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Omslagsbilden: 
PG Johansson jagar vidare!
Foto: Bengt-Åce Gustavsson

Austin Healey Club of Sweden är ansluten till 
Motorhistoriska Riksförbundet

www.mhrf.se

Nästa nummer av Enthusiasten 
kommer Mars 2022

Manusstopp den 15 januari.

Uffe har ordetUffe har ordet

DDå kan vi snart lägga år 2021 till handlingarna och det har varit 
ett år med blandad kompott, mycket på grund av Coronaelän-
det! Just nu verkar ju läget vara under kontroll och vi kan bara 

hoppas och be att det håller sig på en låg nivå även framöver. 
Men man undrar ju lite hur folk kan argumentera mot att vaccinera sig. 

Enligt min personliga åsikt faller det inte inom ramen för personlig frihet, utan 
visar bristande omtanke om dem runt omkring! 

Men vi får väl ändå konstatera att slutet gott då vi äntligen kunde börja med 
lite mer normala aktiviteter och umgänge igen. Det var mycket glädjande att vi 
med kort varsel kunde samla över femtio deltagare på vårt årsmöte på Söder-
tuna Slott. Det blev som vanligt en mycket trevlig samvaro med medlemmarna 
i vår förträffliga klubb.

Nu när vi har betydligt längre framförhållning vill jag pusha för nästa års-
möte som då blir vårt försenade 50-årsjubileum på Öland, och samtidigt vårt 
bilmärkes 70-årsdag. 

Det finns plats för cirka 150 deltagare och vi hoppas verkligen att ni 
kommer! Det kommer att bli en minnesvärd helg med aktiviteter och under-
hållning utöver det vanliga. 

Vi hade ju förmånen att få se två nya medlemmar på Södertuna och hoppas 
därför att det blir minst 20 nya på Öland. Garanterar att ni får trevligt och får 
en mängd nya och bra kontakter som behövs om man ska kunna hålla sin kära 
Healey rullandes åren framöver.

Styrelsen gnetar på med det vardagliga arbetet och det stora projektet som 
pågår är den minnesbok som är under framtagande. Det kommer att bli en 
mycket fin och innehållsrik bok som skildrar de första 50 åren av klubbens 
historia och den kommer att ges till alla våra medlemmar som ett tack för allt 
ert stöd och support för klubben. Ni som kommer till Öland får den i handen 
och ni övriga via Posten.

Snart är det dags för julklappar och missa då inte att uppgradera garderoben 
med fina artiklar från vår regaliashop. ”Tomtefar Micke” har laddat upp med 
nya fina saker som varje Healeyägare behöver.
Då återstår bara att önska er alla en fröjdefull Jul och därefter ett Gott 
Nytt År! Så ses vi sedan på Öland i slutet av maj!

              UffeUffe

är Austin Healey Club of Swedens medlemstidning.
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Ordförande Ulf tillhör som många av oss  inte generationen som 
är hemma på att ta selfie! Så här blev det när han försökte ...
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Innehåll nr 163 RedaktörenRedaktören
DDet börjar bli dags att summera året 2021. Kortaste summe-et börjar bli dags att summera året 2021. Kortaste summe-

ringen lyder väl ”ömsom vin – ömsom vatten”!ringen lyder väl ”ömsom vin – ömsom vatten”!
Lite mer specifikt, året har växlat mellan en tämligen deprimerande Lite mer specifikt, året har växlat mellan en tämligen deprimerande 

början – Covid i full sving igen, 50-årsfesten tvingade vi skjuta ytterli-början – Covid i full sving igen, 50-årsfesten tvingade vi skjuta ytterli-
gare ett år framåt, osäkert om hur det skulle bli med årets Healey- och gare ett år framåt, osäkert om hur det skulle bli med årets Healey- och 
racesäsong. Inga humörhöjande inslag i vardagen precis!racesäsong. Inga humörhöjande inslag i vardagen precis!

Men det ljusnade framåt våren, vaccineringen kördes igång (du har Men det ljusnade framåt våren, vaccineringen kördes igång (du har 
väl vaccinerat dig hoppas jag), försiktig publikfri start på racingen, väl vaccinerat dig hoppas jag), försiktig publikfri start på racingen, 
klubben vågade planera för ett i varje fall någorlunda normalt årsmöte klubben vågade planera för ett i varje fall någorlunda normalt årsmöte 
på höstkanten, sista racen med publik ungefär som vanligt och årsmöte på höstkanten, sista racen med publik ungefär som vanligt och årsmöte 
kom till stånd. Fast att motorn i SID1 gick åt pipan mitt i säsongen lade kom till stånd. Fast att motorn i SID1 gick åt pipan mitt i säsongen lade 
ju lite sordin på stämningen. ju lite sordin på stämningen. 

Totalt sett var dock året tämligen framgångsrikt för Healey Racing Totalt sett var dock året tämligen framgångsrikt för Healey Racing 
Team, vilket framgår av bilden nedan med den totala pokalsamlingen Team, vilket framgår av bilden nedan med den totala pokalsamlingen 
som erövrades. Okey, en och annan pokal har kanske viss Opelanknyt-som erövrades. Okey, en och annan pokal har kanske viss Opelanknyt-
ning, men det bjuder vi på!ning, men det bjuder vi på!

Gott så, men i skrivande stund verkar det mörkna lite igen. Men vi Gott så, men i skrivande stund verkar det mörkna lite igen. Men vi 
låter inte julens glada budskap förmörkas av sådana tankar – nu kör vi låter inte julens glada budskap förmörkas av sådana tankar – nu kör vi 
för fullt 2022. Eller hur?för fullt 2022. Eller hur?

Alltså full racesäsong med nybyggd motor, ett sjudundrandes 50-års-Alltså full racesäsong med nybyggd motor, ett sjudundrandes 50-års-
jubileum på Öland sista helgen i maj och många ytterligare tillfällen jubileum på Öland sista helgen i maj och många ytterligare tillfällen 
att lufta våra Healeys. Ensamma njutningsturer bara för att, eller till-att lufta våra Healeys. Ensamma njutningsturer bara för att, eller till-
sammans med andra till olika typer av träffar. Och du, glöm då inte att sammans med andra till olika typer av träffar. Och du, glöm då inte att 
ta lite bilder och skriv några rader till mig för webben eller tidningen!ta lite bilder och skriv några rader till mig för webben eller tidningen!

Med detta nummer får du även den nya Matrikeln, och bästa platsen Med detta nummer får du även den nya Matrikeln, och bästa platsen 
för den är nog i din Healey – lätt att hitta några Healeypolare i närheten för den är nog i din Healey – lätt att hitta några Healeypolare i närheten 
om du skulle få problem, eller kanske bara är sugen på en fika och lite om du skulle få problem, eller kanske bara är sugen på en fika och lite 
Healeysnack!Healeysnack!

Avslutar med ett litet tips till er som bor i Mälardalen. Det finns en Avslutar med ett litet tips till er som bor i Mälardalen. Det finns en 
ny bana i Eskilstunatrakten, GTR Motorpark, där du kan testköra din ny bana i Eskilstunatrakten, GTR Motorpark, där du kan testköra din 
racebil eller testa gränserna för din gathealey. Mer information om racebil eller testa gränserna för din gathealey. Mer information om 
möjligheterna och hur du bokar på www.gtrmotorpark.se/möjligheterna och hur du bokar på www.gtrmotorpark.se/

Går väl knappast att avsluta en redaktörsspalt så här inför julen Går väl knappast att avsluta en redaktörsspalt så här inför julen 
utan att delsutan att dels påpeka att du hittar ett perfekt  påpeka att du hittar ett perfekt julklappstipsjulklappstips på sidan  på sidan 
21 och att vi i redaktionen önskar er alla en (lagom) 21 och att vi i redaktionen önskar er alla en (lagom) Fridfull Jul Fridfull Jul 
och ett väldans Gott Nytt År!och ett väldans Gott Nytt År!

    Anders LotsengårdAnders Lotsengård

Första februari kan du anmäla dig till det uppskjutna 50-årsjubileet!Första februari kan du anmäla dig till det uppskjutna 50-årsjubileet!
Styrelsen har beslutat att Styrelsen har beslutat att nu kör vinu kör vi – två år senare än planerat. – två år senare än planerat.

Information kommer att finnas på klubbens hemsida 
www.healysweden.com

Du anmäler dig på länken https://www.strandborgholm.se/boende-oland/austin-healey/ som öppnar 1 februari och 
senast den 23 april (men dröj inte, blir nog fullt innan!) och betalar senast sista april. 

Avanmälan mot en mindre avgift kan ske ända till fjorton dagar före mötet.
Även ni som anmälde er inför 2020 måste nyanmäla.

Missa inte detta, så ses vi den 27 maj i det (förhoppningsvis) soliga Borgholm!
Mer information på sidan 9.
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Kinnekulle Historic Meeting 22–23 maj

Äntligen var det dags för start av årets RHK-
serie. Jag var inte ensam som oroligt vän-
tat och undrat när det skulle ske, förväntan 
märktes också på antalet deltagare som upp-
gick till 120 bilar. 

Jag hoppades att vädret på min hemmabana 
Kullen för en gångs skull skulle vara fint med 
uppehåll, men ack vad vädergudarna bedrog 
oss. Lördagen var OK men söndagen bedröv-
lig med ideliga häftiga regnskurar.  

Under förra årets pandemi komprimerade 
man tävlingshelgerna till endast två dagar 
vilket delvis kom att fortsätta under 2021. 
I GT/GTS var det från en början 18 bilar 
anmälda men två Ginettor, Micke Frieberg 
samt Jan Richter avbokade sitt deltagande.  

På lördagens två fria träningar var banan 
torr men övergick sedan till blött på efter-
middagens kval. Sin vana trogen tog Bengt-
Åke pole före Claes, Lotsen och Jimmy. Ett 
koppel Elaner avslutade listan eftersom vått 
underlag inte är deras ”Cup of Tea”. 

Race ett på söndagsmorgonen blev en torr 
tillställning där Claes var blixtsnabb och tog 
starten, tyvärr blev hans saga kort efter att 
bakaxeln lade av efter halva varvet. 

