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är tidningen kommer i brevlådan har vi förhoppningsvis börjat
få lite varmt vårväder. Då kommer ju suget igen att få rasta sina
bilar efter den långa vinterdvalan. Jag hoppas att ni alla har gett
era ögonstenar vård och omsorg så att säsongen kan flyta på bra utan
några problem.
Nytt år och nya utmaningar och vi har haft årets första styrelsemöte i
februari. Det är glädjande att det har tillkommit åtta nya medlemmar!
Skönt med lite påfyllning då det tyvärr också faller bort några vart år.
Arbetsgruppen för årsmötet 2019 har gjort ett bra jobb och lyckats hitta
ett toppen ställe, Marholmen, utanför Norrtälje. Glöm inte att boka in
helgen 24 -26 maj i er kalender och framför allt – anmäl er!
Årsmötet är alltid en trevlig upplevelse och för er som är nyblivna medlemmar. En ypperlig möjlighet att få bekanta er med klubben och ta del
av alla goda diskussioner i baren, eller under middagarna.
I övrigt inte så mycket nytt att rapportera ifrån vårt möte men vi jobbar
alla på för att föra vår fina klubb framåt.
Uppmaning igen att vi ständigt behöver mer material för vår tidning
och hemsida. Dela med er av era upplevelser och gärna lite resereportage
som motvikt till allt det tekniska som ofta avhandlas.
Önskar er alla en bra och skön vår och att vi ses på årsmötet 2019.

						

Uffe

Så här fint vill vi görna åka igen när våren kommer!
Vad säger du Micke – kanske ett kortlån under årsmötet?
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Tycker släkten att man är lite nördig tror ni?
Presentbordet från nyligen inträffad födelsedag kan
kanske tyda på det!
Och allt från Enthusiastens annonsörer!

ytt år nya föresatser? Nä, nä, får nog bli vid det gamla vanliga.
Svårt att lära gamla hundar sitta, även om det är man själv som är
hunden! Vore man lite mindre ödmjuk skulle man kunna säga att
det inte går att ändra något som redan är perfekt … Men det gäller nog bara
våra gamla fina bilar, där jag fortsätter hylla tesen: om det inte är sönder,
laga inte!
I gårdagens finväder (13 grader varmt och strålande sol här på östkusten)
tog jag i varje fall tag i en självförvållad surdeg – skäms lite att erkänna; jag
hade inte ens tvättat BJ8:an sedan förra årets årsmötesresa till Bäckaskog i
Skåne.
Nu blev det riktig tvätt och lite polering, till och med i (delar av) motorrummet. Borde kanske byta olja och rundsmörja också, men föredrar att bara
bestiga ett berg åt gången, så det får vänta.
Och egentligen, med dagens fina oljor, filter och fetter, är det kanske lite
överkurs med oljebyte och smörjning efter bara några hundra mil och tolv
månader?
En sak som fick mig att hicka till häromdagen; fick i min hand – alltså i
datorn – ett pressmeddelande som stolt förkunnade med stora feta bokstäver
”AUSTIN HEALEY JOINS CITROËN UK AS BRAND AMBASSADOR
FOR NEW C5 AIRCROSS SUV”.
Nä nu går skammen på torra land var den omedelbara reaktionen. Även om
engelsk bilindustri inte längre är vad den kanske aldrig varit, så inte kan det
väl vara så illa att vårt bevingade Healeyemblem skulle riskera att hamna
på en Cittra? Grodätare och engelsmän har ju en urgammal animositet som
borde förhindra sådana dumheter.
Nåväl, så illa var det inte, texten fortsatte ”Renowned British sportsman,
Austin Healey, has been named as the long-term UK Brand Ambassador
for …”.
Mitt sportintresse – om sporten inte går på hjul och låter mycket – är väldokumenterat minimalt (men nu uteslöt jag plötsligt båtrace och vattenskotrar,
det var inte meningen!), så att jag förväntas känna till en tydligen välkänd
brittisk rugbyprofil med namnet Austin Healey är definitivt ett skott i mörkret. Eller man skjuter kanske inte i rugby?
Dessutom är han tydligen välkänd för sitt deltagande i BBC version av
Let´s Dance med, jag citerar: ” … showing off his moves on Strictly Come
Dancing”.
Lite farligt med sådana plötsliga överfall i vår ålder med blodtryck som
även i vanliga fall är lite högt!
Hoppas förresten att inte vålla några blodtryckshöjande reaktioner genom
det ovanligt långa reportaget från Healeymuseet i Nederländerna (Svanberg
skäller alltid på mig när jag skriver Holland, det lär bara vara en liten del
av landet).
Övervägde att dela upp det på två tidningar, men hade svårt att hitta en
naturlig brytpunkt med en cliffhanger som kunde hålla spänningen på topp
till juninumret. Dessutom är ju faktiskt helheten en tämligen total översikt
över Healeyhistorien, både Donalds och hans bilar, både i text och i bild. De
som ändå tycker det är väl mastigt kan ju bryta läsningen på lämpligt sälle,
övergå till några kanske mer lättsmälta artiklar och läsa resten senare. Då
blir det ju två avsnitt …
Anders Lotsengård

En liten bildgåta för Healeynördar.

Stötte på en BT7:a i Eksjö, där alla tecken tyder på att stången som håller motorhuven
öppen var originalmonterad på huvens vänstra sidan!
Alla beslag, fästen etc fanns där. Någon som stött på det tidigare?
Och varför gjorde de på detta viset?

Missa inte ...

Medlemsavgiften!!!

Årsmötesinbjudan ...

... att nominera till

Har du inte betalt årets medlemsavgift så
är dessvärre detta det sista numret du
får i brevlådan!
Betala till Pg 405161-1, ange namn eller
(helst!) medlemsnummer!

... hittar du på hemsidan!
Men du får en chans till här i tidingen! Kolla
sidorna 13–14!
Men bråttom – sista anmälningsdatum för
att vara med på detta det viktigaste AHCSevenemanget i år är 31:e mars!

Årets Enthusiast!
Du hittar mer info om detta på
sidan 11.
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The Healey Museum,
Vreeland, Nederländerna.

Världens enda Healeymuseum.
Drivs av passionerade entusiaster.
Hela historien om Donald Healey och hans företag.
Med unika Healeys och ett komplett företagsarkiv.
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British Heritage i Nederländerna.

Mer än tre timmars besök.

Du som vill veta mer om Donald Healey
och de klassiska brittiska sportbilarna,
uppkallade efter honom, behöver inte åka
till England längre. I princip hela historien med mycket material bevaras och vårdas nu i Nederländerna, inklusive ett antal
unika modeller. Vad som började som en
hobby växte till ett livsverk för en entusiast som kanske vet mer om Healeyfamiljen och bilarna än någon annan.
Vi kör längs en smal väg längs floden Vecht,
strax utanför Vreeland. Vår destination är
Groot Kantwijk Estate. När vi närmar oss
målet ser vi på en skylt vid vägkanten: The
Healey Museum. Pilen pekar mot en stängd
grind. Vi ringer på. En metallisk röst svarar
och grinden öppnas långsamt. Vi verkar vara
de enda gästerna denna fredag eftermiddag i
november.

Healeymuseet har funnits i några år. Det är
inte särskilt stort. På en timme kommer vi att
vara utanför igen gissar vi. Men i själva verket blir det ett besök på mer än tre timmar!
Ett oförglömligt besök, tack vare den
gränslösa och smittsamma entusiasm som
grundaren och Healeyfantasten Hans Van
de Kerkhof ger prov på. Han släpper in oss
och bjuder oss direkt till kaffehörnan med
sin hemlika atmosfär. I hörnet finns en bar,
sedan några bord och stolar. Vi ser omkring
tjugo bilar – alla i utmärkt skick.
Vi tycker vi känner igen de flesta bilarna.
Senare kommer det att visa sig hur speciella
de verkligen är.
Montrar med alla typer av Healeyrelaterade
objekt och gamla affischer visar att detta är
ett verk av en sann entusiast. Det finns många
Healeyälskare runt om i världen, men Hans

Text och bilder från museet.
Översättning och bearbetning:
Anders Lotsengård

Van de Kerkhof är den enda som har satt Donald Healey och hans bilar i centrum för ett
helt museum.
Precis lika entusiastiskt som han har skaffat sin unika samling under ungefär ett halvt
sekel, berättar han om den.
När han väl börjat, blir hans berättelser
aldrig tråkiga. Historien om Donald Healey
själv, hans söner, hans anställda och hans bilar, blandas med Van de Kerkhofs egna erfarenheter. Han är ett vandrande Healeyuppslagsverk och berättar enkelt om fakta, siffror
och bakgrunder som om han var en medlem
av familjen.
Under kaffet berättar han om bakgrunden
till detta museum, inrymt i ett s.k. ANBI
foundationhus. Detta innebär att projektet
har godkänts som en institution som är berättigad till offentliga förmåner. Grunden lades
för decennier sedan.
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Som tonåring var Van de Kerkhof imponerad av en Austin Healey som någon i grannskapet ägde. Det var kärlek vid första ögonkastet! En sån ville han ha! Några år senare
blir drömmen verklighet, med pengar som lånats lite här och där. Men militärtjänstgöringen närmade sig, och en lön på tvåochfemtio
Gulden i veckan är inte nog för att äga en sådan bil. Utbildning till stridsvagnsinstruktör
erbjöd en lösning. Han tvingas att gå några
månader längre i arméns gröna uniform –
men sin Healey kan han ha kvar.

Under första världskriget anmälde han sig
till utbildning som pilot. Han ansluter sig till
det brittiska flygvapnet vid 16 års ålder. Låtsas vara 18 år! 1917 går det nästan åt skogen
direkt, när han deltar i ett katastrofalt uppdrag mot Tyskland. Många av hans kamrater
dödas, men Healey blir endast sårad. Han får
då ett jobb på marken. Farten förblir ändå
hans passion, om inte i luften så får det bli på
land! Efter kriget blir det bilvärlden och han
startar en verkstad, men det är inte tillräckligt
spännande. Han föredrar rallyn.

Healeysamlingen.

Monte Carlo.

Under tiden växer Van de Kerkhofs intresse
för Healey. Fler bilar följer efter den första.
Inte istället för, utan dessutom! I garaget
fanns vid ett tillfälle minst åtta Healeys bakom varandra.
Ju längre in, desto sämre skick! Han fortsätter att gräva djupare i bilarna, varumärket
och bakgrunden. Han möter likasinnade under träffar. Vänner och bekanta informerar
honom när de stöter på något som han kan
vara intresserad av. Han behåller allt som har
en nära relation till Healey.
– Jag hade utrymme för det. Jag sparade bilar, jag samlade inte.
Förutom all automobilia lyckades han skaffa speciella Healeys. Tanken uppstår att hysa
in allt i ett museum. I november 2012 öppnar
museet officiellt sina dörrar. Det blir det inofficiella klubbhuset för Nederländska Healeyklubben och fungerar snart som en mötesplats för Healeyentusiaster från hela världen.

