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TRYCK:

SOLNA
Artiklar publicerade i Enthusiasten 

tillhör Austin Healey Club of Sweden.Nästa nummer av Enthusiasten kommer i 
mars 2010. Manusstopp den 10:e febro
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2009 närmar sig sitt slut. Året har innehållit en hel del godsaker både 
nationellt och internationellt. 
På hemmaplan med garageträff, vårmönstring, stort årsmöte samt ett antal 
sportbilsträffar. 
Det internationella präglades av de engelska jubileumsaktiviteterna för 
3000- modellen som pågick under hela året samt det stora projektet 
”Healey Returns to Bonneville”. Dessutom vill jag framhålla våra 
Healeyracers som med framgång även har tävlat i England.
Planerna inför vårt jubileumsår 2010 pågår för fullt. Klubbens 
40- årsjubileum kommer att firas tillsammans med årsmötet under 
sommarperioden, mer info finns inne i tidningen. Till detta kommer 
löpande aktiviteter såsom årliga vårmönstringen, förarkurs och bankörning 
samt upprepande av årets engelska sportbilsträff på höstkanten, vidare 
information om detta kommer på webben och i tidningen.  
De som tänkt sej att följa med till Australien och delta i deras rally i början 
av april kan kontakta Thomas Almér för närmare information och eventuell 
samordning.  
Eftersom behovet av information ökar hela tiden har vi i styrelsen beslutat 
att bilda en redaktionsgrupp. Johan och Tommy får mera stöd för sitt fina 
arbete genom att Anders Gustafson och Thomas Almér är utsedda att ingå 
i gruppen. 
Bifogat denna tidning finns inbetalningskortet för medlemsavgiften 
avseende 2010. Vi vill gärna ha in din betalning till den sista jaunuari.
En jubileumskalender finns också med i kuvertet. Hoppas att den kommer 
till pass på en väl synlig plats i hemmet, på arbetsplatsen eller i garaget.
Titta gärna in på vår regaliashop där det finns en del nyheter inför julen.
Jag vill också passa på att från styrelsen önska alla medlemmar en God Jul 
och ett Gott Nytt Healeyår.

/PG

Johansson & Johansson

Kan det vara möjligt?.... Jo – klubben närmar sig den beryktade medelåldern.
Men…. å andra sidan finns det ju dom som hävdar att livet börjar vid 40…..

Oavsett vilket så kommer vi att ställa till med ett fantastiskt jubileumsmöte.

Datum: 11 juni – 13 juni 2010

Plats: Hindåsgården Konferens och Spa som ligger i Hindås strax väster om
Borås

Preliminärt program:

FREDAG 11 juni

Ankomst under eftermiddagen/tidig kväll. Incheckningen öppnar 15:00. Barbeque vid Båthuset från
19:00. Någon form av aktivitet under kvällen utlovas.

LÖRDAG 12 juni

Bered er på en händelserik dag. Direkt efter frukost startar jubileumsrallyt som kommer att ta oss på fina
vägar genom västra Sverige. Vad som händer efter vägen är än så länge på planeringsstadiet, men vi
utlovar knepiga kartangivelser, fantastiska vägar, kluriga frågor, skojiga övningar, kulturella insikter mm

När lördagskvällen närmar sig kan vi se fram emot jubileumsmiddag med tillbehör och sen blir det dans
och samvaro tills natten faller på.

SÖNDAG 13 juni

På söndagsförmiddagen genomför vi årsmötesförhandlingarna. Mötet avslutas ca 12:00. För de som vill
kommer det att finnas möjlighet att äta lunch innan jubileumsmötet avslutas.

Förhandsanmälan:
För att få en uppfattning om hur många medlemmar som planerar att komma, vill vi redan nu ha en
förhandsanmälan via e-post: ahcs40@healeysweden.com, eller via telefon: 0709-294262.

Definitiv anmälan med instruktioner om eventuell förhandsinbetalning kommer att ske under våren.
Förhandsanmälan skall dock vara klubben tillhanda senast den 28 februari 2010. Vi hoppas på många
deltagare och det finns begränsat antal platser…. så….först till kvarn gäller som vanligt.

Jubileumskommittén: PG Johansson, Nina Nyblaeus, Göran Nilsson och Anders Gustafson.
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Erik Lundgren och Ockelbo-Ferrarin

Erik ”Ockelbo-Lundgren” från Mo i norra Ockelbo var den store entreprenören som jobbade jämt och sprutade av idéer. 

De enda gånger han satt still var när han körde racerbil i Sverige och ute i Europa.

Tävlandet på racerbanorna gav nyttig erfarenhet som Erik Lundgren tog vara på. Idén att bygga en lätt plastkaross till bil 

fick han när hans kompis Uffe Norinder i Kilafors köpte en Ferrari 500 Mondial-54. Erik lånade bilen för att gjuta av den 

för att senare göra en form för tillverkning av plastkarosser. Det var början på den plast-epok som lever vidare än idag. 

Erik plastade många karosser men byggde faktiskt bara två färdiga bilar själv.

Fartygsingenjören Karl-Erik Löfmark beställde en kaross som skulle byggas på hans nyinköpta Austin Healey-56. Löf-

mark använde bilen en kort tid varefter han bad Erik sälja den. Bilen transporterades till Stockholm för försäljning. Så blev 

inte fallet utan den kom tillbaks till Erik som köpte bilen och ställde undan den i Mo 1959.

Tragiskt och alldeles för tidigt avled Erik Lundgren 1967 och efterlämnade sönerna Pelle och (Lill) Erik.

1969 startades Ockelbo-Ferrarin igen men den gick inte bra i motorn så den ställdes in igen och togs inte ut igen förrän i 

slutet på 90-talet då Per Wilhelmsson visade upp bilen på Kuxa-dagen i Ockelbo.

I oktober 2007 hämtade slutligen sonen Erik Lundgren ut bilen som stått uppallad i garaget i Mo i alla år. Verktygen som 

Erik hade med sig behövdes inte för att få ut bilen, det var bara att rulla ut skönheten och transportera den till Falun. När 

bilen rullades in i garaget i Falun visade det sig att bromsarna fungerade efter att nästan 50 år stått still. Motorrenovering-

en har Erik jobbat med under hela vintern, även allt mekaniskt som drivlina och bromsar är genomgånget. Efter allt slit i 

garaget blev det dags för ursprungskontroll och registreringsbesiktning som gick utan problem.

16 maj 2008 var det dags för kontrollbesiktning som lämnade ett blankt papper och applåderande besiktningsmän.”

Klipp från Gestrike Magasinet sommaren 2008

av erik lundgren

Jag har så länge jag kan minnas både 
sett, provsuttit och velat ha den här bi-
len. Det var länge oklart vem av mig 

och min bror Pär som skulle få ta hand om 
den. För cirka 25 år sedan stod det klart att 
Pär fick äran. Jag påbörjade redan då en 
enträgen tjatkampanj om att få köpa den, 
som klingade av då jag till sist, för 5-10 år 
sedan, insåg att loppet var kört. 

Döm om min förvåning när Pär plötsligt 
en dag i september 2007 ringde och erbjöd 
mig köpa bilen. Priset diskuterades fram 
med hjälp av oberoende bedömare och 
köpet klarades av. 

Jag stod som ägare till…det som nu var 
kvar av det jag hade sett för cirka femton 
år sedan! Pär garanterade att den var i bra 
skick, men ändå, den hade stått några år..

Utrustade med diverse trädkapningsut-
rustning (för att röja eventuella träd fram-
för porten ur vägen), 12-volts wire-spel, 
mängder med verktyg, kompressor mm, 
begav vi oss mot Ockelbo och det garage 

där den ”alltid” stått uppställd. Nyckeln till 
garaget var en sån där lång apparat med 
ett imponerande krångligt utseende. Med 
tämligen hög puls vred jag om nyckeln till 
Pandoras ask och gläntade på dörren. Där 
stod den och sken trots ett fint dammlager! 
Uppallad på bitar av timmerstockar väntade 
den på befrielsen. Vi pumpade däcken och 
sänkte ner bilen. Den rullar! Utan ansträng-
ning kunde vi rulla ut skönheten i höstsolen 
och skrattande konstatera att den var ljusår 
bättre än väntat! 

Väl hemma i Falun väntade nästa över-
raskning i form av att bromsarna funkade 
perfekt utan att låsa sig när vi rullade nerför 
en backe mot garaget. 

Jag har valt att bevara bilens patina utan 
omlackering etc. Endast tvätt och vaxning 
har gjorts på det kosmetiska planet. Däcken 
är original från Healey 56-an. De är i ut-
märkt skick, men diagonaldäck är väl ingen 
direkt höjdare jämfört med dagens däck.