Det blev en defilering av Bengt-Åke men 
tuffare om andraplatsen som Lotsen knep 
före Tommy. Jag hade hittat gaspedalen 
men blev lite övermodig och genomförde 
en ”360-gradare” efter bron som resulte-
rade i att jag fick släppa förbi Jimmy i sin 
MGB och Lars. Elmon blev sist efter felak-
tig flaggning. Kanske mer kunskap från täv-
lingsledningen som även glömde flagga av 
vårt race. 

Andra racet blev en dygnblöt tillställning 
där varken Lars-Göran Hagman eller Tord 
kom till start. 

Bengt-Åke tog starten men blev omkörd av 
Jimmy efter halva loppet som klättrat genom 
fältet från åttonde startplats och verkligen 
trivs i ”Wet Race” och vann. 

Lotsen höll länge tredjeplatsen men blev 
på grund av egen klantighet omkörd av både 
Tommy och Per i sista kurvan. Jag lyckades 
styra in bilen på en sjätteplats till belåtenhet. 

Racet som blev ett ”följa John tåg” var en 
enorm påfrestning med begränsad sikt och 
ideliga tillfällen till vattenplaning. Flera 
hävdade efteråt att det borde ha rödflaggats, 
jag vill påstå att detta race var värre än Velo-
dromloppet förra året.

Jag tror vi alla såg upp till Parc Ferme-
chefen med krycka som gjorde ett mycket 
stabilt intryck, styrde och ställde som en 
sergeant och fick oss att känna oss som nyin-
ryckta rekryter.

ÅÅrets racingsäsong med våra Healeys bjöd på ömsom vin, ömsom vatten. Gäller inte bara vädret, vilket kan illustre-
ras av de två vinjettbilderna – skyfall/regnstorm på Kinnekulle och en riktigt fin dag med avkoppling i depåtältet 
under Velodromloppet några veckor senare. 

Även vad gäller framgångar och misslyckanden var det en blandad giv. Till misslyckanden kan kanske även två rejäla mo-
torras hänföras. Såväl er redaktör som Claes Andersson lyckades under samma helg på Knutstorp blåsa rejäla hål i sina 
motorblock. Verkade som att åtminstone en vevstake i respektive motor önskade komma ut i friska luften. Och lyckades! 
Resultatet blev två skrotade motorblock och en kort säsong. Men vi låter som vanligt P G Johansson – enda Big Healey-
föraren som fullföljde hela säsongen – berätta mer om de olika racen. /Red

Text: PG Johansson #12Text: PG Johansson #12
 Foto: B-Å Gustavsson Foto: B-Å Gustavsson

RacingsäsongenRacingsäsongen 2021 2021  
– – rapport från Healey Racing Team.rapport från Healey Racing Team.

Velodromloppet Historic GP 
19–20 juni Karlskoga 

Årets andra deltävlingen i RHK-serien ge-
nomfördes genom historiska Velodromlop-
pet. Det var den andra publikfria tävlingen i 
år och komprimerad till två dagar. 

Väderprognosen var lovande men som van-
ligt blev det inslag av regnskurar och häftigt 
busväder med regn och näst intill orkan som 
avslutade söndagen för de som inte hunnit 
iväg. Hela 166 deltagare anmälda varav 19 i 
GT/GTS GTP- klassen.

Vi anlände på fredagseftermiddagen och 
jag blev utnämnd till depåchef för vår klass 
och Healey Racing Team där även Oplar och 
Nisses maffiga Ford Falcon Futura Sprint in-
går – inte lätt att axla ett sådant uppdrag efter 
legendarerna Svanberg och Lotsens styrande 
och ställande.

Lördag morgon och högsommarväder med 
endast en fri träning på 20 min. Tyvärr kom 
inte Per-Mikael Holm till start i sin Prototyp 
GT, enda noterade missödet var Claes som 
hade ett kabelbrott i fördelaren.

Till eftermiddagens kval började det regna, 
Bengt-Åke som kan hantera sin Elan både på 
torrt och blött underlag tog pole före Claes 
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och Janne Kling. Lotsen femma och jag lyck-
ades kvala in på nionde plats före V-åttorna. 
Elmon, Anders samt Micke, som var tillbaka 
i sin gula Sprite, avslutade fältet.

Söndagens båda race var heta tillställ-
ningar. På morgonens race knep startsnabbe 
Claes starten från sin tredje startruta men 
blev snabbt passerad av Janne Kling i GT 40 
som dock bröt med löst hjul efter sju varv. 

Min start var en katastrof – blev omkörd 
på startplattan av flera bilar. Claes blev se-
dan omkörd av Bengt-Åke som vann med 
Tommy Bencsik trea och Lotsen fyra. Jag 
lyckades ta tillbaka några placeringar och 
slutade tia när Mats Bergryd fick bryta och 
Jan Richter snurrade. Anders Arildsson 12 
och Micke 13, Elmon bröt efter teknisk flagg. 
Claes, Lotsen och jag tog pallplatserna i klas-
sen GT 12.  

Temperaturen steg till andra racet med 
Janne på pole före Bengt-Åke och Claes, se-
dan en bunt Elaner som fått fart på den torra 
banan. Jag missade starten igen och fick inte 
styrningen att stämma i värmen. 

Claes och Bengt-Åke hade en fight genom 
loppet om andraplatsen som Claes fick ge 
sig i sista kurvan till Cillas stora frustration. 
Lotsen kom fyra före tre Elaner,  Jimmy och 
Lars som tampades med omvänd ordning 
från första heatet följd av Jan elva och mig. 
Minstingsgänget vanns av Elmon före An-
ders och Micke.  

Ring Knutstorp 
Svenskt Sportvagnsmeeting 3–4 juli 

Efter förra årets inställda tävling var det åter-
igen dags för RHK-serien att tävla på Knuts-
torp. Med ett startfält på 245 anmälda som 

även innehöll 111 deltagare i Sportvagns-
mästerskapet hade man utökat tävlingen 
med en dag. Jag var skeptisk att anmäla mig 
efter erfarenheterna från 2019 års tävling 
men blev övertalad. Vädret började bra men 
förändrade sig och levererade både åska och 
störtregn på lördagskvällen. 

Healey Black Weekend!
Till vår GT-klass kom endast elva ekipage, 

varav fyra Healeys, då flera valt att avstå täv-
lingen. Den första träningen startade redan 
på fredagen med ett kort pass där alla våra 
Big Healeys blev svartflaggade med för hög 
ljudnivå. 

Samma visa i andra passet cirka 100 dba 
på alla tre bilarna. RHKs sympatiske Lars 
Palmqvist försökte att ge oss råd till föränd-
ringar inför lördagens kval, Claes satte på 
krök på utblåset och jag försökte dämpa in-
sugningsljudet. Trots allt hjälpte inte alla råd 
utan svartflagg för mig på grund av högt ljud. 
Samma för Claes som åkte in efter några 
varv. Lotsens kval blev kort efter att ha blåst 
motorn efter bara ett par varv.

Jag var förbannad och bestämde mig inför 
tävlingsledningen att på stående fot lämna 
tävlingen och aldrig återvända hit. Anled-
ningen är att vi kört åtta tävlingar i rad utan 
anmärkning på våra ljudnivåer. Är fullt med-
veten om att det är vi tävlande som äger lju-
det, men tror att Knutstorpsbanans grytut-
formning får ljudet att stanna kvar och delvis 
eskalera. Det tillsammans med den mångåri-
ga ivern att få igenom ett tillstånd för utbygg-
nad av banan skapar svårigheter. Meddelade 
också att jag och Elmon som klassrepresen-
tanter kommer att rekommendera RHK att 
undersöka alternativa tävlingsbanor.

Claes packade om ljuddämparen inför racet 
som han startade från andra startrutan efter 
Bengt-Åke och Mats Ek stod trea. Claes tog 
starten men kunde inte hålla emot hela racet 
utan blev tvåa. Tommy trea Jimmy och An-
ders Arildsson avslutade heatet.

Andra heatet blev en kamp mellan Bengt-
Åke och Claes som varade i tre varv tills 
även Claes blåste sin motor. Tommy tvåa 
före Per Roxlin och Jimmy.

Relativt magra heat med åtta respektive 7 
deltagare.

Mantorp Classic Festival
20–21 augusti

Så var det dags att starta upp RHK-serien 
igen efter semesteruppehållet. Nu på Man-
torps trevliga bana med en tvådagarstävling 
som var förlagd till fredag och lördag, av 
vilken anledning har jag inte klart för mig. 
Bra väderprognos med någon regnskur på 
fredagskvällen.

134 racingsugna deltagare med relativt 
fulla klasser förutom 1000cc-klassen som 
kanske tycker att den långa rakan är jobbig. 
I GT/GTS GTP -65 var vi sjutton anmälda 
med endast Anders Arildsson, Elmon och jag 
som representerade Healey Racing Team ef-
tersom Claes och Lotsens bilar var inne på 
akuten.

Test 1 och 2 visade att banan är som klippt 
och skuren för V-åttorna med tre Corvet-
ter, två GT40 samt en Ford Mustang Shelby 
GT350. Största hotet mot dessa var heatets 
kanske  minsta bil – dansken Palle Birkelund 
Pedersen i sin vrålsnabba Ginetta G4R som 
snurrade precis framför mig på uppvärm-
ningsvarvet i testheaten. Surt för Per Roxlin 
som drabbades av drivaxelbrott under testen 
och fick bryta tävlingen.

Efter testen var det kval på fredagskvällen 
och då kom helgens enda regnskur som del-
vis torkade upp under vårt kval. 
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Palle briljerade med låga 1.35 före fyra V- 
åttor och jag elva strax bakom Jimmy i sin 
MGB, fältet avslutades med Mats Bergryd i 
sin Mustang samt Elmon.  

Lördagen första race i vårt heat blev re-
lativt händelsefattigt efter att ledande Palle 
fick tekniska problem och bröt efter sex 
varv. Kaj Dahlbacka i sin Corvette segrade 
före Janne Kling GT40 och Lars Esselius 
Corvette. 

Häftigaste fighten var mellan två Elaner, 
Bengt-Åke och Tommy B, som Tommy 
bärgade med knapp marginal. Jari Konola 
blev sexa efter att ha övertagit styrningen 
av Mats Bergryds Mustang. Mats hade haft 
närkontakt av tredje graden med muren i sin 
maffiga Ford Boss 302 i en annan klass och 
sträckt nacken. Mitt race blev en ensam resa 
med en tiondeplats i mål. 

