015 var ett h-vete av skruvande och ändrande.
Det blev bättre men vi begrep inte varför. Men nu
vet jag: när vi höll på med ottörnivåer och bytte
nålventiler etc. så hann lite bensin försvinna ur ottören. Och visst, vi skakade och lyssnade och klämde
på ottörerna, men märkte inget problem.
Efter Mantorp i år gick jag igenom samtliga förgasare, hittade inget fel, men när jag sedan satte
igång bensinpumparna rann det rakt igenom tvåans
förgasare. Inte bara förgasaren, även insuget till en
av cylindrarna var fyllt till bredden!
Isär med förgasaren igen, bort med ottören, tryckte på den och inget kom ut! Skakade men hörde inget.
Men när jag släppte den i en vattenhink sjönk ena
halvan av ottören direkt! Hålet var så litet och satt
precis i mitten (där den lilla lödningen nns) och där
det kändes naturligt att trycka – alltså höll jag för
hålet när jag hanterade ottören!
En ny ottör och allt fungerade perfekt, vilket också visade sig under säsongens sista tävling på Falkenberg med bra tider och t o m visst fartövertag på
Claes, som jag inte varit i närheten av under säsongen. Sens moral: gå alltid på djupet direkt med ”småfel”, de löser sig sällan av sig självt. Och misstro
allt, lita (framförallt) inte ens på dig själv! /AL
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Det är den första oktober, en strålande lördag och sommarkänslan bara fortsätter. Träden börjar visserligen skifta en
aning, men det är 16–17 grader och läge för en sista rejäl hösttur med inte bara en, utan två Healey 100:or.

I

torsdags kväll ck Jonas Lidén hem sin dyrgrip, den BN1 som Raymond Sjöqvist tog
hem 1953 och som är den första Austin-Healeyn som kom till Sverige. Magnus Karlsson
i Borås har under era år restaurerat den från
grunden och nu är det dags för premiärtur.
Själv köpte jag i augusti den 100 ”GT” som
Albert Sollevi låtit bygga och som ni kunnat
läsa om i Entusiasten tidigare. Sedan dess har
Albert plockat av hardtopen, rutan och sidorutorna och istället låtit Magnus Ahlqvist i Rydaholm förse den med en låg 100S-ruta.
Jonas tar täten, resan går norrut från Stockholm och naturligtvis undviker vi motorvägar
i möjligaste mån. Först styr vi kosan mot Vaxholm via den klassiska Bogesundsvägen där
det som vanligt gäller att se upp för gasglada
hojåkare.
Den gamla 100:an framför vinglar en aning
och när vi stannar och snackar berättar Jonas
att den spårar en aning på diagonaldäcken.

Något som kanske lite nlir med framvagnsinställningen kan råda bot på.
– Ska vi byta bil?, frågar Jonas.
Gissa om! Äntligen en provtur i den 100
som tidigare ägts av klubbens dåvarande sekreterare Henrik Engström, och som jag en
gång i tiden var codriver i under Prix Maritim
i Tyskland. Och som jag för några år sedan
faktiskt köpte som ett renoveringsobjekt.
Då insåg jag snabbt att den, med sitt extremt tidiga chassinummer, var för historiskt
värdefull för att byggas om till den gatracer
jag drömt om. Istället tog Jonas, som vurmar
för svensksålda bilar, över och Magnus ck
backa bandet och göra en originalrenovering.
Det är nästan kusligt att sätta sig i en ”ny”
Healey 100. För det är så den ser ut. Magnus
har lagt ner en oerhörd möda på att få till ett
originalutseende och dessutom alla de detaljer som kännetecknar de tidigaste 100-bilarna.
Saker som smalare dörrlåsbleck, avsaknaden

av tätlister i de övre framkanterna på dörrarna,
och så vidare.
Stolarna är fantastiska. Sittdynorna har precis rätt höjd, annars är de nytillverkade skumgummidynorna alldeles för höga – precis som
i min relativt nybyggda bil.
Maskinen har lite svårt att starta, förmodligen är det ånglås i förgasarna men till sist
hoppar den igång. Av praktiska och användarvänliga skäl har man frångått originalspecen
en aning, bland annat har bilen en BN2-låda
och dessutom är maskinen aningen vässad.
Märkligt nog lider den en aning av samma
problem som min när jag ck hem den. Det
handlar om att den drar lite halvdåligt under 2
000 varv. Lite konstigt för en 100 som vanligtvis har ett elmotorliknande vrid från tomgång.
Jag tog min bil, som har en maskin i 100Sutförande, med spegelvänt topplock och allt,
till Christos på Autokinito i Uppsala som tidigare hjälpt till med min race-Alfa och på hans

DŽĚŝĮĞƌĂĚͲŽĐŚŽƌŝŐŝŶĂů͘
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rullande landsväg, lärde vi oss att kampro len
inte riktigt lirade med tändkurvan, och att vakuumförställningen ställde till det ytterligare.
Sedan dess har jag pluggat vakuumröret och
höjt tändningen en del och då lirade plötsligt
allt mycket bättre. Nu behövs bara en bättre
tändkurva och möjligen lider Jonas bil lite
av samma problem, den har också en vassare
kam än original.
Men när man väl har rull på bilen går den

som en smekning och den där känslan av ny
Healey kommer smygande igen. När ögonen
spelar över detaljarbetet och doften av lädret
fyller näsborrarna känner man sig för yttad
till 50-talet. Det är dock lite tråkigt att lådan
har en tät drevsats med rakskurna drev på
ettan, tvåan och trean. Spårvagnsljudet de
genererar stämmer liksom inte med originalstuket. Min bil har samma problem, men i
en mer racemässig skapelse stör det inte lika
mycket.

Enligt Magnus är det ett problem att det
är just bara rakskurna race-drevsatser som
nytillverkas, alternativet är att hitta en na
originaldrev vilket inte är helt lätt.
Jag vågar inte köra för länge, det är trots allt
premiärtur med den nyrenoverade skapelsen
och vi byter tillbaka. Åter ett antal meter bakom Jonas bil blänker solen i gamlingens metalliskt blekblå lack, kulören är speciell för
mycket tidiga bilar och kallades även Healey Grey istället för Healey Blue. Och vilken
fröjd det är att njuta av synen över min låga
100S-ruta.
9

Milen rullar och tankarna vandrar. Tänk om
min första 100 som jag köpte i september
1970 kunde ha gått så bra som mitt nyförvärv!
Helaluminiumkarossen bidrar till en lätt
känsla, enligt den invägning som gjordes hos
Denis Welch och Co när den var nybyggd väger den 946 kilo. För säkerhets skull gjorde
man då också en noggrann cornerweight-justering vilket bidrar till balansen till känslan.
Den råstarka 100S-maskinen och en relativt
hög utväxling gör att svensk motorvägsfart
känns som lätt förhöjd tomgång. När den
var färdig 2012 bromsades maskinen till 187
hästar, men det verkade lite optimistiskt och
på Christos rullande landsväg noterade vi
cirka 20 hästar mindre, vilket känns mer korrekt och är fullt tillräckligt.
Solen sänker sig när vi så småningom styr
hemåt längs Norrtäljevägen efter en dag jag
kan leva på hela vintern.
Känslan i de två BN1-bilarna är så olika
den kan bli – och ändå känner man släktskapet tydligt. En fantastisk grundkonstruktion
som funkar lika bra på landsvägen som på
racerbanan – om än i lätt modi erat skick.
Tänk att jag 46 år efter att jag köpte min
första 100 skulle få glädjen att äntligen ha
den racemässiga 100 jag hela tiden drömt
om.
Men det är klart, efter en stund bakom
ratten på Jonas originalrenoverade bil
kan jag ju ångra att jag sålde den. Vilket
fantastiskt par de två är …

10
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PS.
I en kommande utgåva av Enthusiasten
berättar Magnus Karlsson om renoveringen av Jonas bil och om de speciella
svårigheter som uppstod på grund av
att den är så extremt tidig.
Och graden av detaljfokus får man en
försmak av på den avslutande bilden på
en av bilens fälgar!
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Award winning restorations!
Internationally acclaimed Concours Quality Restorations.
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Ole Artved, 73 år, Vittsjö. Sprite Mk1 1960. YDC093. Röd. Medl nr 725.
Min första Healey, har tidgiare under 40 år haft och renoverat ett antal gamla motorcyklar. Köpte
Healyen nu i somras, dels för att det är en liten, charmerande och praktisk (?) bil, dels därför att med
tilltagande ålder är en bil lättare för hustrun att ta sig in och ur än en motorcykels sidovagn.
Den har Sebringfront och ”High Compression/Close gear ratio” med 1100 cc motor. Tycker Sebringfronten gör den extra spännande, liksom de vita stripes jag kompletterat med.
Tänker montera dubbla SU och sänka bakfjärdringen – sitter hårda 10-bladare där.
Gick med i klubben för dess gemenskap, gemsamma ut ykter och tillgång till teknisk vägledning.
Vill samtidigt ge en ros till klubbtidningen – väldisponerad och snyggt utförande. Har själv under
många år varit redaktör för bl. a. Danmarks Veteran Motorcyckle Klub’s tidning (DVM Veteranen)
och vet vilket stort jobb det är! (Red: tackar, tackar!).