Motorn har fått en översyn med inslip-

ning av ventiler, planing av topp mm. 
Bromsarna har jag, trots att de fungerade, 
renoverat helt och hållet. Det enda som 
egentligen tagit stryk var golvmattorna 
och bagagerumsmattan. En lustig detalj 
är att lukten är exakt densamma som jag 
minns den från min barndom då jag satt 
i bilen.

Bilen har ingen sufflett eller annat tak, 
bara hamnkapell/tonneau. Jag har kört 
den i hällregn och jag kunde konstatera 
att först i 110 km/h slipper man bli blöt. 
Kombinationen regn, krokiga vägar, dia-
gonaldäck och 110 km/h rekommenderar 
jag inte..Det var en intressant resa.

En skylt på torpedväggen avslöjar att 
den är utrustad med Le Mans kit.

Min bil är den andra av totalt två som 
pappa byggde färdiga med plastkarossen. 
Därefter tillverkade han ca 25 st karos-
ser som såldes till bilbyggare runt om i 
landet. Hur många som finns kvar idag är 
osäkert, men gissningsvis ett 15-tal. 

min bil, dvs austin healey 100 1956

pappa bär en kaross, troligen 1955

pappa med första färdiga bilen byggd på alfa romeo guilietta sprint samt en 
plastkaross för trampbil. avgjutnining av plåt-dito som min bror pär hade.

utställning av alfan i stockholm

på väg ut på gelleråsbanan. velodromloppet 2009

Lill-Eriks Ferrari-Healey
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Från Teknikens Värld nr 15 1955

Försäljningsbrochyr
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Upplägget var så spontant det 
kunde bli. Det började med att 
Mats Svanberg och jag ljög om 

gamla tider över alltför många pilsner 
under Lasse Engwalls 60-årskalas. Vi 
hade just avhandlat hur jag varit testförare 
när den första Hult-Healeyn rastades 
på Mantorp, och hur mycket kul vi haft 
på racerbanorna ihop. Mitt i en mening 
avbröt Mats sig själv med ”ska inte du 
köra SID på Silverstone?

På planeringsstadiet kändes det som 80-
talet igen. Kumpanerna var samlade – jag 
och Anders Lotsengård skötte det mesta 
rattandet medan Mats och Lasse såg till att 
det blev nåt. 

Morgonen efter var allt inte lika 
självklart och det krävdes ett telefon-
samtal till Mats för att klara ut om det hela 
var en dröm, eller …

Egentligen var det väl inte förrän Anders 
Lotsengård ringde och ville ha mina 
uppgifter till anmälnings-handlingarna 
som sanningen sjönk in. 

Jag skulle köra SID 1 i ett race.
På Silverstone.
Tanken svindlade, och svindlar än. 

Visserligen har jag dryga hundra race 
bakom mig, men inget i England 
och inget i en Healey 3000. Jag hade 
överhuvudtaget knappt kört en 3000!

Och det trots att min första racer var en 
Healey, men det handlade om en busig 
Sprite på F3-slicks.

Förutom den har jag ägt ett par 100 BN1, 
men alltså nästan aldrig satt min rumpa i 
en 3000. Funderingarna gick ända tillbaka 
till början av 70-talet då min första kontakt 
med en 3000 kom som passagerare i Olle 
Nymarks treförgasare. Jag kan fortfarande 
känna upphetsningen när han svarvade 
loss bakhjulen mitt i Roslagstull …

Sedan har jag åkt med Per-Olof Heiwall 

i hans 3000 hem från England, och kört 
Göran Utters bil (men vänta, var inte 
det en 100/6?) under jubileumsträffen 
i Söderköping för typ 100 år sedan. 
Därefter en sväng i Gunnar Bergers 3000 
under en plåtning och slutligen rattade 
jag Clas Arleskärs works-replika några 
få kilometer i samband med ett reportage 
någon gång på tidigt 90-tal. 

Så vitt jag minns är de mina enda 3000-
erfarenheter. Inte mycket att ha i bagaget 
när det blev allvar en solig, men snålblåsig 
fredag på Silverstone. I en högerstyrd 
3000 som dessutom är en legend. 
Jag kommer ihåg när Uffe Lydholm 
importerade Syd Segals racer från England 
1975 och när den sedan moderniserades 
var jag där och tecknade av den för 
klubbtidningen. 

Nu var den alltså tillbaka i England 
för första gången sedan dess. På 
lördagen skulle vi köra 
ett entimmasrace med 
förarbyte, tanken var att 
jag skulle starta och efter 
cirka halva racet skulle 
Anders ta över. 

Det fladdrade rejält 
många fjärilar i magen när 
det var dags att styra ut på 
första fredagsträningen. 
Anders hade redan kört ett 
pass och kom storögt in 
och mumlade om att ”det 
går fooort!”

Han noterade också att 
overdriven inte funkade 
och att det gjorde att det 
valda maxvarvet var på tok 
för lågt.

Han vred upp 
varvtalsvarningslampan 
och hjälpte mig att 
fästa bältet medan Mats 
mumlade nåt om att ”kör 
nu utav h-lvete …”

Lätt att säga, men … I 
huvudet ekade samtidigt 
gamla påståenden som att 
”en Healey måste köras 
med attack, med uppställ 
…”. Jag som inte är nån 
sladdmeister! 

Det fria träningspasset 
verkade vara öppet för 
allt som rörde sig och 
utan egna erfarenheter 
och de referenser som 
konkurrenter i liknande 
bilar ger kändes det som 
om jag var Bambi på hal 
is. 

Så fort jag rörde gasen 
försvann greppet bak och 
när jag bromsade låste 

höger (bara höger!) bak. Att bromspedalen 
dessutom förmedlade lika mycket känsla 
som ett granitblock gjorde knappast 
körningen lättare. Men nu gällde det att 
anpassa sig – och det fort!

Men det gick inget vidare. Bara banan 
– Silverstone International Circuit – tog 
andan ur en. Den är lång, bred och ruskigt 
snabb, även en favoritbana som Gelleråsen 
känns som en sunkig gokartbana vid en 
jämförelse.

Medan jag kämpade med att hitta grepp 
visslade allehanda MG-bilar, det var trots 
allt ett MG-möte, förbi på bägge sidor. Att 
de ofta hade moderna chassin och slicks 
kändes inte riktigt som den tröst det borde 
ha varit. 

Tillbaka i depån var jag inte mycket 
klokare. Den klart dominerande känslan var 
att det gick på tok för sakta – och jag hade 
inget bra recept på hur det skulle åtgärdas. 

Vi har tidigare sett hur det gick för klubbens svenska deltagare 
i ”The John Gott Memorial” på Silverstone i juli. Nu är det dags 
för Robban Peterssons personliga reflektioner inför, under, 
och efter tävlingen.

Gäst i historien 
– med SID1 på 

Silverstone

Text: Robert Petersson. Foto: Tommy Lyngborn

lugnet före stormen. ännu 
sover fjärilarna

minuterna före start. fjärilarna
i magen har börjat svärma.
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En inspektion i depån visade att vänster 
hjulhus delvis var alldeles svart, som om 
däcket tog i under kompressionen i de 
långa, snabba högerböjarna. Men inte hade 
jag väl känt hur det tagit i? Svårt att säga, 
det bullrar och slår så mycket när man kör 
att man skulle kunna tappa hela bakaxeln 
innan man skulle höra ett problem. 

För säkerhets skull funderande vi på 
att höja bakfjädringen ett snäpp men när 
hjulen åkte av uppenbarade den verkliga 
orsaken till det svarta hjulhuset. Visst, 
det tog i, men bara lite. Istället var det ett 
oljeläckage från bakaxeln som grisat ner 
… 

Resultatet var bland annat oljiga 
bromspads och därmed avslöjades 
också orsaken till att höger bak låste 
så lätt – vi hade helt enkelt usel, 
eller ingen, bromsverkan på vänster 
bak! Vad göra? Sätta dit hjulet och 
bita ihop var det enda vi kunde göra, 
åtminstone för stunden, då tidskvalet 
närmade sig med stormsteg.

Anders avböjde generöst nog att köra, 
han tyckte jag borde få så mycket tid 
i bilen som möjligt. Tack för det, men 
förtroendet att sätta en träningstid gjorde 
knappast att fjärilarna i magen tog rast. 

Nu var det allvar. Omgiven av Healeys, 
de flesta 3000 även om några 100 och 
två Silverstone smugit sig in, kände jag 
mig som en oerfaren junior bland de stora 

grabbarna när jag rattade ut från line-upen.
Men så hände något magiskt – plötsligt 

lirade allting! Det var inte bara jag som 
kämpade med greppet och det som i en 
modern racer knappast skulle kunna kallas 
bromsar. Efter några varv bakom ett par 
3000 började jag hitta spåret och kunde till 
och med köra om dem! 