Avslutande racet blev återigen en Våtta-
fight där Kaj var jagad in i mål av Kennet 
Persson. Största fighten utspelade sig mel-
lan Jan Richter i sin superfina Corvette, mig 
och Jimmy som försökte i varje böj. 

Efter varvning av Kaj och Kennet lycka-
des jag hänga på ledarna och passera Jan R 
med en fin åttondeplats i loppet som gav 
applåder i Healey Racing Team. 

Imponerande insats av Anders Arildsson 
som verkligen fått fart på sin Sprite och 
lämnade övriga småttingar bakom sig.

Falkenberg Classic 17–19 september
Årets final i RHK-serien hölls som van-
ligt på Falkenbergsbanan tillsammans med 
Sportvagnsmästerskapet som också hade sä-
songsavslutning för 2021. Vädret gjorde oss 
påminda om att hösten är här med småkallt 
väder och kalla vindar som de 144 anmälda i 
vår serie fick känna på.

Jag hade tagit följe med Lars Weigl och vi 
anlände på fredagsförmiddagen lagom till 
vår enda träning. Till vårt heat var det fjor-
ton anmälda med Anders Schildt tillbaka och 
Micke Frieberg som har hoppat över skack-
larna och blivit MGB-förare. Saknades gjor-
des också fyra V-åttor samt Claes och Lotsen 
av kända skäl – båda dock närvarande efter-
som Claes körde Asconan och Lotsen var 
sidekick. 

Healey dominerar igen med Schildt vid rat-
ten!

På fredagskvällens kval markerade Anders 
att det skulle vara en Healey på pole före hela 
Elanmaffian på fem bilar som anfördes av 
Bengt-Åke och Tommy. Jimmy sjua och Jan 
Richter åtta i sin fantastiska Corvette precis 
före mig. 

Vinden hade mojnat tills på lördagen där 

Schildt tog starten i race ett, jag lyckades 
med tjuvstart med tio sekunders tillägg. 
Under loppet klämde sig Jimmy in före den 
femte Elanen med Anders Ek, jag hade till 
början en fight med Jan som jag sedan pas-
serade samt Lars Weigl som fick oljeläckage 
och svartflaggades. Lite nöjd med en sjunde 
varvtid som lovade gott inför race två.

På lördagskvällen hade vi i Healey Racing 
Team en tidig oktoberfest med allt från brat-
wurst, eierspätzle, öl,  lederhosen, tyrolerhatt 
och Bompa-Bompaunderhållning. 

Anders Schildt tog starten i race två som 
blev tät in i den tidigare ombyggda chikanen. 
Min plan var att hålla mitt innerspår och ut-
nyttja min startposition men blev tvungen att 
lämna plats både för Jimmy och Jan Richter. 
Jag hade häng på Jan och satsade – helt fel 
– i femte varvet på innerspår i högfartsböjen 
som han täppte till och jag smällde in i hans 
bakskärm. 

Mitt fel och skäms lite över det. Efter att 
safety car släppt fältet blev det en defilering 
av Anders. Stark körning av Emil på åttonde 
plats med sin Fairtrophe Electron Mkll, men 
även Micke som slutade nia i sin nyinköpta 
MGB, Anders A och Elmon kom därefter. Jan 
R fick teknisk flagg på grund av fladdrande 
bakskärm efter vår sammanstötning och Lars 
hade fortsatt problem med sitt oljeläckage.
Min summering blir en delvis trist avslut-
ning men med den stora trösten att jag 
denna säsong vann vår klass GT12F.

Emil utmanar pappa Elmon ... ... som får se sig passerad. Ingen ord-
ning på ungdomen i dessa dagar!

Anders Arildsson klättrar uppåt i "minstingarnas" kamp. 
Snart var han förbi Elmon och segrade i den interna kampen.

Claes Andersson blir lite snöpligt passerad av Bengt-Åke B i 
sista kurvan unde Velodromloppet. Surt sa Cilla!

Enthusiasten 163 December 2021 arbex.indd   6Enthusiasten 163 December 2021 arbex.indd   6 2021-11-22   06:51:562021-11-22   06:51:56



7

Bildkollaget ovan kan lätt ge intrycket att det bara är på ba-
nan det händer grejor, men så det inte alls!

Förutom ständigt mekande i depån, har vi också infört lite rena för-
nöjelsetraditioner!

Hela Kinnekullehelgen som inleder serien brukar mest bli ett stort 
och glatt återseendeevenemang.

Under Mantorphelgen i augusti firar vi varje år en hejdundrande 
kräftskiva (även om det där med en snaps till varje klo av naturliga 
skäl inte gäller, men snapsvisorna är legio!).

Avslutningstävlingen på Falkenberg i september firas med en riktig 
oktoberfest – vissa modiga män utstyrda i passande klädsel, till både 
deras egna och omgivningens glädje.

Och nu under vintern/våren lyser flitens lampa i de flesta garage – 
Claes A och undertecknad bygger nya motorer, PG Johansson knackar 
plåt och spacklar (fast där tror jag Mats Svanberg kommer att göra 
stora insatser!), Micke Frieberg lär känna sin nyanskaffade MGB-
racer, och jag är säker på att Elmon trimmar vidare. Blev ju omkörd av 
sonen några gånger ...     

     Anders Lotsengård

Claes A tar starten på Kinnekulle. PG Johansson och Jimmy E jagar 
Jan Richter i Corvetten påMantorp. 

PG Johansson tar sig fram i 
regnvädret på Kinnekulle.

Helgens suverän Anders Schildt under 
finaltävlingen på Falkenberg. 

Så här började det .... ... och så här slutade det för PG under hans försök 
att köra om Richters Corvette på Falkenberg.
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Sharing your Passion for 50 Years

Since our doors opened in 1972, our focus has always been  
on the enjoyment and pride of Austin Healey motoring.

A H Spares will continue to deliver the best possible service to our customers  
and promote the classic car industry for generations to come.

AH Spares Ltd. Units 7/8, Westfield Road, Kineton Industrial Estate,  
Southam, Warwickshire, CV47 0JH. UK. 

T: 01926 817181   F: 01926 817868   E: sales@ahspares.co.uk   ahspares.co.uk

We are excited to celebrate this milestone with you!

OPEN DAY 2022

Celebrate 
50 YEARS 

on 18th June 2022
at A H Spares 11am – 3pm

Join us
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AHCS 50 år 2020AHCS 50 år 2020 – som  – som 
firas nu 2022 firas nu 2022 

Nu är det snart dags att anmäla sig till jubileumshelgen på Nu är det snart dags att anmäla sig till jubileumshelgen på 
Hotell Strand i Borgholm på det fagra Öland 27–29 maj!Hotell Strand i Borgholm på det fagra Öland 27–29 maj!

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

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

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

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

Bokningen öppnar den 1 februari – dröj inte för länge, vi tror det kommer att bli fulltecknat!
Du bokar ditt deltagande direkt på hotellets hemsida (https://www.strandborgholm.se/boende-oland/austin-healey/)
Även betalningen sker direkt till hotellet – ingen anmälan eller anmälningsavgift till klubben. 

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

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

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

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

Välkomna till ett hejdundrande jubileum som vi nu laddat för i två år!  
      Austin Healey Club of Sweden
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PPlatsen – men inte själva lokalen, den är riven – har nu blivit 
hedrad med en minnesutmärkelse, se nedan utdrag från 
Leamington Courier 2021-07-05. 

Genom googling tror jag mig ha funnit att det inte är mer än nå-
got tiotal byggnader i Warwick som hedrats på detta sätt.

Den ursprungliga ”fabriken” vid Cape är dessvärre sedan många 
år jämnad med marken utan att ha lämnat några spår efter sig. 

Puben ”The Cape of Good Hope”, vardagligen bara The Cape, 
där Donald och hans närmaste var stamgäster och enligt legenden 
även planerade den kommande Big Healey, finns däremot kvar 
och är värd ett besök under kommande Englandsresor.

"Den lokala affärsmannen Donald Healey blev internationellt 
känd. 

Blue Plaque hedrar en viktig del av Warkwicks historia när 
Warwicks borgmästare Cllr Richard Edgington, avtäckte en Blue 
Plaque vid Healey Court i Coten på platsen där Donald Healey 
Motor Company låg från juli 1963 till december 1974 när företa-
get såldes."

Warwicks borgmästare Cllr Richard 
Edgington i en Healey.

Ovan: "The Cinema" idag och i går.

Ovan The Cape idag (bild från deras hemsida). 
Nedan två bilder från klubbens Englandsresa 1998. Till vänster tar 
några medlemmar djupa klunkar av ale, nedan ser man 
Per Schoerner på väg in.
Foto: Ditte Freudenthal.

Åldringsboende Åldringsboende 
förför

 Healeynördar! Healeynördar!
Nu kan åldrande Healeyentusiaster 

hitta ett passande boende – där Healeys 
tidigare showroom ”The Cinema” låg 

– finns det nu möjligheter att köpa eller 
hyra ett omsorgsboende. 

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

Sideways ”hi-torque” startmotor 

Snurrar betydligt snabbare och 
starkare än originalet        2 875:- 

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. 

Sideways SU gaslänkage 

Förbättrar känslan och elimi-
nerar glapp avsevärt.     2 938:- 

Sideways ventilkåpa 

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

Sideways spin-on oiljefilter  

Förenkla filterbytet med vårt kit  
och smidiga lösning     625:- 

Sideways 3.5:1 utväxling  

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

Sideways lyftarlock—sats 

Stoppar effektivt             
oljeläckorna    1 423:- 

Lucas Sports coil 

Den klassiska tändspolen från 60
-talet.                        338:- 

Sideways krängningshämmare 

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

Revival - V67S 20w/50 

Klassisk motorolja med 220 
ppm ZDDP     5 liter        633:- 

Revival  - Manual 30 

Klassisk tranmissionsolja speci-
ellt för overdrive 1 liter     179:-           

Razers - TR 140 LS 

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

Helt ny unik Sideways kolvserie. 

