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PG har ordet

Jag är oerhört stolt över att vara ordförande i Austin Healey Club
of Sweden som varit värd för Third European Healey Meeting in
Sweden den 27 juli till 2 augusti i år.
Mötet, som ni kan läsa mer om i denna tidning, blev en enorm
succé för vår klubb och även för Sverige som visade upp sig från
sin absolut bästa sida. Vi har verkligen placerat AHCS på kartan
som en av de främsta Healeyklubbarna.
Detta bekräftas genom all e-post från deltagare och klubbar samt
telefonsamtal från gamla och nya Healeyvänner i hela världen.
Genomgående lyder betyget;
- toppenhotell med stort utbud
- fantastisk mat
- bra upplägg av aktiviteter från racing till båtshow
- oerhört välorganiserat
- trevliga svenskar som alla talar engelska
samt sist men inte minst det extrema vädret som varje dag var
mellan 25 till 30 grader och sol. Någon bad mej att t.o.m. sänka
temperaturen något eftersom jag verkar ha goda förbindelser
med den som bestämmer. Många har hävdat att detta var ett av de
bästa Healeymöten som hållits.
Här vill jag framföra ett stort TACK till er alla, framför allt Nisse
som mycket god partner och bollplank, organisationskommittén,
dagsansvariga, funktionärer och medlemmar som gjort det
möjligt att genomföra detta möte på ett så professionellt sätt.
Jag vill även tacka Austin Healey Club UK, Austin Healey Club
Norway, Austin Healey Owners Club Nederlands, Austin Healey
Club Switzerland och Austin Healey Club Denmark som alla har
varit supporters under denna vecka.
Ett speciellt TACK till Vic Jacob, Marco Trevisan och The
Advisory Committé som gav oss förtroendet att arrangera mötet.
Sist men inte minst ett stort TACK till alla sponsorer utan er hade
vi inte kunnat genomföra detta supermöte.
Vad händer nu, vem arrangerar det fjärde mötet? Fredagen den 1
augusti hölls ett informellt möte på Hotel Tylösand med Advisory
Committé där vi rekommenderade engelsmännen att ta sig an
uppgiften som värdar nästa gång.
Tillsammans med denna tidning bifogas till er som inte hade
möjlighet att närvara på mötet även Enthusiasten nr 109, Tehmis
Edition. Det är en engelsk utgåva som tilldelades alla deltagare
på mötet.
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i i organisationskommittén anlände
redan fredagen den 25 juli för de sista
förberedelserna inför mötet. Det gällde
att skylta upp, installera sig på hotellet och i
vår Healeyreception, förpacka alla presenterna
till gästerna inklusive Nisses eminenta pärm
samt förbereda regaliashoppen.
På lördagen gjorde vi en genomgång med
de dagsansvariga och en sista trimning av
organisationen.
Söndagen 27 juli
Solen sken som den hade bestämt sig för
att göra under hela mötet, vi var välsignade
från vår herre. Gästerna började rulla in och
en del hade kommit tidigare, Per och Ditte
kom med bärgningsbil p.g.a. problem med
vattenpumpen.
Elisabeth Haglund, VD för Hotel Tylösand,
blev mycket imponerad av bilarna och såg
gärna att de kunde parkera på gräsmattorna
runt hotellet för en fin inramning. Som alltid
blev det en del förflyttningar av deltagare som
ville ändra sitt rum, men det hela genomfördes
relativt problemfritt.
På kvällen hade vi vår lilla invigningsceremoni
med efterföljande svenska smörgåsbord som
välkomstbuffé.
Solnedgången den kvällen imponerade på alla.
Måndagen 28 juli
Vår Concours d´élégance var förlagd till Norre
Katts Park inne i centrala Halmstad som blev
en fullträff, nära till centrala stan med shopping
och restauranger. Vi kompletterade detta med
både guidad rundvandring i stan och båttur
på floden Nissan. Concoursen som leddes av
Derek Mayor från England avlöpte väl, vi
erövrade tre klassvinster och två andraplatser
vilket är mer än godkänt. Rob Elliot med sin
fantastiska uppgraderade BN7 two-seater
vann priset Best in Show. Noteras bör att vi
från Sverige under de senaste träffarna haft en
framträdande roll i concours-sammanhang ända
sedan HISW i Cirenchester 1998 vilket var den
första utflykten undertecknad arrangerade.

Tisdagen 29 juli
Upp tidigt på morgonen. Frukostbuffén, som
var superb hela veckan, med omelett var
beställd att öppna 06.30. Körningen till Kosta
Boda avlöpte väl. Hyttsillen och uppvisningen
hur man framställer glaskonst blev mycket
uppskattat.
Under resan hem fi ck vi möjlighet att hjälpa
ett trevligt norskt par som hade råkat ut för
punktering på ett av sina nya däck.
Onsdagen 30 juli
Kort tur till Laholm för att se dessa omtalade
Healey-båtar på floden Lagan. Vi hade provat
möjligheterna att köra båt dagen innan med
Erik van de Klippes båt. Tyvärr konstaterades
att vattenståndet var för lågt när Erik kraschade
sin propeller på en sten och vår vattenskidshow
blev därmed tvungen att ställas in.
Bill Emerson från USA var en utmärkt
kommentator med stor erfarenhet av dessa båtar.
Denna dag kombinerades med en Spriteuppvisning och gymkhana. Det blev en
spektakulär uppvisning av Wiet Huidekoper
i sin 100S med John Healey som co-driver.
Totalsegraren blev Tony Bennetto från
Australien.
Torsdagen 31 juli
Falkenbergs motorbana var hyrd med dess
besättning. Här skulle hållas Healey-race med
komplettering av hundkoje-race. Jag fick den
äran att vara co-driver till banan i Concoursvinnaren Rob Elliots fantastiska bil. Rob bjöd
även på en åktur under fria åkningen på banan
som jag sällan skall glömma. Något hände
i motorn i denna urladdning vilket innebar
att bilen kördes på trailer till England för
vidaretransport till AU.
Anders Schildt var snabbast på träningen men
hade oturen att få ett motorhaveri efter endast
tre varv. På startlinjen fanns en av Healeyvärldens mest kända förare, Rauno Aaltonen
som i race ett körde Nisses 100M. Tyvärr fick
han problem med bränsletillförseln och fick en
blygsam placering. Vår välkända SID 1 fick

också i race två ett motorhaveri när Anders var
på väg upp i heatet.
Healey-race nr ett vanns av Marc Campfield
med David Grace på andra plats. Det andra
heatet blev en rafflande duell mellan dessa
båda engelska förarna som slutade i sandfållan
för Marc och David kunde vinna totalt.
Segrare i BMC- racet blev Hans Beckert före
Niklas Trane.
De kompletta resultatlistorna finns på vår
hemsida
På kvällen hölls en Race-dinner som avslutades
med ett mycket uppskattat Race seminarium
med Wiet Huidekoper (välkänd race design
engineer) som moderator. Deltagarna i detta
forum var Gerry Coker, John Healey, Roy
Jackson Moore, Rauno Aaltonen och John
Chatham.
Fredagen 12 augusti
Finaldagen som var planerad för en vilodag
inför hemresan nästa dag med alternativa
möjligheter. I vår pärm fanns en fantastisk
kartbok från Raoul som gav deltagarna tips om
trevliga rutter.
Finalen på mötet var gala-dinner med
prisutdelningar och avslutning. Kvällen
avslutades med show av Sethsons band som
även stod för dansen.
Lördagen 2 augusti
På morgonen när vi vaknat hade det kommit
en regnskur som talade om att vi hade avslutat
mötet. De flesta drog sig hemåt, en del med
gäster andra for till Köpenhamn för att tävla
eller beskåda Copenhagen Gran Prix på vägen
hem.
Vad som rapporterats har inga större
incidenter inträffat, några punkteringar, någon
bränslepump, ett oljetråg har kommit till min
kännedom samt Rob Elliots bil.
Utförligare rapporter om TEHMIS kommer du
att finna i detta samt kommande nummer av
Enthusiasten.
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Tre svenska klassegrar i concoursen