Några tips från den engelska 
racingveteranen Ray Grimes som jag 
träffat helgen före på Goodwood hjälpte 
och det började bli kul på allvar.

Tempot kändes helt okej, åtminstone till 
dess Anders Schildt och Jeremy Welch 

smet förbi på innern in i Brooklands som 
om SID var ett rundningsmärke. 

Visst, det svider att inte hänga med, 
men att kunna mäta sig med de bästa var 
väl inte att tänka på vid första försöket. 
Sextonde tid av de 32 som tränat kändes 
som rena segern och vi beslöt att strunta 
i att försöka fixa bakaxelläckaget och 
vänster bakbroms. Det gick hyfsat ändå 
och lämpliga verktyg saknades. Det var 
bara att bita ihop och försöka bromsa 

färdigt när det var rakt, trailbraking gick 
bra i högerböjar, men i vänstersvängar var 
det inte att tänka på …

Men problemen med bromsarna var 
inte slut med det. Efter passet hängde 
bromspedalen ovanligt högt – låsringen 
hade släppt och kolven var på väg ur 
huvudcylindern! 

Anders agerade ormmänniska, ålade ner 
på golvet med huvudet före och lyckades 
få till det. Tänk om kolven trillat ur och 
jag inte haft några bromsar när jag varvat 
ur på fyran ner mot hårnålen Abbey …

Lördag morgon regnade det. Inte nog 
med att jag redan var ute på hal is 
– skulle det bli halkigt på riktigt 
till racet också?

Solen räddade situationen, en 
dryg timme innan race tittade 
den fram och tillsammans med 
en kraftig vind torkade den upp 
banan. Vi får delvis tacka det 

faktum att tidsschemat spruckit, även om 
det kändes lite bittert att man därför ville 
korta vårt race till 50 minuter.

Äntligen var det dags, Silverstonebanan 
är lite märklig då man på sextonde 
startrutan står en bit in i Woodcotekurvan 
före startrakan. Knepigt, om man spinner 
loss går det på tvären och om man är för 
försiktig blir man efter, speciellt som jag 
stod på yttern. 

Starten följde Formel 1-proceduren, det 

vill säga line-up på gridden, sedan ett varv 
innan vi tog upp positionen igen. Därefter 
sprang en grönflagg-gubbe över banan 
bakom oss och lamporna tändes, en efter 
en. 

Sen slocknade lamporna och det gick 
åt skogen – det vill säga på tvären. En 
handfull konkurrenter visslade förbi på 
innern och det blev till att bita ihop och 
jobba sig tillbaka. 

De första två, tre, varven kändes som 
rusning på Essingeleden. Vart jag än 
tittade såg jag Healeys i alla tänkbara 
färger och man fick koncentrera sig på 
att undvika närkontakt. Så småningom 
började fältet sortera ut sig och då 
inträffade något märkligt, igen: min skräck 
förbyttes i självförtroende. Jag märkte 
nämligen att jag faktiskt var snabbare på 
vissa bansektioner än flera av bilarna runt 
mig. 

Dessutom fick jag god hjälp av SID 
som frossade i lyckan att vara tillbaka 
på Silverstone efter många år i den 
kalla nord. Eller också var det bara i 
frustrationen över nybörjaren bakom ratten 
som han hetsade mig till allt en djärvare 
attack i de snabba böjarna. 

Resultatet var beroendeframkallande, 
jag har aldrig upplevt en racebil som så 
lätt och nästan automatiskt balanserat en 
fyrhjulsdrift i kusliga farter – det gick trots 
allt stumt på fyran genom Stowe …

Vi tjänade 20–30 meter på 
konkurrenterna just där och jag kunde 
smyga upp på insidan 
och bromsa mig förbi 
in i Maggots. För varje 
varv lärde jag mig 
hålla stumt på fler och 
fler ställen. Nyttigt, 
om inte annat så för 
att maskinen inte drog 
riktigt i mellanregistret. 
Man måste fälla 
pedalen helt för att få 
riktig tjong i bitarna. 

Ett annat ställe på 
banan som utvecklades 
till rena nöjet var 
hårnålen Abbey, en 
lurig böj på nästan 
180 grader där de 
flesta laddade för fort 
in och lekte drifting 
i utgången. Det gick 
max och dessutom 
nerför mot böjen och 
de dåliga bromsarna 
sattes verkligen på 
prov. Men som tur var 
gick den till höger och 
jag kunde bromsa hur 
djupt som helst in i den 
då den dåliga bromsen 

på vänster bak gjorde att hjulet aldrig låste 
och istället såg till att vi höll kursen. 

Utgångsfarten blev brutal och medan 
konkurrenterna samlade ihop sina 
driftande ekipage smög jag upp på innern 
och förbi i nerförsbacken in i Bridge. Två 
varv i rad plockade jag positioner här och 
lyckan var nästan total. 

Problemet var bara de två följande 
vänsterböjarna, toksnabba Priory och 
banans långsammaste böj Brooklands. 
Men genom att göra SID lite extra bred 
just där lyckades jag hålla de andra 
bakom och på så vis plocka position efter 
position.

I ren extas förlorade jag känslan för tid 
och rum och efter vad som kändes som 
fem minuter kom skylten att depån var 
öppen upp. Jag räknade de överenskomna 
tre, max fyra varven efter det och rullade 
sen in för att lämna över till Anders. 

Tyvärr hade vi bara en godkänd hjälm att 
dela på så förarbytet tog klart längre tid 
än för de övriga och vi rasade ner i listan 
igen. 

Så var den över, min stint i legenden. 
Tomheten kom smygande medan jag 

studerade Anders framfart. Han hade 
tyvärr inga riktiga fighter, åtminstone inga 
vi såg från depån, så resten av racet blev 
ganska odramatiskt. Han lyckades dock 
återta några positioner och vi hamnade 
till sist på samma sextondeplats som vi 
startat. Och även den här gången kändes 
det som en seger. 

För spänningen stod istället Anders 
Schildt och Jeremy Welch som brottades 
om ledningen på ett sätt som gjorde att 
tävlingsledaren nästan glömde att flagga 
av.

Efteråt infann sig som sagt tomheten och 
tankar som ”vad kan det kosta att skaffa en 
egen race-Healey” började surra i skallen. 
Hade det inte varit för att en egen nybyggd 
race-Alfa just höll på att bli klar så …

Tänka sig att jag kört fler kilometer i 
race än på landsvägen i en 3000! Det är en 
speciellt tillfredställande känsla att ratta 
en ”fysisk” bil som en 3000. I moderna 
racebilar, som exempelvis Ferraris 
Challengeracer, imponeras man av den 
sanslösa effektiviteten som gör att tempot 
antar dataspelsdimensioner. 

Kul i sig, men i en klassisk Healey går 
det jämförelsevis sakta, men varje kurva, 
varje gaspådrag och växling lämnar 
ett bestående intryck. Man känner hur 
trottlarna öppnar, kuggarna griper i 
varandra och bromsklossarna försöker 
knipa om de alltför hala skivorna … 

Ett stort tack till Mats och Anders som 
gjorde äventyret möjligt. Och till alla 
andra som förgyllde helgen på Silverstone. 

En av dem var Nisse Nyblaeus som 
rattade sin 100 mycket förtjänstfullt. 
Och som för att lätta min post-race blues 
antydde Nisse också att han eventuellt 
kunde behöva en co-driver nästa år … det 
kanske blir fler chanser att ratta Healey! 

kör nu utav h-lvete..

35 big healeys i väntan på start
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Garantibeviset är skrivet på engelska

Jag ville som ung gärna äga en 
cabriolet och då helst en engelsk. 
Valet blev en Austin Healey 3000. 

Efter en bytesaffär med min Porsche 356, 
bestämdes via bilfirman Hans Osterman 
att jag fick möjlighet att se ut bilen på 
BMC:s centrallager i Södertälje. Detta 
var den 4:e juli 1962. Jag skulle alltså i 
Södertälje se ut min bil och välja färg. Det 

visade sig då att det endast fanns bilar med 
vit lackering. Det var alltså inte mycket 
att välja på, min bil var från början vit 
men sedermera fick den röd färg efter en 
omlackering i slutet på 60-talet.

Nåväl, jag studerade 1962 till tandläkare 
och bilen användes flitigt som bruksbil 
både sommar och vinter. Jag gjorde resor 
runt i Sverige till  bl a till Öland, Gotland, 

Långvarigt Healey 3000 innehav

Efter att ha följt tidigare artiklar om långt ägande av Healeybilar tog jag kontakt 
med vår redaktör och berättade om min bil och mina dokument. 
Här är min berättelse:

Båstad och Värmland.
År 1968 gjorde jag tillsammans 

med min flickvän en långresa genom 
Europa ner till Medelhavet (det får bli 
en annan berättelse). Jag minns att det 
var spännande att köra med fri fart på 
Autobahn.