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

Sideways Sebring kit 

Ger betydligt bättre steg mellan 
växlarna med kvalité     14 375:- 

Sideways elfläkt 

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

Oljekylare—Setrab 

Bästa kvalitén inklusive slangar 
och AN-kopplingar            4 125:- 
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FFem år gammal och ivrigt poserande 
för Idun Vecko-Journalens utsände 
fotograf i Sparreholmsallén tillsam-

mans med mamma och pappa en sissådär 
57 år tillbaka i tiden. 

Men det är inte det som är viktigt. 
Huvudpersonen på bilden är naturligtvis 

bilen. En röd Austin-Healey 3000 Mk1 in-
köpt hos Åke Carlsson, en legendarisk och 
notoriskt rörig bilverkstad för brittiska bi-
lar hemma i Sparreholm. 

Bilen försvann efter några år från vår familj. 
Min mamma avverkade nämligen oräkneliga 
bilar under den tiden som rallyförare i bland 
annat Midnattssolsrallyt och andra äventyr på 
kurvstinna grusvägar runt om landet. 

Hur som haver – Big Healeyn stod inte 
längre i vårt garage, men var ändå på något 
vis evigt parkerad i mitt pojkhjärta. 

Jag var bergfast övertygad om att detta 
måste vara den absolut snyggaste sportbilen 
världen producerat. 

Det var något i kombinationen av den 
mjuka bakdelen med den aggressiva gril-
len som fascinerade

Tiden gick och åren snurrade fram till 
2021 – och här står jag igen med egen 
nyckel i handen. 

Stolt ägare – denna gång dock utan Vega-
mössa – till en Healey-blå Austin-Healey 
3000 Mark 2 från samma år som min kära 
fru föddes, 1962. 

Det är en vacker blå bil som hittade sin 
första ägare på vischan utanför Los Ang-
eles i USA. Där levde den ett vad jag för-
modar härligt liv på tjälskottsfria vägar. 

Vartefter åren tickade vidare så hamnade 
bilen så småningom djupt begraven under 
skrot och bråte i en fallfärdig stolplada nå-
gonstans i Kalifornien. 

Dåvarande ordföranden i holländska 
Austin-Healeyklubben hittade på miraku-
lösa vägar bilen, plockade ner den i bitar 
och förvandlade ankungen till den svan 
den var född till. Arbetet var minutiöst och 
resultatet storartat. Ner till minsta mutter, 
allt gavs stor kärlek. 

Jag är ingen utpräglad bilnörd och verkli-
gen ingen trollkarl i motorutrymmet, men 
minnet av mammas Austin-Healey hade 
följt mig så länge att jag en dag förra året 
gick in till min vän motorentusiasten Tho-
mas Hedberg på hans fina verkstad Aston 
Hill på Lidingö och sa att nu är det dags, 
kan du hjälpa mig att finna en rimligt be-
kymmerfri Austin-Healey 3000? 

Hemma efter en 57 år Hemma efter en 57 år 
lång omväg.lång omväg.
Det är jag i Vega-mössan!Det är jag i Vega-mössan!

Text och bilder: Carl LewenhauptText och bilder: Carl Lewenhaupt

Åke Carlssons bilverkstad i Sparreholm må vara nedlagd, men lokalen Åke Carlssons bilverkstad i Sparreholm må vara nedlagd, men lokalen 
och skyltarna finns kvar! Kanske läge för kulturminnesmärkning?och skyltarna finns kvar! Kanske läge för kulturminnesmärkning?

Min drömbil klar för avhämtning.Min drömbil klar för avhämtning.
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Tillsammans med verkstadschefen Olaf 
Jochem (från Holland) finkammade de 
marknaden på kontinenten och så en vack-
er dag i våras dök den renoverade bilen 
från ladan i Kalifornien upp hos en hand-
lare i Paris. Och – voilà – idag står det åter 
en Austin-Healey 3000 parkerad hemma i 
Sparreholm!

Avslutningsvis kan jag nämna några ra-
der om märket på grillen. 

Det är från 1941 och Automobile Asso-
ciation i London. Märket är alltså lika eng-
elskt som bilen men med några extra år till 
på nacken. 

Emblemet satt ursprungligen fastskru-
vat på min farfars sportbil (märke tyvärr 

okänt) när han bodde i England. Farfar 
hette Erik Lewenhaupt och var frivillig i 
såväl Finland som Norge för att slutligen 
hamna hos de brittiska fallskärmstrupper-
na. Han var kapten i engelska 6th Airborne 
Division (alltså Montys Red Devils) och 
hoppade ut över Normandie på D-dagen. 
Han var även med om Rehn-övergången 
och befrielsen av både Paris, Köpenhamn 
och Oslo. Han byggde senare upp en krigs-
skola i Hong-Kong och var slutligen en av 
grundarna av den svenska fallskärmsjägar-
skolan i Karlsborg – FJS.

Så min kära Healey är som du förstår en 
kär familjemedlem på fler än ett sätt.

Carl Lewenhaupt #814

Fyndskick i USA. Verkligen ett "barn find".

Ovan: Chassit på god väg.
Nedan: Med ny inredning i perfekt skick.

Ovan: Ett motorrum, något bättre än i fyndskicket!
Nedan: Och så här tar den sig ut en vacker dag i Sparreholm.

Lite att bita i – nyankommen till Holland.
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That‘s not a distributor !
This is a complete 
ignition-system !
• Formular 1 spark balancing
• Less emissions
• Maintenance-free
• Simple installation
• Lower fuel consumption
• Attractive "original" look
• Stronger spark at all speeds
• Easy timing: with built-in LED
• less noise & more power

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

Ask for a free information leaflet !
or call +44 (0) 12 93 84 72 03 
scparts.co.uk/123-ignition

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

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

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

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

Half the weight, twice the power!
With our Superlight AC Alternator 
conversion kit all Lucas dynamos can 
be replaced. You can benefit from the 
following improvements: Since the Su-
perlight 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

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

4.0J x 15", 48 spokes
215191  £234

5,5J x 15", 72 spokes
201870  £276

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

3 different types: 
16 Pre set curves 
USB 
Blue Tooth

Boot rack
‚works type‘
stainless steel  £269

Hand wringer
for chamois and towels,  
with powder-coated frame
535394  £166

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

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

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

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

Spot lamps and fog lamps
Chrome-plated, mounting at the back or  
below (original style), with diffuser as 
fog lamp or with clear glass lens as  
additional headlamp
5.3/4" £82 each
Spot lamp, attached below 214046
Spot lamp, rear mounted 22842
Fog lamp, attached below 214047
Fog lamp, rear mounted 22841
7" £125 each
Spot lamp, attached below 328090
Fog lamp, attached below 206270

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

BN1, BN2  70cc Combustion chamber 328138  £2,773
BN1, BN2 Pre-finished ‘Fast road’ 328139  £3,193
BN4 to BJ8 Standard specification 206462  £2,924
BN4 to BJ8 Pre-finished ‘Fast road’ 206460  £2,924

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

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

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

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

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

 
BRAND  
NEW !

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

SC PARTS GROUP LTD

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

All prices include VAT at 20 %

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

Enthusiasten 163 December 2021 arbex.indd   14Enthusiasten 163 December 2021 arbex.indd   14 2021-11-22   06:52:102021-11-22   06:52:10



15

That‘s not a distributor !
This is a complete 
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• Easy timing: with built-in LED
• less noise & more power
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or call +44 (0) 12 93 84 72 03 
scparts.co.uk/123-ignition
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BN1, BN2 15275  £300 BN4 up to BJ8 215131  £210
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5.5J x 15", centre lock type
16384  £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

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

Half the weight, twice the power!
With our Superlight AC Alternator 
conversion kit all Lucas dynamos can 
be replaced. You can benefit from the 
following improvements: Since the Su-
perlight 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

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

4.0J x 15", 48 spokes
215191  £234

5,5J x 15", 72 spokes
201870  £276

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

3 different types: 
16 Pre set curves 
USB 
Blue Tooth

Boot rack
‚works type‘
stainless steel  £269

Hand wringer
for chamois and towels,  
with powder-coated frame
535394  £166

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
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thrust washer. Complete car set 
BN1 to BJ8
479916  £70

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

Spot lamps and fog lamps
Chrome-plated, mounting at the back or  
below (original style), with diffuser as 
fog lamp or with clear glass lens as  
additional headlamp
5.3/4" £82 each
Spot lamp, attached below 214046
Spot lamp, rear mounted 22842
Fog lamp, attached below 214047
Fog lamp, rear mounted 22841
7" £125 each
Spot lamp, attached below 328090
Fog lamp, attached below 206270

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

BN1, BN2  70cc Combustion chamber 328138  £2,773
BN1, BN2 Pre-finished ‘Fast road’ 328139  £3,193
BN4 to BJ8 Standard specification 206462  £2,924
BN4 to BJ8 Pre-finished ‘Fast road’ 206460  £2,924
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Austin Healey, 600 Pages
Sprite/Midget, 324 Pages
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… 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

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

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

Chrome bumper conversion kit for 
Midget 1500
This kit inludes all brackets and wing 
inserts. Radiator grille, bumpers, overri-
ders and lamp units are also included 
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Henrik Dunges vackra Healey 100, BN1, 1955Henrik Dunges vackra Healey 100, BN1, 1955
Foto: Henrik DungeFoto: Henrik Dunge
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Nya klubbmedlemmar presenterar sig 
Jag fortsätter ta mig friheten att ställa några frågor till våra nya klubbmedlemmar sedan förra Enthusiasten.

Ni som är sektionsansvariga – ta chansen och kontakta nya medlemmar i era regioner! 
Vill ni ha adressuppgifter etc, så meddela redaktionen!

Någon som känner igen ...Någon som känner igen ...
... sig själv eller bilen på denna bild från 1959?... sig själv eller bilen på denna bild från 1959?

Vet att bilden varit med tidigare, men nya medlemmar kanske har nya idéer?

Jag har haft två riktiga Healey tidigare. En racinggreen 1965 3000 MK 3 som jag hade 
1968–1969. Det var min enda bil och jag använde den som turnébil, bland annat i Norrland 
i 25 graders kyla. Den var inte lättstartad och värmen var inte överväldigande. Dock var den 
varmare än mina tidigare MGA. 

Senare köpte jag ytterligare en MK 3 av 1968 års modell. Måste alltså vara en de sist tillver-
kade. Den hittade min kamrat Kjell Broberg åt mig. Den stod i ett garage i Reftele hos ägarens 
mamma. Ägaren jobbade i Finland – det var ett stort detektivarbete att hitta honom. 