Joakim Andersson, 49 år, Helsingborg. AH 3000 Mk3, 1967. NFK567. BRG. Medl nr 726.
Köpte denna min första Healey nu i år. En klassisk engelsk sportbil, och dessutom av samma
årgång (1967) som jag själv och! Färgen BRG hade också viss betydelse.
Vet i princip inget om bilens tidigare historia.
Hoppas kunna dra nytta av nätverket i klubben för att kunna bevara bilen. Ser det också av
betydelse att stödja folk och grupper som arbetar för att bevara äldre bilar.
&ŽƚŽ͗DĂƚƐ^ǀĂŶďĞƌŐηϰϬ

Ulf Thimmig, 72 år, Stocksund. AH 3000 BT7, 1959. DSH435, Blå. Medl nr 727.
Jag har ägt en hel del sportbilar av olika märken, Volvo P 1800, Triumph, MG A, Porsche 356, och MB
190SL, men alltid beundrat den stora Healeyn. En kraftfull engelsk sportbil. Köpte denna sommaren
2015 av en mycket god kamrat till mig som haft den sedan 1968. Jag är tredje ägaren. Den byggdes den
13 –14 juli 1959 och skeppades från fabriken den 24 juli till Hans Osterman i Stockholm.
Vi var i vår ungdom ute och åkte mycket i denna bil, ”morrandes” runt på stan, men också till västkusten. Förresten, regbeviset kallar den för ” Austin Bealey 3000”!
Att jag köpt den nu har den tragiska bakgrunden att min kamrat var allvarligt sjuk och blev glad när
jag ville ta över den. Han gick bort våren 2016.
Sedan 20 år har den varit stående under påbörjad renovering som aldrig fullföjts. Är nyligen transporterad till Krakow, Polen för genomgripande renovering av chassi och kaross. Tog samtidigt hem en
nyrenoverad AH 3000 som en annan kamrat och klubbemedlem har låtit renovera där. Ett mycket nt
arbete! Båda motorerna anförtrodda till Magnus på BMC i Borås.
Att vara medlem innebär att man delar ett intresse med likasinnade vilket gör det mycket roligare.

Bert-Olav Lundström, 70+, Skellefteå. AH 3000 Mk3 BJ8 1965. NSN996.
Coloradoröd. Medl nr 728.
Min Healey historia började när jag och min son importerade en AH 3000 -67 från New Jersey på
80-talet. Renoverade den, körde den sedan med välbehag 5–6 år innan den såldes till Göteborg. Den
är sedan enligt uppgift exporterad till Holland.
Köpte sedan en Jaguar XK 140 roadster av samma säljare och renoverade.Körde den till 2002 då en
samlare från Malmö ville köpa den.
Min nuvarande Healey köpte jag 2003 och jag trivs så bra med den så den ska jag ha kvar så länge
jag kan.
Var med i klubben under min förra Healeyperiod, och nu har ni ju t o m aktiviteter här uppe i norr!
Vi är några stycken som planerar att åka ner till något av racen vilket år som helst!

Ove Carlsson, 48 år, Barkaby. Hult Healey (mitten 80-talet). Ej reg ännu. Ska bli mossgrön. Medl nr 729.
Kjell Lundin, far till en av mina bästa vänner Patrik, köpte byggsatsen (chassi, kaross, rutram etc)
från Mats i Eksjö mitten åttiotalet. Ställdes ned i familjegaraget i Hässelby och påbörjades aldrig.
Kjell avled 2015 och efter lite interna familjediskussioner ck jag köpa den – mot löfte att fullfölja projektet och bjuda sönerna på en åktur!
Tänkte påbörja insamling av delar under det kommande året och det är en av anledningarna att
jag gick med i klubben. Få tips, råd och nya vänner. För att komma rätt från början om hur/vad
jag skall använda för senaste Volvo komponenter och bygga en så stabil bil som möjligt så jag kan
hänga med och lära mig köra lite bana framöver.
Verkar dessutom vara en trevlig och seriös klubb!

K^͊&ůĞƌŶǇĂŵĞĚůĞŵŵĂƌƉĊƐŝĚĂŶϮϴ͊
13

Nu är det bara bakskärmarna och tröskellådorna kvar så har Göran en äkta ”Lighweight”.
Clas Arleskär, Austin Healey 3000 Works
Type 1961 DAH 715 Colorado Red/OEW.
Undertecknad har ägt sin Healey sedan 1972.
Byggde om den till Works Rally utförande
1990. Steve Pike i Melbourne totalrenoverade
bilen med aluminiumkaross 2006. Vi använder
vår Healey ganska mycket. Det har blivit 500
mil i år. Totalt har jag kört bilen 20 000 mil
under de 45 år vi ägt den.
PG/Rigmor Johansson, Austin Healey 3000
MK3 1966 COO 009 Healey Blue/OEW
PG köpte denna Healey 1997. En mycket n
MK3 I den snyggaste färgkombinationen. Ytterligare förbättrad för säsongen med ny framruta och nykromad rutram. Lacken är ny för
i år och den gör att COO 009 glänser mer än
någonsin.

ƵƐƟŶ,ĞĂůĞǇŬůƵďďĞŶ
ŐũŽƌĚĞƐƵĐĐĠƉĊ^ƉĞĞĚƌƚĞƐŝŐŶ
ŝDĂƌŝĞƐƚĂĚϯͲϰƐĞƉƚ͊

S

om namnet antyder är detta en happening med motorsport, konst och design
i en härlig blandning. Evenemangsgeneralen Claes Pettersson och hans team har
verkligen hittat ett vinnande koncept. Hela
Mariestad är fyllt med olika evenemang. Det
händer något i vartenda hörn av staden:
* Racing på hamnområdet med historiska bilar,
drifting, rallybilar och mycket annat.
* Konstutställningar på stadens gallerier.
* Föredrag av pro ler inom konst och bildesign.
* Flyguppvisning, helikopteruppstigning och
svävare över Vänern.
Listan på attraktioner kan göras hur lång som
helst, och i år lockade SpeedArtDesign över
40 000 besökare!
Vi hade samlat ett antal Healeys och dess
ägare från klubbens västra sektion till utställningen i Karlsholmeparken. De många besökarna visade ett mycket stort intresse för våra
Healeys och vår klubb. Stundtals var det riktigt
trångt i vår monter och frågorna haglade och
handlade om allt från hästkrafter till om man
brukar köra den på vintern …
Säkert värvade vi någon ny medlem!
Vi Healeyklubbare som njöt av en trevlig
dag i Mariestad var:

Lars Hellsten, Austin Healey Sprite Mk1 1960
DNN 701 Iris Blue.
Lasse har ägt sin Sprite sedan 1973. Originaldäcken sitter fortfarande på sedan han renoverade bilen i mitten av 70-talet – sedan dess inte
rörd – bara körd. En Sprite helt i originalskick
med en härlig patina.
14

ũ͕ũ ũ 'ƂƌĂŶ͗ ƌĞŐŶ ʹ ŶƵ ŵĊƐƚĞ
ĚƵŚĞŵŽĐŚƉƵƚƐĂƉĊŐĂƚƌĂĐĞƌŶ͊

Göran Nilsson, Austin Healey 3000 MK1
1959 AHB 272 Black/Colorado Red.
Göran köpte sin Healey
1987. Motorgurun Goran
har förmodligen den effektivaste 3000-motor som
går på gatan i Sverige idag.
Vad sägs om 200 BHP+,
aluminiumtopp, 3xWeber
45DCOE, 300 kam, stålvev, lättat svänghjul etc etc.
En motor med en enorm
respons. Göran visade stolt
upp sina egenhändigt tillverkade aluminiumdörrar!
Nya för säsongen.

