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Redaktören har ordet

vårmönstring  
lördagen den 9:e maj

Som vanligt när blåsippan uti backen står är det dags för Healey- och 
Hundkojeklubbarnas gemensamma Vårmönstring. Nu för åttonde gången av 
tio. Bilen är nyservad och besiktningen är avklarad. Ta tillfället i akt att 
uppleva den brittiska bilgemenskapen när den är som bäst. Efter denna vår-
mönstring endast två gånger till om inte andra tar vid efter oss.
Vi samlas i år på parkeringen vid Elgiganten/MICRO (bakom IKEA) vid 
Kungens Kurva klockan 10.00.
Som vanligt tar du med dig en kaffekorg att avnjuta efter att ha tillryggalagt 
omkring  halva sträckan samt något att grilla vid målet. Grill finns. Det går 
även bra med selleri. Campingmöbel och/eller filt förhöjer njutningen.
En skojtävling mellan klubbarna avslutar dagen. Kojaklubben är titelförsvarare.
Ingen föranmälan och ingen startavgift.
Frågor angående evenemanget svarar Tommy Lyngborn 0708-700454 eller 
Per Schoerner 073-5605154 på.

välkomna önskar per, ditte och tommy

Välkommen till nummer 112 av Austin 
Healey Enthusiast, hoppas du har hunnit 
läsa de tidigare 111. Som du säkert redan 
har märkt så består tidningen sedan ett par 
nummer av 32 sidor i fyrfärg. Detta till 
ett förmånligare pris än tidigare. Givetvis 
ställs det nu större krav på redaktören och 
andra att få fram materiel för att kunna 
fylla alla dessa sidor. Som tur är har 
TEHMIS gjort att det inte har varit brist 
på idéer och uppslag hittills, hoppas att ni 
inte tycker det blev för mycket av det hela. 
Utländska skribenter har också bidragit till 
att fylla en hel del sidor, kul att vår tidning 
uppmärksammas även utomlands. Jag är 
också väldigt tacksam för att så många 
medlemmar bidragit med intressanta ar-
tiklar om sina bilar och andra vedermödor 
under åren.

Nu till meningen med denna spalt. Gi-
vetvis är det så att det i fortsättningen, i än 
högre grad, krävs att vi alla hjälps åt för 
att kunna fortsätta göra en bra tidning (jag 
är själv ganska nöjd). Målsättningen är att 
alla bidrag som kommer till redaktionen 
också kommer i tidningen. Tveka inte 
med att komma med ditt bidrag. Text till 
artiklar går bra som e-post, i Wordformat 
eller skrivet på ett papper.  Bilder vill jag 
ha som de är direkt ur digitalkameran, ej 
omsparade. Vanliga analoga ”kort” (vilka 
givetvis returneras omgående) går också 
bra. Speciellt välkomna är bilder som kan 
användas till framsidor och mittuppslag, 
som det är nu blir det gärna en dominans 
av bilar från Stockholmsregionen. Givetvis 
är kvalitetskraven lite högre på dessa bil-
der men med en bra modern digitalkamera 
och en fast hand eller ett stativ är det inga 
problem med det. Använd högsta möjliga 
upplösning! Kolla gärna med  mig om du 
är tveksam!

Redaktören har en speciell svaghet för 
nostalgiska bidrag, bilder, artiklar och 
historier från klubbens tidiga evenemang. 
Kolla i dina gamla fotoalbum så finner du 
säkert någonting att berätta om som kan 
intressera oss andra klubbmedlemmar.

Jag hoppas att bidragen kommer i en  
aldrig sinande ström framöver.  Det min 
målsättning att tidningen skall kunna 
komma med fyra välfyllda nummer per år 
även i fortsättningen, sedan får vi se hur 
länge min inspriration och energi räcker

Synpunkter om innehåll och på vad som kan 
förbättras eller göras annorlunda tas också 
emot tacksamt. Glön inte den gamla klychan; 
”tidningen blir vad vi alla gör den till”. 

Ha en riktigt bra Healeysäsong så hoppas 
jag att vi ses, om inte förr så på årsmötet i 
Skåne.

/Tommy

Vi har alla med stort intresse följt Ulf och Johan Aggeryds reno-
vering av Johans svarta 100. 
Nu är det dags att bekänna färg. Det färdiga (förhoppningsvis) 
resultatet visas upp för de som är intresserade. 
Ett par andra Healeys finns också att beskåda i garaget. Klubben 
bjuder på lunch och en kopp kaffe. 
Om vädret tillåter går vi en tipspromenad eller åker ett litet rally 
med bilen (dock inte med Johans Healey).
Ring och anmäl din ankomst till Johan 0730-51 34 32  eller Ulf 
0709-90 59 00 eller via mail aggeryd@hotmail.com senast en 
vecka innan. Då kommer du också att få en utförlig vägbeskrivning
Tag chansen att träffa likasinnade en vacker vårdag till 
ackompanjemangav den första sånglärkans drill.
Garagedörrarna öppnas vid 11.30-tiden.
Givetvis extrabonus till den som kommer i sportbil.
Klubbens hemsida kan inehålla aktuellare information.

Välkomna önskar Uffe och Johan

Garageträff i Strängnäs
lördagen den 28 mars

2009 har nu rullat igång med både lågkonjunktur och finanskris 
och trots detta tycks intresset för våra rariteter bara öka. 
Marknadspriserna verkar vara stabila om det överhuvudet taget finns 
bilar att köpa. Detta kan man delvis tacka alla Healeyklubbarna runt 
om i världen för som hjälper till att underhålla märket. 
Nu när snön börjar smälta och dagarna blir längre börjar man 
känna en viss press på att garagearbetet blir färdigt till premiärturen 
i vårsolen. För min egen del finns ju som bekant ytterligare en 
Healey i garaget men båda har en lista av förändringar som skall 
genomföras innan de blir klara för premiärturen.   
I år fyller 3000 - modellen 50 år och detta kommer att 
uppmärksammas i moderlandet England. Det blir ett antal jubileum 
i varje region samt ett jubileums race på Silverstone den 10:e och 
11:e juli där vi har några preliminärt anmälda svenska deltagare.
I tidningar från utländska Healeyklubbar har det nu börjat 
presenteras ett antal trevliga reportage från TEHMIS 2008 och flera 
är på gång.  
Våra nationella aktiviteter startar upp med garageträff hos Aggeryd 
och Larsson i Strängnäs den 28:e mars därefter kommer den 
traditionella vårmönstringen i Stockholm som går av stapeln den 
9:e  maj. Årsmötet blir som tidigare nämnts i Skåne i samband med 
MGCC:s sportvagnsmöte på Ring Knutstorp den 3-5 juli. 

Tack för att du betalat in medlemsavgiften, det är därför du har 
möjlighet att läsa allt trevligt i denna tidning.
 
PG
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Jag hade tagit med mig Jonny och 
Rolf, två riktiga rallyrävar med 
gummistövlar och ryggsäck som 

varit på de flesta rallytävlingar de senaste 
fyrtio åren. Jag tänkte att nu får jag reda 
på många sanningar om bilar, förare, 
arrangörer och annat. Sanningar som 
annars brukar vara filtrerade fem gånger 
innan de når mina öron.

Väl ute på specialsträckorna 
tänkte jag ett och annat om 
denna sportgren.

Åskådarna får gå väldigt 
mycket och långt för att se 
rallybilarna under några få 
sekunder – sen en eller två 
minuters väntan på nästa 
ekipage. 

Sen tänkte jag på förare 
och kartläsare – puh, i dessa 
hastigheter och på dessa 
vägar och fullt med träd 
och stenar längs vägen och 
avåkningszonerna är kanske en 
halv meter. Nej, detta är inget 
för mig – punkt slut.

Nåväl, dagen var väldigt 
trevlig och när vi bortåt kväll 
började bege oss söderut i bilen 
har mina två medresenärer 
fattat beslut som skulle visa sig få 
oöverskådliga konsekvenser;

”Vi vet att du har en orenoverad 

Austin Healey i garaget. På måndag 
kommer vi  hem till dig och börjar bygga 
en rallybil av den till dig. Du ska åka 
Midnattssolsrallyt nästa år!” 
– var det enkla budskapet.

Det var bara att gilla läget för bra kompisar 
ska man inte komma på kant med.

Bilen hade jag köpt ett par år tidigare 

av Per Schoerner och den skulle bli en 
riktigt fin roadgoing Mk3 av -64 års 
modell. Den gamla Mk1:an har ju hängt 

med i över tjugo år så den behöver 
en riktig uppfräschning och då hade 
det ju varit fint att ha Mk3:an klar att 
åka med under tiden. Nu blev det inte så 
och ett jobb kvarstod, att förklara för Els-
Mari nödvändigheten av att ha också en 
Rallyhealey i garaget utöver den vanliga 
samt Racinghealeyn. 

Min fru i första äktenskapet är dock av 
en förstående natur och numera ganska 
van vid projekt som inte alltid återfinns 
överst på hushållets önskelista. 

Mina två initiativtagare, som 
båda byggt dussintals rallybilar, 
lade genast fast ett arbetsschema 
– alla onsdagar skulle det jobbas 
under det kommande året.

Pers bil var precis i så dåligt 
skick som jag ville ha den med 
upprostat chassi och annat så byte 
av ram, inner- och ytterskärmar 
med mera var planerat den dag 
renoveringen skulle starta.

Dock visste jag vad detta 
skulle innebära så ett samtal till 
Bengt Larsson, som för övrigt 
var förvarnad om jobbet på det 
som skulle bli en fin bil, och 
ett  ja från honom var den enda 
förutsättningen som saknades för 
att projektet skulle startas.

Bengt som jag byggde 
racinghealeyn tillsammans med 
för femton år sedan och som 

hjälpte Anders med racinghealeyn i 
våras är oslagbart kunnig på Healeys 
och i synnerhet på plåtarbeten.

En alldeles nybyggd motor som reserv 
till racinghealeyn stod klar sedan ett 
år. Skärmar, huv och bagagelucka i 
aluminium hade vi också köpt till det som 
skulle bli den fina bilen.

Els-Mari tyckte naturligtvis att det passade 
bra till det nystartade rallyprojektet.

Okey, start första onsdagen och redan 
andra onsdagen var det tid att leverera den 
helt demonterade återstoden av bilen till 
blästring – det var inte mycket som kom 

tillbaka, men det visste vi.
Så veckan därpå var det bil och släp till 

England för att hämta nya grejor, kul - mitt 
i juli bland alla semesterfirare med husbilar 
och husvagnar.

Hämtningsbesök bokade hos SC-parts, 
JME, Denis Welch, AH-spares, Ahead, 
Cape och naturligtvis Namrick i Hove för 
att fylla på lagret av sådana bultar som mina 
ringnycklar passar på.