Av: Tommy Lyngborn

tre glada klassvinnare, fr v: nils-fredrik nyblæus, maria arleskär samt ulf håkansson
rob elliott intervjuas av huvuddomaren derek mayor
priset för best in show delades ut vid halv-fem tiden

D

et första evenemanget under
Third European Healey Meeting
in Sweden 2008 var concourcen
i Norre Katts Park i Halmstad.
65 bilar deltog och de bedömdes av
domare från Sverige, England, Australien,
Belgien och Tyskland.
Vädret var på sitt allra bästa humör hela
dagen (och veckan) varmt och skönast
i skuggan. Ju längre dagen skred desto
fler Healeys samlades i parken och dess
omgivningar. Till slut var det Healeys vart
man än tittade.
Många svenskar passade på att få sin
ögonsten bedömd av expertisen. Tre
stycken lyckades extra bra och tog varsin
klasseger. Nils-Fredrik Nyblæus försvarade sin seger från förra mötet i Schweiz,
efter att ha gjort 55 förbättringar sen dess,
Maria Arleskär vann med sin fina gula
Groda och Ulf Håkansson vann sin klass
med sin mycket välrenoverade 100M.
Flera worksreplikor tävlade i klassen
för modifierade Big Healeys, bl a Carl
Flormans ”Monte Carlo Healey” som vi
följt Capes renovering av här i Enthusiasten, Carl blev tvåa i sin klass. Bland dessa
bilar fanns också Best-in-Show vinnaren,
Rob Elliotts BN7 som är porträtterad på
mittuppslaget.
Prisbordet var minst sagt imponerande,
priserna var skänkta av huvudsponsorn
Frederique Constant och Kosta glasbruk
dessutom fick alla pristagare en kram av
prisutdelerskan Caroline Delmonte från
Frederique Constant.

caroline delmonte fick provköra rob elliotts bil

- vem var mest nervös?

Results from the concours of the Third European Healey Meeting in Sweden 2008

dave holmans mycket ovanliga healey westland

Austin Healey 100 				
Standard					
					

1st
2nd
3rd

Ulf Håkansson Sweden
Clas Arleskär Sweden
Henning Thomsen Denmark

Austin Healey 100/6, 3000 Mkl & ll		
Standard					
					

1st
2nd
3rd

Nils Fredrik Nyblaeus Sweden
William Metcalf Australia
Torben Draby Hansen Denmark

Austin Healey 3000 Mkll & lll			
Standard					
					

1st
2nd
3rd

Greg Robin Nicholls Australia
Giuseppi Di Mauro Italy
Fred Meijer the Netherlands

Austin Healey Sprite Mkl 			
Standard					

1st
2nd

Maria Arleskär Sweden
Robert Visser the Netherlands

Austin Healey ( Big Healey ) 			
1st
Modified					
2nd
						
					
3rd

Hardy Kuhn Australia
Carl Florman Monte Carlo/
Sweden
Edwin Neumeyer USA

Austin Healey Sprites 			
Modified					

1st
2nd

Stephen Bell USA
Tony Benetto Australia

Warvick Healeys				

1st

Dave Holman UK

Best car of the Third European Healey Meeting in Sweden 2008
steve norton var

Austin Healey 3000 Mkll BN7				

Rob & Joy Elliot Australia

en av domarna
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De svenska concoursvinnarna

KEEPING THE LEGEND ALIVE

Ulf Håkansson

For sale

Working on customers’ cars is always our priority, but
we also have projects of our own to complete. We’re just
putting the finishing touches to our very own CapeSport
100. Designed visually as a 100S, this car not only looks
the business but drives like a dream too – and it’s for sale!
The CapeSport 100 is our second
CapeSport special, hand-built from
scratch in our on-site workshops. Back
in 2002, the CapeSport 3000 stole the
headlines, now it’s time for these earlier
cars to shine.
Cape has pioneered the development
of parts that make these great looking
sports cars safer, more reliable and
more enjoyable to own. And to prove

Nils-Fredrik Nyblæus

we practice what we preach, advanced
CapeSport modifications are at the
heart of this car.
These include uprated leaf springs,
telescopic shock absorber conversion,
uprated panhard rod, front and rear disc
brake conversions, high ratio collapsible
safety steering column and a whole lot
more. Exterior and interior fittings are all
as 100S, including radiator grille, wrap

around perspex windshield and replica
‘AH’ aeroscreen, exclusive bonnet hold
down pins, racing style Aston fuel filler
cap and replica 100S slotted seats.
“No detail has been spared to produce
this car,” explains Steve Norton Cape’s
MD. “Even down to the colour, which
has stunned everyone and depicts the
sporting nature of this iconic British
sports car perfectly.”
Full specification details are available
on-line at www.cape-international.com
where you can also find details of all
our restoration projects and news of
the latest parts innovations on offer
from Cape.
If you’re interested in owning the
CapeSport 100 or would like to discuss
restoring or upgrading your car, please
give us a call.
Cheers,

Steve Norton

Maria Arleskär
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rauno aaltonen justerar inställningarna...

...och drar iväg på racebanan

Text: Anders Gustafson Foto: Janne Andersson, Per Mauritzon, Magnus Karlsson, Tommy Lyngborn, Anders Gustafson
JA

T

orsdagsmorgonen bjöd på lika
fantastiskt väder som alla andra
dagar i veckan. Falkenbergs
motorbana badade i solsken
och förväntan när vi brummade in på
parkeringen strax efter nio på morgonen.
Vi det laget var det full fart i depån,
förarmötet var avklarat och dagens
första tidsträningar hade pågått en stund.
Från huvudläktaren som sakta fylldes
av både deltagare i TEHMIS, tillresta

klubbmedlemmar och en
och annan gäst inbjuden
av mötets sponsorer,
kunde vi följa de sista
träningsvarven.
Att TEHMIS skulle
innehålla en dag
på racerbanan stod
klart ganska tidigt i
planeringen. Trots den
extra utmaningen i

PM
fyra holländare har anlänt...

