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Uffe har ordet

Enthusiast
är Austin Healey Club of Swedens medlemstidning.

H

Redaktionsgrupp: Anders Lotsengård,
Robert Petersson, Ulf Ölén och Cecilia “Cilla” Andesson

oppas att ni alla har det bra trots bistra Coronatider, och fått lite
kvalitetstid på vägarna under sommaren. Det är en konstig värld
som vi lever i just nu och krisen påverkar oss alla och envar med
inställda evenemang på både lokal och riksnivå.
AHCS blev ju drabbade så till vida att vårt stora jubileums och årsmöte
2020 på Öland fick ställas in. Det kändes som ett svårt beslut när styrelsen
fattade det i våras men med facit i hand, det enda rätta.
Vi laddar om för ett lite försenat jubileum 2021 och hoppas och tror att
ni alla som var anmälda i år ställer upp och hjälper oss att fira de första
femtio åren. Vi lever på hoppet att pandemin klingar av eller att det lite
snabbt kommer fram ett effektivt vaccin mot eländet!
Trots alla kriser har vi lyckats genomföra ett årsmöte och det blev ett
”mini möte” jämfört med de vanligtvis så välbesökta årsmötena. Mer om
årets möte på annan plats i tidningen.
Eftersom det har vart lite stiltje på alla fronter när det gäller AHCS har
styrelsen inte så mycket nytt att rapportera om. Verksamheten flyter på
som den ska och inga stora beslut har fattats. Ni som vill ha mer information om verksamheten kan gå in på vår hemsida och ladda ner vår verksamhetsberättelse för 2019.
Till er alla: Håll ihop – Håll avstånd och Håll ut!
Ser fram emot att få se er alla på olika lokala aktiviteter och givetvis
på Öland 2021!
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Det blev race även i år! Det firade vi med den sedvanliga
kräftskivan på Mantorp. Fast i år utan inbjudna gäster
från övriga i GT-klassen. Corona, ni vet!
Foto: Mats Svanberg

Redaktören

A

tt skriva denna spalt brukar vara det sista jag gör innan Enthusiasten går till övriga i redaktionen för (nödvändig, jag stavar
som en kråka!) korrekturläsning och sedan till tryck. Då är sinnet fullt av de intryck som sammanställningen av numret gett, och blir
i någon mån ett sätt att både inför mig själv och er läsare summera det
aktuella numret.
Så här blir det nu när nummer 158 snart ligger klart för tryck:
Det är ganska mycket material från det inre av Småland. Dels för
att AHCS årsmöte för första gången på många år beslöt bevilja bildandet av en ny sektion – Healey Högland, dels kanske för att tre av
redaktionens fyra medlemmar tillhör den arbetsamma (?) minoriteten
smålänningar!
Den första följden är kanske mer av engångskaraktär, och den andra
kan vi alla gemensamt ändra på! Inte i första hand genom att utöka redaktionen (men vi tar gärna emot nya intresserade medlemmar i gruppen!), utan istället genom att ni övriga medlemmar tar er lite i kragen
och levererar in material till oss!
Det har aldrig varit meningen att redaktionen ska skriva det mesta i
tidningen, utan göra just det som ordet innebär: redigera inkommet
material till en helhet i tidningen!
Visst har du en historia att berätta? Om dig, om dina första kontakter med Healey eller klubben, om din bil, kanske från ax till limpa.
Berättelser om Healeys, hur de anskaffades, renoverades, dess historia med mera är något som jag tror de flesta tycker om att läsa. Vill du
ha tips om hur du spårar din bil tillbaka till den dag den föddes, hör av
dig till mig!
De flesta gamla bilder går att rädda med dagens skanningstekniker
och bildbehandling. Jag fixar det åt dig! Redaktionen ser även till att
insänt material – vilken form de än må ha – blir anpassat för tryck och
läsning.
För att travestera redaktionsmedlemmen Ulfs favorituttryck: skriv
så det ryker!
Dessvärre har ju detta varit ett år då jag träffat ytterst få av er medlemmar. Årsmötet, se reportage i tidningen, blev ju inte alls den stora
fest vi planerat och hoppats på, utan istället en ytterst rumphuggen och
liten tillställning.
Inte heller har jag fått chansen att träffa er under RHK-seriens race.
Serien kom ju i och för sig igång sent omsider, helgen 21–23 augusti
på Mantorp, men nu utan publik. I skrivande stund är det några dagar
kvar till racehelg nummer två, nu på Kinnekulle Ring. Inte heller där
kan jag räkna med att de ganska många medlemmar som brukar dyka
upp i Healeydepån får tillträde. Sorgligt men Corona-sant …
Får trösta mig med att vädret fortfarande är somrigt – just uppkommen från en solig lunch på bryggan med tillhörande bad, och i kväll
blir det nog en liten utflykt med snipan Lotsan.
Är kanske som att svära i kyrkan, men en kvällstur i en stilla tuffande
snipa, kanske en öl och något tilltugg är minst i klass med en tur med
Healeyn!
Ta vara på den sommar som jag är säker på finns kvar eller dyker
upp igen när man minst anar det.
Anders Lotsengård

UBCC Mälardalen står för United British Car Clubs på östra sidan i Sverige. UBCC Mälardalen är inte en klubb utan ett sätt för
medlemmar från de olika brittiska märkesklubbarna i området att träffas. AHCS har beslutat att ansluta sig till.nätverket.
I alla bilklubbar finns det de som är lite mer aktiva och vill delta på olika evenemang, men
har svårt att få med sig klubbmedlemmar. Under UBCCs flagga kan dessa medlemmar
samlas och känna samhörighet och ändå representera sitt eget bilmärke. På detta vis blir
det fler som träffas varje gång och fler som kan dra nytta av de arrangemang som ordnas.
UBCC Mälardalen är nu med i UBCC familjen i Sverige (UBCC Göteborg samt South)
och vi har precis startat upp med egen Facebooksida där medlemmarna kan hitta/skapa
olika evenemang, lägga in bilder, skapa kontakter etc. Vi kommer även lägga upp ett
mailregister så även de som inte är med på Facebook blir informerade. På sikt planerar vi
även en hemsida, lite beroende på uppslutningen. UBCC är inte en klubb med styrelse,
medlemsavgifter etc. utan en gemenskap för personer med samma intresse.
Vi välkomnar alla de brittiska märkesklubbarna runt Mälaren och hoppas på en
bra uppslutning.
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Fransk Healey

Text: Robert Petersson, källa Hans Ruhé, Amicale Facel Holland.
Foto: Marc Vorgers.

Facel Vegas försök att återupprätta den stolta franska traditionen med överdådiga sport- och lyxbilar var lovande, rader av
kändisar körde Facel men produktionen var knappast lönsam. Som ett sista desperat försök att driva verksamheten vidare efter
en rekonstruktion använde man först Volvo B18-maskiner, men ville ha något vassare och satsade på Austin-Healey 3000-motorer. Men bara 44 exemplar kom att byggas.
Facel Vegas bilar var stora, dyra, lyxiga
och hade oftast vassa Chrysler-V8:or. Jean
Daninos, mannen bakom Facel, var en mästare på aluminiumkonstruktioner. Men som
affärsman var han inte lika framgångsrik.
Bilarna var för dyra, både att tillverka och
köpa och han satsade på en billigare modell
kallad Facellia.
Men samtidigt som den var framtiden stod
Facellia även för en allt djupare kris. För att
förstå sammanhanget kan det vara intressant att referera till Jean Daninos egna tankar om projektet:
– Koncentrationen av den franska bilindustrin, ofördelaktig beskattning och extremt
hård konkurrens har skapat ett hänsynslös
utslagning. Endast tillverkare och produkter
med exceptionella egenskaper kan överleva.
– Av denna anledning, redan 1957, hade
jag idén att göra en liten Facel Vega riktad
mot kunder som inte hade råd med vår klassiska modell, men som ville ha en fransk bil
som kunde utmana Porsche 1600 och Alfa
Romeo Giulietta.
För Daninos var själva bilen en relativt enkel resa. Mycket svårare var då valet av motor eftersom den uttalade ambitionen var att
producera den första till 100 procent fransktillverkade sportbilen efter kriget. Denna
"Made in France"-satsning bestod av lika
delar stolthet och tidens protektionistiska
tullpolitik som förhindrade att Facel Vega
4
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beviljades importlicenser för utländska motorer i större volym.
Facel hade ett långvarigt och utmärkt förhållande till Pont-à-Mousson-gjuterierna
som redan gjorde växellådor. Michel PaulCavallier, chef för den mäktiga gjuterigruppen var dessutom ett stort fan av vackra
bilar. Han var det i så hög grad att han, tillsammans med bland annat Gianni Agnelli
och Gian-Battista "Pinin" Farina, i juli 1960
stod för en del av det kapital som tillfördes
Ferrari SEFAC (Société d'Étude et de Fabrication d'Automobiles de Course) när Enzo
Ferrari tydligare separerade racingverksamheten från tillverkningen av gatbilarna.
Pont-à-Mousson hade så tidigt som åren
1951–1952 konstruerat en rak sexa på 2,8
liter med finesser som dubbla överliggande
kamaxlar. Mannen bakom den var ingenjören Carlo Marchetti, tidigare chefskonstruktör hos Talbot-Lago och känd för T26-modellen som vann Le Mans 24-timmars 1950.
En sådan bakgrund gjorde att förväntningarna på Facellias nya motor var oerhörda. Hela projektet måste genomföras
blixtsnabbt då den officiella presentationen
av bilen var planerad att äga rum i Paris i
september 1959. Pont-à-Mousson skulle leverera "byggsatser" av Facellia-motordelar
tänkta att sättas ihop av Facel, en enkel och
effektiv lösning – på papperet.