Av allt förbeställt brukar vi känna oss 
överlyckliga om vi får med 50% hem, 
resterande del brukar just inte ha levererats 
i tid av någon försumlig underleverantör 
brukar det heta. Stämde även denna gång 
men har inte den ena så brukar den andra ha 
grejorna, därav så många besök.

Ram,  innerskärmar och annat stort var ju 
särskilt viktigt att få med i släpen liksom 
hardtopen. Den fann vi hos Cape, gammal 
fin original med Warwickmärke på sidorna 
– inte billig med genuin och Els-Mari blir 
säkert nöjd när hon får se den tänkte jag.

Genom Charles Matthews hade vi också 
planerat in flera besök hos ägare till riktiga 
Works Rally Healeys och vi blev väldigt väl 
mottagna, särskilt av 
bröderna som äger 
ARX 92B och är i 
exakt samma skick 
som 1967 när den 
skulle deltagit i RAC- 
rallyt som tyvärr 
ställdes in.

Jonny och Rolf 
fick också genom 
dessa besök en rejäl 
utbildning i Healeys 
vilket dom var i stor 
avsaknad av vid den 
tiden – nu är dom 
experter.

Alltsammans började som en trevlig utflykt till 
skogarna runt Motala för att se Midnattssolsrallyt i 

slutet av juni 2008.

Pensionärsdagis
följ bygget av en Rally Works kopia

Del 1
text och foto: kåge schildt

Så, hemma igen en fredagsnatt och vi 
bär in massor av nya delar och lägger på 
hyllan.

Vi skall bara svetsa lite och måla sen är 
det dags för montering…..

Iväg till Kristianstad och Bengts 
verkstad.

Bakdel och torpedvägg loss på gamla 
chassiet och över till det nya

Nu börjar dom riktiga problemen, alla 
plåtdelar ser ju fina ut men passar aldrig, 
i alla fall inte på denna Healeyn.

Med en vinkelslip i varje hand och en 
ritspets i munnen skrider gentlemännen 
till verket.

Kaffe, fika, lunch och mer kaffe skall 
tillhandahållas på exakta tiden vilket 
upptar stor del av min tid som annars 
kunde använts till bilbygge, men någon 
måste ju göra även det jobbet parallellt 
med den ständiga jakten på delar från 
den väster om oss belägna ön och där 
leverantörerna saknar all känsla för 
löften, tid och rum – alla likadana.

Det är nu minst två, ibland tre 
arbetsonsdagar i varje vecka och fint blir 
det.

Som en självklarhet skall ju 
ljuddämparen ligga infälld på högkant 
i vänsterdörren – enkelt sagt men svårt 
gjort. 

Flytta tröskellåda, kapa dörr och 
ingenting passar igen.

Mer kaffe, mer fika och massor mer 
jobb och evigt pendlande till Kristianstad 
varje vecka som tar en timme av förlorad 
arbetstid morgon och kväll.

Lön för mödan får vi i slutet av oktober 
när Bengt grundmålat allting och vi 
lastar för transport till Höganäs där vi 
skall svetsa aluminium

Cirka 700 timmar har vi nu konsumerat 
för svetsning och slipning – tur att vi är 
pensionärer allihopa eller i alla fall har 
valt att pensionera oss lite tidigare.

Aluminiumjobbet gör Kent Persson 
som har en otrolig blick för hur 

pärlan vid hämtningstillfället hos per schoerner

tillbaks från blästring i skick precis som förväntat

motorn klar att monteras i det nya chassiet

nytt chassie från ah-spares

bengt funderar - är det verkligen innerskärmar till en austin healey du beställt?
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aluminiumplåt kan uppföra sig.
Vi byter nederdelar på både front- och 

rear shroud samt lite kanter som är 
korroderade.

Motorhuv, bagagelucka och skärmar får 
skäras upp och svetsas om – ser snyggt ut 

när man får hem dom men nu är vi så vana 
att vi inte ens blir besvikna där de inte 
passar.

Ett par pods för fjärrljus skall också 
monteras längs fram på shrouden - så hade 

de stora pågarna det på sextiotalet.
Precis före jul drar vi alltsammans till 

Gustavsberg och Guss som hjälper oss att 
bygga en riktig skyddsbur – fantastiskt vad 
den karlen kan få böjar att bli precis där 
vi vill.

Trots att jag tidigare varit verksam i 
VVS-branschen i 33 år har jag aldrig sett 
maken till rörläggare.

Hemma igen och vi gör de sista 
svetsningarna och fästen i chassiet så 
vi slipper detta när den väl är lackerad 
– undrar vad vi glömt?

Iväg till lack och vi hämtar chassiet efter 
ett par dagar, rött och fint.

Nu får färgen härda någon vecka sen är 
det bara att ta alla nya, renoverade och 
målade delar från hyllan och montera i 
bilen.

Alltså börjar det riktigt roliga nu.

jonny och rolf granskar der nylackerade chassiet

svetsningsarbetat börjar bli klart och nu skall hardtopen provas in

värmepaketet fick modifieras något för tvärröret

ljuddämparen skall ligga i passagerardörren. flytta tröskel-
låda och kapa nederkanten på dörren - inget litet jobb

skyddsburen på plats

bakpartiet loss för lite lagningar före montering

schrouden måste justeras

restavfall till metallåtervinningen
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THE TRIP
Driving the Healey up North through 

Germany. As we wheeled the miles, the 
industrial Ruhr area was slowly turning 
greener. Temperatures were moderate, 
slowly turning warmer. We advanced 
smoothly: Bill Emerson  & Melody Cooke 
in their Innocenti; we, Jack and Ine in our 
Red Fat Mod BN7. 

It’s July 08. Like everybody, we love the 
open road. We built our Healey to trash or 
cruise the two lane black tops. But…reality 
dictates that we mostly end up in a different, 
parallel world. A world of stop-and-go, road 
works, diversions, closed roads and traffic 
jams. Not a world where we dream to travel. 
A lot of this parallel world exists in Holland. 
This world exists in Germany too.

Ine and I hate the smell of wet car carpets 
in the morning. So, we put just rubber mats 
on the floor. Warming up in a bare bottomed 
Healey in full traffic, adds a special 
dimension to a holiday. A dimension of wet 
backs and sticky necks.

At the end of that glorious warm day, 
our party ended up in a dead end street in 
Bad Zwischenahn. The hotel was bland but 
comfortable (War Invalids: Discount!). We 
had a shower and went for BIG BEERS. 
Actually I had two. They came in half litres. 
Weissenbeer. I really needed those. We sat 
on a deck overlooking the lake. Then we 
took the house specialty: a big plate of 
North Sea’s best: Fresh Raw Herring! It 
went down well with the Weissen. The look 
on the lake got better and better. The sun 

approaching the water, a white tourist boat 
slowly sailing along. We somehow got back 
to the hotel and slept like logs.  

That night there was a thunderstorm. Our 
tonneau zipper wasn’t watertight after all.

Next day we kept on driving the two lanes. 
That meant we had to ferry across the Elbe 
West of Hamburg. A few hundred holiday 
makers thought they’d do the same. While 
standing in line, heated air was churning up 
from under the facia. Engine of the Red Mod 
still running superb though. Bill’s Innocenti 
seemed to run all right too. We turned back 
and took the Hamburg tunnel after all. 
Driving through Hamburg and up north, the 
day grew from low eighties into the nineties. 
The Autobahn luckily cooled things down. 
Made it to the Kiel ferry in time.

THE VENUE
Tylösand is a holiday hamlet on the 

southern west beach of Sweden. Town 
looks like any beach town. The hotel 
though was huge and in a top spot. Just 
behind the dunes it was marvelling in the 
hot sun, shining welcome on international 
flags waving. Organisers welcoming us at 
the front of the hotel.  

The EUROPEAN HEALEY MEETING 
is special to us. And this was the THIRD 
one, now organised by the Swedish Austin 
Healey Club. The meeting lasts for a week 
and every day has its own activities. It’s 
comparable with the annual Conclave of 
the Austin Healey Club of America. Almost 
ten years ago Holland was the initiator of 
the first one. The second one was organised 
by the Swiss Club.  And we, Ine and I were 
part of the Dutch organizing committee 
from the start. This time in Sweden, there 
were two hundred and thirty six (236) 
Healeys from seventeen (17) countries. 
There must have been about five hundred 
(500) visitors.

For us, the next few days was party time 
and maintaining friendships new and old. 

Driving up and down costal roads and 
inland to all kind of activities.  

Fine thing about driving a roaring Healey 
is that conversation stays limited. No big 
talks. We normally stay silent for stretches. 
Just sound bites and pointing. 

Driving off main roads in Sweden is 
an unbelievable treat for us Dutchies. 
Within ten miles you might meet a car or 
two. Sweden is eleven times bigger than 
Holland. Sweden has a mere nine million 
inhabitants. Holland almost seventeen. So, 
you see…

Scandinavian summer turned into a heat 
wave. Cooling inside the Healey became 
a topic. One-sided though. I moved the 
cool-air slide in and out. More hot air was 
generated with the flap open.

“I read about airco’s from Texas”, I said 
to Ine “They got ‘em in any shape and size. 
Costs can’t be that a deal!”

“Quit moaning and drive!”, Ine said 
stoically. 

A DAY AT THE RACES
So at Thursday we went up to Falkenberg 

Motorbana for the First All Healey Race 
in Sweden. The town of Falkenberg is just 
about 20 miles North of Tylosand. It is 
not a big circuit. We checked in and were 
waved through. It’s all out in the open. 
No trees. We parked our Healey and took 
a look around the dusty field. A  VIP tent 
was standing on the edge near the track. 
We walked up to the grandstand. The sun 
was blazing. Watched some training, got 
back to the car and drove through a blaring 
tunnel into the pits. Ah!,…the smell of 
burned Castrol and rubber; it just brought 

back memories. The nervous turmoil 
of drivers and mechanics before a race. 
Suddenly, the track was free for visitors to 
do some rounds. We did some. It’s not a 
long track; just over a mile. Long enough to 
break your car though. My new tires (and 
Ine) helped a lot to keep me in line. After 
two rounds we were flagged down and had 
to leave the track. We parked our car again 
and walked over to some racing friends in 
the open pit boxes. We shook hands and 
patted some backs. We stood around in the 
shade. Before a race it’s shut-up time. So 
we didn’t talk very much. The drivers want 
to stay focused; the mechanics clean, close 
or bolt things up. 

Then the balaclava’s are put on, helmets, 
gloves and the drivers climb into their 
cars. 

