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SOLNA Artiklar publicerade i Enthusiasten 
tillhör Austin Healey Club Sweden

British Sports Car 
Meeting avhölls i år på 
slingriga vägar runt 
Eskilstuna. En välkänd 
profil som ställde upp 
var Thomas Brandt 
från British Motor som 
är en generös sponsor 
till mötet. Här i sin M.G. 
med V8-motor.

Text: Tommy Lyngborn  Foto: Anders Gustafson

S
om vanligt den andra lördagen i augusti 
var det dags att packa picknick-korgen och 
bege sig på BSCM. Hotet från föregående 
år att detta skulle vara sista upplagan låg 

som en våt filt över oss i Stockholmstrakten som fått 
förmånen att åka på detta trevliga arrangemang under 
många år. Hoppas, hoppas att BSCM varar för evigt.

Stockholmsgänget samlades vid vår traditionella 
samlingspunkt i Hallunda för gemensam färd till 
starten. Härlig körning i kolonn på fina vägar utan att 
åka motorväg en enda meter.

Starten såväl som målet var i år belägna i Eskilstuna. 
Vädret gav oss tillfälle att prova på både härligt öp-
petåkande och läckande sufletter. 
Möjligheter för felnavigering 
fanns också, vilket en del utnytt-
jade. Efter ett par kontroller var 
det så dags för kafferast, givetvis 
ett utmärkt tillfälle för lite ljug 
och en del bilsnack.

Under färden gällde det att bland 
annat vara duktig på krocket, känna 
igen livsmedel, kasta ringar på en 
gubbe, ha minnet i ordning samt 
kunna allt om teaterbelysning. 

Som vanligt ett brett spektrum av uppgifter.
Ungefär halvvägs kom en regnskur värdig ett 

Britiskt bilmöte, tur att man hade klubbens utmärkta 
heltäckande paraply nära tillhands i sittbrunnen.

Vid målet i Eskilstuna radades alla bilar upp på 
kajen längs ån . En festival pågick samtidigt i staden 
så det var mycket publik som samlades kring alla 
sportbilar, många fler hade det säkert blivit om väd-
ret hade varit bättre.

Hur det gick för Healeyklubbens deltagare? Bäst 
lyckades Bosse Adolfsson med co-driver Karin som 
kom tvåa med sin M.G.B(??).

Må det bli BSCM även 2009!                         

År 2008 lider mot sitt slut och det är i stort sett bara advent och julen 
som kvarstår. Detta år kommer att gå till historien för vår Healeyklubb 
som ett av det främsta någonsin. Vi har tillsammans genomfört Third 
European Healey Meeting 2008 på ett sätt som vi alla skall vara mycket 
stolta över och som alla deltagare upplevde som mycket välorganiserat, 
variationsrikt och genomtänkt. 
Engelsmännen har nu beslutat att ta sig an nästa European Healey Mee-
ting, den exakta tidpunkten som ännu inte fastställd kommer att diskute-
ras vid deras Annual General Meeting den 7 december.

Vi blickar nu framåt mot ett nytt, litet lugnare år och planerar för års-
möte i Skåne i samband med MGCC:s sportvagnsmöte på Knutstorp den 
3-5 juli. Denna sportvagnsträff brukar vara mycket populär med både 
racing och ett familjerally i det vackra landskapet.

Som ni nu märker är tidningen 32 sidor med anledning av allt fint mate-
rial som vi hoppas ni fortsätter att leverera till redaktören. Dessutom är 
den helt i färg, levererad av ett nytt tryckeri. Inne i tidningen finns även 
ett inbetalningskort bifogat och klubbens kassör skulle uppskatta om ni 
gör inbetalningen på utsatt tid.

Jag vill avslutningsvis passa på att tacka alla medlemmar för detta fan-
tastiska år samt önska er alla en riktig

God Jul och ett Gott Nytt År
PG 

Nästa nummer av Enthusiasten kommer i 
Mars 2009. Manusstopp den 10:e februari
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Båtfest på Lagan

F
yra fantastiskt fina välrenoverade 
Heaeybåtar hade arrangörerna för 
TEHMIS 2008 lyckats locka till 
Sverige för en dags uppvisnings-

körning på Lagan i den lilla mysiga staden 
Laholm. Vädret under onsdagen var, som 
vanligt under mötet, det allra bästa som 
går att uppbringa. Tre av båtarna hade 
Healeybåtgurun Tony Venn från England 
haft vänligheten att ta med sig i lastbil 
över kanalen. Den fjärde tillhörde hollän-
daren Erik van de Klippe.

Kvällen innan uppvisningen, när platsen 
för uppvisningen skulle provköras med 
Eriks båt, skedde en liten malör. En sten 
som inte skulle vara där slog sönder 
båtens propeller och roder. Det visade sig 
att kraftstationen uppströms hade tömt 
ur mer vatten än vad som hade lovats. 
Förhandlingar vidtogs och vattenståndet 
garanterades att hållas på en säker nivå 
den kommande dagen.

Lyckligtvis bor vår svenske Healeybåtre-
noverare Kåge Schildt inom ett stenkasts 
avstånd från Laholm. Hans båt och Eriks 
är båda Healey Boat 55 och Kåge hade 
den stora generositeten att låna ut en pro-
peller och ett roder till Erik så att färden 
från Holland inte varit förgäves.

Som speaker hade den mycket  Heley-
båtkunnige Bill Emerson engagerats. 
Bill berättade mycket ingående om dessa 
unika båtar. Speciellt intressant var när 
Bill intervjuade John Healey som beskrev 
hur han åkt vattenskidor efter sin pappa 
Donalds båt för 50 år sedan.

De båtar som visades upp var Healey 
Boat 55 och 75, Healey 707 samt en Hea-
ley Marine Sprite. 

Båtarna presenterades en och en för att 
till sist komma i samlad flotta över vattnet. 
Enligt Bill var det första gången fyra olika 
Healeybåtar visats samtidigt. Tyvärr var 
hastigheten begränsad till sju knop på den 
del av Lagan där uppvisningen var. Detta 
gjorde att båtarna gick lite tungt i vattnet, 
påminde ibland mer om vattenplogar än 
snabbgående båtar. Föraren av Spritebåten 
hade lite mer marginal till sjuknopsgrän-
sen än de övriga, så den farkosten kom 
mer till sin rätt i Lagans lätt strömmande 
vatten. 

Samtidigt med båtuppvisningen hölls 
även Spritefestivalen och Gymkhana 
(konbana) på landbacken i närheten, läs 
mer om detta på annat håll i denna tidning. 
Reklam för dagen hade gjorts flitigt av 
kommunen vilket gjorde att mycket folk 

kom till platsen för att njuta av allt ögon-
godis. Lokalpressen var naturligtvis på 
plats och en fin artikel kom i Laholmstid-
ningen dagen efter.

john healey berättar om vattenskidåkning 
på 50-talet. bill emerson till vänster.

text: tommy lyngborn
foto: anders gustafson och tommy lyngborn

healey boat 707 med sitt karakteristiska vatten-jet system

claes aggestig dök upp lite här och där i båtarna. 
här i en healey marine sprite med dagens mest nöjda smil.

mycket vacker mahogny
närmast healeyboat 75

överst dito 55

Folkfest i Laholm när Healeybåtarna visade upp sig
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Ordspråket säger; Rom byggdes 
inte på en dag och vi kan säga det 
samma om vårt Healeyprojekt! 

Allt tar så mycket längre tid än vad vi 
någonsin kunde räkna med.

Till viss del kan man nog skylla det hela 
på bristande erfarenhet, men ska det bli 
bra så gäller det att vara noggrann och 
lägga ner tid på alla detaljer, stora som 
små.

Sedan ska vi också konstatera att det inte 
blivit så många timmar i garaget under 
sommaren, det har ju funnits andra saker 
som hade högre prioritet. Hustrun anser 
bl.a. att det är viktigare med en trädgård 
än en Healey och att färg på huset förhöjer 
utseendet! 

Efter Healey mötet i Halmstad fick vi 
med oss Peter och Linda som vi tidigare 
köpt bilen av och Steve och Helen Pike 
upp till Strängnäs och det var kul att 
få visa upp vårt projekt för Steve. Den 
mannen vet nog allt som går att veta om 
en Healey! Klart bevisat av denna lilla 
händelse:

Steve kommer in i garaget och går fram 
till bilen. På golvet bredvid står växellådan 
som är klar för att monteras. Steve tittar 
snabbt på lådan och säger;

Ingående axeln på lådan är för lång! Du 
får kapa den ca 1 cm!

Min reaktion blir naturligtvis – Hur fan 
kan du se det? Ska vi inte mäta först och 
konstatera vad längden är. Steve bara ler 
och säger att han ser att den är för lång.

Jag mäter lagret i vevaxeln och sedan 
axeln på lådan, kollar måtten och givetvis 
är den för lång!

Felet uppstod då vi kört med drevsats 
från en 3000 för att få en starkare låda. Det 
skiljer då lite på längden på ingående axeln. 
För att få plats med den större drevsatsen 
måste man även fräsa ur huset för lådan 
och det fixade Goran vid renoveringen.

I övrigt fick vi ”tummen upp” av Steve 
som konstaterade att även två amatörer 
kan få till en bra bil. Steve tog även ut 
min bil på en sväng och jag har nog aldrig 
varit så rädd. Vi har en bra ”test runda” 
där Johan & jag brukar åka av oss. Sköna, 
slingrande vägar över öppna fält. Men inte 
lika sköna när farten går upp mot 180km! 
Steve tyckte att bilen gick ”hyfsat” 
och konstaterade även att varvräknaren 
förmodligen visade ca 500 varv för lite! 
Det är väl det som kallas att ha musiköra!

En hel del jobb kvar med elsystemet, allt 
ska ju kopplas in när härvan väl var på 
plats. Då vår traffikator var trasig och inte 
komplett köpte vi en ny från AH Spares. 
Ingen billig historia (skitdyr) men det gick 
inte att hitta en bra begagnad. Kopplade in 
alla ledningar och började testa.

Ingen blinkers på höger sida och ingen 
tuta! Ägnade timmar åt felsökning 
och kom i slutändan fram till vår nya 
traffikator. Naturligtvis var felet där! Vid 
monteringen i England hade man monterat 
ett kontaktstift i fel position. Ur med 
skiten och retur till England.

Det är otroligt frustrerande att få så 
många felaktiga delar, delar med dålig 
passform mm och det tar både extra tid 
och kraft med telefonsamtal fram och 
tillbaka. Mer om detta senare!

Det tog ”bara” tre veckor att få den nya, 
och nu fungerande traffikatorn, levererad 
och nu funkar elsystemet som det ska. 
Har även fixat fram LED lampor till de 
bakre ljusen. Det är ju inga stora linser 
på en 100:a och eftersom bromsljus, 
bakljus & blinkers går genom samma lins 
ville jag försöka få till bättre ljusstyrka. 