De hade också med sig PGs racebil, Austin
Healey 3000 1959 BTZ 028 BRG
Denna Healey köpte PG av Healeylegenden
John Chatham i England 2008. PG blev biten
av Historisk Racing och byggde om BTZ 028
till en RaceHealey som han steg för steg utvecklat till att bli en mycket konkurrenskraftig
bil. Som stolt medlem i Healey Racing Team
tillhör han alltid toppskiktet på landets racerbanor.
Sigge/Lena Hammarnäs, Austin Healey 3000
Mk1 1959 FDA 361 Healey Blue/OEW
Sigge köpte sin Healey redan 1970. Sigge har
renoverat bilen under senare år och är idag i ett
mycket nt skick. Växellådan är nyrenoverad
för säsongen. Sigge och Lena har kört mycket
med sin Healey under åren och att höra honom
berätta sina Healeyhistorier är oslagbart – som
när Sigge med Healeydomkraften i högsta
hugg skrämde halvt livet ur en stackars Folkvagnsägare på en alpväg i södra Europa. Detta
var i början av 70-talet så det är säkert preskriberat. Eller när han fyllde Healeyn till bredden
med dieselolja i Scotland för några år sedan ...
Sören/Gunilla Olausson, Austin Healey 3000
Mk2 1962 FAA 621 BRG
Sören hade haft ögonen på denna unika Healey under många år och lyckades att få överta
den 2001. Endast en tidigare ägare från trakten
i Skaraborg och med mycket få mil på mätaren.
Bilen var redan som ny utrustad med Borranihjul, speciella Works Rallysäten och träratt etc.
En underbar Healey i ett fantastiskt nt originalskick.
^ŬƌĞǀŽĐŚĨŽƚĂĚĞŐũŽƌĚĞůĂƐƌůĞƐŬćƌ
;ĨĂƐƚŶĞĚĂŶŵĊƐƚĞŚĂŶĨĊƩŚũćůƉ͊Ϳ
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>ƵĐĂƐƐƉŽƌƚƐĐŽŝůϯϯϴ͗Ͳ

&ƂƌĚĞůĂƌŚĊůůĂƌĞϯϯϴ͗Ͳ

E'<ZϱͲϴ/yϭϮϱ͗ͲͬƐƚ

dĂƉƉĞƚĐŽǀĞƌƐϮƐƚϭϮϴϭ͗Ͳ ^ŝĚĞǁĂǇƐǀĞŶƟůŬĊƉĂϮϮϱϬ͗Ͳ ^ƉŝŶŶĞƌ^ƉĂŶŶĞƌϭϴϬϬ͗Ͳ

<ƌćŶŐŶŝŶŐƐŚćŵͲ
ŵĂƌĞĨƌĊŶϱϱϲϳ͗Ͳ

^hŐĂƐůćŶŬĂŐĞϮϲϰϰ͗Ͳ

^ŝĚĞǁĂǇƐŽůũŽƌϭϬйƉĊ
ŚĞůĂƐŽƌƟŵĞŶƚĞƚ͘

ůůŬƵŶĚĞƌĨƌĂŵƟůůũƵůĚĞůƚĂƌĂƵƚŽŵĂƟƐŬƚŝǀĊƌƚũƵůŬůĂƉƉƐůŽƩĞƌŝ͘

&ƂƌƐƚĂƉƌŝƐćƌĞŶ^ŝĚĞǁĂǇƐǀĞŶƟůŬĊƉĂ͊
dĂĞŶƌƵĚŶƚƵƌŝǀĊƌ
ǁĞďƐŚŽƉƉ͊
ǁĞďƐŚŽƉ͘ŚĞĂůĞǇ͘ƐĞ
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Galleri
^ŝůǀĞƌƐƚŽŶĞůĂƐƐŝĐϮϬϭϲ͘
:ĞƌĞŵǇtĞůĐŚʹŵĞĚĨƵůůŐĂƐƉĊłćƌĚĞǀćǆĞůŶŝďďĞǇŽƌŶĞƌʹ
ŝEǇďůĂĞƵƐϯϬϬϬzKWϵϵϵ͕ũƵƐƚŝĨćƌĚŵĞĚĂƩƉĂƐƐĞƌĂtŽůĨŐĂŶŐ
&ƌŝĞĚƌŝĐŚŝŚĂŶƐƐƚŽŶDĂƌƟŶWϮϭϰ͘:ĂŐĂƐƐĂŵƟĚŝŐƚĂǀ:ĂŵŝĞ
DĐ/ŶƚǇƌĞŝƌŝƐƉŝŶ,ĂƌƌŝƐǲϯϬϬϬ͘
ĞďĊĚĂ,ĞĂůĞǇĂƌŶĂƐćŐĂƌĞŬƂƌĚĞĂŶĚƌĂƉĂƐƐĞƚ͘
&ŽƚŽŐƌĂĨ͗DĂƩtŚŝƚĞ

WŽũŬĚƌƂŵŵĞŶƐŽŵƐŬĂĨƂƌǀĞƌŬůŝŐĂƐ͕ĚĞůϴ͘

dĞǆƚŽĐŚĨŽƚŽ͗ƂƌũĞŶŐǁĂůů

I

förra avsnittet lovade jag framsteg i
projektet. Så har också skett i den bemärkelsen att jag jobbar framåt i bilens
längdriktning…
Den rost som fanns i bilen tror jag till stora
delar beror på blöta mattor/snö i bilen. Den
har ju ett för utet i Alaska innan 1973, då den
anlände till Oregon. Jag har via nätet fått kontakt med en kille i USA, vars bror ägde BJ7:an
med chassinumret före vår bil. Den såldes ny
av Dave Ostrem Imports i Des Moines, Iowa.
Den rman är nedlagd, och alla register är
borta enligt Bilregistret i Iowa. Finns en Dave
Ostrem i Florida idag. Kan vara pensionären/
f.d. bilhandlaren Ostrem. Återigen en återvändsgränd i mitt sökande av bilens historia.
Nåväl. Chassijobbet fortsätter. Ramen strax
bakom gaspedalen var rostig ovanpå, fotboxarna är bytta sedan tidigare, likaså sidan av
fotboxen in mot kopplingshuset och växellådan. Ramen sågades ur i det rostiga partiet,
och en plåt knäcktes till att passa. Nedre delen
av växellådskåpans äns, den del som går ned

på ramens insida, var också rostig. Troligen
har blöta mattor återigen varit boven i dramat.
Den biten har lite dubbelkurvatur, och ck
snickras lite på för att bli bra.
Längre fram på samma ramskena, den vänstra, fanns ett hål vid motorfästet. Tror denna
spricka och sedemera hål, blev till efter ett
tvärstopp. Höger utliggare till innertröskeln
var helt deformerad, så ett rejält stopp har nog
fått den tunga motorn att knäcka till ramen rejält. Infästningen av motorfästena på de sexcylindriga modellerna lämnar ju lite frågetecken
runt sig. Jämför man med 100-modellen,
så sitter de väldigt dåligt, mitt på veka ramskenan utan några förstärkningar. Tror många
bilar har sprickor av utmattning runt dessa. Jag
försöker hitta på en lösning som inte påverkar
originalutseendet alltför mycket här. Jag har
ju Frogeyen, som är lite ”hot-rod” vad gäller
originalutförande, och försöker hålla BJ7:an
så nära original som möjligt, med dolda förstärkningar så långt det går.
Motorfästena sågar jag bort med hjälp av en

Ğƚ ŽŵŬŽŶƐƚƌƵĞƌĂĚĞͬĨƂƌƐƚćƌŬƚĂ ŵŽƚŽƌĨćƐƚĞ ƚĞƐƚĂƐ ƉĊ ƉůĂƚƐ
;ŵĞŶŝŶŶĂŶĚĞƐƐŵǇĐŬĞƚũŽďďŵĞĚďĂůŬĞŶ͕ƐĞŶćƐƚĂƐŝĚĂ͊Ϳ͘
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multimaskin, eller ”Fein” som många kallar
dem. Ett sågblad som bara vibrerar. Fördelen
är att det blir väldigt smala och na snitt, och
att man kommer in i hörn och vinklar. Innan
de sågas bort, gör jag en enkel xtur, och tar
lite referensmått. Som ersättningsplåt till det
uppsågade partiet på ramen, använder jag den
övre friska delen av bakre tvärbalk som jag
bytt ut. 1,63 mm tjocklek är ju ingen lagervara
i Sverige precis … Jag väljer att göra två extra
stöd inuti motorfästena, så att de vilar på fyra
fötter istället för två. Förhoppningsvis blir de
lite styvare och mindre exande, så att ramen
avlastas bättre. Det nns säkert bättre eller mer
omfattande modi eringar, men bilen skall bara
nköras och inte rejsas. Det kommer säkert
hålla min tid ut.
Bilen var sedan lång tid tillbaka även krockskadad mitt över vänster framhjul. Detta
kunde man se av de lagningar som gjorts på
vänster stötdämparfäste. Inget som syntes när
bilen satt ihop, utan först när stötdämparen tagits bort och chassit blästrats.