That’s where the buck stops. 
Human condition, life, with it’s confusion, 

ambition and always  ultimate failure 
looming in the end, now boiled down to 
one thought: I CAN take my man!

My Healey friend Esper saw- and 
experienced it…..  

“FROM BETWEEN THE ARMCO 
BARRIERS”

By Esper van Heesewijk

Falkenberg Motorbana was totally cool: 
Back to the Sixties all the way! My green 
“RJ” 3000 looked the part in these Perfect 
Historic Surroundings. On the web the 
track looked reasonable like Mickey 
Mouse. But it was all right anyway. 

After a short Briefing we were turned 
loose for first time practice. It looked 
something like this:

“From the pit lane full blast out: two, 
three, three overdrive, back into second. 
The beast’s in trouble in the circuits’ 

only adaptation to Modern Times: a hefty 
chicane! There was sacrificing on a wide 
scale, so, that the Healey in second out of 
the chicane takes the fast right hand bend 
full blast at 6700 RPM. THEN in third it 
goes UP into a wide sloping right hand 
turn. Coming out heavy under steered. 
Healey is Happy to take the next left hand 
in a drift LEFT (mine with left front 
wheel like a  doggie pissing !UP! from 
the track!). On the curb stones before 
the next right hander the drifting stops. 
Some lift (got to, otherwise it’s off the 
track!) and the Healey swings to the right, 
short overdrive three and full blast to the 
right, away overdrive, tap the brakes and 
to the right. Left on the edge of the bend 
as it works out and THEN full throttle 
again and IN comes overdrive again 
and RJ storms to the two curves before 
the last straight. Between the  two right 
hand bends the Healey goes into fourth 
and comes broadside drifting up into the 
straight. FULL expectation that it will turn 
out OK, because….at the left  hand side 
between the track and the grand stand is 
a small pothole field. You REALLY don’t 
want to end up there, because you’re in a 
mess big time!

On the straight I can do 7000 RPM until 
JUST before the chicane. BUT…I  DO put 
overdrive in  while, you know…..rebuilt 
and PAID for the engine myself.” 

Anyway: with minimal escape zones on 
this M. Mouse track: it’s watch out! all 
the time! NOBODY gets a second chance 
on this track! I kind of worried about 
the public in street Healeys with no car 
security to mention. 

But,…nothing’s happened.
My RJ’s got a Sebring box and a 4.3  

final-drive ratio; that means that second 
gear is first in a – for instance – MKIII

ready to race...

oil leak?

SWEDEN AND HEALEY HEATS
Impressions of the Third European Healey Meeting

By Jack Hoogland and Esper van Heesewijk

photo:
janne andersson
tommy lyngborn

ine wielders
esper van heesewijk

esper lifting his front inner
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met 3.9. The bean counters of you can figure out how FAST 
I was going. 

Irrelevant though: I just lùùùvvd doing it!!
The first real race was full of commotion: 
“Seventeen Big Healeys thunder into the first chicane. Three 

British try to out-brake me and – unfortunately – cause a dent 
in my right hand fender. They all pass. BUT…I got back at 
two of them, and “dent maker” STEVE BICKNELL, a real 
gentleman, moves over to let me overtake. In front of me I 
see four Healeys: three Brits and right behind them MARK 
SCHMIDT in his Orange Healey. I realize that I’m not TOO 
far behind the leaders. Now it’s all hands on deck and in the 
last few rounds, even Mark must watch his mirrors to secure 
his p4. FIFTH PLACE! I’m almost proud! ‘Cause finishing 
right behind a gang of awesome fast Brits and breathing down 
the neck of the The Most Experienced Dutch Healey Racing 
Driver Schmidt is not bad. 

Actually P5 of seventeen is not too bad at all!”
Again in the afternoon we had a terrific second race.
But…it got harder, because HANS VAN DE KERKHOF as 

well as a fantastic Swedish Healey, licence plate SID1, were 
faster in training. 

“A good start now was crucial. Which in fact did work out 
OK. I got to the chicane before Hans did and, gentleman he is, 
he did not close up impossible gaps and without any dents we 
just shot along!

Now SID1 was in front of me and in the second right hander it 
REALLY went too slow and I got alongside. Too bad he steered 
in anyway and I REALLY had to hit the brakes. SID1 did see 
this and – inexperienced – went off the throttle and spun.

(Not until AFTER the race I learned what SID1 really was 
and how much (ex Sid Segals’) SID1 was worth! Ouch!)

Again I moved up right behind MARK SCHMIDT; P4 was 
mine!

The Swedes turned out to have a remarkable classification 
so that at the prize giving it turned out I received first prize in 
class. But to me, there was only ONE winner: smooth driver 
DAVID GRACE, who won twice!”

THE EVENING
After the prize giving I wandered around the still hot tarmac 

and saw Peter Taylor bent into his 100’s engine bay. Fan belt 
broke. I (kind of) helped him repair it. Told him about all the 
hundreds I knew which broke down. 

When we looked up, most of the people were gone. We decided 
to call it a day too. With Peter in the lead, we swiftly moved 
back to Tylösand trough an sweet and almost empty landscape 
of rolling hills. The day turned quiet and cooler. Our Healeys 
didn’t though.

“You know: I could live here”, I told Ine afterwards. 
“Then you’d live here alone”, Ine said. And she talked about 

long, dark winter months, rainy weather and snow. THEN she 
talked about Bill’s place in Florida, our visits to Phoenix and 
other southern states; even about our short holiday in Spain.

Well….
Afterwards I met Udo Putzke in the parking lot. Talked to him 

about Healey Heat. Told me he double insulated his tunnel and 
things with real airco stuff ‘from the building trade’.

Did do that with Leunis after this Swedish Healey break. 
‘t was a Lousy job too, I tell you.

Later on we installed Ignitor and Lucas 40.000volts (B.A.T); 
now The Red Fat  Mod bangs off like a bat even more!

About the rest of the events, like Boating- Sprite Wednesday and 
of course, the Friday-party-night, I’ll possibly write a story 
later….

dutch equality: 1. hans van de kerkhof 1. esper van heesewijk 1. rinus sinke

esper (l) and jack (r): sticky necks in orange…

turn right!

jack.hoogland@home.nl
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0703-933349  033-137906
magnuskarlsson@bornet.net

Husbondegatan 36B
507 60 BORÅS

Borås Motor Corporation AB
www.concourshealeys.com

Renoveringar och reparationer. Vi utför kvalitetsarbeten på engelska sportagnar. Allt från 
oljebyte till helrenovering. Renoverar du själv? Tag vår hjälp med speciellt komplicerade delar. Vi 

bygger standard och raceöverväxlar som provkörs i provbänk, utför profes-
sionella förgasarrenoveringar, byter och brotschar kingpinbussningar, 
monterar inredning och suffletter, renoverar och balanserar motorer, 
balanserar ekerhjul korrekt m.m. m.m. Välkommen med alla förfrågningar.  

Hej alla Healeyänner!

Det blev ett ofrivilligt uppehåll 
med rapporteringen! Men det 
berodde inte på mig utan på det 

faktum att fram till då förra tidningen 
kom ut hade det inte rapporterats en enda 
såld Healey! Tror inte att det beror på 
marknadsläget & finansmarknaden etc. 
utan bara på det faktum att de som kör 
Healey också uppskattar bilarna så mycket 
att man vill behålla dem! ”Fan tro det”, 
men det låter ju bra! Lite ”udda” bilar som 
är med denna gång och det är ju kul att se 
inte bara 3000 modeller i resultatlistan. 
Följande transaktioner kan vi rapportera 
om.
(OBS! Då vår Svenska Krona har droppat 
så mycket räknar jag numera med kursen 
7,75!)  
  

Bonhams & Butterfileds, Carmel 
Valley, USA.
1954 Austin Healey 100-4.
BN1L219406. Grön med svart inredning. 
89 104 miles. Äldre renovering som 
var bra gjord. Mycket bra passform på 
alla dörrar men lite misspassning på 
bakluckan. Inredning, mätare mm i bra 
skick. Lack och krom i högsta skick. Bra 
och ”ärlig” bil!
Kondition 1-.
Såld för 52 650 USD – ca Sek: 408 000
Kommentar:
Detta var en kvalitets bil med rätt 
färgkombination. Såldes för rätt 
marknadspris för en bil i detta skick. Bra 
affär för båda parter.

RM Auctions, Monterey. USA
1956 Austin Healey 100-4M.
BN2L229932. Old English white med 
röd inredning. 76 338 miles. Professionell 
renovering som gjordes för några år sedan. 
En av 640 fabriksbyggda M versioner och 
har all dokumentering som visar att det är 
en äkta 100M. Passformen på dörrar mm 
är inte perfekt. Ser bra ut i övrigt.
Kondition 2.

Såld för 159 500 USD – ca Sek: 1 236 000.     
Kommentar:
Många av de 100M som säljs är inte 
”äkta vara” utan konverterade bilar. 
Dokumentationen som kom med visar att 
det rör sig om en av de 640 bilar fabriken 
byggde. Detta gör en stor skillnad och 
förklarar priset. Vi anser inte att priset var 
helt fel även om det var lite i överkant för 
en kondition 2 bil.

1953 Nash-Healey roadster.
N2386. Silver med svart inredning. 
64 026 miles. Mycket bra renovering 
och allt var rätt.   Motorutrymme och 
inredning i mycket bra skick. Lack, 
krom och glas i bra skick. Motorn lät bra 
och ingen rök eller misständningar vid 
provkörningen.
Kondition 2.
Såld för 115 000 USD – ca Sek: 892 000.
Kommentar:
Bra exemplar av Nash-Healey har sålts 
för 200 000 USD så det är svårt att förstå 
varför just denna bil inte gick för mer. Vi 
anser att köparen gjorde en mycket bra 
affär då bilen köptes till ett pris som är 
betydligt lägre än rådande marknadspris. 
Mycket bra köpt och inte lika bra sålt!

Russo and Steele, Monterey. USA
Austin Healey 100-6 Jamaican 
coupe
BN4LS77603. Lila färgad med svart 
inredning. 46 700 miles. Kit car med de 
vanliga glasfiber problemen inklusive 
dörrgap som varierar, vågor där karossen 
ska vara rak mm. Många småsprickor 
runt fönster och dörröppningar. Inredning 
OK men rattpositionen gör bilen mycket 
svårkörd och obekväm.
Kondition 3.
Inte såld, högsta bud 29 000 USD – ca 
Sek: 225 000.
Kommentar:
Vem i dag skulle konvertera en Healey? 
När operationen gjordes var det kanske 
OK då en Healey bara var en gammal bil 
utan större värde. Denna kit car var bland 

de bättre på sin tid. Skicket var ganska 
bra men bilen som sådan inte speciellt 
attraktiv. Säljaren skulle ha accepterat 
detta högst generösa bud!

