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Uffe har ordet
Ä

Enthusiast
är Austin Healey Club of Swedens medlemstidning.

ntligen ska vi ha ett årsmöte! Styrelsen fattade beslut om att vi nu
faktiskt ska genomföra ett årsmöte med övernattning. Det blir ett
”bantat” sådant med endast en övernattning.
Det gäller ju att spara lite på krutet inför det stora, och tyvärr uppskjutna,
jubileumsmötet på Öland 2022. Coronaläget verkar nu ha stabiliserat sig, plus
att de flesta i vår klubb förmodligen nu är vaccinerade med i alla fall första
dosen. Därför hoppas vi att det är många med oss som känner suget efter att få
ses igen och umgås i glada vänners sällskap.
Dessutom – efter förra årets påtvingade uppehåll är det dags att nominera
Årets Enthusiast! Visst vet du någon i klubben eller dess närhet som förtjänar
detta hederstecken? Mer information på sidan 18.
Boka in helgen 4–5 september, och vi kan lova att ni får mycket fina vägar
att åka på till Södertuna Slott, se bilden nedan,som ligger utanför Gnesta.
Övriga nyheter från styrelsen är att vi fattat beslut om att producera en bok
över klubbens första femtio år! Boken ska i korthet skildra Austin-Healey som
nu firar sjuttio år och framförallt AHCS första femtio år. Det blir en nostalgiresa med många bilder och anekdoter från de första åren fram till där vi står
idag.
Boken ska vara klar tills vi ses på Öland och till er som av olika skäl inte
kan komma till Öland kommer boken att skickas. Vi hoppas och tror att boken
kommer att bli en uppskattad present och den är även tänkt att kunna användas
som ett verktyg för att värva fler medlemmar framöver.
Skribent och huvudansvarig för utformningen är vår medlem Robert
”Robban” Petersson. Välkänt namn för er som läser motortidningar där
Robban är en flitig gäst.
Vår ambition med boken är att det ska bli en högkvalitativ produkt både när
det gäller innehåll och utformning.
Serva era bilar och njut av den kommande sommaren och se till att ni
bokar in er för kommande årsmöte 4–5 september!
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Redaktören
tt man skulle gå hem och fira ett stick – eller egentligen två – i
armen med champagne trodde man inte när man fick alla dessa
sprutor under skol- och militärtid! Men så blev det i dessa tider, ganska tillfreds med att vara färdigsprutad (för den här säsongen bara
kanske, men ändå!).
Det ger ju dock visst hopp om att man själv och resten av Sverige snart
kan återgå till något som i alla fall liknar det normala. Och en sådan normalitet är kanske att vi till säsongens senare del kan få lite publik på våra
race i RHK-cupen – det kändes lite avslaget förra året med tomma läktare
under samtliga race.
Som redaktör har jag flera gånger haft glädjen att kunna publicera artiklar som vi vänligt nog fått rätt att översätta och bearbeta från systertidningar runt om i världen.
Och nu har en av våra artiklar, Robert Peterssons artikel om ”Facel-Healeyn” i septembernumret återuppstått som fyrsidig artikel i vår australiensiska systertidning. Är du läsare av några internationella Healeyblad eller
andra publikationer, så tipsa mig gärna om du hittar något som kan vara av
intresse för övriga medlemmar/läsare. Jag tar hand om administrationen
med tillstånd med mera!
Och när jag ändå går med håven: saknar inlägg från er medlemmar!
Skriv och berätta, det kan vara din och/eller din Healeys historia, tekniska
tips eller frågor eller synpunkter på tidigare artiklar eller tidningen i sin
helhet. Beröm eller kritik – allt är (nå ja …) lika välkommet!
Dessutom har vi ett riktigt mysterium, som vi hoppas att några Blomqvistare bland medlemmarna kan hjälpa oss lösa. Klubben har en hedersmedlem vid namn Lennart Strömbäck, som ingen i nuvarande eller tidigare styrelse verkar känna till! Varken vem han är/var, eller varför och
när han utsågs till hedersmedlem. Visst är det ett mysterium? Hjälp oss
med lösningen!
Skriver detta just hemkommen från säsongens
säsongens första race, på Kinnekulle. Vädret var inte med oss, stundtals visste man inte om det var ett
bil- eller båtrace man deltog i!
Undertecknad gladde dock sig själv med en andraplats i första heatet.
Andra heatet borde jag kanske inte orda om, men okay då: i det djupaste
skyfallet hade jag tredjeplats, med slagläge på tvåan, Bengt-Åke Bengtsson i flera varv.
Tänkte göra en sista satsning under sista varvets sista två kurvor, MEN
när jag laddade för det genom att ta höjd i näst sista kurvan så smet en liten
MG Midget in på högersidan.
Hade ingen aning om att den låg tätt efter – sikten i backspeglar och
bakruta var nära noll. Under racet mot mållinjen gav jag upp att accelerera
ifatt MG:n, slog antagligen av lite (det var snorhalt!) varpå en Elan sprintade förbi! Från tredje till femte plats på 200 meter, nytt rekord?
Kan man skylla på orutin – har ju bara kört i 40 år på banan – när
man gör en sådan tavla?

A

..Anders
Anders Lotsengård

Preliminära datum för

RHK-serien 2021

Ny säsong – nya satsningar! – men osäkert på
grund av Coronapandemin, och stor risk för att det blir
publikfria tävlingar!
19–20 juni		
3–4 juli 		
21–22 augusti 		
18–19 september

Velodromloppet,Karlskoga
SSM Knutstorp
Mantorp Classic Festival
Falkenberg Classic

Kolla efter aktuell info på www.rhkswe.org
Blir det med publik så boka in och besök Healeydepån!

Redaktören med Bengt-Åke Bengtsson och
Tommy Bencsik på pallen efer första racet.
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BMC Tävlingsavdelning i Abingdon

Rally- och racedepåerna höll en helt annan standard under sextiotalet!

Text: Gert Assermark

Austin och Morris gick ihop 1952 och bildade British Motor Corporation, BMC.
John Thornley, som var chef för MG i
Abingdon, föreslog 1954 ordföranden för
BMC, George Harriman, att samordna en
gemensam tävlingsavdelning för BMC.
1955 fick Marcus Chambers uppdraget som
tävlingschef och att iordningställa en tävlingsavdelning för Austin, Morris och MG
i Abingdon. Den första tävlingen var Monte
Carlo Rallyt 1955 med tre MG Magnette och
tre Austin Westminster.
Marcus Chambers såg reklamvärdet i att ha
Pat Moss med i teamet.
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Hon körde sin första
tävling i RAC-rallyt 1955
med en MG TF 1500.
1958 körde Pat Moss och
Ann Wisdom sin första
tävling med en AustinHealey 100/6 i Alpinerallyt, därefter körde de
16 tävlingar med AustinHealey. Från 1955 till
1965 deltog BMC totalt i
116 internationella rallyn
med Austin-Healey 100/6
och 3000.

Till vänster Pat Moss i tidstypiska tävlingskläder (sic!).
Nedan Stuart Turner och Eric Carlsson.
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Pat Moss med co-driver Ann Wisdom under Liege–Sofia–Liege 1961

Den sista tävlingen som BMC körde med
Flera fabriksförare kom från andra länder.
en Austin-Healey var RAC Rallyt 1965 med Paddy Hopkirk från Irland, Rauno Aaltonen
Timo Mäkinen och Paul Easter – de kom på och Timo Mäkinen från Finland. ”Rauno
en andra plats totalt.
Aaltonen var den stora perfektionisten och
(Till rallyt 1967 hade BMC byggt en 3000 Timo Mäkinen var känd för sin brutala körmed bland annat motorblock i aluminium, stil med vänster fotbroms och koppling och
men rallyt blev inställt på grund av mul- och snabba växlingar. Aaltonen talade perfekt
klövsjuka i regionen.
engelska när han kom. Mäkinen kunde enDenna motor kom alltså aldrig till bruk i ral- dast två ord – girls och Whisky” enligt Peter
ly eller race, och blev heller aldrig homologe- Browning.
rad. Men om någon är intresserad så säljer
Tävlingsbilarna var som regel byggda från
Chatham Motor Company block tillverkade en ren kaross. Det tog cirka sex veckor att
enligt denna specifikation .../Red).
bygga en Austin-Healey och fem veckor att
Stuart Turner blev tävlingschef för BMC bygga en Mini efter en Works-specifikation.
1961. Han hade tidigare varit co-driver åt Pat Bilarna utrustades utifrån vilka tävlingar som
Moss och sedan Eric Carlsson när han vann skulle köras och förarens och co-driverns
RAC rallyt 1960 med en SAAB 96.
särskilda personliga önskemål.
För Stuart Turner var
det ett utmanande jobb
eftersom BMC hade
som mål att dominera
Europas rallyn med
Austin, Morris och MG.
Det var då som BMC
och andra biltillverkare
övergick från förare
som körde som "gentlemän" till team med
professionella fabriksförare. Stuart Tuner anställde då förare och codrivers till teamet. Detta
Marcus Chambers vid starten av RAC rallyt 1959 med brövar grunden för BMC:s
derna Donald och Erle Morley med Austin-Healey 3000.
framgång på 60-talet.