ĞƚƐŬĂĚĂĚĞǀćŶƐƚĞƌƐƚƂƚĚćŵƉĂƌĨćƐƚĞʹƉĊƉůĂƚƐŽĐŚďŽƌƚŬĂƉĂƚʹŽĐŚĚĞŶǇĂ
ƐƚćůůďĂƌĂĞƌƐćƩŶŝŶŐƐĚĞůĂƌŶĂ;ƚĂĐŬDĂƚƐ͊Ϳ͘

Enthusiast nr

143

ĞƚŬĂŶĚƂůũĂƐĂůůǀĂƌůŝŐĂŐĂŵůĂƐŬĂĚŽƌ
ƵŶĚĞƌĞƩŵŽƚŽƌĨćƐƚĞŶćƌďŝůĞŶǀĂƌŝƚƵƚͲ
ƐĂƩĨƂƌǀĊůĚ͊

KĐŚ ĚĞƚ ĨƌĂŵƚƌćĚĞƌ ćŶ ƚǇĚůŝŐĂƌĞ ĞŌĞƌ
ůŝƚĞƐůŝƉŶŝŶŐʹďĊĚĞƐƉƌŝĐŬŽƌŽĐŚŚĊů͘

DĞŶďĂůŬĞŶƐŽŵŶǇĞŌĞƌŝƐǀĞƚƐŶŝŶŐĂǀ
ŶǇďŝƚŽĐŚůŝƚĞƐůŝƉŶŝŶŐ͊

ŶĞŶŬĞůŵĂůůĨƂƌĞǆĂŬƚĮǆĞƌŝŶŐĂǀĚĞŶǇĂ
ŵŽƚŽƌĨćƐƚĞŶĂ

͟hƌŐƌƂƉŶŝŶŐ͟ Ăǀ ĨƌćŵƌĞ ƂǀƌĞ ƚǀćƌďĂůŬ͘
hŶĚĞƌůćƩĂƌŶćƌŵŽƚŽƌƐŬĂŝĞůůĞƌƵƌ͘

Jag har ju ändå tänkt byta fästena till justerbara, så att cambervinklarna går att ändra. När
chassit ritades till Big Healey bilarna på 50-talet, användes uteslutande diagonaldäck och
många vägar var av grus. Då fungerar en positiv camber helt ok. Idag, med bättre radialdäck
och mer asfalt, är en lätt negativ camber att föredra. Jag har gjort denna ändring på Frogeyen,
med hjälp av Tony Benettos (Bugeye Barn)
modi eringssats. Med Polyurethanbussningar i
nedre bärarmar, och två grader negativ camber,
går den som på räls. Med denna modi ering på
BJ7:an, hoppas jag på samma goda egenskaper.
Stötdämparfästena är tillverkade av Mats
Svanberg, vår kände husmekaniker i Healey
Racing Team. Att skära loss de gamla fästena
blev en blandning av vinkelkap med 1,0 mm
trissa, och den berömda ”Fein”maskinen. Väl
bortskurna, kunde man konstatera att vänster
sida hade varit med om en del … Innerskärmen
var lite bucklig i nederkant, likaså övre högra
kylarfästet, shroud och skärm likaså. Men inte
värre än att de går att rikta na igen, när väl
lager på lager av Bondo (Plastic Padding på
Amerikanska) var bortslipat.
För att återgå till chassit, passade jag på att
modi era övre främre tvärbalken när jag ändå
var igång. Vill man sätta på en moden svängningsdämpare på främre delen av vevaxeln
(nedre remskivan), så är det för trångt mellan
motor och tvärbalk, original. Man kan även
göra denna balk demonterbar, vilket oftast görs
på race och rallybilar, där motorn allt som oftast tas ur för genomgång. Jag valde dock att
modi era standardbalken med en lätt ”urgröpning” genom att bocka till en 1,25 mm plåt i
urkapningen som gjorts.
Så långt denna gång. När vi hörs nästa gång
har jag börjat provmontera karossen, och upptäcker bristen på dörrspringor, trots rakt och
nt chassi. Det som sedan följer, har gett mig
många nya gråa hår. Hua, för Engelsk byggkvalitet ibland.
Snön faller lätt utanför fönstret just nu.
Tänk inte att vintern är lång, utan börja
med era vinterplaner redan nu. Helt plötsligt är det april annars, och paniken sprider
sig i garaget. Kör med förstånd i halkan, och
glöm inte önskelistan till Tomten. Det nns
mycket skoj att önska till Healeyn!
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N

är snön började försvinna i mars
infann sig ohjälpligt samma känsla
som tidigare år; NU BÖRJAR RACINGSÄSONGEN!
Det är liksom obeskrivligt för det är en känsla
av skräckblandad förtjusning. En blandning av
era saker samtidigt. Äntligen ska förverkligandet av drömmen fortsätta. Ut tillsammans
med de stora grabbarna på de stora banorna.
Med de helt fantastiska gamla historiska racerbilarna. Vackra som få och dyra som sören.
Och så lilla jag. Men samtidigt litet magknip
eller till och med illamående. Någon har sagt
att hobbys får kosta men inte hur mycket som
helst. Eller …? Jag räknar inte längre för då
mår jag illa. Tur i alla fall att bilarna har stigit
i värde. Och att man mår så bra av att titta på
bilarna och att hålla på med dem. Det är verkligen en lisa för själen!
Sedan är det det här med tiden närmast starten. Då går man in i sin bubbla. Det kan vara en
timme innan, eller mer. Helt otalbar. Nervös.
Orolig. Koncentrerad. Fokuserad. Går igenom
alla bromspunkter och växlar och varvtal vid
starten och insvängningspunkter i minnet. Har
jag kollat allt på bilen? Bränsle, lufttryck, olja,
kylaren, vingmuttrarna, vindrutan, bromsklossar, krängningshämmare, allt åtdraget osv osv.
Löjligt egentligen att man kan känna så för det
här är ju bara på lek, eller hur. Trodde du ja!
Visst, det är roligt men det är också tävling.
Då går det inte att undvika att det blir en kamp.
Måste prestera så bra som möjligt.
Usch vad tröttsamt. Men roligt. Men läskigt.
Men spännande. Riktigt spännande.
Ibland undrar jag varför jag utsätter mig för
det här. Och då talar jag inte om olycksrisken
utan om den här extra pressen som man utsätter sig för helt frivilligt. När man kunde ligga
i hängmattan och läsa en roman. Men, som
sagt, det är väl spänningen och att få prestera,
helst nära gränsen för vad som är möjligt. Vad
bilen klarar och inte minst vad jag själv klarar.
Romaner har heller aldrig varit min grej.
Åkte till Donington i UK redan i april för att
träna. Man är ju helt ringrostig efter vintern.
Hade tänkt att åka till norra Sverige för att
träna på is men det var för litet kyla så det frös
inne (!). Sedan var första tävlingen Donington
Festival över Valborg och 1a maj. Nina åkte
med och den här gången blev det Ryan Air. Vi
åkte redan på torsdagen för det var testkörning
på fredag. Det var s.k. trackday med open pitlane och alla möjliga typer av bilar.

ZĂĐŝŶŐƉĊďĞƌ

Dessutom ck man ha passagerare med, eller egentligen tvärtom, man ck åka med en
lärare om man hade någon. Det hade jag i
form av Jeremy Welch. Då kommer det väl
till pass att ha två stolar i raceHealeyn.
Då hände något väldigt roligt. Mot slutet av
dagen tog Jeremy med sig en av sina mekaniker i racefart runt banan. Killen var lyrisk. Då
tänkte jag att Nina som så lojalt alltid (nåja,
nästan alltid) följer med skulle nog tycka det
var kul att få en riktig bilupplevelse. Hon är
ju verkligt road av att köra bil. Så jag bad Jeremy att fråga Nina om hon inte ville åka med
honom några varv. Jag sa samtidigt att hon
säkert skulle säga nej minst fem gånger men
att han inte skulle ge upp. Så Jeremy frågade
och Nina sa nej, typ fem gånger men efter att
Martyn Cor eld tryckt på henne en hjälm sa
hon till slut ja. Hon ck samtidigt rådet att inte
försöka att hålla emot eller att hålla i Healeyns
na handtag på instrumentbrädan utan ”lägga
bägge händerna på magen och bara åka med”.