				

AG

form av att ”locka” bilar och förare till
Sverige så kändes det fantastiskt kul att
kunna erbjuda en riktig adrenalinövning
under veckan. Efter en hel del arbete av
organisationskommittén, kunde vi räkna
in sex racehealey’s från Holland och fem
från England. Addera sex svenska ekipage
och vi fick ett imponerande startfält på
17 bilar, faktiskt första gången i svensk
racinghistoria som en tävling med enbart
Healey’s genomförts. Som extra krydda
bjöds BMC motorsport-gänget in för att
tillsammans med några kojor som normalt
kör den historiska serien i Sverige bjuda
på ett tufft hundkojerace. Två heat kördes
i vardera klassen, däremellan bjöds
publiken på uppvisningskörning av ett
koppel AH 100S, en Healey Westland
Roadster med flera. I ett kommande

nummer av Enhusiasten
kommer en separat artikel om
dessa fantastiska bilar. Vid två
tillfällen under dagen kunde
också vi vanliga dödliga ta
chansen och prova på några
varv på banan.
Steve Norton, för de flesta
känd som ägare av Cape
PM International och inte minst
för den fina artikelserien i
Enthusiasten om renoveringen
av Carl Flormans bil, var
engagerad som speaker, ett
jobb som han skötte med den
äran. På plats i ”The Tomato
House”, som han snabbt döpte
det stekheta speakertornet till
gav han oss en underhållande
blandning av information,
historiska anekdoter och
MK
underfundig brittisk humor,
vilket gav en extra krydda åt anrättningen.
Vi svenskar hade förstås stora
förhoppningar på våra egna förare,
kanske speciellt Anders Schildt och
Anders Lotsengård/Mats Svanberg, som
båda ägnat vintern åt att uppgradera sina
respektive bilar. Tyvärr råkade Anders
Schildt ut för ett motorras i kvalet och
kunde inte fullfölja i sin nybyggda bil. Det
var riktigt synd, speciellt eftersom han
vann första kvalheatet. Istället delade han
bil med Kåge Schildt, de körde varsitt heat
och slutade på nionde respektive femte
plats. Teamet Lotsengård/Svanberg körde
första racet för året i SID1 och hade en
del problem ned att få motorn att gå rent,
slutade på 12:e och 13:e plats. Joakim
Glas körde Arnes välpreparerade AH3000
men bröt i första heatet och slutade tolva

i andra heatet. Bästa körningen efter far
och son Schildt gjorde Leif Molin i sin
Sprite, en 10:e respektive 11:e plats trots
reservmotor är riktigt bra kört.
Vi fick också chansen att se en legend
på banan, Rauno Altonen, en av Finlands
mest kända racerförare genom tiderna,
rattade Nils-Fredrik Nyblaeus 100M i
första heatet, tyvärr gjorde en läckande
förgasare att en topplacering uteblev. Med
förgasaren fixad så kunde Nils-Fredrik
kämpa sig till en niondeplats i andra
heatet.
I täten utkämpade Marc Campfield och
David Grace ett rafflande race i båda
heaten. Första heatet vanns av Campfield
med drygt 2 sekunder. I andra heatet som
var ännu tätare lyckades Grace vinna
slaget om chikanen, se bildserien nederst
på sidan, båda kommer in i bredd, ingen
vill bromsa först, vilket skickar ut dem
i sandfällan där Campfield fastnar hårt
medan Grace ”flyger” över sanden och
kan sedan fortsätta mot totalsegern.
Hundkojeheaten bjöd på nästan lika tight
racing, även om ljudmattan var något mer
blygsam än Healeyracen. I täten kämpade
Hans Beckert och Niklas Trané. Efter båda
heaten stod Beckert som totalsegrare in sin
grå Cooper S.
”The Track Day” blev den succé som
alla hoppades på, tight racing, massor med
besökare och ett fantastiskt väder – vad
mer kan man önska sig.
Dagen avslutades på Tylösand med en
speciell ”race dinner”. Förutom mat och
dryck bjöds det på underhållande ”talk
show” i form av de deltagande legenderna,
Rauno Altonen, John Chatham, Gerry
Coker med flera, en oförglömlig kväll för
alla entusiaster.

....samt tre engelsmen

PM

leif molin sköt två big heales framför sig

TL

Bildserie: Magnus Karlsson
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TEHMIS tredje dag - rally till

P

å tisdagen var det dags för rally
till KostaBoda. Som vanligt
denna vecka sken solen från en
klarblå himmel och en temperatur
upp mot 30 grader skulle det säkert bli
också denna dag. Alla Healeyvänner från
kontinenten och andra varmare delar av
världen, som hade förväntat sig något
svalare väder, mer anpassat för tjocka
tröjor och långkalsonger hade nu börjat
vänja sig vid vårt klimat.
Starten gick från en parkeringsplats nära
hotell Tylösand. Vi startade med ca en
halv minut mellan varje ekipage. Sträckan
vi skulle köra var uppmätt till 193 km och
gick genom täta smålandsskogar, genom
Ljungby och Växjö, förbi Lessebo och
därifrån nordöst till Kosta. Fina vägar och
inte så många andra bilar på vägen. För
de deltagare som bor i tätare befolkade
länder, var det säkert en fin upplevelse att
kunna köra så länge utan att se en enda
människa eller ett enda hus.
I Kosta var det planerat för lunch
bestående av hyttsill med tillbehör. Vi
delades upp i två grupper, de som startade
först fick börja med lunch och den
andra gruppen fick börja med att titta på
glastillverkning i hyttan och naturligtvis
shoppa i fabriksförsäljningen.
Hyttsillen serverades vid långbord inne i
en av fabrikslokalerna. En guide berättade
om hur man förr i tiden när arbetet var
slut för dagen, lagade till sill, korvar och

Foto:
Janne Andersson
Magnus Karlsson

potatisar i de kylugnar där de tillverkade
glasen sakta svalnade. Vanligt var också
att kringvandrande luffare kom för en
bit mat och medan man åt berättade man
historier och sjöng.
När vi ätit hyttsill, bestående av bakad
potatis med aromsmör, sill med grädde lök
o dill småländska isterband, knaperstekt
fläsk och lingon, knäckebröd smör och ost,
kom en glasblåsare och demonstrerade hur
glasblåsning går till. Han fäste en klump
med glasmassa på det långa blåsröret. Sen
blåste han upp klumpen till ett klot som
han doppade i färgpulver. Han snurrade
röret mot en ställning med ena handen
och formade samtidigt klumpen med en
tjock bunt blött tidningspapper i den andra
handen. Sen stoppade han in klotet i den
heta ugnen igen. Han snurrade på röret
och när han tog ut det hade det blivit ett
stort fat som var strimmigt av färgen. Det
var naturligtvis en överraskning som gav
stora applåder från alla.
Efter demonstrationen serverades kaffe
och ostkaka med jordgubbsylt och grädde.
Mätta och belåtna med ett och annat fynd
från fabriksförsäljningen och en present
som alla deltagare fick av KostaBoda var
det därefter dags att åka tillbaka genom
smålandsskogarna till Halmstad och hotell
Tylösand. Det blev en mycket lyckad dag
med fin bilåkning genom mörka skogar
och intressant och trevlig underhållning på
glasbruket i Kosta.

klotet blev....

			

....till fat

Austin Healey Trackday
Austin Healey
Klass 1

Falkenbergs Motorbana 1,840 Km

Klass 1 race 1 + 2

Racingresultat
Pos

10

No. Name

Class

Laps

Total Tm

Race 1

R1.

Race 2

R2.