Healey anmälde sig 1929 till Monte Carlorallyt med en liten Triumph Super 7 Saloon.
Bilen går bra från starten i Berlin, men delvis på grund av dåligt väder anländer Healey
för sent till Monte Carlo. Han hade monterat
extra reservhjul högt på framkärmarna. De
skymmer, vilket betyder att han inte kan köra
så fort som han hade hoppats. Han är arg, särskilt på sig själv. 1930 tar han revansch genom att delta i samma Triumph och slutar på
sjätte plats. Han upptäcker bilmärket Invicta
och 1932 vinner han tävlingen i en sådan.

Healey sålde sin verkstad 1932 och började jobba på Riley och Triumph. På det
sistnämnda företaget klättrar han till teknisk
direktör. Men han vill ha mer – eget företag
och en sportbil med sitt namn på! Dessutom
går Triumph i konkurs i 1939. På grund av
andra världskriget kommer det ta år innan
hans önskan kan uppfyllas.

Donald Healey.
Men för att kunna förstå mer om bilarna,
behöver vi veta mer om personen Donald
Mitchell Healey, född 1898 i Perranporth,
Cornwall i sydvästra England. Donald Healey var en man med äventyr i blodet.

5

Healey Motor Company.
1945 etableras Donald Healey Motor Company Ltd. och börjar i ett gammalt skjul
i Warwick. Företagets specialitet är dyra
sportbilar. Chassit har sin egen design, motorer köps och kända karossbyggare står för
utseendet. ”Healey var en smart affärsman
och köpte det han behövde på ett smart sätt.
Han använde aluminium som var kvar från
flygplansproduktionen och som var mycket
lättare att få tag på efter kriget än stål. Instrumentpanelen var gjord av plexiglas, som
kom från kupoler på bombplanen.” För drivlinan letade Healey efter bilar som blivit mindre framgångsrika än väntat och kunde köpa
motorerna från dessa till låga priser. I tidiga
år föll valet på Riley, eftersom han kände till
dessa motor från tidigare.

Healey Duncan och
Healey Sportsmobile.
Vi står vid en silvergrå cabriolet. Det är en
Duncan från 1947. Healey släpper inte bara
egna modeller, utan levererar även chassin
till andra. Mellan 1946 och 1948 levereras
fyrtio chassin till Duncan, utrustade med Rileymotor. Nio av dem finns kvar. Av fyrtio
chassin görs två med öppen kaross. Den enda
kvarvarande finns i museet. På den tiden var
bilen bland de snabbaste i världen. Bredvid
Duncan står en klarröd Healey Sportsmobile,
byggd för den amerikanska marknaden. Den
var inte marknadens finaste, men mycket dyr.
Därför byggs och säljs inte fler än 24 exemplar. Marilyn Monroe var stolt ägare till en av
dem!
Ett företag kan inte överleva på så låga volymer – mer pengar måste komma in.
Detta var den främsta anledningen till att inleda ett samarbete med den amerikanska tillverkaren Nash. Mellan 1951 och 1954 byggs
mer än femhundra Nash Healeys.

Healey Duncan

Nash Healey.
Samarbetet mellan de två bilmärkena blev
till mer eller mindre av en tillfällighet. Donald Healey reste till Amerika med Queen
Elizabeth med avsikt att köpa åttacylindriga
motorer från Cadillac för att sätta dem i sina
sportbilar. Ombord möter han George Walter Mason, Nashs toppman, som förutspår
att hans uppdrag är hopplöst. Cadillac måste
ha alla motorer själva och vill inte sälja dem.
Varför inte en sexcylindrig från Nash?
Det klickar mellan de två männen, kanske
främst på grund av deras ömsesidiga intresse
av kameror. Kontakten leder till ett samarbete
som går långt utöver leverans av motorer.
Det amerikanska företaget tar in den brittiska
sportbilen i sitt leveransprogram. För designen av andra generationen använder Nash den
italienska mästaren Pininfarina. En attraktiv
cabriolet och en coupé blir resultatet. Bilarna
är extremt dyra. Detta beror främst på den besvärliga produktionen. Nash skickar motorer
och drivlinor till England, Healey monterar
och skickar sedan chassit över till Italien.
Pininfarina sätter karossen på chassit. Och
sedan går Nash-Healeyn till Nash i USA för
slutmontering.
6

Healey Sportsmobile

Nash Healey
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Healey Silverstone.
Innan Healey började arbeta med Nash,
hade han redan utvecklat en sportbil, Silverstone, för fartfantomer. Under veckan kunde
man använda den på gatan, under helgerna
trivdes den på banan. Man var bara tvungen
att ta bort stänkskärmar och fälla ner vindrutan mot karossen. Med den första åtgärden
sänktes vikten, och med den andra luftmotståndet. Strålkastarna var skyddade av galler.
Återigen kommer motorn från Riley. Healey
gör allt för att spara vikt. Kravet på en bakre
stötfångare, som ställs av organisatörerna av
Mille Miglia, är en irriterande begränsning.
Lösningen är lika enkel som påhittig. Han
låter det liggande reservhjulet sticka ut lite
bakåt. Detta blir godkänt. Totalt 105 bilar av
denna modell tillverkades. Modellen blir välkänd bland finsmakare, men Healey är fortfarande knappt kända bland allmänheten, trots
samarbetet med Nash. Den stora framgången
ha ännu inte kommit.

Healey Silverstone

Healey 100.
Att Healeynamnet fortfarande i dag är välkänt, är tack vare Donalds son Geoffrey. Han
samarbetar nära med sin far inom företaget
och kommer att fortsätta att göra det under
de kommande åren. Företaget utvecklade en
ny sportbil 1952, designad av Gerry Coker –
en begåvad designer. Avsikten är att presentera bilen under bilutställning på Earls Court
i London under namnet Healey 100. Siffran
hänvisar till toppfarten i brittiska miles/hour
(som för Jaguar XK 120). I tester tycks dock
nålen på hastighetsmätaren fastna på 96 miles/hour. Målet för toppfarten kunde inte nås.
Man kommer med en uppfinningsrik lösning – en sinnrik konstruktion skapar möjligheten att göra vindrutan mer lutande. Den
avsedda hastigheten uppnås och överskrids
med några miles. Donald Healey är ännu
osäker om han bör introducera bilen. Han
befarar att allmänheten kommer att förkasta
bilen, vilket kunde innebära slutet för hans
verksamhet. Dessutom gillar han inte formen
på grillen. Han överväger därför att hålla sig
borta med sin skapelse. Hans son övertalar
till sist honom att inte göra det – monterhyran var ju redan betald! Så varför inte använda den? Healey 100 blir sedan stjärnan på
showen.

Austin Healey.
Den vackra sportbilen uppmärksammas
av Leonard Lord, direktör på Austin. Han
kan ha nytta av en sådan modell i utställningsrummen hos sina återförsäljare. Healey
kommer dock aldrig i sin egna lilla fabrik att
kunna producera de antal som Lord behöver.
De kommer under natten överens och nästa
morgon signeras ett avtal. Austin kommer att
bygga och sälja bilen och betalar en royalty
till Healey. Karossen outsourcas till Jensen.
Det är unikt att en bil byter namn under en
bilutställning. Vid öppnandet av showen är
namnet Healey monterad på bilens front. En
dag senare heter bilen Austin Healey. Det ursprungliga första emblemet finns kvar här i
museet!

Austin Healey 100 Prototyp

Som en uppföljning till avtalet byggas nitton prototyper, naturligtvis med en ny grill.
Bilen som går till Turinutställningen 1953
finns nu här i Vreeland.
Bild: Nummerplåten AHX 11. Austin-Healey prototyp nummer 11. Precis som då imponerar kromade ekerhjul och bromstrummor.

Stål och aluminium.
I början användes mest aluminium till karossen.

Det är inte ett problem för den brittiska hemmamarknaden, men det är det för export. Under transport blir det mjuka, sårbara aluminiumet ofta skadad. Men karossen orsakade
fler problem. Materialet i de bakre stänkskärmarna var för tunt. Vid höga hastigheter böjs
de ut – på grund av fartvinden. Genom att
göra en inpressning bakom hjulen blev de
styvare. Så allt detta ändras för produktionsmodellerna.

Ursprunglig bakskärn utan inpressning och produktionsutförandet!
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BN 3.
Austin Healey 100 är en fullträff. Leonard
Lord hade haft rätt. De flesta går till kunder
i Amerika. När den fyrcylindriga motorn
går ur produktion några år senare, behöver
Healey leta efter en ersättare. Han finner en
lämplig sexcylindrig hos Wolseley. Det finns
dock ett problem. Motorn är större och kan
inte föras ner genom motorluckan. Healey
utvecklar ett nytt chassi med en hjälpram,
så att motorn kan monteras från undersidan.
Samtidigt ändrar han karossen. Den tvåsitsiga blir en 2+2, på grund av gynnsammare
skatteregler i Amerika för personbilar. Med
baksäte blir det en personbil, även om baksätet endast kan användas av mycket små
människor. Den nya designen med hjälpramen finner dock inte nåd.
Prototypen till den modifierade 100:an
verkade länge förlorad, tills någon i Kanada
finner en rostig, kasserad bil med ett okänt
chassinummer. Kännare talar idag om den
som BN3. Denna bil finns nu också i museet.
BN3 är målad matt silvergrå som ett paradnummer. I en spegel under motorn kan du
se hjälpramen. Om du öppnar bagageluckan
ser du tydligt grov svetsning som indikerar
en prototyp och den provisoriska placeringen
av bränsletanken. Anmärkningsvärt är att
bakskärmarna är utan inpressning. Tydligen
fanns det fortfarande några sådana kvar på
lagret. På väggen hänger ett foto av bilen
som den såg ut i Kanada vid återupptäckten.
Beslut togs att förlänga fronten och göra en
större motorhuv för att få ner motorn. 100/6
är född, kännetecknad av den nya ovala grillen. Medan vi tittar på bilen, blir vi uppmärksammade på ett stort träskåp hängande
ovanför. Det är Donald Healeys ursprungliga
troféskåp, komplett med pokaler som han
vann på rallyn. Ett minne från av en härlig
och framgångsrik period.

Austin Healey BN3 Prototyp återuppbyggd

Austin Healey BN3 Prototyp vid upphittandet i kanada!

Big Healey och Healey Sprite.
Austin Healey utvecklades fortlöpande.
Den sexcylindriga motorn växer till tre liter.
Det blir mer lyx och komfort. En böjd vindruta, sidorutor, en riktig cabriolet och slutligen en instrumentpanel i ädelträ. Den stora
Healeyn har nu fått en lillebror – Sprite. Det
är en billig och spartansk sportbil som drar
nytta av framgången för märkeskollegan. För
att hålla priset lågt saknas bagagelucka och
de nedfällbara strålkastarna förkastas. Istället blir det uppstickande fasta lampor ovanpå
motorhuven. De är grunden till smeknamnet
Frogeye.
Idag är den ursprungliga modellen med sina
grodögan mer populära än den lyxigare men
mycket mindre iögonfallande andra generationen. Av den senare har museet lyckades
hitta en amerikansk version. Stötfångarfästet
och däck med vit sida är iögonfallande. Den
svarta färgen och färgen på suffletten var inte
standard vid tidpunkten. Det är dock en bil
med en sorglig historia. Föraren var inblandad i en olycka där han avled. Bilen blev senare renoverade och har endast 1753 miles
på mätaren.
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Donald Healeys ursprungliga troféskåp.