Under Parissalongen 1959 fylldes orderboken snabbt men euforin blev dock kortvarig
då den vackra motorn snabbt visade tecken
på svaghet. Facel funkade helt enkelt inte
som motortillverkare, hur kompetenta man
än var på karosseribygge. Man hade ingen
koll på det där med materialkvalitet och de
termiska spänningar och toleranser som en
sofistikerad och högpresterande motor krävde.
Redan på våren sommaren 1960 fick man
många garantiproblem med bland annat
överhettning på grund av ett underdimensionerat kylsystem samt snabbt slitage av cylinderloppen vilket resulterade i hög oljeförbrukning. Listan på problem var oändlig och
händelserna ledde till slutet för Facel Vega.
De fick till sist statliga lån, nya majoritetsägare med Pont-à-Mousson, Hispano-Suiza
och Mobil Oil i spetsen och Jean Daninos
petades från rollen som chef för företaget i
augusti 1961.
Den 10 juli 1962 tog en konkursförvaltare
över ansvaret och han drev verksamheten
vidare i liten skala under 1963–1964 men
för att slippa motorproblemen köpte man
istället in B18-motorer från Volvo och totalt
byggdes 625 bilar med svensk maskin.
Men inspirerade av den 2,8-literssexa som
fanns på ritbordet hos Pont-à-Mousson satsade man också på en sexa från Austin-Healey 3000.
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Det var den 20 maj som nyheten kallad
Facel 6 presenterades i Bois de Boulogne.
Man utgick från den fyrcylindriga modellen
och förlängde hjulbasen med 45 mm för att
få plats med sexan.
Daninos, som jobbade kvar som tekniskt
ansvarig, förhandlade om motorleveranser
med BMC-chefen Sir Leonard Lord och
lyckades få loss Healeymotorerna till samma pris som man betalat för Volvos B18maskiner!
Det måste betraktas som i det närmaste
sensationellt då motorerna var specialgjorda för Frankrike. Skattereglerna där gjorde
nämligen att volymen, normalt 2 912 cm3,
gjorde att bilen blev rejält dyr att köra.

Gränsen låg vid 2,9 liter och för att undvika
att komma över det levererades motorerna
med en borrning på 82,55 istället för originalets 83,4 mm vilket resulterade i volymen
2 852 cm3.
Facel uppgav dock samma effekt- och
vridmomentsiffror som i Healeyn, förmodligen utan att kolla det hela alltför noga.
En annan skillnad var att man använde en
fyrväxlad låda från Pont-á-Mousson. Till
en början erbjöds även overdrive som ett
alternativ, men ingen lär ha byggts med en
sådan.
Bilen kom att tillverkas i två versioner,
cabrioletmodellen på bilderna, samt en
2+2-sitsig coupé. Inredningen var oerhört

elegant på typiskt Facelvis och för att understryka vilken möda man lade ner på
detaljerna så beställde man rattarna från
italienska Nardi, men till en egen design.
Dessutom är det som ser ut som ädelträpaneler skickligt målad aluminium! Man anlitade en ”trompe-l’oeil” (lura ögat på franska) -konstnär för arbetet.
Chassimässigt var den en typisk Facel
med dubbla triangellänkar fram och en stel
axel med Salisbury-diff bak. Till skillnad
mot en Healey använde man dock hydrauliska teleskopstötdämpare av fabrikat DeCarbon både fram och bak. Man hade även
skivbromsar av fabrikat Dunlop runtom.
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De flesta bilarna levererades med Borraniekerhjul, men även Dunlop erbjöds.
Allt tal om olika varianter känns dock lite
överflödigt då bara 44 bilar lär ha byggts.
Enligt klubben Amicale Facel Vega är det
dock svårt att vara exakt, då företagets
trassliga affärer gjorde att några fabriksuppgifter från tiden efter 1964 inte existerar.
1965 hamnade Facel under statlig kontroll som en del av flygplanstillverkaren
Sud-Aviation, bland annat känt för sin ”Caravelle”, och som i sin tur blev en del av
Airbus-gruppen.
Men det lär ha byggts 42 stycken Facel 6
med Healeymotor, plus två prototyper, en
öppen och en täckt, totalt 44 bilar. Av de var
troligen bara åtta öppna och av de lär fem
finnas kvar.
Exemplaret på bilderna är en 1964 års modell, men den registrerades inte förrän 13
november 1965. Åren 2012–2014 restaurerades den av Amicale Facel Holland och
vi får tacka Hans Ruhé där för allt material.
Mer information finns på www.ClassicarGarage.com

Facel – lite fakta/bakgrund.
Företaget Facel (Forges et Ateliers
de Constructions d’Eure-et-Loir)
grundades i december 1939 av
flygtillverkaren Bronzavia för att
tillverka delar till flygindustrin.
Efter kriget rekryterades Jean Daninos som bland annat jobbat med
utvecklingen av Citroëns Traction
Avant, för att leda verksamheten.
Daninos var expert på aluminium
och på konsultbasis var han med
och utvecklade Panhards bilar.
Efter det började man tillverka
specialkarosser till andra bilar och
ibland i ganska stora serier som
med den Vedette-baserade Ford
Comète.
1954 var det dags för egna bilar
och de fick tillnamnet Vega och
med det var Facel Vega bildat.
Tragiskt nog är bilarna i vissa
kretsar mest kända för att den
franske författaren och Nobelpristagaren Albert Camus avled 1960 i
en olycka med en Facel Vega FV3B
som kördes av hans förläggare
Michel Gallimard.
1964 kom slutet för Facel Vega
då konkursförvaltaren efter att
ha drivit verksamheten i två år sa
stopp. Totalt byggdes 2 897 bilar.
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Det hela började under Corona-tiders begynnelse – en idé som blev
genomförbar tack vare Göran Nilsson som är engagerad i Sjuhäradsbygdens Motorhistoriker i Borås. Hans drivkraft gjorde det möjligt att
ett rally blev genomförbart – även om det fanns en del begränsningar
från myndigheter.

E

fter Folkhälsomyndighetens restriktioner så ställs det ena efter det andra evenemanget in. Säsongens förväntningar
grusas allt mer och just då får Göran Nilsson en
idé. ”Tänk om jag själv anordnar en träff – ett
rally!”
Sagt och gjort, en utkastad fråga under senare delen av april gick ut till Facebooks vänner. Gensvaret lät inte vänta på sig utan det blev
många som kunde tänka sig att delta, det kunde
med det underlaget bli två tillfällen för ett rally,
den 23 maj och 30 maj.
Men efter ett samtal fick Göran nya tankar
eftersom det råder en pandemi vid tiden och
Göran vill ju göra allt riktigt och under ordnade
förhållanden. Så ett samtal med Folkhälsomyndigheten var ett måste, där fick Göran klartecken
för upplägget i början av maj. Nu var det bara att
köra på – var alla fortfarande intresserade?

Med det nya upplägget efter inrådan från
Folkhälsomyndigheten så var det max 50 personer som fick träffas – helst utomhus – så en
anmälan för deltagande var av vikt. Då ramlade en del tidigare intresserade bort och med
det faktum så blir rallyt på pingstafton 30
maj. För att hålla all information och anmälda samlade så startades också en Messengergrupp vid namn Coffee Rally, trafiken i denna
grupp blev omfattande under tiden fram till
startdags.
Göran fick nu mycket att stå i och eftersom
han på grund av Covid-19 blivit permitterad
från Volvo så fanns all tid för planeringen
som behövdes. Vägsträckan fanns egentligen
redan klar från ett tidigare inställt arrangemang, så med lite korrigeringar så åkte han
ut för att påbörja en Roadbook.

Text och foto: Eva Gabrielsson #451

En sådan bok måste vara väldokumenterad
med vägskyltar och avstånd så här fanns en
hel del att anteckna, många stopp under den
resans gång blev det. Så till slut var allt detta
klart och nu skulle den bara tryckas – och
detta kostar ju pengar, som hjälp fick han lite
sponsorbidrag från Sportvagnsträffen.
Sedan vill man ju gärna ha ett litet prisbord
också, även här fanns det givmilda själar – en
del som deltog i rallyt ville skänka till detta,
så det blev en hel del priser.
Pingstaftonen kom med strålande solsken
och värme, bättre än så kunde det inte bli.
Vid starten ute på Kyllereds Industriområde
i Borås samlades fordonen, 30 bilar och en
motorcykel. Där fanns några fler som hjälpte
till att hålla i rallyt – Dan Andersson, Lotta
Svensson med flera.

Göran instruerar, blir nöjd när de flesta fattar och kvitterar med tummen upp!
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Trevlig blandning av fordon – men visst är de tre sjuhäringarnas Austin-Healey 3000, ”Big Healey”, vackrast?

Mobiltelefoner (?) från anno dazumal – och en hartass som överlevt mycket putsande!

Deltagarna tilldelades Road-book och informerades om att man kunde starta när man
önskade mellan kl.11 och 12. Här fanns många
olika fordon - både årgång, märke och skick.
Så äntligen började de första rulla ut från området och letade sig snart ut på gamla Riksväg
40 i riktning mot Ulricehamn. Och för de som
följde de angivna köranvisningarna svängde
strax av mot Sörbo för vidare väg mot Gingri
och Fristad. Redan här slogs man av den spröda sommargrönskan som lyste upp vår väg,
vilket följde oss under hela rallyt på femton
mil.
Vår väg fortsatte sedan mot Bredared, genom
Sandhult och Sandared för att svänga vidare
mot Töllsjö.
På kartan som medföljde fanns det utmärkt
var man kunde stanna för att fika på natursköna platser, första platsen fanns vid Gesebol där
flera sjöar gör utsikten härlig. Tanken var att
jag själv skulle ha stannat där men där var det
redan fullt.
Utmed sträckan letade sig boende fram till
vägen för att vinka åt oss, det blev ytterligare
pluspoäng för arrangemanget. Och de man talade med var positiva och glada för det trevliga
initiativet som Göran hade tagit.

