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  God Jul!

Omslagsbilden: 
Claes Andersson jagar Anders Schildt 

på Knutstorp 2019
Foto: Janne Andesson

Austin Healey Club of Sweden är ansluten till 
Motorhistoriska Riksförbundet

www.mhrf.se

Nästa nummer av Enthusiasten 
kommer Mars 2020 

Manusstopp den 15 Januari.

Uffe har ordetUffe har ordet

NNär tidningen dimper ner i er brevlåda har det börjat närma sig den 
magiska tiden på året som kallas Jul. Tänk vad ett år går fort, 
ibland nästan lite skrämmande, och ju äldre man blir desto fortare 

verkar det gå.
Lotsen och festkommittén har lagt ner ett digert arbete på att organisera allt 

inför vårt stora 50-årsjubileum och jag kan på förhand lova att det kommer 
att bli en minnesvärd helg på det fagra Öland. 

Boende och underhållning i toppklass utlovas. När det gäller vädret törs 
jag inte lova något men ser vi tillbaka på de senaste årens möten så har vi 
haft stor tur och jag tror nog att vädergudarna ska gynna oss även denna 
gång. 

I tidningen finner ni alla uppgifter om hur ni anmäler er och gör det nu! 
Inbjudan kommer även att finnas på hemsidan och där fungerar länken till 
anmälningssidan. 

Lite svårt att få till en fungerande länk i en tryckt tidning … 
Har ju tjatat många gånger tidigare om hur viktigt det är att så många som 

möjligt deltar i våra årsmöten så ni kan vara med och påverka utvecklingen 
och denna gång är det än viktigare då vi ska fira av en av Sveriges äldsta 
märkesklubbar.

Äras de som äras bör och vore det inte för en trogen skara av entusiaster 
så hade vårt firande inte gått av stapeln. Det är många som får ta åt sig äran 
av allt bra jobb som gjorts genom åren och mer om detta kommer även att 
presenteras i en speciell jubileumsutgåva av vår tidning till årsmötet.

Se nu till att ni har många och långa önskelistor med Healeydelar (och 
glöm för all del inte bort våra annonsörers erbjudanden, och alla fina grejor 
som finns på regaliasidan!). 
Hoppas att ni alla får en skön och fröjdefull Jul med ett åtföljande Gott 
Nytt År. Vi ser fram emot att se er alla på Öland helgen 29–31 maj år 
2020.

                            Hälsningar  UffeUffe

är Austin Healey Club of Swedens medlemstidning.
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Innehåll nr 155   RedaktörenRedaktören

SSå var det åter dags för årets sista nummer. Hej vad det går – inte å var det åter dags för årets sista nummer. Hej vad det går – inte 
bara nytt år, utan nytt decennium!bara nytt år, utan nytt decennium!

Inte bara julen kommer traditionsenligt varje år, utan så även Inte bara julen kommer traditionsenligt varje år, utan så även 
hjulen, och då menar jag de som tar mest stryk under året – racinghju-hjulen, och då menar jag de som tar mest stryk under året – racinghju-
len. Detta nummer är alltså liksom tidigare decembernummer ganska len. Detta nummer är alltså liksom tidigare decembernummer ganska 
dominerat av årets gångna racingsäsong, med tonvikt på Healey Racing dominerat av årets gångna racingsäsong, med tonvikt på Healey Racing 
Teams med- och motgångar. I år tacksamt nog mest medgångar – några Teams med- och motgångar. I år tacksamt nog mest medgångar – några 
större karambolage har vi inte drabbats av. större karambolage har vi inte drabbats av. 

Just i skrivande stund upptäckte jag att jag blivit silvermedaljör i Just i skrivande stund upptäckte jag att jag blivit silvermedaljör i 
Bilsportförbundets Riksmästerskap i GT-klassen, omgiven av två Ela-Bilsportförbundets Riksmästerskap i GT-klassen, omgiven av två Ela-
ner. Hade jag totalt missat! Men visst blev jag glad och hedrad.ner. Hade jag totalt missat! Men visst blev jag glad och hedrad.

Men missa för all del inte heller Clas Arleskärs berättelse om sin Men missa för all del inte heller Clas Arleskärs berättelse om sin 
trogna Healey, ägd sedan tidigt 70-tal och genom åren utvecklad till en trogna Healey, ägd sedan tidigt 70-tal och genom åren utvecklad till en 
”look-a-like” av en känd Fabrikshealey. ”look-a-like” av en känd Fabrikshealey. 

En annan fascinerande berättelse i detta nummer kommer från en gam-En annan fascinerande berättelse i detta nummer kommer från en gam-
mal, numera nygammal, medlem i klubben – Stefan Nyberg från Tuskö. mal, numera nygammal, medlem i klubben – Stefan Nyberg från Tuskö. 
Läs och notera vilka sammanträffanden man kan råka ut för när man rör Läs och notera vilka sammanträffanden man kan råka ut för när man rör 
sig på rätt ställen. Får det sedan till följd att man återupptar sitt gamla sig på rätt ställen. Får det sedan till följd att man återupptar sitt gamla 
medlemskap i klubben blir det än bättre!medlemskap i klubben blir det än bättre!

Från och med septembernumret har vi bytt tryckeri för tidningen. Från och med septembernumret har vi bytt tryckeri för tidningen. 
Trycks numera nere i Skåne hos Ljungbergs Tryckeri. Vårt mångåriga Trycks numera nere i Skåne hos Ljungbergs Tryckeri. Vårt mångåriga 
och goda samarbete med Åtta45 i Stockholm har alltså upphört. Vi tack-och goda samarbete med Åtta45 i Stockholm har alltså upphört. Vi tack-
ar för den goda service de genom åren givit, men kände att vi inte kunde ar för den goda service de genom åren givit, men kände att vi inte kunde 
tacka nej till den betydligt lägre skånska offerten.tacka nej till den betydligt lägre skånska offerten.

Med detta nummer kommer också ett viktigt medskick: faktura för Med detta nummer kommer också ett viktigt medskick: faktura för 
medlemsavgiften för 2020. Betala så snart du har tillfälle, obetald med-medlemsavgiften för 2020. Betala så snart du har tillfälle, obetald med-
lemsavgift kan göra att du missar vårt fantastiska 50-årsjubileum i maj. lemsavgift kan göra att du missar vårt fantastiska 50-årsjubileum i maj. 
På tal om detta, på sidan fyra hittar du inbjudan med anmälningsuppgif-På tal om detta, på sidan fyra hittar du inbjudan med anmälningsuppgif-
ter, missa inte denna! Den kommer snart även att finns på hemsidan, för ter, missa inte denna! Den kommer snart även att finns på hemsidan, för 
de som tycker det är enklare att klicka på en länk. Som vanligt vill jag de som tycker det är enklare att klicka på en länk. Som vanligt vill jag 
uppmana er att så här inför julen skärskåda våra annonsörers erbjudan-uppmana er att så här inför julen skärskåda våra annonsörers erbjudan-
den. Visst finns det många ”skulle-vilja-ha-grejor” där? Julklappar till den. Visst finns det många ”skulle-vilja-ha-grejor” där? Julklappar till 
dig själv, eller till din Healey? dig själv, eller till din Healey? 

Jag själv kommer att vad det gäller mekandet ha en ganska lugn vinter Jag själv kommer att vad det gäller mekandet ha en ganska lugn vinter 
– inget allvarligt har hänt varken med racerbilen SID1 eller vår gatBJ8. – inget allvarligt har hänt varken med racerbilen SID1 eller vår gatBJ8. 
Endast lite löpande underhåll och småpyssel. Men det finns ju andra Endast lite löpande underhåll och småpyssel. Men det finns ju andra 
projekt att ägna sig åt. projekt att ägna sig åt. 

Någon risk för undersysselsättning föreligger nämligen inte när man Någon risk för undersysselsättning föreligger nämligen inte när man 
har villa, båtar och motorcyklar vid sidan av Healey. Och tur är väl har villa, båtar och motorcyklar vid sidan av Healey. Och tur är väl 
det, att vakna en morgon och inte ha något att göra under dagen vore det, att vakna en morgon och inte ha något att göra under dagen vore 
outhärdligt! outhärdligt! 

Drabbas du av det någon gång ta då och skriv några rader till mig om Drabbas du av det någon gång ta då och skriv några rader till mig om 
ditt Healeyliv eller vad du tycker om och skulle vilja hitta i Enthusias-ditt Healeyliv eller vad du tycker om och skulle vilja hitta i Enthusias-
ten!ten!
God Jul och Gott Nytt År på er alla där ute!God Jul och Gott Nytt År på er alla där ute!

Anders LotsengårdAnders Lotsengård

Sällan, (mycket sällan!) uppskattar jag trädgårds-
arbete, men det kan ha sina ljusa stunder ...  
Visst skulle SID1 passa även i grönt?

Bråttom! Matrikeluppgifter!Bråttom! Matrikeluppgifter!
Nya matrikeln har av lite olika anledningar blivit lite försenad. Men den kommer med nästa nummer, Mars 2020.
Så därför är det nu viktigt att just DU kontrollerar i nuvarande matrikel att alla uppgifter där är okay.

Titta speciellt på
• Din e-postadress.
• Din hemadress.
• Telefonnummer.
• Bilinnehav.

Om något bör ändras bör du senast 20 Januari mejla de nya uppgifterna till: membership@healeysweden.com
Du kan också ringa in ändringar till Per Schoerner, 073-560 51 54 
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AHCS AHCS 50 år 2020! 50 år 2020! 
Nu är det dags att anmäla sig till jubileumshelgen på Nu är det dags att anmäla sig till jubileumshelgen på 

Hotell Strand i Borgholm på det fagra Öland 29–31 maj!Hotell Strand i Borgholm på det fagra Öland 29–31 maj!

Vårt program för helgen ser ut så här:
Efter ankomsten fredag eftermiddag och sedvanligt mingel ser-
veras en grillbuffé i för oss avdelad restaurangdel. Under mid-
dagen kommer den välkände Bosse ”Bildoktorn” Andersson 
att servera oss ett som vi kan lova underhållande kåseri i ämnet 
Brittisk Bilkultur.

Lördag förmiddag åker vi på en tur på Öland, ca 80 km totalt, 
med några stopp på vägen. Från hotellet får vi med oss ett gene-
röst picknickpaket till lunchen, vilket vi någorlunda gemensamt 
avnjuter i vackra omgivningar.

Tillbaka i Borgholm parkerar vi bilarna på Strands gräsmatta 
på havssidan, och sedan är det fritt fram att sparka däck, kanske 
ta en pilsner eller uppleva Borgholm centrum. Eller varför inte 
njuta på hotellets relaxavdelning med bubbelpool, träningsmöj-
ligheter, bastu och 25-metersbassäng. Men glöm inte att ett bad 
i Östersjön några meter från hotellet är minst lika uppfriskande!

Vi samlas sedan för en drink innan lördagens trerättersmid-
dag, där vi också kommer att få njuta av musikunderhållning. 
Behöver väl inte nämna att hotellets bar har öppet lääänge!

Bokningen öppnar nu den 2 december – dröj inte för länge, vi tror det kommer att bli fulltecknat!
Du bokar ditt deltagande direkt på hotellets hemsida (https://www.strandborgholm.se/boende-oland/austin-healey/)
Även betalningen sker direkt till hotellet – ingen anmälan eller anmälningsavgift till klubben. 

Förutom allt som framgår nedan, bjuder klubben på:
• ett jubileumsvagnsmärke i emalj per ekipage
• en jubileumspiké per person
• en vagnsskyllt till rundturen
• picknickpaket till lördagens utflykt

Välj på hotellets hemsida det alternativ som passar dig bäst. I paketet ingår logi och frukost, grillbuffé på fredagskvällen, 
och trerättersmiddag inklusive fördrink på lördagen.

a) Standard dubbelrum      2 495kr/person
b) Större dubbelrum med balkong mot staden   2 695kr/person
c) Större dubbelrum med balkong mot havet   2 995kr/person
d) Sviten med panoramautsikt, bubbelbad och bastu  3 295kr/person
e) Familjerum (3-4 personer)     2 495kr/person
f) Standard enkelrum       3 095/person
g) Om du kommer först på lördagen: Markera en rumskategori ovan samt markera även detta alternativ. Ditt pris
    reduceras med 1 055kr/person oavsett rumskategori.

Har du problem med nätet eller bokningen, kontakta antingen hotellet direkt (receptionschef@strandborgholm.se) 
eller mig Anders Lotsengård (magazine@healeysweden.com eller 070-580 13 83) så fixar vi det!

Välkomna till ett hejdundrande jubileum!    Austin Healey Club of Sweden www.healey.se  -  info@healey.se  -  0702-661001 

Sideways ”high-torque” startmotor 

Snurrar betydligt snabbare och star-
kare än originalet           2 875:- 

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. 

God Jul & Gott Nytt År till alla Healey-entusiaster! 

Sideways SU gaslänkage 

Förbättrar känslan och eliminerar 
glapp avsevärt.         2 938:- 

Sideways ventilkåpa 

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

Sideways spin-on oiljefilter konvertering 

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

Sideways 3.5:1 utväxling  

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

Sideways lyftarlock—sats 

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

Helt ny unik Sideways kolvserie. 

Smidda kolvar av högsta kvalité—
84.47 resp 84.60mm.        11 250:- 

Sideways krängningshämmare 

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

Sideways generatorsats 

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

Sideways kollapsibel rattstång  

Enkel, diskret och helt utan glapp            
pris från                                1 706:- 

Sideways kamaxlar 

Upptäck vår serie med unika kamaxlar. 
Kompletta kit inkl. lyftare från   9 375:- 

Lucas Sports coil 

Den klassiska tändspolen från 60-talet.              
   338:- 
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DDet började med att jag köpte en Works 
Hard Top av min gamle Healeykom-

pis Bengt Elfström i Sandared. Detta var 
någon gång i mitten av 80-talet. Bengt 
ägde då en likadan Healey 3000 BT7 som 
jag. Bengt sålde FAG 707 några år senare 
till förmån för en mycket fin Corvette -68. 