Blev toppenbra och om ni själva vill 
köpa lampor finns de hos ett företag 
som heter Carboatec Trading. Kolla på;               
www.diodhuset.se

Med elhärvan fixad och testad kunde vi 
äntligen få dit hela instrumentbrädan och 
håll med om att det blir snyggt när man 
väl får dit brädan med alla blanka & fina 
mätare!

Nu när motor och växellåda är på plats 
så var det dags att hänga på förgasare, 
avgassystem, dra kablar och vajrar till alla 
reglage mm. 

Inga problem att få på delarna eftersom 
de redan var monterade då vi bromsade 
motorn.

MEN problem kom när vi skulle 
montera den snygga 100M cold air boxen! 
Det fanns bara inte plats för den och 
det främre shroudfästet sitter i vägen. 
Ett samtal till Dennis Welch och sedan 
till Magnus bekräftade att när man ska 
montera boxen så måste fästet flyttas 
bakåt.

Varför kan man inte ha en notering om 
detta i sin katalog, eller då man får boxen 
levererad? Enkelt jobb att fixa till när 
man väl bygger upp bilen men så otroligt 
mycket svårare när allt är lackerat och 
motorn redan sitter på plats! Att bara 
böja tillbaka fästet är en option men 
det kommer inte att se så snyggt ut plus 
att stabiliteten försämras betydligt då 
shrouden inte får ett bra stöd på en redan 
mycket svag punkt.

Vi har inte funderat klart på hur vi ska 
lösa problemet ännu så det får bli några 
timmars mer funderande på en bra och 
snygg lösning. Jag vill sätta på trattar men 

Johan är inte så het på den lösningen. Blir 
dock klart ”sexigt” med två stora trattar!

Limmade på listen till bakluckan bara för 
att konstatera att den är alldeles för tjock 
och att luckan inte sitter bra med listen på 
plats. Det blir till att använda rakblad och 
skära ner den.

Givetvis var också stoppmekanismen till 
luckan trasig. Även denna inköpt ny från 
AH Spares.

Kvalitetskontroll är ett helt okänt 
begrepp i England. Hur fan kunde man 
vinna kriget???

Fyllde på och luftade bromssystemet och 
kunde till min stora glädje konstatera att 
det var tätt i alla kopplingar. MEN pedalen 
var helt stum och bromsen tog så fort man 
bara la foten på pedalen. Efter otaliga 
försök att justera bromsvågen men utan 
resultat, var det bara att slå en signal till 

Magnus och dryfta 
problemet.

Vi kom fram 
till att den bakre 
cylindern var 

ganska stor, 075 och väl värt att testa en 
storlek mindre 070. Fick även rådet att 
justera ner backarna bak så cylindern fick 
jobba lite längre innan bromsen tog. 

Ett riktigt kladd göra att byta cylindern 
då bromsvätska har en förmåga att rinna 
efter armarna och ner till armhålan! För 
att inte tala om hur trångt det är! Ett jäkla 
pillande för att få bort och dit med en ny 
cylinder. Men resultatet blev mycket bättre 
och nu känns bromsarna riktigt bra! Tack 
igen Magnus för goda råd!

Sedan har det blivit många timmar för att 
få till gas och choke reglage, torkarmotor 
och hela den mekanismen mm. 

Men trots alla stora och små problem går 
arbetet sakta framåt och vi monterar lite 
delar här och där. För att få bättre flyt i 
arbetet ska man nog göra upp listor på det 

on the road to recovery
del 2 text och foto: ulf och johan  aggeryd

instrumenten äntligen på plats

så här mycket fick vi kapa axeln

motor & växellåda på plats i bilen et är ju själva f - n. den snygga cold air boxen som inte får plats!

som ska göras och sedan se till att man gör 
klart den delen innan man hoppar vidare 
till nästa steg. Nu känns det lite som att vi 
springer fram och tillbaka och petar lite 
här och där med olika saker!

Det kanske är många av er som också 
tycker att jag är en riktig ”gnällspik” som 
klagar på alla delar. Visst är det så men 
samtidigt tycker jag nog att vi har rätt att 
kräva bättre kvalitet då vi betalar bra för 
det som AH Spares, Dennis Welch, Cape 
m.fl. säljer till oss.  

Vi har spenderat otaliga timmar på att 
ringa till England, packa om delar och 
sedan betala frakt för att sedan få vänta i 
veckor på retur. Så här långt har jag tappat 
räkningen på allt vi har skickat tillbaka 
men jag lovar att det är mycket!

Men det ordnar sig nog till slut och inget 
kan ta bort glädjen av att se framstegen 
efter varje del som kommer dit!

Glada Healeyhälsningar från
Ulf & Johan     

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.  
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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 

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

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

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!

For sale

Första gången jag träffade Arne, var en dag i mitten på 80-talet när jag som 
vanligt skruvade i verkstan. Plötsligt hör jag ett välbekant ljud som kommer 
från en för mig obekant vit BJ8. Mannen som satt i visade sig vara rörmo-
karen i stan. Han var ute på en av de första provrundorna med sin nyreno-
verade Healey och ville visa upp den för en likasinnad. Detta var upptakten 
till en varaktig vänskap. Arne och hans fru Lotta visade sig vara av den 
sortens folk som man omedelbart fattar tycke för. Arne var den gammeldags 
typen av hantverkare som aldrig tyckte något var omöjligt. Det gällde både 
privat och i företaget.
Vi var till England ihop några gånger och Arne var inte den bäste på 
engelska språket, men han lyckades alltid hitta nya bekanta och göra sig 
förstådd. Just det att han lyckades bli kompis med många var ett typiskt 
drag hos Arne. Som avslutning kan jag berätta att en av de sista Arne blev 
kompis med var Kenny Bräck. Tillsammans med Kenny fick Arne uppleva 
Indy 500 i våras.
Saknaden är mycket stor, men jag och Kerstin är glada att fått lära känna 
Arne. Tankarna går narturligtvis även till Lotta, samt sonen Jocke med 
familj.

Mats Svanberg

Arne Glaes har gått i mål

arne i sid 1 på mantorp 2005

MHRF:s årsstämma hölls den 11 oktober på 
Täby Park hotell. Stämman var som vanligt 
välbesökt, det stora flertalet av de 156 
anslutna klubbarna var representerade med 1-2 
delegater.
Dagen började med att avgående 
förbundsordförande Horst Brüning ägnade 
en stund åt att delge oss sina tankar om 
fordonshobbyn, MHRF, dess roll mm. Bland 
annat pratade han om förbundets nytta, inte 
minst som viktig lobbyfunktion gentemot 
myndigheter, både i Sverige och inom EU. 
MHRF representerar en stor intressegrupp 
i samhället om man räknar de 96 000 
medlemmarna och deras familjer, kanske upp 
emot 400 000 personer.
Det finns många exempel på bra saker som 
MHRF har bidragit med under snart 40 år, 
skattebefrielse och billig försäkring är ju bara 
ett par av dessa. Men vi ska också komma 
ihåg att MHRF är en viktig remissinstans för 
exempelvis nya lagar och förordningar som 
bland annat Vägverket tar fram. I dessa fall är 
det ju av stor vikt att någon faktiskt bevakar 
fordonshobbyns intressen så att vi kan få 
fortsätta att bruka våra gammelfordon även i 
framtiden.
Horst avgår som ordförande, men kommer 
att vara engagerad inom fordonshobbyn även 
kommande år, nu i rollen som ordförande 
(President) för FIVA (Fédération Internationale 
des Véhicules Anciens - www.fiva.org). Det 
innebär att han bland annat blir en röst att 
räkna med inom EU när det gäller dessa frågor.
Nästa år fyller MHRF 40 år och det ska 
naturligtvis uppmärksammas på olika sätt. 
Stämman ägnade en dryg timme åt att diskutera 
olika aktiviteter som kan bidra till firandet. 
Det som genomsyrade många av delegaternas 
förslag var att kunna göra hobbyn mer känd 
och tydliggöra vår roll som kulturbärare – inte 
minst genom att åskådliggöra det levande 
museet som faktiskt hobbyn utgör. Vidare 
pratades det om hur MHRF kan vidareutveckla 

de goda kontakterna med myndigheter och 
organisationer som faktiskt finns, samt även 
hur vi tillsammans kan utveckla nyttan med 
MHRF. Styrelsen samlade på sig materialet 
och kommer att bearbeta det i syfte att komma 
med förslag på aktiviteter för jubileumsåret. 
Självklart så ska också medlemsklubbarna 
bidra genom att göra aktiviteter med MHRF-
profil under 2009.
Miljöfrågorna brukar komma upp på stämman, 
så även i år. Det diskuterades bl a om MHRF 
skulle kunna ta fram generella principer för t ex 
ombyggnad av fordon för alternativa bränslen. 
Detta anses dock svårt eftersom det finns en så 
stor spridning av olika typer av fordon bland 
de anslutna klubbarna att det finns risk att 
utelämna någon.
Frågan om ursprungskontroll har visat sig 
bli ett problem. Från och med februari 2008 
har Vägverket tagit över ansvaret för detta. 
Det har visat sig att handläggningstiderna har 
blivit extremt långa. Detta är uppmärksammat 
och MHRF ska hjälpa till med att tolka 
författningen samt stötta Vägverket med 
kunskap mm. Största problemet är fordon 
som fallit ur registren, som inte har några 
papper kvar, eller importerats från USA utan 
fordonstitel. MHRF har fått fortsatt förtroende 
att utfärda ursprungsintyg, kravet är dock 
att fordonet är i sitt ursprungliga tekniska 
utförande och äldre än 30 år. Vissa tidstypiska 
förändringar är godtagbara för att få intyg 
utfärdat.
När det gäller MHRF-försäkringen så finns 32 
500 försäkringar idag, vilket gör denna till den 
i särklass största hobbyfordonsförsäkringen 
i Sverige. Som jämförelse kan nämnas att 
det 1997 fanns 20 000 MHRF-försäkringar 
utfärdade. Det som ökar mest är motorcyklar 
och då främst årsmodellerna 1980-
88. Skadekostnaden har ökat markant under 
2007-08, främst beroende på det ökade antalet 
motorcyklar, som ju är mer utsatta för skador. 
Under året har en dödsolycka och ett par svåra 

olyckor inträffat, samtliga med motorcyklar 
inblandade.
Från och med 2009 kommer premien att 
höjas med 4%, vilket motsvarar ca 20 kr i 
genomsnitt. Rullande 20-årsintervall för att 
få försäkring bibehålles, men det som kallas 
”blivande samlarfordon” fryses på 1997 
årsmodell. Det går inte heller att få en rullande 
renoveringsförsäkring för dessa bilar.
Efter lunchen inleddes själva årsstämman. 
Till ny ordförande för MHRF valdes Peter 
Edqvist. Healeyklubben är representerad i 
styrelsen genom Marianne Waplan som är 
förbundsekonom.
När det gäller medlemsavgifterna till MHRF 
röstade stämman enhälligt för en höjning 
av dessa från nuvarande 15 kr till 20 kr per 
medlem. Motivet är att det finns behov att 
stärka förbundets ekonomi, inte minst mot 
bakgrund av att den vinstdelning som MHRF 
får inom ramen för avtalet med Folksam för 
försäkringen upplevs osäker på grund av ökade 
skadekostnader. Denna är heller inte tänkt 
att gå till förbundets driftskostnader, utan 
användas till olika kompletterande insatser 
som förbundet vill stötta. Vi ska samtidigt 
komma ihåg att medlemsklubbarna får en 
”kick-back” från försäkringen som baseras 
på det antal försäkringar som klubben har 
hos Folksam. Detta innebär att en klubb med 
många MHRF-försäkringar kan i stort sett 
”kvitta” ersättningen mot medlemsavgiften till 
MHRF. Det är m a o bra för klubben om många 
medlemmar valt att försäkra sitt fordon via 
MHRF-försäkringen och Folksam.
Några klubbar fick chansen att presentera sina 
lite större evenemang på stämman, så även vi. 
Undertecknad ägnade ca 15 minuter åt att visa 
bilder och berätta om TEHMIS. Även om det 
endast blev en kort presentation, så var den 
uppskattad. Ett flertal personer kom fram under 
pauserna och ville veta mer.