Mekanikerna hade långa checklistor som
kunde vara upp till tio sidor. De beskrev i detalj hur bilen skulle utrustas. Allt elektriskt
arbete på rallybilarna utfördes av specialister
från Lucas. Bilarna testades på vägar i Wales
bergsområden och erfarenheterna från tävlingarna låg till grund för att mekanikerna
kunde bygga hållbara rallybilar.
Mekanikern tog rallybilen till rallyt och
överlämnade bilen till föraren och gjorde en
sista översyn innan starten. Därefter följde
mekanikerna bilarna som de hade ansvar för
under tävlingen. Till varje tävling utarbetades det noggranna instruktioner till teamet
om hur tävlingen skulle genomföras.
Efter varje tävling gicks bilarna igenom –
en förare skulle inte behöva bryta ett rally på
grund av fel som har uppkommit i en tidigare
tävling.

ARX på service mellan två rallyn.
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Fel och brutna rallyn rapporteras till Stuart
Turner och till utvecklingsavdelningen där
Alec Issigonis, senare mest känd som Minins
skapare, var verksam.
Under 1967 lämnade Stuart Turner
BMC:s tävlingsavdelning och Peter Browning tar över ansvaret. Han blev den sista
tävlingschefen då BMC var ägare. Tävlingsavdelningen var en av de mest framgångsrika i England då den stängdes 1970.

T Wisdom och J Hay med XOH277 Austin-Healey Sprite under Monte Carlo Rallyt 1959.
Marcus Chambers, chef 1955–1961

Stuart Turner, chef 1961–1967

David Seigle-Morris och A Ambrose med XJB870 under Liege-Sofia-Liege 1961 med XJB870.

Peter Browning, chef 1967–1980

Artikeln skriven av Gert Assermark.
Tack Gert!

Uppgifterna främst hämtade ur följande
publikationer:
The BMC/BL Competitons Department –
Bill Price.
BMC Competition Department – Marcus
Chambers, Stuart Turner och Peter Browning
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Paddy Hopkirk och Jack Scott med 57ARX under Liege-Sofia-Liege 1962.
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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

2017

Nr

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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”Sportbilsvädret är runt knuten, vi är beredda—är ni?”

Sideways ”hi-torque” startmotor

Sideways SU gaslänkage

Sideways ventilkåpa

Sideways lyftarlock—sats

Sideways spin-on oiljefilter

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:-

Stoppar effektivt
oljeläckorna 1 423:-

Förenkla filterbytet med vårt kit
och smidiga lösning 625:-

Sideways Sebring kit

Sideways 3.5:1 utväxling

Helt ny unik Sideways kolvserie.

Sideways krängningshämmare

Sideways elfläkt

Ger betydligt bättre steg mellan
växlarna med kvalité 13 750:-

Sänker varvtalet med 12% och
gör all körning bättre 6 000:-

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

Populär uppgradering .
22 / 25mm
6 219:-/ 6 500:-

Oroa dig aldrig mer för kokande
motor—enkel att montera 2 500:-

Lucas Sports coil

Oljekylare—Setrab

Revival - V67S 20w/50

Revival - Manual 30

Razers - TR 140 LS

Den klassiska tändspolen från 60
-talet.
338:-

Bästa kvalitén inklusive slangar
och AN-kopplingar
4 125:-

Klassisk motorolja med 220
ppm ZDDP 5 liter
633:-

Klassisk tranmissionsolja speciellt för overdrive 1 liter 179:-

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

Behöver du hjälp i renoveringen?
Vi erbjuder allt från kompletta renoveringar till enstaka komponenter. Varje år bygger vi åtskilliga motor och
växellådor, renoverar förgasare, styrningar, bromsar, bakaxlar osv.
Kontakta oss för att få hjälp i din renovering. Vi har lång erfarenhet och hjälper regelbundet entusiaster att
komma vidare när tiden, orken, kunskapen eller motivationen börjar ta slut men drömmen ändå finns kvar.
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Att laga är alltid det rätta!
John Simister upptäcker ”Glädjen i att laga” och varför det är bra för oss.

A

lla vet att ett kontorsjobb där du
använder dina analytiska och
kreativa förmågor är bättre än ett
jobb där du använder verktyg, maskiner,
riktiga fysiska saker.
Det har vi fått höra från barnsben. Ett kontorsjobb ger bättre betalt, visar på akademiska kvalifikationer och ger högre status. Alla
säger, skaffa dig ett riktigt jobb i stället för att
jobba med händerna.
Det är denna myt om strävan mot något
som hela skolsystemet bygger på. Att så
många människor har fallit för myten är en
av anledningarna till att vi i mångt och mycket förlorat förmågan att laga saker och ting
och i stället bara går och köper nytt för att
ersätta det som gått sönder. Varför fixa något gammalt när det har blivit så enkelt att
skaffa nytt? Då kan du ju använda tiden till något
mer väsentligt som att
hålla flödet i Facebook
uppdaterat.
Som läsare av veteranbilstidningar, som exempelvis Practical Classics,
ser du antagligen inte
livet på detta sätt. Laga,
fixa och förbättra är inte
bara ett nöje utan det rätta
att göra.
Det är som ett slag i ansiktet på slit och slängsamhället. Samtidigt minskar behovet av råvaror (PK i dessa
dagar) och det är minst lika
bra hjärngympa och tillfredställande som ett kontorsjobb.
Dessutom så har du ju själv full kontroll över
jobbet och inte sällan blir det till slut ett icke
försumbart resultat.
Filosof och Folka-bubblafixare.
Det finns förstås mer än bilar. I vårt hem la en
juicepress av strax efter den var ett år gammal. Några hade säkert slängt den i soporna
men jag tog isär den, smörjde upp plastkugghjulen, skruvade ihop den och nu 20 år senare, pressar den fortfarande perfekt juice.
Det här är ju inga nya tankar. De tas upp
och analyseras på ett ingående och roande
sätt i en bok från 2009 som är skriven av
den amerikanska filosofen, motorcykelmekanikern och folka-bubblafixaren Matthew
Crawford.
Dr Ödül Bozkurt, Sussex University,
skickade den till mig efter jag hade givit
mitt bidrag till ett forskningsprojekt om möjligheten att göra karriär genom journalistik
om klassiska bilar. Projektet gick under den
klatschiga titeln, ”The case for working with
your hands, or why office work is bad for us
and fixing things feels good”.

Om du har läst “Zen and
the art of Motorcycle maintenance” skriven av Robert Pirsig, som jag gjorde i slutet av 1970-talet
med stor behållning, så
kommer du att se att det
är samma känsla av att
finna mening med att arbeta med faktiska ting
som du har fullt ansvar
för.
En av mina favoriter
i Crawfords bok är avsnittet som säger att du ska lyssna till vad mekaniken vill
säga dig och inte förhastat dra felaktiga slutsatser om vad som är galet.
Detta är ju speciellt viktigt om du mot betalning ska fixa någon annans pryl. Den riktigt engagerade mekanikern kan också hamna i fällan att vilja göra extra mycket som gör
notan för kunden onödigt hög.
Avsnittet handlar om en Honda Magna motorcykel med V4-motor. Den hade stått still i
två år och ägaren ville få hjälp av Crawford
med att få fart på den igen. ”När du ska laga
en cykel som inte är värd pengarna som krävs
för att fixa allt” skriver han ”så hamnar du
i dilemmat mellan ditt kostnadsansvar gentemot ägaren och motorcykelns egen själ”.
Vi har alla varit där, då vi inser att jobbet
vi gett oss in i bara växer men vi kan inte
sluta för det ska ju bli rätt. Crawford ägnade
timmar åt att få loss en ventilkåpa. Han funderade till och med på att skära isär ramen
för att komma åt och sedan svetsa ihop den
igen. Då föll kåpan plötsligt lös i hans hand.
Hur gick det till?

Sedan var det problemet med den trasiga
slavcylindern till kopplingen. Antagligen var
orsaken till problemet att en packbox läckte
motorolja som sedan hade förstört packningen i slavcylindern.
För att fixa problemet var han tvungen att
komma fram till hur packboxen var monterad, utifrån eller inifrån vevhuset. Hastigt
och lustigt ”grävde” han sig in i den och förstörde den givetvis. Den var monterad från
insidan så han var tvungen att plocka isär
motorn. Han hade ju inte behövt förstöra
packboxen, men …
Att fixa till fysiska saker är bra för själen.
Den gör att vi förstår vad som krävs för att
få allt att fungera och vi styr det hela själva.
Så nu ser jag verkligen fram emot att läsa
Crawfords senaste bok, ” Why we drive: On
freedom, risk and taking back control”. Här
förklarar han varför självkörande fordon kan
innebära att vi ger upp en av våra sista stora
friheter för att släppa kontrollen till system
och storföretagen och varför vi ska bry oss.
Men jag tror att vi alla vet svaret …
John Simister har
varit i centrum av
brittisk motorjournalistik i över 30 år.
En entusiast med
en Saab 96 och en
Rover 2000 TC i sin
ägo.
Denna artikel publicerades först i Practical Classics Magazine –
practicalclassics.co.uk, oktober 2020.
Översatt och bearbetad av Ulf Ölén, 2021
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Mina bilar nu och då!