Healeyn ägs i dag av Thomas Henrysson 
i Malmö, välkänd Lotus Elanräjsare. Tho-
mas har förmodligen inte en aning om att 
hans Hard Top sitter på DAH idag. 

Jag och Lena köpte vår Healey DAH 715 

redan 1972. Den var då i ett slitet original-
skick, bara elva år gammal. Jag hade alltid 
imponerats av Worksbilarnas Coloradoröd 
färg och vit Hard Top. Bengts Hard Top 
blev grunden till förvandlingen av DAH. 

DAH blir en Works Rally Healey…  
Jag hittade en taklucka från en Austin A30 
Van och allt lackades i OEW av en annan 
Healeykompis, Göran Tjärnlund. Hans 
Sjöberg i Borås fixade gälarna i framskär-
marna och den speciella grillen i Worksut-
förande. 

Avgassystemet modifierades till utsläpp 
framför bakhjulet.  

Allt är Mats Svanbergs fel!
Nu jäddrar var det nästan en Works Rally 

Healey tyckte jag … Stolt som en tupp 
åkte jag och Lena till Falkenberg på Sport-
vagnsmeeting i juli 1991. Vår ”Works” 
Healey väckte stor uppmärksamhet bland 
Healeyvännerna på Falkenberg. Till och 
med Mats Svanberg blev imponerad …!

Robban Petersson, då på tidningen Au-
tomobil, var där. Robban var liksom Mats 

En bildserie som visar 67 ARX i olika stadier. 
Längs till vänster en bild tagen  på systerbilen 

77 ARX efter målgång i ett rally 1962, visar att 
”bubblan” på bakluckan är nitad på plats. 
Längst till höger 67 ARX vid köpet från Syd 

Segal. Färgbilderna från och efter renovering-
en, klar 1986.

ARX och DAH ARX och DAH – att inspireras av en unik Works Healey.– att inspireras av en unik Works Healey.

Text: Clas Arleskär
Vinjettbild DAH: Birger Lallo
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eld och lågor, här skall göras världens bäs-
ta Works Healey reportage … 

Vi körde runt på småvägarna vid banan 
en hel eftermiddag. Mats körde fotobilen, 
Robban hängde ut genom sidorutan för att 
få de bästa bilderna medan jag försökte se 
cool ut likt en Works Rallyförare. Allt blev 
ett fint reportage i decembernumret av Au-
tomobil 1991, bra skrivet av Kjell Broberg. 
Kjell var även han en stor Healeyentusiast.

Uppmuntrad av Healeyvännerna och re-
portaget i Automobil fortsatte jag med 

utvecklingen av min Works Healey. Nu 
hade jag fått ögonen på en unik Works 
Healey i England vid namn 67 ARX.

Från och med nu blev 67 ARX min inspi-
ration för fortsatt utveckling. 

Under ledning av den nytillträdde chefen 
för BMC:s tävlingsavdelning Stuart Tur-
ner byggdes en serie Works Healeys inför 
1962 års rallysäsong. 37 ARX, 47 ARX, 57 
ARX, 67 ARX och 77 ARX. 

De tidigare Worksbilarna hade byggts se-
parat, en och en inför varje rally. 

Stuarts ide var att bygga de nya ARX-
bilarna i en serie där delarna från de olika 
bilarna skulle kunna flyttas mellan de fem 
ARX-bilarna för att öka driftsäkerheten 
och effektiviteten. De blev de dittills mest 
utvecklade Healey Worksbilarna. Snab-
bare, lättare och mer effektiva än någonsin 
tidigare. 

Stuart Turner hade läst homologerings-
handlingarna noggrannare än vad någon 
annan av hans företrädare i BMC-toppen 
tidigare gjort. 

En bildserie som visar 67 ARX i olika stadier. 
Längs till vänster en bild tagen  på systerbilen 

77 ARX efter målgång i ett rally 1962, visar att 
”bubblan” på bakluckan är nitad på plats. 
Längst till höger 67 ARX vid köpet från Syd 

Segal. Färgbilderna från och efter renovering-
en, klar 1986.

ARX och DAH ARX och DAH – att inspireras av en unik Works Healey.– att inspireras av en unik Works Healey.

Bilder till detta reportage från 
följande fotografer/arkiv:

Paul Woolmer, Nick Howell,
Tom Fitzsimons, Simon Arscott

 och Clas Arleskär
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Ett exempel är när standardproduktionen 
av AH 3000 typ BT7 lanserades på våren 
1961 med trippel SU-förgasare öppnades 
möjligheten att använda fler förgasare 
även i Works bilarna. 

Stuart Turner var inte sen att utnyttja den-
na möjlighet och ARX-bilarna försågs med 
tre Weber 45 DCOE och topplock i alumi-
nium. Motorerna i ARX- bilarna utveck-
lade 210 bhp. Med toppen och karossen i 
aluminium sparades 40 respektive 70 kg. 
Dock gjorde alla förstärkningar i och under 
bilen att den totala vikten ändå blev den ur-
sprungliga. 

Nu var det dags att bygga motorn i vår 
DAH. Vännen Ulf Larsson, SM- och EM- 
vinnare i Historisk racing lovade hjälpa 

mig. Delar från Denis Welch inhandla-
des och målet var att bygga en motor med 
”worksspecifikationer” som i ARX-bilarna. 
Kjelle Wallin på Elwa Motors renoverade 
och bearbetade toppen.  Vi körde motorn i 
bänk hos Sportscars under sommaren 1994. 
Efter att Buris och Sundin skruvat och jus-
terat och testat munstycken på Webrarna 
under en hel dag så gav motorn 220hkr och 
vi var nöjda. 

Sedan fortsatte arbetet på bilen med skiv-
bromsar bak, karossen förändrades med 
luftintag och lucka på shrouden för we-
brarna, bubbla på bakluckan för att rymma 
dubbla reservhjul, tre Lucas extraljus fram, 
stor backlampa, bakre stötfångare från Spri-
te bak etc. etc.  

Som avslutning dekaltrimmades Healeyn 
med autentiska rallydekaler.

Det var i detta skick som jag och Göran 
Nilsson tog Healeyn till First European 
Healey Meeting i Luxemburg 1999. Under 
mötet var det många som tog bilen för en 
äkta Works Healey.  Vi körde några sträckor 
ur rallyt Liege-Sofia-Liege som ytterligare 
ökade motivationen att bygga vidare.  På 
mötet träffade vi för första gången Steve 
och Helen Pike från Australien. Detta fick 
följder som vi inte då kunde ana …

Jag hade länge närt en dröm om att en 
gång i livet äga en Healey 100S så när Steve 
berättade att han hade en svart 100S till salu 
så kunde jag inte motstå erbjudandet. Men 
det är en helt annan historia …

Efter köpet av vår svarta 100S så fick 
DAH vila några år. Vår kompis Lars Skogh 
tog den dock till 2nd EHM i St. Moritz 2004 
där Healeyn fick bekänna färg uppför Stel-
vio- och Gaviapassen. Övrig tid stod den 
mest hemma i garaget och samlade damm. 

Healeyn hade med åren blivit ganska sli-
ten då jag aldrig gjort någon grundlig reno-
vering utan mest lappat och lagat. Så hösten 
2005 bestämde vi att DAH skulle genomgå 
en riktig renovering av chassi och kaross, 
men behålla den Works Healey-looken vi 
skapat de senaste åren. Det maskinella var 
fortfarande i gott skick. I oktober 2005 las-
tade vi DAH i en container för att fraktas 
till Melbourne där Steve Pike skulle göra en 
rejäl renovering av DAH. Healeyn blev klar 
i april 2006 och jag och Lena flög ner för 
att delta med DAH i National Healey Rally 
i Barossa Valley, Adelaide. Nu hade DAH 
ett nyrenoverat chassi, aluminiumkaross 
med mera och var efter femton års jobb i ett 
skick väldigt nära förebilden 67 ARX.

67 ARX blev den enda överlevaren.
De fyra övriga ARX-bilarna skrotades un-

der 1963. Efter sin karriär som Works Hea-
ley så övertog den kände Healey co-drivern 
Tony Ambrose 67 ARX från BMC:s Täv-
lingsavdelning. Efter några år sålde Tony 
Healeyn till Ted Worswick som deltog med 
bilen i Gulf Rallyt 1967. Detta blev det sista 
Rallyt för Healeyn. Likt många andra ex 
Works Healeys så hamnade även 67 ARX 
på tävlingsbanorna i England efter avslutat 
karriär. Dock klarade sig Healeyn från ett 
öde som Modsportracer vilket drabbade 
många andra ex-Works Healeys. Så små-
ningom så hamnade bilen hos Healeyentu-
siasten Syd Segal som vid denna tid även 
ägde ex Works bilarna SMO 744 och XJB 
876. Syd Segal ägde då även den för oss 
svenskar inte helt okända racehealeyn SID 
1. SID hamnade som alla vet hos Ulf Lyd-
holm i Sverige 1974 och ägs och körs nu 
sedan många år av Healeyredaktör Anders 
Lotsengård.

Roger Clark, Stirling Moss och Timo Mäkinen  
med 67 ARX 1992

Göran och Clas med DAH undr First 
European Meeting i Luxemburg
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67 ARX och Nick Howell.
Nick Howell är en stor Healeyentusiast 

och hade liksom jag spenderat tio år med 
att förvandla sin Healey 3000 till en Works 
Healeykopia. Under 1978 var han i kontakt 
med Syd Segal angående en Modsporthea-
ley som Syd hade till salu. Detta var XJB 
876. Nick tyckte dock att Healeyn var för 
mycket modifierad men fastnade istället 
för en annan Healey hos Syd. Healeyn var 
delvis nermonterad men visade sig vara 67 
ARX. Efter ytterligare tre år, 1981, lyck-
ades Nick köpa bilen efter att ha sålt sin 
Worksreplika. 

De närmaste fem åren gjorde Nick en to-
talrenovering av 67 ARX. Under sin aktiva 

tid som Works Healey hade specifikatio-
nen ändrats men Nick valde att renovera 
bilen till det utförande den hade vid sitt 
sista rally som Works Healey, RAC-rallyt 
1963. Efter att Healeyn blev klar så deltog 
Nick i RAC Classic 1986. Nick sålde Hea-
leyn under 1989 till Victor Gauntlett, dåva-
rande chef för Aston Martin, för £125,000. 
Något mer än de £6000 han betalade Syd 
Segal fem år tidigare! Tom Fitzsimons, 
Lady Pauline Harris och Mick Darcey har 
varit ägare av 67 ARX på senare år. 
Idag ägs Healeyn av Simon Arscott som 
liksom tidigare ägare tävlar flitigt i klas-
siska rallyn med bilen.

Simon Arscott visar att ARX inte 
drabbats av ödet att bli en utställ-
nigsbil, utan fortfarande får arbeta 

hårt!

ARX får arbeta i fin miljö – Classic Marathon 1992

Faktaruta
 – kort bilhistoria

67 ARX  1962 HBN7-18704 29E/RU/H5220

1962 Alpine Rally D. Siegle-Morris (8th over-
all, 5th in class)

1962 Liege-Sofia-Liege D. Siegle-Morris (8th 
overall, 3rd in class)

1962 RAC Rally P. Hopkirk (2nd overall, 1st 
in class)

1963 Midnight Sun Rally T. Makinen (Disqua-
lified)

1963 Liege-Sofia-Liege L. Morrison (Crashed)

1963 RAC Rally D. Morley (9th overall, 2nd 
in class)

DAH 715 1961 HBT7-14185 29E/RU/H507

1974 International Healey Weekend Bealeau 
GB

1984 International Healey Weekend Wakefield 
GB

1999 First European Healey Meet Luxem-
bourg

1999 Liege-Rome-Liege Rally

2002 Austin Healey 50th Anniversary Reading 
GB

2004 Second European Healey Meet St. Moritz

2004 Passo del Stelvio Italy

2006 National Healey Rally Adelaide AUS

2008 Third European Healey Meet Tylösand S 

2013 Fourth European Healey Meet Crieff 
Scotland 

2016 Black Forest Healey Week Germany

2018 Fifth European Healey Meet Rust Ger-
many
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II år låter vi PG Johansson på egen hand 
beskriva RHK-säsongen, och då med 

tonvikt på oss i Healey Racing Team. 
PG:s säsong var en rejäl revansch efter de 
två tidigare Tycho Brahe-säsongerna med 
två rejäla motorras och dito nybyggen. 
Men i år höll det ända fram!

Sedvanlig premiär för RHK- serien med 
Kinnekulle Historic Meeting mitten maj.

Kinnekulle, Kinnekulle, Kinnekulle – det 
skulle vara trevligt med ett stabilare väder 
något år även om racers är ett härdat gäng! 
Helgens väder innehöll allt från kyla, blåst, 
regn och sol. Över 100 deltagare i RHK samt 
ca 60 st Legend-drivers bidrog till spännande 
tävlingar. 

Healey Racing Team har numera 
kompletterats med både Opel och Ford, men 
med förare med klar Healeyanknytning!

GT/GTS-65 hade samlat femton deltagare 
trots avsaknad av Claes A (motorhaveri i 
Racehealeyn hemma på vägen veckan före 
racet!), Andes Schildt, ett par Elanåkare och 
Nisse Nyblaeus (som istället kom med en helt 
nyinköpt Ford Falcon Futura Sprint). 