Ett fint prisbord hade tiggts ihop.

Rallyt började närma sig slutfasen men innan
skulle vi passera Sexdrega och Hillared för att
slutligen köra mot Dannike och Torpa Stenhus.
Väl framme vid Torpa Stenhus vinkades vi in
av Jan ”Trisse” Ericsson till anvisad plats. Solen
blänkte över det vindkrusade småvågorna och
alla var nöjda så här långt. Nu kunde vi äta en
bit mat – antingen medhavd eller inne på restaurangen.
Här fanns gott om tid att titta närmare på alla
deltagares fordon, kanske också knäppa av ett
och annat kort. Malin Lundman som hade blivit
tillfrågad av Göran gick runt och fotade, både på
hela fordon eller detaljer av dessa.
Eftersom det inte var ett rally som vi brukar
vara vana vid så fanns det inga frågor eller
manöverprov men likväl fanns där ett prisbord, vi hade blivit tilldelade varsin lott istället. Därefter blev det uppställning av fordon
för fotografering och uppbrott.
Skribenten Eva Gabrielsson med sin Kalle
och deras 1960 års Austin-Healey 3000.

Vi gjorde ett stopp strax efter Gesebol för att
kunna fånga några deltagare och fordon på kort.
Det blev åter dags att sätta sig tillrätta i vårt
fordon för att fortsätta mot målet, sträckningen
fortsatte åt Bollebygd. Mellan Hyssna och Rydal
finns en liten härlig väg med många backar, kurvor och krön men också med några fina rastplatser för en fika.
Dessa fanns naturligtvis utmärkta på den medsända kartan, och för de som ville köra lite längre innan det blev ett stopp fick fortsätta sin färd
mot Skephult, där det ytterligare fanns en plats
som kunde passa.
9
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Årsmöte AHCS 2020, lördag 2020-08-15,
Gäddeholms Café & Konferens, Västerås.
Västerås.

Text: Ulf Aggeryd
Foto: Mats Svanberg

E

fter det att vi tvingades ställa in
vårt stora 50-årsjubileum och årsmöte på Öland, så måste jag tillstå
att det kändes ganska avslaget att hålla
ett årsmöte. MEN stadgarna är ju klara
och koncisa, ett årsmöte måste hållas!
Vår klubbmästare Anders ”BLY” Gustafson ordnande med kort varsel en ny mötesplats som blev Gäddeholms Café strax utanför Västerås. Ett klart godkänt ställe men
inte riktigt i klass med de som vi brukar hålla våra så vanligtvis välbesökta möten på.
Under min tid i klubben har ju årsmötena vart årets höjdpunkt där man träffar en
mängd personer som man inte ser allt för
ofta och snacket över kvälls drinkarna har
vart otroligt trevliga och givande. Normalt
har vi ju vart runt 70–90 personer som träffas och har trevligt tillsammans. Men det
är bara att gilla läget då Covid-19 har ställt
till det, inte bara för oss, utan för alla stora
träffar och evenemang som varit planerade
sedan en lång tid tillbaka.
Årets möte lockade totalt tretton personer
på plats, plus två som deltog virtuellt via
Google Meet. Vem vet, det kanske blir framtidens melodi när det gäller möten, men ack
så tråkigt för det är svårt att dricka öl, sparka
däck och slänga käft över nätet!
Av de tretton deltagare på plats ska vi ge
en eloge till Mats och Kerstin Svanberg som
gjort den långa resan från Eksjö för att delta.
Men det ska väl även sägas att man förenade
nytta med nöje då det även ingick att hälsa
på släkt i Enköping just denna helg.
Men bra jobbat att göra resan och dessutom i den nyligen renoverade och fina

10
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3000 BJ7 som var till allmänt beskådande
på parkeringsplatsen. En fint renoverad bil
och första gången någonsin har vi nu fått se
en AH 3000 med servostyrning! Kul med
någon som törs ta ut svängarna tycker jag
själv, som alltid har kört tämligen modifierade Austin-Healeys.
Deltagarna bjöds på en gemensam lunch
innan mötet, och sedan startade vårt årsmöte
klockan 14.00 och till mötesordförande valdes Mats Svanberg och till sekreterare Helen Elmgren. Dagordningen godkändes och
gicks raskt igenom och det fanns väl inga
sensationer, eller kontroverser att rapportera
om ifrån mötet.
Det brukar ju vara mer formalia och eftersom allt är väl förberett innan mötet så blir
det mest att snabbt och enkelt gå igenom alla
punkter. Samtliga i den sittande styrelsen
valdes om, vilket även gäller revisorer och
valberedning. Som sittande ordförande kan
jag bara rikta ett stort tack till vår styrelse
som ställer upp utan knot och offrar mycket
av sin tid för att föra vår klubb framåt!
Som alla vet sedan tidigare är klubbens
ekonomi mycket god men vi planerar framöver med att lätta på kassan i samband med
vårt jubileumsmöte som ska bli något alldeles extra. Vi bönar och ber för att Covid-19
kommer att vara ett minne blott år 2021 så
att vi alla kan ses på Öland!
Vi låter årsmötet 2020 passera som en
”Covid-19 händelse” i vår normala verksamhet och ser fram emot ett välbesökt
och trevligt försenat 50 års jubileum och
årsmöte 2021 på Öland!

Länge sedan vi hade utrymme att presentera
samtliga vid ett årsmöte närvarande Healeys!

Lennart Nystedts Sprite ovan och nedan
Mats och Kerstin Svanbergs BJ7

Lasse och Kerstin Engwalls AH100

Ulf Aggeryd, ordförande AHCS
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Ovan: Helen Elmgren anländer med stil i sin Healey 100 ... men vill fixa till kjolen efter urstigningen!
Nedan: Alla närvarande Healeys samlade på gräsplanen.

Familjen Svanbergs ”nybyggda” BJ7 inför avfärd – och godkännandebesiktning av övriga deltagare!

Helen Elmgrens ärrade och charmiga Healey 100.

Mikael och Ann-Sofie Friebergs stiliga BJ8.

Och som avslutning den inledande lunchen!

11
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#513513

GARAGEINREDNING, GRÖN/SVART

14.499 KR

Komplett garageinredning med verktygsvagn i grön- och svartlackerat utförande.
Skåp av helsvetsad konstruktion som enkelt monteras ihop till en stabil modul. Mängd
praktiska skåp, lådor och utrymmen för förvaring och upphängning av dina verktyg
med tillbehör till garaget.

KAMPANJ

4.999KR
7.450 KR

3.195KR

1.595KR

3.898KR

#511083

VERKTYGSVAGN MED TUMVERKTYG, 143
DELAR

Verktygsvagn med totalt sju lådor varav fem av
dessa är fyllda med verktyg i tum som täcker det
större behovet i verkstaden och entusiastgaraget.

#502976

ARBETSBÄNK MED LÅDSATS & HYLLA

Robust arbetsbänk med lådsats och
avlastningshylla. Arbetsbänk Profi, 650 x 2000 mmArt.
nr 502978Arbetsbänk i stabil stålkonstruktion med
plåtbeklädd plyfaskiva. Justerbara ben för arbetshöjd

#511754

#510892

39.500KR

SAXLYFT, HÖGLYFTANDE, 3000 KG

POLERMASKIN OSCILLERANDE, INKLUSIVE
VÄGGFÄSTE

Saxlyft för montering ovanpå golvet, fyra
hydraulkolvar gör att lyften bara är 105 mm hög i
nedfällt läge.

Ergonomisk oscillerande polermaskin med mjukstart,
vibrations reducering samt varvtalsstabilisering.
Lämplig vid polering av mörka lacker för att få bort
hologram.

NYHET

#507493

23.900KR

3.995KR

26.738KR

#85268

VERKSTADSTVÄTT MED VÄRME

PARKERINGSLYFT, FYRPELARE

Verkstadstvätt med värme för effektiv rengöring av
motordelar och andra detaljer.

Gör det möjligt att få plats med en bil till i garaget! Perfekt för bilentusiasten. Med
säkerhetslåsning på alla ben och droppkar för att skydda bilen under. Behöver inte skruvas
fast i golvet.

#505268

4.995KR

ULTRALJUDSTVÄTT, 9 L

Ultraljudstvätt med digital termostat och timer,
vätskeavgasning och minnesfunktion. Utmärkt för
rengöring av smådetaljer och delar som ventiler och
spridare m.m.

#506474

8.800KR

VERKTYGSVAGN OCH LÅDA, XXL

11.100KR

Grafitgrå verktygsvagn och topplåda med röd
eloxerade lådhandtag av aluminium. Topplådan har
åtta stycken lådor Vagnen har fem lådor i två olika
storlekar, fyra stycken djupa och en något grundare
överst.

12
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19.495KR

995KR

23.495KR

#509656

#509206

En ozongenerator är en luftrengörare och
doftsanerare som effektivt minskar oönskade
odörer i bilar, fritidsbåtar, husbilar, husvagnar,
hotellrum med mera.

Bra paketlösning för mindre verkstaden!
Balanseringsmaskin och däckkrängare till paketpris.

OZONGENERATOR FH-3,5G

DÄCKMASKINSPAKET BASIC

KUNDTJÄNST

BUTIKEN I BORÅS

info@verktygsboden.se
033 - 20 26 50

Källbäcksrydsgatan 1
Mån-Fre 08-17, Lör 09-15

#510425

16.900KR

TVÅPELARLYFT, 4-TON

Hydraulisk tvåpelarlyft med självlåsande
lyftarmar som är lämplig till personbilar och
mindre transportfordon. Perfekt lyft för garaget.
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Vi reserverar oss för prisförändringar, slutförsäljning och feltryck.