Worldwide Group, Hilton Head. 
USA
1959 Austin Healey 100-6.
BN6L3877. Blå / vit med blå inredning. 
20 205 miles. Bra äldre renovering. Lite 
dålig passform på dörrarna. Bra krom och 
lack. Inredning i gott skick med tanke på 
ålder. 
Kondition 2-
Såld för 41 800 USD – ca Sek: 324 000.
Kommentar:
En bra och ärlig bil. Inte mycket att 
klaga på men bilen var inte i utställnings 
skick. Dock en bra bruksbil. Kunde ha 
tjänat på lite mer puts inför auktionen, 
motorutrymmet var ganska skitigt. Bra 
betalt för en 100-6 som ska ligga lägre än 
en tidig Mk1. Vi anser att det var en bra 
affär både för köpare och säljare.

För att glädja våra ”grodälskare” Klacke 
& Börje m.fl. har SCM en artikel i 
december numret där man firar 50 år med 
”Grodan”. Genomgående hyllar man bilen 
som mycket prisvärd, rolig att köra och 
lätt att renovera! Vad anser Börje om den 
kommentaren?
Man är imponerad av chassikonstruk-
tionen som ritades av Geoffrey Healey. 
Han kopierade rakt av den design som 
Jaguar D-type hade och det är ju ingen 
dålig bil att kopiera! Bilen blev billig att 
tillverka och mycket vridstyv. Gerry Coker 
designade utsidan och mottot för designen 
var ”working man’s Ferrari”. Den 
ursprungliga designen hade nedfällbara 
strålkastare vilket gav bilen en mycket 
snygg och aerodynamisk bra profil, grillen 
var mer infälld i karossen, mm. När det 
sedan blev dags för produktion slopades 
dessa strålkastare då priset blev för högt 
för denna detalj. Gerry lämnade projektet 
innan det gick till produktion och enligt 
vad som senare kom ut var han heligt 
förbannad över de fasta strålkastarna 
och ansåg att de helt förstörde original 
designen! Även grillen ändrades för att 
spara pengar. Man skriver vidare att då 
bilen tillverkats i relativt många ex och att 
de flesta bilar har modifierats kommer inte 
värdet att bli i paritet med ”Big Healey” 
men en bil i bra original skick ska kosta 
runt 25 000 USD – runt Sek: 195 000. 
Priset för modifierade bilar avgörs bara av 
den presumtiva köparen!
Man avslutar med att konstatera att en 
Groda med rätt modifieringar (1275 motor, 
5 växlad låda och bättre stötdämpare etc.) 
tillhör bland det roligaste man kan köra och 

att bilen ger mest körglädje av alla Engelska 
bilar för en rimlig investering! Låter bättre 
på Engelska! Most bang for the bucks!   
Eftersom det inte är fler bilar att rapportera 
om kan vi ta med bitar ur en artikel som 
skrivits av den stora auktionsfirman 
Barret-Jackson. Självklart är den skriven 
för att visa hur bra investering det är med 
klassiska bilar. Dock utgår jag ifrån att 
man inte kan ljuga så förtvivlat när det 
kommer till siffror och statistik. Men det 
finns det ju ett gammalt ordspråk som 
säger: ”Lögn, förbannad dikt och statistik”
Här visar man en jämförelse mellan 10 års 
årlig avkastning för en korg av äldre bilar;
1957 T-Bird, 1967 Jaguar e-Type, 1967 
Shelby GT500, 1970 Camaro, 1965 Austin 
Healey 3000, 1970 AAR Cuda och 1967 
Corvette. Denna korg jämförs då med 
Dow Jones index och guld. Resultatet blir 
då att bilkorgen har avkastat ca 16,4% 
per år jämfört med 11,2% för guld och 
5,1% för aktieindex. Vet inte om vi blir 
lyckligare för detta men vi tar väl med 
det som en information om att vi som 
stoppar in pengar i våra bilar i alla fall 
ligger ganska bra till jämfört med andra 
placerare. 
Dessutom har vi väldigt kul med våra 
”investeringar” !!!!

Glada Healeyhälsningar från Ulf och Johan.

Enthusiastens distributionsavdelning har fått oväntad men behövlig förstärkning. 
Det är den Heliga Birman fröken Yokohama som gått in på en tillfällig pryoplats. 
Vad som är heligt hos henne är oklart men hennes uppgift är att se till att sponsorer 
och annonsörer får sitt exemplar av tidningen i rätt tid och det är ta mig katten inte 
det lättaste. Yokohama är sambo med Brimapojkarna Geoffrey Healey och Issigonis 
(båda heliga). Till hjälp med matlagning, kamning och städning, s k hushållsnära 
tjänster, finns Per och Ditte (båda oheliga). Denna typ av tjänster får man ju numera 
som bekant dra av på s-katten....
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real racing - smashad jaguar d-type

chassienummermatchat tanklock

maserati 250 f

aston martin db4 gt 1959

foto detta uppslag: pg johansson och nils-fredrik nyblæus

ac cobra le mans coupé 1963

tät duell i slutstriden mellan jaguar e-type light weight och ferrari 250 gto som alltid på den tiden

fr v: mr jacky ickx, sir jackie stewart och sir stirling moss

marylyn monroe replica var där

GOODWOOD IGEN
Enthusiastens flitiga utlandsreportrar tog hem så mycket 
fina bilder att det är var svårt att välja till artikeln i förra 
numret. Här är ett axplock till ur det digra arkivet.

sir stirling moss i jaguar c-type

en av de vackraste, aston martin db4 zagato 1961

är det racing så är det, då lägger man inte fingrarna emellan

ferrari 250 gt lusso, aktuellt auktionspris 16 miljoner

brabham-climax bt8 leder fältet i  madwick cup

lotus-ford 23b jagas av segraren i en ferrari 206 dp dino

ah 100 s rattades till klasseger av stuart graham

nisse praktiserar som ackredirerad fotograf



G a l l e r i
Thomas Almérs AH 100/6 poserar framför
Långe Jan på Ölands Södra Udde
Foto: Berit Almér
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Swedish Roads
I loved the ones I had the opportunity 

to drive during my brief visit. Sometimes I 
could not pronounce the name that was on 
the sign, but the roads were well marked. 
Drivers were courteous on the main roads. 
We took an excursion away from the coast 
and found the roads almost deserted, 
surrounded by dark green forests and small 
villages. It was beautiful at every turn. But 
I’m sure that when the roads are covered 
with snow, I’d rather be here in the warmth 
of Florida!!

Young Boy
One evening during the meet, I was out 

in the parking lot looking at the cars when 
a young boy asked me if I could tell him 
anything about an unusual green car. He 
was pointing at the Healey Westland that 
had been driven over from England by Dave 
Holman. I have a similar car here in Florida, 
so I was able to give him a number of details 
about the history and unique features of 
this automobile. We spoke for about 10 
minutes and then I asked him where he 
was from. From his accent, I thought he 
was an American since there was no hint 
of an English accent. He looked at me and 
said, “I’m Swedish and I’m here with my 
parents on vacation.” I was astonished at 
his vocabulary, and the ease with which he 
conversed with a total stranger. These traits 
are truly a credit to the Swedish educational 
system and Swedish hospitality to strangers.

Food
I have been fortunate that the Healey world 

has provided me the opportunity to visit 
every continent, except Antarctica, (which 
as most people know, does not have a 

Healey Club). Besides our beloved Healey 
automobiles, I love to try the food in the 
various nations that I have been able to 
visit. Sweden was no exception. The unique 
treatment of fish of all sorts is wonderful. 
The presentation of the meals that we had at 
the hotel was first class. 
The Meet Program had a list of restaurants, 

and one caught my eye, for it offered elk, 
which is certainly unique. The Healeys from 
Holland and the USA drove about 100 km 
to a very small Swedish town and found 
the restaurant. We were the only customers, 
and elk was not on the menu! We explained 
that we had come specifically for elk steaks 

and the owners said: “that is not a problem, 
I’ll go get some. How would you like them 
cooked?” When they arrived at the table, 
complete with a side 
order of potatoes and 
vegetables, they were 
absolutely perfect!! 
My compliments to the 

chefs of Sweden…

Healey Boats
The Third European 

Healey Meeting had a 
first-time event – four 
different models of 
Healey boats were on the 
water at the same time. 
The meet director, P.G. 
Johansson, had asked 
me if I would be willing 
to be the announcer for 
this event; I, of course, 
accepted. It was only a short ride from 
the hotel to the river where the boats were 
to be presented and once again it was a 
delightful ride on a Swedish road. The boats 
themselves are described in an article I wrote 
that was included in a previous issue of the 
Swedish magazine, so I won’t go over the 
boats themselves here. 
What I would like to cover, is the unique 

opportunity I had to do an interview with 
John Healey on the subject of waterskiing 
behind a Healey boat. As you may know, 
John is the youngest son of Donald Healey 
and had little to do with the production or 
sale of the Austin Healey automobiles. His 
love was and still is the water. John related 
how his father, at age 55, learned to water 
ski while attending the Nassau races in the 
Bahamas. He brought his newfound skill 
home to Cornwall and proceeded to teach his 
children this new and exciting sport. When 
Donald Healey came up with the idea, John 
and his wife Joy were the first in the water 
and the first up on skis behind a Healey boat.
Friends
The concept of a European Healey Meeting 

is to bring cars and people from many 
nations together to share their common 
bond, love of the Austin Healey automobile. 

As the meet progresses, we view each 
other’s cars, we see things we haven’t seen 
before, we exchange ideas, we share meals, 

but most of all, we share memories!! 
As an example, during the Swedish meet, I 

was able to meet with Healey friends from 
Australia, Britain, Denmark, Italy, Japan, 
the Netherlands, New Zealand, Norway, 
Switzerland, in addition to wonderful 
Swedish friends from previous European 
Healey Meetings. As the meet came to 
a close and goodbyes were said to these 
friends, I was already thinking ahead to the 
Fourth European Healey Meeting.
It was a delightful drive from England to 

Sweden and then returning to England. I 
recommend to you, my Swedish friends, 
that you plan to attend the Fourth European 
Healey Meeting so that we can build even 
more memories together.

Happy Healeying,
Go FAST and have FUN.

Bill Emerson

PS From the Innocenti leaving home in 
Florida in April 2008 to its return to Florida 
in November 2008 it covered just over 6,000 
MILES (9,656 kilometers) without missing 
a beat.