Fredagens fria träning i snålblåst avlöpte 
utan större problem förutom att Elmon 
upptäckte missljud i motorn och misstänker 
att veven lagt av – så var den helgen förstörd. 
För min egen del släppte fläktremmen 
på andra passet och som vi sedermera 
konstaterade dessutom hade slagit hål i övre 
kylcellerna. 

Äntligen sol på lördagen som startade med 
kval på förmiddagen. Elanmaffian tog tag 
i taktpinnen direkt genom Per Norberg före 
Lotsen och sedan ytterligare tre Elaner och 
mig själv. 

Race 1 på eftermiddagen fick en kaotisk 
start när fullt satsande Lotsen kanade ut efter 

bron och for rakt ut i vänstra sandfållan vilket 
gjorde att det blev fritt fram för fem Elaner 
på de första platserna. Jag tog – med en 
lånad kylare av Claes – en sjätteplats, vilket 
resulterade i en klassvinst. Lotsen sjua. Kai 
Roger Eriksen från Norge i sin fina Sebring 
Sprite elva och Micke tolva.

Eftermiddagens Come-Together-Party 
kryddades med en hyllning till Elanåkaren 
Olof Cederberg på hans 70-årsdag genom 
Porscheföraren Lars Weigl, som medtagit en 
välsmakande Moet Chandon Magnum. 

Söndag kom med kyla och regn. Jag hade 
turligt nog lagt på nya däck vilket behövdes 
för race 2. Det blev en mot lördagen nästan 
omvänd resultatlista när även de motorsvagare 
bilarna fick en framträdande roll. 

Elanerna försökte streta emot i det längsta 
men det var endast Tommy i sin Elan som 
fick en ohotad andraplats efter Lotsen som 
vann överlägset. Jimmy i sin MGB som blev 
trea och Emil fyra i sin lilla Fairthorpe gjorde 
heroiska insatser. Jag själv först på på sjätte 
plats – glädjer mig dock åt att jag hade heatets 
näst snabbaste varvtid efter Tommy. 

Sedan vidare till Karlskoga.
Årets andra deltävling i RHK-serien gick av 
stapeln på historiska Gelleråsbanan under 
Karlskogas traditionella motorsportsvecka. 
Vädermakarna hade lovat bra väder hela 
helgen. 200 deltagare var anmälda och hela 
32 bilar i 1000-cupen. GT/GTS/GTP-heatet 
var inte långt efter med 24 anmälningar och 
med representanter från Norge, Danmark 
samt Finland.  

Fredagens fria träningar var för min del 
en första test efter byte av treans drev i 
växellådan. Claes A fick i första testet ett 
drivaxelbrott som löstes genom Lotsens 
lagerhållning. Hagman i Elan kom utanför 
banan i hårnålen och hamnade tyvärr i räcket.

Lördag morgon och prognosen indikerade 
högsommarväder med 28 grader. Mina söner 
var på ingång med fyra barnbarn och jag 
hade lovat mig själv att skärpa mig och för 
säkerhets skull monterat övervarvsregulator 
för att inte upprepa förra årets fadäs. 

Kvalet blev en demonstration av Janne 
Kling i sin Ford GT 40 före Janne Hellberg 
i Marcos, Tord och Palle från Danmark i sin 
snabba Ginetta G4 och övriga Elangänget. 
Claes hade återigen strul med laddningen och 
dessutom en motorhuv som for upp på första 
varvet. Liten besvikelse för Lotsen med 
tionde träningstid och jag på tolfte.  Ingen av 
oss kom ned på förra årets tider. 

Race 1 – hett och vindstilla – min start 
var inte den allra bästa och fick släppa förbi 
Bergryd med sin Mustang Shelby GT350 
som jag sedan jagade i halva loppet innan 
jag kunde passera honom i samband med 
blåflagg. 

GT 40:an dominerade och vann, Lotsen 
lyckades klättra till sjätteplatsen efter strong 
styrning och jag tia bakom Lars Weigl i Porsche. 
Claes A hade fortfarande laddningsproblem 
och stannade efter fyra varv. 

Tråkigt för sympatiske Tord som fick 
styrstagbrott på sin Elan innan Eje-kurvan och 
körde rakt in i räcket – tredje året på raken med 
krascher för honom i Karlskoga!

Söndagens klimat var lite humanare med runt 
20 grader. Jag fick en bra start från trettonde 
startruta med Claes och Lotsen framför mig. 
Lyckades ta Porsche-Lars i starten och fick 
några placeringar till efter att Janne Kling 
fick bryta och Hellberg brottades med andra 
problem.

Bästa Healey blev Claes efter en stark 
uppkörning till fjärde plats, Lotsen sexa och 
jag nia. Elmon tretton och Kai Roger och 
Micke därefter. 

RacingsäsongenRacingsäsongen 2019 2019  
– – rapport från Healey Racing Team.rapport från Healey Racing Team.
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Det är ett trevligt initiativ av RHK med 
prisutdelning för varje klass i detta blandade 
heat – åkte hem med två prisbucklor!

Första helgen i juli var det dags för 
Svenskt Sportvagnsmeeting på 

Ring Knutstorp i Skåne.
RHK-tävlingen genomfördes tillsammans 
med Sportvagnsmästerskapet och hade 
samlat 275 deltagare vilket var för många för 
att möjliggöra substansrika tävlingar och inte 
bara sprintrace på tolv minuter i varje heat!

Jag startade färden på torsdag eftermiddag 
med dispens från hustrun och med en 
nyinkommen grov förkylning och feber. 

Vädret var varierande fram till Vaggeryd, 
därefter spöregn och vindbyar hela vägen. 
Anlände till Knutstorp vid niotiden och 
konstaterade att Smålandsgänget satt inne i 
husbilarna och värmde sig med glykol (?!).

I vårt heat var vi arton anmälda och fria 
träningen på fredagen genomfördes i fint 
väder med solsken och medförde inga 
överraskningar. 

Lördagskvalet på förmiddagen blev Wet 
Race och det kändes bra eftersom det passar 
våra stora Healeys och vi kan utnyttja våra 
fördelar. Fick t.o.m. beröm av Bengt Åke för 
min styrning. 

Bengt Åke tog dock pole före Anders Schildt 
och Claes A. Verner Nielsen från Danmark i 
sin Marcos 1800 GT före Lotsen och mig, fyra 
Healeys på de sex första platserna – inte illa! 
Elmon tretton och Anders Arildsson femton. 
Micke valde att avstå träningen p.g.a. regnet. 
Anders, Claes och Lotsen blev avplockade 
av banan för att bilarna inte klarade 
ljudbegränsningarna, men fick behålla sina 
träningstider, och efter viss förhandling med 

hot om åtgärder enligt bilder, eller åka hem, 
fick de tävlingsledningens tillstånd att starta.

Ovan Schiltens lösning på ljudet som inte 
kommer att vinna något designpris.

Och inte heller Claes Anderssons dito!
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Tyvärr inget race på lördagen utan dubbla 
pass på söndagen. Regnet hade dragit bort 
och min plan var att släppa Tommy Benscik 
i sin Elan (stod bakom mig) som efter en 
kurva var jämsides med Lotsen, touchade 
och slet av Lotsens slutrör, skadade sin fälg, 
snurrade och bröt. 

Jag överkörde något, kände av min 
förkylning och snurrade i hårnålen. Hade 
även problem med tvåans växel som 
hoppade ur. Stor Healeydominans med 
Schildten i topp före Claes, Palle Birkelund 
Pedersen i sin snabba Ginetta G4, Lotsen 
sjua och jag åtta. I Spritegänget var Elmon 
först före Anders och Micke. 

I race två på eftermiddagen missade både 
Claes och jag starten men reparerade våra 
misstag. Racet var relativt händelselöst 
fram tills att Petter tappade vänster bakhjul 
och blev stående mitt i hårnålen. Jag hade 
återigen en fight med Jimmy i MGB men 
lyckades värja mig. 

Återigen seger för Schildten, Bengt Åke 
tvåa och Palle trea, Claes femma, Lotsen 
åtta och jag nia. Elmon tolv, Arildsson 
tretton och Micke femton i sin populära 
Frogeye. 

Jag måste framhålla Claes för sin styrning 
med sin Opel Kadett GT/E i STD GT/GTS 
-72 med en vinst och en andraplats.

Sedan väntade sommaruppehåll fram till 
Mantorps Jubileumstävling i augusti

RHK:s fjärde deltävling gick av 
stapeln 23- 25 augusti i samband med 

50-årsjubileet av Mantorp Park.
MK Skandia hade verkligen spänt 
musklerna genom att bjuda in 600 klassiska 
sportvagnar och bilar, välkände gamla 
F1-föraren Reine Wisell, uppvisning av 
klassiska racebilar och jubileumsfest.

Jag anlände på fredag förmiddag 
tillsammans med hustrun inför 
eftermiddagens fria träning och hela Healey 
Racing Team var på plats. Det var uppehåll 
men blåsigt.

Trevlig bana med en raksträcka där 
man får sträcka ut och jag kunde använda 
overdriven för första gången någonsin. 
Kände mig ganska ringrostig efter att inte 
kört på banan de senaste två åren.

Det utlovade fina helgvädret var på plats för 
kvalet på lördagsmorgonen. Det arton bilar 
stora startfältet bestod av förutom våra sex 
Healeys av några riktiga muskelmaskiner 
såsom Corvetter och Ford GT 40, dessutom 
sex Elaner och nya bekantskaper var Jan 
Richter i Corvette och Christer Pemvall i 
Porsche 911. 

Imponerande av Claes att kvala in som 
tvåa, endast åtta hundradelar efter Lars 
Esselius i stora Corvetten. Lotsen tia och 
fältet avslutades med mig med femtonde tid 
före Elmon, Kai Roger och Arildsson. 

Kvällen avslutades med vår sedvanliga 
kräftskiva under stor förbrödring – inte bara 
Healeygänget deltog! 

Lördag med race och bra väder. Hygglig 
start men tjockt in i första kurvan, Jan 
Hellberg lyckades snurra i kurva två, dock 
utan någon kontakt. Esselius snabbast 
iväg men fick bryta efter sju varv med 
växellådsproblem, GT40:an tog över 
ledningen och vann. 

Ännu en stark styrning av Claes som 
slutade tvåa före Bengt-Åke. Per Norbergs 
Elan mötte vi i motsatt riktning i kurvan 
före mål men utan att träffa någon! Lotsen 
femma och vi övriga behöll våra kvalplatser. 

Söndag med race två, högsommarväder 
med 27 grader. Jag hade lyckats klättra en 
placering på startgridden, tappade dock 
starten och fick släppa Lars i sin Porsche. I 
tätklungan, som bestod av fem förare, drog 
Kling i GT40 längsta strået och vann före 
två Elaner, Claes samt Esselius. Lotsen sexa 
och övriga Healeys avslutade resultatlistan.   

Falkenbergs Classic rundade av säsongen 
i mitten av september.

Årets sista tävlingar för båda serierna hade 
lockat 221 deltagare till denna trevliga 
bana som trots sin korta sträckning är 
relativ snabb. Det fina höstvädret bjöd 
på goda förutsättningar men även dimma 
på söndagsmorgonen som dock försvann 
snabbt.

Healey Racing Team hade mönstrat upp 
med Claes, Lotsen, Micke, Elmon, Anders 
A, Kai Roger samt undertecknad – nästan 
40% av det nitton bilar stora startfältet. Jag 
kom ned till den andra träningen på fredagen 

när de flesta redan kört första passet. Kändes 
bra med harmonin på övre delen av banan 
med fullfartsböjar. På kvällen firade vi vår 
chefsmekaniker Mats som passade på att 
fylla år.

På lördagsförmiddagen var det kval där 
Elanerna visade att de är svårslagna på torra 
banor. Claes fick andra tid, Lotsen fjärde, 
sedan fyra Elaner och jag nia. Elmon hade 
fått snurr på sin Sprite, kvalade in med 
trettonde tid, före Kai Roger. Anders A och 
Micke F avslutade gridden.

Race ett på eftermiddagen blev en 
hejdundrande strid. Tommy tog täten före 
Janne, Claes och Bengt Åke som sedan 
passerade Claes och anslöt sig till tätduon 
och hade en jättefight under loppet. 

Jag tappade starten och blev passerad av 
Lars i sin Porsche som resulterade i en fair 
fight där vi bytte plats ett par gånger. Claes 
betraktade tätstriden på avstånd i väntan på 
någon fadäs, slutade dock fyra men med 
snabbaste varvtid före Lotsen, tre Elaner 
och jag nia. Tråkigt för Kai Roger som fick 
motorstrul och fick sätta in reservmotorn 
inför race två.

Claes startade race två från pole före 
Tommy, Janne och Lotsen. Jag åttonde, 
tacksamt före Lars i Porschen. Både Lotsen 
och Flemming tjuvstartade och fick femton 
sekunders tidstillägg. 

Claes tog starten och höll sin position tills 
han av misstag stängde av tändningen och 
fick släppa förbi både Janne och Lotsen. 
Lars W lyckades ta mig i starten men fick 
sedan ge sig. Claes lyckades få igång bilen 
och passerade Lotsen samt Janne som 
trodde att han fått problem med bakvagnen 
i sin Marcos. 

Tommy segrade ohotat före Claes, Janne 
och Lotsen följd av tre Elaner, jag åtta före 
min kombattant Lars. Elmon elva, Kai, 
Roger, Anders A och Micke avslutade fältet.
Känner mig relativt nöjd med min insats 
och även den trevliga stämningen på 
Falkenberg. 