Sprite Mk IV i USA-utförande.
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Healey 4000.
Som efterträdare till 3000 presenterar Donald Healey en förnyad modell. Som kraftkälla väljer han en fyra liters Rolls-Roycemotor som används i Vanden Plas Princess 4
liter R. Valet är inte förvånande. Vanden Plas
lockar ett fåtal kunder, varför det finns tillräckligt med motorer. För att motorn ska få
plats, klyvs både kaross och chassi på längden. Bilen görs femton centimeter bredare
med en tillagd remsa i mitten. Den kommer
dock inte längre än till prototypstadiet. På
grund av en stor sammanslagning av brittiska
bilmärken skapades British Leyland Motor
Corporation 1968. Den nya gruppen har redan Jaguar E-Type, MG och Triumph. Det
finns inget behov av en Healey längre.

Jensen Healey.
Att fyralitersprototypen också finns i Vreeland är inte förvånande. Där bak ser vi två
företagsnamn – Healey och Rolls-Royce. Separationen från Austin har påbörjats. Sprite
byggs fortfarande men får konkurrens från
MG Midget som härstammar direkt från den.
Healey börjar istället ett nytt äventyr och
köper Jensen. Han blir inte nöjd – JensenHealey blir en kommersiell flopp på grund
av urusel byggkvalitet. Den framgångsrika
föraren och affärsmannen Donald Healey
dör 1988.
Även en Jensen-Healey finns att beskåda på
museet.

Austin Healey 4000 med RR-motor

Arkiv.
Museet inrymmer hela Healeyarkivet. Vad
kan vara bättre än att hålla alla ursprungliga
pressbilder, korrespondens och räkningar
här?
• Originalbilden på bilen som stod på Earls
Court i 1952, med grillen som ogillades av
Healey.
• En originalfaktura dyker upp. Levereras:
en Austin Healey för summan av två tusen
pund. Det är en halv A4, och det måste finnas
hundratals i mapparna.
• Ritningar gjorda med penna och pensel.
En av dem visar hur du kan förvandla den
treväxlade växellådan i en tidig Healey till en
fyrväxlad. Det är bara att fila av en spärr. Lådan är i själva verket en fyrväxlad låda från
en Austin Taxi, där den extra spärren har den
lagts in och gjort ursprungliga första växeln
obrukbar. Det förklarar också det udda växlingsmönstret på sportbilen.

Donald Healeys egen bil.
I slutet av 2015 kommer Donald Healeys
privata bil under klubban på auktionshuset
Bonhams. Det är en 100S Coupé. Donald
Healey använde bilen varje dag i elva år.
Endast två av den typen har gjorts. Naturligtvis vill du ha en sådan bil i din samling.
En god vän till museet åker till auktionen
mest på skoj. Han är också en Healeynörd,
så för honom blir frestelsen naturligtvis
för stor. Lika passionerad som vår värd,
köpte han den unika bilen och lämnade
den som lån till samlingen i Vreeland.

Donalds egen tjänstecoupé med öppningsbar bakruta.

Det är trevligt, för var i världen skulle
den passa bättre? Bakrutan kan öppnas,
för i en Austin Healey kan det bli ganska
varmt.

Du sitter nära motorn och drivlinan. Inte
ens din vackraste älskling är alltid perfekt!

9

Biografen.
Museet inrymmer också en liten biograf. Du
kan se en film om familjen Healey gjord 1968
av ett engelska produktionsbolag och som
sändes av BBC. Det är en digital rekonstruktion. Originalfilmen hade åldrats så den blev
obrukbar. Ett specialföretag har redigerat bild
för bild, men den ursprungliga ljudfilen var
förlorad. Det finns en anekdot om detta: de
två sönerna Healey var i strid med varandra
och en av dem tog ljudet och den andra filmen! Så ljudet på den restaurerade versionen
är inläst av en sonson till Donald Healey.
Efter en närmare titt på utställningsmontrar med skalmodeller, ritningar på aldrig
fullföljda idéer, trampbilar och en elorgel
(en senare sysselsättning för Donald Healey), säger vi adjö. En bättre väktare av
Healeys arv är otänkbar. Och i en sådan
vacker miljö!

Healey orgel!

Informativa skyltar vid de flesta objekt.

När vi lämnar skiner höstsolen fortfarande genom träden. Det har blivit en oväntat vacker dag på många
sätt. Om det inte varit lite småkyligt, skulle det varit en perfekt dag att åka ut med en öppen klassisk sportbil.
Donald Healey skulle ha älskat det!

10

Enthusiast nr

152

Vi avslutar reportaget från Healeymuseet med två bilder för de detaljintresserade 100-nördarna vi kanske
har i klubben.
Bilden till vänster är från utställningen av AH 100 på Earls Court 1952, med den grill och de lågt placerade
strålkastarna som Donald Healey inte ville godkänna. Bilden till höger är den därpå framtagna prototyp #2
med ändrad grill och höjd strålkastarplacering.
Man får vara ganska skarpsynt för att notera den mycket lilla ändringen i grillens överkant!

Nu är det dags att nominera Årets Enthusiast!

P

roceduren är att Du som medlem har möjligheten att nominera någon du tycker har gjort sig förtjänt
av lite extra uppmuntran och uppmärksamhet för insatser inom den svenska Healeyfamiljen.

Det är alltså inte bara insatser inom klubben som kan uppmärksammas, utan insatser och verksamhet i allmänhet som bidrar/bidragit till att hålla Healeyfanan högt i vårt land.
Kanske gjort att våra Healeys får den uppmärksamhet och uppskattning vi alla vet att de så väl förtjänar. Eller som genom sin
verksamhet på ett seriöst sätt underlättat Healeyägandet och dito brukandet. De nominerade förutsätts dock vara medlemmar i
AHCS.
Skriv några korta rader varför du anser att just din kandidat har gjort sig förtjänt av utmärkelsen.
Styrelsen har sedan den allvarsamma uppgiften att bland insända nomineringar välja den som de anser bäst svarar upp mot utmärkelsens kriterier.
Utdelningen sker sedan som vanligt under årets årsmöte (du har väl inte glömt anmäla dig?).
Din nominering skickar du till klubbens sekreterare, Helen Elmgren, helen.elmgren@telia.com, senast den 15 april!

Lite bakgrund/historik.

1981

Roland Theander, Älmhult

Trådhealeyn tillverkades och skänktes till klubben 1980 av Bjarne
Petersson, far till vår medlem, tillika Gran Turismoredaktören,
Robert Petersson.
Bjarne, som sedan några år inte längre finns bland oss, gjorde även
andra stora insatser för klubben under de första åren.
Utan Bjarnes tillgång till kopieringsutrustning etc hade nog aldrig
Enthusiasten kunnat komma till. Bjarne blev som ett litet tack för alla
sina insatser en av klubbens första hedersmedlemmar.
Trådhealeyn användes redan från början som ett pris, men då i första
hand till den som vann den årliga concouren som då var en fast programpunkt vid alla årsmötesträffar. När dessa, concouren alltså, upphörde 1985 blev trådhealeyn under ett par år mer en avtackning till
ordföranden.
Sedan blev den under klubbens ganska inaktiva period mer eller mindre bortglömd, för att under 2009 uppstå som vandringspris att tilldela
”Årets Enthusiast” för goda insatser inom Healeyvärlden. Samtliga
som med stolthet fått inneha trådhealeyn under ett år har sitt namn
ingraverat på mässingsplatta.
Vilka som genom åren förärats denna ynnest ser du här vid sidan.

1982

Mats Johansson, Uppsala

1983

Roy Palm, Växjö

1984

Arne Johansson, Göteborg

1985

Anders Lotsengård, Bodafors

1986

Gunnar Berger, Stockholm

2009

PG Johansson, Mariestad

2010

Tommy Lyngborn, Stockholm

2011

Ditte Freudenthal, Huddinge

2012

Nils-Fredrik Nyblaeus, Nyköping

2013

Börje Engwall, Stockholm

2014

Mats Svanberg, Eksjö

2015

Per Schoerner, Huddinge

2016

Anders Gustafson, Älvsjö

2017

Bengt Larsson, Åhus

2018

Anders & Gunilla Lindman, Umeå

2019

Ska du nominera nu!
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A New Dawn is Rising in the Austin-Healey World

Aluminium & Cast Iron Cylinder Heads
Austin-Healey 100 | BN1 - BN2
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”I Roslagens famn på den
blommande ö,
där vågorna kluckar mot strand”.

Där skall vi ha vårt årsmöte den 24-26 maj 2019.

Välkomna till Marholmen som är en fantastiskt fin ö, vackert belägen vid vattnet en liten bit sydost om
Roslagens huvudstad, Norrtälje.
Vår bas kommer att vara på Marholmen Hotell och Konferens, där vi bor sjönära i det ganska nybyggda
hotellet (2015).
Se www.marholmen.se för mer information om hotellet och ön. Klicka på filmen där för en guidning av
ön!
På hotellet finns en mängd möjligheter till aktiviteter, t ex SPA-bad ute och inne, bastu vid havet, äventyrsgolf med mera. Men vi kommer såklart också att njuta av fina vägar, små bruksorter och närheten till Östersjön under helgen.
Se det preliminära programmet nedan, vi uppdaterar informationen löpande på hemsidan under perioden fram till årsmötet.
Fredag 24 maj
Ankomst under eftermiddag/tidig kväll. Incheckning på hotellet kan ske efter 15.00. Vi äter en gemensam middag, troligtvis någon
form av buffé med start ca 19.00.
Lördag 25 maj
Vi åker en slinga på fina Roslagsvägar och äter sedan gemensam lunch på Åtellet i Norrtälje vid ca 13-tiden. Efter lunch planeras två
möjliga aktiviteter: Besök med guidad visning på Pythagoras Industrimuseum – Tändkulemotorfabriken i Norrtälje.
Se www.pythagorasmuseum.se för mer information. Ett annat alternativ är att följa med på en guidad stadsvandring i de centrala delarna av Norrtälje. För de som vill kan sedan Marholmens SPA eventuellt avrunda eftermiddagen. Bokning sker på hotellet till för oss
rabatterat pris. På kvällen blir det som vanligt ”finmiddag” med tre-rätters och trevlig gemenskap.
Söndag 26 maj
Efter frukost hålls klubbens årsmöte. Därefter avslutas träffen.
Möjlighet till lunch till självkostnadspris finns för de som så önskar innan hemfärd.
Det går också bra att boka ankomst tidigare alternativt hemresa senare direkt med hotellet.
Anmälan görs i två steg. Senast 31 mars!
Genom att fylla i anmälningsblanketten på hemsidan och sedan e-posta den till eastsection@healeysweden.com. Följ blankettens
instruktioner. Eller fyll i blanketten på nästa sida och sänd med snigelpost till Anders Gustafson, Bälingev. 15, 125 41 Älvsjö.
Anmälan bekräftas genom att betala anmälningsavgiften på 700 kr/person till klubbens bankgiro eller pluskonto. Se detaljerna
på anmälningsblanketten.
Frågor besvaras av Anders Gustafson 076-115 02 42, Kjell Åman 070-251 51 33 eller e-posta till eastsection@healeysweden.com

Anmälningsblankett på nästa sida!
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Vill du vara rädd om tidningen (vilket jag naturligtvis hoppas!)
så använder du antingen blanketten på hemsidan, eller tar en
kopia på denna sida.