I förra numret presenterade jag vår nya medlem Uno Levinsson och hans Healey. I min konversation med
Uno så framgick det att detta inte var den enda pärlan han äger eller ägt. Eftersom jag utgår ifrån att inte
bara jag utan även många andra medlemmar har ett biintresse som sträcker sig något utöver Healey,
kunde jag inte låta bli att be Uno om lite ytterligare material.

Här kommer valda delar av Unos bilhistoria!

Jag köpte C-Typen av Istvan Popovics
som byggt den med ett ”team of professionals”.
Har känt Istvan länge och han ville verkligen att jag skulle ha bilen så han avvisade
flera intressenter när jag kände att det var
lite för mycket pengar.
Men till slut så …
Jag var oerhört glad för den och det var
inte många kvällar jag gick till sängs utan
att ha tagit en sväng ut i garaget bara för
att få njuta
Men allt har sin tid – fem år och 500 mil
– sedan dags att gå vidare …
Och nu känner jag samma eufori över
Healeyn!

It is a 3.4 Litre engine optimized with
gold top, high performance camshaft,
forged pistons, high volume oil pump, unleaded valves and guides, electronic ignition, electrical fuel pump, aluminium fuel,
tank triple weber 45 carbs, electric fan, oil
cooler, aluminium oil pan, 5-speed Getrag
gear box – all running perfectly. 278 horsepower, 410 Nm.
The suspension is adjustable coil overs,
the rear axle is a Salisbury with limited
slip differential, 16’’ wire wheels with Avon

radials. Servo assisted Dunlop disc brakes
all round.
Bucket seats in black leather. Painted in
BRG.
A lot of documentation. The car has extreme power and fantastic on the roads and
have been run 9000 km.
Någon som undrar varför jag köpte den?

Annonsen jag köpte C-typen på:
This is an extremely well-built Jaguar CType replica in mint condition.
The car came to Sweden as a kit made by
Jim Marland UK at the early 1970’s, (The
founder of Proteus.)
In 2004 the car was built by a team of
professionals and registered in 2007.
The car has aluminium body all over, except the final rear end that is the original
fiberglass part.
10
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Min Jaguar S-Type är från 1966 och har också den en bra dokumentation.
Mätaren har inte slagit över på 10 000 mil ännu, men kommer att göra det till sommaren.
Försedd med styrning och servo från XK8 och med monterad AC så är den helt fantastiskt komfortabel.
Barnbarnet Harry 7 år skulle skjutsas hem de 10 milen och fick välja bil: ”Morfar vi tar Jaggan för den
är så skön att åka i”!

Av en gammal Jaguar XJS som var ute
ur registret byggde jag tillsammans med
min kompis Todde denna Tom Walkinshaw XJS look-alike.
Bilen kommer från Monaco. En kvinna
hade kommit på sin make med vänster-

prassel och hämnades genom att lämna in
ett skrotningsintyg på mannens älskade Jaguar – tufft tilltag!
Jag har ingen raceerfarenhet, visserligen
licens men aldrig tävlat aktivt på bana,
men åker på lite möjligheter att få leka på

banan och det räcker gott för mig
Vi hade tänkt oss lite långlopp med Jaggan men det har ännu inte blivit av.
Väghållningen är fantastiskt bra och en
lättning med 300 kg gör att den är oerhört kul och lättkörd.
11
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Min MGB köpte jag 1970 och sålde 1979
till min svåger som körde några år och
sedan ställde den i en lada där den fick
förfalla.
När han skilde sig 2004 så köpte vi hans
hus med villkor att MGn skulle ingå!
2007 var den klar i första renoveringsfasen.
Helt nerplockad och återuppbyggd och försedd med kompressor. Inget jag gillade så det
blev att börja om igen!

Bytte till HRG topp och Weber 45:or och
annan kam och kolvar. Bytte stötdämpare
och krängningshämmare och satte i en 5-växlad Sierra låda. Kolla effektkurvan!
Går nu som en dröm och används väldigt
flitigt så klart!

Sätter SU-förgasare från MGB:n på den och
har skaffat ventilerade skivor med 4-kolvsok
och massor ytterligare med godis.
Kommer att bli BRG med vitt tak och väldigt ren och sparsmakad när den blir klar,
just nu blästrad och det svetsas för fullt.

Och så håller vi på som bäst med en Mini
från 1970, kommer att bli ”just for fun” .
Har hittat ett 1275 block och en riktigt vass
topp.

Uno Levinsson #799

Unos bilintresse går långt utöver vad som presenteras ovan! Han var en av grundarna till Autoseum nere i Skåne, och
eftersom detta borde kunna kan vara en lämplig utflykt under sommarens kanske återigen påtvingade begränsade
resande – hemester ni vet – så ger jag Uno lite plats att presentera museet och dess tillkomst på nästa sida. /Red
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N

är jag 2007 vid 57 års ålder bestämt min för en tidig pension så
var min efterträdare och hans
hustru hemma hos oss på middag.
Det blev en tur till garaget och där berättade Elisabeth att hennes kusin hade
hamnat i trångmål. Han ägde Skoklosters
bilmuseum, men var tvungen att flytta för
att undvika ett stort vite.
Det gav mig ”snilleblixten” att erbjuda
honom att utan kostnad hjälpa honom att
hitta en ny lokal på Österlen. Möjligheter
inventerades, men det landade i att jag tog
kontakt med min gode vän Håkan som
hade en stor industrilokal som stod mer eller mindre tom.
Idén att flytta in ett bilmuseum attraherade honom och vi tog kontakt med Skokloster och kom överens om en etablering
i Simrishamn. Men när vi skulle skriva det
sista på avtalet så fick vi besked att han
hade ångrat sig och hade lämnat uppdrag
till auktionsfirma.
Men vad f-n sade vi, varför fick inte vi
frågan? Skulle ni kunna tänka er det då
blev svaret. Givetvis svarade vi och så blev
det. Ett intensivt arbete inleddes i januari

2008 och min gode vän Aida, arkitekt och
scenograf anlitades, och den 6:e juni (även
motorhistoriska dagen) öppnade vi.
Jag drev museet fram till 2015 då Nisse
Nilsson, välkänd Malmöprofil, som tidigare köpt fastigheten av oss även övertog
varumärket Autoseum och vi sålde hela
vår samling på auktion i oktober 2015.
Nisse hade redan en stor del av sin fina
samling på Autoseum och vi hade ett långvarigt samarbete bakom oss redan då.
Nisse har sedan övertagandet utvecklat
och investerat kraftfullt i verksamheten.
Jag är fortfarande aktiv och djupt engagerad i Autoseum eftersom Nisse anser
att jag ingick i köpet och jag gör det med
största glädje.
Under den tid vi drev museet så hade vi
många intressanta depositioner förutom
vår egen samling.
När den var som bäst dessutom innehöll
den inte mindre än tre Austin Healeys.
Vi har haft Magnus Ahlqvists fantastiska
March, Rickard Rydells Volvo 850, större
delen av Ronnie Petersonutställningen
från Örebro efter den lagt ner, Kristoffersons STCC-vinnare och mycket annat.

Jag fick också en väldigt fin kontakt med
Stefan Lill-Lövis Johansson som resulterade i att vi flyttade hela hans utställning som
fanns på hans föräldrahem till Autoseum.
Den finns fortfarande kvar men i dag vidareutvecklad och utökad med bland annat
en McLaren F1som han körde när det begav sig
Vår egen samling bestod i ett 60-tal bilar
och lika många motorcyklar.
Dagens Autoseum har cirka 200 bilar och
100 motorcyklar och i princip alla ägs av
Nisse Nilsson.
Bland rariteterna i dagens museum kan
nämnas McLaren M8, Alfa Romeo Indy
Car, Koenigseggs första prototyp, MG KN
och mycket annat godis.
Vi har ett fint samarbete med Tekniska
Museet i Stockholm och vi har de senaste
åren kört London to Brighton Veteran Car
Run med två av deras fordon.
Autoseum har också en stödförening
”Autoseums Vänner” som blivit ett
ovärderligt gubbadagis som gör stora
frivilliga insatser för vidareutvecklingen
av verksamheten.
Uno Levinsson #799
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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
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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
Enthusiasten 161 Juni 2021 arbex.indd 15
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Galleri
Austin-Healey 3000 Accelerar under
backtävling i Shelsley Walsh, England.
Foto: Robert Petersson.
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Hurra!!
Hurra

Nu är sommaren äntligen här och det är hög tid att
fräscha upp ”outfiten” inför alla kommande Healeyutfärder.