͟^ƚǇƌŵĞĚǇƩĞƌŚĂŶĚĞŶ͟ƐĂĂƌƌŝĞtŝůůŝĂŵƐĞŶŐĊŶŐ͘͘͘
20

Det gjorde hon, varv efter varv och till slut
gick det riktigt fort. Full racefart med kraftiga
uppställ och rejält över kurbsen i varje kurva.
Bilen pekade inte rakt fram en enda gång utom
på den långa rakan.
När hon
så kom in i
depån igen
frågade jag
förstås: Och
hur var det
där? Svaret
kom blixtsnabbt, fortfarande sit,Ƶƌ ŬƵŶĚĞ ũĂŐ
tande kvar
ƟůůĊƚĂĚĞƩĂ͍͍
i den röda
Healeyn:
Det här var jättekul. Nu vill jag ha min egen
raceHealey! Eftersom jag är en gentleman (!?)
ck hon genast min 100M. Så var det med den
saken. Vi packade ihop och åkte till hotellet.

^ŝůǀĞƌƐƚŽŶĞͲƐĂŵŵĂŶďŝƚĞŶŝŶĨƂƌƌĂĐĞƚ
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ĞƌƂŵĚĂďĂŶŽƌ͘

DĂŶĨĊƌůŝŐŐĂŝĨƂƌĂƩŚĊůůĂĞŶ
ƐƚŽŶDĂƌƟŶϮďĂŬŽŵƐŝŐ

När vi närmade oss slutet på middagen några
timmar senare sa Nina: Vilken färg tycker du att
jag ska ha på min racingoverall? Hmm ...
Några dagar senare hade hon dock kommit
fram till att det räckte med en dåre i familjen.
Men nästa år när vi åker till Doningtons Track
Day då skall jag köra själv med en lärare i passagerarstolen rundade av det hela. Så blir det
nog. Hoppas. En eller två dårar. Den som lever
får se.
Säsongen öt sedan på med i princip en tävling varannan helg. Husbilen två gånger till
England, en gång till Belgien och en gång till
Tyskland. Till Holland ög vi för Nina måste
hem till en bridgetävling. Jag har ju som mål att
ta en ny skalp varje år d.v.s. att köra på en ny
bana, en bana som jag aldrig kört på tidigare.
I år blev det Nürburgring, förra året Portimao

och Zandvoort. Nästa år hoppas jag på Monza.
En annan riktigt kul grej som hände var på
Silverstone Classic. Då var vår yngsta dotter Gabriella, gravid i 7e månaden, där tillsammans med sin Mattias. Klockan åtta på
lördagskvällen, mitt under mitt race ”into the
dusk”, sittande på läktaren efter nya rakan (se
bild på mittuppslaget) så friade Mattias!! Ja
du läste rätt, han friade. Och hon sa ja! Vi blev
så glada. Ja, det är som du misstänkte, han är
bilintresserad men är nu i den fasen av livet att
han just fått byta in sin Porsche mot en Audi
för att få plats med barnvagnen. Vi har alla den
vägen vandrat.
En av årets höjdare var SPA Sex-timmars. I
år körde jag dock inte min egen bil utan i en
holländsk 3000 med Jaap Sinke och en god
vän till honom, Jan Bart Deenik.

:ĂŶĂƌƚ͕:ĂĂƉ^ŽĐŚũĂŐƐũćůǀĞŌĞƌŵĊůŐĊŶŐ^ƉĂϲƟŵŵĂƌƐŬůϮϮϯϬ

Bilen var den välkända gula Healeyn med
dubbla gröna ränder, den som nns som Scalectricbil och som toppade 253 km/t på Le
Mans Classic 2008. Det gick hyfsat så när
som på en sak. Vi var tvungna till ett extra depåstopp redan efter 15 min för grenröret lossnade. Efter svetsning och 18 tappade minuter
var vi igång igen. Vi startade som bil nr 36 av
108 startande. Efter svetsning föll vi ner på
93e plats. Jag körde andra stinten och klev i
på 75e plats och ur på 43e. Vi slutade efter sex
timmars körning på plats 35, 13 i klassen av
24 och tredje Austin Healey 3000 (men bästa
varvtid). Sextimmars är ett riktigt mandomsprov både för bil och förare.
Ett annat resultat av året är två rasade växellådor och en rasad motor. I den ena växellådan
skar ett lager och hela lådan rasade. Motorn
var troligen övervarvad, och troligen av mig!!
Det hände på Zandvoort och jag hade just kört
ifrån David Smithies (fd UK Healey Champion) i starten och ytterligare en bil och det
gick kanon innan jag på tredje varvet såg att
motorn gick varm. Jag gjorde då misstaget
att inte stanna direkt. Topplockspackningen
hade också gått. Ett ödesdigert, och kostsamt,
misstag!
Annars gick året bättre än någonsin med
många pallplaceringar med bägge bilarna.
Kanske berodde det delvis på att jag redan i
januari beställde en riktig körsimulator så att
jag var bättre tränad när jag kom till banorna.
Som sagt, det är jätteroligt. Fast det är tävling.
Men jätteroligt. Men tävling.
Hörs nästa år!
Text och bild:Nils-Fredrik Nyblaeus
^ĊŚćƌŐŝĐŬĚĞƚŝĚĞŽůŝŬĂƌĂĐĞŶ͊
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DĂƚƐŚĂĚĞŬĂŵĞƌĂŶŵĞĚ͊
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ksjö – Goodwood: GPS:en i husbilen
visar 1589 km kvar till målet och en
ungefärlig kvarvarande restid utan
pauser på 17,5 timmar. Vi ska åka nonstop
och turas om att köra.
Bara stanna för att tanka, sträcka på benen och
en och annan kissepaus. Det är inte utan att alla
fyra personer i husbilen inklusive den rutinerade chauffören är lite spända på den långa resan
till Goodwood Revival.
Denna gång har vi inget sällskap utav någon
Lotsengård, Johansson eller Svanberg som vi
haft vid tidigare resor till biltävlingar i England. Svanbergs ska dock möta upp senare när
vi är framme. Men hela familjen Andersson/
Wiktorsson är ganska modiga av sig och ser
resan som ett stort äventyr med mycket gott att
äta på, lmer att titta på och böcker att läsa.
Huvudansvarig chaufför ser nog mest fram
emot en pint när han kommer fram …
Vi som är på väg mot Goodwood Revival och
för att möta upp Mats och Kerstin Svanberg
som turistat i Tyskland och Moseldalen är den
brokiga familjen Andersson/Wiktorsson. Claes
Andersson, som annars tävlar med sin midnattsblå Healey 3000 och ska avsluta sin tredje
säsong helgen efter hemkomsten från Goodwood, har tagit med sig två av sina tre grabbar, August 14 och Josef 18 samt mig, sambo
Cecilia, för att visa hur bilracing kunde te sig
på tiden det begav sig.
Det var tio år sedan som Claes blev väckt en
natt av Mats Svanberg m . för en överraskningsresa till just Goodwood Revival för att
ra 50-årsdagen. Resan blev lyckad. och det
ryktades om både hotell för blinda och kvarglömda skor på restaurangen! En repris men
med familjen men i husbil för att komma närmare banan och den härliga stämningen därikring.
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Resan öt på riktigt bra även om vi ankom
Calais något uttröttade men vaknade till när vi
såg polisuppbåden vid yktinglägret och under
de tre olika kontrollerna man gjorde av husbilen innan vi kom på båten. De franska grabbarna med alltför stora vapen såg snarare ut att
vilja hänga med sina tonåriga polare istället för
att granska fordon – ibland krockar våra olika
världar.
Med snabb anpassning till vänstertra k och
en engagerad sambo som kartläsare hittade vi
till Goodwood enkelt och smidigt och självklart
lyckades vi tajma in Mats och Kerstin så att vi
anlände till campingen med bara ett par minuters mellanrum – helt otroligt! Med effektiva
och erfarna män som Claes och Mats så kändes
det som att vi var installerade på bara några minuter och det tog ännu kortare tid innan båda fått

sin öl och satt i varsin stol placerade mot vägen.
Sen började det, det som skulle pågå alla tre
dagarna vi var på tävlingen! Det pågick hela
tiden, på campingen, på parkeringen och inne
på de olika områdena. Jag tänker förstås på
bilmärkesigenkännandet! Under hela tiden
evenemanget pågick så tror jag den eminente
Mats bara missade ett par tre bilmärken utav
alla de hundratal bilar som passerade! De esta
var också som alla vet från en annan tid (Mats
tid?) och verkligen inga man ser på vägarna i
Småland. Bland den enstaka gången han inte
lyckades så var förstås August framme och slog
vad några pund – jag är fortfarande osäker på
om Mats lät honom vinna eller inte. I alla fall så
var det grymt imponerande och vi lärde oss lika
mycket från campingens utsikt om passerande
bilar som inne på området.