AHCS Årsmöte 24-26 maj 2019 på Marholmen
Anmälningsblankett
1. Deltagaruppgifter (Fyll i blanketten, klicka på fälten eller ”tabba” fram till nästa fält, sätt ett X i kryssrutan för deltagande)
Namn (en person per rad)

Hemort

Mobiltelefon

e-post

Bilmodell

2. Boende
Fyll i antal personer, samt bekräfta vilka nätter du/ni avser stanna. För önskemål boende andra nätter, t ex före eller efter helgen 24-26
maj, vänligen kontakta Marholmen Hotell och Konferens direkt, e-pos bokning@marholmen.se, eller ring 0771-1617-00.
Boendealternativ (typ av rum)

Pris per rum och natt

Dubbelrum (max 2 personer)

1745 kr

Enkelrum (max 1 person)

1095 kr

Antal personer

Fredag-lördag

Lördag-söndag

3. Anmälan till aktiviteterna lördagen den 25 maj
Lördagens gemensamma utflykt går på fina Roslagsvägar som sig bör. Vi äter sedan gemensam lunch på Åtellet i Norrtälje. Därefter kan
man delta på två olika aktiviteter, se nedan för anmälan. Lunch, inträden och guider ingår i anmälningsavgiften (aktiviteterna sker
samtidigt, så det är endast möjligt att anmäla en av dessa.). Återfärd till Marholmen sker i egen regi och takt.
Aktivitet på lördag 25/5 efter lunch

Namn, samtliga deltagare

Guidad visning av Pythagoras Industrimuseum (Tändkulemotorfabriken)
Guidad stadsvandring i Norrtälje gamla centrum med omnejd
4. Övriga upplysningar
Ange eventuell övrig information.
Exempelvis matallergier eller något
annat som du vill förmedla.
Anmälan sker genom att fylla i och skicka in denna anmälningsblankett, samt betala deltagaravgiften på 700 kr per person för
deltagande senast den 31 mars till klubbens plusgiro 405161-1 eller bankgiro 125-4556.
Deltagaravgiften inkluderar (efter klubbens subvention) middagsbuffé fredag kväll, lördag lunch och festmiddag, samt inträde och
visning av Pythagoras Industrimuseum eller guidad stadsvandring i Norrtälje. Måltidsdrycker betalas separat förutom lättöl eller vatten
till lunchen på lördagen som ingår. SPA på Marholmen bokas direkt på hotellet och kostar med klubbens rabatt 295 kr/person.
Glöm inte att ange namn vid inbetalningen!
Anmälningsblanketten som är bindande skickas via e-post till eastsection@healeysweden.com senast 8 mars 2019.
Rummen betalas vid utcheckning direkt till Marholmen.
För eventuell telefonkontakt, ring Anders Gustafson 076-115 0242, eller
Kjell Åman, 070-251 51 33, Om du vill skicka blanketten med vanlig post, se Anders adress i matrikeln.

D

Välkomna till Roslagen önskar vi inom AHCS East Section!
14

Enthusiast nr

152

Our Latest Big Healey
Performance Catalogue
Is Now Available

Our latest Austin Healey Performance
catalogue features 200 new products,
12 extra pages, updated specifications and
technical information that our customers
have been asking for.
Continued investment in the latest design
and production technology has enabled
Denis Welch Motorsport to add some
innovative new high-performance products
to the range.

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

New Products Include:

Braking

Suspension

Electrical

100S Parts

Gearbox

Steering

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

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

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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Galleri
Kai Roger Eriksen med sin fina
Sprite redo för start!

Nya klubbmedlemmar presenterar sig

Jag fortsätter ta mig friheten att ställa några frågor till våra nya klubbmedlemmar sedan förra Enthusiasten.
Året har börjat bra vad gäller medlemstillströmningen! Sju nya medlemmar sedan sist! Alla har jag dessvärre ännu inte fått in presentationer från, men de kommer förhoppningsvis till nästa nummer.

Christer Lofthammar, 75 år, familjemedlem Birgitta L, Jönköping. AH Sprite 1962. COM 966. OEW. Medl nr 763.
Healey är en trevlig Engelsk sportbil och en modell som jag gillar och är intresserad av.
Att det blev just denna beror på att jag såg en annons och visste att säljaren Clas Arleskär
gör fina jobb och kan sin sak. Bilen var i mycket fint skick när jag nu i oktober köpte den.
Har inte grottat ner mig mer i bilens historia.
Jag gick med i AHCS för att kunna ta del i olika evenemang och händelser, samt att få en så
fin klubbtidning är intressant och kul.
(PS från Red. Christer har en lång historia med bilar, framförallt då inom racing. Bland annat som racemekaniker åt Lennart Hall, och han har även själv kört, bland annat formelbil i RHK-serien. Racingintresset har
gått i arv till sonen Anders som kör både Elan och formelbil i RHK med framgång! DS)

Jan Björklund, 62 år, Södertälje. Ingen Healey än, men snart ... (har ju redan märket på min jacka!) Medl nr 767.
Jag har ingen Healey - förutom modeller och massor med böcker! Dessa har köpts för att
försöka stilla min Healeyfeber som jag burit på sedan 17-årsåldern, då jag övervägde att köpa en
sönderrostad 3000.
Då blev det en MGB och sedan gick pengarna till att åka rally, och senare barnens gokarttävlande. Roar mig sedan några år med en Caterham.
Men nu tänkte jag försöka bota febern! Jag har med glädje läst alla era tidningar på nätet och jag
skrev till Uffe Aggeryd för köpråd och jag har fått tips om två bilar i närheten som är till salu men
upptäcker att jag inte längre är intresserad av de senare modellerna utan har jag blivit tagen av de
mer rallyinspirerade. Beundrade din SID1 på Knutstorp i somras och jag gillar Arleskärs.
Vill ha en bil som det går att turista med, men också roa sig med på track-days som jag gör med
Caterhamen. Just nu drömmer jag om en BN7 för att den gjordes i liten serie, är mest lik en Caterham i sin enkelhet. Gärna en som redan är ombyggd för att inte behöva känna ”skuld” genom att
förbättra och trimma.

Kai Roger Eriksen, 65 år, Oslo. Sebring Sprite Sprinzel Replica 1958. Reg S-221. OEW med grön rand. Medl nr 768.
En kompis har en Triumph TR2. Det gjorde meg interessert i engelske sportsbiler. Det var tilfeldig
at det ble en Healey, , jeg kjøpte en Frogeye -60, allerede i 1978.
Jeg leste artikler i Revcounter allerede i 1996 om Jonathan Whitehouse-Bird, som skrev om
restaureringen av 410 EAO, som er en original Sebring Sprinzel Sprite.
Denne Sprite var importert av tidligere eier til Norge fra USA ca. i 1996 som en ordinær Sprite.
Han var så uheldig å totalkræsje den. Jeg fikk senere kjøpt vraket, og bygget den altså opp som en
Sebring Sprite.
Jeg ble interessert i å bygge min egen replica. Først i 2005 fikk jeg muligheten, og besøkte da
Archers Garage som solgte karosseridelene til å bygge en replica. Jeg bestilte, og kit’et ble hentet
i 2006.
Jeg ville kjøre historisk racing med bilen. For å få den godkjent hos FIA, måtte jeg bytte ut
glassfiberkarosseriet til aluminium. Dette ble gjort i 2012, og ble godkjent av FIA samme år. Jeg
kjørte RHK-cupen i 2017, og tenker å gjøre dette også i 2019.
Gikk med i klubben fordi jeg treffer likesinnede i et meget godt racing-miljø. Jeg ser også fram
til å lese Enthusisten!

Ulf Enckell, 70+ år, Varberg. AH 100/6, BN4, 1957. Ej reg. ännu. Ljusblå men från början Colorado Red. Medl nr 770.
Jag är i stort sett uppfödd i engelska bilar med läder- och mahognylukt. Pappa körde Jowett
Javelin och Rover. Min första bil var en röd TR4 -63 köpt 1970. Efter vissa snedsteg blev det en
Rover P6 V8 och en Rover SD1. Sedan tjänstebil i många år med bilen mer för transport, inte
njutning. Fick ett återfall av ”engelska sjukan” för tio år sedan.
Jag har därefter haft tre TR4:or. Samtliga har jag renoverat, den första en 63:a blev ok, den
andra en 61:a renoverade jag till original – och i superskick (ångrar att jag sålde, dessutom till
en amatör!). Den sista, en 65:a, var också totalrenoverad och förberedd för Classic Race när jag
sålde den.
Jag har blivit lite trött på TR4:or efter allt skruvande, vet var varenda skruv och del sitter och det
blev till slut för enkelt utan utmaning. Som tur är har jag en Rover SD1 VandenPlas i garaget som
behöver en del tillsyn och nu finns alltså där även en Healey.
Bilen importerades från Virginia, USA 2017 är ursprungskontrollerad och godkänd. Min plan är
att få den besiktigad i sommar. Har letat efter en 100 Six och hittade den med hjälp av en kompis
med stor Healeyerfarenhet. Bilen fungerar bra även om den verkar orörd, vilket var ett villkor.
Lite småfix återstår men den skall inte bli ”mint”, utan får gärna var lite ruff.
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Alla priser är inkl moms!

13.995 kr
ord.pris 17.500 kr
artnr 506800

K

J
AM
PAN

TIG Pulse 200DC
Full pulskontroll - minimal värmespridningJustera enkelt
pulsfrekvens samt aktiv ljusbågs-intervall Digital minnesfunktionSpara upp till 3 förinställningar som sedan enkelt
laddas med ett knapptryck Mycket effekt - litet formatMaxeffekt på 200A , 240V-anslutning och en vikt på endast
9kg gör TIG Pulse 200 DC väldigt portabel och perfekt för
fältarbete .

ET

J
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K
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AM

N

Universalfräsmaskin F50I
Universalfräsmaskin
med kraftig pelare av
gjutgods. Maskinen är
utrustad med digitalutrustning i 3-axlar,
belysning, höjdmatning,
längdmatning, variabel
hastighet mellan
100-2000v/min och
kylvätskeutrustning.
Vertikalhuvudet kan
snedställas 90° åt såväl
vänster som höger.