Eftersom jag använt bilen som bruksbil 
beslöt jag av sociala skäl att skaffa en 
annan bruksbil. I stället för att sälja 

text: dag wallerstedt
foto: dag wallerstedt och tommy lyngborn

Min blivande fru Louise och jag på Öland 1974

Healeyn behöll jag den och ställde av den.  
Detta var 1974. Bilen kunde jag ställa in i 
mina föräldrars garage. Det blev en ganska 
lång väntan tills jag skulle köra bilen igen.

Då min dotter skulle ta studenten 1997 
tänkte vi att det var ett lämpligt tillfälle att 
dels få igång Healeyn igen och dels att få 
hämta hem henne med bilen. 

Sagt och gjort. Jag kunde med hjälp av 
några mekaniker som jag kände få igång 
bilen. Nya bromsbelägg, ljuddämpare 

och bränsletank sattes dit. Några mindre 
rosthål svetsades igen och bättring av 
lackeringen utfördes.

Bilen besiktigades för MHRF-försäkring 
och därefter blev det medlemskap i 
Healeyklubben.

Bilprovningen klarades av och när 
min dotter så tog sin studentexamen 
stod Healeyn på Norra Reals skolgård 

tillsammans med alla 
andra ekipage. Det 
var spännande. Sedan 
följde en åktur med 
min son i baksätet 
och studenten i Airedaleterriern Jo-Jo trivdes bra i Healeyn

Jag och min nya bil 1962

passagerarstolen hem till Nälsta i västra 
Stockholm.

Jag använder bilen rätt sparsamt numera 
så mätarställningen är bara 78311 km 
sedan 1962.

Bilen står nu och vilar i mitt varmgarage i 
Nälsta och jag tror att det är originaldäcken 
som sitter på…

Köpekontraktet

mera bilder
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Jag i min bil 47 år senare

Blaupunktradio skulle det vara

Fåren söker skugga bakom min Healey på Gotland 1974Suflett är ett bra skydd mot vinden

Michelin X var bra grejor

Det började på Röda Kaféet med 
lite småprat om en gemensam 
träff och slutade med 93 

deltagare i 53 bilar i Strängnäs. Healey- 
MG- och Triumph TR klubbarna gjorde 
slag i saken och ordnade gemensam 
säsongsavrundning i solskenet den 12 
september.
Gemensam avfärd från Botkyrka 
Kyrka söder om Stockholm samt 
från Kungsängen på norra sidan. 
Uppsamlingen var satt till klockan 12 
på torget framför Hotel Rogge mitt i 
Strängnäs. Jocke Larsson, medlem i 
Healeyklubben, som driver hotellet hade i 
ett tidigt skede involverats i evenemanget 
för att ordna med förtäring i form av lunch 
och en kulturaktivitet i staden.
Båda karavanerna anlände ungefär 
samtidigt i god tid. Torget fylldes till 
brädden av både bilar och åskådare och 

Treklubbsträff i Strängnäs

det fanns tid för en del förbrödring och 
däcksparkning innan maten intogs. I 
en lokal vid torget pågick aktiviteter i 
samband med det förestående kyrkovalet 
så det var väldigt mycket folk i rörelse. 
Frågan är om inte flertalet var mer 
intresserade av alla fina sportbilar än av 
vad valarbetarna hade att komma med. 
Givetvis hade lokalpressen informerats 
och infunnit sig. 
Nåväl, lunch och kaffe intogs och därefter 
delades vi upp i två grupper under 
ledning av blå respektive röd guide för en 
kulturvandring genom den gamla delen 
av staden. Strängnäs är en gammal stad 
som dessvärre drabbades av en stor brand 
1871. Stora delar av staden ödelades, dock 
sattes stora frivilliga resurser in för att 
rädda brännvinstunnorna i spritmagasinet. 
Den stora domkyrkan, som tog 200 år 
att bygga, klarade sig. Där visades vi det 

igenmurade fönster ifrån vilket Gustav 
Eriksson Vasa höll tal efter att ha valts till 
kung av Sverige den 6:e juni 1523. Ett 
besök inne i den fina katedralen gjordes 
också. Våra guider visade oss också den 
ståtliga byggnad som kallas Roggeborgen. 
Där huserade biskop Kort Rogge, en 
av Strängnäs många berömda biskopar. 
Roggeborgen är numera bibliotek. Flera 
andra intressanta platser besöktes också.
En kulturvandring i Strängnäs är att 
rekommendera ifall ni har vägarna dit.
Tillbaka till hotellet så bjöds vi på kaffe 
och kaka innan färden ställdes hemåt igen.
En trevlig dag som vi redan har bestämt 
att den kommer att upprepas den andra 
lördagen i september nästa år.

Tommy Lyngborn   Austin Healey klubben
Bengt Sedell  M.G. klubben
PA Nord  Triumph TR klubben
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I början på 70-talet hade vi förmånen 
att ha en plats i ”Healey-garaget” vid 
Kungsholms Torg. 

Där renoverade vi vår Healey 100 efter 
bästa förmåga, och umgicks med våra 
kamrater som också var där. Vi hade även 
ett tjusigt skåp där vi hade våra reservdelar 
och verktyg. I det låg ett svänghjul som 
vi fått av Kjell Broberg som tack för 
hjälpen när Lasse hjälpt honom med något 
motorproblem.
En dag på våren 1973 frågade Kjell om vi 
kunde tänka oss att sälja svänghjulet till en 
ny kille i klubben, Henrik Engström, som 
var i trängande behov av ett sådant. Efter 
mycket om och men bestämde vi oss för 
att han skulle få köpa det. (Hur ofta går ett 
svänghjul sönder?) Sagt och gjort, Kjell 
kånkade iväg med det, alla 17 kilona. 
Den 2 juni gifte vi oss i Österhaninge 
kyrka. Vi hade bjudit några av våra 
Healey-kamrater, som Kerstin och Mats 
Svanberg, Mia och Per Andersson, Kjell 
med sin dåvarande flickvän Eva och 
Kenneth Andrén med sin dåvarande sambo 
Lena. Som alltid när man gifter sig, var 
det ett fantastiskt väder. Eva, Kjell, Lena 
och Kenneth kom till festen i Långbro 
Herrgård i bil. På vägen hade de plockat 

blommor, som de lagt ovanpå presenten, 
som bestod av något stort och tungt 
under en handduk. Gissa vad det var! Ett 
graverat kromat svänghjul! 
Inskriptionen lyder:

Giftemålet 2/6 1973   Kerstin – Lasse
Kenneth – Lena    Kjell – Eva

Detta svänghjul är inte en reservdel 
längre, utan ett roligt minne som har legat 

Hur vi fick llbaka vårt svänghjul
i vår bokhylla i många år. Numer har det 
flyttat till nedersta hyllan i vitrinskåpet, 
där vi samlar våra modellbilar. På jularna 
har det tjänstgjort som tyngd för Lasses 
hemlagade lammrulle, som ska ligga i 
press ett par dagar. 

Det kan även tilläggas att vi aldrig fick 
betalt för svänghjulet… 

Under höstträffen i Strängnäs visade Imantz Fonzous stolt upp ett vältummat exemplar 
av Strängnäs Tidning som gjort ett reportage om hans Healey som syns i bakgrunden på 
bilden ovan.
Rubriken lyder: ”Man bara njuter, det är det bästa som finns”. Huruvida rubriksättaren 
syftar på bilen eller på Imantz´s kära hustru som också sitter i bilen framgår inte.
Redaktören känner till Imantzs uppfattning...

Bankörning
Du som är intresserad av att köra din 
Healey på bana, reservera lördagen den 
8:e maj för denna aktivitet. 
Vi kommer att tillsammans med M.G.-
och Triumph TR klubbarna att träffas på 
Malmby flygfält utanför Strängnäs för en 
heldag. 
Vi kommer att köra enligt Drivers Open 
reglerna som är en form av prova-på-
körning. För att vi skall uppfylla dessa 
regler måste vi ha en instruktör. Kenneth 
Gustafsson från Ljungsbro är medlem i 
M.G. klubben och han innehar godkänd 
instruktörslicens.
Vi måste ha hjälm när vi kör, mc-hjälm är 
ok. Annars får vi köra med våra bilar som 
de är. Banan anpassas så att det ej går för 
fort.
Kostnaden för detta är, om vi blir 20 bilar 
totalt, cirka 425 kronor. Till detta kommer 
en prova-på licens för 150 kronor.
Det kommer också att hållas en teorikurs i 
Linköpingstrakten den 10 april.
Mer information om detta kommer att 
läggas ut på hemsidan. Det kommer också 
att komma mer info i nästa nummer av 
Enthusiasten.