V

åra fantastiska bilar drar alltid
till sig blickarna tack vare sina
fantastiska linjer, ovanliga färgsättningar och härliga ljud.
Alla blir glada när de ser oss och skapar
trevliga kontakter. I år kan vi även glädja
våra bilbeundrare med att själva vara lika
fina och välputsade, iklädda något snyggt
ur vårt nya engelska sortiment av pikétröjor, sweatshirts, västar med mera.
Du hittar den via hemsidan eller direkt på
denna länk:
https://logothatpolo.co.uk/store/ahcs/
Dessa kan ju dessutom förses med personialiserade tryck och logotyper – se
exempel på sidan 30!
Eller gör gärna ett besök, personligt eller
digitalt, i vår svenska shop, som du hittar
på hemsidan eller direkt med denna länk:
https://www.healeysweden.com/regalia/
Det finns fortfarande gott om färgglada
galna sommarkepsar, solglasögon, tröjor med mera – kolla på sista uppslaget i
denna tidning!
Vi hade ett trevligt besök av en ung
Healeyentusiast häromdagen som gladeligen klädde upp sig i senaste modet.
Välkommen till vår Shop i England eller i Stjärnhov!
Mikael Frieberg, regalaiansvarig.

Nu är det dags att nominera Årets Enthusiast!

P

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

Det är alltså inte bara insatser inom klubben som kan uppmärksammas, utan insatser och verksamhet i allmänhet som bidrar/bidragit till att
hålla Healeyfanan högt i vårt land.
Kanske gjort att våra Healeys får den uppmärksamhet och uppskattning vi alla vet att de så väl förtjänar. Eller som genom sin verksamhet på
ett seriöst sätt underlättat Healeyägandet och dito brukandet. De nominerade förutsätts dock vara medlemmar i AHCS.
Skriv några korta rader varför du anser att just din kandidat har gjort sig förtjänt av utmärkelsen.
1981
Roland Theander, Älmhult
Styrelsen har sedan den allvarsamma uppgiften att bland insända nomineringar välja den som de
1982
Mats Johansson, Uppsala
anser bäst svarar upp mot utmärkelsens kriterier.
1983
Roy Palm, Växjö
Utdelningen sker sedan som vanligt under årets årsmöte (du har väl inte glömt anmäla dig?).
1984
Arne Johansson, Göteborg
Din nominering skickar du till klubbens sekreterare, Helen Elmgren, helen.elmgren@telia.
1985
Anders Lotsengård, Bodafors
com, senast den 15 april!
1986
Gunnar Berger, Stockholm
Förra året ställdes utnämningen in – det blev ju inget årsmöte på grund av pandemin.
2009
PG Johansson, Mariestad
Men nu är det dags igen!

Lite bakgrund/historik.
Trådhealeyn tillverkades och skänktes till klubben 1980 av Bjarne Petersson, far till vår
medlem, tillika Gran Turismoredaktören, Robert Petersson.
Trådhealeyn användes redan från början som ett pris, men då i första hand till den som vann den
årliga concouren som då var en fast programpunkt vid alla årsmötesträffar. När dessa, concouren
alltså, upphörde 1985 blev trådhealeyn under ett par år mer en avtackning till ordföranden.
Sedan blev den under klubbens ganska inaktiva period mer eller mindre bortglömd, för att under
2009 uppstå som vandringspris att tilldela ”Årets Enthusiast” för goda insatser inom Healeyvärlden. Samtliga som med stolthet fått inneha trådhealeyn under ett år har sitt namn ingraverat
på mässingsplatta.
Vilka som genom åren förärats denna ynnest ser du här vid sidan.
18
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2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Tommy Lyngborn, Stockholm
Ditte Freudenthal, Huddinge
Nils-Fredrik Nyblaeus, Nyköping
Börje Engwall, Stockholm
Mats Svanberg, Eksjö
Per Schoerner, Huddinge
Anders Gustafson, Älvsjö
Bengt Larsson, Åhus
Anders & Gunilla Lindman, Umeå

2019

Torbjörn Ström, Bromma

2021

Ska du nominera nu!
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Årsmöte – ÄNTLIGEN!!!!

Styrelsen har beslutat att det är läge kalla till ett årsmöte nu i september. Vi tror och hoppas att pandemin då
klingat av och att majoriteten är vaccinerade. Vi håller tummarna!
Det blir ett (nästan) vanligt årsmöte, en natt kortare för att spara krut till det stora femtioårsfirandet som är
planerat till slutet maj 2022.

Boka in lördag–söndag 4–5 september, då träffas vi på det vackra Södertuna Slott, strax utanför Gnesta.

Vi träffas på lördagsförmiddagen den 4 september, äter gemensam lunch klockan 13.00 innan incheckningen klockan
15.00, njuter varandras och dito bilars sällskap under eftermiddagen, äter en trerätters middag på kvällen, håller årsmöte
på söndagsmorgonen, dricker förmiddagskaffe, varefter vi skiljs åt. De som önskar kan på plats boka lunch för söndagen.
Som vanligt har klubben beslutat att subventionera mötet för att premiera de som verkligen kommer – årsmötena
är den viktigaste formen för att hålla kontakt mellan medlemmarna, lära känna varandra och skapa långvariga
kontakter med likasinnade!
I priserna ingår: lunch lördag, drink före maten och trerättersmiddag lördag (dryck väljer och betalar du själv),
frukost och förmiddagskaffe söndag.
Du betalar för allt detta endast:
Dubbelrum, per person: 1 265 kronor.

Enkelrum, per person: 1 950 kronor.

Bokning sker direkt till Slottet, senast 31 juli (men passa på, vi har inte hur många platser som helst!). Du kan avboka
senast 14 dagar före mötet.
Kontaktperson på Södertuna är Marie Amme, 0158–70 500 eller mail info@sodertuna.se
Ange ”Healeyklubben” när du bokar.

De vackra dubbelrummen är belägna i slottets flyglar och har alla en fin utsikt mot sjön,
slottsparken eller trädgården. Här sover du
gott i bekväma sängar för att morgonen därpå vakna upp till en välsmakande frukost.

Mer info om slottet, dess historia och
omgivningar på: www.sodertuna.se
Hit ska du: LAT 59.069890, LONG 17.305119
eller sök "Södertuna slott Gnesta" på GPSen!
19
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Aggeryds
Healeyhörna
H

ello Healey Lovers!
Den nya hälsningsfrasen i dessa Coronatider är numera – har du blivit sprutad! Så
sakteliga börjar vaccinet att rulla ut och vi som är lite till åren komna är vaccinerade.
Men den som lever får se hur effektivt vaccinet är och framför allt när vi kan börja leva
som vanligt igen och umgås med ”kreti och pleti”. Vi kan bara hoppas på att vi till hösten
kan få se lite bilträffar arrangerade som kompensation för våra egna inställda evenemang.

På den egna bilfronten inte så mycket nytt.
Lackeraren som jobbar med Alfa Spidern har
fortfarande ”snigelsjukan” och det hela går
framåt i väldigt långsam takt.
Synd då vintern hade vart perfekt för att
påbörja monteringen. Under tiden som jag
väntar har jag börjat studera en nyinköpt kabelhärva som är ett mysterium. Har två olika
kopplingsscheman för den aktuella bilen och
årsmodellen. Båda är olika, plus att kabelhärvan har färger som inte heller matchar något av schemana så det hela är en ordentlig
utmaning och mycket jobb med Multimetern
för att spåra kabel för kabel.
Vårt bidrag till tidningen tenderar att bli
tunnare och tunnare då det inte längre rapporteras om speciellt många Healeybilar från
de olika auktionerna. Men den här gången
tänkte vi ta en lite djupare titt på prisutvecklingen av 100M-bilarna och därtill ha lite
högst personliga reflektioner runt fenomenet.
Lite längre fram i artikeln så redovisas försäljningen av en 100M från RM Sotheby’s
online auktion.

Det blir många nya gråa hår på kuppen
för att lura ut vart alla sladdar ska gå!

Bilen såldes för USD: 236 500 eller ca
SEK 2 000 000! Det är nivåer som en 100S
inbringade bara för några år sedan!
Vad är egentligen en 100M? Jo en AH 100
BN2 som försetts med modifieringar på motor och kaross. Det som rör till det hela är
ju att hela Le Mans-satsen även såldes som
ett tillbehör där vilken 100 ägare som helst
kunde åka till sin serviceverkstad och få delarna installerade, eller köpa satsen och göra
jobbet själv.
Det har lite skämtsamt sagts att av de 640
fabriksbyggda bilarna har bara 2 000 överlevt! Skämtet har dock ett korn av sanning i
sig för i takt med att priserna har eskalerat
för 100M så har fler och fler bilar dykt upp
och presenterats som genuina 100M.
Nu har det blivit lite bättre ordning på det
hela i och med att det startats ett 100M Le
Mans Registry som drivs av Bill Meade i
USA. Registret bygger på mikrofilms filer
som upptäcktes i mitten på 1980 talet där
det framgår vilka chassinummer som blev
M-konverterade i fabriken.
So far, so good MEN hur vet man att runt
två millioner kronor köper en äkta fabriksbygd 100M? Svaret är tyvärr – Det vet man
inte!
Det enda man kan vara säker på i det fallet
är att chassinumret kan komma från en bil
som gick igenom fabriken som en av de 640
100M-bilarna. Som vi alla vet är ju chassioch motornummer på en Healey i form av
en enkel plåt som är popnitad eller skruvad
fast på bilen och motorn.
Så ponera att vi nu hittar en totalt sönderrostad och/eller krockad bil som har det rätta
numret. Vi köper den billigt för bilen är ju i
princip skrot. Sedan är det en enkel match
att köpa en ny ram och alla de nödvändiga
plåtdelarna för att bygga upp en bil igen.
Detsamma gäller alla motordelar som kan
köpas över disk från någon av alla Healey
leverantörer. Till slut har vi byggt upp en
helt ny bil med en identitet från en 100M bil.
Är detta den äkta varan? Nej det är väl i
sådant fall en replika på en 100M, tycker jag
i alla fall.