12.995 kr
artnr 507334

Batteriladdare MXTS 70/50
MXTS 70/50 är en kraftfull, toppmodern
verkstadsladdare som har utvecklats
speciellt för alla 12 V och 24 V blybatterier, inklusive AGM och EFB start/
stopp-typer. MXTS 70/50 är en helautomatisk 8-stegsladdare som ger valbara
50 A/12 V- eller 50 A/24 V-batterier
från 20 - 1 500 Ah (för 12 V) och 20 - 1
500 Ah (för 24 V), med 50 A konstant
strömförsörjning i 12 V- och 24 V-läge.
I 12 V-läge finns det upp till 70 A kraft
automatiskt tillgängligt för tillfälliga höga
belastningar.

74.956 kr
artnr 507772

Garageinredning röd/svart

N

Komplett garageinredning med
verktygsvagn, matt
rött- och svartlackat
utförande. Skåp av
helsvetsad konstruktion som enkelt
monteras ihop till en
stabil modul. Mängd
praktiska skåp, lådor
och utrymmen för
förvaring och upphängning av dina
verktyg med tillbehör
till garaget. Medföljande bänkskiva av
rostfritt stål ger dig en
både tålig, snygg och
framförallt välkomnande arbetsyta.

YH
ET

3.405 kr
artnr 503343

14.499 kr

1.164 kr

artnr 497976

artnr 507085

Grovdammsugare, 70 l, 3
motorer
.

Effektiv grovdammsugare med 3
motorer och behållare av plast, för
både våt- och torrdammsugning. Levereras med filter och våt-, torr-, fogoch borstmunstycke.

Nibblingsmaskin, 1,8 mm,
380W
Handhållen mycket lättarbetad plåtnibbler för stålplåt upp till 1,8 mm. Levereras i
praktisk väska.

Tvåpelarlyft med
fritt golv, 4-ton

825 kr

artnr 507977

LED motorhuvslampa,
laddbar, 1100 lumen
Uppladdningsbar LED-lampa med två
ljusnivåer och justerbara fästen för
upphängning under öppen motorhuv.
12W 200st SMD LED-lysdioder ger ett
starkt, klart och konstant ljusflöde i 550
alternativt 1100 lumen, som en arbetsbelysning kräver vid inspektion i trånga
utrymmen. Upphängningsanordningen
är justerbar mellan 120-190 cm. Inbyggt
8800mAh Litiumjonbatteri ger 3 till 6
timmars användningstid per uppladdning beroende på valt ljusläge. - laddare medföljer.

9.995 kr
artnr 86811

Kompressor, 7,5 hk, 180 l
Prisvärd kompressor i hög kvalitet som är lämplig för verkstäder,
garage mm. Kompressorblock med
gjutjärnscylindrar för tyst gång och
lång driftstid. Underhållsfri elmotor i
aluminium, justerbar tryckvakt med
dubbla uttag, 180 liters tank som
är försedd med tre hjul varav ett är
svängbart. Elkabel i oljebeständigt
gummi med monterat CEE-don.

Hydraulisk tvåpelarlyft med
självlåsande lyftarmar och
fritt golv som är lämplig
till personbilar och mindre
transportfordon. Perfekt lyft
för verkstaden, de smidiga
armarna gör att den även
passar till låga bilar. Lyften
har manuell frigöring av
låsspärrar på ena sidan.
Den är utrustad med en
kraftig aluminiummotor på
2200 W med kylflänsar som
förebygger överhettning.
Manöverboxen har ett 24
V styrsystem. Lyftarmarna
är asymmetriska och är
även utrustade med klämskydd. Kräver ca 10 liter hydraulolja, medföljer ej.Kräver
lossningshjälp vid leverans
med truck eller dyl.

19.990kr
artnr 506475
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Aggeryds
Healeyhörna
I

skrivandes stund så är det minus sex grader och ganska mycket snö på backen. Inte så ofta vi får uppleva vita vintrar här i Strängnästrakten men det är
bara att tacka och ta emot. Det ser och är ju betydligt trevligare med vita fält
och vägar istället för den bruna sörjan som brukar känneteckna vinter hos oss.

Det har tillbringats en del tid i garaget och
då framförallt med att fortsätta rensa Alfa
Spidern på rostiga golvplåtar och sakta
men säkert så kommer det lite nya delar
på plats.

Så snart de stora skitjobben är klara på det
projektet ska lite mer tid ägnas åt de övriga
bilarna som nu pockar på uppmärksamhet
och sin beskärda del av omsorg.
Som vi rapporterade i tidigare nummer så
har ju overdriven beslutat sig för att strejka
på 100:an så det blir lite felsökning och reparation där. Plus allt annat som ska ses över
till våren och kommande årsmöte. Hoppas
att ni har anmält er för stället ser toppen ut
och det blir som alltid ett bra och välarrangerat möte!
Nu har de stora auktionerna i Scottsdale
Arizona USA gått av stapeln och man brukar ju säga att resultaten därifrån kommer att
Osäker på vad konditionssiffrorna innebär?
Kolla då i förra numret, där finns en beskrivning med!
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spegla marknaden väl under året. Preliminärt
resultat är att de fem auktionerna gav totalt
251 millioner USD och det är nära nog identiskt med resultatet för 2018.
Så om profetian stämmer så kommer marknaden att knalla på i samma takt som den
gjorde under 2018. Dock med reservation
för de oroligheter som en mycket lynnig
Amerikansk president kan hitta på!
Det har sålts lite Healeybilar också men då
till mer rimliga pengar och resultatet ser ni
nedan. Kursen är numera omräknad med den
ungefär aktuella kursen 9:1.
RM Auctions Auburn, USA
1959 Austin-Healey 100-6. BN4L075787.
69 647 miles. Röd med svart inredning. Renoverad under sent nittiotal och inte mycket
använd sedan dess. Kommer med en hardtop
men utan sufflet. Allmänt i ett bra brukskick.

Kondition 3.
Ej såld, högsta bud 42 500 USD eller
ca 382 000 SEK
Kommentar: Lite lågt bud för en big Healey
i bra bruksskick. Men detta var inte det rätta
stället och tiden för Engelska sportbilar.
GAA Classic Car Auction, Greensboro,
USA
1960 Austin-Healey Sprite. AN522417.
10 miles. Vit med röd inredning. Nyligen
renoverad och mätarställningen är sedan bilen blev klar. Bra gjord renovering med en
mängd nya delar. Inredning i nyskick. Vissa
kromdetaljer inte 100 % bra. Inga synliga
skador eller rost.

Kondition 2.
Såld för 15 783 USD eller ca 142 000 SEK
Kommentar: Säljaren fick nog inte betalt
för renoveringen då allt var gjort till en bra
standard. Köparen gjorde en bra affär och
kan glädja sig åt många roliga mil i en bra
Sprite.
RM Sothebys London, UK.
1956 Austin-Healey 100M. BN2L232304.
964 miles. Röd/svart med röd inredning. En
”hottad” 100:a med en mängd uppgraderingar från DW Motors. Med bilen kommer även
original motorn. Allmänt bra skick men har
spår av flitigt användande både som racing
och rally bil.

Kondition 3+.
Såld för 125 337 USD eller ca 1 130 000
SEK.
Kommentar: Bra köp om man letar efter en
racer, eller uppgraderad 100:a. Sägs vara en
av de 640 original M bilarna och då ligger
det nog ett större värde i att återställa den till
nära nog originalskick. Priset som betalades
reflekterar att man redan har betalt för M
premien och lämnar då inte så stort utrymme
över för att återställa bilen.
1958 Austin-Healey Sprite. AN57565. 46
333 miles. Röd med svart inredning. Före
detta worksbil som är den enda Sprite fabriken tävlat med. Återställd till det skick som
man tävlade med i bilens sista race, 1959
Coupes De Alpes. Har skivbromsar och en
mängd periodtypiska rallytillbehör.

Kondition 2.
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Såld för 140 082 USD eller ca 1 260 000
SEK
Kommentar: Hittades i Tyskland för cirka
tio år sedan och har därefter genomgått renovering och återställande till sitt forna jag.
Såldes lite under estimerat pris och är en unik
bil då det är den enda Sprite som fabriken
tävlade med. Använde två registreringsnummer under sin korta karriär, XOH 277 och det
nuvarande XOH 276. Rätt pris för en mycket
unik Healey.
Bonhams Knokke-Heist, Belgien.
1956 Austin-Healey 100M. BN2L230581.
66 266 km. Blå/vit med blå inredning. Köptes i USA 2010 och gick sedan till Schweiz
för en totalrenovering. Verifierad som en av
640 fabriksbyggda M-bilar. Bra renovering
med alla rätta detaljer och passform. Sparsamt använd sedan färdigställandet men har
synts flitigt på olika auktioner.

Kondition +2.
Såld för 211 710 USD eller ca 1 900 000
SEK.
Kommentar: Såldes 2014 på Bonhams Spa
auktion för 245 755 USD. Var sedan med på
Bonhams Monaco auktion 2018 där högsta
budet blev 179 010 USD. Nu verkade säljaren nöjd för reserven släpptes och bilen såldes för ett, för honom, bra pris.
Barret-Jackson Las Vegas, USA
1962
Austin-Healey
3000Mk2.
HBT7L16819. 47 830 miles. Röd med svart
klädsel. Renoverad men oklart av vem. Överlag i mycket gott skick med bra lack, krom
och inredning. Har använts efter renoveringen men det är endast mindre slitage på mattor
och klädsel.

Bonhams Beaulieu, UK.
1956 Austin-Healey 100. BN2L228736.
1 840 miles. Svart med svart inredning. Äldre
renovering och då konverterad till högerstyrd.
Lackeringen inte i toppskick, inredningen i
bra skick. Den ser bra ut undertill och i motorutrymmet.

Modifierad med skivbromsar fram och med
kromade ekerfälgar.

Kondition 3
Såld för USD: 49 271 USD eller ca 440 000
SEK.
Kommentar: USAbil som renoverats och
modifierats i England. Allmänt OK bruksskick och ser ut att vara en ärlig bil. Priset rätt
för en bil i denna kondition.
H&H Auctioneers Duxford, UK.
1955 Austin-Healey 100. BN1220239. 66
538 miles. Blå med blå inredning. Äldre renovering med en nyligen gjord lackering. Ser
allmänt bra ut och inredningen är i bra skick.

Kondition -2.
Såld för 66 732 USD eller ca 600 000 SEK.
Kommentar: Bjöds till 50 625 under auktionen men redovisades senare som såld för
angivet pris. Rätt pengar för denna bil!
I övrigt inget nytt när det gäller privat eller företagsannonser.
Vi önskar er alla en bra vinter och vår med
många och trevliga garagetimmar! Väl
mött på årsmötet 2019!
Ha det bra önskar Ulf & Johan

Presstopp!!!

Välkommen till British Sports Car Meeting 2019
lördagen den 17:e augusti
Mer info i nästa nummer och på webben!