'ćŶŐĞƚƐŽŵǀĂƌĚćƌ͗DĂƚƐ͕:ŽƐĞĨ͕<ĞƌƐƟŶ͕ŝůůĂ͕ƵŐƵƐƚŽĐŚůĂĞƐ͘
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Något som vi förstått i förberedelserna av
trippen till Goodwood var att kläderna är viktiga. Det ska vara utklädnad, helst kopplat till
tiden 30- 60 tal. Självklart hade vi engagerat
oss i detta och när vi stegade mot entrén på fredagsmorgonen var jag ankerad av en urtjusig
dam, två eleganta godsherrar, en kostymklädd
gangster och en ung cool man som tagen ur lmen Grease.
Redan på morgonen på väg mot de fräscha
toaletterna och duscharna såg man vackra damer och stiliga herrar uppklädda i allsköns
olika utstyrslar, oerhört fascinerande och intressant. Vilket engagemang hos dessa biltävlingsgäster! Är man kvinna och lite klädintresserad men tveksam till själva bildelen av
evenemanget så är allt som är kopplat just till
utklädningen värt ett besök bara det.

igenom tält med försäljning av bildelar, kläder,
bilauktioner, formel 1-bilstester, mattält av
alla de slag och naturligtvis ertalet pubtält.
Självklart med många olika stopp på vägen.
Vid rätta ingången till banan på Goodwood
möttes vi av ett herrans liv, det ropades och
hejades, aggor viftades och snabbt slängdes
vi tillbaka till 1966 och randet av det brittiska VM guldet i fotboll, tydligen det enda de
vunnit? Det är därför de rar fortfarande sa någon sarkastiskt efteråt. Det passade dock väl in
sammanhanget.
Läktarna vid banan bjöd förstås på den bästa
utsikten, men det var lika trevligt att hänga vid
staketen och på gräsmattorna för att höra och
se de förbidundrande tävlingsbilarna som kom
både på längden och tvären i kurvor och rakor.
Det kändes inte som förare och team tog

ŬƐũƂĚĂŵĞƌƉĊǀŝŌʹƐŬƵůůĞŬƵŶŶĂƚǀĂƌĂϭϵϲϱ͊

Med en värmande sol och transport av traktor
och vagn till entrén så händer förstås det som
nästan alltid händer när man är ute på resor och
äventyr – man träffar någon man känner eller i
alla fall känner till. I detta fall så sprang vi på
ingen mindre herr Mikael Friberg, som vi annars träffar när han rattar sin na gula Sprite på
banorna runt om i landet. Han var väldigt stilig
i sin tweedkavaj och keps.
Väl inne på området och utrustade med program samt användbara små radioapparater för
att kunna följa tävlingarna blev nästan herrarna i sällskapet som barn på julafton. Allt fanns
för en bilentusiast och dennes familj. Vilka
na bilar! Alla i sällskapet hade sin favorit
men de skiftade snabbt då någon ny skönhet
dök upp efter nästa hörn. Och då hade vi inte
ens äntrat banan och depån. Vi krånglade oss

Det märktes även i de öppna depåerna där
man på få kvadratmeter mekade i de trånga
utrymmena i bilarna med mekaniker även de
tidsenligt klädda i overaller.
En av de mest minnesvärda tävlingarna var
TT Celebration som tydligen var crème de
la crème de sista åren mitten sextiotalet som
Goodwood var aktiv som racingbana. Aston
Martin, Jaguar och AC Cobror trängdes på
startlinjen och hade riktiga fajter under loppets
gång ända in i mål. I Kinrara Trophy kunde vi
se tävlingens enda Healey, en 3000 märkt XJB
876 som har haft samma ägare sen 1980. Dock
utan större framgång i tävlingen, men alltid
lika härligt att se på en bana även för oss som
är relativt nya i Healey världen.
Den tävlingen som hela sällskapet uppskattade var dock ändå lådbilsracet med Austin

ůůĂƐƟůĂƌK<͕ďĂƌĂĚĞƚćƌƐĞŶĂƐƚϲϬͲƚĂů͘&ĂƐƚϭϵϲϴǀĂƌ'ŽŽĚǁŽŽĚĞƌĂŶƂǀĞƌ͊

mycket hänsyn till vare sig den bristande säkerheten på den tiden eller var rädda om de
na bilarna. Är det race så är det, oavsett
tidsepok och bilarnas värde! Framför allt i de
öppna formelbilarna i Chicester Cup, de gav
verkligen järnet på den krävande banan.
<ćŶĚůĞǀĞƌĂŶƚƂƌĨƂƌƌĂĐĞƌƐŵĞĚ͟ƌćƩ͟ĮƌŵĂďŝů͊

J40-bilar med yngre och blivande racerförare.
På startrakan leddes de yngre grabbarna och
tjejerna ut ankerade av föräldrar eller andra
mekaniker och ck sedan paddla ordentligt
med benen på tramporna när starten gick. Alla
kändes sig nog som vinnare oavsett om man
var den som var först i mål eller vinkade mest
till publiken.
Dagarna på Goodwood Revival gick oerhört fort och intrycken haglade. Stundtals
tog livet utanför banan över själva intresset
för racingen även hos de mest tävlingsintresserade. Jag hoppas att jag får möjligheten att komma dit igen.
Kanske vore något att ge bort i 65 års present?

ƵŐƵƐƚŚŝƩĂĚĞĞŶŐĂŵŵĂů,ĞĂůĞǇ;ŝŶƚĞƵƐƟŶ͊ͿŽĐŚĞŶĂŶŶĂŶƵŶŐŐĞŶƚůĞŵĂŶĨĊƌŚũćůƉŵĞĚƐŝŶ:ϰϬŝŶĨƂƌƌĂĐĞƚ͘

Cecilia Andersson
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Avoid frustration and simply go for the best

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

www.kilmartin.eu
info@kilmartin.eu
+31 653 555 388
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Denis Welch Motors är en för många av oss, framförallt för oss som tävlar med Healeys, välkänd leverantör och samarbetspartner. Nedan artikel är en bearbetning av material jag fått från Mark Gibson hos DWM. Nils-Fredrik Nyblaeus, som
har ett tätt samarbete med DWM för båda sina racerbilar, har varit mig behjälplig under arbetet. Vi har båda vid olika tillfällen besökt DWM i Yoxall, långt uppe i den Engelska tassemarken ... Bilderna kommer från DWM. Red.
Det var sent 1970-tal som Denis Welch med
hustru Tina började driva en liten bensinstation med verkstad i Yoxall, Staffordshire. Denis hade redan då kommit fram till att enda
möjligheten för honom att kunna rejsa var
att skapa ett familjeföretag med den inriktningen.

verkning av högkvalitetsprodukter i ständigt
större volymer. Detta medförde anskaffandet
av en egen CAD-avdelning för att konstruera och rita delar med hjälp av den senaste
tekniken.
I dag har DWM en fullt utrustad tillverkningsavdelning med maskiner för sprick-

<ĞůǀŝŶ^ĞĂƚŽŶ;ƚǀͿΘĞŶŝƐtĞůĐŚ;ƚŚͿ͕ĂƵŐƵƐƟϭϵϴϳƵƚĂŶĨƂƌĞŶŝƐtĞůĐŚ
DŽƚŽƌƐŐĂƌĂŐĞŝzŽǆĂůůŵĞĚEŝƐƐĞƐŶƵǀĂƌĂŶĚĞƌĂĐĞƌzKWϵϵϵ͘

Ingen kunde då tänka sig att det skulle
utvecklas till att bli den kanske största och
mest framgångsrika ”Performance Austin
Healey Specialist” i världen!
Utvecklingen av reservdelsverksamheten
skedde i direkt anslutning till Denis egen
erfarenhet från racingen. Han upptäckte att
vissa delar gick sönder gång på gång, oftast
p.g.a. designen och tillverkningsmetoden.
Inför problemet med minskande tillgång på
”NOS” originaldelar och dålig kvalitet på reproduktionerna var de tvingade att lösa problemet med ökad prestanda och tillförlitlighet och samtidigt behålla bilarnas originalitet
och ursprung.
De först utvecklade delarna ofta var små
simpla grejor eller mindre förändringar med
hjälp av enkla verktyg och maskiner. Ryktet gick och er kunder lämnade sina Austin Healey till Dennis Welch Motors för att
prepareras för racing eller få andra nya delar
monterade.
2006 köpte Jeremy W företaget från sin far
och började med att i högre grad använda
framväxande ny teknik för att utveckla och
tillverka nya delar. Inte bara till Healeys,
utan även till andra bilar som Jaguar och
Formula Junior.
Jeremy noterade behovet av pålitlig till-

DWM är specialiserade på trimdelarna för
”Big Healey”. Slutresultatet är helt nya delar
som är bättre än originalet. Inte en reproduktion kopierad från en 50 år gammal speci kation, eller kopierat från en hårt sliten del i
slutet av sin levnad.