Rapport från               årsstämma 2008
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Det här är en bild på min 60-årspresent från min hustru. 
Målningen har gjorts av en Västerviks-konstnär som heter Lillemor Bokström.  

Hundarna, två cairnterries, heter Smulan och Mattis och ekipaget sprider alltid glädje samt massor med leenden när vi kommer. 
Jag köpte min första groda 1968 för 3 000 kronor. Den behöll jag till 1973 och fick 
då 2 700 för min lilla och rostiga goding. Vi skulle ha barn och bilen var för liten. 
I alla år har hustrun gnällt över att vi sålde bilen, så för två år sedan satte jag in en annons och fick ett svar. 
Ägaren skulle ha barn!!
Historien upprepar sig. 
Grodan hade dock blivit något dyrare, men betydligt rostfriare.
Bilden har tagits av vår dotter Petra (som var anledningen till att vi sålde första grodan). 
Förhoppningsvis kommer det några naturella bilder i framtiden.

EN GÅNG SPRITE - ALLTID SPRITE      
Av Torgny Gunnarzon

Gymkhana results TEHMIS 2008

Austin Healey Sprite
1. Tony Bennetto, Australia  Austin Healey Sprite Mkl       53 sec
2. Claes Aggestig, Sweden  Austin Healey Sprite Mkl      56 sec 
3. Hubert Vermeer, The Nederlands  Austin Healey Sprite Mkl       60 sec

Big Healeys
1. Tom Barr Smith, Australia   Austin Healey 3000 Mklll 54 sec
2. Wiet Huidekoper, The Nederlands  Austin Healey 100S  56 sec
3. Rob Rowland, Australia   Austin Healey 100/6 57 sec

Overall winner of Gymkhana in the Third European Healey Meeting in Sweden 2008

    Tony Bennetto Australia  Austin Healey Sprite Mkl       53 sec

På onsdagsmorgonen handlade det om 
att ta sig på fina småvägar några mil 
söderut till Laholm för att leka på avhyst 

asfaltslinga, njuta av båtar, dissekera Spritar på 
Sprite Festival, eller helt enkelt ägna sig åt en 
stadsvandring och lära sig allt om snapphanar 
och annat löst folk som bebodde trakten för 
länge sedan. Det fanns också möjlighet att åka 
med en gammal ångslup på Lagan, något som 
roade många av våra utländska gäster.

Eftersom jag själv hade tillbringat natten hos 
släkten i Varberg som ligger sex mil norr om 
Halmstad så fick jag en fin tur i Healeyn på 
morgonen. Med lite mer tid så hade jag nog 
satsat på kustvägen för att njuta av utsik-
ten, men nu gällde det att snabbt komma till 
industriområdet Sofiero som ligger i nordöstra 
delen av Laholm för att titta på gymkhanan. 
En kul detalj var att jag under den korta turen 
längs med väg 117 från Halmstad till Laholm 
fick veckans enda vattendroppar på mig. En 
lantbrukare hade placerat bevattningskanonen 
lagom strategiskt så att den svepte en bit ut på 
vägen, lite blött blev det.

Väl framme i Laholm kunde banan som 
Bröderna Visser satt upp inspekteras. Ett antal 
gasglada Healeyägare radade upp sig för att 
testa sina färdigheter i avancerad ”kon-kör-
ning”. Banan, som utgjordes av ett vägstycke 
på ca 500 m, började med ett par ovaler som 
krävde viss planering för att inte riskera att 
sladda ut i gruset utanför asfalten. Därefter 
kom en raksträcka i svag uppförslutning på 
ca 250m som sedan övergick i en slalombana 
innan målgång. Inalles en trevlig adrenalinkick 
på ca 60 sekunder.

Det gasades friskt, många hamnade utan-
för asfalten i början så dammet yrde. Sen 
gällde det att satsa friskt upp för backen och 
ändå klara av slalombanan utan att sladdarna 
övergick i piruetter. De flesta klarade av detta 
galant, några satsade lite väl friskt i början med 
vilt sladdande som följd, bl a Tom Barr Smith 
i ”WAP7” som gjorde en snygg bredsladd i 
första böjen efter att ha ritat 20m långa svarta 

spår i starten. Det motorljudet gick inte av för 
hackor. Arbetarna i den angränsande verksta-
den som hade sökt sig ut under förmiddagsfikat 
för att titta på spektaklet fick nog valuta för 
ansträngningen, de såg i alla fall glada ut. 

Den kanske mest spektakulära körningen 
gjorde Wiet Huidekoper i sin röda 100S med 
John Healey som co-driver. Efter en mycket 
fin inledning gick det lite för fort i ingången av 
slalombanan, vilket resulterade i en rejäl sladd, 
han lyckades inte häva returen utan sladdade av 
vägen och hamnade i diket i ett moln av grus. 
Skam den som ger sig. Efter lite pyssel fick de 
upp bilen på asfalten igen och några minuter 
senare kom de tillbaka till starten, lite gene-

rade, och ville köra igen. Denna gång var han 
en av de snabbaste. Hur gick det med bilen då, 
jo en intryckt yttertröskel på vänstersidan. 

Sammanfattningsvis så var det ett mycket 
trevligt inslag och en bidragande orsak till att 
onsdagen blev riktigt uppskattad av deltagarna. 
Någon kanske undrar om jag åkte själv i gym-
kanan och hur det gick. Svaret är att jag avstod, 
det var tillräckligt kul att titta. Däremot får jag 
väl erkänna att jag sent på kvällen efter att ha 
ätit god middag och minglat på parkeringen 
med övriga deltagare på Tylösand ägnade mig 
åt ”aktiv körning” på kustvägen och gamla 
E6-an på hemvägen till Varberg - mycket 
inspirerande!

Manöverprov med plåtskrap
TEHMIS gymkhana bjöd på fartfylld underhållning. ”The people from Down-Under” var snabbast.

text och foto: anders gustafson

wiet huidekoper och john healey

paul freestone smith bjuder på en bredsladdruth & thomas kübli från schweiz

Årsmötet nästa år, 2009, kommer att hållas i Skåne i samband med Svenskt Sportvagnsmeeting på 
Knutstorp den 3 - 5 juli. Övernattning och årsmötersmiddag blir på Röstånga Gästis. 

SSM-rallyt är på lördagen och målet blir på Ring Knutstorp, deltagande rekommenderas varmt.
Logipriser, program med mera kommer i början av nästa år, kolla på hemsidan och i nästa 

nummer av Enthusiasten. Raoul Kennedy besvarar eventuella frågor på 0733-96 25 12. 
Välkomna önskar Skånegänget!
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Clacke och jag hade lovat Per Sc-
hoerner att hjälpa till med Sprite-
festivalen på onsdagen den 30:e

Vi var båda uppe tidigt, runt 05.30. Ett 
underbart bestående minne från den tidiga 
morgonen, var den äldre gentleman, som 
rastade sin lilla dvärgpudel i närheten av 
bilarna. Han närmade sig mig där jag stod 
och torkade av nattens fukt från sitt-
brunnskapellet, med frågan -Vad är det för 
något möte som pågår här? Jag förklarade 
vänligt vad vi gjorde i Tylösand. -Jaha, då 
förstår jag varför det står så många bilar 
från Österrike där uppe vid annexet, blev 
svaret.

 -Österrike? sade jag. -Ja, det står ju AUS 
på bilarna, säger mannen. När jag påpekar 
att AUS inte är Österrike utan Australien, 
höll han på att ramla baklänges. Hans 
min vid mitt svar var obetalbar. -Menar 
du att de tagit sina bilar med därifrån!!!! 
Chocken var fullständig.

Nåväl. Clacke och jag körde en gen-
väg till Laholm. Den underbara turen de 
övriga tog, ska vi spara till annat tillfälle. 
Den var mycket uppskattad, inte minst av 
Australiensarna.

Väl på plats, vid ”Gröningen” valde vi ut 
ett stort träd (tror det var en pil) där vi ar-
rangerade alla inkommande Spritar till att 
bilda en cirkel runt nämnda träd. Det kom 
ett flertal Spritar som inte i övrigt deltog 
på huvudmötet i Tylösand, utan bara ville 
visa upp sina bilar under Festivalen. Väl 
på plats kunde vi räkna in över 20 Spritar 
av olika årsmodeller och från länder som 
USA, Australien, Holland, England, Norge 
m.fl. Denna lilla bil har så många entusias-
tiska ägare över hela världen.

Till mötet hade Clacke och jag låtit 
trycka upp en liten historik om bilen, 
illustrerad med bilder ur orginalbroschy-
ren från -58. Till detta  hade vi byggt en 
ställning hemma i Stockholm, som enligt 
Ikeas princip forslades ner i platt format, 
för att skruvas ihop på plats. (Man måste 
ju packa förnuftigt i våra bilar, eller hur?)

Texten löd: ”Spriten 50 år” Vilket munt-
rade upp lokalbefolkningen som inte lärt 
sig uttalet på Sprite…

Clacke hade även en banderoll från 60-
talet som utropade ”BMC Utställning”. 
Till denna hade vi tagit med spetsade 
rundstavar, vilket många undrade vad som 

skulle hända med. Tournerspel? Någon?
När allt var fixat på morgonkvisten, kom 

Torsten Jönsson, som var huvudansvarig 
för Healey Boat Show, fram till mig och 
undrade om jag kunde vara med i direkt-
sändning i Radio P4/Hallands morgonpro-
gram. Så vid 8.40 fick jag varva motorn i 
direktsändning, och berätta lite om bilen 
och mitt bilintresse. Mot alla odds lycka-
des jag hålla mig från att prata ihjäl den 
stackars reportern. Blev tydligen ett bra 
inslag av kommentarer senare på dagen. 
Skoj!