Kondition -1.
Såld för USD: 33 000 USD eller ca 300 000
SEK.
Kommentar: Mycket bra köp och ger utrymme för att användas utan att riskera en allt
för stor värdeminskning.
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That‘s not a distributor !
This is a complete
ignition-system !
• Formular 1 spark balancing
• Less emissions
• Maintenance-free
• Simple installation
• Lower fuel consumption
• Attractive "original" look
• Stronger spark at all speeds
• Easy timing: with built-in LED
• less noise & more power

80 LITRE
RALLY TANK:
For all who want
to drive, drive,
drive!

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

Aluminium - Fuel tank
Made of 2 mm, N4 BS1470
BN1, BN2, 204948

Ask for a free information leaflet !
or call +44 (0) 12 93 84 72 03

£335

£268
£380

BN4 - BJ8, 204949
BN4 - BJ8 Rallye , 479941

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

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

Aluminium rocker cover for 4 and 6 cylinder
BN1, BN2, with lettering
326093
BN4 - BJ8 without lettering
206278
BN4 - BJ8 with lettering
4152
BN4 - BJ8 black, with lettering
488674

Steering box - all parts are new
adjustable and non adjustable standard ratio and high ratio.
Built by old school engineer for the last
20 years

Leaf springs
traditionlly made
BN1, BN2, 205258
BN4 to BJ7, BJ8 early, 17000
BJ8 late, 20719

Overrider conversion
Works-Rallye-Car type, replaces the rear bumper,
fitting kit included, 206428
£168

22

£74
£74
£74

Minator alloy wheel
5.5J x 15“, centre lock type
16384

£177
£128
£217
£178

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

£210

Alloy oil sump
BN1, BN2

15275

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

£300

BN4 up to BJ8

215131

scparts.co.uk
scparts.co.uk ⋅⋅ +44(0)
+44(0) 12
12 93
93 84
84 72
72 00
00
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SC PARTS GROUP LTD
www.scparts.co.uk
+44 (0)12 93 84 72 00

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

BN1, BN2
70cc Combustion chamber volume, blank, 328138
BN1, BN2 Pre-finished „Fast road“, 328139
BN4 to BJ8Standard specification, 206462
BN4 to BJ8Pre-finished „Fast road“, 206460

£2,773
£3,193
£2,924
£2,924

Power by an other name:
Weber Carburettors
for BN4 from 68960, BN6 to BJ8
45 DCOE type. Complete kit comprising
three carburettors, inlet manifold
and linkages
252661
£2100

Webshop: www.scparts.co.uk
Phone: +44(0) 12 93 84 72 00
Fax: +44(0) 12 93 84 72 01
Email: enquiries@scparts.co.uk
14 Cobham Way • Gatwick Road
Crawley West Sussex • R H10 9RX
(Near Gatwick Airport) England
All prices include VAT at 20 %

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

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

From our re-manufacturing program
doors, front wing, rear wing, boot lid, front shroud, rear shroud, bonnet.

BRAND
NEW !

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

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

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

Pair of Brackets or BN1 up to BJ8
for fog- and addition headlamps including fitting kit
321103
£183
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En liten bilhistoria –
Healeyklubbmedlem räddar Englandskamrater!

Micke med ”mackförreståndaren” Ulf
i dennes vardagsrum.

Text och bild: Mikael Frieberg

Affären görs klar – GT6:an lastad!

M

in kamrat Mac har sedan något
år tillbaka fått upp ögonen för att
alla bilar inte nödvändigtvis måste
vara tillverkade i USA.
Säkert gjorde vår första gemensamma resa till
Goodwood för några år sedan sitt till för att påvisa att även engelska bilar kunde ”va nåt” och
att de inte alltför sällan tom körde ifrån Shelby
Cobror, Corvetter och Galaxies med flera.
Nåväl, nu bar det sig inte bättre än att vännen
Mac av en tillfällighet sprang på en Ford Anglia -65 i orört nyskick med endast 3200 mil på
mätaren. En synnerligen omtvistad design, men
som blev en stormande säljsuccé. Kärt barn fick
många namn så som bärplockare, femdagarsvecka, lediglördag mm. Oemotståndlig förstås,
och enligt reklambroschyren som följde med så
var det ”Världens bästa bil ”. Så det så! Det blev
den första bilen att flytta in i Macs nybyggda garage på gården utanför Björnlunda.

Med Macs nyvunna intresse för Anglia så
uppenbarade sig ytterligare en Anglia. Den här
gången på Blocket. Fint! Kanske den kan byggas
om till banbil? Efter förhandling blev priset rätt.
Nu var det bara det att Anglian fanns i Hammarstrand, av alla ställen. Cirka 55 mil från Stjärnhov och Björnlunda.
Undertecknads racingsläp kom nu till nytta. Vi
tog det som en utflykt och gjorde oss ingen brådska med flera kafferaster och god lunch på ”Pink
Ladies” strax söder om Sundsvall. Ett osannolikt
ställe med inredning helt i rosa och turkos enligt
amerikansk 50-tals motellstil. Vi kan varmt rekommendera denna vägkrog, där de rosaklädda
servitriserna serverade utmärkt husmanskost, var
glada och tog väl hand om oss ”gamla bilhandlare”.
Ulf heter säljaren av den vita Anglian. Ulf är
född och uppvuxen i Hammarstrand. En genuin
Norrlänning med ett, sen barnsben, brinnande
bil- och fordonsintresse. Vi kollade av den ”fantastiska Anglian”. Konstaterade att den var utrus24

tad med en Cortina GT motor, att den startade
och att alla papper var i sin ordning varpå vi lastade och gjorde klart allt. Även originalmotorn
fanns i lösvikt. Bekvämt och bra med skåpsläpet.
BILD 2
På norrländska landsbygden bjuder man på
kaffe då det kommer besökare. Trevligt! Ulf
bjöd in oss på smörgås och kaffe i köket. Men
innan dess så visades vi runt i bodar och garage.
Här fanns allt! I bästa garaget stod en Valiant stationsvagn under renovering. Utanför en Lincoln,
säkert sju meter lång, samt en VW bubbla. I alla
andra utrymmen fanns dessutom mopeder, motorer, däck, fälgar, inredningsdetaljer med mera.
Hur mycket som helst och allt i förhållandevis
god ordning.
Efter Ulfs noggranna presentation och genomgång av de yttre tillgångarna så blev vi bjudna
in i bostaden. En välbyggd och prydlig norrlandsvilla ca femton meter från stora vägen. En
granne ganska nära samt en närbelägen fin liten
bäck med öring, men i övrigt skog så långt man
kan se och åtta km till Hammarstrand.
Till saken hör att Ulf är frånskild, vilket han är
mycket nöjd med, och bor ensam i huset utom då
något av de vuxna barnen kommer och hälsar på.
Detta har möjliggjort att Ulf har kunnat inreda
och möblera huset helt i sin egen stil.

Samtliga väggar pryds av bilbilder i olika
miljöer. På golvet ligger mattor med bilbilder. I
hyllor och fönsternischer står bilmodeller. Belys-

ningen är utformad som extraljus och slutligen
så är halva vardagsrummet inrett som en Shell
bensinmack. Här finns bensinpumpar, oljeburkar, reklamskyltar, flaggor, ja allt som vi kunde
se och köpa på en mack på 60– och 70–talet. Allt
rent och snyggt och i god ordning.
Hade inte Ulfs trumset och jukebox konkurrerat om golvytan hade nog även en dieselpump
fått plats. Vi trodde inte våra ögon. Fantastiskt!
Det visade sig att det mesta av mackinredningen
kom från bensinmacken som Ulfs föräldrar drivit under många år och som Ulf tagit rätt på och
sedan kunnat komplettera samlingen under åren.
Man kanske skulle överraska hustrun med en
uppdatering av vardagsrummet ...
Vid kaffet i köket rörde sig samtalet, kanske
inte helt oväntat, om bilar. Och inte alltför sällan så kommer man på, att bilvärlden i Sverige
är ganska liten. Det visar sig att Ulf för ca 20 år
sedan varit i Sörmland och köpt en Dodge av en
av våra kompisar sen 60 talet. Kul sammanträffande! Ulf blev glad och kände sig ännu mera
hemtam med de två ganska hyggliga ”herrarna
från Stockholm” med norrländsk betoning på
Stock-holm. Alla söder om Gävle är stockholmare.
Under samtalet så ställde jag frågan om det
fanns något annat intressant objekt som han kände till ibland hans kontakter. Nej det gjorde inte
Ulf. Men så slapp det ur honom efter en stund att
det fanns nog en gammal Triumph ett stycke bort
över. ”Jag tror han heter GT6” sa Ulf.
Nu spetsade undertecknad öronen. Triumph
GT6 är en lite udda bil som, speciellt i Triumphkretsar, ibland kallas för Mini E-type tack vare
sina E-type coupé liknande linjer. I övrigt finns
inga som helst likheter förutom att de båda har
fyra hjul och en ratt. Men det är en fin liten bil
med rak 6a och med synnerligen speciella vägegenskaper.
Det började nu bli sent på kvällen men ett
samtal från Ulf till ägaren av GT6:an innebar att
vi for iväg med Ulfs Granada 87a ytterligare tre
mil in i skogarna. Väl framme så möter oss LarsGöran (med norrländsk betoning) utanför sitt
hus. Han välkomnar oss på fåordigt men trevligt
norrländskt vis – Hej!
Lite längre bort på tomten finns ett par vedbodliknande byggnader. Lars-Göran har öppnat
upp en dörr till en av bodarna och därinne står en
dammig GT6 uppallad på några kraftiga vedträn.
Den har stått där sen 1978 ,i 39 år!
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För första gången får vi vara med om att hitta/
göra ett riktigt ”barn find”. Bilen ser riktigt bra
ut vid första anblicken. Inga synliga utvändiga
rostskador, komplett inredning, stötfångare i
hyggligt skick men tyvärr är bilen omlackerad
i något garage för mer än 40 år sedan. Bra passform på den stora huven och dörrarna.
Bakluckan med sin stora ruta är i fantastiskt
skick och tilldrar sig vårt intresse då den känns
lika gedigen som om den satt på någon tysk så
kallad kvalitetsbil. Den stängs och öppnas med
ett gediget klick utan något som helst skrammel
eller missljud. Vi njuter av den engelska kvalitén genom att öppna och stänga några gånger
extra. (Lite miljöskadad är man nog).

Efter någon veckas betänketid så kontaktades
GT6:ans husse och efter viss förhandling gjordes ytterligare en bilaffär upp. GT6:an skulle
flytta till Sörmland! Ännu en gång kopplades
racingsläpet på och färden mot de Norrländska skogarna påbörjades. På färden gjordes ett
återbesök på ”Pink ladies” där vi återigen serverades en utmärkt lunch.
Utanför Hammarstrand stannade vi till för att
hämta upp vår ”Norrlandsfilialchef” Ulf som
var på fint humör som vanligt och tyckte det
var kul med ”Stockholmarna” som återkom i
nya bilärenden. Ulf visade återigen vägen till
Lars-Göran och GT6:ans garage. Det var ju
mörkt förra gången då vi var där och tittade.
Bilen baxades ut ur vedboden. Som vanligt var
det bekymmer med punkterade däck och obefintliga bromsar vilket försvårade lastningen.
Allt gick så småningom bra och vi lämnade
Lars-Göran i sin stuga i skogen. Nu med en
bil mindre och några tusenlappar att trösta sig
med. Vid hemkomst parkerades Triumphen i
”Fordgaraget” och ser riktigt prydlig ut i sällskapet. Bakluckan gick perfekt. Klick, klick.
Men bilannonser och tips om eventuella objekt kommer inte alltid på de tider man önskar
sig. Eller som man ibland skulle vilja säga ”en
olycka kommer sällan ensam”.