#509656

Ny sektion inom AHCS –
Healey Högland

Sektionen ska vända sig till alla AHCS
klubbmedlemmar inom en radie av tio –
tolv mil med utgångspunkt från Eksjö.
Vi ser igen mening med en skarp gräns
utan det är mer en praktisk ressträcka för
våra klenoder.
Vi kommer inom ett par veckor plocka
ihop en mejllista på de som vi hittar i senaste matrikeln och skicka ut ett mejl till
respektive. Om du inte får ett mejl men
vill veta vad som händer med Healey
Högland så skicka bara ett mejl till undertecknad så kommer du med på listan.
Som sammanhållande för sektionen
valdes undertecknade som tillsammans
ska försöka få till lite aktiviteter. Så nu
hoppas vi på att smittspridningen lugnar
ner sig så att vi kan börja umgås som
vanligt igen.
Sektionen har redan begåvats med en
egen e-postadress:
highlandsection@healeysweden.com
och på denna når du oss båda!
Ulf Ölén, Jönköping.

Mats Svanberg, Eksjö.

V

i är några Healeyägare som bor i
Småland och känner att vi inte har
någon naturlig närhet till någon av dagens sektioner i AHCS. Vi har träffats
spontant lite av och till under åren i olika
konstellationer. På initiativ av Svanbergs
i Eksjö, Mats och Kerstin, samlades sju
bilar och fjorton personer i slutet av augusti 2019 för en gemensam biltur och
lite biltjöt. (Se reportage skrivet av Cilla
på sidorna 22–23 i detta nummer).
Redan då pratade vi om att försöka oss
på lite mer frekvent träffande. Om man
drar en cirkel med centrum i Eksjö och
en radie på tio–tolv mil så är vi dryga
femton medlemmar i klubben.
Gott och väl så. Vintern kom och lagom till att krypa ut ur garagen så kom
ju det nya Coronaviruset och vände upp
och ned på allt – nästan. Tanken på något sektionsliknande fanns kvar där i alla
fall.
På årsmötet som hölls senarelagt i år,
den 15 augusti, så beslutades det att vi
skulle starta en ny sektion, Healey Högland, formellt benämnt Highland Section.
Syfte och målsättning får växa fram efterhand men grundbultarna är:
• Att vi överhuvudtaget känner till varandra
• Kan fråga och lära av varandras erfarenheter
• Kan få inspiration och hjälp i garaget
om något kör ihop sig
• Få tips och rekommendationer om
vem, både inom och utanför klubben,
som kan hjälpa till med något specifikt
• Tillsammans åka på fikarundor eller
på något studiebesök
13
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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

5-speed gearbox conversion kit
Austin Healey BN4 to BJ8
brand new 5-speed gearbox
with short remote. Complete
conversion kit including gearstick
position adapter, 9.5" clutch
drive plate, adapter plate and
spigot nose bush. 5th gear 0.63:1
complete with speedo drive.
508643
£7,050

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
scparts.co.uk/123-ignition
3 different types:
16 Pre set curves
USB
Blue Tooth
Hand wringer
for chamois and towels,
with powder-coated frame
535394
£166

Boot rack
‚works type‘
stainless steel

Alloy oil sump
BN1, BN2

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

£269

Leaf springs
traditionally made
BN1, BN2
BN4 to BJ7, BJ8 early
BJ8 late

205258
17000
20719

£74
£74
£74

Half the weight, twice the power!
With our Superlight AC Alternator
conversion kit all Lucas dynamos can
be replaced. You can benefit from the
following improvements: Since the Superlight Alternator is lighter it uses less
motor energy and provides you with
more power for the road. The Original
Look of your classic car is untouched
All versions: C40, C42 or C45, positve
earth or negative earth.
call +44 (0) 12 93 84 72 03
scparts.co.uk/wolf-in-sheeps-clothing
15275

£300

BN4 up to BJ8

Wire wheels and wheel packages
4,5J x 15", 60 spokes
1595
£240
4.0J x 15", 48 spokes
215191

14
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£234

215131

£210

5,5J x 15", 72 spokes
201870

£276

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

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

scparts.co.uk ⋅ +44(0) 12 93 84 72 00

£252

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

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

BN1, BN2
BN1, BN2
BN4 to BJ8
BN4 to BJ8

70cc Combustion chamber
Pre-finished ‘Fast road’
Standard specification
Pre-finished ‘Fast road’

328138
328139
206462
206460

£2,773
£3,193
£2,924
£2,924

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 %

Chrome bumper conversion kit for
Midget 1500
This kit inludes all brackets and wing
inserts. Radiator grille, bumpers, overriders and lamp units are also included
to complete this conversion.
346637
£1,530

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
manufacturer. Silicone water bars, latest state of the
art of sealing technology.
100/4
321686
£159
BN4 to BJ8
317999
£159

King pin kit
without bushes
200363
£248
polyurethane bushes
493842
£268
rubber bushes
19860
£268

BRAND
NEW !

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

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

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

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

scparts.co.uk ⋅ +44(0) 12 93 84 72 00
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Galleri
Raoul Kennedy har fångat sin Healey 100
på en Skånsk sandstrand.
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Tidningen Klassiker hade i sitt aprilnummer en
Genom vänligt medgivande publicerar vi här de inledande tre sidorna.

Klassikerguiden

AUS TIN-HE ALE Y 100/3000 1953–1967

DRIVLINA

Dealen med Healeyn
Sinnebilden av en klassisk engelsk sportbil som aldrig tappat sin
dragningskraft. Hur närmar man sig en legend som The Big Healey
egentligen? Genom att köra den förstås!

D

TEXT CARL LEGELIUS FOTO SIMON HAMELIUS

onald Healey var inte nöjd. Det var oktober
1952 och han hade arbetat in i det sista med
en ny sportvagn, den som skulle fylla gapet
mellan M.G. TD och Jaguar XK120. Det mesta var på plats och testkörningar på kontinenten hade visat att fartresurserna var minst lika goda
som den låga, snygga karossen antydde. En monter var
bokad på London Motor Show och meningen var att bilen
redan skulle stå där. Sedan i går faktiskt. Men Donald var
tveksam till fronten, han tyckte inte att den stora grillen
passade på bilen. När han ändå till slut – en dag försenad
– rullade in den enda prototypen i utställningshallen vid
Earl’s Court ställdes den med nosen mot en pelare.

Så det blev fiasko?
Tvärtom – Healey Hundred blev showens stjärna! Folk
trängdes runt den nya bilen och hundratals skrev order
redan på mässan. Konkurrenten Triumph som valt
samma tillfälle att lansera sin nya sportvagn TR2 var inte
glada över all uppmärksamhet som uppstickaren fick.
Snart övertalades Donald att vända fronten mot publiken.
Nu om inte tidigare insåg han att hans lilla företag aldrig
skulle kunna möta efterfrågan. Austinchefen Leonard
Lord som redan gått med på att sälja drivlinan fick nu enligt legenden se bilen för första gången. Han ska ha blivit
så tagen att han utbrast ”Let’s build it!” och att man skrev
kontrakt i montern. Riktigt så var det nog inte men sant
är att Austin och Healey kom överens och att emblemet
på prototypen byttes ut mot Austin-Healey under mässan!

De första lådorna kom från Austin A90
Atlantic. Andra växeln och botten
stocken går sönder förr eller senare.
Delar till de tidiga lådorna börjar bli
näst intill omöjliga att få tag i. De flesta
bilar är fyrväxlade med overdrive,
där ettan är osynkroniserad och den
allmänna rekommendationen är att
byta till en sådan låda istället för att
renovera en tidig. De växellådorna är
generellt ganska tåliga och tämligen
okomplicerade. En renovering kostar
omkring 30 000 kronor.

D y r ka:
Körglädje,
a
design, ljud, histori

Vänta lite nu, vem var Donald Healey egentligen?
Drygt 50 år gammal hade denne ingenjör och tävlingsförare hunnit med att arbeta hos en rad olika biltillverkare,
bland annat hos Triumph och Humber. Han hade kört
såväl Monte Carlo-rallyt som Le Mans 24-timmars. Han
hade startat eget i en gammal RAF-hangar i Warwick efter
kriget och skapat flera egna bilmodeller, bland annat en
sportvagn tillsammans med Nash. Men Nash-Healey hade
inte riktigt slagit, den var för dyr och för långsam för att
klå konkurrenter som Jaguar XK120.

Men nu var han något på spåren?
Precis! Målet var redan när arbetet påbörjades i slutet av
1951 att kunna erbjuda marknadens första överkomliga
sportvagn som klarade 100 miles per timme, 160 km/h.
Genom ett avtal med Austin hade Healey fått tillgång till
drivlinan från A90 Atlantic till ett bra pris. Det innebar en
2,7 liter stor fyra med dubbla SU-förgasare.

Oj, 2,7 liter – ett riktigt krutpaket alltså?
Nja, det var en extremt långslagig maskin som inte gav
mer än 90 hästkrafter vid 4 000 r/min men det spelade
inte så stor roll, bilen var lätt och bottendraget fantastiskt. Första växeln i den fyrväxlade lådan var så låg att
den inte ansågs behövas. Ettan spärrades och istället
kompletterades lådan med en elektrisk överväxel som
verkade på både tvåan och trean – vips hade man en
helsynkroniserad femväxlad låda att skryta med!

Detta har hänt …
1952 Healey Hundred blir
nästan klar till bilsalongen
i London på hösten. En dag
efter öppningen rullas den
in i montern. Publiken i
extas. Austin köper tillverk
ningsrättigheterna.

1952-1953 Karossmakaren Tickford byg
ger 20 förserieexemplar med aluminium
kaross mellan oktober 1952 och februari
1953. Tickford har dock inte kapacitet att
tillverka i den takt som efterfrågan krä
ver och kontraktet att bygga karosserna
går till Jensen.