:ĞƌĞŵǇtĞůĐŚŵĞĚĨĂŵŝůũƉĊtDŬŽŶƚŽƌ

detektering, tryckprovning, precisions- och
CNC-svarvning, pressning och en komplett
CNC maskin. Investeringarna i CAD-mjukvara har medfört ökad kvalitet och möjligheterna att i 3D-modeller testa för att få optimal
design. Programmet sänds sedan direkt till
CNC-maskinerna.

Till exempel krävs ca 1,5 miljoner kodrader
för att maskinbearbeta portarna i ett 6-cylinderstopplock, vilket tar 13 timmars maskintid.
Genom CAD-användning i konstruktion
och CNC-tillverkning blir varje tillverkat
topplock av samma optimala design, vilket
är omöjligt med ”gammal” teknik.

Många delar tillverkade av företaget bär
DWM-vingarna för att visa att det är en
DWM originaldel, endast tillgänglig från just

DWM.
Motorbyggande har alltid varit en styrka
hos DWM. Stor kunskap och erfarenhet har
byggts upp under åren. Verkstaden får motorer från kunder i hela världen som vill ha en
kraftfull gat- eller racemotor. DWM har egen
dynamometer som används för inkörning och
test innan leverans till kund.
DWM har också specialistkunskaper i byggandet av kompletta växellådor, overdrives
och axlar.
Detta har lett till tillverkning av många växellådsdelar, som nya hus för mittspakslådor
25

Historisk motorsport blir allt mer populär
och tävlingsinriktad och företaget strävar efter att fortsätta utveckla nya delar för att lösa
problem när de uppstår och med målet att
vara förstahandsalternativet för kvalitetsdelar
till Healey, för både gata och race.
I Yoxall nns många priser och minnen från
tävlingarna till beskådande runt om i byggnaden, och vi avslutar med en liten kavalkad
av dessa.

'ůƂĚĂŶĚĞŐƌĞŶƌƂƌŶćƌŵŽƚŽƌŶƚĞƐƚĂƐŝĚǇŶĂŵŽŵĞƚĞƌ͊

och specialdesignade utväxlingssatser för
både gata, rally och race. Trots att DWM har
fokus på tävlingsbilar, kommer många Healeys till verkstaden för vanligt servicearbete
men också mer omfattande arbete såsom motorrenoveringar.
Under åren har DWM preparerat och tävlat med otaliga bilar vilket resulterat i många
race- och mästerskapsvinster både för familjen Welch och för deras kunder. ”Vår egen”
Nisse Nyblaeus är en av dessa, som kan ses
på detta nummers mittuppslag!

sexcylindriga Healeys, och även ett växande
antal delar för 100S. Vill du beställa katalogen, se DWMs annons i detta nummer.
I dagsläget har DWM över 9500 produkter
och servar en bred bas av kunder runt om i
hela världen, både de som tävlar med sina
Healeys och de som mest kör på gatan.
Dessutom kan man förvänta sig samma utveckling för andra märken, lite beroende på
kundefterfrågan, men DWM kommer alltid i
första hand vara förknippat med Austin Healey!

^ƵƉƉŽƌƩƌĂŝůĞƌŶŽĐŚĞƩƉĂƌĂǀ͟ƚĞĂŵĞƚƐ͟ďŝůĂƌƵƚĂŶĨƂƌǀĞƌŬƐƚĂĚĞŶŝzŽǆĂůů͘
/ŶĨćůůƚ͗ĞŶŝƐtŝƐŝŶǀćůŬćŶĚĂƌĂĐĞƌ͘

Många delar är perfekta även för gatbilar,
med ökad prestanda men också tillförlitlighet. I lager nns även en stor sortering av
”standarddelar” för att kunna serva inte bara
prestandakunderna.
Den första ”performance” katalogen var
mycket enkel, bara en maskinskriven lista på
delar.
Dagens katalog är en glättad fyrfärgsprodukt på 96 sidor med delar för både fyr- och
26

Företaget har växt sedan starten och sysselsätter idag ca 30 personer i verkstad, försäljning, konstruktion och administration. Websidan är ständigt uppdaterad med fotogra er
och CAD-modeller och ger möjlighet att beställa delar dygnet runt, veckan och året runt!
Fokus för verksamheten är fortfarande racing och detta ger perfekta tillfällen att testa
och utprova de tillverkade delarna i mycket
krävande miljöer och situationer.

Slutligen kan jag inte låta bli att ta med en
bild på en läcker E-type ”Low Drag Coupe”, byggd av DWM och vinnare i ”Jaguar
Challenge Cup” 2016.
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Performance Catalogue
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The Latest Big Healey
Now Available
Our new and updated Austin
Healey Performance catalogue
features 200 new products, 12
extra pages, updated specifications
and technical information that our
customers have been have been
asking for.
Continued investment in the latest
design and production technology
has enabled Denis Welch Motorsport
to add some innovative new highperformance products to the range.

Order Your Copy Today

New Product Highlights Include:
Ignition

Gearbox

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

100S Parts

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
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EǇĂŬůƵďďŵĞĚůĞŵŵĂƌƉƌĞƐĞŶƚĞƌĂƌƐŝŐ͘
;ĨŽƌƚƐćƩŶŝŶŐĨƌĊŶƐŝĚĂŶϭϯ͊Ϳ
:ĂŐĨŽƌƚƐćƩĞƌƚĂŵŝŐĨƌŝŚĞƚĞŶĂƩƐƚćůůĂŶĊŐƌĂĨƌĊŐŽƌƟůůǀĊƌĂŶǇĂŬůƵďďŵĞĚůĞŵŵĂƌƐĞĚĂŶĨƂƌƌĂŶƚŚƵƐŝĂƐƚĞŶ͘
EćƌǀŝĂůůĂŚũćůƉƐĊƚĂƩƐĞǀĂƌũĞƟůůĨćůůĞŶćƌǀŝƚƌćīĂƌŶĊŐŽŶ,ĞĂůĞǇćŐĂƌĞĞůůĞƌ,ĞĂůĞǇĞŶƚƵƐŝĂƐƚƐŽŵĞƩŵĞĚůĞŵƐǀćƌǀŶŝŶŐƐƉƌŽũĞŬƚŬĂŶ
ŬůƵďďĞŶƐćŬĞƌƚĨŽƌƚƐćƩĂǀćǆĂŝƐĂŵŵĂƚĂŬƚ͘DĞŶĚĞƚƐƚćůůĞƌŽĐŬƐĊŬƌĂǀƉĊĂƩǀŝƚĂƌŚĂŶĚŽŵǀĊƌĂŶǇĂŵĞĚůĞŵŵĂƌƉĊĞƩďƌĂƐćƩ͊

Peter Elmhorn, 52 år, Stockholm. AH 3000 Mk3 1964. TJC994. Röd. Medl nr 730.
Köpte denna, min första Healey, i våras. Att jag köpte en Healey har historiska skäl och så är det
en fantastiskt vacker bil!
Jag köpte den av Anders Schildt, var hans gatbil med lite rallystuk. Vet att den innan dess kom
från Danmark.
Bilen var bra redan från början, men Anders kommer under vintern att göra den än bättre och
roligare med litet vassare grejor både i motor och chassie,
Men till våren ska den köras!
Klubben hoppas jag ska ge mig lite information och kul aktiviteter.

Det illustra sällskapet ”Brommagrodorna”
ƚƌćīĂƐǀĂƌũĞůƂƌĚĂŐ͕ĊƌĞƚŽŵ͕ŬůϭϬ͘ϬϬƉĊ
WĂƌŬ<ŽŶĚŝƚŽƌŝǀŝĚůůĠƉĂƌŬĞŶŝƌŽŵŵĂ͘
Faller andan på blir det en gemensam tur efter kaffet. Alla entusiaster, med eller utan bil, är
välkomna.
Ofta många trevliga bilar på besök, inte bara Healeys av alla sorter.
Har Du frågor, ring Hasse Wistén 073-800 00 00 eller mejla hans@wisteninwest.se
Nedan ett par bilder från en träff i september.

En
”GodJulSMILEYS”
från SMALLEYS
till alla
SMALL-heal-EYS!!
#362

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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QUALITY AUSTIN-HEALEY PARTS!