Björn svetsar och Micke svettas med blästring.

Eftersom det är i Enthusiasten detta skrivs,
så måste det naturlitgvis även handla om
lite Healey:
Enligt ägaren så ska
Grodan – skenet bedrar – mycket rost var det! Räcker inte
den vara startad för
med en kyss för att det ska bli en prinsessa i stället!
ca tre år sedan vilket
sannolikt är närmare
tio år än tre med erfarenhet av hur man
misstar sig på beräkningar bakåt i tiden.
Nåväl, lite upprymda
av ”ladufyndet” så
tycker vi att en räddningsinsats vore en
god gärning.
Lite sondering om tänkt prisnivå innan vi
När garaget nyligen är fyllt med två Anglior
tackade för oss och tillsammans med Ulf i och en Triumph dyker plötsligen en annons upp
Granadan begav oss tillbaka i mörkret mot på en Austin-Healey Sprite ”Frogeye”. Den
Ulfs ”bensinmack”.
fanns dessutom alldeles i närheten av Stjärnhov.
Efter två sena pilsner och övernattning på På bilderna såg den riktigt hygglig ut, så den var
Scandic i Sundsvall gick återfärden till Sörm- väl värd ett besök.
land enligt planen. Den vita Anglian parkeraDå undertecknad är Healeyfreak så uppmuntdes bredvid sin ”orörda originalsyster” i Macs rade jag naturligtvis till ytterligare ett inköp.
fina garage som nu började se ut som en Ford Man vet aldrig när nästa Frogeye dyker upp.
återförsäljarfirma på 60-talet …
Bra att ha på lager … Jag tog dessutom på mig
Mac i sitt numera engelska garage –
två objekt att förgylla vintern med!

rollen som ”projektledare” vid den kommande renoveringen,
innefattande
även
verkstadsplats bredvid
mina egna Healeys.
Frogen var nerplockad
i mindre delar och
var, som vanligt, i ett
bedrövligt skick. Det
enda som såg ganska
bra ut var sätena. Allt
övrigt var i behov av

grundlig renovering. Ja, så blev det ytterligare
en engelsman i Macs samling!
Som avslutning på denna inköpsvända så är
dagsläget det att Triumphen har genomgått
en renovering av toppen och motorn startad.
Bromsar och bränslesystem renoveras samt viss
rostlagning skall påbörjas under vintern.
Norrlandsanglian är besiktigad och fungerande men behöver snyggas upp ordentligt
exteriört, står på väntelistan. Kanske blir den
tävlingsbil eller säljs vidare till någon annan
Fordentusiast.
Frogen har flyttat in i mitt garage och en synnerligen omfattande rostlagning pågår med
hjälp av Björn Karlsson. Han gör underverk
med plåt, hammare och svets för att återuppliva ”Grodan”. Som vanligt så är rosten alltid
mycket mer omfattande än man tror sig se vid
inköpet.
Projektledaren skaffar material och delar och
försöker hålla humöret uppe på hustrun som inte
alltid jublar över plåtverkstaden vars aktiviteter
emellanåt hörs över stora delar av trädgården!
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Pojkdrömmen som ska förverkligas,
del 17
Gamla och nya fryspluggen

Text och foto: Börje Engwall

F

ör att återknyta till mina kullar
jag skrev om i förra numret av
Enthusiasten tänkte jag berätta lite om
mina stötdämpare.
Som de flesta vet sitter det Armstrongs
hävarmsdämpare monterade på alla AustinHealeys. Dessa består av två stycken parallella
kolvar i varsitt lopp. Sammanbundna med en
vipparmsbrygga genom vars centrum själva
hävarmsaxeln går. Själva hävarmen kan ha
olika utseende beroende på vilken bil de
ska monteras på. Själva huset med kolvarna
är i stort sett lika mellan olika bilmodeller
och märken. I botten av huset sitter det en
fjäderbelastad ventil som styr strömningarna
av oljan mellan de båda kolvarna i sina
respektive lopp. Så långt är allt ganska solklart.
Men hur fixar man till ett eventuellt
läckage vid hävarmens axel, eller som i mitt
fall, behöver byta hävarm mot rätt modell?
Mina stötdämpare köpte jag för tre-fyra
år sedan på Västeråsmarknaden. De var
fabriksrenoverade vilket man kan se på den
speciella kopparfärgen de är sprutade med.
Mina hade dessutom dekalerna kvar från
renoveringsfirman. Det var alltså helt fräscha
dämpare men med fel hävarmar. Till ett bra
pris dessutom. Ursprungligen var de nog
tänkta baktill på en SAAB V4 kombi. Lite
NOS över dem - New Old Stock.

Innan man börjar jobba med dämparen måste
oljan tömmas ur. Lättast görs detta genom att
lossa de sex små skruvarna till dämparens lock.
Locket har en tunn gummipackning mellan
hus och lock. Knacka lite försiktigt med en
plasthammare på locket så brukar det släppa.
Ta annars ett slött stämjärn i kanten på locket
och knacka försiktigt. Packningen kan behöva
lite hjälp av ett vasst knivblad för att släppa i
helt skick.
Om man vänder på dämparna så sitter det
på baksidan en frysplugg, mitt för axelns
ingång på framsidan. Denna måste bort för
att kunna pressa ur axeln. Problemet är att
den sitter i aluminiumhuset på dämparen och
tätas mot sätet av en tunn gummipackning.
Man vill med andra ord inte skada varken
säte eller packning. Jag gjorde som så att jag
slog ett körnslag mitt i
fryspluggen.
Använde
en
punktsvetsborr sju mm
för att inte borra ned
i axeln. Borren var
inte konisk utan har
ett plant skär. Så fort
man är igenom känns
det i handborrmaskin/
skruvdragaren. Jag tog
sedan en magnet och
plockade ur spånet med.

I detta sju mm hål får man plats med en
bitshållare då de är ¼ tum, ca 6,3 mm. Det
är denna man ska använda för att trycka på
axeln. Man drar nu fast två stycken M8:a
bultar, cirka 60–70 mm långa, i dämparens
fästhål. Dessa fungerar nu som mothåll när
axeln skall pressas ur.
Upp med dämparen i hydraulpressen efter
att man noterat/märkt upp hur axeln satt
i vipparmsbryggan. Pressa ur axeln med
tillhörande hävarm.
När allt är ur vänder man på dämparen
och med lämplig grovlek på drivdon slår
man ur fryspluggen bakvägen. Då får man
loss den utan att skada vare sig säte eller
gummipackning.
Nu vänder man åter på dämparen
och axel och hävarm går in i huset.

Olika armar för olika bilar,
men samma dämpare!

I pressen för utpressning!

Vad som behövs
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Rätt arm pressas i.

Slipa ...

När
frysbrickan
sitter på plats slår man
en grop i den med
en kulhammare eller
drivdorn. Den utvidgar
sig då och fastnar.
Oljan i dämparna
har det funnits många
teorier om. Många
hävdar att man måste
ha speciell lever arm
oil i dem, medan andra
säger att framgaffelolja
till motorcyklar är
bra. Jag fick tips från
välunderrättat håll,

... och grunda ...

Idag fick jag efter dagar med WD40 isär
bromsoken. Pressat in och ut millimeter för
millimeter och motionerat kolvarna tills de
släppte. Nu skall jag hona ur oken och montera
nya kolvar i rostfritt stål. Jag har alltså delat/
klyvt oken för detta. Att man måste vara
noga vid ihop monteringen och använda rätt
packningar behöver jag nog inte nämna.
En liten notering - jag är inte säker på att allt
jag skrivit ovan stämmer för BJ8:ans dämpare.
De är något större och kanske lite annorlunda
även på andra sätt.
Ni som inte hunnit fixa bilen under vintern
får strax bråda dagar. Konstigt att våren
ofta kommer så snabbt.
Det var ju nyss jul!

och sedan favoritlacken!

Och sedan blir de som nya!

Där sitter en tunn bricka och bakom den en
gummitätning. Bricka och tätning skall nu bort.
En skruvmejsel fungerar oftast bra att bryta
loss brickan med. Blir den lite böjd går den lätt
att knacka plan igen. Gummitätningen är bara
en enkel ring av gummi. Torka rent i sätet. Här
byter vi nu ut gummiringen mot en modernare
packbox. Rotera Kullager AB art.nr: A17276
www.rotera.se. Efter att packboxen knackats
på plats återmonterar jag brickan. Detta i tron
att den skyddar packboxen mot grus och smuts
på sin utsatta position.
Den rätta hävarmen, som tagits ur på samma
sätt från de gamla dämparna, ska nu pressas
i. Man trycker i den med handkraft så långt
det går eller tills man känner att splinesen
har greppat/hamnat rätt. Då fortsätter man
med hydraul pressen till dess att hävarmen
sitter på rätt avstånd från dämparhuset.
Cirka 1,5–1,7mm. Nu vänder man åter på
dämparen och med stöd av de tidigare nämnda
M8-bultarna pressas den nya frysbrickan med
tillhörande gummipackning på plats. Använd
en spärrskaftshylsa till det. Frysbrickan köpte
jag på nätet. www.coreplugs.co.uk Den är
20,5 mm eller 13/16 tum.

Thomas på British Motor, att vanlig motorolja
är precis lika bra. Dock kan man använda 20
W-50 olja istället för rak 20 W olja. Detta då
bilarna bara körs sommartid numera och den
tjockare oljan gör dämparna lite mer sportiga.
Nu
kan
locket
med
tillhörande
gummipackning återmonteras efter att
olja fyllts på. Tänk på att hålla/spänna fast
dämparen så som den skall sitta på bilen vid
påfyllning. Pumpa hävarmen ett flertal gånger
upp och ned för att fylla kolvarna med olja. Det
bubblar lite av luft som skall ur men fortsätt att
pumpa tills det blir nästintill stumt. Då skall
oljenivån ligga i underkant.
Efter lite avslipning och grundning fick mina
dämpare min favoritfärg, Eastwoods Extreme
Chassis Paint.
En 1-komponentlack av det tåligare slaget
som ger en nybilsfinish. Nu återstår att se om
de blev bra. De främre dämparna sköljde jag
bara ur och bytte olja på då de kändes bra
redan från början. Till skillnad mot en av mina
bakre som var fylld av fett från USA-tiden.
I nästa avsnitt hoppas jag att de flesta
karossdelar grundats med epoxi. Jag singlar
gärna in på stickspår.

Vi syns väl på årsmötet?