50 KL A SSIKER 4/20
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r en omfattande köpguide för Big Healey.

KAROSS/CHASSI

MOTOR

INREDNING/SUFFLETT

Korrosion är Healey-spekulantens största
fiende. Så gott som alla bilar är idag renove
rade, ibland flera gånger, och allt handlar om
hur det är utfört. Ett felfritt yttre behöver
inte innebära att allt är väl, tvärtom. För att
kunna bedöma skicket måste bilen lyftas upp
och undersökas noggrant under. De yttre
karosspanelerna i stål och aluminium sitter
på en karosstomme i stål som i sin tur är
svetsad på en stålram. Det finns mängder av
fickor, skrymslen och dubbla plåtar där ros
ten trivs. På ställen där stål och aluminium
möts är risken för galvanisk korrosion över
hängande. Ram och samtliga karossdelar
finns nytillverkade och det går att bygga upp
en ny Healey från grunden. Men vill du det?

Både fyran och sexan är robusta men slits givetvis om de inte
får regelbundna oljebyten och i övrigt hålls i trim. Lyssna efter
grövre slammer i nedre delen av maskinen och knackningar/
rassel längre upp. Oljetrycksmätaren ska visa ca 50 psi vid kör
ning, 2030 på tomgång med varm motor. Blårök och oljedim
ma i motorutrymmet tyder på slitna kolvringar och lopp. I en
Healey ställs höga krav på kylsystemet, risken för överhettning
är stor. Kolla kylare och slangar. Många monterar en elektrisk
elfläkt. En motorrenovering kostar upp mot 100 000 kronor.

Alla inredningsbitar liksom
sufflett finns nytillverkade
men passformen är inte
alltid perfekt. En lagom sliten
originalinredning värderas
högre än en felfri nytillver
kad. En sufflett kostar från
6 000 kronor och är ganska
lätt att byta.

1953 I maj startar tillverkningen
i Austinfabriken i Longbridge.
Utförandet skiljer sig mycket lite
från prototypen men det betyder
inte att allt var rätt från början.
Under de första två åren modifie
ras bilen på en rad punkter.

STYRNING/ HJULUPPHÄNGNINGAR

St å u t m e
Svår att kar o d :
ssr e nover a

1954 Tävlingsversionen
100S debuterar på hösten.
Slår hastighetsrekord i USA
med 132 mph (211 km/h).
Lättmetalltopp, skivbrom
sar, aluminiumkaross.
Endast 50 ex byggs.

Alla Healey 100-Six och 3000 har en styrsnäcka som gärna läcker.
De måste modifieras med en modern packbox för att bli täta.
Nytillverkning sker av snäckan till 3000 och den passar även till
100/6 vars snäcka ofta skär. De främre stötdämparna av modell
dörrstängare måste smörjas regelbundet. Slitna pändar påverkar
känslan – en väl inställd Healey är kul och exakt på vägen.

1955 Fyrväxlad låda
och överväxel som
tillval. 100M som
från början var en
uppgraderingssats
blir en egen modell.
640 byggs.

1956 I september lanseras 100Six med
2,6liters rak sexa och ny grill. Vindrutan
går ej längre att fälla. Samtidigt förlängs
axelavståndet med knapppt två tum för
att möjliggöra ett litet baksäte. Motorn
ger 102 hk men den ökade tyngden gör
att 100Six blir slöare än sin föregångare.

KL A SSIKER 4/20 51
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Klassikerguiden

Jobbade Donald helt ensam med det här?
PRISBILD OCH UTBUD
För att få en bild av priserna
måste man söka internationellt.
Objekt börjar någonstans kring
100 000 kronor, färdiga bilar
kostar från 250 000 och uppåt,
mycket mer om det handlar om
specialarna. De tidigaste 100
och de senaste 3000 är de mest
eftertraktade, 100Six är lägst
värderade. 100S och 100M lirar i
en egen division. Det tillverkades
drygt 74 000 Big Healeys under
15 år och nästan 90 procent ex
porterades till USA. Genom åren
har många av dessa bilar kommit
tillbaka till Europa. I Sverige finns
uppskattningsvis 200300 bilar
och det är sällan någon syns
till salu. Många har haft samma
ägare länge och när de väl säljs är
det ofta inom kretsen.

An

AUST IN-HEALEY 100/3000 19 53–19 67

Nej då, Donald Healey Motor Company bestod av ett 20-tal
personer. Sonen Geoffrey Healey skulle väl i dag kallas teknisk projektledare och Gerry Coker för designer. Men det
var ett litet företag där alla i princip var involverade i allt.

upplaga, även om efterfrågan de första åren ständigt
överskred tillgången. De som fick tag i en bil deltog gärna
i olika klubbtävlingar där den hävdade sig bra, lysande
reklam som bara ökade attraktionskraften.

Berätta mer om hur en Healey är att köra!
Men nu tog Austin alltså över hela projektet?
Nej, Donald var i högsta grad fortsatt engagerad både
i vidareutveckling och marknadsföring. Han var en
lysande försäljare och såg till att Austin-Healey blev känt
i USA – där den stora potentialen fanns. Dealen var också
att Healey skulle få royalty för varje såld bil – utöver en
klumpsumma för konstruktionen. Men det var Jensen som
tillverkade karosserna och sammansättningen skedde i
Austins Longbridgefabrik. Hösten 1953 började de första bilarna levereras men efterfrågan översteg redan från början
de 100 bilar i veckan som produktionstakten låg på.

Oj, var ska jag börja? För det första är förarplatsen ganska
rymlig när du väl krånglat sig in genom den smala dörren. Körkänslan skiljer sig lite mellan de tidiga fyrcylindriga bilarna och de senare sexcylindriga, de tidiga har
mindre vikt över framaxeln och är lite rappare i känslan,
de senare påminner lite mer om ett lok. Gemensamt är
den direkta känslan av kraft och kontroll, det är en rolig
bil att köra och den trivs bra även på längre resor.

Vänta, vadå sexcylindriga?

Hade inte Austin trätt in med sin produktionsapparat och
försäljningsorganisation hade den mycket väl kunna ha
blivit en av många oförlösta lågseriebilar från England.
Nu kunde den säljas till ett attraktivt pris i tämligen stor

Jo, den gamla Austinmotorn ersattes 1956 av en rak sexa
från Morris, konstruerad för koncernens lyxbilar. Den
var både större och starkare och insuget var inbyggt i
topplocket, mycket modernt. Bilen döptes om till 100-Six
och i samma veva ökades axelavståndet med lite drygt
fyra centimeter för att möjliggöra ett litet baksäte. Inte
nog med det, nu fick bilen dessutom dörrhandtag.

1957 Produktionen flyt
tar från Longbridge till
MGfabriken i Abingdon.
Ny topp och insug gör
att effekten ökar till
117 hk.

1959 I mars debuterar
3000. Motorn är upp
borrad till 2 912 cc och
ger 124 hk. Skivbromsar
fram. De flesta kunder
väljer 2+2modellen.

Vad gjorde Healeyn till en sådan framgång?

1958 Åter möjligt att
få sin Healey tvåsitsig.
Samma axelavstånd
men bättre bagageut
rymme. 2+2modellen
finns också kvar.

1961 I maj kom
mer 3000 Mk II
med tre SUförga
sare och vertikala
ribbor i grillen.

1957

52 KL A SSIKER 4/20
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Hann du inte få tag på tidningen när den fortfarande fanns över disk? Synd om dig –
förutom den fullständiga köpguiden med betydligt mer information än dessa tre sidor,
missade du dessutom en däckstestet med Big Healeys!
Men ge inte upp, du kan säkert beställa den på Klassikers hemsida www.klassiker.nu
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Annons

1953 och 2017
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 Concours-renoveringar utan
alla förekommande arbeten
på dessa bilar. Vänd er till
oss, Europas mest välmeriterade och kunniga renoverare av Big Healeys!

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

med

Nr

2017

PRIS 70 ÖRE
I Norge 1:40, Danmark 1:40
NOV

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

Boras Motor corporation ab
Söderkullagatan 27 B, 50763 Borås, Sweden, phone 0703-933349,
e-mail magnus@healeyspecialists.com
www.healeyspecialists.com
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Throwback –
till första Höglandsträffen

Text och foto: Cilla Andersson

S

om den värnande smålänning jag är,
var det riktigt kul att höra att en ny
sektion inom Healey-klubben öppnas
upp på Höglandet.
Jag och sambon fick redan förra året vara med
på ett studiebesök vid en Healey-träff med Höglandsanknytning. Utifrån det engagemanget,
väldigt trevliga människor och ursnygga bilar
så har Höglandsregionen alla förutsättningar
för fina aktiviteter. Förhoppningsvis får även vi
smyga med igen, trots att vi ”bara” representerar Healey på racebanan och inte på de vanliga
vägarna, då upplägget på bilträffen var riktigt
bra!
När vi blev inbjudna till Healey-träffen nämndes det att man gärna fick anlända i egen sportbil. Träffen skulle hållas tillsammans med Austin-Healeyanknutna bekantskaper där en del var
för oss mer bekanta än andra.
Sportbilens märke var valfritt men vår egen
vita ögonsten och skönhet gjorde ostkusten osäker vid tillfället, så vi tänkte att en elbil är väl
nästan som en sportbil?!
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Det kändes åtminstone som ett bättre val än
racebilen eller kombin som tar sambon till jobbet varje dag…
När vi anlände till Eksjöholm och Svanbergs,
stod där en "extrabil" utan tak som väntade på
oss att disponera för några timmar. Elbilen blev
alltså inte godkänd. Det var en skinande röd
vältrimmad sak som verkligen gjorde skäl för
sin M-version. Det syntes förstås inte utanpå
men märktes väl när racingföraren jag delar tidning med "bara provade lite" vid olika tillfällen
under dagen ... Okej, jag kanske provade lite
jag med. Dagens huvudpersoner var dock de två
vackra Austin-Healeys och den tjusiga MG som
deltagarna från Jönköping och Eksjö tagit med.
Värd och värdinna för dagen hade dukat upp
ett förmiddagsfika på solig altan med utsikt
över en av Eksjös sjöar och hade vi inte haft en
tid att passa hade de flesta av oss kunnat fastna
där. Det kunde de flesta av oss konstatera. Men i
kortege gav vi oss ut och körde på slingriga vägar österut. Överraskande nog blev det ett stopp
på vägen på vår egen tomt och en visning