We will be closed for the Christmas and New Year holiday between

Friday 23rd December 2016 - Tuesday 3rd January 2017
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From all of us at A.H. Spares, we would like to wish you a very

Visit our website www.ahspares.co.uk

Tel: 0044 (0)1926 817181 | Email: sales@ahspares.co.uk
:HVWÀHOG5RDG.LQHWRQ5RDG,QG(VW6RXWKDP:DUNV&9-+

The Original Austin-Healey Parts Specialist!
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,ĞĂůĞǇDĂƌŬĞƚ

KALENDARIUM

FÖR AUSTIN HEALEY CLUB OF SWEDEN

Ni som annonserar: glöm inte att meddela redaktionen när ni köpt eller sålt
delar och annonserna ska tas bort!
Ni som söker delar: titta regelbundet på klubbens hemsida, där dyker de esta
annonser upp först. Har varje dag som utgivningstid ...

'ĊǀĂĨƌĊŶ>ĞŶŶĂƌƚĞƌŐƐƚƌƂŵ
ƟůůƵƐƟŶ,ĞĂůĞǇůƵďŽĨ^ǁĞĚĞŶ
AHCS har mottagit en mycket generös gåva från
en av de riktigt tidiga medlemmarna, Lennart
Bergström, medlem nr 14. Lennart kontaktade
mig för några veckor sedan och sa att han hade
någonting han ville skänka till regaliashopen.
Han sa också att han inte kunde skicka den, så
vi gjorde upp att jag skulle hämta den i Stockholm vid tillfälle.
Det visade sig vara 100 st inplastade posters
som berättar hela Healeyhistorien. Dessutom
medföljde 100 st papprör för att enkelt kunna
skicka med post. (Tur att jag hade kombibil att
hämta med). Här nedan följer ett utdrag av det
brev som Lennart skickade med mig vid överlämnandet.
”Dessa plastade broschyrer härstammar från
den hopvikta stora af schen jag ck från Fred
Draper i juli 1970. Han förestod reservdelslagret på övervåningen på Donald Healey Motor Co. i Warwick. När han hörde att svenska
klubben var nybildad i juni 1970 ck jag en hel
bunt att dela ut till medlemmar. Jag har tre st
kvar, en får du att göra vad du vill med. Kanske
trycka upp nya?

Jag lät göra fyra st inplastade förra hösten.
En ck Per Schoerner att ta med till Nacka
Mässan. En ck Göran Utter till Göteborgs
Mässan. Och en ck Lasse Engvall när deras
100 fyllde 60 år.
Nå, jag har sällan bidragit med något till
klubben. Samvetet har gnagt länge, tills idén
kom upp. Jag har nu låtit trycka upp och plasta
in 100 st för att skänka till klubbens regaliashop
för försäljning till hugade medlemmar. En extra
slant till klubbkassan för att göra något kul vid
något möte. Jag har också köpt in 100 st papptuber med lock för att enkelt kunna skicka till
köparna. Tanken var att minimera emballagekostnaden för shopen. Bara portot tillkommer.
Ju mindre utlägg för shopen ju större vinst till
klubben. Inplastningen kostade 50.-/st. Tub med
lock kostade 18.-. Vad shopen tar betalt lägger
jag mig inte i. Angår inte mig. Men ett tips: säg
100.-/st = 10 000 till klubbkassan. Men klubben
bestämmer priset”.
Lennart skickade även med en kort berättelse
från sin tidiga Healeytid.
”Jag skaffade min Healey 1968 och besökte
då Donald Healey Motor co första gången tillsammans med min bror. 1969 var jag där igen
för att renovera framvagn och bromsar.

EǇƩŝZĞŐĂůŝĂƐŚŽƉĞŶ͊

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

ůůĂ^ĞĐƟŽŶĞƌ͊

Har inte några arrangemang under vintern
att rapportera, men håll utkik
på hemsidan, där kan det dyka upp arrangemang.
Bl. a. är pubkvällarna i Stockholm
återupptagna, du ser aktuella datum på
hemsidan.
1970 ännu ett besök i England tillsammans
med brorsan, då bytte vi till en BJ8 växellåda
med overdrive. 1974 besökte vi Syd Segal där
kopplingen byttes. Därifrån, skriver Lennart,
drog jag och brorsan till Rivieran”.
Färden genom Europa och vad som upplevdes
på Rivieran skriver inte Lennart något om, men
låt oss hoppas att vi kan få någon reseskildring
så småningom.
Lennart har också haft vänligheten att skicka
med bilder på sin synnerligen na Healey så
som den såg ut på 1970 talet. Numera är bilen
uppställd sen några år. Kanske kommer Lennart
på bättre tankar och sätter fart på den igen?

͟>ĞŶŶĂƌƚƐ
,ĞĂůĞǇWŽƐƚĞƌ͟

(se artikel ovan!)
Inplastad, storlek 40 x 57 cm,
pris 125:- inkl. porto

(och kommer ni till Stjärnhov,
– trevligt med besök här ute på
landet – och hämtar den eller köper på Årsmötet kostar den bara
100:-!)

Tänk på att alla pengarna går till ”välgörande
ändamål” vid vårt årsmöte t ex. Alla behöver ha
(minst!) en Poster över våra fantastiska bilars
historia!
ͬDŝŬĂĞů&
Stort tack Lennart!

^ŝƐƚĂŵŝŶƵƚĞŶ:ƵůŬůĂƉƉƐƟƉƐ͊
ƌĞƚƐ:ƵůŬůĂƉƉ͊

Stort, lyxigt Badlakan av kammad öglefrotté
(550gr/m2)
Finns i vitt och marinblått med röd AHCS
logga.
Storlek 90x150 cm, (räcker runt alla magar!)
Pris 345:- plus porto

,^ZǇŐŐƐćĐŬ͘

Snygg och bekväm ryggsäck lämplig för
den korta promenaden under bilturen.
Stor cka på framsidan och era fack
på insidan. Separat mobil cka med
uttag för hörlurar. Bärhandtag och vadderade axelremmar, baksida och botten och reglerbara remmar på sidorna.

Pris 355:30
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ZĞĂ͕ZĞĂ͕ZĞĂ͊͊ϮϬйŶĞĚƐĂƩ͊
:ćŵĨƂƌďĂƌĂ ũĂĐŬŽƌ ŝ ŚĂŶĚĞůŶ͗
ϱϬϬϬ͗Ͳ͊EƵĞŶďĂƌƚ^ƚŽƌůĞŬD

dćŶŬƉĊǀŝŶƚĞƌŵƂƌŬƌĞƚ͊
Klubbmärke tyg 35:-

T-shirt ljusblå/svart/vit/mörkblå
100:Ledslaps
Re exband som lyser eller
blinkar med två hastigheter.
Röd/grön. 80:-

Klubbdekal Metallfolie 20:

Klubbjacka 1500:- Nu 1200:SLUT
SLUT

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

Skjorta ljusblå oxford med
button down krage. Ej slim t.
Bröst cka . Brodyr Austin Healey Club of Sweden.
Endast stl: L, XXL. Pris: 400 kr

Vagnmärke 280 kr

SLUT

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

Vagnmärke 40-årsjub. 200 kr

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

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

Vykort nr 1 21x15 cm 10:-

Vagnmärke TEHMIS 300 kr

ZĞĂ͕ZĞĂ͕ZĞĂ͊͊EĞĚƐĂƩƉƌŝƐ͊

Vykort nr 2 21x15 cm 10:-

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

Picknick lt, svart 230:-

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

Bilvårdshink hoppfällbar 120:Piké ”Lacoste”, svart, röd 210:Kvarvarande stl: S, M.

Använd klubbens utmärkta
och snygga re exväst!

,^Ƶī͘

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

En halsduk, en mössa, en bandana, ett hårband!

Nyckelring DHMC 100:-

Välj hur du använder den. Skyddar
dig mot vind, kyla, sol, snö och
piffar upp din out t.

Pris 130:-

Registreringskylthållare 50:-

Vykort nr 3 21x15 cm 10:-

Beställ regalia NU (annars
glömmer du det!) genom att
gå in på: www.healeysweden.com/regalia eller
maila:
mfrieberg1@gmail.com
Du kan även ringa Micke på
076-282 80 99.

För tröjor/skjortor etc
ange färg och storlek.
Frakt/porto tillkommer
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Your Austin Healey 100 restoration should
be done one way... the perfect way!
100M
HEALEYS is dedicated to the preservation,
restoration and recreation of one of Britain’s
greatest sports cars: the Austin Healey 100M
,
100M and 100S. We believe restorations should
be done one way... the perfect way! Our team
of craftsmen and skilled technicians can
perform any task required, from complete

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

Investment Grade Restorations

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