1

17

David Grace

Class 1 F

27

25:23.025

12 [11:16.022]

15 [14:07.003]

2

16

Eric Wolley

Class 1 F

27

25:36.788

12 [11:23.457]

15 [14:13.331]

3

69

Mark Schmidt

Class 1 F

27

25:57.811

12 [11:27.811]

15 [14:30.000]

4

11

Esper van Heesewijk

Class 1 E

27

26:08.455

12 [11:35.318]

15 [14:33.137]

5

1

Kåge Schildt/Anders Schildt

Class 1 F

27

26:38.492

12 [11:59.762]

15 [14:38.730]

6

30

Hans van Kerkoff

Class 1 E

27

26:52.218

12 [11:57.650]

15 [14:54.568]

7

23

Huib Mars

Class 1 F

27

26:52.590

12 [11:56.600]

15 [14:55.990]

8

64

Rinus Sinke

Class 1 E

27

26:53.500

12 [11:58.413]

15 [14:55.087]

9

96

Leif Molin

Class 1 E

25

25:48.009

11 [11:19.017]

14 [14:28.992]

10

71

Mark Pangborn

Class 1 E

25

25:48.242

11 [11:17.778]

14 [14:30.464]

11

56

Rauno Altonen/Nils-Fredrik Nyblaeus

Class 1 E

24

25:56.421

10 [11:30.646]

14 [14:25.775]

12

2

Anders Lotsengård / Mats Svanberg

Class 1 F

23

26:28.892

11 [11:27.759]

12 [15:01.133]

13

5

Marc Campfield

Class 1 F

19

17:44.366

12 [11:13.739]

7 [6:30.627]

14

57

Joakim Glas

Class 1 E

14

15:23.717

0 [-.---]

14 [15:23.717]

15

89

Gerard Schippers

Class 1 E

12

16:55.376

6 [6:44.919]

6 [10:10.457]

16

41

Steve Bicknell

Class 1 F

10

10:08.553

10 [10:08.553]

0 [-.---]

17

8

Anders Schildt

Class 1 F

0

-.---

0 [-.---]

-
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färden till kosta gick genom täta smålandsskogar

hyttsillen avnjöts på golvet i glashyttan

Följande nya medlemmar (tom 31 aug) hälsas varmt välkomna till
Austin Healey Club of Sweden. F = familjemedlem
548
548F
549
550
551
552
552F

Göran Sonnerstrand
Jeanette Gustafsson
Lars Lindgren
Lasse Johansson
Peter Bäckström
Paul Holmes
Ewa Ustyanowska-Holmes

Bromma
Gagnef
Tyresö
Lund
Billdal

AH Sprite
AH 3000 MkII
AH 3000 Mkll
AH 3000 Mkll

1959
1967
1961
11

Galleri
12
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Rob Eliott tar emot förstapriset för Best in
Show på TEHMIS 2008. Prisutdelare var
Caroline Delmonte från Frederique Constant.
Foto: Tommy Lyngborn
13

eller historien om bilen
alla kände till men få
hade sett…

berättad av börje engvall

A

tt få svänga in på parkeringen
vid Tylösands Hotell denna
varma kväll den 27 juli
2008, var kulmen på många
års drömmande. Min första bil, denna
Frogeye, som undergått långsam
renovering under så många år. Kanske
kan man kalla det för ”plåtkärlek” eller
besatthet. Att sälja den har aldrig varit
aktuellt, trots gliringar ibland vänner och
bekanta. 34 år tillsammans gör man inte
slut på så enkelt.
Historien började sommaren 1972.
Som 15 åring hade jag åkt med till
Ombergs gamla backtävlingsbana.
Lasse, min bror, skulle testa sin 100:
a i backen, tillsammans med ett gäng
övriga Healeyägare. Jag lånade Lasses
jacka och satte mig för att se på när alla
gasade för fullt uppför backen. Dåvarande
ordföranden i Morganklubben satt
bredvid, såg klubbemblemet på jackan,
och frågade om jag ville köpa en Sprite
”Frogeye”
OM JAG VILLE!!!! Problemet var bara
min ålder, och bristen på pengar. Min
bror övertalades att kontakta säljaren i
Trollhättan. Bilen som visade sig vara
totalkvaddad, köptes dock hem när han
och svägerskan väl kommit till Trollhättan
på 3 cylindrar, i familjens gamla Morris
1100.
Väl hemma, i det ökända Healeygaraget
på Kungsholmen, beskådades eländet.
Hela fronten saknades, bilen hade
slagit runt och landat på rutramen. Hela
torpeden var nedtryckt, inkl, dörren.
Höger hjulhus var ett minne blott. Bilen
hade kasat av vägen och landat i ett träd
med baken först. En bärarm satt kvar.
Rattstången var böjd, likaså bakaxeln.
Tank saknades. Sittbrunnen var uppskuren
för bättre plats bakom stolarna. Motor och
växellåda saknades förstås. Kylaren likaså.
Det var ingen vacker syn som mötte alla
garagekompisar.
Lasse började så smått att samla på
sig delar. Mycket kom från en skrotad
Mk2, som turligt nog fanns på en skrot
i Huddinge, inte så långt hemifrån.
Torpeden och delen som rutan vilar
14

på, fann han på ett vrak som
dumpats under Liljeholmsbron.
Tänk vad bra en skärbrännare
är…
Bilen började så småningom
ta form. Jag hjälpte Lasse lite
grann när jag kunde. Själv var
jag upptagen med att bygga en
mini-bike, då mina föräldrar inte
ville att jag skulle åka moped.
Att bygga något själv var en
annan sak. Denna mini-bike
kom så småningom att generera
handpenning på Spriten, i och
med. att jag vann 1:a pris i min
klass på anrika Hot Rod Show i
Marmorhallarna. 600 kronor och
en stor buckla var inte helt fel
vid nyligen fyllda 17år.
Lasse fick så bilen körklar
till sommaren -74. Den stora
huvdelen fann han hos en
Göteborgskille som skulle
bygga racebil av sin Frogeye,
och tyckte fronten var för tung.
Glasfiber var modellen för
honom. Tackar, tackar.
Bilen som varit avförd ur
bilregistret som skrot, lyckades
så småningom hitta tillbaka
till sin identitet. Nu med
nytt nummer som började på
bokstaven H (=1974 års bilar)
Efter 300 mil, bl.a.
på Dalslands Ring med
Healeyklubben, blev Lasse
pappa för första gången. Färden
till BB skedde i Spriten. Inte så
populärt…
Denna höst 1974, närmare
bestämt i november, gjorde vi
upp med avbetalning av Spriten.
Jag pluggade, jobbade på helger
och vissa kvällar, för att betala
av bilen denna vinter. Det som
blev över plöjdes ner i form
av en ny snygg lack, och nya
blanka aluminiumfälgar. Jäklans
vad stolt man var, när kosan
ställdes mot Healeyklubbens
5-årsjubileum, med nytaget