G a l l e r y
The Endurance Car and Roy Jackson-Moore
at Bonneville Salt Flats September 2009.
Photo: Steve Norton
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S
teve Pike from Australia 
and Bruno Verstraete from 
Switzerland announced that they, 
together with a hand picked team 

of specialists, historians and enthusiasts 
were re-creating the 1954 Endurance 
and Streamliner record cars. This 
announcement would capture the attention 
of the Austin Healey community around 
the world, but the fact that the team 
would run both cars at the Bonneville Salt 
Flats in Utah placed this future event on 
everyone’s radar.

The team’s newsletters posted regular 
updates with pictures showing the 
progress being made as the cars neared 
completion. 

Look closely at the photographs and 
you’ll agree building these special cars 
was no easy task, add the logistical issues 
involved moving vehicles, spares, tools 
and personnel half way round the globe 
and you’ll get some idea for the enormity 
of their accomplishment.

As soon as the dates were announced I 
started to plan my trip, the only downside 
was the prospect of making the trip on my 

own, but that was until the Swedish racers 
arrived at Silverstone on their racing tour 
earlier this year.

JULY 2009
Your chairman PG e-mailed to say 

he was visiting the UK to support the 
Swedish racers at Silverstone and whilst 
here he thought it might be nice to beat 
me at golf, but that’s another story. 
In traditional Healey style the racing 
on Saturday was very exciting and 
congratulations must go all of the Swedish 
racers especially Anders Schildt who 
was rewarded with a first place at Brands 
Hatch later in the trip.

“what’s this got to do with Bonneville” 
I hear you ask?....well, whilst toasting the 
racers in the paddock bar with PG and my 
old friend John Chatham the subject of 
Bonneville came up, John also intended to 
make the trip but wasn’t looking forward 
to making it solo so it made perfect sense 
to travel together. I’ve known John since 
he restored my first 3000 back in the 
mid eighties so this would be the perfect 
chance to chat and catch up………..I love 

it when a plan comes together.

MONDAY
Fast-forward to September 14th and our 

journey to the USA, its easy to forget how 
long these transatlantic trips can be, ours 
would take 28 hours. Tiring but uneventful 
except for the pigeon we befriended in the 
departure lounge at JFK (apparently he’d 
missed his connection!!). Eventually we 
arrived at our hotel and a much needed 
night’s sleep.

TUESDAY
Whoever invented sleep should be 

congratulated, it’s just the tonic, John 
and I started Tuesday suitably refreshed, 
collected our rental car and headed west 
on Interstate 80. Ninety minutes later 
we passed the first sign for Bonneville 
and although we knew this was our true 
objective we resisted the temptation to 
take the exit, however, John did insist on 
‘testing the surface’ before we pressed 
onwards to Wendover, a small town of 
basic amenities dominated by huge casino 
hotels which was the base camp not only 

on this trip but also where Donald’s team 
stayed Wendover straddles the Nevada/
Utah state line which is a deciding factor 
when choosing where to stay, activities 
deemed legal on one side can get you 
into trouble on the other so needless to 
say our hotel was in Nevada who’s liquor 
laws are far more agreeable, this seemed 
popular with bus loads of revellers from 
Utah at the week-end too! The Rainbow 
Casino and Hotel complex is pretty big 
with wall to wall slot machines, and after 
checking-in John and I immediately lost 
our way, almost every wall is mirrored 
so everywhere looks the same and this 
wouldn’t be the last time we’d get lost. 

Eventually we found our room, unpacked 
and with our room looking out over 
the parking lot we could see the crowd 
gathering around the Austin Healey’s. It 
was a lovely hot afternoon 
with a clear blue sky, what 
a perfect day for a car 
park party with the team 
welcoming supporters from 
all around the world.

This was truly a team 
effort and not purely a male 
affair, wives and girlfriends 
were soon promoting the 
exclusive event regalia. 
Gazebos offering shade 
to the wide range of 
embroidered polo shirts, 
baseball caps, tee shirts 
and posters. Every day 
enthusiasts would queue 
for a memento of this 
unique occasion, the girls 
worked very hard indeed.

The team had arrived 
in the USA earlier in 
September and travelled 
via numerous club 
events enabling as many 
enthusiasts as possible to 
see the cars, but to fully 
appreciate their journey I 
recommend you visit the team’s blog at 
http//healeysreturntobonneville.blogspot.
com.  Their diary also features some 
superb photographs, I’m pretty pleased 
with mine but I know this is only a minute 
fraction of the total taken during the trip 
and I know Bruno is trying to make as 
many as possible available via a devoted 
database so watch the blog for details as 
this develops. You should also seek out the 
pre-event newsletters which chronicle the 
development of both cars at Steve Pike’s 
workshops in Australia.

Upon seeing the cars for the first time it 
dawned on me not only how superb they 

were but also how quickly the guys had 
worked, and now we had the opportunity 
to examine their technical details 
especially the Streamliner’s supercharged 

engine. As you can see in the pictures 
with the left hand front wheel removed 
you get a clear view of the huge 2.5 inch 
sand-cast SU carb with its dual float 
chambers sitting alongside the massive 
Wade supercharger, inlet tubing and 
manifolds. The unique nature of this car 
is not just skin deep, the superstructure is 
equally as impressive but nothing prepares 
you for the cockpit especially when 
Steve suggested I try it out for size! Once 
I’d squeezed into the bucket seat it was 
obvious no detail had been overlooked 
with the instantly recognisable steering 
wheel, ‘FIRE’ button and the boost gauge 

The Austin Healey calendar is always full of exciting things to do, of 
course most are memorable but every now and then I think it’s fair to 
say some are more memorable than others.

Text and photo: Steve Norton

John ankle deep in salty mud!

Event baseball cap en-route to salt

SU carb, supercharger in background

Streamliner cockpit

The teams welcome party
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straight from a WWII Spitfire!
The cars are visually identical to 

the originals except (some might say 
unfortunately) where they are forced 
to comply with 21st century safety 
regulations, but roll-cages are a small 
sacrifice when driver safety is paramount. 

The streamliner is also equipped with 
rear push pads which I didn’t appreciate 
at first sight but it soon dawned on me that 
due to its high gearing it would need a 
push to get rolling just as the original car  
did back in ’54.

Talking to the team as the afternoon 
turned into evening we realised that due to 
un-seasonal rain the previous day, it would 
be Thursday before the cars could run but 
the race officials were positive that 85 
degree temperatures would evaporate the 
surface water in time – fingers crossed.

WEDNESDAY
With the salts off limits today might 

have been wasted without some quick 
thinking by Joe Jarick who suggested 
using the local WWII airstrip for some 
demonstration runs, quiet ironic really 
when you remember the works enlisted 
the use of Gaydon airstrip for their testing! 
So, assembled next to the runway at 
Wendover airfield everyone was desperate 
to hear and see the cars in action. Bruno 
would run the endurance car along the 
main runway at speed, albeit slower than 
we would have liked due to limits agreed 
with airport officials, they also insisted 
on scrambling their impressive fire tender 
which thankfully was not needed. The 
quiet airstrip also presented the perfect 
opportunity to take pictures of the team 
with the cars. As you can clearly see Roy 
Jackson-Moore looked completely at 

home standing next to the endurance car 
and you can only guess what was going 
through his mind……. Being part of two 
teams with the same purpose at the same 
venue with the same cars…………just 
a simple matter of a half century in 
between!

Looking around the airbase the landscape 
was dominated by a huge decaying hanger 
obviously built to house some of the 
largest planes stationed here during WWII 
and everyone’s interest was heightened 
when we learnt that one of the planes 
was none other than Enola Gay so we all 
visited the airstrip museum to learn more 
about this famous connection.

The airstrip is in Utah so John and I 
headed back to Nevada for a beer when 
it dawned on us that the cars had not 
returned, it transpired that the team had 
gone to the salt for a ‘secret’ photo session 
and the second we realised we were soon 
en-route to gate-crash the party! Security 
at the end of the Bonneville road is pretty 
relaxed and when the guy in charge waved 
us down I 
thought he was 
being friendly 
so I waved back 
and kept going, 
off the end 
of the tarmac 
straight into 
a fairly deep 
stretch of very 
salty water  (I 
hope Alamo Car 
Hire don’t read 
this!) To our 
great relief we 
soon reached 
dry salt and 

tagged onto the end of the AH convoy as it 
snaked out onto the flats. 