En underbar bil som hade gått under 3000 mil. Såldes till en bilhandlare i Oskarshamn med 
löfte om att om den skulle säljas hade jag första tjing. Men den försvann tillbaka till England 
för en mycket hög summa ...

Tävlade några år på 80–90-talet i Historic Racing med Triumph TR2. Saknar spänningen. 
Såg racegrodan på blocket. Sa till min kära hustru: –Den skulle nog passa mig. Går sakta, blir 
jag rädd kan jag hoppa ur och springa bredvid!

Bilen byggd av Leif Molin. På senare år framgångsrikt tävlad med av Mikael Frieberg. 
Klassvinnare! Snälla Big Healeyåkare: Vinka när ni varvar mig!

Var medlem i klubben någon gång under 70-talet. Tävlade samtidigt med Ulf Lydholm som 
då körde SID1 och han uppmuntrade mig att tävla.

Nils Börge Gårdh, 70+ år, Strängnäs. Racegroda Austin-Healey Sprite 1959. Ej reg. Gul.   Medl nr 821.

Ovan racegrodan med Micke Frieberg.
Nedan min gamla 3000, bild från 1971

Medlemstillströmningen är inte så mager som, det kan verka av nedanstående 
– ytterligare fyra nya medlemmar som av olika skäl ännu inte svarat påmin enkät. Det kommer mera!
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DDatumet 9/11 kan ju förknippas med död och terror 
efter den stora katastrofen i New York. Men för 
oss numera även en glädjens dag, då sonen Johan 
äktade sin kära Cissi detta datum.

Bröllopet var faktiskt en överraskningsfest där Cissi med hjälp 
av familjerna och goda vänner lyckats med att arrangera festen 
och sedan hålla det hemligt för den tilltänkta maken.

Visst hade det planerats för bröllop tidigare men sedan kom det 
två barn, och sedan blev det pandemi, och sedan köpte de hus, 
och sedan ... Saker och ting har ju en tendens att rinna ut i sanden 
men tur att Cissi tog tag i det för det blev en kväll som vi sent ska 
glömma. 

Festen och vigselakten hölls på Långängens Värdshus på Li-
dingö med vacker natur som en perfekt inramning. Vädergudarna 
var nådiga för det kom bara några små stänk innan akten, men det 
ska ju bringa lite extra lycka i livet. 

Vigselförrättaren gjorde det han skulle och till slut så var de 
unga tu man och hustru. För att fira lite extra så var även 100:an 
inbjuden och dagen till ära pyntad med sedvanlig skylt och plåt-
burkar bakom bilen. Att få köra sin kära Austin-Healey ger ju 
extra glädje och krydda i livet, även om åkturen blev lite kort.

Efter lite förfriskningar i alla torra strupar så började en fest-
kväll som inte gick av för hackor. En starkt bidragande orsak var 
ett av Sveriges bästa live band, Isaac And The Soul Company, 
som med en otrolig energi och spelglädje gjorde att kvällen lyfte 
och dansgolvet fullt. Man blandar friskt mellan gamla och nya 
låtar och gör det med en otrolig finess och känsla och alla i bandet 
ger järnet på scen.

Som ni ser gick det även bra att dansa utomhus och som nygifta 
äger man kvällen och gör som man själva vill!

I början av kvällen fick vi en förfrågan från bandet om det var 
okay att ta lite bilder på bandet ihop med bilen. Som en god am-
bassadör för klubben var svaret ett självklart JA! 

Man ville ha lite nytt och fräscht bildmaterial och med lite tur 
så kan det nog dyka upp en svart AH 100 i lite olika sammanhang 
och en del bilder ligger redan ute på Facebook och Instagram där 
man uppmanar sina fans att gissa på bilmärket. Bara det är ju en 
bra PR för vårt kära märke och klubben.

Vi kan bara tacka Isaac And The Soul Company för en oför-
glömlig kväll och även sonen Johan som tackade ja. Annars 
hade nog kvällen blivit lite krystad och med sämre stämning!

Ulf Aggeryd

Vår Healey Vår Healey 
100 i 100 i 

celebert celebert 
sällskap.sällskap.

Fotograf: Jesper Naenfeldt. Övriga foton: Lena Larsson
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Lördagen den femtonde november hade Healeyklubben sty-
relsemöte hemma hos ordförande Ulf Aggeryd och hans 
Lena i Strängnäs. Man tog bland annat det formella beslutet 
att det försenade 50-årsfirandet går av stapeln sista helgen 

i maj 2022!
Samtidigt hade hans kamrat Johan H Larsson, medlem även i Healey-

klubben med sin fina Austin-Healey 100, bjudit in sina MG-kamrater till 
en garageträff. 

Träffen var ett MG-klubbsarrangemang, men Johan hade alltså även in-
bjudit AHCS-styrelsen att ansluta. Min eminenta och hjälpsamma företrä-
dare som redaktör, Tommy Lyngborn, som gått vidare i karriären till att 
nu vara redaktör för MG-klubbens tidning MG Bulletinen, har servat mig 
med bilder och textunderlag till en rapport från träffen.

Ett 30-tal personer hade anslutit och Mats och Ami var de enda som var 
rättrogna och kom i MG. Ulf A hade det så praktiskt att han har sitt garage 
mitt emot Johans, så hans Austin-Healey 100 var också där!

Johans garage innehåller en fin blandning av fordon, MG, Austin-Healey, 
Porsche, Bentley och Volvo. En krasslig Lamborghini var på tillfälligt be-
sök hos doktorn för en hälsokur. Dessutom fanns ett par fina kappseglings-
båtar.

Det blev givetvis en del bilsnack och däcksparkande följt av grillade kor-
var och kaffe med kladdkaka. 

Dagen avslutades med en kappkörningsduell mellan klubbarna. Varje 
klubb representerades av tre medlemmar som var och en skulle köra två 
varv på så lika tid som möjligt. Minsta differens vann. MG-klubben var ar-
tiga värdar och gratulerade Healey-klubben till en hedrande andraplats …
Alla tackade för ett trevligt initiativ av Johan och Catharina – särskilt 
tackade Healeymedlemmarna för att de fått möjligheten att smita in. 
Träffen avslutades med ett gruppfoto taget av Ami von Waldegg. 
Övriga foton av Tommy Lyngborn.

Anders Lotsengård

Johan går igenom kommande MG-aktiviteter för säsongen 2022,
samtidigt som Ulf och Lena Aggeryd förbereder korvgrillning. 

AHCS styrelse på besök hos MG-klubben.AHCS styrelse på besök hos MG-klubben.
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Healeyklubbens styrelse var hungrigast! Tommy Lyngborn inledde MG-klubbens segersvit.

Ulf A pressade förgäves sin Healey 100 ... ... när Christer Farneman styrde MGBn till seger i för MG-klubben.

AHCS styrelse på besök hos MG-klubben.AHCS styrelse på besök hos MG-klubben.

Årets julklapp!Årets julklapp!
Om ni inte redan beställt julklappar från ”AHCS:s internationella logistikcenter” i England så är detta ytterligare en chans att klara av inköpen.

Duschhandduk i fyra fräscha matchande färger som passar in i alla badrum. Marinblå, nougat, duvblå och vit med vår Austin-Healey 
logga prydligt broderad i rött. Jättesnygga!  Storlek 130X70 cm i bästa ”Fairtrade” märkt bomullsfrotté 550gr/m2.
Beställ omgående för säker leverans före jul. AHCS kundtjänst: 076-282 80 99 eller e-post: mfrieberg1@gmail.com
eller hämta på vårt centrallager i Stjärnhov, öppettider 00.00-24.00, måndag–söndag.

Pris   295.- plus frakt.Pris   295.- plus frakt.  
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Spritekillen var nästan chockad när han 
inte kunde hitta någon som helst rost och 
original-gummimattorna, papp-panelerna 
i bagageutrymmet samt motorns lyftkrok 
fanns kvar. Stötfångarjärnen hade aldrig 
varit skadade och huvlåset funkade per-
fekt. Lacken var smutsig men original och 
klädseln torr, men inte särskilt spräckt. 
Nummerplåtshållarna visade att bilen 
var köpt hos Town & Country Imports i 
Compton, Kalifornien men när jag kollade 
verkade de inte finnas kvar.

Spriten måste vara det ultimata ladufyn-
det. För den oinitierade kanske den bara var 
en gammal, sliten bil, men … Kompisarna 
säger att jag borde stoppa i en 1275-motor, 
fixa det och det, men då skulle jag ju för-
störa den unika originaliteten.

Det låter knasigt att bli lika upphetsad 
över en Frogeye från -59 som över en 
McLaren P1, men hallå där – vi snackar 
klassikerhobbyn och den är knappast känd 
för att vara rationell.”
   Jay Leno 
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BUTIKEN I BORÅS
Källbäcksrydsgatan 1 
Mån-Fre 08-17, Lör 09-15

KUNDTJÄNST
info@verktygsboden.se 
033 - 20 26 50

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

GARAGEINREDNING, RÖD/SVART
Komplett garageinredning med verktygsvagn i rött- 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.

#53394#53394
MC LYFTBORD, HYDRAULISKT
Hydraulisk mc-lyft med en kapacitet på 400 
kg. Höj och sänkning sker med hjälp av två 
fotpedaler. 4 st. hjul varav 2 st. är svängbara.

#4948004#4948004
ENPELARLYFT 2500 KG
Flyttbar hydraulisk enpelarlyft med mekaniska 
spärrar som tar mindre plats än en tvåpelarlyft. Inga 
installationsbekymmer med för klen betongplatta..

#498003#498003
SERVICELYFT, 3 000 KG, ELSPÄRRAR
Lämplig lyft för däckbyten och jobb utmed bilens sidor. 
Mekaniska spärrar som frigörs med elektromagneter 
via manöverpanelen 

KAMPANJ

#506266#506266
DÄCKMASKINSPAKET SEMI PROFFS

#513923#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. 

1.6951.695KRKR

#513169#513169
SLIPMASKIN ROS090 MED DAMMSUGARE   
Paket med  oscillerande enhandsslipmaskin och 
dammsugare, för dammfri slipning.
Oscillerande enhandsslipmaskin för effektiv 
slipning av alla slags ytor. 