november 1974

- bilen är min

clacke och jag på väg till healeyklubbens 5-årsjubileum

polisen tyckte att man skall ha nummerskylt även fram
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så än idag 32 år senare.
Sommaren -77 muckade
jag i juni. Semestern,
den första gemensamma,
ställdes mot Öland. Eva
som var van vid stora
rymliga bilar, hade packat
därefter. Jag fick plocka ur
hälften av hennes grejor
för att vi skulle få med
tält och stormkök mm.
Men är man nykär så går
allt. Denna semestervecka
dog Elvis, något som
Eva var uppvuxen med
genom sin pappa, vars
idol han var. Alla brukar
veta var man befunnit sig
vid olika händelser, typ
i fint sällskap på healeyklubbens 5-årsPalmemordet, Estonia mm.
jubileum på svartå herrgård i juni 1975
Så denna semester vet man
när den var.
körkort och blank bil. Claes ”Clacke”
På hemväg besöktes BSCM (British
Aggestig (barndomskompisen) åkte med
Sport Car Meeting) i Gränna. Denna träff
i passagerarstolen. Då ovetande om den
var då en tvådagars händelse. På hemväg
”smitta” som även skulle drabba honom.
från denna träff, strax utanför Nyköping,
Sommaren -75 gick till historien som
en av de varmare på många år. Jag var
inte ledsen för det. Jag nyttjade Spriten
som min enda bil denna sommar. Att man
var poppis bland damerna förstår nog de
flesta, att åka nedcabbat och imponera
på kompisarna ville dom i alla fall.
Till vintern införskaffades en Triumph
Herald 1200, efter ett tips av dåvarande
Healeyklubb-ordförande Kenneth Andrén.
”-Bra köp även om den är rostig, den har
ju ram” sa Kenneth. Att även ramen var
sönderrostad var en annan historia. Denna
bil kräver en egen berättelse.
Nåväl, jag lärde mig mycket av vad som
kan gå sönder på en bil denna vinter. Man
kan väl lugnt säga att jag lärde mig skruva
bil på grund av eller tack vare denna
Triumph Herald.
Denna vinter plockade jag av allt
undertill på Spriten. All rostskyddsmassa
skrapades loss, bilen tvättades och slipades
undertill, för att sedan målas benvit på
karossens undersida och blanksvart på allt
löst. Samtidigt monterades skivbromsar
fram och MG Midget bromsar bak med
bättre verkan. Den vårens besiktning var
riktigt skoj. Besiktningsmannen såg ut
som en fågelholk i ansiktet när han gick
under bilen. Han rörde inte rosthammaren.
Till hösten -76 ryckte jag in i lumpen.
Men beroende på mitt medfödda hjärtfel
(blåsljud) så blev jag malaj på Stockholms
Stab. Inte mig emot. Kunde då jobba vissa
kvällar och helger. Blev inte så mycket
gjort denna vinter på bilen, men grill och
ståtfångarhorn och lite blankt under huven
kom till. Mycket berodde nog på att jag
just träffat Eva under hösten. Eva som så
småningom kom att bli min hustru, och är

hände det som fick mitt Healeykörande
att ta ett långt uppehåll. Motorn skar.
Jag hade ju gasat och plågat livet ur den
stackaren under 3 somrar och närmare
4.500mil.
Under dessa år dök det då och då upp
erbjudanden om att köpa en Big Healey.
Priserna låg mellan 11-15.000:- för en bil i
bruksskick. Jag skulle väl kunna få 7.000:för Spriten vid samma tid. Men varför
byta bort en körglad Sprite, mot en tung
Big Healey, resonerade man då. Sett ur
rent ekonomiskt syfte, hade väl en sådan
affär varit klok, men körglädje är svår att
prissätta.
Ett garage ordnades under hösten, då
min avlidne mormors garage (där jag stått
tidigare) skulle införlivas i huset mina
föräldrar just var igång med att bygga om
och renovera.
Bilen revs ned bit för bit. Här skulle
det bli riktigt fräscht. Men som den
pliktskyldige son man är, hamnade man
förstås i husbygget istället. 2 år lade
man på det. Sedan kom en Morris Minor
renovering emellan till Eva. Blev en riktig

sommaren 1976

stommen nästan klar vintern 1998

15

alla delar som zinkades

så här stod bilen i garaget mellan 1998 och 2008

ute i det fria igen i februari 2008. en
vinterdag som kändes som en vårdag

16

pärla. Sedan i tätt följd, lägenhet, hund,
barn, motorcykel, radhus, barn igen,
villaköp, mer hundar, husrenovering,
Miataköp. Där någonstans vaknade jag
upp och saknade bilen otroligt. Visserligen
hade jag gjort lite då och då, men mellan
-98 till -08 stod den bara och samlade
damm längst in i villagaraget. Karossen
var i det närmaste klar. All svetsning av
nya trösklar, dörrstolpar, innerskärmar
fram, torpedvägg, bakdel av karossen
mm var klart. Även det mesta var tennat
och grovriktat. Återstod ”bara” lack och
montering alltså…
Goodwood 2007. Clacke och jag samt
tre ”killar” till besöker denna otroliga
träff som ni läst om i tidigare nummer av
Enthusiasten. Där inhandlas nya Lucas
strålkastare och en vippströmbrytare jag
sökt i många år. Sitter original på Vanden
Plas Princess 1100. Fråga mig så ska
ni få en demonstration av den. Blev lite
nytändning av detta.
Att jag däremot stod på väntelistan att
få deltaga i 3rd European Healey Meeting,
var inte lika kul. Förhandling hemma med
Eva. ”-Det går nog lättare att hitta EN
plats än två”…? Efter mycket tjatande på
stackars PG, blev en plats ledig. Men då
var PG mycket bestämd: ”-Då ska Spriten
vara med!!” Inget Miataåkande godtogs.
Jag fick några dagars betänketid. Hårda
förhandlingar igen med stackars Eva. Hon
accepterade att bli garageänka under 6-7
månader, och ingen riktig semester i år
utlovades heller.
Erbjudandet från PG godtogs, och
jobbet satte fart. Hann inte mer än börja
förrän min pappa gick bort, 86 år gammal.
Som alltid vid sådana stunder stannar
tillvaron upp ett tag av naturliga skäl.
När allt var tillbaka till mer vardag
igen, var det bråttom. Clacke, stackaren,
utnyttjades till maxgränsen. Han fick
ansvar för motor och elsystem. Jag fick
order om vad som skulle inhandlas och
maskinbearbetas. Många delar till motorn
var redan inhandlade sedan tidigare, men
den skulle borras upp till 1293cc, med nya
kolvar som följd.
Min kamaxel, en s.k. 643 kam, behövde
rullvippor som öppnade mer enligt Clacke.
Nya lager och bult behövdes också.
En skuldlista upprättades hos Thomas
på British Motor. Thomas och jag var
garagegrannar under många år, så någon
kreditprövning behövdes inte…
Denna lista växte sig allt längre och
längre. Jag trodde i min enfald att jag
skaffat nästan allt. Men kraven har väl
höjts med åren.
Själv satsade jag stenhårt på att finrikta
och spackla upp karossen. Ett otroligt
skitgöra, men också ett sätt att spara in på
utgifterna om man är händig på att spackla
Enthusiast nr
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en motor har monterats på förgasaren

det gick åt en del plastic padding

Här tjafsar
äkta makar
om gropar i
undersidan skrapas ren
smörasken och
annat trivialt.
De borde
skämmas.
Att bilen
blev klar i tid
är med andra
ord lika mycket
Evas förtjänst
som Clackes.
Utan dem hade
samma bil, samma besättning 33 år senare
rullvippor var ett måste
jag aldrig grejat
det i tid.
Under dessa sista veckor var man helt
själv. Nu har jag goda vänner som lackar
Bilar i all ära, men utan en god hustru
manisk. Allt som snurrade i huvudet var
åt Porsche Sweden bland annat så de fick
och goda vänner stod man sig slätt.
bilrelaterat. Jag försökte jobba så lite som
förtroendet att lacka karossen. Färgen
Och ett stort tack till alla som stöttat och
valdes till Tartan Red med fartranden i Old möjligt, vara i garaget till max, sova så lite
uppmuntrat mig under byggets gång, och
jag vågade. Under hela tiden bilen sattes
English White. Tartan Red kom först -63
för alla vänliga ord när bilen väl var klar.
samman, backade Eva upp mig fullständigt.
på Sprite, men original Cherry Red tycker
Behövde inte göra någonting annat än att
jag inte om, den är för dyster på en sån
sätta mig och resa mig från dukat bord.
liten bil.
Karossen kom hem från lack den 5 juni
som ett tomt skal.
Den 15 juli provkörde vi bilen för första
gången i färdigt .