History
A history of the European Healey 

Meetings begins all the way back to 1992 
at the International Healey Meeting in 
Breckenridge Colorado USA. I had invited 
my friend, Eric Van de Klippe from the 
Netherlands, to be my guest for this meet, 
and to drive from my home in California 
out to Colorado so we could enjoy a 
pleasant ride in my 1954 Nash-Healey. 
Unfortunately, the restoration on the Nash 

Healey was not complete, so I rented a big 
four-door Cadillac and we traveled in air-
conditioned comfort across some of the 
vast deserts and mountains of the United 
States. During this lengthy but enjoyable 
journey, Eric and I discussed why the 
Europeans did not have a meet that was 

similar to the International Meet. A lot of 
things were discussed with the result being 
that we decided that since Luxembourg 
did not have an Austin Healey club 
it might make the perfect geographic 
location for the First European Healey 
Meeting. Eric took this idea, and working 
with the Dutch Austin Healey club, took 
the concept to fruition in 1999. 
I was very fortunate to be there, this time 

driving my 1954 Nash Healey.
The Second European Healey Meeting 

was held in San Moritz, Switzerland. I had 
intended to drive a 1966 Innocenti Coupe 
that I had recently purchased in Italy. 
Upon arriving in Italy, I found that the 
car was totally incapable of making the 

journey from central Italy to San Moritz 
without a complete restoration. Therefore, 

I rented a car to get 
to San Moritz, but 
did the rally and 
other things with 
Eric and his BJ8.

Planning
At the Second 

European Healey 
Meeting, it was 
announced that the 
Third European 
Healey Meeting 
was to be held 
in Sweden. I 
had never been 
to Sweden and 
immediately 
decided to sign 
up. Since I had 
wanted to have the 
Innocenti at the 

Second European Healey Meeting and 
couldn’t make it… I vowed that I would 
drive my Innocenti to the Third European 
Healey Meeting!!

Travel
Getting from the central part of Florida 

to Sweden was an adventure! I drove the 
Innocenti to the port in Miami, crossing 
the beautiful Florida Everglades along the 
way. By ship the car crossed the Atlantic 
and arrived in southern England where we 
picked it up in May and drove it directly 
to the International Healey Weekend at 

Goodwood, England. A week later the car 
was driven to Gaydon, England for the 
50th Anniversary of the Sprite. This was 
followed by a week of touring the curvy 
roads of the English countryside. The car 
was then taken to the southern part of 
England and stored for seven weeks prior 
to beginning the drive to Sweden.
The second part of our travel began in 

early July, picking up the car in England 
and ferrying across the channel to meet 
our friends Jack and Ine Hoogland in the 
Netherlands. We drove in caravan with 
the Hooglands from the Netherlands up 
to the port of Kiel in Germany; there, we 
boarded the overnight ferry for Sweden. 
As soon as we were on board, we headed 
for the back deck where the bar was 
located; what should we find there but 
a large bunch of Austin Healey drivers, 
navigators and live music!! The party had 
begun!!

I’d like to share a few thoughts about 
what made the Third European Healey 
Meeting so unique and so enjoyable for 
someone who had come so far.

Sweden
Driving off the ferry on Sunday morning, 

we headed south to Tylösand. But, along 
the way the need for petrol, and a late 
breakfast forced us off the main road and 
into one of the many beautiful small towns 
along the Swedish coast. Everything 
was quiet, except the petrol station and 
the bakery which was doing a thriving 
business in pastries and delicious black 
coffee!! The Healeys were now full, 
as were their occupants; we were truly 
happy to be in Sweden!! The next six days 
were filled with the events of the Third 
European Healey Meeting which I’m 
sure has been chronicled in this magazine 
before now.

The Third European Healey Meeting
                       (as seen by a non-Swedish Healey driver)

by bill emerson

Sweden 2008
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on our tour to europe we also visited 
goodwood revival - guess why.
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Anmälan
Före 4 maj genom att skicka anmälan 
till: 
svkpokalen@svkv.se
Eller till: 
SVK Västerås  

c/o Hans Hedström 

Visthusgatan 109 

724 81 Västerås, SWEDEN 

Vid anmälan behöver vi veta: 
• Förare 

• Kartläsare 

• Bil (märke, typ+årsmodell) 

• Adress och ev. e-mail 

• Telefon (även mobil) 

• Antal deltagare till lunch & middag 

Startavgift
600 SEK per ekipage, inklusive lunch för 2. 
Middag

250 SEK/person  
Det vore trevligt om alla är med på detta! 
Betalning

Sätt in startavgiften samt bet. för middag på 
Sportvagnsklubben i Västerås PG 51 04 71-6, 
senast 4 maj. 

OBS! Ange namn! 

Har du frågor, kontakta Dag Lindahl  
hem: 021-355443  
arb. 070-5940063 

svkpokalen@svkv.se 

Läs mer på: http://svkpokalen.svkv.se

Ingen licens krävs! 
Ingen extra 
säkerhetsutrustning krävs!

Rally för sportbilar 
oavsett ålder eller 
veteranbilar t.o.m. 
1979 års modell.

Tre klasser: 
• Touring 
• Regularity utan trip 
• Regularity med trip 
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Det var med stor glädje jag 
närvarade vid Healeymötet i 
Tylösand, att äntligen få träffa 

mina svenska klubbkompisar, sätta 
ett ansikte på de namn jag läst om i 
Entusiasten.

Bäst av allt var kanske att få visa upp 
min Healey efter en 20 månader lång 
renovering hos Cape.

Att jag sedan fick en andra plats 
i ”concourstävlingen” var extra 
kul. Att få sin bil erkänd av en 
internationell skara experter var 
en gratifikation, speciellt som jag 
spenderat en mindre förmögenhet på 
renoveringen. Mitt samvete blev lättare 
efter ”concourstävlingen”, min renovering 
var åtmindstånde i toppklass.

Jag och min hustru Christina hämtade 
bilen hos Cape tre dagar innan mötet 
började i Tylösand. Vi körde den från 
Coventry till färjeläget i Harwich, trafiken 
var mycket tät i England. Jag råkade ut 
för ett missöde på motorvägen, cirka 
halvägs till Harwich. Plötsligt ”dog 
bilen”, det vara bara att styra ut bilen på 
gräsremsan intill motorvägen. Det var 
ganska obehagligt, med mycket tung 
trafik, gräsremsan var ganska smal. Jag 
satte ut varningstriangeln, men den bara 

flög iväg med första lastbilen. Letade rätt 
på den igen, försökte hitta en sten eller 
något annat tungt föremål för att lägga 
på triangeln, utan att lyckas. Triangeln 
lades tillbaks i bakluckan. Jag ringde 
Steve Norton, som blev förtvivlad. Han 
hade inte fått tillräckligt med tid på sig 
för att testa bilen, bara några kortare turer 
hade gjorts. Först misstänkte jag att det 

var ”soppatorsk”, bensinmätaren kanske 
visade fel? Steve ringde en bärgningsbil. 
När den kom hällde vi i fem liter bensin, 
men det hjälpte inte. Mekanikern tog 
fram lite instrument, och konstaterade 
att generatorn inte laddade, han kortslöt 
generatorn med en sladdstump, och vips så 
laddade den igen. Varje gång jag startade 
Healeyn var jag nu tvungen att öppna 
motorhuven, och kortsluta generatorn för 
att den skulle börja ladda, lite omständligt 
men enkelt. När vi stod där vid sidan av 
motorvägen (ca två obehagliga timmar) så 
stannade en bil. De frågade om vi behövde 
hjälp. Jag tackade, men svarade att en 

bärgningsbil var på väg. De sa att de var 
på väg till Healeymötet i Tylösand, men 
han körde ingen Healey. Efter hjälpen 
från bärgningsbilen fortsatte vi genast 
färden mot Harwich, för att inte missa 
färjan. Vi kom ca en timme innan avgång, 
och möttes av en uppsjö av Healeys. 
Jag hade aldrig sett så många samtidigt, 
det var ca 35-40 Healeys på båten, alla 

på väg till samma 
ställe, Tylösand. På 
färjan träffade jag 
åter den hjälpsamma 
mannen som stannat 
på motorvägen, 

han berättade då att han inte körde sin 
Healey till Tylösand på grund av att 
han precis före avfärden kört sönder 
kopplingen. Mannen ifråga var sedan en 
av de domare som bedömde min bil på 
concourstävlingen.

Jag hade flera telefonsamtal med Steve 
efter missödet, han ordnade ett möte på 
kontoret med elektrikern som ritat och 
konstruerat elschemat på min bil. De 
påstod att de trodde sig veta vad missödet 
berodde på. Steve skulle ju komma till 
Tylösand, och då kolla felet.

Det visade sig att det var något så enkelt 
som att laddningslampan (den lilla röda) 

var trasig, Steve bytte lampan, och vips så 
fungerade allt igen

Färjan tog oss till Esbjerg i Danmark. 
Resan genom Danmark var mycket trevlig, 
med Healeybilar här och där. Stannade 
man och tankade så var det alltid ett par 
Healey där för att göra samma sak. Min 
bil gick som en dröm, det var bara att 
”kryssa på”. En speciell eloge till min 
hustru Christina, som stod ut med det 
kraftiga motorljudet. När hon ville säga 
något till mig så var jag tvungen att lätta 
på gaspedalen, för att höra vad hon sa.

Sedan var det färjan mellan Helsingör 
och Helsingborg. Rampen till färjan var 
svår, jag skrapade i ordentligt. Äntligen 
var vi Sverige. En snabb påhälsning i 
Viken hos Christinas gamla föräldrar, 
sedan vidare till Tylösand. Ju närmare vi 
kom Tylösand, desto fler Healeys mötte vi, 
det blev rena ”Följa-John” till slut.

Vilken syn när man väl kom fram, 
Healeys överallt, på gräsmattan och 
parkeringen runt hotellet. Det var svårt 
att hitta en bra parkeringsplats. Steve 
Norton hjälpte mig sedan att tvätta bilen 
inför concoursen, det var ganska mycket 
insekter att tvätta bort.

Efter Healeymötet i Tylösand styrde 
vi kosan upp till Stockholm för några 
veckors semester på vårt skärgårdställe 
(Viggsö). Färden till Stockholm blev 
blöt, mycket blöt. Det spöregnade hela 
vägen, värst var det mellan Linköping 
och Södertälje. Flera bilar stannade 
utefter vägen, vi körde vidare, med en 
hastighet av ca 80 km/tim för att inte få 
vattenplaning. Efter en totalrenovering 
är det inte så kul att köra bilen i timmar i 
spöregn, men vi var tvungna.

Väl i Stockholm fick jag låna ett garage 
vid Karlaplan av min vän Johan Larsson, 

som också var på mötet i Tylösand med 
sin hustru Catharina. Ännu ett stort tack 
till Johan.