#76849#76849
KALLBANDSÅG G5013W, MED STATIV
En av marknaden bästa metallbandsågar för 
garaget eller den lilla verkstaden. Den klarar 125 
mm rundstänger och 125x150 mm rektangulärt 

6.4706.470KRKR

#520630#520630
POLERPALL
Arbeta bekvämt utan att slita ut rygg och knän. 
Rullbar pall med låg vikt och smart förvaring för 
dina polermedel och tillbehör.  

599599KRKR

#510425#510425
TVÅPELARLYFT, 4-TON
Hydraulisk tvåpelarlyft med självlåsande 
lyftarmar som är lämplig till personbilar och 
mindre transportfordon. Perfekt lyft för garaget.

21.90021.900KRKR

#511754#511754

SAXLYFT, HÖGLYFTANDE, 
3000 KG
Saxlyft för montering ovanpå golvet, fyra 
hydraulkolvar gör att lyften bara är 105 mm hög i 
nedfällt läge. Uppkörningsrampen kan fällas ut och 
användas som lyftramp, de mekaniska spärrarna 
aktiveras automatiskt vid höjning och frigörs med 
tryckluft vid sänkning. 

perfekt för dig som jobbar med något större fälgdiametrar och lågprofilsdäck.
För mer info besök vår hemsida.

 

3.9953.995KRKR5.3855.385KRKR

#513533#513533

21.75021.750KRKR

OMGÅENDE LEVERANS!

5.9005.900KRKR

35.99535.995KRKR
47.80047.800KRKR

31.50031.500KRKR

41.90041.900 KRKR

18.49918.499KRKR

KAMPANJ

”F”För några veckor sedan fick jag 
ett brev från en man som bor 
bara 16 kilometer från mitt ga-

rage. Han var mer upptagen av vilket hem 
hans bil skulle gå till än vad han skulle få 
för den. 

Han hade många känslomässiga bind-
ningar till den då hans pappa hade köpt 
den ny och ville ge mig bilen istället för att 
sälja den. Den hade stått sedan 70-talet och 
inte rullat på 50 år och brevet var precis ett 
sådant som jag går igång på.

Jag försökte att inte låta alltför upphetsad 
när jag frågade vad det var för bil och det 
visade sig vara en Austin-Healey ”Fro-
geye” Sprite från 1959, vit med röd inte-
riör. Då hade modellen just introducerats i 
USA så den var väldigt tidig.

Jag åkte över till hans garage men kunde 
knappt se bilen för allt skräp som var travat 
på den. Huset var sålt och garaget måste 
tömmas. ”Kom tillbaka om ett par dagar, då 
har vi rensat allt och då kan du hämta Spri-
ten”, var budskapet. När jag kom dit med 
en flaska Champagne och en biltransport en 
vecka senare var jag fortfarande inte riktigt 
säker på vad jag köpt!

Jag måste erkänna att den såg överraskande 
bra ut, men den gick inte och nycklarna var 
försvunna. Motorn gick dock runt och innan 
jag började rota i den ringde jag en Spriteex-
pert jag känner och han blev nästan mer ex-
alterad än vad jag var, det är sällan med ser 
en Sprite i originalskick, med originalmotor 
och allt. De flesta är rejält misshandlade, el-
ler åtminstone kraftigt modifierade. 

Jay Lenos ”barn find” Jay Lenos ”barn find” 
– en Frogeye Sprite.– en Frogeye Sprite.

I oktobernumret av brittiska Octane Magazine var Jay Lenos krönika alldeles ovan-
ligt intressant för oss Healeyentusiaster. 

Leno berättar där hur han ”fick” en Sprite i originalskick för att ägaren ville för-
säkra sig om att den skulle få ett gott hem. 

Vill du läsa originaltexten finns den som sagt i Octane, och har ni ett abonnemang 
på readly.se finns oktobernumret kvar där. Om ni vill ha den på svenska kan ni is-
tället läsa min översättning av Healeydelen i krönikan nedan.
     Robert Petersson 

Spriten har blivit en riktig kändisfavorit i USA. På bilden som är från 2017 
putsar Jay Leno rutan på en annan Frogeye som tillhör Caithlyn Jenner. 
Fotot kommer från den amerikanska specialisten www.bugeyeguy.com 

Enthusiasten 163 December 2021 arbex.indd   22Enthusiasten 163 December 2021 arbex.indd   22 2021-11-22   06:52:232021-11-22   06:52:23



23

Vi
 re

se
rv

er
ar

 o
ss

 fö
r p

ri
sf

ör
än

dr
in

ga
r, 

sl
ut

fö
rs

äl
jn

in
g 

oc
h 

fe
ltr

yc
k.

BUTIKEN I BORÅS
Källbäcksrydsgatan 1 
Mån-Fre 08-17, Lör 09-15

KUNDTJÄNST
info@verktygsboden.se 
033 - 20 26 50

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

GARAGEINREDNING, RÖD/SVART
Komplett garageinredning med verktygsvagn i rött- 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.

#53394#53394
MC LYFTBORD, HYDRAULISKT
Hydraulisk mc-lyft med en kapacitet på 400 
kg. Höj och sänkning sker med hjälp av två 
fotpedaler. 4 st. hjul varav 2 st. är svängbara.

#4948004#4948004
ENPELARLYFT 2500 KG
Flyttbar hydraulisk enpelarlyft med mekaniska 
spärrar som tar mindre plats än en tvåpelarlyft. Inga 
installationsbekymmer med för klen betongplatta..

#498003#498003
SERVICELYFT, 3 000 KG, ELSPÄRRAR
Lämplig lyft för däckbyten och jobb utmed bilens sidor. 
Mekaniska spärrar som frigörs med elektromagneter 
via manöverpanelen 

KAMPANJ

#506266#506266
DÄCKMASKINSPAKET SEMI PROFFS

#513923#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. 

1.6951.695KRKR

#513169#513169
SLIPMASKIN ROS090 MED DAMMSUGARE   
Paket med  oscillerande enhandsslipmaskin och 
dammsugare, för dammfri slipning.
Oscillerande enhandsslipmaskin för effektiv 
slipning av alla slags ytor. 

#76849#76849
KALLBANDSÅG G5013W, MED STATIV
En av marknaden bästa metallbandsågar för 
garaget eller den lilla verkstaden. Den klarar 125 
mm rundstänger och 125x150 mm rektangulärt 

6.4706.470KRKR

#520630#520630
POLERPALL
Arbeta bekvämt utan att slita ut rygg och knän. 
Rullbar pall med låg vikt och smart förvaring för 
dina polermedel och tillbehör.  

599599KRKR

#510425#510425
TVÅPELARLYFT, 4-TON
Hydraulisk tvåpelarlyft med självlåsande 
lyftarmar som är lämplig till personbilar och 
mindre transportfordon. Perfekt lyft för garaget.

21.90021.900KRKR

#511754#511754

SAXLYFT, HÖGLYFTANDE, 
3000 KG
Saxlyft för montering ovanpå golvet, fyra 
hydraulkolvar gör att lyften bara är 105 mm hög i 
nedfällt läge. Uppkörningsrampen kan fällas ut och 
användas som lyftramp, de mekaniska spärrarna 
aktiveras automatiskt vid höjning och frigörs med 
tryckluft vid sänkning. 

perfekt för dig som jobbar med något större fälgdiametrar och lågprofilsdäck.
För mer info besök vår hemsida.
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The performance is legendary...
      You deserve the best...

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

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

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

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

Austin Healey
Performance Parts

Braking Suspension Electrical

100S Parts Gearbox Steering

New Products Include:
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Rauno Aaltonen började köra rally med 
en Saab 93 och vann 1961 det finska rallyt 
med en Mercedes Benz 220 SE. 1961 var 
Rauno co-driver åt kända Mercedes-föraren 
Eugen Böhringer i det Polska Rallyt som 
de vann. Böhringer blev mycket impone-
rad av den 23 åriga Rauno och kontaktade 
då BMC:s tävlingschef Stuart Tuner. Han-
berättade om Rauno Aaltonen som sedan 
körde sitt första rally som fabriksförare för 
BMC 1962 i Monte Carlo rallyt med en 
Mini Cooper. Rauno hade sedan stora fram-
gångar även med Big Healeys.

Mellan 1963 och 1968 körde han sexton 
internationella rallyn med pallplaceringar. 
Rauno Aaltonen är 83 år.

Timo Mäkinen startade sin internatio-
nella karriär 1959 med att köra 1000 La-
kes Rally i Finland med en Triumph TR3 
och därefter med Volvo och Saab. 1962 
fick Timo Mäkinen ett fabrikskontrakt med 
BMC. Han körde både Austin-Healey 3000 
och Mini Cooper. Med en Austin-Healey 
blev han femma i RAC Rallyt 1963 och 
1964 kom han på andra plats i RAC Rallyt, 
också med en Austin-Healey. Åren 1964–
1967 körde han elva internationella rallyn 
med pallplaceringar.Timo Mäkinen gick 
bort 2017, han blev 79 år.

Paddy Hopkirk, bilskolläraren från 
Irland, började köra rally 1955 och tog sitt 
första Trophy Circuit of Irland och blev då 
årets mest framgångsrika irländska rally-
förare. Tävlingschefen för Triumph, Ken 
Richardson, fick upp ögonen för Paddy och 
han fick då köra Triumph TR2. Han körde 
Monte Carlo Rallyt 1962 med en Sunbeam 
Rapier och kom på en tredje plats. 

 Paddy imponerade vid en testkörning 
med Pat Moss med en Austin-Healey och 
han blev då erbjuden ett fabrikskontrakt 
av BMC:s tävlingschef Stuart Turner. Han 
körde sin första tävling 1963 med en MGB 
i Le Mans 24 Hour Race. 

Paddy körde också Austin-Healey fram-
gångsrikt.  Åren 1962–1970 körde han sex-
ton internationella rallyn med placeringar 
från 1–3. Paddy Hopkirk är 88 år.

Först kom Pat Moss 1955 och under 
1961–1962 kom Paddy Hopkirk, Rauno 
Aaltonen och Timo Mäkinen till BMC:s 
tävlingsavdelning i Abingdon. 