Vår Japanske deltagare, Hiroshi Take-
mori, undrade om vi alltid hade det så här 
varmt i Sverige. Han stod i skuggan hela 
dagen och flämtade. När jag skämtsamt 
frågade vilka kläder de tagit med sig, löd 
svaret.- ”Varma jackor, regnkläder och 
stövlar” på halvbra engelska. Jag tecknade 
den internationellt gångbara ”långa näsan” 
åt honom, varvid ett stort skratt kom. Hi-
roshi har varit med på alla internationella 
möten som vi besökt, tillsammans med sin 
fru, Mayumi.

Våra Holländska vänner, Robert och Ivo 
Visser, tillika Spriteägare, fixade till en 

trevlig Gymkhana under hela dagen fram 
till kl.16.00., efter förebild av en gymkhana 
som arrangerades på Zandvoort på 60-talet. 
En 100 gjorde stor show, och var mer utan-
för än på asfalten, till allas förtjusning.

Där deltog  också  Clacke och Tony Ben-
neto (från Australien) med sina Spritar. 
Tack vare körskicklighet och Spritens 
hanterbarhet i trånga passager, lyckades 
de komma 2:a resp 1:a totalt under dagen. 
Tony vann en fin klocka från Frederique 
Constant samt en guldfärgad träsko från 
Holland, och Clacke fick en silverfärgad 
träsko som 2:a pris. På frågan vad han 
skulle göra med den, svarade Clacke -Leta 
efter den andra…”

Tony som varit tveksam till att lämna upp-
ställningen med Spritar, var mycket glad 
över att jag  peppade honom att deltaga. 
Vinnarklockan är värd en hel del, inte bara 
för att den är unik.

Dagen blev lika lyckad som alla de andra 
dagarna under mötet, med idel nöjda miner.

Dagen avslutades med gemensam middag 
på Hotell Tylösand, där också prisutdel-
ningen skedde.

”The Sprite Festival” i Laholm 
 A-H Sprite 1958-2008
text: börje engvall
foto: tommy lyngborn
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foto: janne andersson

Samtidigt som de tävlande 
Healeyekipagen hade 
paus och fintrimmade 
sina fordon så fanns det 

möjlighet för de övriga deltagarna 
på TEHMIS att prova på att köra 
banan några varv. Två möjligheter 
fanns. Första passet bjöd på ganska 
organiserad åkning medan andra 
omgången lockade så många att 
det blev ganska fullt på banan. Inga 
incidenter inträffade som tur var.
Här kunde ses fem sycken 100S 
som pressades ganska hårt. Steve 
Pike, 100S-gurun från Australien, 
sågs i flertalet av dem iklädd sin 
bruna tidsenliga hjälm. Se mittbil-
den! 
Ett antal Spritar for också runt, 

bland dem Börje Engwalls nyupp-
väckta som tog redaktören med på 
en trevlig åktur. Bill Emerson vi-
sade också upp vad hans Innocenti-
Sprite går för.
Dessutom gasade en mängd öv-
riga Big Healeys runt för allt vad 
tygen höll bland dem några stycken 
vackra 100-bilar med nedfällda 
vindrutor.
Solen lyste som vanligt med sin 
närvaro under dagen och solbrännan 
förvärrades ytterligare för de flesta 
då det inte fanns mycket plats med 
skugga tillgänglig.
Ett stort tack till fotografen Janne 
Andersson som ställt dessa fina bil-
der samt många fler till  förfogande.

Finbilsåkning på Falkenberg

Vi  förflyttar oss återigen till den varma sommaren som 
gick och till det stora Healeymötet på västkusten.
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G a l l e r i
Steve Pike kramar musten ur Clas Arleskärs 100S 
på Falkenbergsbanan under TEHMIS 2008. 
Foto: Janne Andersson
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Report from the tomato house
My impressions from TEHMIS 2008            By Steve Norton

E
veryone I had spoken to about 
the meetings in Luxemburg 
and Switzerland raved not only 
about the luxurious style of 

these events but also the quality of the cars 
and the unique mixture of nationalities 
attracted from Europe and beyond!

Obviously I wanted to attend a European 
Meeting but with a busy business, a young 
family and a calendar already crammed 
with weekends away and family holidays 
I was worried I simply couldn’t spare the 
time to make it to the Swedish event.

The fact that it was Sweden meant 
that this was a real problem, some of 
my dearest friends are Swedish, I love 
the country and had watched the Austin 
Healey Club of Sweden plan this event 
over the past four years. I’d met their 
chairman Per-Gunnar Johansson (PG) at 
Thruxton in 2002 and had been impressed 
by his irrepressible personality. It was this 
quality which would shortly rearrange 
my calendar to include a weeks visit to 
Sweden coincidentally right about the date 
of the forthcoming European Meeting!

He simply insisted that I attend, and 
please do not get any false impression 

of my importance, this is simply how 
PG operates! Initially I had planned 
to save my marriage by flying in on 
Wednesday, watch the races on Thursday 
and attend the Gala Dinner on Friday. 
Whilst mentioning my marriage you 
must appreciate that when asked what her 
husband does for a living, my wife usually 
replies “he plays with old cars” so there 
was no way I could excuse it as a business 
trip she knew it was a petrol-festival!

PG dismissed my half-hearted itinerary 
simply telling me to get my credit card 
ready as he’d already booked me a room 
for the whole week, my wife knows PG 
so she wasn’t surprised when I told her. 
PG had also mentioned that he had one or 
two jobs I could help with which raised 
the anticipation a notch and I don’t mind 
admitting that I couldn’t wait.

 I’ve been involved with these great 
cars for almost two decades and yet you 
can count the times I’ve driven an Austin 
Healey to an Austin Healey event on the 
fingers of one hand and this trip would 
unfortunately not break the pattern. My 
journey to the Hotel Tylösand included 
a flight to Copenhagen, three trains and 

finally to my huge relief a lovely 3000 
driven by Kåge Schildt who very kindly 
drove me the last few miles just in time to 
hear PG’s welcoming speech to the 500 
assembled guests.

It was a beautiful Sunday evening 
completely at odds with the horrible 

weather I had left behind just a few 
hours earlier. Looking out to sea we all 
watched a perfect golden sunset, little did 

we realise this would be repeated every 
evening of the event!

I was really pleased to see many familiar 
faces during PGs welcoming speech but 
hellos would have to wait as my luggage 
was still strapped to the back of Kages’ 
car and I needed to check in and register 
my arrival at The 2008 European Healey 
Meeting in Sweden. With 500 Austin 
Healey enthusiasts and 250 cars based at 
the hotel the reception area became base-
camp for the Swedish Club with their 
registration/help desk, the foyer also has 
an area reserved for a car chosen each 
day which would be surrounded as guests 
paused admiringly on their way to and fro.

Events of this status attract premier 
sponsors, renowned watch-maker 
Frederique Constant continued their 
ongoing association with the European 
Meetings and their impact on the event 
marketing was unmistakable, the welcome 
pack included a fabulous embroidered kit 
bag, baseball caps, umbrellas and superb 
enamelled souvenir car badge. The club 
had prepared a detailed itinerary, route 
maps and notes to answer every question. 

My room was typically Swedish and 
comfortable and so, as we say in England 
– “I was installed”. Before bed there 
was a car to wash and polish but more 
of this later, a beer or two followed by a 
few hours sleep ahead of the concourse 
competition in the morning.  

One of the key traditions of these 
European Meetings is to involve other 
AH Clubs with each day’s activities. 
Derek Mayor needs little introduction 
when it comes to organising concourse 
competitions and it was he, on behalf of 
the UK Club, who welcomed us when we 
all arrived at Norre Katts Park in Halmstad 
town, a perfect setting with pretty café on 
the bank of the river Nissan. 

Concourse organiser Mats Svanberg is 
a great mate of mine and he’d asked if 
I’d like to help with the judging which 
I jumped at, classes included the broad 

spectrum of 
100’s, 100/6 and 
3000 models 
but equally 
impressive but 
maybe a little 
rarer were the 
Healey Abbott 
and Innocenti 
which also 
joined the fray! 
The modified 
cars were a 
master class of 
invention, the 
large Australian 
contingent 
displayed cars that were equipped 
with every modern convenience, air 
conditioning was the norm, cars had been 
widened and V8’s were shoe-horned 
into Healey engine-bays with great skill. 
We were also spoilt by the amount of 
historical models, numerous 100S cars 
including the home-grown black car 
of Clas Arleskär and a works rally car 
originally driven by Rauno Aaltonen that 

had not been seen 
outside Finland for 
many years!

I was pleased to be 
sharing the standard 
100 class with Peter 
Dodson, I know he’ll 
be smiling if he reads 
this because in truth I 
did very little judging, 
I would get into 
numerous conversations 
whilst he did all the 
hard work establishing 
the accuracy of our 
class entrants. I turned 
up at the end to offer 

my opinion on one particular car which on 
this occasion would emphasise an age old 
concourse dilemma.

Our class included the type of car I 
dream of owning, a completely original 
and unrestored BN1 with under 50,000 
kms driven by its two owners from new! 
I could write a complete feature on this 
alone and we’re only on Monday so I must 
press on but it was delightful to witness its 
original panels, door gaps and the chain 
mechanism to operate the radiator 
blind which was standard equipment 
on cars exported to colder climates!

As the results came in a crowd 
of eager spectators surrounded the 
concourse marquee awaiting the best 
car in show which was awarded and 
well deserved by a superbly modified 
3000 from Australia owned by Rob 
and Joy Elliot looking fantastic in its 

works replica livery of red and white, its 
exhaust reverberated around the park as he 
drove it away in true concourse tradition.

It had been a gloriously sunny day with 
a lovely atmosphere, people had browsed 
around the cars taking their choice of 
river trips and guided walking tours of 
the town eventually returning to the hotel 
for a hearty buffet dinner, all in all a very 
enjoyable day and a great start to the 
week’s activities.

One of the things I enjoy about 
residential Austin Healey events are meal 
times, not just because I like my food 
but because everyone has a chance to get 
together whether it be at tables or in buffet 
queues. Breakfasts are the best, everyone 
greeting each other and looking forward to 
the day ahead.

Tuesday dawned bright and sunny and 
as I was attending without a car and wife 
it was pleasure to be asked to assist with 
jobs during the week.