PG Johansson

Racebilderna tagna av Janne Andersson.
Ingressbilden tog Emil Larsson och kräft-
skivan Lars Weigl. Ljuddämparbilderna PG 
själv resp redaktören.
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BSCM 
en kryddstark upplevelse 
Text: P-A NORD  Foto: P-A Nord & Bengt Arvidsson
Samt lite AHCS-knådning av redaktören!

2019 års BSCM var det 44:e i ordningen.  

Vädret var bra och prognosen visade inget regn under 
dagen vilket visade sig stämma. Hela 71 bilar samlades vid 
målet i Torshälla intill Gamla Nyby Bruks huvudkontor, 
där banläggaren själv, Bengt Arvidsson flaggade in 
ekipagen. 

Starten var vid Åkers Krutbruk i Åkers Styckebruk där 
Torbjörn Zettergren tog betalt och delade ut en fantastiskt fin och 
innehållsrik roadbook som Bengt Arvidsson sammanställt. 
Förutom vägbeskrivningen innehöll den en hel del historia om 
det fina sörmländska landskapet vi färdades i och sist men inte 
minst recept på fiskarfrun Marianne Anderssons grillade 
Mälargös och Torshällalimpa från Maxes bageri i Torshälla. 

Färden gick sen via fina småvägar längs med den vackra 
Lännasjön till första kontrollen vid Merlänna kyrka. Här gällde 
det att para ihop fem olika boktitlar med rätt deckarförfattare. 

Därefter gick färden vidare mot Strängnäs och efter en 
spännande genomfart och riktiga krokvägar stannade vi 
vid Granbecks lanthandel i Lundby. Lanthandeln är en av 
de få överlevande butikerna på landet som tack vare trogna 
kunder och hårt arbete fortfarande ger upplevelsen av 
hur livsmedelshandeln fungerade förr i tiden. Vid denna 
kontroll, nummer två, skulle vi bestämma 
vilka årtal sportbilstillverkarna Triumph, MG, Morgan, 
Rover m fl startade sin tillverkning. 

Därefter gick färden mot Björsunds bystuga. Anders 
Gustafson ville veta namnen på ett antal Mälarfiskar, gädda, 
gös, mal m.m. Björsund var tidigare ett färjeläge vid inloppet till 
Sörfjärden, en av Mälarens vackra vikar. 

En kryddstark upplevelse fick alla deltagarna vid fjärde 
kontrollen mot Sundbyholm vid Alvesta gård. Det var mycket 
svårt för de flesta att gissa på vilken krydda som fanns i tio 
små muggar. Det gällde att lukta och titta på kryddorna och 
gissa, svårare än man tror. 

Vid målgången fick man även svara på en utslags-fråga. Hur 
mycket väger denna Automatic Enrichment Device, AED 
(automatchoke till en Jaguar XJ6)? 
Rätt svar 665 gram! 
Efter en fantastiskt fin dag på körglada vägar följde 
prisutdelning och så småningom tömdes parkeringen på 
alla fina bilar. 

Vi ser redan nu fram mot nästa års BSCM som då blir 
”version 45”. 
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Text: P-A NORD  Foto: P-A Nord & Bengt Arvidsson
Samt lite AHCS-knådning av redaktören!

2019 års BSCM var det 44:e i ordningen.  

Vädret var bra och prognosen visade inget regn under 
dagen vilket visade sig stämma. Hela 71 bilar samlades vid 
målet i Torshälla intill Gamla Nyby Bruks huvudkontor, 
där banläggaren själv, Bengt Arvidsson flaggade in 
ekipagen. 

Starten var vid Åkers Krutbruk i Åkers Styckebruk där 
Torbjörn Zettergren tog betalt och delade ut en fantastiskt fin och 
innehållsrik roadbook som Bengt Arvidsson sammanställt. 
Förutom vägbeskrivningen innehöll den en hel del historia om 
det fina sörmländska landskapet vi färdades i och sist men inte 
minst recept på fiskarfrun Marianne Anderssons grillade 
Mälargös och Torshällalimpa från Maxes bageri i Torshälla. 

Färden gick sen via fina småvägar längs med den vackra 
Lännasjön till första kontrollen vid Merlänna kyrka. Här gällde 
det att para ihop fem olika boktitlar med rätt deckarförfattare. 

Därefter gick färden vidare mot Strängnäs och efter en 
spännande genomfart och riktiga krokvägar stannade vi 
vid Granbecks lanthandel i Lundby. Lanthandeln är en av 
de få överlevande butikerna på landet som tack vare trogna 
kunder och hårt arbete fortfarande ger upplevelsen av 
hur livsmedelshandeln fungerade förr i tiden. Vid denna 
kontroll, nummer två, skulle vi bestämma 
vilka årtal sportbilstillverkarna Triumph, MG, Morgan, 
Rover m fl startade sin tillverkning. 

Därefter gick färden mot Björsunds bystuga. Anders 
Gustafson ville veta namnen på ett antal Mälarfiskar, gädda, 
gös, mal m.m. Björsund var tidigare ett färjeläge vid inloppet till 
Sörfjärden, en av Mälarens vackra vikar. 

En kryddstark upplevelse fick alla deltagarna vid fjärde 
kontrollen mot Sundbyholm vid Alvesta gård. Det var mycket 
svårt för de flesta att gissa på vilken krydda som fanns i tio 
små muggar. Det gällde att lukta och titta på kryddorna och 
gissa, svårare än man tror. 

Vid målgången fick man även svara på en utslags-fråga. Hur 
mycket väger denna Automatic Enrichment Device, AED 
(automatchoke till en Jaguar XJ6)? 
Rätt svar 665 gram! 
Efter en fantastiskt fin dag på körglada vägar följde 
prisutdelning och så småningom tömdes parkeringen på 
alla fina bilar. 

Vi ser redan nu fram mot nästa års BSCM som då blir 
”version 45”. 

61%
Saving over  our Old Shipping  Rates!

DENIS WELCH MOTORSPORT  
YOXALL, BURTON-ON-TRENT, STAFFORDSHIRE DE13 8NA, ENGLAND

Parts Hotline: +44 (0)1543 472244  |  E-mail: sales@bighealey.co.uk

We have signed a new UPS  
Tariff Structure meaning up to  
a whopping 65% cost saving  
to our customers and faster delivery 
on air services.

Example:
A customer from 
Rydeback purchased 
parts costing £2950 and 
weighing 19 Kg

OLD Shipping Rate  
via UPS Standard

£104.02 
Euro Value €112.16

NEW Shipping Rate  
via Our Fixed Tariff

£29.50 
Euro Value €31.81

Example:
A customer from Lindingo  
purchased parts costing  
£38.95 and weighing 0.5 Kg

OLD Shipping Rate  
via UPS Standard

£82.26 
Euro Value €88.70

UPS SAVER  
(By End of Next Day)

£31.73 
Euro Value €34.21

Up to 10 Kg £24.50

Up to 30 Kg £29.50 

Up to 70 Kg £39.50

72%72%
Making it a 
Whopping!!!

We now offer... 
a 2 to 3 day road service  
with fixed prices for 3 weight  
categories at unbelievable prices!

Cheaper than before! 

Just the ticket...  
Checkout our massive savings 
on the Next Day Express 
Air Service of typically  
60% over our old prices.

NOTE: Weight is the greater of Physical or Volumetric.

For our customers in  
           Sweden 

Nu till pristävlingen om logo mm Nu till pristävlingen om logo mm 
inför 50-årsjubileet .inför 50-årsjubileet .

Redaktören och styrelsen har enväldigt utsett bästa förslagen 
till jubileumsloga, jubileumströja samt vagnsskylt. 

De skulle belönas med två fria anmälningsavgifter (inte boendet) 
till mötet 2020. 

MEN nu är det så att vi denna gång inte har någon anmälnings-
avgift! 

Istället har vi beslutat att de tre vinnarna (jo, det är olika vinnare 
för varje kategori) får två vinpaket vardera till lördagsmiddagen 
(finns alkoholfritt alternativ också!) samt får ett extra vagnsmärke 
och en extra jubileumströja.

Och vinnarna är:

Jubileumströja:
PG Johansson #202

Vagnsskylt till rally:
Lars Carlsson #362

Vi gratulerar vinnarna och tackar för goda insatser!

Tröjans och vagnsskyltens utseende håller vi hemligt tills vi 
träffas i Borgholm, men jubileumslogan avslöjar vi redan nu:

Läs mer på www.mhrf.se 
eller ring 08-32 03 54

Viktig påminnelse (en gång till)!Viktig påminnelse (en gång till)!
Ni alla som har MHRF-försäkring på era Healeys (eller kanske 
även andra avvikande fordon [?]).

Tänk på att ni efter tio år måste förnya den. Nytt protokoll, 
nya bilder etc.

Det händer ju mycket på tio år, och vad gäller våra bilar bru-
kar det som händer vara bra, det vill säga de blir bara bättre 
och mer ompysslade/utvecklade/utrustade.

Det som då inte finns med på bil-
der eller i protokollet ”finns inte” 
om det händer en skada, och er-
sättningen kan bli för låg!

Passa samtidigt på att kolla så 
det försäkringsvärde ni har och 
betalar för är OK. Även värdet för-
ändras ju ofta på tio år!
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G a l l e r iG a l l e r i
Imponerande rad med Healeys under vårt 30-årsjubileum på Öland år Imponerande rad med Healeys under vårt 30-årsjubileum på Öland år 
2000. Men visst kommer vi bli ännu fler under 50-årsfesten nästa år!2000. Men visst kommer vi bli ännu fler under 50-årsfesten nästa år!
Foto: Okänd fotograf – redaktören hittade ett foto som scannades in!Foto: Okänd fotograf – redaktören hittade ett foto som scannades in!
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BUTIKEN I BORÅS
Källbäcksrydsgatan 1 
Mån-Fre 07-18, Lör 09-15

KUNDTJÄNST
info@verktygsboden.se 
033 - 20 26 50

A4 (210X297MM) > BILSPORT • FYNDBÖRSEN • ALLT OM MC • MOPED • BILSPORT CLASSIC

#497975
VERKTYGSVAGN MED VERKTYG, 277 DELAR
Verktygsvagn med totalt sju lådor, sex av dessa är 
fyllda med verktyg som täcker det större behovet 
i verkstaden och entusiastgaraget. Verktygen 
av krom vanadiumstål är snyggt sorterade i 
skumgummiinlägg.

KAMPANJ

4.999KR

#63045
BLÄSTERSKÅP MED UTSUG
Professionell blästerkabin med 1 st blästerpistol med 
fotpedalsstyrning. Försedd med två st sidodörrar 
och öppningsbar lucka fram.

10.245KR

#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. 

9.995KR

#502976
ARBETSBÄNK MED LÅDSATS & HYLLA
Robust arbetsbänk med lådsats och 
avlastningshylla. Arbetsbänk Profi, 650 x 2000 
mmASamtliga lådor är kullagrade och försedda med lås. 
Djup 570 mm bredd 370 mm höjd 130 mm. 

3.195KR
3.898KR

KAMPANJ

#50845
HJULDOLLY
Skålad vagn som passar de flesta bilhjul. 35 cm bred. 
Varje vagn tål 500 kg. Hjulen är tillverkade i nylon för 
att inte lämna spår på golvet. Säljs i 2-pack.

499KR

#508497
READY TO WELD MIG
Allt du behöver för att komma igång med svetsning 
av vanligt och rostfritt stål! PELA Migsvets 180. 
ALbee Weld gastub med blandgas - Argon/Co2, 5 l.
Svetshjälm automat mörkningsgrad (4) 9-13 samt 
en svetsvagn.

9.385KR

#506848
LED BYGGLAMPA, 50W, 3800 LUMEN
Vinklingsbar LED bygglampa med eluttag för 
inkoppling av tillbehör max 16A totalt. Effekt 50W 
ger ett ljusflöde på 3800 lumen. Fungerar utmärkt 
vid polering

795KR

#510425
TVÅPELARLYFT, 4-TON
Hydraulisk tvåpelarlyft med självlåsande 
lyftarmar som är lämplig till personbilar och mindre 
transportfordon. Perfekt lyft för garaget eller 
verkstaden. Lyften har manuell frigöring av båda 
låsspärrar via en single-release-spak. 

16.900KR

#498192
DÄCKMASKIN & BALANSERARE, 2-I-1
Kombinerad däckkrängare och balanserare, perfekt 
för mobila garaget eller mindre verkstaden med brist 
på utrymme för två separata maskiner. 

17.550KR

NYHET

#505270
ULTRALJUDSTVÄTT, 27 L
Ultraljudstvätt med digital termostat och timer, 
vätskeavgasning och minnesfunktion. Denna storlek 
lämpar sig utmärkt för rengöring av smådetaljer som 
förgasare, ventiler och spridare m.m.

8.880KR

#512788
HJULDOLLY MEKANISK MED STATIV, 4-PACK
Set med 4 st mekaniska hjuldollys som man sätter 
framför och bakom bilens hjul och pumpar - då lättar 
bilhjulet från golvet och man kan enkelt flytta runt 
bilen.  Max. vikt per dolly, 680 kg. Max däckbredd 325 
mm. Slaglängd 320-720 mm. 

4.995KR

#506475
TVÅPELARLYFT MED FRITT GOLV, 4-TON
Hydraulisk tvåpelarlyft med självlåsande lyftarmar 
och fritt golv som är lämplig till personbilar och 
mindre transportfordon. 

19.900KR

#497951

SODABLÄSTERSPRUTA
Enkel och effektiv sodabläster för både hobby och yrkesbruk. Fungerar som 
en färgspruta, koppen fylls med blästersoda och pistolhantaget ansluts till en 
kompressor med en effektiv luftmängd på minst 180 l/min och du får en sodabläster 
som skonsamt avlägsnar färg och beläggningar på rostfritt, krom, gummi och 
aluminium utan att skada ytan eller miljön.