Alla körde de framgångsrikt MG, Austin-
Healey och Mini Cooper till många klass- 
och totalsegrar. Utöver dessa fyra fabriks-
förare körde många andra förare för BMC:s 
tävlingsavdelning. Bland annat körde Harry 
Källström och Lars-Ingvar Ytterbring flera 
tävlingar i BMC:s färger. 

BMC:s tävlingsavdelning låg tillsammans 
med tillverkningen av bland annat Austin-
Healeys i Abingdon.

Pat Moss körde sin första tävling med den 
Morris Minor som hon fick av sin bror Stir-
ling Moss. Hon ville ha en snabbare bil och 
sålde Morrisen och köpte en Triumph TR2. 

BMC:s tävlingschef Marcus Chambers 
erbjöd Pat Moss att köra RAC rallyt 1955 
med en MG TF. Året därpå körde hon RAC 
rallyt med en MGA. Hon fick då ett fabriks-
kontrakt. De stora framgångarna kom när 
hon körde Austin-Healey. 1958 blev hon 
Europamästare i rally. 

Det blev ytterligare fyra EM-titlar 1960, 
1962, 1964 och 1965. Sista rallyt hon körde 
var RAC Rallyt 1962 med en Austin-Hea-
ley. Åren 1959–1962 körde hon tio inter-
nationella rallyn med pallplaceringar. Pat 
Moss gick bort 2008, hon blev 74 år.   

Förarna som satte BMC Förarna som satte BMC 
på världskartanpå världskartan  

 – med Austin-Healeys och andra BMC-produkter. – med Austin-Healeys och andra BMC-produkter.  

BMC:s fabriksförare Pat Moss, Paddy Hopkirk, BMC:s fabriksförare Pat Moss, Paddy Hopkirk, 
Rauno Aaltonen och Timo Mäkinen.Rauno Aaltonen och Timo Mäkinen.      

Text: Gert Assermark   
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Pojkdrömmen som ska förverkligas, del 26Pojkdrömmen som ska förverkligas, del 26

När detta skrivs, är vi en bit in i november, 
och regnet strilar utanför fönstret. Våra båda 
körbara sommarbilar har gått i idé för vin-
tern, sommarmöbler med mera är undan-
stoppade, löven krattade och så vidare. Alltså 
dags att börja jobba i garaget igen. 

Sist jag rapporterade något därifrån, så hade 
jag börjat lite med motorhuv och baklucka 
innan huset pockade på uppmärksamhet. Nu 
har luckorna fått lite epoxigrund sprutat på sig, 
och spacklingen påbörjats. När man som hän-
dig amatör rullar en huv i engelskt hjul, uppstår 
alltid lite små, små veck efter hjulen. Tror att 
om man tränar längre med hjulet, så kanske man 
lär sig att ha ett mindre tryck mot plåten. Men 
nu är man inte proffs på detta, utan får spackla 
ut dessa veck istället. Då använder jag Berners 
polyesterspackel med metallpulver i. Inte det 
billigaste, men ack så bra. 

Slipa gör jag för hand med Mirkas Abranet-
kloss kopplad till en klassisk Electrolux damm-
sugare modell puck. Fördelen med den är att 
man slipper allt damm i luften, då Abranetpap-
peren är som nät med tusentals hål i. Nu är ju 
jag van att spackla i mitt yrke, annars kanske en 
maskin hade varit lämpligare för detta.

Så, det är vad som händer i garaget för när-
varande. Men när man står där och slipar mo-
notont, kommer tankar farande i huvudet. Vad 
hade jag gjort i stället för detta, om jag inte in-
spirerats av kompisar och min bror Lasse. Sport 
har ju aldrig intresserat mig. Båtar verkar för 
omständligt. 

Bara att äga en är ju förenligt med en massa 
”måsten”. Gå vakt på båtklubben. Ta upp och 
lägga i på bestämda dagar. Vinterförvaring i 
storstad … Måla och fixa i kyla under presen-
ning. Nej. Inget för mig. Motorcykel har jag ägt. 
Varmt och eländigt med alla skyddskläder en fin 
sommardag. Renovera hus gör jag ju yrkesmäs-
sigt. Nej, jag tror att det var menat att bli bilar 
och motorer. Intresset kom ju tidigt med Corgi 
och Dinkybilar, sedan plastbyggsatser, Scalex-
tric etcetera. Byggde egen mini-bike som tonår-
ing, och ställde bland annat ut på Hot Rod Show.

 Kompisar från den tiden umgås jag med fort-
farande. De har också snöat in på bilar och mo-
torer. Var och renoverade i huset hos en sådan 
kompis för ett tag sedan. Tre garage på sin tomt, 
det största var på 130 kvadratmeter! Ett paradis 
för en nörd. Svarv, fräs, kantbock, valsmaskin, 
engelskt hjul, pneumatisk hammare och massor 

av annan bra utrustning. 23 bi-
lar i olika stadier av byggnation. 
Hojar och Hot Rods, Porschar 
med mera. I salig blandning. 

Man kan väl lugnt konstatera 
att man har fått många fina vän-
ner genom denna härliga hobby. 
Sedan har ju tyvärr några fallit 
ifrån. Nu senast min dekalmaka-
re Uffe, som gjort bl.a. siffrorna 
59 på Frogeyens dörrar, texten 
på firmabussen med mera. En 
samlare och renoverare av klas-
siska BMW motorcyklar. Man 
står och blir lite nostalgisk och 
sentimental med slipklossen i 
hand. Undrar om det kommer 
med åldern?

Har precis anmält hustrun och 
mig till Norgemötet. Nu har 
jag satt hård press på mig själv 
att gå i mål med Big Healeyn. 
Senast jag hade sådan press 
på mig, var inför Healeymötet 
”3:rd European Healey Mee-
ting” i Halmstad 2008. Då gav 
PG mig ultimatumet ”Du får en 
reservplats mot att du kommer 
med Frogeyen” Då stod den 
som ett tomt olackat skal, med 
sju månader kvar till mötet. 
Men jag var med i Frogeyen! 
Hustrun valde att stanna hemma 
den gången, då hon backat mig 
till 100 % under min maniska 
renovering, och ville bespara 
hushållskassan ytterligare plå-
gor.

Med det sagt, så lycka till med 
era projekt i vinter. Några av er 
har ju liknande stora jobb fram-
för er, andra ska bara fixa små-
fel. Beställningar från England 
av delar har ju blivit lite mer 
utdraget nu sedan Brexit. Of-
tast ligger fördröjningen i den 
svenska hanteringen. 
Och som vanligt kommer vå-
ren som en fullständig över-
raskning – redan? Att beställa 
delar i god tid kan vara ett 
gott råd!

Text och foto: Börje Engwall

Filosofering under slipning – ger inte bara nostalgiska tankar 
utan även materiellt resultat när väl grundepoxin lagts på!

Ovan första grodsemestern med hustru Eva på Öland 1977.
Nedan droppen som 1974 fick meklusten att blomma ut!
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I någon av alla motortidningar jag läser 
(eller var det på webben?) – minnet sviker 
ibland – såg jag en kortfattad recension 
av ”The Essential Buyer’s Guide Austin-
Healey – Big Healeys” av Reid Trummel, 
omfattande alla modeller 1953–1967.

Kunde i inte låta bli att beställa ett exemplar 
från Amazon, även om jag inte har för avsikt 
att köpa fler Healeys!

Boken kom hem på ett par veckor efter det 
vanliga tullkrånglet och till en total kostnad 
av 172 SEK.

Den visade sig vara en dåligt limmad (nu-
mera mest lösbladssystem !) pocket i A5-for-
mat. Omfattar totalt 65 sidor där författaren 
går igenom de olika modellerna och deras 
eventuella (?) svagheter,

Som framgår av innehållsförteckningen 
täcker boken även sådant som auktionsfirmor 
som och för- och nackdelar med att köpa ge-
nom dessa.

Avsnittet om vilka dokument man behöver 
vid köp och registreringsrutiner är knappast 
aktuellt för oss i Sverige, men däremot att 
han betonar vikten av att få med så mycket 
dokumentation som möjligt på den bil man 
köper. 

Innehållet i övrigt kan sammanfattas med: 
Allt på en Healey kan vara trasigt/sönder-
rostat eller helt saknas, så kryp, lyft, lys med 
ficklampa, använd magnet och kniv och att 
renovera en dålig bil är en dålig affär (om 
man inte kan göra det själv, men det verkar 
inte finnas i författarens föreställningsvärld!).

Alltså i princip inget nytt för oss som levt 
ett tag med Healeys av skiftande ålder och 
skick.

Vem eller vilka kan då kanske 
ha glädje av boken?

Ser framför mig två grupper. 
Första gruppen är de som utan egen djupa-

re Healeyerfarenhet bestämt sig för att kolla 
marknaden efter sin drömbil, och kvarstår 
drömmen efter att ha läst boken så vet de vad 
som väntar! 

Andra gruppen är vi som redan har en 
Healey och har viss vana av renoveringar och 
reparationer. Inte för att boken tillför oss nå-
got speciellt, men den är perfekt att låna ut till 
de i bekantskapskretsen/närboende utan tidi-
gare gammelbilserfarenhet och egen verkstad 
med utrustning som funderar på att köpa en 
Healey. Vi vet ju då vem det är som kommer 
att få meka med ännu en Healey … 

Men med denna bok kan man nog lätt över-
tyga dem om att en problemfri Healey inte 
existerar, även om plånboken tillåter ett nyre-
noverat toppexemplar för närmare miljonen.
 Rådet att en modern sportbil som Miata 
eller Porsche nog passar dem bättre sitter 
då som en smäck!

Anders Lotsengård

The Essential Buyer’s Guide Austin-Healey.The Essential Buyer’s Guide Austin-Healey.
Redaktören har läst en bok!Redaktören har läst en bok!
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Med båda föräldrarna som konstnärer 
och inget bilintresse alls egentligen he-
mifrån, kanske det kan tyckas lite lång-
sökt att Mikael Frieberg blev så begeist-
rad i bilar. 

Men med leksaksbilar och Dinkie Toys-
modeller kan ett bilintresse faktiskt ut-
vecklas av sig självt. Det behöver inte 
komma vare sig med arvet eller miljön.

Eftersom Micke är uppvuxen på landet, 
i det vackra sörmländska landskapet, så 
blev det för honom som för så många an-
dra, viktiga milstolpar med 18-årsdagen 
och körkortstagningen. 