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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Vi får se om det hela är en bubbla som
spricker framöver men just nu verkar det
som priserna för 100M bara ökar och ökar,
men det som går upp fort brukar ju även
komma ner snabbt igen.
Som vanligt inga mängder med Healey
bilar, men de som rapporterats om visas
nedan och kursen är omräknad med 8,50 : 1.
Bonhams Scottsdale, USA.
1960 Austin-Healey
3000
Mk1.
BT7L10808. 33 364 miles. Röd/Svart med
svart inredning. Äldre renovering som visar
spår av åldrande. Växellådan är bytt mot en
femväxlad sådan och kofångarna demonterade. Hardtop och sufflett ingår.

Kondition 3.
Såld för 36 960 USD eller ca SEK 315 000
Kommentar: Rätt pris för en BT7 med lite
modifieringar och flitigt användande. Den
nya ägaren kan fortsätta att nyttja bilen utan
risk för någon större värdeminskning.
RM Sotheby’s Scottsdale, USA.
1963
Austin-Healey
3000
Mk2.
HBJ7L21153. 33 997 miles. Röd/svart med
svart inredning. Renoverad år 2017 till en
bra standard som håller än.

på kaross och inredning. Nyare kromade
ekerfälgar med Vredstein Classic däck.

Kondition - 1.
Såld för 236 500 USD eller ca SEK 2 000 000.
Kommentar: Det har ju skrivits en hel del
ovan om just denna bil och 100M i synnerhet. Men detta var tidningens kommentar
om köpet.
Detta var det högsta priset för en 100M på
sex år. Bilen var tidigare ute på BAT Auctions (Bring A Trailer) och kom då bara upp
till 137 000 USD! Bara tre månader senare
blev budet nära nog 100 000 högre vilket är
lite förvånande. Men ett utsökt exemplar av
en legendarisk Austin-Healey och vi hoppas
bara att den inte kommer att sitta still på ett
museum eller garage.

Gooding & Company Online Auction,
USA
156 Austin-Healey 100M. BN2L232302.
802 miles. Svart med grön inredning. Helt
renoverad och körd 802 miles sedan färdig.
Finns inget att anmärka på och hela bilen är
i toppskick. Vann guldmedalj i Healey Concours Registry.

Kondition: 1
Ej såld, hösta budet 160 000 USD eller ca
SEK 1 360 000
Kommentar: Säljaren gjorde rätt att förkasta budet och bilen kommer att inbringa
mer på rätt auktion med fler motiverade köpare. Var annonserad för 190 000 USD efter
auktionen men inga köpare.
Allt för denna gång och nu är våren och
sommaren snart här och då hoppas vi att
vi kan ses på vägarna i våra kära bilar.
Happy Motoring!
Ha det bra önskar Ulf & Johan

Kondition + 2.
Såld för 67 200 USD eller ca SEK 570 000.
Kommentar: Bra pris för ett mycket fint
exemplar av en Big Healey. Kunde ha sålts
för lite mer och fortfarande vara ett bra köp.
RM Sotheby’s Online Auction, USA
1956 Austin-Healey 100M. BN2L231798.
Miltal inte angivet. Blå/vit med blå inredning. Renoverad 1997 då även motorn byttes mot en annan 100M-motor.
Elsystemet byggdes om för negativ jord
plus en del övriga uppgraderingar av bromsar och kylsystem. En uppfräschning av hela
bilen skedde sedan 2007. Mycket bra skick
21
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Healey i regn och blåst.
blåst.

Kommer den 45osnett framifrån eller bakifrån får vindhastigheten korrigeras med en
faktor 0,71 (för den intresserade =cosinus för
45o).

KA

J

ag är sedan 1978 en lycklig ägare av
en 3000 Mk III av 1964 års modell,
och medlem sedan 1978.
Jag läste i Enthusiasten i förra våren
(2020; nr 157: sid.8–9) Göran Zachrissons
betraktelse över Healeyägarens glädjeämnen och vedermödor.
På sidan 9 (första spalten) skriver Göran:
”Jag körde en natt från Helsingborg till
Stockholm i ösregn, öppet. Det var en hiskelig upplevelse, som att forcera Niagarafallen. Vid hemkomsten, efter åtta timmars
körning, var allt torrt utom mitt vänstra knä
och kepsen”.
Gäller detta i alla väder? Kanske är det som
med humlan – enligt vissa aerodynamiska
slutsatser kan humlor inte flyga – de är för
tunga, har för små vingar, o.s.v. Kanske är
det som De Lärde i Lund en gång konstaterade: ”Humlan flyger för den vet inte att den
inte kan.”
Jag har själv kört nedkabbat på motorväg
några mil i lätt duggregn och då fungerade
det, men funkar det verkligen i ösregn?
Avståndet Helsingborg – Stockholm är
mellan 565 och 642 km, lite beroende på vilken väg man väljer. Göran bör således haft
en snitthastighet på mellan 70 och 80 km i
timmen. Frågeställningen manade till en liten räkneövning.
En snabb sökning på nätet om regndoppars
fallhastighet gav två träffar, A och B, med
följande utfall:
A/ Utan vind, faller droppar med diameter
på 0,5 mm (duggregn) med en hastighet av
ungefär 2 m/s, medan större droppar (5 mm)
faller i ungefär 9 m/s.
B/ Duggregn (diam: 0,1 - 0,5 mm) faller
0,25 - 2,0 m/s
Regn (diam: 1,0 mm) faller 2-5 m/s
Regn (diam: 0,5 - 5,0 mm) faller 2- 9 m/s

Om man räknar på följande ingående variabler och konstanter:
a = vattendroppens fallhastighet
b = vindrutans höjd i meter över sargen till
sittbrunnen (0,33 m för en AH 3000)
t = tiden (sek.) det tar för en droppe med
fallhastigheten a m/s att falla b meter = b/a
c = sittbrunnens längd i meter (räknat horisontellt från vindrutans övre kant; 1,26 m för
en AH 3000)
k = konstant för omvandling av m/s till km/
tim = 3,6
… så får man att: Hastighet (km/tim) för
= k x
att inte få vatten i sittbrunnen:
(c/t) = k x (c/(b/a)) = k x (c x a/b)
Detta ger följande tabell som visar vilken
hastighet (minst) man bör ha om man tänker köra nedkabbat i regn med en AH 3000
(dropparnas fallhastighet är en sammanvägning av sökningarna A/ och B/ ovan):
22
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Beräkningen tar inte hänsyn till effekten av
turbulens, som borde resultera att man får
trycka lite mer på gaspedalen.

Men, en klurig arbetskamrat som jag diskuterade detta med ställde frågan: Jaha, men
om det blåser ordentligt, då?
Han lyckades komplicera det hela. Rimligen borde både på vindstyrka och vindriktning i förhållande till körriktning påverka det
hela.
Som seglare har jag fått lära mig hur man
uppskatta vindens styrka beroende på de effekter den har på vågor, träd och annat rörligt.
En enkel sammanställning finns i tabellen.

En annan faktor att ta hänsyn till är regndropparnas horisontella hastighet vid stark
vind. Kör man i måttligt regn och frisk vind
(ca 10 m/s) med vinden in rakt från vänster
sida (i en LHD) blir man inte våt om kinden
om man håller ca 70 km/timme.
Ger man sig däremot ut i hård vind (14-17
m/s) måste man hålla ca 100 km/tim. För att
inte tala om mycket hård vind (20 m/s) som
kräver att man kör mer än 135 km/tim. Är
kraftig sidvind förklaringen till Görans våta
vänsterknä?
Slutsatsen blir i alla fall att Göran hade rätt
– och att praktik och teori stämmer – med
reservation för mycket kraftigt ösregn och
mycket kraftig vind åker man torr i Healey
(samt eventuella stopp vid korsningar, rödljus
och annat irriterande som sänker hastigheten).
I värsta fall får man väl cabba upp!
Johan Wennerberg #169

#511960

2

DÄCKMON

Försedd me
Maskinen h
tiltbar pelar
horisontal o
chockluft.

3.
#513856

KOMPRES

Paket med d
med 50 liter
förlängare s
av fullbokad

Vid frisk vind (8–11 m/s), då blåser det en
del. Då kan man vid motvindskörning minska hastigheten med 30–35 km/tim, och vid
medvindskörning behöva gasa på lika mycket.
Ösregn och medvind i hård vind kräver en
fart på 80 plus ytterligare 50–60 km/h, dvs
130–140 km/h.
Kommer vinden rakt från sidan spelar det
ingen större roll, förutsatt att sidorutan är
uppvevad (se även nedan).