Under augusti använde jag Healeyn 
några gånger i Stockholm. Det märktes en 
stor skillnad med Frankrike. Det är få som 
vänder sig om i Stockholm för att beundra 
bilen, några äldre Östermalmsdamer 
kommenterade dock bilen, men yngre 
människor vet inte ens vad det är för 
bil. När jag kör bilen i Frankrike blir det 
betydligt fler reaktioner. Folk vänder sig 
om, visar tummen upp, tutar och blinkar, 
alla vet vad det är för bil.

Återresan till Monte-Carlo påbörjades 
den 2 september. Som vanligt regnade 
det från Stockholm till Malmö, där vi 
tog färjan till Travemünde. Vi var den 
enda personbilen ombord, annars var 
det enbart långtradare, lite skrämmande. 
Bilen kändes mindre än vanligt. Från 
Travemünde åkte vi till Hamburg (Altona 
stationen), där vi tog biltåget till Avignon 
(20 mil från Monte-Carlo) i södra 
Frankrike. 

Jag kan verkligen 
rekommendera biltåget, man 
slipper nöta bilen i onödan på 
Autobahn i Tyskland. Man kan 
t.o.m. ta med sig husdjur på 
biltåget, det stannar ett antal 
gånger under färden, man 
kan då rasta sin hund eller 
katt. Tåget går kl 14.00 från 
Hamburg, dagen därpå är man 
i Avignon i södra Frankrike kl 
09.00 Restaurangvagn (maten 
är ”sådär”), egen liten cupé med 
handfat och två sovbritsar, vi 
sov utmärkt, frukost serveras en 
timme innan ankomst.

Att köra in min nyrenoverade 

Healey efter en europatripp (ca 200 mil), 
nästan två år efter avfärden till Cape, var 
en riktig ”kick”. Äntligen hemma i garaget 
intill kompisen (Caterham super 7). Bilen 
har gått som en dröm (bortsett från det 
lilla missödet på motorvägen i England) 
under hela den långa resan från England 
över Danmark, till Sverige och tillbaks till 
Monte-Carlo.

Nu skulle jag visa bilen för alla mina 
franska veteranbilskompisar, och inte 
minst Healeyägarna. Första mötet blev 
i Cannes, vi har ett informellt möte i 
hamnen den första söndagen i varje 
månad. När jag kom till mötet stod ett 
trettiotal kompisar i rad och applåderade 
åt bilen. Reaktionerna var minst sagt 
positiva. Frågorna haglade, de skulle se 
allt och veta allt som gjorts på bilen. Ingen 
av dem hade någonsin sett en sådan fin 
Healey. Jag skröt om min andra plats i 
concourstävlingen i Tylösand. 

Jag ringde min försäkringsman, för 
att öka värdet på min bilförsäkring. 
Han skickade en veteranbilsexpert som 
värderade min bil till 100.000 euro, jag 
blev förvånad. Jag har noterat att i Sverige 
säljs fina Healeys långt under de priser 
som uppnås i Frankrike och England. I 
Frankrike är det inte ovanligt att en fin 
Healey säljs för 50.000 euro och mer.

Jag brukar köra backtävlingar med min 
Healey. Innan renoveringen körde jag 5-6 
tävlingar per år. Jag har ännu inte anmält 
mig till någon tävling, bilen känns för 
fin och för ny, för att ”misshandlas” i en 
tävling. Jag tror att jag avvaktar några 
månader, innan jag vågar tävla på nytt. 
Bilen är naturligtvis mycket snabbare än 
den var innan renoveringen, väghållningen 
är också betydligt bättre. Det är helt enkelt 
en annan bil som är betydligt bättre och 
roligare att köra, jag saknar inte de tjuriga 
varmstarterna och bensinångorna. Jag 
använder bilen 2-3 gånger per vecka året 
om, vi har ju ingen snö, det är en fröjd att 
köra bilen på alpvägarna bakom Monte-
Carlo.

Reservdelar och Tillbehör till din M.G. Triumph,
Austin Healey och BMC-Saloon car

årsmodell 1955 och framåt

Tel. 08-664 53 10
Fax. 08-664 53 18

Lidingövägen 75 - 115 41 Stockholm

www.britishmotor.se

”När hon ville säga något till mig så var jag 
tvungen att lätta på gaspedalen, för att 
höra vad hon sa.

satsa på rött
Monte-Carlo Healeyn är tillbaka vid kasinot

på träff med veteranbilskompisar i cannes
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Citat: För varje problem finns det en 
lösning som är enkel, elegant och 
felaktig! 

Vet inte vem som skrev dessa tänkvärda 
ord men det stämmer så bra på jobbet med 
att plocka ihop vår kära BN2:a! Herre Gud 
vad vi har kliat oss i skallen, funderat, 
diskuterat, argumenterat och till och med 
bråkat som f..n om hur saker och ting ska 
monteras!

Men tillbaka till det som nu har kommit 
på plats. 

Julen är avklarad och som vanligt ska 
man ju ”leka” med sina Julklappar så 
Johan & jag drog till garaget på Juldagen 
för att montera de snygga x-tra ljusen som 
var årets Julklapp. Enkelt jobb som bara 
tar en timme eller så var budskapet till 
hustrun. Efter ca 4 timmar ringde hon lite 
smått irriterat och undrade var vi var! Jo 
fortfarande i garaget där vi kämpade med 
att få allt på plats. P-G:s mycket snygga 
fästen passade inte så bra på en 100:a utan 
kofångare så det blev till att såga, borra & 
fila. Inget lätt jobb då P-G tillverkar dessa 
fästen i ett superstarkt, segt, hårt rostfritt 
material. Svetten lackade mm men till slut 
var de på plats och resultatet blev lysande.

Tur att Julhelgen var lång med många 
lediga dagar för nu blev det tid för att 
lägga in mattor i skuffen och bakom 
sätena. Förra årets Julklapp kom nu fram 

och vi la upp alla bitar (otroligt många) 
och Johan började med att försöka 
identifiera vart allt skulle sitta. Ingen lätt 
uppgift då passformen är så dålig att det 
krävs en stor portion fantasi för att klura 
ut vart allt skulle sitta. Vi klarade det hela 
ganska bra MEN två bitar blev över. Vi 
funderade, kollade på nätet, kliade oss i 
huvudet men kunde inte komma på vart 
sjutton de skulle sitta.  Det blev som 
vanligt att ta kontakt med Magnus och 
efter ett mail tillbaka blev det uppenbart 
var bitarna skulle passa. Eller ska vi säga: 
-inte passade! Det krävs en stor portion 
tålamod, ”finlir” och en bra sax för att få 

ihop det hela.
Livet blir inte lättare av 

att vi kör med en större 
aluminium tank för då 
passar ju inte original 
mattorna bak. Men Johan 
klipper och klistrar och 
slutresultatet blir otroligt 
snyggt. Det är bara att inse 
att det tar tid om det ska bli 
bra och efter ca tre dagars 
jobb med att bara klippa, 
anpassa, mäta etc. så var 
det dags för att få saker och 
ting på sin plats. 

Aluminium tanken är inte 
så smart byggd för en 100 

som för 3000 bilarna. På en 3000 kan man 
fortfarande använda original fästen (dock 
med lite modifiering) men på en 100 är det 
helt omöjligt. Placering av tanklock mm 
gör att man måste flytta fästpunkterna inåt 
ca 1 dm på var sida. Vi valde att göra nya 
fästen med en 4mm vajer som vi trätt i en 
gummislang för att det hela inte ska skava 
mot tanken. Snyggt, smidigt och enkelt att 
få på plats och det håller ner tanken lika 
bra, om inte bättre än originalet.

Med alla Armacord mattor på plats blev 
det mer finlir i form av värmeisolering. 
Ett mycket känt problem för alla Healey 
förare så vi har lagt ner ganska mycket 
jobb på att försöka minimera problemet. 
Köpte material från Trendab som verkar 
mycket bra. Vi testade med att hålla en 
värmepistol mot folie sidan och efter 3-
4 minuter kunde man inte känna någon 
värme alls på andra sidan! Dessutom var 
materialet inte så där otäckt dyrt, betalade 
500:- för en hel matta som räcker mer än 
väl för att isolera en bil. Ska kolla upp 
lite bättre vad materialet har för namn 
och lägga in det på hemsidan! Isolerar 
givetvis hela förarsidan plus undersidan på 
kardantunneln, inte bara för värmens skull 
utan även för att minska lite på allt ljud 

johan är som klippt och skuren för att hålla 
på med detta enorma pussel och pilljobb. 
trägen vinner!

snyggt! tycker i alla fall vi glada amatörer!

vajerfästen med spännare som går ner mot golvet
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som brukar tränga in.
Då  bilen ska användas för lite mer 

”inspirerad körning” ville vi gärna 
montera ordentliga fyrpunktsbälten. 
Dock ingen lätt uppgift då de bakre 
remmarna måste ha en vinkel som gör 
att enda möjligheten är att montera de 
över suflettställningen då den är i nedfällt 
läge. Då gäller det att konstruera fästen 
som gör det enkelt att ta bort & sätta 
tillbaka remmarna när sufletten ska 
fällas upp. Givetvis skulle man ha fixat 
allt detta innan bilen lackerades för det 
hade varit mycket enklare att få till bra 
fästpunkter och förstärkningar då. Men 
det är som vanligt att man kommer på 
allt lite för sent. Hittade dock en bra 
lösning i SKF’s sortiment. Gaffelformade 
fästen som normalt används på hydraul- 

golvet på förarsidan isolerat och klart

och pneumatikcylindrar. Finns med en 
låssprint med snabblås som gör det enkelt, 
och utan verktyg att plocka bort bältet när 
sufletten ska upp.

Mycket ”smått & gott” har fixats och nu 
tycker vi att det börjar se ut som en bil. 
En bit kvar på inredningen och allt sådant 
jobb tar mycket tid om det ska bli snyggt 
och bra. Sufletten ska monteras och vi 
är inte säkra på att det är ett jobb som vi 
amatörer ska ge oss på. Har förstått av 
Magnus att det är ett avancerat jobb som 
kräver både erfarenhet och en stor portion 
tålamod!

Nu när så mycket är klart och tanken 
på plats kan vi ta nästa stora steg med 
att starta upp motorn och börja med 
all finjustering och tester. Det ska bli 
spännande att starta upp bilen för det 
är ju runt 22 år sedan som den gick för 
egen maskin. I sann Healeyanda har bilen 
redan börjat läcka olja trots att den inte är 
startad! Såg just en stor pöl vid växellådan 
men förhoppningsvis är det bara dåligt 
dragna bultar etc. Blir nog mer av den 
varan när vi väl fått snurr på maskineriet 
men det hör ju till när man kör Engelskt!
     