Börje Engwall
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Lite nostalgiska vinterbilder nu när våren närmar sig (åtminstone här lite söder om Vilhelmina!).

Bilderna från Vilhelmina Kommuns Bildarkiv med ursprung i
fotografen Åke Sörlins bildsamling som överlämnades till kommunen som gåva 2006.
Bilderna kom till oss när vår medlem Robert P städade lite i
sina arkiv! Mer sånt, tack!

Informationen om bilderna är i övrigt något knapphändig. Den består av följande noteringar, direkta citat:
”Isbanetävling på Baksjön i Vilhelmina 1954 (Bilen i förgrunden
är en Austin-Healey).”
Finns dessutom ett namn nämnt – Fackel, Karl Fredrik Martin
f. 1925-03-07 Stensele, d. 2005-05-29 Vilhelmina – gissningsvis
namnet på konstapeln på bilden.
Interimsnumret på bilen visar att det var en helt ny Healey 100
som ägaren lekte med på isen, men innebär samtidigt att det inte
gått att spåra ägaren.
Kanske någon av våra nordliga medlemmar som vet eller kan ta
reda på mer? Bilen kanske fortfarande finns i klubbens register?
Anders L.

Till höger en tecknng av den kände tecknaren Georg
Beverloo, (1924–1982) publicerad i tidningen Motor 1956.
Man ska vara rädd om sina fördomar – svårt att skaffa nya! – men
fascinerande att notera från vilket läge den tyska bilindustrin har gått
utifrån vad som var synen på den i mitten av femtiotalet!
I övrigt stämmer det väl ganska väl med dagens läge; häftiga sportbilar från Italien, mjuka gungiga fransmän, en förkrympt engelsk bilindustri, vräkiga USA-bilar (nåja!) och präktiga svenska fordon. Fast
SAAB har ju förstås gått hädan!
(som sagt, man ska vara rädd om sina fördomar ...).
Anders L.
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Healey Market

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

Ett blänkande tips!
”Krom av absolut högsta kvalitet”
Inte helt okände Magnus Karlsson har kommit i kontakt med
en kromfirma från Polen. Deras arbeten håller en kvalitet som
han aldrig tidigare sett maken till.
Prisbilden är dessutom mycket fördelaktig. Han har använt
dem till flera av sina senaste ”pedantrenoveringar”!
De hämtar och levererar delarna med egen bil till hans BMCverkstad i Borås.
Har du delar som behöver kromas om, skicka dem till honom
så vidarebefordrar han dem till den polska firman. Normalt
sett behöver de tre månader på sig från det att de hämtar delen
till leverans av den färdiga produkten.

KÖPES:

Hastighetsmätare BT7-BJ7 med km/h,
eller bara mätartavlan.

Söker även en sufflettfjäder enligt bild.
En av de gamla var sönderrostad!

Börje Engwall.
070-410 09 54
frogeye@telia.com

SÄLJES:
Healey 100/6 1959.
Two Seater!
Efter 15 års ägande
säljer jag av åldersskäl
min fina 100/6, 1959.
En av de sällsynta Two
Seater. Bilen går
mycket bra.
Kan sända fler bilder om så önskas. Bilen finns i Moss, Norge.

Prisidé: NOK 400.000:- eller bud.
per.vanem@argus-moss.no
SÄLJES:
Innertrösklar AH3000 nya:
Nypris ca 900 SEK + frakt. Nu 500 SEK

SÄLJES:
Slutrör BJ8, har gått 400 mil. Pris
400:Ventilkåpa och lamell. Pris 200:-

Yttertrösklar AH3000 nya (med lite ytlig ”lagringsrost”).
Nypris ca 700 SEK + frakt. Nu 350 SEK

Lasse Johansson (Sthlm).
Tel: 0722-526655
ljovette@hotmail.com

Hämtas eller levereras vid något av RHK-racen!
För dyrt? Men kom med ett bud då!

SÄLJES:

Anders Lotsengård. Tel: 070-580 13 83.
anders@anlon.se

STOR AHCS-dekal!
Stripade om mitt släp,
tryckte upp några extra
extra stora dekaler.
550x300 mm.
Pynta ditt släp, garage,
garagdörr eller varför inte kylskåpet (?)!
Bilden ljuger, dekalen är frilagd.
Pris 500:- inkl porto

SÄLJES:
Frontshroud i aluminium
till Healey 3000 Mk2.
Har suttit på min Austin Healey BT7 3000 Mk2 1962. En
5 cm spricka och några små
bucklor (kan skicka fler bilder vid intresse). I övrigt OK
skick. Finns i Umeå.
Pris 23 000: –

Anders Lotsengård. Tel: 070-580 13 83.
anders@anlon.se

Ulf Egervall.
Tel: 070-372 11 01 eller mail
ulf.egervall@umea.se
SMS eller mail att föredra, svårt att
svara i mobil p g a arbete!
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Dialog med läsare. Mer av sådant, vi
har utrymme nog att vädra lite tankar,
synpunkter och åsikter. Både bildligt och
bokstavligt utrymme alltså!
Som ni ser skulle det finnas plats för mer
inspel/frågor/synpunkter/tips!
Signatur är OK, men redaktionen måste ha ert namn
och kontaktuppgifter.						
			
Red.

RHK-serien 2019
Kinnekulle			
10-12 maj
Gelleråsen Karlskoga
14-16 juni
Knutstorp		
5-9 juli
Mantorp 			
23-25 aug
Falkenberg			
20-22 sept
Mer info om de olika tävlignarna på www.rhkswe.org
Boka in och besök Healey-depån!

Vår redaktionsmedlem Ulf Ölén vill dela med sig med detta tips:
Hittade tack vare tidningen Klassiker ett antal gamla goa journalfilmer om bland annat Healey på länken:
www.britishpathe.com/search/query/Austin+Healey.
Mycket från den gamla goda tiden! Har du läst detta nummers inledande artikel om Healeymuseet så kommer du säkert att
känna dig hemma i flera av filmerna!
Samme Ulf vill också komma med en liten efterlysning:
Jag har haft stora problem med ”omtryck” av min hastighetsmätare fråm miles till km/h. Efter sju bedrövelser och åtta bekymmer (samt näst intill fysisk påtryckning!) lyckades jag efter cirka ett år få mätartavlan skickad från den
engelske leverantör jag blivit hänvisad till, i och för sig snyggt bearbetad.
Någon av medlemmarna som kan bidra med ett tips på någon som gör detta både bra och snabbt (samt
gärna till rimligt pris – vi är ju alla smålänningar inför vår herre!)?

Nytt och nästan nytt i Regaliashopen!
Nytt utförande klubbmärke och klubbdekaler!
Nu med rätt klubbmärke och nya storlekar.
Fräscha upp din jacka etc. och din bil med rätt klubbmärke.
Priset? Inga problem – endast 25:- per styck!

Ny i sortimentet – en smart bag!

Klubbmärke broderat tyg NYTT! Storlek 9 x 5 cm.
Pris 25:-

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

Beställ redan nu så har du säkert väskan till vårens
första utflykt och till årsmötet!		
Pris 645:-
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Klubbmärke dekal NYTT! Storlek 13 x 7 cm.
Pris 25:-
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Perfekt för vårens cruising!

Paraply ”golfmodell”
grön/vit, svart/röd resp
röd/vit: 250kr;
blå/gul: 275kr,
Vi hjälper till att minska miljöbelastningen!!
Registreringskylthållare 50:-

Klassisk marinblå eller ljusgrå sweatshirt
i unisexmodell med snygg AHCS brodyr. Mycket hög kvalité
med ”stretchribb” i muddar och avslut. Dold ficka med dragkedja. S till XXL.

Pris 380:-

Vagnmärke 280 kr

Broderade tygmärken.

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

Snygga färger och tydliga detaljer.
Monteras enkelt med strykjärn.
Anvisning medföljer
Pris endast 25:Piffa upp jackan, tröjan, skjortan, blusen, blazern, kepsen, overallen!
Runda 67 mm
Wings 150 x 120 mm

Vagnmärke 40-årsjub. 200 kr

Efter vissa påtryckningar
kan vi nu erbjuda er att
Trycka på!!
Piffa upp din egen overall, jacka, tröja, skjorta eller annat plagg genom att
få vår klubblogo tryckt enligt exemplen på bilden.
Trycket ska tåla många tvättar och
hårt slitage och måste därför appliceras hos vår leverantör.
Röd text, storlek ca 30 x 7 cm. Pris
105.-per tryck.
Lämna/skicka ditt utvalda plagg till
mig, Micke, eller skicka direkt till:
Påhlsons Daylight AB, Gamla Oxelösundsvägen 1, 611 38 Nyköping.

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

Vagnmärke TEHMIS 300 kr

Klubbkeps: svart, blå, 120:-

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

AHCS Buff.
En halsduk, en mössa, en
bandana, ett hårband!
Välj hur du använder den.
Skyddar dig mot vind, kyla,
sol, snö och piffar upp din
outfit.

”Lennarts Healey Poster”
Inplastad, storlek 40 x 57 cm, pris 125:inkl. porto
(och kommer ni till Stjärnhov, – trevligt
med besök här ute på landet – och hämtar den eller köper på Årsmötet kostar
den bara 100:-!)

Pris 130:-

Nyckelring DHMC 100:-

Vadå vindrufs?
Modern SACO-mössa
i svart bomull (95 %) med
snygg broderad AHCSlogga i rött och vitt.
Passar till alla i alla åldrar!
Pris 135:-

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

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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Våren närmar sig—var förberedd!

Sideways ”high-torque” startmotor

Sideways SU gaslänkage

Sideways ventilkåpa

Sideways lyftarlock—sats

Snurrar betydligt snabbare och starkare än originalet
2 875:-

Förbättrar känslan och eliminerar
glapp avsevärt.
2 938:-

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

Tro det eller ej men detta är vår mest populära produkt. Stoppar effektivt oljeläckorna
på motorns högra sida. 1 423:-

Sideways spin-on oiljefilter konvertering

Sideways 3.5:1 utväxling

Sideways generatorsats

Sideways krängningshämmare

Förenkla filterbytet med vårt kit som dessutom använder ett modernt filter för bättre
filtrering/rening av oljan.
625:-

Vår populära utväxling sänker varvtalet
med 12% , sänker bränsleförbrukningen
och gör all körning behagligare 6 000:-

Ökar laddningskapaciteten, sänker
vikten och ökar driftsäkerhet 2 188:-

Missa inte vår populära uppgradering
för framvagnen. 22 mm / 25mm
6 219:-/ 6 500:-

Lucas Sports coil
Den klassiska tändspolen från 60-talet.
338:-

Revival Lubricants - V67S 20w/50

Revival Lubricants - Manual 30

Razers - TR 140 LS

Klassisk motorolja med 220 ppm ZDDP
5 liter 633:-

Klassisk tranmissionsolja speciellt för
overdrive (SAE 30-40)
1 liter 179:-

Bästa oljan för din differential både med
och utan diffbroms.
1 liter 349:-

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

www.healey.se - info@healey.se - 0702-661001