P.S. Man har löst frågan om Humlans aerodynamik. 1996 lyckades fysiker på universitetet i Cambridge till slut förklara hur det går
till. DS.
Jag gissar att Johan är ingenjör, och varit lite undersysselsatt under pandemikarantänen. Vad tror
du? Men hans text bevisar ungefär det jag brukar
säga: man blir blöt i en Healey endast om det regnar
så häftigt att risken för vattenplaning inträffar vid
en lägre hastighet än vad som behövs för att köra
hål i regnet! /red.
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#512788

MEKANSIK

Set med 4 st
framför och
bilhjulet från
bilen. Alumin
roterar mot

KAMPANJ
#513087

INDUKTIONSVÄRMARE I VÄSKA

En induktionsvärmare gör det möjligt att lossa fastrostade bult och mutterförband
utan öppen låga. Induktionsvärmare använder sig av elektromagnetism för
uppvärmning av järn och vissa icke-järnhaltiga metaller utan risk för öppen låga.

4.995KR
5.900KR

#511960

28.995KR
31.255 KR

DÄCKMONTERINGSMASKIN

FÖRB
OKA

NY
#498003

19.750KR

SERVICELYFT, 3 000 KG, ELSPÄRRAR

Försedd med 3 st hjälparmar för att klara breda lågprofildäck. Lämplig lyft för däckbyten och jobb utmed bilens sidor.
Maskinen har många fördelar som: pneumatiskt styrd
Mekaniska spärrar som frigörs med elektromagneter via
tiltbar pelare, kraftigt stativ och pelare, samtidig låsning av manöverpanelen
horisontal och vertikal arm, pedaler i gjutet stål samt inbyggd
chockluft.

1.695KR

#513923

POLERSATS I VÄSKA, ROTERANDE

Komplett kit med allt du behöver för att komma igång
med maskinpolering. Innehåller PELA roterande
polermaskin, Pratts polermedel, polersvampar
till vardera steg, mikrofiberdukar och Pratts
lackförsegling.

3.395KR
4.505 KR

#513856
Paket med det du behöver för att byta hjul själv! Paketet innehåller en 3 hk kompressor
med 50 literstank, 10 m tryckluftsslang, 1/2” mutterdragare med 10 st hylsor plus
förlängare samt en luftpåfyllare. Kompletterar du med en domkraft är du helt oberoende
av fullbokade däckfirmor, vänner eller grannen när det är dags för däckbyte.

ROBUST ARBETSBÄNK 2000MM

Robust arbetsbänk med lådsats och avlastningshylla.
Arbetsbänk i stabil stålkonstruktion med plåtbeklädd
plyfaskiva.
Storlek bänkskiva 2000x650 mm.

36.500KR

#509665

KOMPRESSORPAKET 3 HK MED MUTTERDRAGARE

3.898KR

#519763

VERKSTADSINREDNING PROFI, SVART

En verkstadsinredning för er som behöver det lilla extra! Ett komplett
inrednings-set i stilrent svartlackerat utförande med silvriga detaljer.
Skåp och hurtsar av helsvetsad konstruktion som enkelt monteras ihop.

#86801

10.990KR

KAROSSNURRA

Perfekt karossnurra för renoveringsarbeten.
Försedd med svängbara gummihjul som gör den lätt
att flytta även med en bilkaross i.

#512788

4.995KR

MEKANSIKA HJULDOLLYS 4 ST

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. Aluminiumrullar som behåller formen och
roterar mot däcket. Med mekanisk spärr.

2.995KR
3.380KR

#502989

DOMKRAFT HÖGLYFTANDE, 2000 KG

Höglyftande verkstadsdomkraft med extra låg profil
- lägsta höjd endast 80 mm, vilket gör den perfekt till
sportbilar. Stabil konstruktion av stål. 2 st svängbara
bakhjul. Domkraften är även utrustad med fotpedal.

KUNDTJÄNST
info@verktygsboden.se
033 - 20 26 50
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#509657

1.199KR
1449KR

OZONGENERATOR 10 MG/H

En ozongenerator är en luftrengörare och doftsanerare
som effektivt minskar oönskade odörer i bilar, fritidsbåtar,
husbilar, husvagnar, hotellrum med mera. annars inte
når, som luftkanaler till AC’n och andra små spalter
mellan stolar, konsol, paneler, dörrsidor, trim och textilier.

#510425

16.900KR

TVÅPELARLYFT, 4-TON

Hydraulisk tvåpelarlyft med självlåsande
lyftarmar som är lämplig till personbilar och
mindre transportfordon. Perfekt lyft för garaget.

BUTIKEN I BORÅS
Källbäcksrydsgatan 1
Mån-Fre 08-17, Lör 09-15
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Vi reserverar oss för prisförändringar, slutförsäljning och feltryck.

KAMPANJ

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
24
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Austin-Healeykonst
D

et är inte bara vi i Austin-Healeyklubben som gillar utseendet på våra bilar,
en rad konstnärer uppskattar också
de fina formerna.
Brittiska tidningar uppmärksammar ofta artister som på ett eller annat sätt porträtterar klassiska bilar och när jag nyligen bläddrade igenom
en Classic & Sportscar från augusti 2016 höll jag
på att tappa hakan …
Där, på sidan 48–49 (ni som har Readly kan
läsa artikeln), visar man ett antal verk av den
brittiske prästen (!) Adam Gompertz och bland
dem något som nästan skulle kunna vara en avbildning av min ljusgröna 100!
En koll visar att Gompertz verk säljs via www.
historiccarart.net och en koll med Rupert Whyte
där visade att ”jodå, vi har några exemplar av de
25 tryckta kvar till priset 95 pund plus kostnader”. Det vara bara att beställa och ett par veckor
senare dök den minutiöst inpackade bilden upp.
Efter Brexit blev den tyvärr lite dyrare och den
svenska tullen tog 348 kronor för att släppa den,
men det var den värd! Och Rupert blev bara glad
när jag frågade om vi fick visa bilden i klubbtidningen. Historic Car Art har dessutom flera Healeymotiv av andra konstnärer i sitt utbud.
Gompertz har bland annat jobbat som bildesigner hos MG Rover när det begav sig, och i
artikeln berättar han att han använder samma
teknik som han gjorde som designer. Det betyder att han först skissar med en penna och sedan
tonar bilderna med malda pastellkritor som blandas med talk för att lätta upp mörka toner. Sedan
appliceras det hela försiktigt med en svamp.
Bägge hans föräldrar var präster och efter designkarriären gick han i deras fotspår – när han
inte åker på träffar och skissar bilar …
En annan ”Healeykonstnär” är Luxemburgfödde Robert Brandy som inte bara målar Healeys,
han har dessutom ett gäng bilar och har bland
annat tävlat med en 3000 MKII. Det var redan på
80-talet som jag fascinerades av ett av hans verk
innehållande texterna ”Hello Froggy” och ”Healey my friend”. Av någon anledning visade ett
svenskt galleri den på Konstmässan i Sollentuna
och litografin, nummer 22 av 30 och signerad
1985 har sedan dess förgyllt mina väggar.
Brandy är en internationellt etablerad konstnär
och finns representerad på museer och hos gallerier över hela världen. Och det förstås med andra
motiv än Austin-Healeybilar även om det kan
dyka upp Healeys både här och där i hans verk,
entusiast som han är.
När jag kontaktade honom och likt när det gällde Gompertz skapelse frågade om det var okej
att avbilda hans ”Froggy” i Enthusiasten bad han
mig framföra en hälsning till alla Healeymänniskor i Sverige. Du kan läsa mer om Robert
Brandy på hans hemsida
www.robert-brandy.de
Nu samsas bägges skapelser på väggen i mitt
arbetsrum och på något sätt verkar det ödesbestämt att jag skulle hitta även Gompertz 100.
Tidningen den fanns i var som sagt från augusti 2016 – och samma månad och samma år
köpte jag min 100 av Albert Sollevi!
Robert Petersson #42
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Pojkdrömmen som ska förverkligas, del 24