För vissa, bland andra Micke, blev den 
stolpen extra speciellt det året, då det var 
högertrafiksomläggning där han var ute 
och hjälpte till i trafiken för att dirigera 
omläggningen. 

Med hjälp av studentpresenternas ihopsam-
lade kronor, och ett lån från sin gamla barn-
sköterska lyckades Micke förutom körkortet 
även skaffa sig en bil. Medan kamraterna 
gärna vände sig mot PV och Volvo, lockade 
för honom snarare en engelsk sportbil och då 
en MGA.

MGA:n fick hänga med ett par år under de 
första åren som ung vuxen men blev till slut i 
ett alltför dåligt skick. 

Men som den affärsman Micke är lyckades 
han göra en bra affär och bytte upp sig. Redan 
1970 blev han en stolt Austin-Healey-ägare 
och njöt verkligen av den vassare motorn trots 
att investeringen var stor. Bilen nyttjades året 
om men fick till stor sorg gå vidare bara efter 
några år till annan ägare då vardagen med stu-
dier krävde sitt. När familj sedermera bildades 
beundrades Austin-Healeybilarna på avstånd.

Men trots avsaknaden av just Healey har 
han för den skull inte saknat vare sig bilar el-
ler projekt i garaget. Bland andra en Porsche 
365 SC och några VW-cabrioleter. Och efter-
som familjen antingen bott på landet eller att 
någon varit på resande fot har två bilar krävts 
för att få ihop transportpusslet. Men det blev 
ingen racingbil förrän efter pensionen för 
några år sedan när den fina gula Spriten fick 
flytta hem till familjen Friebergs garage.

Åren dessförinnan odlade dock Micke in-
tresset för engelska bilar genom att förkovra 
sig i motortidningar och andra inspirationsfo-
rum. 

Sedan 1990 har han en Healey 3000 i sin 
ägo som är byggd och renoverad av Anders 
Schildt, en bil som Micke och frun Ann-Sofie 
använder ofta. 

Cilla möter Micke FriebergCilla möter Micke Frieberg – som tycker racingen är roligast! – som tycker racingen är roligast!

Text: Cilla Andersson
  Bilder: Friebergs familjealbum
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Speciellt sommartid då de båda benämner 
sig som cabriolet-freaks. Att känna vinden 
i håret och få köra bil på riktigt lockar ut 
paret på vägarna titt som tätt. Än så länge 
är det dock bara Micke som kör.

Sin allra första Healey som han då ägde 
ett par år under sjuttiotalet finns fortfaran-
de kvar och det är samma ägare som Micke 
sålde till en gång i tiden. Enligt utsago ser 
den likadan ut och skulle den säljas någon 
gång är Micke en självklar spekulant. Det 
är ju hans bil egentligen trots att nuvarande 
ägaren ”fått låna den” i många fler år, i alla 
fall enligt Mickes hjärta då han gärna fäs-
ter sig vid sina bilar.

Självklart är drömmen att även köra en 
Healey 3000 på racingbanorna men steget 
är stort, för både plånbok och körstil. 

Ett steg har dock tagits under säsongen 
2021 då den gul Spriten fått ett nytt hem 
samtidigt som Micke tagit en MGB till sitt 
racinghjärta. Debuttävlingen med nya bi-
len är gjord och under säsongen 2022 har 
han allt att vinna och utvecklas med sin 
nya racingbil. 

Att bevara teknik och tradition samt eng-
elsmännens månande om sina bilar är en 
stor anledning till att Micke hållit fast vid 
sitt engelska bilintresse genom alla år. Lik-
som många andra är han heller inte oäven 
att skruva med sina bilar. 

Han har bytt både motor och växellåda 
på olika fordon men lägger hellre tiden på 
själva körandet. Även om det är en till-
fredsställelse att själv kunnat laga något 
eller byta ut. 

Cilla möter Micke FriebergCilla möter Micke Frieberg – som tycker racingen är roligast! – som tycker racingen är roligast!

Men att få vistas i racingmiljön med alla 
fina bilar och se dem i action är för Micke 
en större glädje än att skruva i garaget.

Intresset för bevarande och tradition ski-
ner också igenom i det fantastiskt välbe-
varade 100 år gamla hus som Micke och 
hustru Ann-Sofie renoverat och vårdar, 
inklusive en fantastisk trädgård. Och na-
turligtvis med ett rymligt, något yngre, 
garage!

Trots att inte bilar var ett självklart in-
tresse hos familjen Frieberg under Mickes 
uppväxt så har han själv sått åtminstone 
något frö hos ett av sina barn. Även om det 
än så länge inte är lika djupt som Mickes 
så ligger det där och gror och kanske kan-
ske kan sonen lockas med i framtiden till 
racingbanorna där i alla fall Micke Frie-
berg trivs som allra bäst.
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Healey MarketHealey Market
Ni som annonserar: glöm inte att meddela redaktionen när ni köpt eller 
sålt delar och annonserna ska tas bort!
Då slipper ni ett antal onödiga påringningar och mejl.

Glöm inte att regelbundet kolla på hemsidan, där finns oftast Glöm inte att regelbundet kolla på hemsidan, där finns oftast 
fler annonser och där dyker ofta annonserna upp först, och fler annonser och där dyker ofta annonserna upp först, och 
med större bilder!med större bilder!

KÖPES
Austin-Healey 3000 BJ7 eller BJ8.

 

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

TILL SALU
Delar till Healey 100.

En motorhuvsplåt, ingen ram och lite upp-
klippt.  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  

Du har väl inte missat att du Du har väl inte missat att du 
kan göra din personliga logotyp kan göra din personliga logotyp 

på tröjor och jackor från vår på tröjor och jackor från vår 
nya nya 

engelska leverantör?engelska leverantör?
Några exempel nedan.

KÖPES
Austin-Healey Sprite Mk 4 

Renoveringsobjekt
Lennart Larsson Tfn +46 70-939 50 01

TILL SALU/SKÄNKES!
Två nedre dörrgångjärn till AH 3000.
Anders Pettersson skän-
ker gångjärnen till behö-
vande mot fraktkostna-
den .
Finns i Älvsjö.
Anders Gustafson, 
Tfn +46 76 115 02 42.
E-post 
anders@myhealey.com

TILL SALU
BN1/BN2, Motorhuv och Baklucka i 
stål.
Original Motorhuv, OK men ytrost 
Pris: 1 500:-

Original Baklucka, mycket fin 
Pris: 3 000:-
Nypris från England är idag 7 500:- respektive 
8 500:- exkl. frakt.

Slå mig en sig-
nal om du re-
noverar en BN1 
till originalskick 
och behöver 
delar. Har mer 
smått och gott.

Finns i Jönkö-
ping.
Ulf Ölén. 
Tfn: +46 79-333 81 75,
E-post: ulf@hagaberg.st

TILL SALU
Original plåthuv 

till Frogeye.
Rostlagad och grov-
riktad av yrkesman.
Pris 24 000:- 
(nypris över 55 tkr)

Mikael Frieberg, 
Tel: 
+46 76-282 80 99. 

E-post: mfrieberg1@gmail.com

TILL SALU
Ny baklucka till Big Healey
Har en helt ny bak-
lucka till Big Healey. 
Köpt på SC Parts för 
många år sen.
Har testat den på en 
originalbil, och den 
passade perfekt!
Nypris idag ca 9 500 
SEK inkl. VAT.

Pris 5 000 SEK (eller ge ett bud!).
Finns i Älvsjö.
Anders Gustafson. Tel: +46 76-115 02 42.
E-post: anders@myhealey.com

TILL SALU
Ventilkåpa och (plast)bakskärm till
 AH 3000.

Ventilkåpa gra-
verad aluminium. 
Liten skada på på-
fyllningslocket.   
           Pris 1 250:-

Plastbakskärm vänster. Bra skick och pass-
form.
         Pris 1 000:-

Smålänning? Kom med ett bud!
Mikael Frieberg, Tel: +46 76-282 80 99. 
E-post: mfrieberg1@gmail.com 

Allas vår "regaliamicke" i säljtagen 
under Södertunamötet.

Ryktet förtäljer att det låg i Mickes 
säljstrategi att före middagen endast ha 
visning, köpa fick man göra efter, när 
lätt alkoholintag ökat köplusten!

Årets julklapp från shopen Årets julklapp från shopen 
hittar du på sidan 21!hittar du på sidan 21!
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Vagnmärke  280 kr

Vagnmärke TEHMIS 300 kr

Nyckelring DHMC 140:-

Vagnmärke 40-årsjub. 200 kr

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

den.com/regalia eller 
maila:

 mfrieberg1@gmail.com 
Du kan även ringa Micke på 

076-282 80 99.

För tröjor/skjortor etc 
ange färg och storlek.
Frakt/porto tillkommer 

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

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

Klubbkeps: svart, blå, 120:-

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

Vi hjälper till att minska miljö-
belastningen!!

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

Klubbmärke broderat tyg NYTT! 
Storlek 9 x 5 cm.   

Nytt utförande klubbmärke och 
klubbdekal! 

Nu med rätt klubbmärke och nya 
storlekar. 

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

Priset?  Endast 25:- per styck!

Klubbmärke dekal NYTT! 
Storlek 13 x 7 cm.   

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

Pris 645:-Pris 645:-

En smart Bag!
”Lennarts Healey Poster” 

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

Kommer ni ihåg att vår trogne med-
lem Lennart Bergström skänkte 100 
st inplastade affischer till vår klubb 
föreställande samtliga Healeymodel-
ler från början till slut? 
Ett fint tidsdokument som borde pryda 
alla våra garage eller varför inte på he-
dersplats över öppna spisen eller som 
Julklapp till Healeyentusiasten. 
Samtliga intäkter är avsedda till att för-
höja stämningen på någon av våra sam-
mankomster. 
Lennart har gjort detta som ett tack till 
AHCS för all glädje klubben givit ho-
nom under många år.

Nu tar vi nästa steg! Nytt REGALIASORTIMENT i internationellt samarbete!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 egenpro-
ducerade 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. 
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Nr 2017

med

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

NOV

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

Boras Motor corporation ab

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

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

1953 och 2017

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

www.healeyspecialists.com

Annons
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