The scenery takes  a while to sink in, flat 
white salt as far as the eye can see in every 
direction, only terminated at the horizon 
by a mountain range stretching virtually 
360 degrees around us. The only man-
made feature was a highway-wide strip 
of smoother salt, the organisers prepare 
a strip for high speed runs by dragging 
a fabricated frame of heavy ‘H‘ beams 
which takes off any lumps and bumps, the 
natural surface is already pretty smooth, 
in fact it looks like rippled ice but extra 
smoothness is important….imagine how 
bumpy the slightest ripples will feel at 
300+ mph.

We were being escorted by Monte 
Widderson, he’s the Vice President of 
the Utah Salt Flats Racing Association 
(USFRA) and Official Starter for 
Bonneville during our stay. He had very 
kindly allowed the Austin Healey team 
exclusive access to the salt to not only run 
the cars in a relaxed atmosphere but also 

to get pictures of the whole team together 
on the salt with the cars. It was also the 
perfect opportunity for one or two ‘guest 

drives!’ in the endurance car and it wasn’t 
long before JC got his turn, “be careful” 
was the cry but I don’t think John was 
listening as he left a plume of salt quickly 
followed by the 4x4 chase car being 
rapidly left behind. John returned smiling 
from ear to ear and I’m sure this moment 
was the highlight of Johns trip, he’s raced 
at many circuits in his career but never on 
the salt flats…….needless to say he was 
pleased as punch.

We shouldn’t forget that this story is also 
about the historical roots of the project 
and the parallel journeys of Donald’s 
original professional team and today’s 
enthusiasts. To open up this debate and 
answer questions in an open forum the 
team had hired the Wendover Community 
Hall and had laid on a superb buffet for 
this evening, the room was packed.

The panel of team members included, 
Steve Pike – builder of both cars and 

owner of the Streamliner, Bruno Verstraete 
– owner and driver of the Endurance 
car, Joe Jarick – team historian and co-

driver of the 
Endurance car, 
Marco Trevisan - 
technical advisor 
and Charles 
Matthews – team 
manager. 

Believe it or 
not some of 
Donald’s original 
team were also 
on stage, Roy 
Jackson-Moore 
drove for the 
DMHCo team 
in 1953, 54 & 
56 and Gordon 

Whitby who assisted in a technical 
capacity in 1954 and 56. 

Also on stage was Ron Christensen 
who witnessed Donald’s record runs in 
1953, Ron is the USFRA historian and 
event commentator and his first hand 
experience witnessing record breaking up 
close for over fifty years was invaluable 
to the discussions. Joe Jarick was also 
responsible for technical authenticity 
which enabled him to quench the 
audiences thirst for technical data. Joe also 
illustrated the similarities and differences 
between today’s cars and those built at the 
Cape and the hurdles both teams had to 
clear. Monte from the USFRA was in the 

Parachute, push pads and unmistakable steering wheel

Bruno at speed – Wendover Airfield

Bruno gets ready (Enola Gay hanger in 
background)

The team on the salt

JC pleased as punch!

Joe Jarick (blue shirt) and 
Marco Trevisan with Bruno Charles Matthews and Steve Pike 
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audience and enjoyed contributing to the 
discussion, it was clear that the efforts of 
the AH team had gained serious respect 
from the organisers.

Although still within the town of 
Wendover, the village hall was on the ‘dry’ 
side of the state line and as soon as the 
charity auction was concluded the evening 
continued back in Nevada – on the ‘wet’ 
side of town!

THURSDAY

Thursday’s blue skies were a reassuring 
sign that racing would start today and 
arriving on the salt we all congregated 
under the yellow tents provided 
by Dunlop who had helped with 
sponsorship. Looking round, the Healey 
pit was surrounded by vehicles of 
every shape and size with one common 
purpose……..to reach their maximum 
speed!

Whilst the endurance car seemed to 
be running reliably the streamliner was 
taking longer to acclimatise. Some 
pre-event testing had been possible 
but two key factors would be virtually 
impossible to duplicate before arrival 
at Bonneville, running on salt, and 
running at 4500 feet above sea level. 
The learning curve was getting steeper 
by the hour but whenever Healey guys 
are faced with a problem there’s no 
shortage of knowledge and willing 

hands. Both cars are based on the factory 
100S model with modifications to attain 
higher speeds, standard 15 inch wires are 
replaced by aluminium Dunlop peg-drive 
wheels of 16 inch diameter to increase 
rolling distances, the lower ratio crown-
wheel and pinion provide longer gearing 
and aerodynamic bodywork obviously 
helps to reduce drag. Numerous other 
modifications combine to produce 
maximum speed from every available 
horsepower.

The original 
Streamliner 
was fitted with 
a Shorrock 
supercharger 
but despite 
extensive 
searches Steve 
had no choice 
but to fit a 
Wade unit. It 
didn’t suit the 
engine bay as 
comfortably as 
the Shorrock 
and the belt 

drive pulleys started to complain by 

shearing roll pins - trying their best to 
jeopardise the teams’ hard work! This 
problem would plague the team until Udo 
Putzke (well known for his suspension 
upgrades) made an engine stabiliser 
and a replacement pulley spindle, but 
the problem persisted! His final and 
successful solution was to create a flexible 
joint using original parts and a section of 
hex Allan key! This problem could have 
stopped the streamliner effort so you can 
imagine everyone’s relief when his fix 
worked, although this wasn’t the end of 
the problems…..

(it was déjà vue….the Healey team 
experienced an identical problem in the 
50’s!)

The supercharged engine needs methanol 
to get it firing and give the high octane 
petrol chance to take over. Methanol is 
very volatile and corrosive and whilst 
wafting around the inlet tubes it succeeded 
in softened a silicon hose which exploded 
shortly after the car left the line on its first 
run. This forced the team back to the pits 
for repairs before rejoining the queue for 
another run.

Queues are usually boring places but 
if you imagine the craziest collection of 

competitors ranging from a thirty 
foot long hydrogen powered missile 
car to a tuned Mini Cooper S you’ll 
get an idea of the eclectic mix.

The Endurance car is gorgeous and 
I’d take it home in a heartbeat, it’s 
less radical than the streamliner and 
you can recognise the original 100 
despite being distracted by its head 
fairing and alloy tonneau. Technically 
it’s far closer to the factory 100S 
recipe and the car was proving less 
problematic which was great news 
as it was completing timed runs on 
each attempt even though minor 

ignition and carburettor adjustments were 
occasionally needed. There can be no 
doubt that Bruno is immensely proud of 
his car and with just cause, its impeccably 
presented and you can see his attention 
to detail evident in virtually every area 

even his clothing, just take a look at his 
Simpson crash helmet!

Even the driving was a team effort and 
each car would be shared, Steve would 
share with his son David, with Bruno 
and team historian Joe Jarick driving the 
endurance car. Another benefit is that two 
minds are better than one, each drive was 
a fact-finding mission with a clear strategy 
for getting the best performance from each 
run with feedback to improve the 
next one.

FRIDAY
Having joined the queue late on 

Thursday the Streamliner was well 
placed for an early run on Friday 
only to be delayed by gremlins 
in the official timing equipment 
which slowed proceedings, so it was 
sometime later in the day when the 
Streamliner rolled onto the start line. 
Steve Pikes’ son David was driving 
today and was doing exceptionally 
well considering he must have been 
feeling pretty nervous as his dad 

secured his harness and made final checks. 
Whenever the Healey’s arrived at the start 
line a big crowd gathered, and not only 
Healey supporters, everyone seemed to 
appreciate the historical importance of this 
effort.

Fingers were crossed and the start button 
was pushed, the engine fired into life and 
at this stage we knew two things were 
fine, the Wade pulley was still attached 
and the inlet hoses were intact…so far so 
good. I had managed to sneak a thumbs 
up to David before the Perspex canopy 
was secured and was pleased to see the 
car accelerate away. Four and a half miles 
later and at a fraction shy of 150mph 

Dave had done his job, New competitors 
are required to qualify rather than go flat 
out straight away, the organisers need to 
know the cars and drivers are safe, David 
had qualified using part throttle in 4th gear, 
what would happen flat out in 5th?!

Back at the Austin Healey pit all hell 
broke loose!....all the preparation and 
hard work over the months had been 
rewarded by the streamliners’ first official 
timed run, an accomplishment made all 
the more special with David at the wheel. 
Helen was clearly the proudest mom on 
the planet and as she hugged her son 
she couldn’t contain her tears. To cap a 
perfect afternoon as the sun started to set 
the AH Club of USA awarded Steve their 
Presidents Award for outstanding efforts to 
add to the history of the marque. When the 
Queen gets to hear about his efforts he’ll 
probably get a knighthood as well!