Text och foto: Börje Engwall

N

är man knackat plåt, grundat
och spacklat under flertalet
veckor, kommer jag ofta på mig
själv med att vilja pilla på något mer
”mekaniskt”. Plåtjobb känns ibland
som en ”never ending story” om man
lägger ribban på hyfsad nivå.
Jag började därför gräva i en av de sista
lådorna med orörda delar – förutom motor och växellåda då. Stolskenorna till exempel. De kom invirade i grön packtejp,
liggande i ”skuffen” på bilen. Rostiga och
med mycket slitna pinnbultar.
Tiggde lite bättre/fler stolskenor av Mats
Svanberg (är nog skyldig en och annan öl
vid tillfälle …) Med vissa av Mats skenor,
och några av bilens egna, lyckades jag sortera ut några för åtgärd.
Vid närmare granskning, visade det sig att
de glider via åtta kulor i varje skena. Dessa
kulor var med fyra undantag (av totalt 32)
helt såriga av rost. Men då jag vid tidigare
besök hos Spekuma kullagerbutik ute i Orminge, Nacka tagit en katalog, visste jag
att kulor kunde köpas lösa styckevis. Med
lite tur kanske även denna dimension.
Skenorna hindras från att glida ur varandra med hjälp av små stålstift, som nitats
i båda ändar. Lite filande på ena ändan av
dessa, så gick de att slå ur med en dorn.
Ut for rostiga kulor åt alla håll. Provade
på kul (sic!) att lägga dem i en burk med
Annitrol rostomvandlare. Men de var för
långt gångna i rosthänseende.
Pinnbultarna sågades av jämns med överkant på skenornas profiler, borrades upp,
och gängades med UNF ¼”. Hade sedan
tidigare köpt gängstång med motsvarande
UNF gänga.
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Den kapades nu upp i rätt längder (tre
olika längder för golvfästena) för rörmuttrarna som sitter genom golvet, och för sätesramarnas muttrar.
Orsaken till olika längder, är att jag valt
att göra kilformade träunderlägg mellan
golv och skenor, för att få bättre stöd för
låren. Dessa är original åtta millimeter rakt
över, gjorda i askträ. Nu är de åtta millimeter i ena änden, och arton millimeter i andra. Men fortfarande gjorda i askträ. Litet
arbetsbyte med en möbelsnickarkompis.
Pinnbultarna gängades ned i sina borrade
och gängade hål, och svetsades fast på insidan i glidskenornas profiler.
Jag trädde på några bitar gummislang på
de nya pinnbultarna för att skydda gängorna, och lämnade iväg skenorna på blästring,
ihop med sidorutornas infästningsprofiler.
Direkt från blästring till förzinkning med
hela lasset, så fort gummislangarna lossats.
Efter hemkomst fick de vila några dagar
tills jag hunnit ut till Spekuma. ”Jodå, det
där är standardkulor” fick jag till svar.
”Ska du ha dem kromade, rostfria, eller i
rostfritt syrafast?”
Ja, man blir förvånad av vad som finns
ibland. Nu blev de i rostfritt.

Hem och montera med lite lithiumfett på
kulor och skenornas ytor. Blev som nytt!
Och varför bry sig om att göra allt detta,
när nya skenor finns att köpa?
Lika bra fråga som varför renovera en
gammal bil när nya finns att köpa. För att
det är kul att laga gamla saker! (jämför artikel på sidan 9!/Red). Krångligare svar än
så behövs inte …
Dessutom är ju inte allt nytillverkat bra!
Stolarnas ramar blästrades också, och fick
en extra ”tvärslå” ditsvetsad ungefär där
ändalykten vilar. Sittdynas plåtbalja har
en förmåga att spricka ungefär där kroppstyngden vilar, på grund av avsaknaden av
stöd undertill. Sedan fick de tvåkomponent
epoxigrund och tvåkomponent syntetlack
på sig, innan läderremsan som följde med
i John Skinners klädselsats, kontaktlimmades på plats.
Jag förlängde ryggstödens infästningar på
min Frogeye, men vågade inte göra det på
denna, då jag ännu inte vet hur allt kommer
att passa mig. Det får i så fall bli ett vinterprojekt efter att bilen kommit ut i trafik.
Med förlängda fästöron för ryggstödet,
får man en bättre, vilsammare körställning,
om man så önskar.

Nya laserskurna rostfria brickor, och nya
kromade kupolmuttrar (MC-sortiment) till
ryggstöden finns redan hemköpta. Nästa
gång blir det nog mer plåtjobb som redovisas. Och då har man väl hunnit få sin spruta
nummer två också.
Tänk alla ”foliehattar” som vägrar ta
sprutan, ”För man vet inte vad den innehåller”. Undrar om de käkar processad
mat eller godis med samma misstänksamhet. Eller frågar servitrisen vad biffen kommer ifrån? Från någon av alla
de åsnor som importeras till Sverige
varje år …
Hoppas vi ses på vägarna i sommar!

Börje Engwall

Så här såg bilen ut 2015 innan Börje började
sin långa väg mot den perfekta BJ7an.
Blir spännande när vi kan visa motsvarande
bild efter alla års arbete!
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Tekniktips
Tar tacksamt emot både större och mindre tips eller atiklar för att hålla denna spalt levande i varje nummer!

Tjuriga gångjärnsbultar.

O

m detta säger säkert många att det var ju inget nytt men si det var det för mig och då kan det ju vara det för någon annan också?
Hur många gånger har vi inte suttit med sönderdragna bultar i gångjärnen på våra gamla klenoder? Olika försök att borra upp och använda diverse olika skruvutdragare fungerar ju så där och med risken att man borrar sönder både gångjärn och gängan i fästplattan.
När jag nu jobbar med mitt nya projekt, en tidig 1954 års BN1 som ska bli en 100M-replika så var förstås drygt hälften av bultarna till gångjärnen i dörrarna helt sönderdragna och omöjliga att få ut den vanliga vägen. Så nu tog jag till MIG/MAG svetsen för att få ut dem.
Rejält med effekt på svetsen och så byggde jag upp en knopp på vardera skruvskalle. Var försiktig så att du inte bränner in i gångjärnet som
är av gjuten aluminium!

Så fram med stora rörtången och ta ett rejält grepp i den påsvetsade knoppen. Och yes!, de släppte utan att svetsen gav med sig.
I med lite 5-56 så fort det rört på sig och sedan var det bara att gänga ur dem. Ingen skada på gängan i fästplattan eller i gångjärnet, kanon. Så
nu kan det roliga börja, att passa in dörrarna i chassit. Tur att jag varken har satt ditt B-stolparna eller trösklarna.
Kör så det ryker! Ulf Ölén #732

Ett litet uppfräschningstips.

För någon månad sedan bad jag om tips på medel att fräscha upp den med åren tämligen blekta sittbrunnskapellet av canvas. 25 års bruk, nästan alltid på plats hade fått
den att bli mer grå än svart.
Allas vår Börje E tipsade om Renovo Soft Top Reviver. Hittade den inte i Sverige,
men på E-bay från England (Bars4Cars). Smidig och problemfri leverans.
Köpte en förpackning med svart färg och en förpackning av impregnering, båda en
halv liter. Hoppade över specialrengöringsmedlet (är ju smålänning!), men det kanske
går åt om man tämligen nyligen impregnerat med något annat medel. Allt kostade
cirka 28£, inklusive frakt och VAT.
Jag började med att dammsuga noga och sedan tvätta av med ett vanligt rengöringsmedel och vatten med svamp och trasa. Hela tiden med kapellet kvar på bilen.
Allt fungerade sedan över förväntan – var lite nervös för att det skulle bli flammigt
och med tydliga överlappningar vid de skarvar som alltid uppstår när man penslar
på. Konsistensen var ungefär som en tunn lasyr, och det vet man ju hur det blir vid
överlappningar.
Men inte! Allt sögs upp perfekt och svart blev det. Och det blev ännu svartare efter
impregneringen.
Fungerar säkerligen lika bra på en cab av canvas.
Två noteringar: Volymen måste ha varit uträknad av en nämndemansmor – det blev
bara en liten skvätt kvar i respektive flaska! De rekommenderar en 50 millimeters
pensel, men jag hade nog föredragit en bredare. Men viktigt att det är en bra lackpensel som behåller vätskan innan man penslar.
Anders Lotsengård
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Håll koll på slangen!

Artikeln tidigare publicerad av tidningen Klassiker (tack för tillstånd
att återanvända den!).
Innehåller viktig information för oss
Healeyägare, även om vi väl alla (?)
tankar 98 oktan som inte innehåller
”farligt” mycket etanol.
Anders Lotsengård.

Gummi är färskvara och en till synes välhållen bränleslang visar upp förödande skador när den böjs.

I

nblandningen av biodrivmedel gör
bensinen aggressiv mot bränsleslangarna. Snart höjs etanolandelen ytterligare. Slangkoll är nu viktigare
än någonsin och det finns fallgropar.
För tio år sedan blev det tillåtet för drivmedelproducenterna att blanda in upp till
tio volymprocent etanol i bensin. Diesel
fick i sin tur innehålla upp till sju procent
fettsyrametylestrar. Idag säljs 95-oktanig
bensin med en femprocentig etanolinblandning.
Den 1 augusti 2021 kommer andelen öka
till tio procent och bränslet benämns som
E10. Fram till år 2030 ska inblandningen av
biodrivmedel gradvis öka enligt en av regeringen fastställd inblandningsskala. Skälet är
förstås att minska koldioxidutsläppen men
det finns baksidor. Etanol har lägre energidensitet än bensin vilket kan leda till ökad

förbrukning och för mager bränsleblandning. Den främsta nackdelen är ändå att etanol är aggressivt mot äldre bilars bränslesystem. Slangar, packningar och membran i
bränslepumpar riskerar att ta stor skada.
Gummi är färskvara och en till synes välhållen bränsleslang visar upp förödande
skador när den böjs. Satsa på kvalitet som
klarar av dagens bränsleblandningar.
Det har alltid varit av största vikt att undersöka bränslekomponenterna men när
biodrivmedelinblandningen ökar blir risken
för bränsleläckage större.
Innan du byter ut trasiga slangar mot nya
finns det en del att tänka på. Tål slangen
etanol och hur mycket? Har bilen bränsleinsprutning och arbetar således under ett
högre tryck? Kommer slangen att monteras
varmt och kommer den vara omgiven av
bränsle, exempelvis inne i en tank?