The best job turned out to be as chauffeur 
to VIP guests. A very nice BMW was put 
at my disposal and I dutifully pulled up at 
the hotels entrance to learn that today I’d 
be driving the ‘girls’. The guys were being 
looked after by the lovely Nina Nyblæus 
who smiled almost non-stop for the whole 
week.  Fortunately all I had to do was 
follow her as we headed off for the Kosta 
Boda glass factory, Sweden is famous 
for many things but glass craftsmanship 
is part of their heritage and a deserved 
feature on our itinerary.

Who were the girls? I hear you asking. 
The girls were Marion Coker, Joy Healey 

For those not familiar with European Healey Meetings they are held every four years or so 
usually based at luxurious locations lasting roughly a week with each day crammed with 
interesting and enjoyable things to do. This years European Healey Meeting in Sweden 

continued a spirit started in 1999 at Luxemburg and St Moritz in 2004.

the concours winner

some promotion pictures for 
fredrique constant were taken

pg and rigmor flanking joy and john healey

pg opens the meeting

lots of healeys at the concours at norre katts park
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and Denise Jackson-Moore, the wives of 
the guys, Gerry, John and Roy.

I met Gerry for the first time at the 
concourse the day before but very briefly, I 
must admit to being in awe of the man that 
designed the 100 only to discover he is 
one of the most approachable and pleasant 
people I’ve ever met. I know John Healey 
from the many excellent Healey Drivers 
Club meetings I’ve enjoyed and Roy has 
always been generous with his wisdom 
on matters both historic and technical so 
I initially thought that driving the guys 
might have been the better job – how 
wrong I was! (sorry guys.)

Back in the Germanic calm of the BMW 
the girls are chatting about life over 
the years with their husbands, families, 
business and current affairs, these ladies 
had a very interesting view on the world 
and the 120 mile trip was over far too 
quickly. 

Kosta Boda offered a real ‘fly on the 
wall’  opportunity to see the workings 
of the factory, the highlight for me was 
sitting almost next to specialists hand-
crafting vases, jugs and bowls, adding 
various coloured powders to the hot glass 
creating fabulous effects as the object is 
blown, re-heated and blown again. Seeing 
this process so close up was mesmerising. 

We all enjoyed a group lunch and as the 
hotel was a reasonable distance away it 
make sense to get my charges back in time 
for the evening ahead so we were soon 
on our way back to Tylösand. The BMW 

bristled with interesting conversation once 
again.

Wednesday’s dawn was again hot and 
sunny and confirmed rumours that the 
Swedish Club had contacts in some very 
high places!  I think the Australians 
thought it was normal – little did they 
know how poor our summer had been!

The Swedish organising team were 
determined to make this event as varied 
as possible and the Healey marque is 
perfect in this regard. As you will know 
the Healey factory made boats and to 
the credit of a relatively small group 
of enthusiasts a wide variety of models 
assembled to enthral the guests at Laholm 
but it had not all been such plain sailing.

You must appreciate that these boats had 
been transported considerable distances 
and the river Lagan was an unknown 
quantity, add to this the fact that an up-
stream power station supplying the local 
demand for electricity actually controls 
the depth of water in the river at different 
times of the day.

During a rehearsal for the display 
Erik van de Klippe unavoidably clips a 
submerged rock damaging the rudder and 
propeller!  Can you imagine firstly his 
huge disappointment at the damage only 
to hear Kåge Schildt calmly announce 
that the parts needed for repairs were in 
his garage awaiting installation into his 
ongoing restoration – problem solved!

The issue of fluctuating water depth 
was still a concern and to avoid the risk 
of further damage   a delegate of the 
committee approached the power station 
officials to ask if extra water be released. 
Can you imagine the bureaucratic chaos 

this would cause in our nanny 
state!  There would have been 
300 reasons why it could 
not be done, 75 forms to be 
completed and health and 
safety arguments to wade 
through! 

Thankfully we were 
in Sweden, the official 
pondered the inevitable 
costs of releasing the energy 
that would probably waste 

considerable kilowatts, he paused for 
a few seconds and then cheerfully 
announced that it sounded like a lot of fun 
and proceeded to allow millions of gallons 
of water to ensure the Healey boats could 
be displayed for the enjoyment of all in a 
safe depth of water.

I’d seen Healey boats at a few major 
events before - dry and silent!   Today 
was a first, today I watched them hit the 
plain and turn on a sixpence all the more 
impressive given that the force of the 
water being released up stream.  Tony 
Venn was obviously pleased that he had 
the opportunity to show the full potential 
of these great craft to an appreciative 
audience of Austin Healey enthusiasts 
– well done.

Bill Emerson provided a well informed 
commentary as the boats slalomed up 
and down and AH Spares provided an 
interesting display of products in their 
marquee.

As if this wasn’t enough the Austin 
Healey Owners Club Netherlands 
were holding a gymkhana for all those 
preferring to get their kicks on four wheels 
and dry land. 

Unfortunately I didn’t witness the antics 
at the gymkhana but at the dinner that 
evening the prize presentation was hosted 
by the Visser brothers Robert and Ivo and 
I started to appreciate the fun day they had 
enjoyed. The prize giving was hilarious 
and I’ll remember the Vissers’ not only 
for their humour but also for their bright 
yellow Speedwell Sprite with green stripe 
and Boeing 747 dashboard!

I mentioned at the start of this report 
that PG had wanted my help with a few 

jobs. So far I’d helped in a small way on 
concourse day and I’d thoroughly enjoyed 
driving the VIP’s but you could hardly 
say that I’d broken into a sweat.  My job 
for Thursday, however, was a bit more 
involved, PG had asked me to commentate 
the race day.

As you can tell from this report I am 
rarely stuck for words but there’s a huge 
difference between typing and speaking 
and the day would require me to start at 
around 8.00 and barring a lunch 

break it would be pretty much non-stop 
till late afternoon.

After dropping the girls at the hotel 
I bumped into Anders Lotsengård and 
Mats Svanberg co-owners of Syd Segals’ 
famous club racer SID 1. They were 
leaving for Falkenberg Motorbana which 
offered me a perfect opportunity to recce’ 
the venue and hopefully meet some of 
the drivers to get some paddock news to 
include in my commentary.

Falkenberg Motorbana is a local track 
with an exciting layout, it holds the fastest 
average lap time speed for any Swedish 
track which bodes well for the racing 
tomorrow.

The race programme included two Classic 
Mini races for Swedish drivers and some 
of these competitors had already arrived, 
SID 1 is unloaded and I say hello to Marc 
Schmidt and his mates from Holland who 
I haven’t seen for a few years, his car is 
now a bright orange in contrast to the pale 
yellow Dutch livery I remember.

Event organiser Nils-Fredrik Nyblæus 

usually races his 100 single handed but 
on this occasion he will be ably assisted 
by non other than the Finish rallying ace 
Rauno Aaltonen who I completely fail to 
recognise until well into a very humorous 
conversation with him stood next to Nils’s 
car in the early evening sunshine!

Running on neat adrenalin my big day 
dawns almost boringly hot and sunny 
again – it’s race day!

The assisting club today would be the 
Austin Healey Club of Switzerland and 
with such an international audience I was 
keen to welcome everyone correctly 
and Marco Treviso took great 
pleasure in teaching me the correct 
Swiss greeting “Grutzy Miternand”.  
Thankfully I remembered enough 
variations of Good Morning to please 
most nationalities as they arrived. 

The facilities at the Motorbana 
are perfectly adequate but it is not 
Silverstone, Estoril or Paul Ricard 
and the commentators’ booth 
was quite small.  It commanded a 
panoramic view of the circuit and 
was quite easily the best seat I have 
ever enjoyed at a race meeting, but, 
it was quite a squeeze at roughly 
3meters x 2meters.  This small room 
was also completely glazed with no 
opening windows, it was 8.00 am and 
already 25 degrees!

Slowly more and more guests 
arrived from Tylösand parking in 
neat lines in the outfield car park 
with groups of enthusiasts starting to 

fill the grandstand as the 
practice sessions began. 
You can plan for these 
moments well in advance 
but the truth is that the 
cars and the action write 
their own script, which 
was inevitable especially 
as I had stayed up all night 
preparing and rehearsing 
for this moment!  

My swivelling chair 
was proving invaluable 
as the cars circulated and 
I must thank the staff at 
Falkenberg for equipping 
my tomato house with 
a TV screen which was 
being fed with lap times 
and grid movements 
which I’m sure made me 
sound far better informed 
than I would have if left to 
my own devices!

Now I know your asking 
what the heck does 
‘tomato house’ mean?  

The day was getting 
hotter and my commentary 

booth had started to feel like a green-
house, obviously I thought this was hot 
news (literally) but was concerned that 
green house would mean nothing more to 
my international audience than red house 
or blue house so I offered tomato house as 
the next best illustration of my sauna-like 
accommodation.

The other problem with this one-way 
commentary is the uncertainty that my 
audience were not slitting their sides at my 
English humour!  

rauno aaltonen

pg and roy jackson-moore

skillfull glas-blower at kosta-boda

paul freestone gets instruktions before gymkhana start



Fortunately during the lunch break a 
received a few thumbs-up and my seat was 
still vacant when I re-entered the sauna to 
get back to the serious business of the day 
– the races!

You’ve got to remember that only one 
or two of the racers had any experience 
of this track so I was really impressed 
when after only a few laps some of the 
guys were posting very respectable times 
indeed. The front runners included Marc 
Campfield and David Grace with Mark 
Schmidts’ orange 3000 in the following 
group.  Local racers Anders Schildt and 
Anders Lotsengard in 

SID 1 was also on the pace plus we had 
yet to see how Rauno Aaltonen would 
settle into his shared drive in Nils Fredrik 
Nyblaeus’ 100.

I had managed a lap the previous night 
courtesy of Mats and Anders in their 
American motorhome which I re-named 

the Water-Bed, and 
whilst sloshing about 
I remember some of 
the tracks features.  
Lumbering down the 
start straight the track 
dives into a right and 
left combination, 
dropping down before 
cresting into a high 
speed sweeping right 
hander. The track then 
straightens towards two 
final right hand bends 
back to the start finish 
line.

The Healey races lived 
up to expectations, no 
incidents just full-on 
door to door action 
in true Healey style. 
There were one or two 
mechanical failures 
resulting in Anders 
Schildt ‘borrowing’ 
his dads race car and 
then putting in a brave 
performance against 
more appropriately 
prepared circuit cars.

As the races unfolded 
it turned out to be a 
head to head between 
Mark Campfield and 
David Grace and it 
was only the slightest 
mistake that separated 
the two after two races, 
Mark out-braking 
himself into turn one 
and ending up in the 
gravel trap, David 
having to take avoiding 

action resulting in his second and first 
places scoring him the overall win with 
Eric Woolley and Marc Schmidt second 
and third.