av racingversionen av Austin-Healey.
Tyvärr stod den fortfarande upplastad på kärra
efter föregående helgs bravader på Mantorp
Park – alternativt platsbrist i garaget. Dock verkade det inte hindra från vare sig granskning i
motorutrymmet eller en provstart. Är intresset
stort och krävande så är det!
Vi fortsatte sedan utforskningen av Smålands
mindre asfaltsvägar och hamnade till slut i
Bunn. En ny plats för mig då som jag bara hört
talas om innan men inte besökt. Riktigt fint och
kan varmt rekommenderas. Lunchen på Bauergården hade flera alternativ, där jag själv förstås
föll för Hugos isterband.
Någon slog till på fisken och andra på räkmackan som fanns i både större och mindre
modell. För oss som aldrig varit med på bilutflykt på detta sätt var det riktigt uppskattat. Goa
vägar, härliga bilar, fin mat och mycket trevligt
sällskap! Visst blir det mycket bilsnack men
trots att jag är novis så är det roligt att lyssna
på de som vet vad det handlar om där engagemanget för engelska bilar lyser långt.
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Matbordet på Bauergården, Bunn.

Till vänster; Sigge Hammarnäs, Britt Sheperd (skymd) Claes Andersson, Mats Svanberg, Helena Neij och Lars Carlsson.
Till höger: Kerstin Svanberg, Ulf Ölén, Lena Hammarnäs, David Boarder och Elisabeth Carlsson

Vi som deltog på träffen var förutom värdparet
Kerstin och Mats Svanberg, Ulf Ölen med Britt
Sheperd, Jönköping, Lars och Elisabeth Carlsson, Rörvik, Sigge och Lena Hammarnäs, Jönköping, David Boarder och Helena Neij, Aneby och
så vi, Claes och Cilla Andersson.

Läs mer om den
nyinstiftade
Höglandssektionen
på sidan 13!

Inget hindrar våra motornördar från att öppna en motorhuv!

Cilla Andersson.

Svanbergs pågående BJ7-objekt. Mer om detta i nästa nummer!

Svanbergs BT7 ... och Hammarnäs dito.
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”Hösten närmar sig och det är vinterprojektens tid”

Sideways ”high-torque” startmotor

Sideways SU gaslänkage

Sideways ventilkåpa

Sideways lyftarlock—sats

Snurrar betydligt snabbare och starkare än originalet
2 875:-

Förbättrar känslan och eliminerar
glapp avsevärt.
2 938:-

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

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

Sideways spin-on oiljefilter konvertering

Sideways 3.5:1 utväxling

Helt ny unik Sideways kolvserie.

Sideways krängningshämmare

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

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

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

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

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

Revival Lubricants - V67S 20w/50

Revival Lubricants - Manual 30

Razers - TR 140 LS

Klassisk motorolja med 220 ppm ZDDP
5 liter 633:-

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

Bästa oljan för din differential både med
och utan diffbroms.
1 liter 263:-

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.
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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.

Jan Cederberg, 82 år, Marstrand. AH 3000 Mk3 BJ8 1965. UFB08H. British Racing Green. Medl nr 783.
En Healey var en pojkdröm och nu är jag sedan juli 2019 en nöjd ägare av en helrenoverad AH
3000 Mk III av 1965 års modell. Har tidigare ägt en Sprite.
Renoveringen startade i september förra året så det har varit en lång väntan men resultatet blev
väldigt bra.
Denna bil var i ett bra skick exteriört, ingen rost och så var den British Racing Green!
Bilen har gått i Danmark med två ägare under ett antal år. Den senaste ägde bilen i tio år och
använde den ytterst sparsamt. Bilen gick från början i Kalifornien.
Den är nu mekaniskt helrenoverad hos Rhodins Classic Cars i Trollhättan.
Jag var redan sedan ett antal år medlem i Austin-Healey Club i England och nu alltså även i den
svenska!

Kjell Persson, 69 år, Härslöv, Skåne. AH Sprite Mk4 1968. DSS289. Röd. Medl nr 789.
Min Austin Healey Sprite 1968 köpte jag i september 2015.
Det är min första Healey, men min andra Austin. Har sedan tidigare en Austin Eight Saloon
1946 .
Spriten inköpt för jag ville ha en täckt och en öppen Austin.
Blev tipsad av frugans syster om denna bil.
Importerad av Thomas Hancock 1969. Jag köpte den av Nils Roos, Ängelholm. Jag är
femte ägaren.
Gick med i klubben på rekommendation av en tidigare medlem.

Mikael Johnson, 60 år, Örebro. AH 3000 Mk1 BT7 1960. CKG578. Old English White. Medl nr 790.
Jag har länge tyckt att Big Healey är en fantastiskt vacker bil med otroligt vackra linjer och nu var det dags
att skaffa en så man kan njuta under vackra, soliga sommardagar samt ha massa vinterpyssel i garaget.
Den här bilen dök upp på Bilweb auktioner nu sommaren 2020 och jag ville hitta ett hyfsat färdigt exemplar vilket denna är. Väl medveten om att det alltid finns “pyssel” med en 60 år gammal bil och inte längre
motiverad att ta mig an stora renoveringsprojekt längre så tyckte jag att detta exemplar passade mig bra.
Bilen är mycket bra renoverad 1999 (samma ägare sedan dess) och nu kan jag ägna mig åt smärre småfix
och uppgraderingar vilket passar mig bra.
Fick börja direkt då likströmsgeneratorn var fel polariserad och även justera laddrelät för att få ordning på laddningen som inte funkade. Kommer även att byta främre stötdämpare då bilen är en riktig
“gunghäst” i nuläget. Har även bytt förardörrens dörrlås som var trasigt och imponerades av de snabba
reservdelsleveranserna från England. Beställde på en fredag och fick leveransen efterföljande tisdag. Jag
kommer att sträva efter att behålla bilens originalskick så mycket som möjligt. Det jag vet inte är original
är skärmbreddare, mittkonsolen, ratt samt gälarna på framskärmarna, men de har sin förklaring i bilens
historia och tillför en charm till bilen i mitt tycke.
Jag vet en del om bilen, men absolut inte allt. Jag vet att tidigare ägare köpte bilen 1999 i ett bedrövligt
skick (har det fotodokumenterat) och gjorde ett fantastiskt arbete med bilen under fyra år för att få den i
det skick den är nu. Chassi och kaross har varit totalt plåtrent och alla slitdelar är bytta.
Motor och transmission har varit över till England och totalrenoverats. Före det har jag fått berättat att
bilen har en tävlingshistorik som jag tyvärr inte vet så mycket om i nuläget, men som jag har ambition att
“forska” i under den kommande mörkare årstiden. Kanske någon medlem vet mer? Jag kommer även att
försöka hinna med att renovera den medföljande hardtopen som är det enda som inte är renoverat.
Jag hoppas att få ett bra kontaktnät med likasinnade samt fördjupad kunskap runt märket. Mitt första
intryck är att klubben verkar skötas mycket professionellt med mycket aktivitet vilket jag givetvis uppskattar.

Pär Tuvesson, 65 år, Råå, Skåne. AH 100 Six 1959. PCK630. Svart. Medl nr 793.
Detta är min första Healey, men den har varit i familjen sedan 1994. Tycker det är en väldigt
snygg klassisk design som jag tyckt var fin ända sedan unga år.
Tycker just denna modell har den bästa motorn med det bästa ljudet.
Bilen är importerad 1991 fråm USA, Florida, av Arne Holm. Min pappa köpte den av Kent Fogelberg 1994. Därefter blev det en total renovering 1995 av min pappa. Våren 1996 var det klart
för registreringsbesiktning. Sen har den körts sparsamt på sommartid mestadels av pappa.
Gick med i klubben för att det är trevligt att få lite tips av andra medlemmar samt Enthusiasten.
Och så jag kunde fortsatt ha bilen försäkrad i MHRF.
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Aggeryds
Healey-

dera en ny bok som berättar ALLT om familjen Healey och bilen. Enormt faktafylld
med mycket bilder som jag inte sett tidigare. Kanske inte den mest lättlästa boken
så man får ta ett eller två kapitel åt gången,
men så här långt en fascinerande insikt i

hörna
H

ello Healey Lovers!
Hoppas att ni alla har det väl och håller er friska! Börjar kännas lite uttjatat att prata
om Corona/Covid-19 men det är ju en ny verklighet som vi får förhålla oss till – bara att
gilla läget.
Garagetid och nyttjande av våra bilar har vart tämligen begränsad denna vår och sommar
beroende på att vi har haft fullt upp med att bygga en ny sommarstuga. En massiv övning som ätit upp all tid och pengar under året, men med ett mycket bra slutresultat! Vi
bor nu in oss och betar av den långa listan med ”attgörasaker”. Men Rom byggdes inte
på en dag så vi accepterar att det kommer att ta sin lilla tid innan allt är klart, och inrett
efter hustruns goda smak.