Glada Healeyhälsningar från Ulf och 
Johan

fäste för bältet och det hela på plats i bilen 

on the road to recovery
del 3 text och foto: ulf och johan  aggeryd

extraljusen på plats och det är helt otroligt vad det 
förhöjer utseendet!
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Healeyförare Anders Schildt har inte bara bråt-
tom på tävlingsbanan. Han hade bråttom till 
bröllopet med sin Martina också. Så bråttom att 
en Healey lånades in från England för att trans-
portera de lyckliga. Det var Charles Mattews 
från Banbury, England som lånat ut sin 100S, 
AHS 3708. Bröllopet ägde rum den 7:e juni i 
Föra kyrka på Öland och middagen  intogs på 
Borgholms slottsruin.
När den nybildade familjen utökades med lilla 
Elise den 12:e december uppvaktade Charles 
med den ultimata presenten, en Healeygrid.
Enthusiasten önskar lycka till!

Solsken, Sommarbröllop och 100S

Pat Moss-Carlsson avled den 14 
oktober 73 år gammal efter lång tids 
sjukdom.

Pats ursprungliga sport var hästhoppning. 
Det var inte hennes bror Stirling som upp-
muntrade henna att börja med motorsport. 
Det var när Stirlings manager, Ken Gregory, 
bjöd in henne att följa med på en tävling 
som hon fick blodad tand och snart var hon 
igång med regelbundet tävlande i Brittiska 
rallyn, med en Morris Minor cabriolet. Ral-
lyåkandet fick kombineras med hästhopp-
ningen och det var prispengarna därifrån 
som gav henne möjligheten att köpa en 
Triumph TR2 1954.

Till 1955 års RAC Rally fick hon sin 
första fabriksbil från BMC, en MG TF. Hon 

slutade trea i damklassen i dåligt väder, 
en lyckad debut trots allt. En hel del andra 
starter för BMC följde och sin internatio-
nella debut gjorde hon i Tulpanrallyt 1955 
i en M.G. Magnette. I Monte Carlo Rallyt 
1956 tog hon en Austin A90 till en 87:e 
plats efter en rad bromsproblem och andra 
smärre fel. 

1958 körde Pat Midnattsolsrallyt med en 
M.G.A och där träffade hon Erik Carlsson ”På 
Taket” som hon sedan gifte sig med 1963.

Pat körde en hel del tävlingar med olika 
BMC-bilar fram till 1958 då hon startade 
med en Healey 100/six i Liège-Rome-
Liège och blev fyra och medverkade till 
att Healeyteamet tog totalsegern. Det var 
första gången en kvinna nått topp-tio i den 

tuffa tävlingen och poängen där gav henne 
europamästerskapstiteln i damkassen.

I 1959 års Tyska Rally körde hon en 
Healey 3000 och delade första platsen 
med Eriks SAAB. Många framstående 
placeringar följde under de följande åren 
med Healey, som vi alla vet, och även några 
med Mini Cooper. Pat vann damklassen i 
Monte Carlo Rallyt åtta gånger.

1961 köpte Pat en egen rallybil, en SAAB 
96 på inrådan från Erik. När Erik fick en 
friplats till Safaryrallyt genom att vinna 
RAC tog Pat den platsen och slutade trea i 
detta svåra rally på första försöket.

Ford lockade med den nya Cortinan 
och ett bra kontrakt inför 1963 och 
bästa placering blev en sjätteplats i 
Acropolisrallyt. Ford försökte även locka 
över Erik inför 1964 års säsong men Erik 
var inte intresserad. Pat lämnade då Ford 
och tog klivet över till SAAB. Under 
fyra år där blev hon bland annat trea i 
Acropolisrallyt och fyra i både Liège-Rom 
Liège och RAC 1964, trea i Monte Carlo 
1965 samt trea i Tjeckiska Rallyt 1967 i 
den nya V4:an. Under sin tid hos SAAB 
hade Pat ofta svenskan Elisabeth Nystöm 
som kartläsare.

När maken Erik drog sig tillbaka till 
förmån för PR-jobb för SAAB så fortsatte 
Pat att köra Lancia, Renault och Toyota i 
ett par år, även där med stor framgång. När 
sedan dottern Susie föddes så avslutades 
rallykarriären 1970. Susie blev med tiden 
också en duktig ryttarinna.

Vi minns med saknad Pat Moss-Carlsson 
som en av de största kvinnliga rallyförarna 
hittills.

pat och stirlig moss mellan två sebring-spritar

Pat Moss 1935 - 2008

07-11-13   08.53.02

07-11-28   12.26.15
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foto: fredrik hessman
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Most Austin-Healey owners 
would be well aware of the 
heritage that our cars enjoy. 

We have read about the successes of the 
marque in such iconic events as Le Mans, 
Sebring and the Liege-Rome-Liege. Many 
of us would also know of the successes 
that Donald Healey himself had on the 
salt flats of Bonneville from 1953 to 1956. 

In what will no doubt be the most 
exciting event in modern Austin-Healey 
history, two very special Austin-Healey 
100s reconstructed in Australia, are set to 
return to the Bonneville Salt Flats in 2009.

In 1953 the Donald Healey Motor Com-
pany built a special Austin-Healey 100 
with the aim of setting both high speed 
as well as endurance records. This car, 
looking not too dissimilar to a standard 
100 was driven by Donald Healey him-
self, George Eyston, Carroll Shelby, Mort 
Goodall and Roy Jackson Moore.

The following year they went back, 
more ambitious than before. Not only 
did they return with the more developed 
Endurance car from the year before, but 
also a special Streamliner that was based 
on a standard chassis, but with its body 
fitted with an extended nose and tail plus 
a stabilising fin.

The endurance car went on to bag a 
whole raft of long-distance records from 
200km to 5,000km and 1 to 24 hours, 
while the Streamliner, with Donald Hea-
ley at the wheel achieved a high of 192.74 
mph. 

While the two cars were brought back to 
England, the Streamliner returned to Bon-
neville in 1956 with further modifications 
and 100-Six power where it was even 
more successful. 

Both eventually succumbed to the rava-
ges of the salt; however bits and pieces 
were known to survive. Decades later 

Dutch Austin-Healey enthusiast Wiet Hui-
dekoper in a world wide search located 
many of these actual parts. Wiet formed a 
plan together with well known Australian 
Austin-Healey expert Steve Pike of recon-
structing the cars and reliving the events 
of 1954 on the Bonneville salt. 

Steve is a long term Austin-Healey ent-
husiast and along with his team at Marsh 
Classic Restorations has been restoring 
cars of the marque since the 1970s and 
enjoys a worldwide reputation as the 
expert on the 100S.

With access to Geoff Healey’s personal 
records and design drawings as well as 
the historic parts both cars are nearing 
completion and the target is to debut the 
endurance car in March 2009 at the His-
toric races at Phillip Island, Australia. The 
body/chassis of the Streamliner has been 
completed and from the attached photos 
looks just stunning. As originally, both 
cars will have early versions of the 100S 
engines. The Endurance car’s highly tuned 
engine will have an original “angle-faced 
head” and will be stopped by an early 
version of the smaller twin-piston brake 
callipers that were later developed for 
the 100S production racers. As originally 
the Streamliner will be supercharged and 
fitted with a variant 
of the original David 
Brown 5-speed gear-
box. As the two cars 
have been reconstruc-
ted around the remains 
of what has been left, 
the souls of the 1954 
cars have been brought 
back to life.

The team behind this 
most exciting Austin-
Healey venture have 
set-up a website so 

that Austin-Healey enthusiasts around the 
world can keep across the events as they 
occur.

AUSTIN-HEALEYS RETURN TO BONNEVILLE

100 endurance car at bonneville 1954

streamliner dec 2008

We thought that our fellow Austin-
Healey owners around the world 
would like to know how this 

amazing venture got off the ground and where 
it was at. So what better way to find out than to 
have a chat with Steve Pike who has his sleeves 
rolled up and with the assistance of his staff at 
Marsh Classic

Restorations is actually reconstructing recrea-
tions of the cars that ran at Bonneville in 1954?

The name of Steve Pike would be familiar 
to most Austin-Healey owners, but just in 
case you have been on another planet for the 
last few decades a little introduction might be 
worthwhile.

Like so many of us Steve fell in love with the 
sensuous curves of the Austin-Healey during 
the swinging sixties. It was in a seaside resort 
town south of Melbourne, Australia when a 
black and red 100 went burbling by. A burning 
passion was ignited and continues to glow to 
the present day. It took a couple of years, but 
with the assistance of fiancée Helen, Steve 
found himself sitting behind the wheel of a 
BN2 - the first of many.

At the time Steve was working in the finance 
industry and during the 1970s found that he 
was spending more and more time working on 
his own cars and shortly the cars of friends. 
Soon a hobby was to turn into a business, for in 
1980 Steve left the world of figures and started 
working full-time on the

marque. Steve freely admits that the desire to 
become involved in the worldwide Austin-Hea-
ley scene, especially in the US was an added 
incentive.

Some twenty-nine years has gone by and 
Steve has lost count of the number of Austin-
Healeys that have come and gone. In that time 
his name has become closely linked not only 
to the marque, but specifically to the 100S, so 
much so that he is now seen worldwide as the 
expert on the competition sports car built by 
the Donald Healey Motor Company.

Question: When asked about the ’53 and ’54 
cars built for Bonneville, Steve replied.

-”Sure like most Healey enthusiasts I knew 
about the Bonneville attempts in ’53 and ’54, 
but it never entered my mind that years later 
that I would have some involvement in going 
back there and to actually recreate what Donald 
Healey and his team from Warwick achieved. 
That was until about 2 ½ years

ago when I was building a replica 100S for 
Wiet Huidekoper using bits and pieces that 
he had managed to locate in all parts of the 
world. Wiet told me about some parts that he 
had found, that while for a S were definitely 
not from a road-going example. Things like a 
highly unusual differential and a left hand drive 
gearbox housing from those special David 
Brown gearboxes used in the early examples of 
the 100S. Wiet originally considered using the 
parts in a road going car.”

-”It took quite a bit of thought until we 
worked it out that the pieces had come from 
the 1954 100S prototype SPL227 that was used 

as the Endurance carin that year and the year 
before. Then Wiet raised the idea of

reconstructing the 1954 Endurance car incor-
porating some of the parts. I have always been 
in for something interesting and it didn’t take 
me long to agree. After all the car had long 
been dismantled at the Donald Healey Motor 
Company and as it had so many 100S parts that 
I was familiar with, it just seemed a natural.”

Question: What happened to the original car?
-”Remember the original car had been to 

Bonneville twice and the salt had really done 
its corrosive best to destroy it. The records 
show that five years after Bonneville 1954 it 
was literally junked, the gearbox returned to

David Brown, some parts sold off to an avid 
Austin-Healey owner in the UK and the rest re-
tained by the Donald Healey Motor Company.”