En läckande bensinslang kan vålla en brand med för bilen fatala följder!

Det finns en rad olika standarder för
bränsleslangar där vissa biltillverkare sätter sina egna. Internationella ISO, tyska
DIN och amerikanska SAE är de globalt
mest använda. Under åren har de reviderats flera gånger i takt med att bränslena
har förändrats, bränsletrycket ökat och
kraven på lägre genomströmningshastigheter i ytterhöljet skärpts.
För att uppnå dessa krav använder sig
tillverkarna av olika gummisorter, plaster och även metall fördelat på ett eller
flera lager med förstärkningar emellan. En
högre klassificeringssiffra innebär inte alltid att slangen är kraftigare utan att den har
andra egenskaper.
Utöver att kontrollera standarderna är det
mycket viktigt att ta reda på tillverkarens
exakta specifikation över maximalt arbetstryck, temperaturkrav och framför allt
vilka bränslen slangen klarar av.
Bränsleslangar av gummi är färskvara så
undersök därför samtliga på bilen noggrant
samt regelbundet. Snåla inte när du sedan
köper ny bränsleslang men överdriv inte.
Stålomspunna slangar är populära men
insidan på billigare alternativ kan fortfarande vara lika känsliga mot etanol. Dessutom är det betydligt svårare att undersöka
eventuella skador.
För högtrimmade maskiner och motorer
som körs på ren etanol under mycket högt
bränsletryck finns slangar med ytterhölje
i polyester eller till och med kevlar. Detta
behövs inte på en klassiker.
På nyare bilar används i regel plastslangar istället för syntetgummi, i regel gjorda
av polyvinylklorid eller kort och gott PVC
som tål etanol och att vara omgiven av
bränsle. Ett betydligt dyrare alternativ är
slangar tillverkade av PTFE, polytetrafluoreten, mera känt som teflon.
En bränsleslang ska uppfylla en eller flera
standarder men specifikationen är lika viktig. En nitrilgummislang enligt DIN 73379
och SAE J30R7 kan klara av 100 procent
etanol men många gör det inte.
Det är en mindre djungel att köpa nya
slangar och alla säljare är inte lika noggranna med att uppge specifikationerna.
Tumregeln att man får vad man betalar
för gäller, och köp bara fabrikat där det
tydligt framgår vad slangen klarar av.
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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 finns oftast
fler annonser och där dyker ofta annonserna upp först, och
med större bilder!

TILL SALU

Sufflett till AH 100!
Nya sufflett till AH 100, som vi skaffade för
cirka 25 år sedan (!).
Eftersom röd sufflett inte passar på min röda
bil tänker jag sälja
den. Fler bilder
på nätet!
Nypris idag över
4 500 kr.
Finns på Lidingö.
Kan skickas på köparens bekostnad!
Prisidé: 2 500 kr eller bud.
Helen Elmgren, Tel. +46 70-774 81 25,
E-post: helen.elmgren@telia.com

TILL SALU/SKÄNKES!
Två nedre dörrgångjärn till AH 3000.
Anders Pettersson skänker gångjärnen till behövande mot fraktkostnaden .
Finns i Älvsjö.
Anders Gustafson,
Tfn +46 76 115 02 42.
E-post
anders@myhealey.com

KÖPES
Austin-Healey Sprite Mk 4
Renoveringsobjekt
Lennart Larsson Tfn +46 70-939 50 01

TILL SALU
Austin-Healey MKIII BJ8 1967.
Totalrestaureret for ca. 8 år siden.
(Billeder finns af
restaurering
fra
start til slut).
Nybesiktigad. Stået
i opvarmet garage.
Bilen har vundet flere præmier
både her hjemme
og i Tyskland bl.a.
Ringkøbingløbet.
Bilen sælges p.g.a. særlige omstændigheder.
Venligst kun seriøse henvendelser.
Fler bilder på hemsidan!
Pris DKK 650 000
Erika Christiansen, Bækken 12,
6300 Gråsten, Danmark
E-post: finn.christiansen05@gmail.com
Tfn: +45 2 735 88 32

KÖPES
Austin-Healey 3000 BJ7 eller BJ8.
”Good running order” eller motsvarande.
Johan Strömstedt. Tfn 070-820 29 06
E-post: johanstromstedts(@)gmail.com

Pubkvällar

på Black & Brown Inn,
Tills vidare inställda.
TILL SALU
Delar till Healey 100.
En motorhuvsplåt, ingen ram och lite uppklippt. Pris 300 kr
Framvagn 2 st.
hjulnav, 5-bult utan
hubbar men med
bärarmar.
Pris 500 kr
Hämtas
Gärsnäs
(Simrishamn).
Ragnar Tengstrand, 070-662 81 952
ragnar.industridesigner@gmail.com

TILL SALU
Styrväxel och Kofångare AH 100
Begagnad bakre kofångare till AH100. Den är
använd men i gott
skick. Pris 2 500:–
Styrväxel,med fast
axel. Skall passa
till en AH100. Har
dock inte monterat
den. Har plockat
isär den och gjort
rent, ingen rost och lite slitage. Shimsen borttagna men kan finnas i mina gömmor.
Delarna finns i Mölle.
Raoul Kennedy. Tfn+46 733 96 25 12.
E-post: raoul.kennedy@gmail.com

KÖPES
Stålhuv med gälar till BN1/BN2.
Ulf Ölén, Tfn: +46 79 333 81 75
E-post: ulf@hagaberg.st

Du har väl inte missat att du kan göra din
personliga logotyp på tröjor och jackor från vår nya
engelska leverantör?
Några exempel nedan.

TILL SALU
Original BJ7 - BJ8
Hardtop.
Tillverkades väldigt få,
mycket eftertraktad och
svårfunnen. Därför dyr!
Bud runt 30 000 SEK kan vara aktuella!

Baksätesklädsel BJ8 3000 (och ev. BJ7,
men där ska det
egentligen
vara
bredare ”remsor”).
Till baksätespottorna Rött läder
med röd piping.Varit monterat. Inte perfekt men mer än OK! Fler
bilder på hemsidan!
Hämtas Oskarshamn eller levereras på ngt av
årets RHK-race eller frakt på köparens bekostnad.
Pris: 800:- (eller bud!) Anders Lotsengård,
E-post: anders@anlon.se Mob 070 580 13 83
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Nu tar vi nästa steg! Nytt REGALIASORTIMENT i internationellt samarbete!
AHCS har öppnat ett samarbete med Engelska Healey-klubbens regalialeverantör ”LOGO THAT POLO”. Målsättningen är
att erbjuda ett bättre anpassat sortiment och förenkla vår hantering.
Sortimentet blir väsentligen bredare och håller bra kvalitet samt att vi får mycket förmånliga priser både på produkterna och brodyren tack
vare bolagets specialisering och stora volymer. Portokostnaden blir högre men totalt får vi ett bättre pris än vad som gällt på de egenproducerade produkterna. Framöver kommer det att finnas ett antal produktprover vid våra träffar för att visa det nya jättefina sortimentet.
Vi behåller de unika svenska produkterna såsom vagnsmärken, dekaler med mera här i Sverige som ni beställer som vanligt.
Så här beställer ni av det nya sortimentet:
1. Gå in på vår hemsida, klicka på ”Regalia” som vanligt.
2. Klicka i rutan ”On Line Regaliashop” så kommer du till ”vår” butik med vår logo på produkterna.
4. Välj plagg/produkt och klicka i storlek, färg och välj vilken av våra två logos du vill ha samt om du dessutom vill ha ditt namn
(”personalisation”) eller bilmodell etcetera broderat.
5. Lägg dina varor i den markerade kundvagnen ”Add to cart” vartefter du är nöjd med dina val.
6. Bestäm därefter betalningssätt via Pay Pal eller kredit/betalkort.
7. Tänk på att det tillkommer portokostnader. Som exempel: Jacka, fleece 204 SEK, pikétröja 180 SEK, mindre brev eller paket 60–88
SEK. Det lönar sig alltid att beställa lite extra som kan hjälpa till att bära fraktkostnaderna.
Kommer ni ihåg att vår trogne medlem Lennart Bergström skänkte 100
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 honom 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.
Priset? Endast 25:- per styck!

Knapphålspin 20kr. Slipsnål 20kr. Slipsklämma 30kr.
Klubbmärke 20 kr
Vi hjälper till att minska miljöbelastningen!!

Klubbmärke broderat tyg NYTT!
Storlek 9 x 5 cm.

Nyckelring DHMC 140:-

Klubbmärke dekal NYTT!
Storlek 13 x 7 cm.

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

En smart Bag!

”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:-!)

Vagnmärke 280 kr
Klubbkeps: svart, blå, 120:-

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!

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:-

Vagnmärke 40-årsjub. 200 kr

Runda 67 mm
Wings 150 x 120 mm

Vagnmärke TEHMIS 300 kr

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:-

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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