349 KR
499 KR

KAMPANJ

7.450 KR

Nya klubbmedlemmar presenterar sig 
Jag fortsätter ta mig friheten att ställa några frågor till våra nya klubbmedlemmar sedan förra Enthusiasten.
Det fortsätter att komma in nya medlemmar,  men dessvärre är det fortfarande ett antal nya medlemmar som är lite svårflörtade vad 
gäller att komma med uppgifter. Men jag ger inte upp! Den mörka hösten kanske får flera att ta en stund vid datorn.

Healey fanns i familjen i slutet på 60-talet, förverkligar nu en gammal dröm om att själv äga en.
Har alltid haft intresse av engelska bilar/motorcyklar, i synnerhet engelska sportbilar.

Tycker att just BJ7 är en tilltalande modell, när denna bil dök upp till försäljning nu i oktober 
blev det affär. Enligt uppgift svensksåld, helrenoverad för ca tio år sedan, har sedan 2013 haft en 
ägare från Stockholm.

Nyligen inköpt, får använda vinterhalvåret till att forska vidare om bilens historia.
Sedan finns det som vanligt en hel del att göra/komplettera på bilen, men det är ju en del av 

tjusningen med att äga en gammal veteranare. 
Gått med i klubben för kontakt med andra Healey-ägare, klubbträffar, trevligt umgänge, mekar-

tips och eventuella råd från andra vid renovering/uppdatering av bilen samt klubbtidningen med 
aktuella artiklar.

Har även Porsche i garaget, är medlem i Porsche Club Sverige sedan 1998.
Ser fram emot trevliga kvällar i garaget samt fina sommarturer med bilen.

Björn Karlsson, 66 år, Lycksele. AH 3000 Mk2 BJ7 1963. MAW605. Röd/OEW. Medl nr 780.

Min kära bror Claes lämnade efter sig flera bilar men ”grodan” är den bil som har varit ”min” bil 
under hela min uppväxt. När Claes blev 18 år så la han gokartkarriären på hyllan och satsade på 
att få tag på en Sprite, influerad av Lasse och Börje Engwall som vi var barndomskamrater med. 

Pappa Sven hittade en annons (finns fortfarande kvar) i DN på en Sprite stående i Södertälje. 
Det var bara att åka och kolla på underverket – jag var då sexton år. Den var babyblå med en 
modifierad front som en Jagga. 

Renoveringen påbörjades i föräldrahemmet med hjälp av Lasse Engwall som lagade rost och 
Grodan fick tillbaka sina ögon. Jag sprang ofta ut i garaget och hängde med ”gubbarna” och var 
säkert i vägen många gånger! Jag åkte ofta med Claes på möten med klubben när Grodan var 
nyrenoverad. 

Jag köpte några år senare en Lotus Europa 1969, som jag renoverade. Claes och jag höll då till i 
ett garage i Huddinge med platserna bredvid varandra. Jag lutade mig mot Claes stora kunnande 
och hjälp under hela renoveringen. Efter att Lotusen var klar så såldes den och jag startade ett 
hembygge av flygplan av typen Pitts S1s som jag fortfarande håller på med. 

Spriten ”Grodan” var inkörsporten på så många sätt för mig, den var inspirationen för Claes och 
pappa Sven men även för mig. Jag har valt att behålla alla Claes bilar, det är för mig helt omöjligt 
att göra mig av med Claes livsverk som han älskade att pyssla med. Jag skall försöka hålla alla 
bilarna i bra skick och försöka använda bilarna så mycket jag kan och hinner. Claes senaste reno-
vering har jag tagit på mig att slutföra – en BMC Cooper S som just nu är hos bilplåtslagaren.

Jag vill hålla minnet av min kära älskade bror Claes Aggestig (1956-2019) levande genom att 
bevara alla hans fina bilar!

Göran Aggestig, 58 år, Sköndal, Stockholm. AH Sprite Mk1 1959. CMJ597. Grön. Medl nr 781.

Sökte länge en Healey, framförallt för den vackra formen. Min första 100:a hittade jag i DN 
och detta var den första som var till salu efter att jag börjat leta, och jag slog till direkt!

Efter min 100:a 1955, köpt 1965, hade jag en 3000 från 1969 till början av sjuttiotalet.
Fast jag numera kör Maserati men delar av mitt hjärta fortfarande finns hos Healey, vill jag 

vara en del av denna värld genom den utmärkt bra medlemstidningen. Kanske kan jag där få 
syn på någon av mina tidigare Healeys?

Ser fram emot att få träffa flera medlemmar/entusiaster på kommande träffar!

Stefan Nyberg, 72 år, Tuskö, Östhammar. Ingen Healey just nu (se också Stefans artikel sidan 24). Nygammaltmedl nr 31.

Foto:från ett tidigare reportage 
om Clacke och hans Groda.

Någon som känner igen sig eller sin bil? 
Rusningstrafik Riddarholsmbron 1959

Kanske var det en annons som denna som fångat 
Stefans blick och triggat Healeyjakten?

Austin-Healey – for racing speed or summer cruising
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BUTIKEN I BORÅS
Källbäcksrydsgatan 1 
Mån-Fre 07-18, Lör 09-15

KUNDTJÄNST
info@verktygsboden.se 
033 - 20 26 50

A4 (210X297MM) > BILSPORT • FYNDBÖRSEN • ALLT OM MC • MOPED • BILSPORT CLASSIC

#497975
VERKTYGSVAGN MED VERKTYG, 277 DELAR
Verktygsvagn med totalt sju lådor, sex av dessa är 
fyllda med verktyg som täcker det större behovet 
i verkstaden och entusiastgaraget. Verktygen 
av krom vanadiumstål är snyggt sorterade i 
skumgummiinlägg.

KAMPANJ

4.999KR

#63045
BLÄSTERSKÅP MED UTSUG
Professionell blästerkabin med 1 st blästerpistol med 
fotpedalsstyrning. Försedd med två st sidodörrar 
och öppningsbar lucka fram.

10.245KR

#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. 

9.995KR

#502976
ARBETSBÄNK MED LÅDSATS & HYLLA
Robust arbetsbänk med lådsats och 
avlastningshylla. Arbetsbänk Profi, 650 x 2000 
mmASamtliga lådor är kullagrade och försedda med lås. 
Djup 570 mm bredd 370 mm höjd 130 mm. 

3.195KR
3.898KR

KAMPANJ

#50845
HJULDOLLY
Skålad vagn som passar de flesta bilhjul. 35 cm bred. 
Varje vagn tål 500 kg. Hjulen är tillverkade i nylon för 
att inte lämna spår på golvet. Säljs i 2-pack.

499KR

#508497
READY TO WELD MIG
Allt du behöver för att komma igång med svetsning 
av vanligt och rostfritt stål! PELA Migsvets 180. 
ALbee Weld gastub med blandgas - Argon/Co2, 5 l.
Svetshjälm automat mörkningsgrad (4) 9-13 samt 
en svetsvagn.

9.385KR

#506848
LED BYGGLAMPA, 50W, 3800 LUMEN
Vinklingsbar LED bygglampa med eluttag för 
inkoppling av tillbehör max 16A totalt. Effekt 50W 
ger ett ljusflöde på 3800 lumen. Fungerar utmärkt 
vid polering

795KR

#510425
TVÅPELARLYFT, 4-TON
Hydraulisk tvåpelarlyft med självlåsande 
lyftarmar som är lämplig till personbilar och mindre 
transportfordon. Perfekt lyft för garaget eller 
verkstaden. Lyften har manuell frigöring av båda 
låsspärrar via en single-release-spak. 

16.900KR

#498192
DÄCKMASKIN & BALANSERARE, 2-I-1
Kombinerad däckkrängare och balanserare, perfekt 
för mobila garaget eller mindre verkstaden med brist 
på utrymme för två separata maskiner. 

17.550KR

NYHET

#505270
ULTRALJUDSTVÄTT, 27 L
Ultraljudstvätt med digital termostat och timer, 
vätskeavgasning och minnesfunktion. Denna storlek 
lämpar sig utmärkt för rengöring av smådetaljer som 
förgasare, ventiler och spridare m.m.

8.880KR

#512788
HJULDOLLY MEKANISK MED STATIV, 4-PACK
Set med 4 st mekaniska hjuldollys som man sätter 
framför och bakom bilens hjul och pumpar - då lättar 
bilhjulet från golvet och man kan enkelt flytta runt 
bilen.  Max. vikt per dolly, 680 kg. Max däckbredd 325 
mm. Slaglängd 320-720 mm. 

4.995KR

#506475
TVÅPELARLYFT MED FRITT GOLV, 4-TON
Hydraulisk tvåpelarlyft med självlåsande lyftarmar 
och fritt golv som är lämplig till personbilar och 
mindre transportfordon. 

19.900KR

#497951

SODABLÄSTERSPRUTA
Enkel och effektiv sodabläster för både hobby och yrkesbruk. Fungerar som 
en färgspruta, koppen fylls med blästersoda och pistolhantaget ansluts till en 
kompressor med en effektiv luftmängd på minst 180 l/min och du får en sodabläster 
som skonsamt avlägsnar färg och beläggningar på rostfritt, krom, gummi och 
aluminium utan att skada ytan eller miljön.

349 KR
499 KR

KAMPANJ

7.450 KR
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JJ ag har ju tidigare pratat om att se 
renoveringen som en mängd små 
kullar som ska gås över, istället för 

ett berg som ska bestigas. Detta berg kan ju 
annars kännas övermäktigt. Sedan händer 
saker i ens liv som ändå får gnistan att falna. 

Clackes bortgång tog mig väldigt hårt, 
hårdare än jag först förstod. Kände mig bara 
trött och håglös. 55 års vänskap rycker man 
inte på axlarna åt och kör på som om inget 
hänt. Göran (hans bror) och jag har stått i 
hans garage med tårarna rinnande utmed 
kinderna, och försökt se vad som hör till 
vad. Sprite, TVR och Cooper S delar. Två 
jättefina mopeder, en Crescent Compact, och 
en Crescent SM50 i perfekt skick. På det en 
ZIP och två Robardie historiska Go-Kartar 
under renovering …

Uppe i bostaden har han ett hundratal 
Scalextric och Fly mini-racingbilar som han 
samlade på, och en samling fina modellbilar. 
Vi byggde många modeller ihop som grabbar, 
och ställde bland annat ut på Hot Rod Show i 
Marmorhallarna.

Men lite pyssel ändå i garaget. Orkar 
man inte gå över kullarna, kan man alltid 
gå nere i dalen. Det innebär småpyssel, 
beställa delar osv. Jag har donat lite med 
sufflettens infästning och ställning. Svetsat 
igen felaktiga hål i regnkanalen, blästrat 
sufflettställningen med mera. Sedan jagat 

färgkod på desamma. 
Ska man lackera dem grå, kan det väl ändå 

bli rätt grå nyans. Att byta nyans när de är 
monterade blir ju annars ett jättejobb. Nu 
blev det Rovers färg ”Cumulus Grey” GR29 
som var rätt nyans. Sedan har jag beställt allt 
trä till ställningen, då det saknades till 
vår bil. Likaså aluminiumskenorna 
för tätningslisterna och den tunna 
ljusgråa vinylen som träet ska 
kläs med innan den skruvas fast i 
ställningen.

Jag har också har köpt 
värmeisolering mot avgassystemet. 
Ett känt problem på Big Healeys är 
ju värmen i golvet från avgasrören. 
Jag pratade med Thomas, Karnags 
VD, på en mässa för några år sedan 
om detta. ”Hör bara av dig när det är 
dags” var hans kommentar. Sagt och 
gjort, jag slog honom en signal. På 
resande fot kunde han artikelnumren 
utantill. Jag åkte till dem i Täby, och 
fick köpa det jag behövde direkt på 
lagret med Swish och kvitto. 

De är marknadsledande på 
värmeisolering. Valde sju milimeters 
tjocklek med självhäftande 
glasfiberbaksida och aluminiumfolie 
mot värmekällan. 

Bara att skära med mattkniven. 

Pojkdrömmen som ska förverkligas, Pojkdrömmen som ska förverkligas, 
del 19del 19

Text och foto: Börje Engwall
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Håller tummarna!
Nu ligger framskärmarna hos min duktiga 

bilplåtis John, för att krympas med kolstav. 
John gjorde för övrigt samma ingrepp på 
min Frogeye efter mina svetsningar där. Jag 
blev inte helt mobbad, utan han kände och 
muttrade lite att det skulle nog gå att få till 
bra. Kände igen mig själv när jag ratar folks 
flytspacklingar … Ska nog vara lite lenare i 
munnen framöver!

Nu ska jag ta och svetsa den spricka jag 
fann på främre shrouden, efter att jag trodde 
den var klar. Sedan kommer det förhatliga 
spacklandet och slipandet av den igång. Kan 
ju inte smyga omkring nere i dalen längre, 
utan får försöka ta mig i kragen och gå över 
mina små kullar igen. Tror Clacke skulle 
blivit sur på mig annars.
Hoppas era klenoder har det varmt 
och skönt i vinter. Och som alltid inför 
vintern – skjut inte upp det ni ska fixa. 
Våren kommer så jäkla snabbt!

Börje Engwall

Sedan hör en stark aluminiumtejp till 
systemet. På detta har jag satt en rostfri 
1mm plåt med sju milimeter distanser precis 
under sätet. Ska bli spännande att se om 
det fungerar. Minns att Bosse Johansson en 
gång lyckades smälta fast sin träskosula i 
golvet …

Men jag tog tag i mitt tråkjobb med 
slipningen till sist, och fick på lite mer 
epoxigrund och tvpkomponent syntetlack på 
bakskärmar och främre sandplåten – vilken 
för övrigt kommer från Kilmartin, då vi 
saknade denna. Fick åka över till bror Lasse 
och malla av hålen till stötfångarens bärjärn. 
Sandplåten var en exakt kopia. Perfekt!