So that, as they say, was that, but, there 
was one perfect memory of the day that I 
will take to the grave. On the Wednesday 
evening before retiring I was grabbed by 
Anders Schildt, which I assumed was 
about some last minute info I needed 
before race day, I was correct but the info 
had nothing to do with the racing, it was 
far more important.

Anders news was that his lovely (and 
dare I say glowingly pregnant wife) 
Martina would sing the Swedish national 
anthem to start the races in the morning. 

I met Anders and Martina at Falkenberg 
in the morning to agree details, but as 
her moment arrived you can imagine 
my utter amazement when descending 
the stairs I was faced with a vision of 

absolute loveliness! Anders is a very lucky 
man, Martina was utterly stunning in her 
Swedish national costume perfectly calm 
as I introduced her to the waiting crowds.

What happened next felt almost surreal 
but I will fondly remember her wonderful 
voice as the perfect expression of national 
pride, forget the Indianapolis 500 this was 
simply amazing and as I said it was the 
highlight of my day. 

What had started nervously had finished 
with a real sense of accomplishment and 
a few more thumbs-up confirmed that 
my commentary had been well received, 
I’d also enjoyed being joined by Steve 
Pike and Joe Jarick in the tomato house 
where we delved a little deeper into 
Healey history to highlight some of the 
unique cars that had displayed in the gaps 
between races.

Back at the hotel the race day was 
perfectly complemented by dinner and a 
round the table Q&A session with some of 
the VIP guests.

I’m sure they’d be embarrassed by the 
term VIP but undoubtedly our honoured 
guests had all played a Very Important 
Part in the history of this great marque, 
Donald’s son John Healey, Gerry Coker 
the designer of the Austin Healey 100, 
BMC works rally driver, Finland’s 
Rauno Aaltonen, Bonneville record 
breaker Roy Jackson-Moore and last 
but by no means least probably the 
most decorated privateer racer John 
Chatham, all absolutely at home 
surrounded by Austin Healey enthusiasts.

Believe it or not I was still talkative so 
when Wiet Huidekoper our MC opened 
the floor for questions I couldn’t help 

raising my arm like a keen schoolboy! 
I had researched Rauno’s BMC history 
ahead of today’s races and it mentioned 
his works outing on the Targa Florio, 
needless to say Rauno had us in tears with 
tales of wrecking hire cars on pace notes 
reconnoitres for the event and picking 
up on this topic John Chatham expanded 
about his Targa experience at the wheel 
of a lightweight MGC GT. Roy revisited 
his conversations with Donald which must 
have had a special resonance for his son 
John sitting just across the table whilst 
Gerry’s unique insight into the history of 
these great cars had us all captivated.

Wiet skilfully guided the session through 
a number of entertaining topics leaving us 
all with loads to discuss as we headed for 
the bars and as I’d not really slept since 
getting up on Wednesday morning I was 
pretty pooped so I was pretty pleased that 
Friday was my day off! 

As Friday was once again hot and sunny 
I decided the best course of action was to 
hit the beach and chill out!  After a bit of 
sun bathing I took a lazy walk about the 
local area and would highly recommend it 
if you fancy a day at the seaside Swedish 
style, not ‘Kiss-me-Quick’ style  but far 
quieter with lovely local restaurants, a 
fabulous beach and the Hotel Tylosand 
with its superb facilities – almost a resort 
on its own.

I was trying not to think about leaving 
but my taxi was booked for 5.00am and I 
needed to pack so I returned to my room 
to get organised, grab a few zeds and get 
dressed for the Gala Dinner at 7.30.

 I hope from reading this story you’ll 
understand some of the numerous reasons 
why this event was so special for me but 
there’s another reason and he’s called Carl 
Florman. Although Carl lives in the south 

of France, he is Swedish and he was at this 
event in a car we’d built for him, a car we 
affectionately refer to as the Monte Carlo 
car.

It’s been featured extensively in the 
Swedish Club magazine and this event 
would be its 
christening. Carl 
had collected the 
car from us in 
Coventry and driven 
it to the event  (one 
small problem 
but he’s forgiven 
us!), he entered 
the concourse 
competition and 
come second (well 
done!) he’d driven 
all week without 
incident (phew!) 
and received 
compliments from 
everyone who’d seen his new car (magic!) 
and tonight I’d get a chance to buy him 
a pint. On Monday we’d washed the car 
with nervous expectations in preparation 
for the concourse competition on Monday 
and now it was already Friday, the week 
had flown by!

It had a great final night, the beer 
with Carl turned out to be champagne, 
the Swedish committee received their 
deserved congratulations, plus it was PG’s 
birthday and I’d had a brief dance with 
Steve Pike which I now appreciate was 
caught on film.  As I left I was determined 
to say good-bye to everyone I could in 
person, where I couldn’t I managed to 
grab a passing hand shake, a kiss on the 
cheek or a wave across the room, I was 
happy.

I managed a couple of hours sleep before 

meeting Gerry and Marion Coker in 
reception, they had very kindly allowed 
me to share their 5.00am cab to the 
airport. We all had early flights departing 
from Copenhagen and I must admit they 
were in fine form even at this horrendous 
hour!

PG has very kindly posted a disc of 
pictures and the memories came flooding 
back, he asked me to write my story which 
you’ve just read although even I hadn’t 
anticipated how much I’d remember and 
to be perfectly honest I cannot remember 
enjoying a week so much.

Here’s to the next European Healey 
Meeting.

Thanks to photographers:
Anders Gustafson
Janne Andersson
PG Johansson
Robert Eriksson
Tommy Lyngborn

tehmis could not have finished better 
- a dance with steve pike

gala dinner

the australians gave us a cricket-lesson on the hot beach

will nils-fredrik ever remove these?

gerry coker
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Så var det då dags igen! Efter att 
ha hämtat oss något så när från 
TEHMIS skulle det bli Goodwood 

Revival i år igen. Nåja, Rigmor valde att 
stanna hemma så det blev Nina, PG och 
jag som åkte.  Den här gången flög vi från 
Skavsta till Stanstead redan på torsdag 
kväll för att ”hinna med”. Det var faktiskt 
bra med litet rutin sedan förra året så att 
man inte bara sprang omkring från det 

ena till det andra i tre dygn utan nu hade 
vi faktiskt en plan och en strategi! Dock 
lärde vi oss en del i år också så nästa år 
blir det ännu bättre. 

Dessutom hade vi ju kläderna fixade. Fast 
jag kunde ändå inte låta bli att införskaffa 
en ny fluga. Den jag hade förra året gjorde 
ju stor succé i  uppmärksamhet. Tror 
att PG var litet avis för till i år hade han 
skaffat en illröd slipover, och nu när inte 

Rigmor var med kunde han också använda 
den! Mina gula dito bleknade liksom i 
sällskapet. Nina var vacker som en dag 
(eller ros eller vad det nu heter) i pillerburk 
med flor, men hade i år också med en 
storbrättad svart sak a la Dior 1957. Den 
fick en egen stol på planet!

Några veckor innan avresan ringde PG 
och urskuldade sig litet och sa att han inte 
skulle flyga med oss hem till Sverige. Han 
harklade sig och lät meddela att skälet var 
att han skulle passa på att hämta och köra 
hem sin nyinköpta Healey! Och den hade 
han inte köpt av vem som helst utan av 
självaste John Chatham. Tyvärr gick det 
inte att få tillbaka pengarna på flygbiljetten 
så det utmanade det västgötska sinnet en 
del men det hela kompenserades mer än 
väl av en ny ”busbil”. 

Resan gick bra och det sedan mer än ett 
halvår inbokade (och förskottsbetalade) 
South Down Hotel hittades på torsdags-
kvällen med hjälp av PGs andra nyinköpta 
leksak nämligen en gps vid namn Tom-
Tom. Tyvärr kom vi strax efter nio då köket 
just stängt och fick nöja oss med varsin 
beer och några engelska sandwiches. Ölet 
är som alla vet utmärkt men smörgåsar kan 
dom ta-me-tusan inte göra.

Äntligen fredag morgon. Upp tidigt och 
”full English breakfast”. Grindarna öppnar 
07.30 och vid kvart över åtta rullade vi 
in på parkeringen. Vi var inte först!  Här 
möts man av två Mustanger som kör 

luftstrid på låg höjd rakt ovanför huvudet 
på en. Oj vad häftigt! Och vilket ljud de 
tolvhundra hästarna åstadkommer. Under 
promenaden till ingången måste man 
stanna minst hundra gånger och beundra 
de bilar som anlänt före oss.  MEN vad 
är det? En TEHMIS keps mitt i alltihopa.  
Jodå, det var en av våra australiensiska 
gäster från Tylösand som fortfarande var 
kvar i Europa sju veckor senare (!) och nu 
skulle gå på Goodwood. Trevligt, trevligt. 
Nätverket blir bättre ju äldre man blir.

Fredagen ägnades åt besök i och 
ingående studier av depåerna.  Själv 
hade jag införskaffat en ny kamera och 
dessutom lånat ett 300mm NIKKOR- 
objektiv som inte går av för hackor av 
Magnus. Det tog fantastiska bilder dvs 
objektivet borgade i alla fall för kvaliteten 
på bilden även om det vägde som en 
växellåda! Men det är förstås den som är 
bakom kameran som svarar för resten. 

Alltnog så tog vi nog sisådär tolvhundra 
bilder tillsammans. 

På fredagen intogs också The Market.  
Nina hittade en bok för £ 50 som jag 
inte hade, skriven av Donald Healey och 
Tommy Wisdom 1959: ”The Austin-
Healey”.  Som hittat!  Själv fyndade 
jag två numrerade litografier av Nick 
Watts föreställande Lance Macklin i en 
100S kampandes med Stirling Moss i 
en 300SLR på Le Mans 1955 och Mike 
Hawthorn i en Jaguar på Dunrod också det 
1955.  Det var bara det att han hade bara 
de två som satt i ramarna på utställningen 
och det blir ju litet svårt på flyget.  Hur 
lösa problemet? Vi gjorde till slut upp 
om att han kunde ha dom kvar till söndag  
kväll eftersom dom var själva dragplåstret 
till hans butik. Då fick han ta ur dem ur 
ramarna och leverera i tub på vanligt 
sätt. För säkerhets skull betalade jag hela 
kalaset direkt. Och tur var väl det för när 

jag kom tillbaka på söndag kväll hade han 
fått 20 (!) bud men de var som sagt sålda.

På kvällen skulle vi förstås gå på 
Bonhams Bilauktion som gick av stapeln i 
ett stort tält precis utanför huvudingången. 
När vi kom in klubbades en Porsche 904 
för £ 485.000! Där fanns en ex works 
Healey  med registeringsnummer 67 ARX 
(!) körd bla i RAC rallyt 1962 av Paddy 
Hopkirk. Utropspris £ 150 - 200.000. Förblev 
osåld.  Eller varför inte en Austin-Healey 
3000 för barn! Mått 190 x 78 cm och med en 
12 volts elmotor.  Utrop £ 6.000.  Såld för    
£ 17.250!  Det såldes också en Healey 
Elliot Saloon från 1948 för £ 30.475. 