det färdiga resutatet

- inte så tokigt
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E

det kom ett brev
till redaktionen
Här är lite bilder från Lech i Österrike,
där jag var och bergsvandrade i början av
sommaren.
En dag var det stop-over för lunch för
Silvretta Classic rally med massor
av klassiker. Där passade jag på att snappa
upp alla Healeys plus några andra sevärdheter, jag tänkte det kanske var något för
er tidning
Dagen därpå dök det plötsligt upp några
holländska bilar. Jag frågade om någon av
dem skulle till Tylösand men
det skulle ingen av dem.
Hälsningar
Henryk Tureniec
Mini Seven Club

HOT NEWS FROM CAPE INTERNATIONAL
Austin Healey parts and restoration expert, Cape International, will shortly
be launching its new ‘Keeping The Legend Alive’ DVD. The 30-minute
film features three of Cape’s latest restoration projects – a full blown 3000
for a Swedish customer living in Monte Carlo, a historically accurate
renovation of AHX11 one of the earliest prototype Austin Healey models
and the building of the latest CapeSport concept car – the CapeSport 100.
See for yourself how CapeSport cars and products are developed and the care and
attention given to every aspect of the business from parts supply and servicing
to ground-up restorations. Hear the distinctive roar of these fabulous looking
sports cars as they are put through their paces by Cape’s MD, Steve Norton.
To pre-register for your copy, email Cape at sales@cape-international.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 professionella förgasarrenoveringar, byter och brotschar kingpinbussningar,
monterar inredning och suffletter, renoverar och balanserar motorer,
balanserar ekerhjul korrekt m.m. m.m. Välkommen med alla förfrågningar.

n solig vårdag 2001, var vi, min
fru Barbro och jag, per bil på väg
till Tyskland. Vi körde E-4 söderut.
Barbro körde och jag satt bredvid
och läste Classic Motor. I höjd med Jönköping
upptäckte jag bland annonserna en Austin
Healey 3000 MkIII som var till salu.
Första åtgärden blev att övertyga Barbro att vi
behövde en Austin Healey. Min strategi gick
ut på att åtminstone ”stanna till” i Lund, där
bilen fanns, och titta på den. Vi skulle ju till
Trelleborg, och Lund är ”på vägen” dit. Planen
lyckades. Vi körde in till Lund.
Bilen i fråga, visade sig vara ett insomnat
renoveringsobjekt, som sedan 18 år
legat förvarat i kartonger. Karossen var
rostlagad och endast mindre svetsarbeten på
aluminiumdelarna återstod.
Det här passade mig perfekt, och nu hade
Barbros intresse väckts. Efter att ha studerat
bilder på renoverade Healeys, insåg hon vilken
potential som dolde sig i kartongerna.
Affären gjordes upp (med Barbros medverkan)
och nu återstod bara att frakta 20 kollin Healey
till Viggbyholm. Det tog oss två resor med
släpkärra , Täby- Lund tur och retur, för att få
hem allt.
renoveringen påbörjas

Väl på plats började jobbet. Maskinellt var
skicket hyggligt och arbetet med motorn
inskränkte sig till renovering av cylinderlock
samt byte av packningar och tätningsringar.
Framvagnen var redan renoverad, men eftersom
bilen var högerstyrd byggde jag om den och
flyttade ratten och samtliga pedaler till rätt(?)
sida. Det råder delade meningar om på vilken
sida ratten skall sitta på en engelsk sportbil,
men jag tycker personligen att det känns avigt
att växla med vänster hand. Efter att dörrar och
luckor justerats in var det dags att lämna bilen
för lackering. Färgvalet blev den ursprungliga
”Ivory white”, som bilen en gång levererats med
från fabriken.
Som följd av att ratten bytt sida, måste
ny instrumentbräda monteras. Samtidigt
monterades ny, röd, inredning. Nytt skinn på
stolarna, galon på dörrarna samt nya mattor.
Avgassystemet består av fyra ljuddämpare och
ett antal rörbitar. Det visade sig att de två bakre
ljuddämparna var rostskadade och dessa ersattes
med raka rör. Ljudet blev ”sportigt”, men inte
värre än att det godkändes av bilprovningen.

dags för besiktning

I juni månad 2003, efter två års arbete, var
bilen färdig för besiktning. Vi hade anmält
oss till Austin Healey klubbens årsmöte den
11-13 juli i Skåne men Bilprovningen var
fullbokad och det var osäkert om vi skulle
hinna besiktiga. Som tur var, lyckades vi få en
återbudstid i Västberga. Det kändes lite pirrigt
att köra till Västberga med vår Healey, som
väckts ur 20 års vila. Vi hade bara provkört
några kilometer. Skulle bilen hålla? Skulle den
bli godkänd?
På vägen till Västberga, på Essingeleden,
började jag ana oljud från bakaxeln!! Ljudet
ökade ju närmare Bilprovningen vi kom. Jag
befarade att demontering av bakaxeln stod
på tur. Skulle vi trots allt tvingas avstå från
Skåneresan??
Vi kom fram till Bilprovningen och bilen
klarade besiktningen med glans.
Under hemresan förvärrades dock oljudet
bak och jag hoppades att vi åtminstone skulle
kunna ta oss hem till Täby. I Näsby-Park, cirka
700 meter hemifrån hände något. Vänster
bakhjulet lossnade. Som tur var, stannade
hjulet kvar under bakskärmen och jag kunde
elegant styra in på en garageuppfart längs
vägen. Husägaren, som var ute på tomten,
gjorde en förvånad min då han upptäckte min
belägenhet. Det visade sig att muttrarna som
håller hubben vid axeln hade lossnat. Ett enkelt
fel orsakat av en slarvig mekaniker.
Barbro sändes ut att leta muttrar och jag själv
promenerade hem för att hämta bil och verktyg.
Alla muttrar låg där hjulet lossnat och det
var bara att skruva fast och köra hem. Nu var
oljudet borta och glada i hågen började vi
planera för den första långfärden.
jungfrufärden

Målet var Healeyklubbens årsmöte 2003 i
Skåne
På morgonen den 11 juli begav vi oss med
fullpackad bil mot Skåne. Spänningen var stor,
skulle allt fungera?
Då vi kom ut på E-4 söderut mot Botkyrka,
sken solen. Motorn mullrade avspänt och allt
kändes fantastiskt. Det enda som störde var
obalans i hjulen. Som värst runt tillåtna 110
km/t.
Vi körde av i Södertälje och uppsökte en
Gummiverkstad, som gjorde sitt bästa trots att
han inte hade rätt utrustning för våra fälgar.