Har även köpt hem luftslangar, klädsel till 
bagageutrymmet och styrarmar, så vintern 
är räddad. Man hoppas väl på att BrexitBoris 
får till ett vettigt avtal, men man vill ändå ha 

det mesta hemma så fort som möjligt!
Och sedan fick jag ett ryck med 

växellådan, när Lasse ändå skulle ned till 
Magnus K i Borås och hämta hem sin motor 
till 100/6an. Magnus har lovat att gå igenom 
och provköra overdriven under vintern. Det 
skulle bara vara att lossa åtta muttrar och dra 
isär den från växellådan …  Jo, hejsan det 
var …

Efter lite rop på hjälp över olika forum på 
nätet, visade det sig att någon troligen haft 
overdriven ilagd, när backväxeln lagts i. Då 
låser sig hela paketet. 

Efter samtal med Magnus, fick han ner 
hela lådan med overdriven endast separerad 
ungefär åtta milimeter (sedan var det stopp). 
Magnus har sedan försiktigt plockat av den 
baklänges mot vad som är brukligt. Än så 
länge verkar den räddningsbar. 
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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

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

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

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

Leaf springs
traditionlly made
BN1, BN2 205258  £74
BN4 to BJ7, BJ8 early 17000  £74
BJ8 late 20719  £74

Alloy oil sump
BN1, BN2 15275  £300 BN4 up to BJ8 215131  £210

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

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

Minator alloy wheel
5.5J x 15“, centre lock type
16384  £252

Aluminium rocker cover for 4 and 6 cylinder
BN1, BN2, with lettering  326093  £177
BN4 - BJ8 without lettering  206278  £128
BN4 - BJ8 with lettering  4152  £217
BN4 - BJ8 black, with lettering  488674  £178

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

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

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 pro-
vides 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

Wire wheels and wheel 
packages
4,5J x 15“, 60 spokes
1595  £240

4.0J x 15“, 48 spokes
215191  £234

5,5J x 15“, 72 spokes
201870  £276

Many more wire wheels 
and wheel packages see
SCParts.co.uk/wire-
wheels

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

Pair of Brackets or BN1 up to BJ8
for fog- and addition headlamps inclu-
ding fitting kit
321103  £183

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  £2340

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
Fog lamp, attached below 206270

30 kg less weight on the front axle!
England‘s leading Formula 1 foundry (G&W) casts these high- 
performance 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 328138  £2,773
BN1, BN2 Pre-finished „Fast road“ 328139  £3,193
BN4 to BJ8 Standard specification 206462  £2,924
BN4 to BJ8 Pre-finished „Fast road“ 206460  £2,924

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

...We strongly recommend using our 
Composite cylinder head gasket of a 
German engine 0riginal equipment ma-
nufacturer. Silicone water bars, latest 
state of the art of sealing technology.
100/4 321686  £159
BN4 to BJ8  317999  £159

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

Frame for Big Healey
Carefully welded box sections with ver-
tical 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

 BRAND  
NEW !

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

SC PARTS GROUP LTD

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 %

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

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

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

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

Leaf springs
traditionlly made
BN1, BN2 205258  £74
BN4 to BJ7, BJ8 early 17000  £74
BJ8 late 20719  £74

Alloy oil sump
BN1, BN2 15275  £300 BN4 up to BJ8 215131  £210

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

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

Minator alloy wheel
5.5J x 15“, centre lock type
16384  £252

Aluminium rocker cover for 4 and 6 cylinder
BN1, BN2, with lettering  326093  £177
BN4 - BJ8 without lettering  206278  £128
BN4 - BJ8 with lettering  4152  £217
BN4 - BJ8 black, with lettering  488674  £178

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

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

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 pro-
vides 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

Wire wheels and wheel 
packages
4,5J x 15“, 60 spokes
1595  £240

4.0J x 15“, 48 spokes
215191  £234

5,5J x 15“, 72 spokes
201870  £276

Many more wire wheels 
and wheel packages see
SCParts.co.uk/wire-
wheels

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

Pair of Brackets or BN1 up to BJ8
for fog- and addition headlamps inclu-
ding fitting kit
321103  £183

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  £2340

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
Fog lamp, attached below 206270

30 kg less weight on the front axle!
England‘s leading Formula 1 foundry (G&W) casts these high- 
performance 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 328138  £2,773
BN1, BN2 Pre-finished „Fast road“ 328139  £3,193
BN4 to BJ8 Standard specification 206462  £2,924
BN4 to BJ8 Pre-finished „Fast road“ 206460  £2,924

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

...We strongly recommend using our 
Composite cylinder head gasket of a 
German engine 0riginal equipment ma-
nufacturer. Silicone water bars, latest 
state of the art of sealing technology.
100/4 321686  £159
BN4 to BJ8  317999  £159

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

Frame for Big Healey
Carefully welded box sections with ver-
tical 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

 BRAND  
NEW !

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

SC PARTS GROUP LTD

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 %

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

Enthusiasten 155 December 2019 arbex.indd   23Enthusiasten 155 December 2019 arbex.indd   23 2019-11-18   10:37:062019-11-18   10:37:06



24 155Enthusiast  nr

Stefan: Min första Healey var en AH 100, femtiofyra. Registrerings-
nummer A35524 (någon som känner igen bilen? Avfördes ur registret 
februari 1970 Red.). Fyrväxlad med overdrive. Femton centimeter 
stort tanklock bakom sittbrunnen. 

Köptes från en kille på Dalagatan i Stockholm. Han hade ett tryckeri 
och köpt bilen ny av Ostermans för att ha till race. Jag gav 3 500 kr, 
sålde efter några år – 1967 tror jag – för 2 600 kr. 

Något år senare skulle jag ha en Healey 3000. 

PP å ett av sommarens race dök det upp en kille (eller kanske gubbe som de flesta av oss andra …). Han visade upp en anteckningsbok 
från sin ungdom där han, som många av oss gjorde, skrivit upp bilnummer på bilar han såg. Men till skillnad från de flesta andra 

tittade han speciellt efter Healeys. Mer om det senare.
Dessutom hade han fört mycket noggrann kassabok i samma anteckningsbok. Varenda småsak, biobiljett etc var nogsamt noterat. Enligt 

Stefan var det ett sätt att redan tidigt försöka spara ihop pengar till hans drömbil – en Healey! Snacka om målinriktning!
Snart till Stefans egna ord om sitt Healeyliv, men först två ganska fascinerande bilder. Det var nummerplåten på Claes racehealey som 

var orsaken till att Stefan, som här syns vid bilen, kom fram och pratade!

Mitt liv med HealeysMitt liv med Healeys
1964 – 19741964 – 1974

Gamla bilder:  från Stefans familjealbum.    
Nya bilder: Anders Lotsengård

Stefans anteckningsbok från sextiotalet med 
bilnummer, nästan bara Healeys! Kanske några i 
klubben som känner igen bilen de har idag?

Här står Stefan 2019 vid den Healey vars registre-
ringsnummer och ägaruppgifter han nogsamt note-
rade under sin jakt på Healeys för många år sedan!
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Jag skrev upp bilnummer i min lilla bok på Healeys jag såg. Sedan 
ringde jag upp och frågade om den var till salu. Fick tag på en Z-regist-
rerad 60:a med Hardtop i Hässelby, A29758. Betalade 6 500 kr.

Den körde jag dagligen. Under hösten jobbade jag på Helikoptersko-
lan i Boden, ofta 20–30 grader kallt. En lunch när jag körde mellan 
Helikopterskolan och Boden körde jag av vägen och slog hål på tråget. 
Blev uppbogserad av militären och körde med en oljerand bakefter i 
snön till en verkstad i Boden. De tog hand om bilen medan vi var på 
långlunch. Tillbaks på verkstan hade de skruvat ner tråget, svetsat ska-
dan och monterat. De hade aldrig sett en sådan bil tidigare, och tog TVÅ 
kronor (!) för gas och jobb.

Jag var utlånad från Ostermans Helikopter i tre månader. I slutet av de-
cember, sista dan på jobbet, var vi på väg mot Stockholm. Skulle stanna 
och pinka, men med höga snövallar, sol och kallt, vågade jag inte stanna 
på landsvägen utan körde in på en liten plogad väg. Då vi (jag hade en 
arbetskamrat från Helikopter Bromma med i bilen) står och målar snön 
gul ser jag hur Healeyn sakta börjar luta mot diket! Någon hade plogat 
utanför vägkanten och bilen lade sig på sidan av vägen i snön. 

Vad göra? Två trötta mekaniker ensamma i skogen. Dödstyst. Femton 
grader kallt. Då hör vi plötsligt motorljud. Ur skogen kommer en militär 
bandvagn med bandsläp. Ur stiger en kapten och tio soldater. Kaptenen 
hälsar inte på oss utan beordrar direkt mannarna att bära upp bilen på 
vägen! 

Beordrar uppsittning och drar vidare i skogen. Inte en blick på oss. 
Vi fortsätter mot Stockholm, och hemma börjar renoveringen, bredvid 

Esso Gunnarssons McLarenracer som han hade plats för i Hässelby. 
Esso kände jag sedan tidigare. Jag bygger om bilen, skaffar nya hjul och 
bland annat ”riktiga” stötdämpare annat från England. 

Jag gassvetsade dit skärmbreddare, satte på lättmetallhjul, tog bort 
kofångare, modifierade grillen, med mera och lackade den grön. Slapp 
dock laga rost, fanns ingen!

Stefan själv skymtar bakom bilen, framför det garage som den skro-
tade Healeyn ligger under!

Jag hör talas om en tysk 3000 65:a i en lada norr om Stockholm. Den 
saknar dörrar och ruta. Jag köper den, lastar den på en VW-pickis och 
kör till Öregrund, där mina föräldrar har ett hus. Jag skulle bara ha mo-
torn – och nu kommer det hemska: Min pappa och jag tog varsin slägga 
och gjorde den tyska Healeyn platt! Lade på sten och grus och byggde 
ett timrat garage ovanpå. Där ligger den ännu!

Min 60:as motor kastade jag på skroten, tror det var runt 1971.
 Sedan började jag handla med muskelbilar på München Bryggeriet 

bakom Odenplan. Där blev Healeyn stående. Såldes slutligen för 9 500 
kr i mitten av sjuttiotalet. (Någon i klubben som känner igen denna 
3000, A29758?Red.)

Slut på mitt liv med Healey!
Stefan Nyberg #031 

(Noterad som ”passiv” i 
matrikeln från 1973 som 
jag har, men efter våra 
kontakter har Stefan åter-
upplivat sitt medlemskap – 
se under nya medlemmar!/
Red.)

Min AH100 på ett gammalt foto.

Min nyköpta AH 3000, fortfarande med Z-registrering. 
TR4:an på bilden tillhörde min bror Peter Nyberg

Min AH 3000 – nu med A-plåtar – efter min renovering, 
smärre ombyggnader och omlackering.

Nedan min 3000 med ett verkligt Healeygarage bakom – grunden 
är lagd på ett med släggor tillplattat Healeychassi ...
Jag själv skymtar – utan att skämmas! – i bakgrunden.
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SSålt en, köpt en. En vinst, fyra andra 
platser, en avåkning, ett tekniskt 
missöde, en sammanstötning och 

en otäck olycka. Riktigt KUL!
Inget år är det andra likt inom racingen, 

även om grundförutsättningar är desamma. 
Hur kan det bli så? Ska det vara så? Vi som 
bor i Sverige säger ju att vi gillar årstiderna 
för att vi gillar variationen. Men i racing är 
det egentligen tvärtom. Vi strävar hela tiden 
efter ”consistency” det vill säga gör lika 
dant hela tiden, varv efter varv efter varv, 
på så hög nivå som det bara går. Så nära 
gränsen för vad som är möjligt, hela tiden. 
Gärna över ibland, men inte för mycket. Då 
kan det bli katastrof. 

Min racing 2019 började på topp, dalade 
litet grann men bara litet, med några riktiga 
bottennapp i mitten.  Sista delen blev fak-
tiskt riktigt bra. 

Målet att köra på en ny bana varje år reali-
serades i år igen. Det blev faktiskt två nya. 
Det började med Paul Ricard i Frankrike i 
slutet av mars. Ni vet den bana som man i år 
började köra Formel 1 på igen. 

Det gick åt pipan direkt. För att hålla nere 
biljettkostnaderna flög vi (ja, Nina var med 
för nya hundvalpen hämtades inte förrän i 
juli) via Frankfurt till Nice och sedan hyr-
bil. Banan ligger i bergen ovanför Marseil-
le. Det började med att resväskan inte kom 
med planet från Frankfurt så vi fick vänta 
till klockan 23.30 på väskan. 

Nej, man kör inte ut sena väskor från Nice 
till Marseille, då skulle man flugit direkt 
till Marseille.  Det tog två timmar att hitta 
hyrbilsfirman som låg på en annan termi-
nal lååångt bort – men för nära för att en 
fransk taxi kunde tänka sig att köra. Middag 
på terminalen klockan 21.55 (Nina hatar 
sena middagar) men restauranten stängde 
vid 22.00 så det blev litet aggressiv dialog 
innan pastan med musslor kom in. 

Jag fick förstås ett litet musselskal i min 
och bet sönder en tand. Jag som hatar tand-
läkare (inte som personer!). Vi kom till ho-
tellet 02.30 och då var den stora järngrinden 
stängd och ingen svarade när vi ringde på. 
Till slut öppnade sig grinden och vi fick vårt 
rum. F-n vilken start!