Senare samma kväll bar det av till 
Bognor Regis  nere vid kusten där 
vi skulle äta middag med John och 
Vicky Chatham.  Efter ett rejält besök 
på en pub först blev det sedan en sen 
men mycket trevlig middag vid havets 
brus. Som sagt en FULL DAY. Vid 

text: nils-fredrik nyblæus      foto: pg johansson och nils-fredrik nyblæus  
Goodwood Revivals tioårs jubileum-inget för tunnisar

text: nils-fredrik nyblæus
foto: nils-fredrik nyblæus och pg johansson

austin-healey 100s ägd av robert waterhouse med stuart graham och emanuele pirro som förare tog hem the freddie march memorial överlägset! den här bilden är pg mallig över - med rätta! john fitzpatrick rullar i john youngs austin a95
 westminster efter en duell i chikanen med en ljusblå a35:a 

en jaguar mk i från 1959 förföljd av stirling moss i en jaguar mk iiv - ett riktigt hangarfartyg!!

maserati 4cm från 1935 (1,5 liter) maserati 8 clt från 1950 (3 liter) alfa romeo tipo b från 1934 (2.9 liter) alfa romeo 308c från 1938 (3 liter)
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Här är det bara grabbar (och en del 
tjejer) med hår på bröstet som får köra. 
Så har det alltid varit.  I år var det 60 

år sedan det första racet kördes på Goodwood 
Motor  Circuit och faktiskt firade Goodwood 
Revival också sitt eget 10-årsjubilum i år.

Under de 19 år mellan 1948 och 1966 som 
racing kördes på Goodwood föddes det många 
racerstjärnor här. Den störste av dem alla Sir 
Stirling Moss, vars syster Pat (som tyvärr gick 
bort efter en svår sjukdom för några veckor 
sedan) gifte sig med Eric Carlsson ”På Taket”, 
vann i en Formula 500 här redan 1948 och 
körde i år igen trots sin aktningsvärda ålder av 
79 år. Nu deltog han med en Ferrari 250 GT 
SWB från 1961 (en av mina verkliga favoriter), 
en Cooper-Norton Mk5 från 1951 och en Aston 
Martin DBR1 från 1957 (också en favorit). 
Vilken fantastisk förare! Jag köpte en bok om 
Stirlings racing 1955, som var det år han var 
andre förare till Fangio i Mercedesstallet. Det 
blev så småningom ombytta roller. 1955 körde 
han också mycket Austin-Healey 100S, en av 
mina absoluta favoriter (på Goodwood hittar 
man alla sina favoriter i alla fall om de är från 
50- och 60-talet). Gissa om lyckan var total när 
han signerade min nyinköpta bok ”From one 
Austin-Healey driver to another”. How about 
that!

Visste ni förresten att Stirling Moss aldrig 
var fabriksförare för Ferrari. Han var en gång 
under 1955 bjuden av Enzo Ferrari till Italien 
för att provköra. När han kom dit möttes han 
av beskedet att det redan var klart att en annan 
förare skulle köra så testkörningen var inställd. 
Efter denna behandling bestämde sig Stirling 
för att aldrig köra för Ferrari. Snacka om att 
Enzo gjorde ett misstag. Innan Mercedes 
körde Stirling för HWM (Hersham and Walton 
Motors) och sedan blev det Maserati, Jaguar, 
Vanwall, Lotus, Cooper and Aston Martin men 
inte Ferrari. Fast nu verkade han ha glömt det 
hela och drog runt i en 250 GT SWB. 

En annan närvarande legend var Jack 
Brabham, trefaldig världsmästare  i F1 och den 
ende som vunnit detta i en bil han konstruerat 
själv! Sir Jackie Stewart, också han tre 
gånger F1 världsmästare, var förstås där. Med 
skotskrutig hjälm. Han körde just den bil som 
han slog igenom med, en 1964 Cooper-BMC 
T72. Kort sagt – alla var där. Jacky Ickx, Tony 

Brooks, Richard Attwood, Derek Bell, Jack 
Sears, David Piper och många många fler. 

De som inte var där var de stora race legender 
som inte längre finns med oss men som 
hyllades enormt under jubileumsceremonin. 
Jag talar om Peter Collins och Mike Hawthorn 
som bägge vann på Goodwood 1952. Collins 
vann Niotimmars i en Aston Martin DB3 
och Hawthorne vann två gånger i en Cooper-
Bristol Mk2. Jag talar om Jim Clark och vår 
egen Joakim Bonnier. Och många fler. På den 
tiden var det litet som att vara stridspilot att vara 
raceförare, många gick åt.

Goodwood ja – hur blev det så här? Det var 
den nuvarande Lordens farfar The 9th Duke of 
Richmond, allmänt kallad Lord Freddie March, 
som startade det hela. Han var raceförare själv 
och vann bla Brooklands 12 Double 1930 och 
designade sedan sportbilar åt March. När så 
andra världskriget kom ställde han mark till 
förfogande för att bygga en militärflygplats 
på och lät också Rolls Roys, som tillverkade 
flygplansmotorer, bygga en underjordisk (!) 
fabrik på ägorna. Den ligger fortfarande där 
fast en hel del finns nu ovan mark. 

Det var faktisk två flygare som i väntan 
på att få lyfta med sina plan som började att 
köra biltävlingar på banan. När kriget var slut 
började ideerna om racerbana växa fram. För 
att finansiera bygget började Lord Freddie 
med att i tre års tid arrangera racertävlingar i 
parken till sin estate. Det var ingen liten park 
så det blev hela två miles på grus, allt emellan 
rododendron, ekar och stallar och en riktig 
knallsucce. 1948 var så banan färdig.  Där 
kördes bla det berömda Goodwood Niotimmars 
som började kl tre på eftermiddagen med 
målgången vid midnatt. År 1966 var det tyvärr 
slut på det roliga för då upphörde Lord Freddie 
March med biltävlingarna ”for personal 
reasons”. Få vet egentligen varför. Man kan 
bara spekulera. Kanske hade han en god vän 
som förolyckats på racerbanan?

Hans sonson, nuvarande  Earlen of March,, 
var då 11 år och längtade under de 30 därpå 
följande åren intensivt efter att se de race igen 
som han såg som liten pojke. Där kan man tala 
om pojkdrömmar. Det är inte alla som har en 
egen racerbil och ännu färre som har en egen 
racerbana!! Han gjorde i alla fall slag i saken och 
1998 återöppnade Goodwood men kallades nu 
Goodwood Revival. Och i år var det alltså dags 
för 10- årsjubileum av den andra perioden. 

Man hade till och med byggt upp en 
replica av The Earls Motor Court där ju de 
flesta av de bilar som tävlades med en gång 
sett sina första dagar.  Det var ju här som 
Healey 100 blev Austin-Helaey 100, året var 
1952.

Racen är helt underbara. Det går verkligen 
så det ryker! Det spelar ingen roll om 
tävlingsbilen är värd £ 25 000 eller £ 8 
miljoner (!). Det går ändå för fullt och som 
sagt, allt går ju att reparera. En publikfavorit 
är St Marys Trophy, som består av två race 
och i år var öppen för standard salooner från 
1950-1959. Här kunde man se sina gamla 

kära favoriter som tex min första bil (köpt för 
200 kr), en Wolseley 1500 från 1957 fightas 
inte bara med en köttbulle dvs en Austin A35 
utan också med jättebilen Jaguar Mk 7 eller 
med en Sunbeam Rapier 1600. Eftersom man 
inte har några ljudbegränsningar kör alla med 
raka rör helt utan dämpare. Det betyder att 
den minsta Morris låter som en works Rally 
Healey. Hörselproppar rekommenderas där det 
inte redan är försent! Vann gjorde en Austin 
A95 Westminster efter att ha voltat i Chikanen  
första dagen. Mekanikerna jobbade hela natten 
och fick i ordning bilen till söndagen.

Föraren och ägaren John Young var förstås 
nöjd, trots rullningen; ” I always wanted a Jag 
when I was young, but my dad made me buy a 
sensible car”.  Sedan fick han segerkyssen av 
Marilyn Monroe (var väl en replica!) och den 
obligatoriska segercigarren. Happiness!!

Freddie March Memorial Trophy går inte 
heller av för hackor.  Vad sägs om Aston 
Martin DB3 Coupe, Jaguar C-type, Connaught 
ALSR, Frazer Nash Le Mans, HWM-Jaguar, 
Austin-Healey 100S, Lagonda V12 Le Mans 
och Tojeiro-Bristol!! I hela 90 minuter. En 
minikopia av Goodwood Niotimmars.  Det blev 
inte sämre av att 100S:n vann hela klabbet.

 Eller Royal Automobile Club TT Celebration 
med AC Cobra Le Mans Coupe, Aston Martin 
DB4 GT Zagato, Ferrari 250 GT Lusso, 250 
GT SWB/C, 250 GTO och 330 LMB, Jaguar 
E-type lightweight Lowdrag Coupe och Lister-
Jaguar Coupe.  Bilarna på griden hade ett 
marknadsvärde på 85 miljoner, nej inte kronor 
utan PUND!!!!!!!!!!!

GOODWOOD REVIVAL FAKTA
återkomsten somnade  vi alla innan huvudet nådde kudden!

Lördag morgon ”same procedure as last day”. Upp tidigt och iväg.  
Race hela dagen. Och fotografering. Njut. Njut. Njut. 

Ingen dag utan TEHMIS-arbete dock. Så har i alla fall de senaste tre 
åren varit. För att inte få för stora abstinensbesvär hade vi stämt träff på 
kvällen med Peter och Jackie Taylor från Austin-Healey Club UK för 
att tala om nästa Euro Healey Meet, som glädjande nog engelsmännen 
när detta trycks har bestämt sig för att arrangera. 

När vi skulle lämna Goodwood var det tyvärr så att Tom-Tom inte 
var informerad om den trafikomläggning som lokalpolisen gjort pga 
Goodwood Revival, där de flesta vägar runt omkring var enkelriktade. 
Så det blev litet besvärligt när Tom-Tom sa höger och polisen vänster 
eller tvärtom. Till slut visste vi inte var vi va va, som Hasse Alfredsson 
sa. Och inte Tom-Tom heller. En timme försenade kom vi till byn där 
vi skulle träffa Peter & Jackie. Efter många telefonsamtal lyckades vi 
hitta varandra. När vi så skulle åka från macken vi stämt träff på (PG 
hade en liter kvar i tanken innan han fyllde på!) stack Peter & Jackie i 
sin Fiat Topolino från 1936 och PG i Healeyn, och vi kom några bilar 
efter pga den starka trafiken. 