min austin healey

-en pojkdröm som gick i uppfyllelse
Av Göte Hellström
Det blev bättre och vi körde vidare. I Ljungby
gjorde vi en andra balansering med ännu bättre
resultat.
I övrigt gick nerresan utan några missöden
och det var en härlig känsla då vi lämnade
trafiken på E-4an och körde in på dom vackra
skånska småvägarna som slingrar sig genom
gröna bokskogar. Samtidigt njöt vi av härlig
bakgrundsmusik från treliterssexan.
Vårt första sommarmöte i klubben blev
mycket trevligt och vi fick många nya
Healeyvänner.
Vi körde också ett rally i det vackra landskapet
och det var ännu en positiv upplevelse.
Enda missödet under rallyt var att
bromsservot låste sig och bilen gick inte att
röra ur fläcken.
Det var dock lätt avhjälpt genom att
vacuumslangen vid servon lossades och
pluggades med en bit från en trädgren.
hemresan

Under hemresan inträffade ett missöde på
E-4:an. Motorn tvärdog utanför Norrköping.
Vi hade just kört om en MGA och vinkat. Det
hade börjat regna, men vi lyckades rullande nå
in under en motorvägsbro. MG:n passerade oss
utan en min och vi var glada för det.
Felet var lätt att finna. Fiberklacken på den
rörliga brytarkontakten hade brutits av.
Kan man finna nya brytarkontakter till en
Austin Healey efter E4:an? Knappast, men
genom att böja kontaktarmen och justera
brytaravståndet till max lyckades jag få
kontakterna att öppna och stänga. Motorn
sprang igång och gick klockrent nästan ända
hem. Vid Näsby-Park, ungefär där vi tappade
hjulet, förra gången vi passerade, började
motorn att misstända, men vi kom ända hem.
Jungfruresan var nu avklarad och 100
milaservicen omfattade endast byte av
brytarkontakter, justering av bromsservo och
balansering av hjul.
Det har blivit många resor de senaste åren och
vi njuter vekligen tillsammans med vår Healey.
Den har allt, utseende, körglädje och den
väcker känslor hos alla.
Göte Hellström

Borås Motor Corporation AB
0703-933349 033-137906
magnuskarlsson@bornet.net

Husbondegatan 36B
507 60 BORÅS

www.concourshealeys.com
18

Enthusiast nr

110

19

Mycket bra köpt och inte lika bra sålt!
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Hej alla Healeyänner!

V

ilken sommar! Vi som var
med i Halmstad kan bara
konstatera att vädergudarna
var på vår sida och vi fick njuta av ett
perfekt genomfört evenemang. Det var
så många fina bilar på parkeringen så
kvällens höjdpunkt blev alltid att ta en
sväng runt alla bilar och sedan i säng
bara för att drömma ”sweet dreams”.
Ett STORT tack till P-G och alla andra
i organisationsgruppen som slitit som
djur för att få till en perfekt träff. Det är
inte lätt att få ca 500 personer nöjda och
glada men ni gjorde ett toppenjobb och
alla var väldigt nöjda med mötet!
Vi själva fick sedan ett förlängt möte då
Peter & Linda från England kom med
upp. Det var de som Johan köpte sin bil
av och det var kul att visa framstegen
med ”Den Engelska patienten” Efter
helgen kom även Steve & Helen Pike
upp ett par dagar och då fick vi reda
på alla fel vi gjort. Mycket öl, vin
& bilsnack men otroligt trevligt och
lärorikt!
Jag har inte så mycket att rapportera
om denna gång då auktionsmarknaden
har kört på sparlåga under senare delen
av våren och sommaren. Det är ju
framförallt på tidig vår och sen höst det
rör på sig. Men några bilar har i alla fall
varit ute på marknaden och de är;
Russo and Steele, Hollywood FL,
USA.
1962 Austin Healey 3000 Mk2.
HBT7L14170. Grön med svart
inredning. 31 658 miles. Äldre
renovering som var bra gjord. Mycket
bra passform på alla dörrar. Inredning,
mätare mm i bra skick. Förarsätet och
mattan visade att bilen var körd. Lacken
OK men borde ha polerats för att få bort
lite fläckar mm.
Krom i bra skick men började visa sin
ålder.

Kondition 2.
Inte såld, högsta bud 50 000 USD – ca
Sek: 325 000.
Kommentar:
Detta var en kvalitets bil som var till
salu vid fel auktion. Vi anser att bilen
skulle ha bjudits till minst + 5000 USD
men då besökarna var mer inriktade på
US bilar gjorde säljaren rätt som inte tog
budet. Lyckas förmodligen bättre på en
annan auktion.
1963 Austin Healey 3000 Mk2.
HBJ7L22723. Blå med blå inredning.
7 498 miles. Professionell renovering
som endast rullat dessa miles sen färdig.
Mycket bra skick och utrustad med rätt
typ av radio, värmepaket och äldre typ
av sportratt. Vissa smådetaljer behöver
fixas till men i stort en mycket bra bil.
Kondition 1-.
Inte såld. Högsta bud 70 000 USD – ca
Sek: 455 000.
Kommentar:
Denna bil var med på RM Auktion mars
2004 då den såldes för 55 000 USD.
Som vi sa tidigare var detta inte en
auktion där Healey bilar föll publiken
i smaken. Säljaren gjorde rätt som inte
tog detta bud.
1966 Austin Healey 3000 Mk3.
HBJ8L34377. Röd / svart med svart
inredning. 90 040 miles men har bara ca
1 000 miles sedan renovering. Mycket
bra renovering och allt var rätt. Lite
”hottad” med kromade ekerfälgar och
sport backspeglar. Motor utrymme och
inredning i mycket bra skick.
Kondition 1-.
Såld för 75 900 USD – ca Sek: 494 000.
Kommentar:
Bilen presenterades under ”prime
time” och det hjälpte för att få till en
försäljning. Vi anser att köparen gjorde
en mycket bra affär då bilen köptes till
ett pris som är lägre än marknadspris.

Bonhams Hendon UK
1963 Austin Healey 3000Mk2.
HBJ7L723767. Röd med svart
inredning. 693 miles. Full renovering
som startade 1991 men ser ut att just
vara avslutad. Karossen i mycket bra
skick men underredet inte perfekt.
Vissa krom delar av sämre kvalitet.
Motorutrymme och inredning mycket
bra.
Kondition 2.
Såld för 52 371 USD – ca Sek: 340 000.
Kommentar:
Såldes för mer än uppskattat pris innan
auktionen som var runt 43 000. Ok pris
med tanke på att det inte var en proffs
renovering. Köptes av en handlare som
enligt ryktet nu begär runt 60 000 USD
för bilen.
Det är glädjande att notera att våra
Healey bilar håller värdet bra även
om marknaden i stort gått ner. De
mest exklusiva bilarna typ Ferrari,
Aston, Jaguar håller också värdet men
Amerikanska s.k. muskelbilar har gått
ner på bred front.
Värt att notera är att gamla Austin Mini
Coopers fortsätter att gå upp. Gäller då
äldre works bilar.
En sådan såldes av H&H Auctions i
England för 87 560 USD – ca Sek:
570 000!
Då ska man notera att hela karossen var
bytt minst två gånger men bilen hade
rattats av Paddy Hopkirk i 1969 års Tour
de France. Imponerande pris!
Än mer imponerande är då RM Auctions
under sin speciella Ferrari auktion i
Italien sålde en 1961 Ferrari 250GT
SWB California Spyder för 10 894 400
USD – ca Sek: 71 000 000 !
Vem var det som pratade om kreditkris
och svår marknad???
Sen är ju den stora frågan; Vad gör man
med en sådan bil? Inte något man tar ut
en lördagskväll för en tur runt stan!
Glada Healeyhälsningar från
Ulf & Johan.