Nästa dag vände dock allting till det bätt-
re. Efter en sen frukost åkte vi till banan 
som man nästan kunde se från hotellet. Jät-
tefin bana och fint hotell. Jag gillar lobbys 
där det hänger en Formel 1 bil på väggen. 
Det märktes att det var förberett för F1s 
återkomst.  Banan var i perfekt skick och 
5,8 km lång. Vädret var svensk högsommar. 

Jag hade väl kört 100 varv innan på simu-
latorn hemma men hade ändå, som vanligt, 
stor hjälp av Jeremys varvtider, bromspunk-
ter etc etc under testet på fredagen. 

Han var förstås rejält snabbare, men jag 
blev successivt bättre och bättre. Jag är 
dock fortfarande långsammare i de snab-
baste kurvorna – där jag kör 170 km/t kör 
han 180! ”He has bigger balls” som engels-
männen säger – eller mindre förstånd som 
jag säger.  

Racet på 90 minuter gick kanonbra. Vi 
blev till slut trea totalt och vann klassen.  
Hade en Shelby Cobra Daytona och en 
vanlig Cobra framför oss. Första och enda 
podiet i år och det gjorde mig väldigt glad. 
Ett podium är ett podium.  Häftigt att stå på 

Med YOP999 2019Med YOP999 2019
– himmel och helvete!– himmel och helvete!

Nils-Fredrik Nyblaeus om sina äventyr ute i EuropaNils-Fredrik Nyblaeus om sina äventyr ute i Europa

Text: Nils-Fredik Nyblaeus.
Foton från Nyblaeus arkiv

Snart som ny efter kyss på Nurburgring Nedstigna från alataret på Paul Ricard
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samma plats där Hamilton, Bottas och Le-
clerc skulle stå två månader senare.

Sedan gick det litet sämre en tid. Brands 
Hatch i maj slutade med att vi bröt på grund 
av en trasig tändspole. YOP har förstås 
dubbla tändspolar (gammal Healeysjuka) så 
att man snabbt kan flytta över kablarna till 
en ny. Det var bara det att man måste göra 
det i bandepån, inte på banan. Tändspolen 
havererade när Jeremy körde men han körde 
ut på gräset och kastade sig ut ur bilen och 
öppnade motorhuven för att koppla om. 
Funktionärerna hann emellertid fram och 
stoppade honom så det blev bogsering till 
depån, omkoppling och sedan ut igen. Men 
vi hade tappat för mycket och slutade fem-
ma i klassen men med bästa varvtiden.

Nästa race var Albi i Frankrike, en något 
mindre bana på 3,6 kilometer som ligger 
norr om Toulouse. Ny bana nummer två för 
mig. Det var inte mindre än sex Austin-Hea-
ley 3000 på gridden. Jeremy Welch körde 
två (!) workshealeys, dels DD300 tillsam-
mans med Christian Van Lanschot och dels 
767KNX (Seebringbil) med ägaren Alex 
Bell. Där var också David Smithies, Chris 
Clarksson och Mark Pangborn från England. 
Jag körde YOP tillsammans med Jaap Sinke 
från Nederländerna. Detta var spännande 
värre. Racet var två timmar med förarbyte. 

Det visade sig att banan inte riktigt passade 
en big Healey. Varför då? Jo, det var ett fler-
tal hårnålar inlagda för att få ner farten. Det 
innebar att det var inte mindre än sju ställen 
på banan där man gick från högsta fart ner 
till andra eller tredje växeln alltså med en 
väldigt hård inbromsning.  Konsekvensen 
var en riktigt hård belastning på bromsarna. 
Jeremy sa faktiskt redan innan racet att ”den 
som har bromsar kvar i slutet av racet vin-
ner”. 

 Jag körde första timmen. Efter 45 minu-
ter tyckte jag att jag fick för mycket broms-
verkan på bakhjulen.  Det låste hela tiden 
upp bak och inbromsningarna blev instabila. 
Det blev inte lättare av att DD300 låg precis 
bakom och tryckte på. 

Så plötsligt efter den längsta rakan brom-
sade jag för sent (trodde jag – det visade sig 
senare att jag inte hade några bromsar kvar 
utom litet på bakhjulen). Banan svängde 90 
grader vänster men att svänga i den farten 
var inte att tänka på.  Jag hade ca 200 km/t 
när bromsarna inte tog. 

Då är goda råd dyra. Framför allt har man 
inte mycket tid på sig. Det var en grusfålla 
rakt fram, sedan tio meter gräs och sedan ett 
stålstaket! Jag hann tänka att jag i alla fall 
inte ville bli stående i grusfållan, med bog-
sering som följd, plus att Jaap kanske inte 
skulle få köra alls. Han som hade rest ända 
från Holland.  

Sagt och gjort. Jag släppte bromsen och 
styrde rakt in i grusfållan och hoppades att 
jag kunde rulla rakt igenom utan att fastna. 
Det gick. 

Jag kom ut på andra sidan. Gruset hade 
reducerat farten betydligt men nu gällde 
det att få runt bilen och undvika att gå rakt 
in i staket. Det gick – nästan. Jag lyckades 
svänga runt bilen på det hala gräset men 
höger bak slog i räcket. Det märkte jag inte 
förrän racet var över och jag såg bucklorna 

Tvåa på Nürburgring - då blir man så här glad!Om vi slipar bort litet från en av krängnings-
hämmarna får vi litet mer överstyrning i 

höghasthetskurvan - det fick vi!

Tredje pris totalt på Paul Ricard och klassvinst

På Albi före en äkta Sebring Healey.

och den blåvita färgen från staketet. 
Alltnog kunde jag några varv senare 

lämna över bilen till Jaap med budskapet 
”vi har litet för mycket bromsverkan bak”. 
Han drog iväg och det gick utmärkt. Jeremy 
hade råkat ut för samma bromsproblem och 
hamnat i samma grusfålla med DD300. 

När det var två varv kvar låg vi fyra to-
talt och första Healey men då kommer 
Jaap plöstligt in i depån och bryter. ”It is 
too dangerous. I have absolutely no brakes 
left. Sorry”. Vi slutade sjua totalt och fyra i 
klassen.  Trots denna palaver var detta den 
trevligaste resan på hela året. 

Albi är en väldigt vacker gammal stad med 
massor av fina och inte alltför dyra krogar. 
Dessa utnyttjade vi torsdag – söndag med 
hela Healeygänget och några till. Vädret var 
perfekt. 

Nästa var Magny Cours i Frankrike. Där 
jag kört en gång tidigare, 2017, och vunnit. 
Men det skulle visa sig att YOP aldrig kom 
fram till banan. Det här var den helgen när 
det slogs värmerekord. Paris hade 42 grader 
och det hade Magny Cours också. När last-
bilen från England med fyra tävlingsbilar 
hade två timmar kvar till banan på torsda-
gen exploderade ett framdäck. Följden blev 
att hela långtradaren drogs av vägen. 
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2019, plus kval lika mycket plus alla tester 
ger 40 timmars körtid.  Dags för en översyn 
annars kan det bli dyrt.

Under året har jag också, förutom en trä-
ningskörning på Kinnekulle med Falconen, 
kört sex race i MSLS (Mellansvenska Lång-
loppscupen) med en Porsche Boxster S. Det 
blir totalt femton racehelger med 42 över-
nattningar i husbilen. Not bad!

Vad blir det då nästa år? Vem vet? Inte 
Le Mans Classic i alla fall – svårt att top-
pa 2018. Mer Falcon for sure. Plus en ny 
bana. Monza? Hungaroring? En sak är 
dock helt klart – jag verkligen älskar att 
köra YOP – så det blir det. Passar som 
hand i handske. 

Grand Prix i Holland och Spa i Belgien. Vi 
lyckades bli tvåa i klassen på alla tre ba-
norna med YOP och bästa Healey. En bra 
avslutning på säsongen. 

För första gången på åtta år körde jag inte 
Spa Sextimmars, utan valde Masters 90 mi-
nuters race. Gillade inte Sextimmars förra 
året – för många bilar på startlinjen (arrang-
ören för penninghungrig), för många Ford 
GT40 (sjutton – de kunde ha sitt eget race) 
och för ojämn kvalitet på förarna (ska jag 
säga?). Vi körde också ett entimmarsrace 
med Falconen på Spa. Mycket svårt på blöta 
banor men lyckades bli femton totalt av 39 
startande och sexa i klassen. 

En Ford Falcon är för övrigt en drömbil 
och en helt galen bil på samma gång. Vä-
ger som en Healey ungefär, V8a fram och 
lätt bak. Som en Healey fast värre överallt. 
Hur häftigt som helst. Samma färg som min 
numera sålda AH100 men i övrigt inga lik-
heter.

Hur har det gått rent tekniskt? Förra året 
startade jag säsongen med en ny motor, som 
sedan fick byggas om med nya toppar två 
gånger. I år har motorn klarat sig hela sä-
songen trots att den gick Spa Sextimmars 
i september 2018. Overdrive och låda om-
byggda en gång. Jag bytte hela elsystemet 
redan i vintras så det var perfekt. På plåt-
skadefronten var det staketet i Albi plus att 
hela fronten fick bytas efter en påkörning på 
Nürburgring. 

Kunde varit värre. YOP lever dock ett 
ganska hårt liv. Race i effektivt elva timmar 

Som tur var inte mot mötande trafik utan 
till höger genom skyddsräcket och ned mot 
att antal mindre träd. Skyddsräcket ”behöll” 
hela framaxeln. Jeremy som körde bröt ett 
par revben men i övrigt okay – förutom 
chocken. Likaså hans artonåriga dotter som 
satt bredvid. Det blev en så kallad jackkni-
fe, men som tur var välte inte ekipaget. Det 
blev en ytterst komplicerad bärgning och 
motorvägen stängdes av i fjorton timmar. 
Behöver jag säga att YOP aldrig kom fram 
till banan? Tre veckor senare kunde trailern 
med tävlingsbilarna åter öppnas i England. 
Bilarna var helt oskadade!

Till Silverstone Classic i slutet av juli tog 
vi husbilen.  Med en Ford Falcon på släp. 
Hade letat Falcon i hela Europa i något år.  
Nu hade jag kommit med i Silverstone Clas-
sic. Det skulle bli första riktiga racet för mig 
med den bilen på en stor bana. Ja, Falconen 
behöver en stor bana.  Tyvärr gick den litet 
varm så vi fick slå av på kvalet. Gjorde litet 
justeringar till racet och det blev bättre men 
inte perfekt.

Slutade 26:a totalt av 57 startande och sjua 
i klassen. Jeremy lyckades skickligt und-
vika en krasch när en Ford Cortina körde 
in i en snurrande Ford Mustang som i sin 
tur blev påkörd av ytterligare en Cortina. 
Det var fråga om centimeter. Allt skedde i 
Copse Corner där det går ca 140 – 150 km/t.  
Med YOP blev vi tvåa i klassen och första 
Healey.

Sedan kom i tur och ordning Old Timer 
Grand Prix på Nürburgring, Zandvoort 

Falconens cockpit – inget tjafs, bara effektiv ”arbetsplats”!

YOP och transporttrailern oskadda!Väl knutet?

Den här vägen tog transportbilen ...

En exakt kopia av Bosse Ljungfelts Monte Carlovinnare från 1964. 
Han vann alla sjutton specialsträckorna!

Porsche Boxster S. Blev sjua i MSLS.
 Racen är åtta timmar och har 

sex till åtta förare per bil.
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Allt nytt är inte bättre, eller …
Som en vis man i klubben säger så är det inte säkert att bara 
för att det är nytt så är det bättre eller ens okej. 

Efter att ha blåst topplockspackningen två gånger på en månad 
nu i sommar hade jag kostat på nya pinnbultar för att dra det åter 
igen ny planade topplocket. Tog ARP varianten. Anledningen 
till de två rasen var att jag bara planat toppen och inte blocket. 
Som en annan vis man sa att det är ju standard proceduren att 
plana både block och topp. Men, men, man lär så länge man 
lever.

Tillbaka till pinnbults strulet. Efter att ha byggt ihop motorn 
med nya lager, kolvar och kolvringar skulle jag dra fast vipp-
armsbryggan men både ettan och tolvans vippa nöp fast när jag 
började dra ner bryggan.

Eländes elände, de nya pinnbultarna var för långa och gick i 
bryggan. Eller är det så att mina två planingar av toppen börjar 
visa sig. Hur som helst, tur att jag kände på vipporna under tiden 
som jag drog fast bryggan annars hade väl hela axeln krökt sig. Bort med bryggan igen och bygga upp en lite avskärmning runt pinnbulten av 
kartong för att fånga slipdammet. Fram med Dremeln och efter 4 kapskivor som flög i bitar efter en stund var båda bultarna nerkapade. Så nu har 
jag rejäl frigång och bygget kan fortsätta med att bygga ihop motorn.

Kanske lite enkelt men ändock en varning.
När jag uppgraderade all belysning på min 100/6 från 
glödtråd till LED så passade jag på att plocka in nya gum-
mitutor bakom blinkers armaturerna. 

Inte en tanke på hur mycket de fram, stack ut in i hjulhuset. 
Så här såg det ut efter kanske 50 mils körning. 

Tutorna var ju ganska djupa och med kablage utgången rakt 
bakåt så fick det inte plats helt enkelt. Däcket hade gnagt hål 
på den yttre flätan och var på god väg in i isoleringen på de tre 
kablarna. 

Det var i sista sekund som jag upptäckte det och så fantastiskt 
onödigt.

Lite skyddsslang, en kabelklämma, ett par straps och lite sili-
kon senare ser det nu ut så här. 