I kolmörkret tappade vi snabbt kontakten med de andra två, som 
heller inte stannade och väntade in oss. Ninas mobilbatteri var helt slut 
och mitt räckte till högst ett samtal. Vi fick åka tillbaka till macken och 
hålla tummarna, det är då Nina vid nio-tiden krävande yttrar följande: 
-”Förstår du överhuvudtaget hur hungrig jag är, och trött och ont i 
huvudet, allt pga dina bilar, -gör nåt!” Till slut kommer PG och Peter 
i Healeyn. Det visade sig att Peters Topolino, f ö avbildad i senaste 
numret av Classic & Sports Cars,  inte laddade så Peter vågade inte 
stanna utan hade varit tvungen att köra hela vägen fram.  

Middagen intogs sent omsider på en förtjusande liten pub ”mitt i 
skogen” dit Stirling Moss och Graham Hill brukade gå efter racen på 
Goodwood, och enligt uppgift ibland före. Eftersom PG idag hade 
hämtat sin nya Healey  var den med ut i skogen liksom Topolinon.  
Nu är det ju som det är med Fiat så den gick förstås inte igång när vi 
skulle åka till hotellet. Generatorn hade lagt av så det blev till att rulla 
igång och hålla tummarna. Så vitt vi vet kom de hem. Och det gjorde 
vi med men det var bara det att när vi kom till hotellet vid kvart över 
ett tiden så hade PG inte någon nyckel till rummet och receptionen 
stängde kl 11.  Vi letade och gjorde allt utom inbrott men ingen nyckel. 
Så det blev till att ringa och väcka hotellägaren mitt i natten och be om 
nyckeln. Inte så populärt men effektivt med tanke på det uppkomna 
läget.

Söndagen var helt enkelt more of the same. RACE, RACE, RACE.  
Plus 18 grader och solsken hela helgen. Vi måste haft en god relation 
med den som bestämmer vädret i år.

PG tog sin nya leksak och drog till färjan vid tolvtiden. Nina gick 
till presstältet och vilade med en cafe latte i chesterfieldsoffan. Själv 
sprang jag på griden och plåtade. Och tittade på eftermiddagens race på 
riktigt nära håll. Wow! 

It doesn’t get any better.
Cheers

Nisse

neil collins i sin healey silverstone från 1950

den här healey ellioten från 1948 satte varvrekord på goodwood 1948. 
nu ägd och körd av warren kennedy

sir jackie stewart!! tät ferrari duell i the royal automobil tt race

lord march möter nils-fredrik nyblæus

a soldiers dream!

svensk kutrygg körd av andy rouse

an a40 owners dream!
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Austin Healey 3000 Mk I BN7 1959

The huge files with this sought after 2 seat 
works replica provide a detailed history 
over thirty years including a  restoration 
featuring alloy panels.
Extensively upgraded by many marque 
specialists, improvements include triple 
Weber carburettors and the rare factory 
2 seat hardtop. Benefitting from recent 
cosmetic detailing this superb 1959 car is 
eligible for many historic events (subject 
to regs) and is ready to be enjoyed. 
Ring Steve on 0044(0)1676 542292 
e-mail: sales@cape-international.com.

£39,995 ONO

Dags igen för pubkvällar
Traditionella pubkvällar i Stockholm på Black & Brown Inn även denna säsong. 

God pubmat serveras och ölsortimentet är imponerande. 
Adressen är Hornsgatan 50B. Bord bokas till klockan 19. Nya och gamla medlemmar hälsas hjärtligt välkomna.

Datumen som gäller är:  20 januari, 16 februari, 19 mars, och 15 april. Håkan Hansson besvarar eventuella frågor.

Ni som är träffsugna i Skåneregionen träffas på The Old Bull vid Bantorget, ett stenkast från stationen, i Lund den 19 
november och den 22 januari. Bra parkering finns på baksidan av stationen. Raoul Kennedy är samordnare

Austin-Healey 100 BN1 1954

Chassinummer BN1 L151605. Svensksåld 
av Ostermans i Stockholm,  registrerad 
första gången 13/4 1954. Heritage Certi-
ficate medföljer. Spruce Green med svart 
inredning, den svarta skinnklädseln på 
sätena har ljusgrå piping. Totalt ”nut and 
bolt”-restaurerad av entusiasten och mång-
årige klubbmedlemmen Lars Götstedt i 
Göteborg. Bilen var färdig 1995 och har 
sedan körts sparsamt av Lars. Jag köpte 
den av honom i juni 2007, men måste 
tyvärr sälja den nu då andra objekt  pockar 
på plats, tid och pengar. I min ägo har 
bilen varsamt uppgraderats med replika-
Dunlop lättmetallfälgar (48-ekrars ekerhjul 
av originaltyp, med däck, ingår) och nya 
Michelin XAS-däck, elfläkt till kylaren, 
nytt batteri, ny vindruta, renoverad förde-
lare, och mycket, mycket mer. Går som en 
smekning, känd från omslaget på Nr 109, 
juli 2008,  av Enthsiasten, och tidningen 
”Sportbilen”, den brittiska utgåvan från i 
våras. Vissa delar ingår. Pris (till  klubb-
medlem): 250 000:–, prutat och klart.
Robert Petersson, Tel: 0703-00 00 17.

healey market

The huge files with this sought after 2 seat works replica provide a detailed history over 
thirty years including a restoration featuring alloy panels. 

Extensively upgraded by many marque specialists, improvements include triple Weber  
carburettors and the rare factory 2 seat hardtop. Benefitting from recent cosmetic detailing 
this superb 1959 car is eligible for many historic events (subject to regs) and is ready to be 
enjoyed.

Ring Steve on 0044(0)1676 542292        email sales@cape-international.com 
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B
arn hittar man inte där man 
sätter dem numera. Barnbarn 
finns där barnen är bosatta. För 
att träffa dem måste man resa 

till de mest avlägsna delar av världen. 
Samtidigt är jag en del av organisationen 
bakom TEHMIS 2008. I mitt fall har 
min äldsta dotter bosatt sig i Brisbane 
Australien.

Genom att barnbarn aviserar sin ankomst 
lång tid i förväg finns det gott om tid att 
fundera och planera. Genom ordförande 
PG fick jag uppgift om vilka som anmält 
sig till TEHMIS och som är bosatta i 
närheten av Brisbane 
Australien för att kunna 
skicka ett mail till dessa. 
Det kom svar från Noel 
Standfast, välkomnande 
mig till Australien och 
Brisbane i synnerhet. 
Vid tiden för svaret hade 
Queensland-klubben ännu 
inte beslutat datum för 
april månads möte. Mitt 
mail styrde beslutet i 
riktning till att det skulle 
passa min och Cecilias 
vistelse i Brisbane.

Detaljer skulle göras 
upp när vi kom fram till 
Brisbane. 

På mötesdagen skulle 
vi bli upphämtade 7.15 
och behövde inte ha ätit 

frukost! Nåväl dagen inföll och vi steg upp 
och gjorde toalett. Kl 0715 kommer Noel 
Standfast och hämtar oss. Vi har lånat en 
bil som skulle kunna passa i sällskapet. Så 
när som på att årsmodell (femtio år fel), 
fabrikat och tillverkningsland (inte ens 
europeisk) var helt fel. Den var åtminstone 
tvåsitsig och öppen! Öppen var inte rätt i 
det vädret. Så tvåsitsig var det en som var 
rätt om man nu kan definiera en Healey 
som tvåsitsig som enda definition, så var 
det en Healey. 

I väg till mötesplatsen för möte klockan 
åtta. Cecilia och jag visste inte vad som 

väntade mer än att vi var på väg. I ivern att 
komma fram snabbt körde Noel fort, lite 
fortare än vad som var tillåtet. Jag körde 
bakom. Räddningen kom bakifrån. En 
Ford Escort körde om oss på vänstra sidan 
och fångade polisens uppmärksamhet. 
Noel och vi kunde passera. 

Framme vid mötesplatsen hälsades vi 
välkomna till Australien och Brisbane av 
ordföranden i Healeyklubben.  

Strax efter klockan åtta gav vi oss iväg 
i kortege för att köra till en plats som jag 
inte visste var den var och inte heller vad 
den hette, i en bil som jag inte var van 

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

vid. Varken dörr, ratt, säte, växelspak eller blinkersspak satt på rätt 
ställe. Alla körde på fel sida dessutom.  Vägarna var perfekta för 
Healeys och även för vår, i våra ögon, förklädda Healey.  Har någon 
av läsarna känt det som om man sitter i en lika dan bil som de som 
är runt om? Cecilia och jag tyckte att vi körde och körde. Hungern 
började bli lite påträngande. Vid ett par tillfällen vände vi. Det var 
tydligt att alla inte hade samma åsikt om vart vi var på väg. Vädret 
var svalt. Inte alls vad vi väntat oss. Vi hade packat för varmt väder 
och hade inga ytterkläder avsedda för att köra öppet i regn. 15 
grader C i mitten på april var ovanligt. Det var de tunga regnmolnen 
som skyddade oss från solens värmande strålar och därmed hölls 
temperaturen nere. 

Till slut hittade vi till en plats där de andra bilarna var parkerade. 
Det var en ”Lookout” dvs en plats med en fantastisk utsikt. Det var 
väl värt besväret att köra på dessa slingriga vägar, som det blir när 
man bygger väg i ett bergigt landskap. 

Nu var det äntligen dags för frukost. Grillarna tändes. Upp packades 
en full engelsk frukost med rostat bröd, vita bönor i tomatsås, ägg 
och bacon. The och/eller kaffe, med mjölk. Cecilia och jag stillade 
hungern och värmde våra småfrusna kroppar med the.  Det var ett 
mycket otvunget umgänge med mycket social konversation. 

Vi kom underfund med att vi var på ett ställe som heter Jolly’s 
Lookout. Det var Brisbanes borgmästare William Alfred Jolly som 
1920 var här och gick med på att bygga en väg hit, därav namnet.    

Det finns många utflyktsmål som Jolly’s Lookout. De har olika typer 
av möjligheter att grilla. På en del platser finns det till och med ved att 
använda. På andra finns det el-grillar, för att man inte skall elda och 
förorsaka en skogsbrand. 

Det var inte så många deltagare i denna utflykt som väntat. Mest 
beroende på att vädret var ostadigt och regnigt. 

Efter kaffe på ”maten” tog vi och några till en tur nedför en brant 
väg till byn och ett kafé där för att kunna sitta och prata i lite varmare 
luft. På vägen hem hade Cecilia och jag nytta av den navigator vi hade 
med oss. Den visade vägen hem till min dotters hus i ett väder som 
var betydligt behagligare. 

Minnet jag har av utflykten är inte så mycket bilarna utan mer vad 
som hände under tiden.

Raoul Kennedy med Cecilia Müntzing, co-driver.