Healey Market
Jag har 2 st dörrar till Sprite mkII till

salu. Dörrarna är i nyskick och jag vill
ha 1.500 kronor styck för dem.
Peter
073 - 758 43 41
076 - 288 24 32
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Kolla fläkten!

Här är några av MÅNGA mail som kommit TEHMIS
organisationkommitté tillhanda efter mötet. Redaktören
kan bara instämma, de är verkligen välförtjänta.
Dear PG,
We arrived safely home today after a wonderful week in Sweden. I want
to thank you and everybody who is in involved in organizing this event.
We enjoyed ourselves very much during the whole week. And as a
racing driver I loved the racetrack although very small it is a challenging
track. I found it very pity that Anders was out of the race with engine
problems during the practice session I am almost shore that he would
have been the fastest driver of all.
As organizer for the Healey meets Le Mans event in 2006 (190 cars) and
2008 (155 cars) I know how much work is involved in big events like
this. For me and the Dutch people around me your team reached 9 out of
10 points.
Thanks again and be my guest if you ever visit Holland.
Regards Hans and Ria van de Kerkhof

P

lötsligt hördes en kraftig smäll
från motorrummet. ”Nu har
det värsta hänt” tänkte jag,
bromsade in och tittade i
backspegeln för att se om det låg olja på
vägen bakom. Så var dock inte fallet. Jag
skulle öppna huven och såg ett stort jack

i shrouden.Ett fläktblad hade brustit och
huggit upp jacket.
Vid närmare granskning ser man att
en spricka utgår från ett nithål, troligen
initierats vid tillverkningen. Därefter har
sprickan förstorats med tiden. Se den
rostiga delen av brottytan. Till slut höll det

Glöm inte att
anmäla till medlemsregistret om
du bytt adress
eller om du ändrat
ditt bilinnehav!

inte längre och resterande del brast.
Vad tänker man? Hur ofta står man inte
med skallen nere i motorrummet samtidigt
som man varvar motorn vid tändningseller förgasarjustering. Tänk om…
Tittar man närmare på de övriga nithålen
ser man på flera att även där finns
begynnande sprickor.
Volvos 5-bladiga plastfläkt passar om
man borrar om hålbilden.
Hälsningar

Hi P.G.,
After a fantastic week in Sweden, Marion and myself arrived back home
in Holland late Saturday night. We’ve driven non stop, leaving Tylosand
at 10.00, arriving in Amsterdam at 23.30!
We would like to thank you, your lovely wife and the rest of your team
for this fantastic event. We have enjoyed every minute of it, met some
very nice and interesting people. The accommodation, the program and
the food were absolutely perfect!!
It will be very difficult to better this, you can be very proud of your team
and yourself!
Once again, our sincere thanks for a great week!!
We hope to meet you once again in the Healey world!
Best regards,
Gerard van Pelt
Marion Does.
Kære Per-Gunnar,

Thomas Almér
Austin Healey 100 Six

Min fru og jeg vil gerne sig dig og dit team tusind tak for et vellykket
arrangement.
Vi havde en fantastisk uge, hvor vi mødte rigtig mange nye venner.
Jeg har stor beundring for jeres evne til at organisere et så stort arrangement. Det må have været et fuldtids job for dig det sidste år?
Vi var også imponeret over de mange særdeles fine gaver fra diverse
sponsorer, meget fint!
Det glædede os også meget, at se den store interesse for vores tidlige
Healey 100.
Mange venlige hilsner
Anne og Henning
Danmark

Reservdelar och Tillbehör till din M.G. Triumph,
Austin Healey och BMC-Saloon car
årsmodell 1955 och framåt

Dear PG
Many thanks to you and your committee and helpers for the wonderful
week we spent at Tylosand. I can only guess at how much effort it took
you all to organise the event and I would imagine that you are much
relieved now that it is all over. Pam and I had a wonderful time and we
thought that the hotel was magical (I have to say that I do very much like
rock music and that was important I think for that venue) and the runs
and events were all we could have expected.
Again, many thanks from us both for your much appreciated efforts and
we look forward to meeting you again in four, or is is five, years.

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

Lidingövägen 75 - 115 41 Stockholm

www.britishmotor.se
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PG and Rigmor!
Joy and I wish to thank you and your committee for the wonderful and
memorable Meet you have just completed.
We do appreciate having had the invitation to attend on behalf of the
Healey family.
To see so many well maintained Healeys and to meet old friends and
make new was the highlight
of our visit.
If you are ever in our part of the world please call on us.
Thank you again
John (Healey)
Dear PG.
Denise and I would like to thank you for a most enjoyable few days in
Sweden.
It was a really wonderful event that you had arranged, everything was
perfect, the venue, the Hotel, the food and everything to do with the
gathering was so well planned , I think it was the best Austin Healey
event that we have attended – anywhere in the world ! and of course the
weather could not have been better.
You are to be congratulated most warmly on wonderful organisation, and
again our thanks for everything.
Sincerely Yours.
Roy. (Jackson-Moore)
Greetings P.G.
Marion and I wish to thank you and the organizing committee of the
Austin Healey Club of Sweden for the wonderful time we had with you
all.
It was great to meet old Healey friends and to meet new enthusiasts
from all over the world, to me it is most gratifying to have a member tell
me how much they admire the look of their car fifty years after it was
evolved.
Also thanks must be given to our tireless and excellent drivers, Nina and
Steve.
Hope the Club gets a little enjoyment from my Hundred and Sprite
renderings.
All the best,
Cheers Gerry (Coker)
Liebe Healey-Freunde von Schweden
Für dieses wunderschöne und perfekt organisierte Healey-Meeting
möchte ich mich herzlich bedanken.
Dieses Meeting werde ich noch lange in Erinnerung behalten.
Einen lieben Dank an alle für diese grossartige Leistung.
Dankeschön und liebe Grüsse von Car Nr. 126
Kurt + Doris Keller
Hej PG o Rigmor

Kind regards,

Jag vill tacka dig/er personligen för detta möte och för att det var du PG
som fick mig att anmäla mig till mötet. Hade inte du puffat på mig så
hade jag inte kommit och då hade jag ångrat mig grymt mycket.
Jag tycker att det var helt fantastiskt och jag tycker att ni alla har varit så
duktiga och jag är så stolt över min klubb som lyckats åstadkomma detta
proffsigt genomförda och roliga möte.
Är övertygad om att alla uppskattade detta till 100 %.
Resan hem gick bra, men bilen blev så blöt inuti av regnet utanför Södertälje så det tog en vecka innan den torkat.

Ivor and Pam Davies.

Kram från Helen Elmgren
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