Det blev dock under försommaren en liten
utflykt med vår AH100 tillsammans med en
grupp bilar ifrån Strängnäs med omnejd. En
fin tur på sörmländska vägar med lunchstopp på Marys Café som ligger mellan
Eskilstuna och Torshälla. Ett mycket bra utflyktsmål med god mat eller fika, och även
en liten butik med diverse inredningsföremål. Kan starkt rekommenderas för er alla

som bor i Mälardalen.
Allt var väl fram till då men vid avfärd började styrningen att gå tungt för att sedan
helt låsa sig. En ruggig upplevelse och det
var bara att stanna och ringa efter bärgare!
En lite annorlunda utsikt från en Healey, se
vinjettbilden!
Väl hemma var det bara att riva ner allt
som hade med styrningen att göra och Anders på Sideways har nu justerat styrsnäckan
samt försett oss med nya styrleder, p-ändar
med mera. Så långt allt väl men bilen står
fortfarande på pallbockar. Ska försöka ta tag
i det hela snart så vi kan njuta av de sista
fina dagarna innan hösten gör sitt intåg. Ju
äldre man blir dess mindre verkar tiden att
räcka till!
När hösten har gjort sitt intåg och ni sitter
och kurar i läsfåtöljen kan jag rekommen-

Donald Healey’s karriär och de fina bilarna
de skapade. Läs mer om boken i Robbans
recension i förra numret av Enthusiasten
Marknaden knallar på men med en stor
förändring! Alla de stora auktionerna sker
numera på nätet. Alla de etablerade auktionshusen har snabbt fått ställa in sina liveauktioner och planera för virtuella sådana.
Detta har gjort att en stor vinnare har seglat upp och det är BAT – Bring A Trailer
Auctions. Detta företag var ju från början
till 100 % inriktade på att hålla nätauktioner, i begynnelsen mest med lite enklare
och billigare bilar. Men numera även med
fler rariteter och riktiga dyrgripar. En stor
skillnad mot de övriga auktionsfirmorna är
att provisionsstrukturen är helt annorlunda
och betydligt billigare. Nu jagar de övriga
för att komma ikapp men BAT har lyckts

Faktaruta.

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

Som vanligt inga mängder med Healeybilar, men de som rapporterats om visas
nedan och kursen är omräknad med 9:1.
Ser ut som AH 100 är det man rapporterar
mest om nu för tiden!
Bonhams Amelia Island, Florida USA.
1955 Austin-Healey 100. BN1L22089.
24 803 miles. Svart med svart inredning.
Äldre renovering och kraftigt modifierad
till ”hot rod” med Rover V8, skivbromsar
runt om. Bra kondition både ut och invändigt och mycket bra passform på karossen.

Kondition +2.
Såld för 50 400 USD eller SEK 454 000
Kommentar: Normalt tycker jag att det
är ett helgerån att modifiera en klassisk bil
på detta sätt. Men säljaren hade gjort ett
mycket bra jobb och inte mycket på utsidan skvallrade om att det nu satt en potent
V8 under huven. Kör den lika bra som den
ser ut är jag frestad att säga att detta var
ett bra köp.
1956 Austin-Healey 100. BN2L230869.
6 249 km. Blå med blå inredning. 100M
specifikation men ej fabriksmonterad.
Renoverades varsamt under 2019 när det
gäller det mekaniska. Lack och inredning
i originalskick och tämligen sliten. Suffletten saknas men ställningen finns med.

Kondition -3.
Ej såld, högsta bud 69 000 USD eller
SEK 620 000.
Kommentar: Säljaren borde ha accepte-

rat budet då det var mer än generöst för
denna bil. Ingen riktig dokumentation på
utförd renovering så det är svårt att veta
hur mycket mer jobb bilen kräver för att
bli i ett bra bruksskick. Lär nog dyka upp
på fler auktioner framöver.
Silverstone Stoneleigh Park, England.
1954 Austin-Healey 100. BN1219137.
Miltal inte angivet. Blå med svart inredning. Mycket knapphändig beskrivning
och dokumentation. Inredning och lack i
bruksskick. Uppgraderad med ny aluminiumkylare.

Kondition +3.
Såld för 55 615 USD eller SEK 500 000.
Kommentar: Påstods vara en ”matching
numbers” bil. Levererad ny till Australien
och importerades till England 2013. I övrigt mycket dåligt med information, vilket
påverkar budgivningen och priset. Trots
skicket tycker vi att priset var ”fair” för
en bil i detta skick.
R&M Sotheby’s Online, USA.
1967 Austin-Healey 3000. HBJ8L40591.
58 196 miles. Golden beige med svart inredning. Renovering av högsta klass utförd av Kurt Tanner, dock ingen uppgift
om när jobbet gjordes. Bär spår av nyttjande sedan dess men i det hela en bil i
ett mycket bra skick, och i den eftersöka
Golden Beige färgen.

Kondition 2.
Såld för 66 000 USD eller SEK 595 000.
Kommentar: Inte mycket att orda om,
rätt pris för en bra bil så både säljare och
köpare kan känna sig nöjda med transaktionen.

1956 Austin-Healey 100. BN2L229979.
93 558 miles. Röd med svart inredning.
Enligt uppgift uppgraderad till 100M specifikation. Bra bruksskick med lite skador
på lack och inredning. Kromade ekerfälgar med nya däck.

Kondition 2.
Såld för 48 400 USD eller SEK 436 000.
Kommentar: Såldes 2018 för 61 600
USD på Bonhams. Skicket var bättre 2018
så priset kan betraktas som ”fair”, dock åt
det billigare hållet. Med lite arbete och
pengar har bilen potentialen att komma
upp i en kondition 1 bil igen.
1967 Austin-Healey 3000. HBJ8L41744.
63 526 miles. Grön med svart inredning.
Renoverad till ett bra skick med bra lack
och inredning. Dock inga uppgifter om
när renoveringen gjordes och utav vem.
Ser allmänt mycket bra ut och med bra
passform på alla karossdelar.

Kondition 1.
Såld för 55 000 USD eller SEK 495 000.
Kommentar: Såldes 2016 på BarretJackson Auktions för 46 500 USD. I stort
sett samma bil som tidigare, med lite fler
mil. Priset är lite i underkant för ett bra
exemplar så vi får betrakta det som ett bra
köp.
Allt från oss denna gång och vi får se
när vi dyker upp igen. Vi får lite sparsamt med rapporter om våra kära bilar.
Må väl – håll er friska och njut av era
bilar innan höst och vintern gör sitt intåg!
Ha det bra önskar Ulf & Johan
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Dialog med läsare. Mer av sådant, vi har utrymme nog att vädra lite tankar, synpunkter och åsikter. Både bildligt och
bokstavligt utrymme alltså!
Som ni ser skulle det finnas plats för mer inspel/frågor/synpunkter. Signatur är OK, men redaktionen måste ha ert
namn och kontaktuppgifter.										
Red.

Ä

ntligen var det dags att få rasta av tävlingsbilen och rosta av mig själv efter ett
långt racinguppehåll samt lite förberedelse
inför Classic Festival 21–23 aug.
Tillsammans med Claes hade jag anmält mig
till Mantorps Track Days för ett eftermiddagspass. Claes hade även med sig vår chefsmekaniker Mats Svanberg. Vädret var strålande med
blå himmel och 23 grader på termometern.
Efter förarsammanträde var eftermiddagen
uppdelad i halvtimmarskörningar mellan 13.00
och 16.30 som fördelades mellan täckta och
öppna bilar.
När vi började vid ettiden konstaterade jag
snabbt att ett antal Porsche Carrera Cup-bilar
skulle köra tillsammans med oss. Väl ute på
banan kom de som skjutna ur en kanon både
i kurvorna och på rakan, även Ginettorna var
aggressiva främst i kurvorna.
Däremot svårt att följa GT-bilarnas spårval i
kurvorna då deras väghållning samt däck är av
modernare snitt.
Mantorp Park är väl den bana i Sverige som
håller närmast internationell klass tillsammans
med Anderstorp. Den passar också våra tunga
Healeys relativt bra där det ges möjlighet att
använda hela hästkraftsregistret på den långa
rakan.
Bra utbildning för mig att använda backspeglarna optimalt. Jag hoppas att jag lärde mig något som jag kan ha nytta av i slutet av augusti.

Test Tuesday – 4 august

PG Johansson, Healey Racing Team

1900-TALET PÅ RULL!

M is sa in ge t nu m m er

PRENUMERERA NU!

Beställ snabbt och enkelt: www.klassiker.nu/pren
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Tekniktips
Tar tacksamt emot både större och mindre tips eller artiklar för att hålla denna spalt levande i varje nummer!

Isolering javisst – men inte karantän!

Värme.
Det batteribilsåkarna saknar mest har vi ett
överflöd av – värme! En bra bensinmotor har
kanske 30% verkningsgrad så dryga 70% av
energiinnehållet i bensinen bli värme.
Så nu tar vi en avlång låda, tar bort en kortsida och en långsida, trycker in luft i den öppna
kortsidan, täppt uppåt dit värmen naturligt vill
gå men öppet i botten, värmer upp inne i lådan
utav attan och så sätter man folk i kortväggen
motsatt där man trycker in luften Inte undra på
att det kan bli varmt om fötterna.
Vad göra? Isolera? Javisst men kanske först
försöka bli av med lite värme i lådan. Gälar i
framskärmarna hjälper till liksom gälar i huven.
Gälar i huven kan bli lite jobbigt med sikten
har jag hört om motorn ångar av sig lite olja som
kommer upp på vindrutan. Och säg vilken Healey som inte ångar lite. Så därför har jag inte gått
den vägen, ännu kanske är bäst att säga.