“Well Steve, did you drive on the 
salt flats?” I can hear you asking, and 
the truth is yes I did drive on the flats 
every day, it just happened to be in a 
rental car, however, my claim to fame is 
slightly more glamorous than this…….
The streamliner had to be towed back to 
the start line for an early start tomorrow 
morning and a special driver was 
needed……and who better for the job than 
yours truly!

Its official………I had run the 
streamliner on the salt flats……at 20mph!

Team Pits

Dunlop peg drive wheels on Endurance car Peg drive locating holes on Streamliner hub

Streamliner engine with induction tubing 
and methanol injector, note blue hose 
which would blow on run #1

Endurance engine bay Endurance cockpit

Special driver doing his hard job

David and Helen Pike, an emotional moment
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This called for a celebration back at the 
hotel but only after a hearty Mexican meal 
at the Bonneville service station. It would 
have been unforgivable to return home 
without sampling the delights of the Salt 
Flats Cafe and we were not disappointed. 
I’m sure you don’t need a blow by blow 
account of this evening’s entertainment 
needless to say we eventually left the 
blackjack tables at 3.30am!

SATURDAY
Predictably Saturday dawned hot 

and sunny and after breakfast (at the 
Mexican café) we arrived on the salt early 
(sunglasses on!) Unfortunately we were 
too late to catch the spectacular sunrise 
but thankfully others less inebriated than 
us had taken some epic shots of the cars as 
the sun rose.

To be perfectly honest Saturday was 
a day of mixed emotions, happy that 
the endurance car ran its fastest speed 
but sad that the opportunity to really 
stretch the streamliner was thwarted by 
misfortune, it hesitated during the push 
start and the teams’ 4x4 unfortunately 
caused the parachute to deploy and the 
final run had to be aborted. At the end 
of the day the fatigue in the expressions 
of the team was clear, they were smiling 
as ever but they were tired, every day 
had been hard fought and after packing 
everything away they returned to the 
hotel late as usual. Not too late that we 
couldn’t all enjoy a final meal together 

washed down by…you guessed it…a few 
cold beers!

SUNDAY
Some team members had left a few days 

earlier to witness the unveiling of the new 
Healey prototype at Goodwood, isn’t it 
amazing that history was repeating itself 
simultaneously on both sides of the world, 
the re-enactment of Donald’s record 
breaking and who knows, maybe the re-
launch of the Healey marque itself….
we’ll wait and see. The Australian team 
members were heading west to dispatch 
the cars homewards, Bruno was flying 
back to Switzerland and John and I were 
heading eastwards to Salt Lake, New York 
and eventually Heathrow and home.

LATER
I’ve been home for a week or so now 

and I sincerely hope I’ve captured some of 
the unique atmosphere we experienced at 
Bonneville. It was such an unforgettable 
mixture of emotions and sensations, the 
craziest was walking on salt when your 
brain is convinced that its ice! The first 
time you see a car at 300 mph is pretty 
impressive too, watching cars disappear 
miles into the distance then hearing the 
driver select 2nd gear……and of course 
seeing JC’s smile when he climbed out of 
the endurance car.

If, like John and I you are impressed 
by the team’s achievements, then good, 
because we should be, and like I said at 

the start, “The Austin Healey calendar 
is always full of exciting things to do, of 
course most are memorable but every now 
and then I think it’s fair to say some are 
more memorable than others!”

Sincere thanks to Joe Jarick for checking 
the technical content, and all those who 
supported the team that I´ve forgotten to 
mention (sorry)... you know who you are.

This was the diary kept by Steve 
Norton and John Chatham on their 

trip to the Bonneville Salt Flats 
 September �009.

  The following table of results show the optimum runs and speeds attained by the team;

  Endurance car

  Qtr Mile     7.31680  123.00451
  1st Mile   28.95846  124.31600
  Middle Mile  28.50842  126.27846
  Last Mile  28.25493  127.41139
  Exit      127.70891

  The original car ran around a 14 mile circular track, the figures above show the new car was accelerating 
  mile on mile…..who knows the difference a few more miles could have made?

  Streamliner 

  Thu – aborted due to blown inlet hose.

  Fri 

  1st Mile      147.99515
  Middle Mile     149.06817
  Last Mile     119.90081

  Sat – aborted due to push start incident

  The car made 150 mph in 4th gear at part throttle. There are salt flats in Australia so watch this space! 

Hej alla Healey Vänner!
Ännu en sommar har passerat och nu 
ställer vi in våra bilar och förbereder 
oss för en lång vinter. Vi har en hel del 
småjobb kvar på Johans bil innan vi kan 
säga att den är till 100% klar. Själv har 
jag lyckats köra en hel säsong utan o-d 
problem! En ovanlig säsong men ack så 
skön!
Det har inte varit någon jättefart på 
Healey marknaden så här långt. De stora 
och prestigefyllda auktionerna har gått 
av stapeln i samband med Monterey 
veckan där de bästa, vackraste, mest 
exklusiva bilarna visas upp på Pebble 
Beach Concours D’Elegance. En Healey 
är lite för ”simpel” för att platsa här. I 
samband med alla utställningar hålls 
totalt sex stora auktioner. Resultatet för 
2009 blev att 561 av 836 bilar såldes för 
totalt 120 000 000 USD! Inte så illa i 
en krismarknad. Jämför man resultatet 
med 2008 så är resultatet ca 15 000 000 
eller 12% lägre. Högsta priset under 
veckan blev 7 685 000 USD för en 
Shelby Cobra Daytona Coupe, näst bäst 
5 115 000 USD för en Ferrari 250GT 
SWB California Spyder. Helt otroliga 
siffror men analysen är att de bästa 
bilarna fortfarande säljer till bra priser. 
Nedgången på ca 12% ska vägas mot 
bostads- och aktiepriser som i USA gått 
ner betydligt mer än så.
En mycket intressant observation är 
även att bilar i helt originalskick har gått 
upp mer än de supersnygga renoverade 
dito. Kan tyckas konstigt att man inte 
kan få tillbaka det som plöjs ner i en 
kvalitetsrenovering, jämfört med en 
halvskaplig originalbil. Nog bäst att 
Nils-Fredrik ställer upp sin svarta bil på 
hedersplats för värdet är nog snart större 
än för den blå!
Exempel på pris differensen;
Classic Gallery i Bryssel erbjuder en 
1967 3000 Mk3 med garanterat 27 000 
miles sen ny. Helt original med alla 
dokument, verktyg mm. Begärt pris 
67 500 Euro eller ca 675 000 Sek.
Classic Car Shop i England erbjuder 

en helt renoverad 1967 3000 Mk3 för 
49 950 pund eller ca 550 000 Sek.
Allmänt kan vi även konstatera 
att bilarna har blivit billigare då 
växelkursen USD mot SEK har gått ner 
med runt 12 % under 2009!
Följande bilar har sålts sedan förra 
rapporten. Växelkursen USD – Sek är 
nu räknad med 7,00  
  
H&H Auctions, Buxton England.
1955 Austin Healey 100 
BN1 225510. Röd med svart inredning. 
97 859 miles. Kaross i bra skick, alla 
gap OK. Bra lack & krom. Inredningen 
som ny. Lite skador på undersidan 
men det går knappast att undvika med 
tanke på hur låg bilen är. Såldes ny till 
Syd Afrika och senare importerad till 
England där renovering skedde. Bilen är 
i ett mycket bra bruks skick men har en 
bit kvar för att vara i utställnings skick.
Kondition 2.
Såld för 33 619 USD – ca Sek: 236 000
Kommentar:
Detta var en kvalitets bil med rätt 
färgkombination. Pengarna är ganska 
rätt för en BN1 version, den senare BN2 
är den mer eftersökta 100 modellen. Vi 
anser att det var en bra affär för båda 
parter. 

Mecum Auctions, Monterey USA.
1961 Austin Healey Sprite
AN545402. Vit med röd inredning. 24 
miles. Kaross & lack i bra men inte 
perfekt skick. Inredningen mestadels 
original. Motorutrymme i bra skick. 
Kondition 3.
Såld för 23 850 USD – ca Sek: 167 000
Kommentar:
Söt och Buggye ska skrivas på samma 
rad! Bilen var lackerad i ”rätt färg” och 
i rätt kombination med röd inredning. 
Trots en hel del skavanker blev mer än 
en köpare upphetsad och det räcker när 
man är på en auktion. Med tanke på 
marknaden i stort blev resultatet mycket 
bra för säljaren.