Inte så vackert men fullt funktionellt. Kommer spruta hjul-
husen med rostskydd senare i vinter när allt känns klart så då 
täcks det hela in, nu skyddat och ur vägen för framhjulet.

Den retliga lilla vattenläckan.
Som jag har förstått det så är vi många som 
har en kran till värmeelementet som inte är 
som den borde vara. På mitt projekt var den 
helt igen ärgad och någon i Texas hade brutit 
av själva armen till kranen. Så gick ju inte att 
ha det så jag svarvade till en ny arm och mon-
terade på. Det såg ju ganska snyggt ut efter 
rengöring och lite putsning men skrället läckte 
ju som ett såll.

Bort med den igen och upp i svarven för att 
försöka läppa ihop huset med den inre konan. 
Jag använde både den grova och fina ventil-
pastan. Det kändes ju mycket bättre och jag plockade bort fjädern och gängade upp stången så att jag kunde dra på en mutter istället.

Men inte hjälpte det, den läckte fortfarande. Så då fick det bli det ultimata. Skippa kranfunktionen men behåll resten för att kunna ansluta 
slangen till toppen som det var original. Tog bort konan och borrade upp hålet och svarvade till en motsvarande mässingsstång med god 
passning tvärs igenom. 

Fram med gassvetsen och lite hårdlod så blev det en riktigt vacker skapelse och garanterad tät. Det sista var att borra upp det genomgående 
hålet så vattnet kunde flöda fritt.

Det är så skönt att slippa se läckande kylarvatten på golvet efter att motorn varit igång.             Och det var allt från Ulf för denna gång!

Vår medlem Ulf Ölén, tillika medlem i vår redaktion, har levererat några små tips som Vår medlem Ulf Ölén, tillika medlem i vår redaktion, har levererat några små tips som 
säkert kan komma till användning hos en och annan medlem. Läs och fundera!säkert kan komma till användning hos en och annan medlem. Läs och fundera!
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Allt nytt är inte bättre, eller …
Som en vis man i klubben säger så är det inte säkert att bara 
för att det är nytt så är det bättre eller ens okej. 

Efter att ha blåst topplockspackningen två gånger på en månad 
nu i sommar hade jag kostat på nya pinnbultar för att dra det åter 
igen ny planade topplocket. Tog ARP varianten. Anledningen 
till de två rasen var att jag bara planat toppen och inte blocket. 
Som en annan vis man sa att det är ju standard proceduren att 
plana både block och topp. Men, men, man lär så länge man 
lever.

Tillbaka till pinnbults strulet. Efter att ha byggt ihop motorn 
med nya lager, kolvar och kolvringar skulle jag dra fast vipp-
armsbryggan men både ettan och tolvans vippa nöp fast när jag 
började dra ner bryggan.

Eländes elände, de nya pinnbultarna var för långa och gick i 
bryggan. Eller är det så att mina två planingar av toppen börjar 
visa sig. Hur som helst, tur att jag kände på vipporna under tiden 
som jag drog fast bryggan annars hade väl hela axeln krökt sig. Bort med bryggan igen och bygga upp en lite avskärmning runt pinnbulten av 
kartong för att fånga slipdammet. Fram med Dremeln och efter 4 kapskivor som flög i bitar efter en stund var båda bultarna nerkapade. Så nu har 
jag rejäl frigång och bygget kan fortsätta med att bygga ihop motorn.

Kanske lite enkelt men ändock en varning.
När jag uppgraderade all belysning på min 100/6 från 
glödtråd till LED så passade jag på att plocka in nya gum-
mitutor bakom blinkers armaturerna. 

Inte en tanke på hur mycket de fram, stack ut in i hjulhuset. 
Så här såg det ut efter kanske 50 mils körning. 

Tutorna var ju ganska djupa och med kablage utgången rakt 
bakåt så fick det inte plats helt enkelt. Däcket hade gnagt hål 
på den yttre flätan och var på god väg in i isoleringen på de tre 
kablarna. 

Det var i sista sekund som jag upptäckte det och så fantastiskt 
onödigt.

Lite skyddsslang, en kabelklämma, ett par straps och lite sili-
kon senare ser det nu ut så här. 

Inte så vackert men fullt funktionellt. Kommer spruta hjul-
husen med rostskydd senare i vinter när allt känns klart så då 
täcks det hela in, nu skyddat och ur vägen för framhjulet.

Den retliga lilla vattenläckan.
Som jag har förstått det så är vi många som 
har en kran till värmeelementet som inte är 
som den borde vara. På mitt projekt var den 
helt igen ärgad och någon i Texas hade brutit 
av själva armen till kranen. Så gick ju inte att 
ha det så jag svarvade till en ny arm och mon-
terade på. Det såg ju ganska snyggt ut efter 
rengöring och lite putsning men skrället läckte 
ju som ett såll.

Bort med den igen och upp i svarven för att 
försöka läppa ihop huset med den inre konan. 
Jag använde både den grova och fina ventil-
pastan. Det kändes ju mycket bättre och jag plockade bort fjädern och gängade upp stången så att jag kunde dra på en mutter istället.

Men inte hjälpte det, den läckte fortfarande. Så då fick det bli det ultimata. Skippa kranfunktionen men behåll resten för att kunna ansluta 
slangen till toppen som det var original. Tog bort konan och borrade upp hålet och svarvade till en motsvarande mässingsstång med god 
passning tvärs igenom. 

Fram med gassvetsen och lite hårdlod så blev det en riktigt vacker skapelse och garanterad tät. Det sista var att borra upp det genomgående 
hålet så vattnet kunde flöda fritt.

Det är så skönt att slippa se läckande kylarvatten på golvet efter att motorn varit igång.             Och det var allt från Ulf för denna gång!

Vår medlem Ulf Ölén, tillika medlem i vår redaktion, har levererat några små tips som Vår medlem Ulf Ölén, tillika medlem i vår redaktion, har levererat några små tips som 
säkert kan komma till användning hos en och annan medlem. Läs och fundera!säkert kan komma till användning hos en och annan medlem. Läs och fundera!
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Healey MarketHealey Market
Ni som annonserar: glöm inte att meddela redaktionen när ni köpt eller sålt delar och annonserna ska tas bort!

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

SÄLJES:
Komplett avgassystem, NOS, till BJ8 helt oanvänt. 
Jag planerade att använda det med rak utgång så de sista 
krökarna är avkapade men finns kvar. Lätt att återställa eller 
koppla till bakre ljuddämparna med flexslang om man inte 
vill köra med rakt utblås. 
Blev för mycket bök på min nylackerade BN4 att skära upp 
och svetsa i både främre och bakre utriggarna.
Kräver de större uttagen i utriggarna som är på BJ8 chassiet.

Pris: endast 1 000:- , 
nypris från AH Spares EXS140 + EXS141 dryga 3 100:- plus frakt.
Systemet finns för avhämtning i Jönköping.

Ulf Ölén. Tel: 079-333 81 75, e-post: ulf@hagaberg.st

RHK-serien 2020
                 Ny säsong – nya satsningar!           
15–17 maj   Kinnekulle
12–15 juni   Velodromloppet Karlskoga
2–5 juli   SSM Knutstorp
21–23 augusti   Mantorp Classic
18–20 september  Falkenberg Classic
Mer info på www.rhkswe.org  
Boka in och besök Healey-depån!

Jag har ägt bilen sen 1981 och säljer den 
bara till någon som vet vad det gäller. 
Den har stått i varmgarage hela tiden och har 
inte varit i gång på tolv år. Jag har med jämna 
mellanrum oljat och dragit runt motorn.

Jag köpte den av Robert Petersson (då redak-
tör för tidningen Automobil). Han körde den i 
Modsport B. Själv tävlade jag ett par år med 
den i samma klass.

Eftersom bilen var svensksåld, så hade jag 
alla papper på bilen och jag bestämde mig för 
att försöka registrera in den igen. 

Modifierade tillbaka den, och förbättrade den 
samtidigt avsevärt, och gatreggade den mitten 
åttiotalet.

Körde den sedan ett år i Roadsport B, men 
den var för klen på långa rakor. (Exempelvis 
mot denna tidnings redaktör i sin Hult Mk2!). 

Klassade så småningom in den i Roadsport C 
istället. Med diffbroms och smalare fälgar vil-
ket gjorde bilen mycket mer körbar. Totalvann 
Roadsport C 1988.

Har dessutom det mesta kvar av originalde-
larna till bilen, inklusive en massa "godis".

Lite om bilens specifikationer:
1380 cc, stålvev, Cosworthkolvar med två 

kolvringar, 12g940 topp med två extra pinn-
bultar, 300 graders remdriven kamaxel, Weber 
45. Motorn är bromsad till 92 hk på drivhjulen.

Ribbad tätstegad och rakskuren växellåda.
Bakaxeln är original, men med Ford diffbroms 

(syns inte utanpå) 3.7:1 utväxling. Mini-
Fin aluminiumbromstrummor från 
Cooper S frambromsar,.

Justerbara Koni coilover bakfjädrar
Framvagnen original, men uppgrade-

rad och justerbar.
Flippfront i glasfiber. Har även gjut-

formen.
Störtbåge, fyrpunktsbälten, buck-

etseats. Samtliga mätare är mekaniska, 
halon eldsläckningssystem (sprinkler). 

Elektronisk tändning.
Delar: Tolv fälgar från 6 till 9 tum, nya 

kopplingar, ca tio bromssattser Mintex m 171 
Ferodo DS 11. Två originalrutor + sidorutor, 
sufflettställning, ny sufflett, en komplett reserv-
motor 1275 cc och massor av andra delar, nya 
och beg.

Efter att ha ägt bilen i 37 år, så vill jag att den 
ska hitta ett nytt hem, hos någon som vet att ta 
vara på den. Behöver inte sälja den, men tycker 
det är synd att den bara står.

Kontakta mig om du tror att du är "rätt 
köpare som förstår vad det är för en bil".

Det som behövs är nya däck, nytt batteri och 
ny kamrem. 

Bilderna är tagna 2006 och det var sista (se-
naste) gången jag körde den.
Nils-Arne Kihlström, Tel 0703-14 94 28

Austin Healey Sprite MK 1 till salu!Austin Healey Sprite MK 1 till salu!

En bil med lång historia i klubben och som vi racebelastade har många minnen av! (Red.)En bil med lång historia i klubben och som vi racebelastade har många minnen av! (Red.)
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Vagnmärke TEHMIS 300 kr

Registreringskylthållare 50:-

Nyckelring DHMC 100:-

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

Vagnmärke 40-årsjub. 200 kr

Beställ regalia NU (annars 
glömmer du det!) genom att 
gå in på: www.healeyswe-

den.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 

Paraply ”golfmodell” 
grön/vit, svart/röd resp 

röd/vit: 250kr; blå/gul: 275kr, 

Vagnmärke  280 kr

Knapphålspin 20kr. Slips-
nål 20kr. Slipsklämma 30kr. 
Klubbmärke 20 kr

Klubbkeps: svart, blå, 120:-

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

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.      
Pris 130:-

”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 häm-
tar den eller köper på Årsmötet kostar 
den bara 100:-!)

Broderade tygmärken. 
Snygga färger och tydliga detaljer.

Monteras enkelt med strykjärn.
Anvisning medföljer

Pris endast 25:- 
Piffa upp jackan, tröjan, skjortan, blu-

sen, blazern, kepsen, overallen!
Runda 67 mm

Wings 150 x 120 mm

Mjuk och skön Mjuk och skön 
sweatshirt!sweatshirt!

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:-

Vi hjälper till att minska miljö-
belastningen!!

Beställ vår nya miljökasse av tyg 
så minskar du användningen av en-
gångskassar. 
Kassen är utformad som en rejäl bag 
med bälg både i sidan och i botten. 
Snyggt designad i ett grovt svart bom-
ullstyg av hög kvalité med klubblog-
gan 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:-

Efter vissa påtryckningar 
kan vi nu erbjuda er att 

Trycka på!!
Piffa upp din egen overall, jacka, trö-
ja, skjorta eller annat plagg genom att 
få vår klubblogo tryckt enligt exem-
plen på bilden. 
Trycket ska tåla många tvättar och 
hårt slitage och måste därför applice-
ras 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 Oxelö-
sundsvägen 1, 611 38 Nyköping.

Klubbmärke broderat tyg NYTT! 
Storlek 9 x 5 cm.   

Nytt utförande klubbmärke och 
klubbdekal! 

Nu med rätt klubbmärke och nya 
storlekar. 

Fräscha upp din jacka etc. och din bil 
med rätt klubbmärke. 

Priset?  Endast 25:- per styck!

Klubbmärke dekal NYTT! 
Storlek 13 x 7 cm.   

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

Pris 645:-Pris 645:-

En smart Bag!
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Nr 2017

med

P R I S  7 0  Ö R E
I  Norge 1:40,    Danmark  1:40

NOV

Söderkullagatan 27 B, 50763 Borås, Sweden, phone 0703-933349,
e-mail magnus@healeyspecialists.com

Boras Motor corporation ab

Sveriges första Healey på 
Teknikens Världs omslag 
1953. Samma bil 64 år 
senare efter en renovering 
av yppersta världklass. 
Arbetet är utfört av oss, 
som inte bara gör Con-
cours-renoveringar utan 
alla förekommande arbeten 
på dessa bilar. Vänd er till 
oss, Europas mest välmerit-
erade och kunniga reno-
verare av Big Healeys!

Kontakta oss och få experthjälp till din bil för 600 kr/tim plus moms.

1953 och 2017

Best in Show, St Moritz 2004. 
Best in Class, Halmstad 2008. 
Best and Second in Class, 
Cruiff 2013. Second in Class, 
Alsager 1991. 

www.healeyspecialists.com

Annons
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