Sen kan man ju försöka minska värmestrålningen inne i lådan. Jag satte avgasbandage DEI
Titanium, från Dalhems, på mitt nysvetsade
extraktorrör för att hålla avgasvärmen inne tills
den passerat lådan. Behöver jag säga att lådan är
motorrummet.
Nu gäller det att isolera bakre kortväggen i
lådan. Original satt det asbestskivor på delar
av torpeden. Jag hittade ett spännande material
Lava Shield Mat hos Old Hall Performance i
England som skulle isolera bra men ändå vara
tunt. Sedan såg det ju riktigt snyggt ut också
vilket inte gör det sämre. Jag satte det på hela
torpeden innan något var inmonterat i motorrummet.
Sedan tog jag DEI självhäftande värmematta
från Dalhems och klädde det mest av plåtarna
ner under torpeden och hela golvet och utriggarna där avgassystemet kommer att gå.
En luring är kåpan till växellådan och den inre
delen av torpedväggen. Värmematta på dem
också. Så nu är lådan lite bättre ventilerad och
isolerad så gott det går.

Ljud eller kanske rent av oljud?
Jag var med när Pelle Gillbrandt utvecklade
turbon åt Saab och när hans testförare absolut
inte fick ha någon stereo i bilen. De skulle höra
minsta ljud från motor och chassi. Visst det är
nog bra när man utvecklar motorer men när man
bara vill åka runt och känna lugnet i våra klenoder så kan det vara skönt med en något dämpad
ljudbild.
Under instrumentbrädan satte jag 20 mm
dämpmatta från Biltema istället för originalets
tunnare variant.
På alla plana plåtytor inne i kupén som golv
och trösklar limmade jag tremilimeters självhäftande bitumenmattor från Biltema. Sitter
som berget om man värmer på ordentligt med
varmluftspistol och trycker fast med en aluminiumrulle.
Tätade av alla skarvar med bitumen på tub så
nu är det tätt som ett båtskrov. Även nedre delen
av torpeden och de två svepen över växellåda
och kopplingshus limmades med bitumenmattor.

Uppe på bitumen limmade jag de egenhändigt
tillskurna mattorna direkt.
Som pricken över i:et satte jag ljuddämparmattan SilentSwede Hood, inne i motorhuven
och på delar av innerskärmarna i motorrummet.
Samma material använde jag till att täta av
skarven mellan torpeden och kopplingskåpan,
där gummiduken sitter monterad.
Även hela växellådesvepet fick ett lager av
mattan invändigt. Ja det blev dubbelt men det
blev bra. En bit passade också in i den bakre delen av kardantunneln vid handbromsen.
Så hur blev det?
Jo för det första har jag inte haft minsta bekymmer med gaslås i förgasarna trots den
varma sommaren. Visst man känner värmen
runt benen när man kör men helt OK.
Ljudnivån är klart förbättrad. Nu hör jag
mest mullret från avgasutblåset längst bak
och det är ju aldrig fel!
Ulf Ölén, #732. Kör så det ryker!
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Healey Market
Ni som annonserar: glöm inte att meddela redaktionen när ni köpt eller
sålt delar och annonserna ska tas bort!
Då slipper ni ett antal onödiga påringningar och mejl.
Glöm inte att regelbundet kolla på hemsidan, där dyker
ofta annonserna upp först, och med större bilder!

RHK-serien
2020

HALTAR DETTA CORONAÅR!

KÖR PUBLIKFRITT
Mer info på www.rhkswe.org

Pubkvällar

på Black & Brown Inn,

Tills vidare inställda –
följ hemsidan för ny information.
KÖPES
Austin Healey 3000 BJ7 eller BJ8.
”Good running order” eller motsvarande.
Johan Strömstedt. Tfn 070-820 29 06
E-post: johanstromstedts(@)gmail.com

KÖPES
Dörrhandtag BJ7 mm
Höger sidas dörrhandtag enl. bild.
BJ7 eller tidig BJ8 (A-H Spares nr:DRF162).
Gångjärn baklucka. Höger + vänster.
Söker originaldelar med bra krom.
Börje Engwall. Mobil +46 70 410 09 54
E-post: frogeye@telia.com

TILL SALU
Motorhuv Big Healey i renoverbart
skick!
Stålhuven som fick stryk vid ”kullerbytta” på
Kinnekulle för några år sedan. Den stora bucklan mitt på är utknackad, men en liten buckla i
ena hörnet återstår att knåda.
Idag verkar det bara finnas LM-huvar till salu
nya, för över 6 000 kr.
Kan man få 1 500 kr för detta objekt för den
lite händige? Eller mejla ett bud!
Hämtas Oskarshamn eller levereras på ngt av
årets RHK-race eller frakt på köparens bekostnad.
Anders Lotsengård, E-post: anders@anlon.se
Mob +46 70 580 13 83

KÖPES
Ekerfälgar 60 ekrar 4,5×15″
Målade i bra skick.
Anders Granström.
Tfn 070-206 41 85.
E-post:
agmlambo@hotmail.com

TILL SALU
Komplett topp till Healey 3000.
Komplett topp inkl. insug, avgas och förgasare
till AH 3000.
Pris 10 000: —
Anders Schildt. E-post: anders@healey.se
Tfn: +46 70 266 10 01

TILL SALU
Momo Super Indy träratt 14”.
Inklusive nav till Sprite.
Beg. 1 500 kr

Clas Arleskär.
E-post:
clas@
workshealey.se
Finns i Tranemo

TILL SALU
Avgasrör för AH 3000 Mk3
Helt nya och omonterade, ett felköp
Bestnr. ESX 142 och ESX 143.
Inga upphängningsfästen
Dessa rör och dämpare passar efter främre flexrören och fram till de tvärgående dämparna.
Hämtpris 900:Finns i Ramlösa för avhämtning
Per Mauritzson, Mobl: 070-279 38 10,
E-post: per.mauritz@tele2.se

TILL SALU
Stötfångare Big Healey i skiftande
skick!
Passar från 100/6 och framåt.
Nr 1: Ny aldrig monterad bakre stötfångare. Perfekt skick! Nypris England över 3 000 + frakt.
Pris nu 2 000 kr.
Nr 2: Också en bakre stötfångare. Varit monterad
men i mycket gott skick, lite polering så är den
nog perfekt. Rostfri på både ut, och insida. Pris:
1 200 kr.
Nr 3: Betydligt mer använd främre stötfångare.
Behöver lite utbuckling och polering/kromning
för att bli riktigt bra. Pris: 200 kr (eller som medskick till den som köper någon av ovanstående!)
Hämtas Oskarshamn eller levereras på ngt av årets
RHK-race eller frakt på köparens bekostnad.

TILL SALU
Fyra nya däck till Big Healey.
Varit monterade på 100/6. (Gått ca 5 mil).
Firestone Classic F-560 115/15.
Nypris ca 1600: -/styck.
Alla fyra för 4000: – eller bud.
Jimmy Edvardsson, +46 708 757588,
E-post: jimmy.edvardsson@flygfrakt.se

Anders Lotsengård, E-post: anders@anlon.se
Mob +46 70 580 13 83

Fler bilder på hemsidan!
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Snart är det Jul igen!

Satsa på lite hjuliga klappar till dina nära och kära. Eller
till dig själv! Visst finns det mycket på denna sida som du
egentligen skulle vilja ha, men inte blivit av att köpa/beställa?
Gör slag i saken nu, garanterad leverans i God Tid för en
God Jul!

Mjuk och skön
Kommer ni ihåg att vår trogne medlem Lennart Bergström skänkte 100
sweatshirt!
st inplastade affischer till vår klubb
föreställande samtliga Healeymodeller från början till slut?
Ett fint tidsdokument som borde pryda alla våra garage eller varför inte
på hedersplats över öppna spisen eller
som Julklapp till Healeyentusiasten.
Samtliga intäkter är avsedda till att
förhöja stämningen på någon av våra
sammankomster.
Lennart har gjort detta som ett tack till
AHCS för all glädje klubben givit hoKlassisk marinblå eller ljusgrå
nom under många år.

Nytt utförande klubbmärke och
klubbdekal!
Nu med rätt klubbmärke och nya
storlekar.
Fräscha upp din jacka etc. och din bil
med rätt klubbmärke.

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

Registreringskylthållare 50:-

Priset? Endast 25:- per styck!

Klubbmärke broderat tyg NYTT!
Storlek 9 x 5 cm.

Vagnmärke 280 kr
Klubbmärke dekal NYTT!
Storlek 13 x 7 cm.

sweatshirt

i unisexmodell med snygg AHCS
brodyr. Mycket hög kvalité med
”stretchribb” i muddar och avslut.
Dold ficka med dragkedja. S till
XXL. Pris 380:-

Vagnmärke 40-årsjub. 200 kr

Vagnmärke TEHMIS 300 kr

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

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

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

En smart Bag!

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

Nyckelring DHMC 140:-

Ge bort eller ge dig själv
AHCS:s nya weekendbag!

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

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:-

Exklusivt designad i blågrå stentvättad
canvas med detaljer i nästan äkta läder
och med välsytt snyggt blå/vit randigt
foder.
- Både bärhandtag och bred axelrem
gör den bekväm att bära med sig.
- Rymligt skofack på sidan för att skydda smokingskjortan och balklänningen.
- Fickor med dragkedja på ut- och insidan hjälper till att hålla ordning under
resan.
- Storlek 54x30x21. Bra storlek som
passar fint in i våra rymliga bilar!
Pris 645:-

Klubbkeps: svart, blå, 120:-

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

För tröjor/skjortor etc
ange färg och storlek.
Frakt/porto tillkommer
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Austin Healey
Performance Parts

Our experienced personnel can tell you all you
want to know about how to improve the
performance of your Big Healey. Our race
experience and design technology has
been utilised over manyyears to produce
components that will increase the performance
of your Road, Race or Rally car.
Continued investment in the latest design and
production technology has enabled
Denis Welch Motorsport to add some
innovative new high-performance products to
the range.

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

New Products Include:

Braking

Suspension

Electrical

100S Parts

Gearbox

Steering

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

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

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

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