-”Not long after, word had started to spread 
and I was contacted by Belgian Bruno Verstrae-
te who expressed an interest in being involved. 
Bruno has always wanted a 100S, but circums-
tances had prevented it. It was reassuring when 
Bruno assumed responsibility at seeing the 
construction of the Endurance car through to 
the end.”

Question: Sure there were a few parts left of 
the original Endurance car, but where did you 
start?

-”We started with a new chassis which in 
itself was interesting. The original SPL227 was 
one of the Special Test Cars with not only a 
seamless chassis but also there were no pres-
sings in the subframes.”

Question: Well that’s about the Endurance 
car, how come you decided to reconstruct the 
Streamliner as well?

-”I had gone to England to assist Wiet is 
buying some parts when the idea of retur-ning 
to Bonneville came up, and it just seemed 
like a logical step to also reconstruct the 100S 
Streamliner that was built to attack outright 
speed records for its class. After all both cars 
were there in 1954 so I decided there and then 
to do it and also that I would take it on myself.”

-”Wiet had been communicating with Gerry 
Coker and mentioned the idea of the Streamli-
ner to him. To start the ball rolling after talking 
to Gerry Wiet 
provided scaled 
drawings from 
publicity photos 
of the Stream-
liner that had 
not appeared in 
any of the books 
published over 
the years.”

Question: Like 
the Endurance 
car did you start 
with a new chas-
sis?

-”Yes we did, 
but it was dif-
ferent. Remem-
ber the original 
Streamliner was 

built at the end of 1953 while the Endurance 
car was built in early 1953. This meant that it 
had the normal chassis complete with seams 
and 100S strengthening gussets along with 
alloy subframes. So that’s how it’s been made 
and within the body we used some leftover 
panels from another 100Srestoration from a 
few years back. It just seemed appropriate to 
add those pieces to the car.”

-”However as anyone would know the body 
for the Streamliner is a little different so we 
needed the assistance of an expert coachbuil-
der. That’s how I made contact with English-
man Paul Jenkins who was happy to enjoy an 
working holiday in Australia while building the 
Streamliner’s body as well as passing on his 
skills to son David. From start to finish it took 
8 weeks

to build the body of the Streamliner.”
Question: Where are you up to with both the 

cars?
-”With the Endurance car entered in the histo-

ric races at Phillip Island in
mid March all our attention has now turned 

to that. So we have just over two-months to 
have it finished, tested and ready for the circuit. 
Right now David is making the hard metal ton-
neau for the Endurance car and I’m working on 
the engines. Both will be fitted with 100 engi-
nes suitably modified to take the original angle 
faced alloy cylinder heads. The Endurance car 
will also be fitted with the David Brown S430 
4-speed gearbox along with the original left 
hand drive bellhousing that Wiet bought. Like 
in 1954 the

Streamliner will receive a 5-speed David 
Brown gearbox. It’s early January 2009 and 
work on both the Endurance and Streamliner

Austin-Healeys is moving ahead with some 
pace.

The aim? To return to the salt in Bonneville 
in September 2009 and with

straight line trials recreate the record attempts 
of 1954.

Please visit our website:
www.healeysreturntobonneville.com

Patrick Quinn
Sydney, Australia

Press Release 1

AUSTIN-HEALEYS RETURN TO BONNEVILLE
Press Release 2

Patrick Quinn
Sydney, Australia

john healey and the endurance car during construction
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Bilden nedan visar två unga Healeykamrater nämligen Roffe 
Lindholm tv och Bosse Johansson. Bilden är tagen av Mats 
Svanberg på en blommande sommaräng 1974. På bilden under 
kan man, med god syn, ett förstoringsglas och lite tur skymta 
samma frächa gentlemän. Den bilden är från Röda Kafét och 
togs i somras av Bodil Johnson.

NOSTALGITRIPPEN Dear Austin Healey Sprite and M.G. Midget Friends!

The international Spridget Meeting in Germany is becoming a favourite
tradition!
We would like to invite you to our 4th international meeting. This year,
we will see each other in Weiskirchen in the beautiful Saarland, in the
south west of Germany. The tour will lead you along the rivers Saar and
Moselle over winding roads to the vineyards as well as to the famous
Hunsrückhöhenstraße and the deep-dark woods of the Hunsrück. Let us
surprise you; enjoy this meeting with old and new friends.
The number of participants is not restricted, so we hope to see you all!
As always you can check on our website
http://www.spridgets.net/news_teilnehmerliste.html that is already
registered.

Registration and more Information:
http://www.mgdc.de/cms_en/images/stories/Internationales/
Spridgettreffen_En.pdf

The organizers of the event, Oliver Giese, Christoph Lanfermann and
Marcus Pieper are looking forward to meeting you. 

Mathias Tolle
MG Drivers Club Deutschland e.V.
International Contacts
Bergring 2
37139 Adelebsen
Germany
Email: International@MGDC.de
Tel.: +49 5506 7820
Fax: +49 1212574615405
Homepage: http://www.mgdc.de/cms_en/

Detta är ett bra exempel på riktigt dålig vinterförvaring. Denna 
Healey har förvarats på detta vis länge. Ägaren är inte medlem 
i AHCS. Undrar vad som döljer sig i garaget?  En Sprite??
Bodil Johnson tog denna bild i Täby.

Följande nya medlemmar hälsas varmt välkomna till 
Austin Healey Club of Sweden. F=familjemedlem 

553 Jörn Schlin Fredrikstad  
553F Vibeke Jerkaas Fredrikstad 
554 Per Sund Danderyd AH 3000 mkII
555 Gabriella Nyblæus Uppsala
556 Christer Hägg Stockholm AH 100-6 1958
556F Susanne Hägg Stockholm
556F Jaochim Hägg Stockholm

Alla medlemmar hälsas hjärtligt välkomna till ett arrangemang runt 
Svenskt Sportvagnsmeeting och klubbens årsmöte 2009 på

Röstånga Gästgivaregård i Röstånga den 3-5 juli 
Program: 

3 juli.  
19.00 - 21.00 Skånskt smörgårdsbord på Röstånga Gästis. Efterföljande däckspark och förtäring av drycker 
ej lämpade för omedelbar bilkörning. Tidigt i säng!

4 juli 
07.30 - 09.00 Frukost.
09.00 -11.00 Start i Svenskt Sportvagnsmeetings Rally på de skånska vägarna från någon plats i Skåne. Mål på Ring 
Knutstorp.  
09.00 -17.00 Träning och tävling på Ring Knutstorp för de som är anmälda dit. Klubben har egen parkering och trivselhörna. 
19.00 Fördrink och mingel inför  trerätters festmiddag. Menyn består av: canapé Kattegatt, oxfilé Nackarp alt pocherad 
rödtungfilé, glass med säsongens bär samt kaffe.

5 juli  
07.30 – 09.00 Frukost.
09.00 Årsmöte i Austin Healey Club of Sweden på Röstånga Gästgivaregård.
09.00 – 17.00 Träning och tävlingar på Ring Knutstorp. 

Hemfärd eller fortsatt resa i det vackra Skåne. Boka gärna en natt till på Röstånga Gästgivaregård.

Logi inklusive frukost en natt för två personer i dubbelrum 1.200 kr. Två nätter 1.800 kr och följande nätter 600 kr. 
Enkelrum 850 kr, 1.400 kr respektive 550 kr.
Smörgårdsbord fredag 245 kr/pers. Klubben bjuder på lördagens festmiddag, exkl dryck.

Anmälan: Bindande bokning av rum görs till Raoul Kennedy via mail rk50@spray.se senast den 15:e april. Det kan bli ont om 
rum den helgen så boka i god tid. Ange vid anmälan om ni vill ha kött eller fisk till huvudrätt samt eventuella allergier. 
Betalning senast den 15:e maj till Bg 668-4039 för kost och logi enligt ovan.

Upplysningar kan fås av: Raoul Kennedy, 0418-66 20 66 eller 0733-96 25 12 mail: rk50@spray.se                                             
                                        Els-Mari Schildt, 0709-62 72 10 mail: emschildt@telia.com

Kolla också på klubbens hemsida, där kan finnas uppdaterad information.

Anmälan och betalning, 300 kr,  till SSM rally görs på www.sportvagnsmeeting.se . Där finns också uppgifter om vad som 
ingår i avgiften.

årsmöteskallelse

Välkomna till Skåne önskar festkommittén

vi celibrerar även Austin Healey 3000 50 år

Måndagsträffar på Röda Cafét

De traditionella måndagskvällarna på 
”Röda” drar igång den 11:e maj. 
Kom och möt likasinnade anglofiler av alla 
de slag över en fika eller en matbit. 
Vi ses alla måndagskvällar från 19-tiden.
Röda Cafét ligger i Fitja, alldeles vid vid 
bron över vattnet.
Upplysningar Per Schoerner: 073-560 51 54



Now for something completely different -
here’s what can happen when a DIY job
goes badly wrong….

This 3000 Mk III was leaking fuel and 
our customer decided to take a look 
and remove the fuel tank in his garage 
at home. Unfortunately there was some
fuel left inside and the fumes ignited
when the central heating boiler fired-up. 

The result? A loud explosion, the garage
going up in flames and a melting Austin
Healey! Fortunately our customer
escaped major injury, but the same
couldn’t be said for the car.

After just one phone call to Cape, our
customer was delighted to learn that we
could undertake all the work required to
return the car to its former glory - unlike

the quote he’d already received where
the work would be split between a
number of separate companies rather
than co-ordinated by one specialist.
This latest rebuild required all the emotion
and commitment of the others - in some
ways even more when you consider how
bad the car first looked, with melted
lights, smoke charred interior and more. 

We’ll let the pictures speak for
themselves and hopefully prove that
regardless of your predicament, we 
have over 20 years experience at your
disposal. We are famous for our bespoke
CapeSport cars but we can make the
best out of any situation. 

Read the full story on-line at 
www.cape-international.com where 
you will find details of all our restoration
projects and news of the latest parts
innovations on offer from Cape.

Cheers,

Steve Norton

K E E P I N G T H E L E G E N D A L I V E

When we write these features we try to illustrate the 
variety of work we undertake here at Cape. Loads of you
appreciated our latest CapeSport 100 which we know has
inspired quite a few of you to start projects of your own.

Fire!!

Before: Smoke damaged trim that
regardless of how much we cleaned 
the smell of smoke would not go away!

After: With the exterior looking like 
new we decided the car deserved 
a new interior and as you can see 
it was money well spent.

These before and after photos clearly show the full Cape
treatment received – a true phoenix from the ashes story!
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