1968 Austin Healey 3000 Mk3.
HBJ8U43007G. Grön med svart 
inredning. Detta är den sista 3000 
som importerades till USA. Såldes 
ny till Charleston SC. Bra kaross och 
OK lack. Mix av nya och gamla lister 
och inredningsdetaljer. Rost synlig på 
en mängd ställen. Bilen har använts 
sparsamt de senaste åren.
Kondition 3
Såld för 48 230 – ca Sek: 338 000.
Kommentar:
Detta var en bil som ska beskådas på 
minst tre meters håll – men såldes ändå! 
Innan auktionen pratades det om att den 
skulle inbringa runt 100 000 USD. Inte 
realistiskt med tanke på skicket. Men 
priset som betalades får anses rimligt för 
den sista USA sålda bilen men frågan är 
vad det kommer att vara värt framöver. 
Mer för en samlare än en vanlig 
konsument. Väl sålt!

Russo and Steele Monterey USA.
1962 Austin Healey 3000 BT7
HBT7L14608. Polerad aluminium 
kaross med beige inredning! 47 854 
miles. Mycket bra passform på karossen 
men ingen lack. Helt ny inredning 
men ej original. Ny ram, elsystem och 
nybyggd motor.
Kondition 3+
Inte såld, högsta bud 72 500 USD – ca 
Sek: 508 000.
Kommentar:
När blir en hobby en fanatism? Den 
här bilen var ett exempel på när man 
gått över gränsen. Det gäller då att 
finna en köpare som har samma skeva 
uppfattning om hur en klassisk bil 
ska se ut, och det är ingen lätt övning. 
Resultatet blev att bilen inte såldes och 
säljaren skulle ha accepterat budet.

1965 Austin Healey 3000 Mk3.
HBJ8L30993. Vinröd med beige 
inredning. 519 miles. Renoverad av 
Kurt Tanner till ett mycket bra skick. 
Uppgraderad motor. Full dokumentation 
från renoveringen.
Kondition 1
Såld för 74 800 USD – ca Sek: 524 000
Kommentar:
Renoverad av ett proffs till mycket bra 
skick. Såldes tidigare i Scottsdale 2008 
för 77 000. Förutom färgkombinationen 
en mycket attraktiv bil som såldes till 
marknadspris. 

Hälsningar från Ulf & Johan.
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NFN: Vad är din första tanke när jag säger 
RACINGSÄSONGEN 2009?
AS: Att det gick mycket bättre än jag hade 
väntat mig. Jag visste att hastigheten i 
bilen fanns där men jag var lite osäker på 
tillförlitligheten. (att det skulle hålla en hel 
timme.) 

NFN: Hur hade du förberett dig för 
säsongen?
AS: Massor av tid i garaget. Ny motor 
igen och uppgraderad. Nyrenoverad 
växellåda. Säkert 200 tim under våren 
i garaget och lika många att jaga delar, 
kontakt med sponsorer, skriva nyhetsbrev, 
styrke- och löpträning etc.

NFN: Är du en mycket planerande person 
och räknar ut allt in i minsta detalj eller 
blir det som det blir? 
AS: Jag planerar allting mycket noga. 
Receptet för framgångar är förstås att man 
måste vara snabb men också att man måste 
ha ordning på grejorna. Man måste vinna i 
garaget först!!

NFN: Vad är du mest nöjd med?
AS: Kvalet på Snetterton i England! Där var 
jag 2 sek snabbare än någon annan på nya 
däck, ny bana som jag aldrig kört förut och 
i ösregn. Och Sturup i maj där jag startade 
sist med Healeyn och sedan vann med 7 sek 
över Myggan i sin ”oslagbara” Lotus.

NFN: Vad kunde ha gått bättre?
AS: Litet färre tekniska bekymmer. Hade 
misständning på SSM och i slutet av racet 
på Silverstone plus att hela lådan rasade 
på Snetterton. Och då menar jag hela.

NFN: Gick bilen annars som den skulle?
AS: Bortsett från det har bilen gått jättebra 
och gjort det jag velat som förare.

NFN: Vad fixar du själv med bilen och vad 
tar du hjälp av andra med?
AS: Jag gör allt mekaniskt själv utom 
justering av kronhjul och pinjong.

NFN: Har du lärt dig något av säsongen?
AS: Jag har lärt mig massor t ex när jag 
kört mot andra Healeys i UK. Var dom 
är snabbare och var jag är snabbare. Jag 
bromsar senare än engelsmännen men 
hänger inte riktigt med i accelerationen på 
rakorna. Jag följer FIA reglerna och det 
gör inte alla i England utan där kör man 
efter (eget reglemente MSA) en vidare 
”tolkning”.

NFN: Du har AH Spares som din 
huvudsponsor – blev det som du tänkt?
AS: Ja absolut, det blev bra och de är 
jättenöjda. Vi har testat massor av delar 
och fortsätter samarbetet 2010. 

NFN: Vad säger din familj om att du satsar 
så mycket på racingen?

AS: Hehehehehehe. Martina är väldigt 
engagerad rent känslomässigt och hon tar 
nästan motgångarna hårdare än jag gör. 
Hon är ju också tävlingsmänniska och vet 
var det handlar om.

NFN: Du körde tidigare bla Caterham 
Superlite– är det roligare att köra Austin-
Healey? Är det annorlunda? 
AS: Att köra en Caterham går väldigt 
fort och är väldigt enkelt. Som en ”Walk 
in the park”. Att köra en Healey är som 
en Triatlon. Mera krävande. Men man är 
nöjdare när man kommer i mål efter en 
Triatlon än efter en promenad!

NFN: Är du inte rädd när det går i 220 
i slutet av rakan; som på Snetterton i 
England, när det var ösregn och massor av 
vatten på banan?
AS: Nej, jag är aldrig rädd utan jag känner 
mig väldigt trygg med Healeyn. Vi är 
kompisar. Ju hårdare man kör den desto 
bättre går den.

NFN: Hur uppträder Healeyn i regn?
AS: Den vill inte styra in i svängar och 
tappar fästet väldigt lätt men den går också 
lätt att balansera i sladd eftersom den har 
så mycket motor. Får sällan vattenplaning 
som många lättare bilar utan mer att den 
helt enkelt tappar greppet.

NFN: Vad kostar en racingsäsong 

inklusive det som du får från sponsorer?
AS: Totala utgifter för förra säsongen 
var omkring 250 000 kr. Men jag hade 
sponsorer.

NFN: Vad har du för racingplaner nästa 
år?
AS: Köra hela den svenska RHK 
serien plus förhoppningsvis minst två 
internationella tävlingar. Gärna SPA och 
Nürnburgring eller Hockenheim.
           
NFN: Vad är det för skillnad på din Healey 
och en vanlig 3000?
AS: Inte samma bil! Dubbla motoref-
fekten, dubbelt så hård fjädring, mer 
direktstyrd och lättare. Ett helt annat kör-
sätt.

NFN: Hur många hk utvecklar motorn?
AS: Nu tror jag ca 270. Nästa säsong vill 
vi ha upp den till 290!

NFN: Vet du vridmomentet?
AS: Nej.

NFN: Hur högt varvar du?
AS: Normalt 7-7200 men motorn håller 
till 8000.

NFN: Vad har du för kompression i 
motorn?
AS: 12:1 

Anders Schildt om 
racingsäsongen 2009

NFN: Vad väger bilen jämfört med en 
standard Healey?
AS: Homlogeringsvikten är 1030kg så i 
race-skick ca 100 kg mindre. 

NFN: Hur kan den väga så litet?
AS: Aluminium skärmar, ingen inredning, 
lättare batteri, lättare grenrör och avgas 
system, aluminiumtopp. Bilen väger 
egentligen 960kg.

NFN: Har du kört av ordentligt någon 
gång under ett race, med  Healeyn eller 
någon annan bil?
AS: Nej inte mer än några snurrningar. 
Det är väl därför man fortfarande är 
snabb!

NFN: Kommer bilen att vara ännu 
snabbare nästa säsong?
AS: Ja!

NFN: Var och hur har du lärt dig att bli en 
så duktig förare?
AS: Vet ej. Har ju ingen gokart bakgrund. 
Har alltid varit intresserad och fascinerad 
av racing. Det handlar mycket om vilja 
och passion och bra träning. Analyserar 
alltid racen. Tänker hela tiden på det. Är 
väl litet galen på det sättet.

NFN: Vad tänker du på innan ett race?

AS: Så litet som möjligt för då är jag så 
nervös. Försöker slappna av och vila inför 
den kommande urladdningen.

NFN: Under racet?
AS: Ingenting! Det är väldigt sällan jag 
kan redogöra för ett race efteråt. Kommer 
ihåg omkörningarna! Annars är det hela 
tiden nästa sväng och när jag skall bromsa. 
Och kan jag bromsa senare nästa varv?

NFN: Efteråt?
AS: Är det bra resultat så trivs jag med 
mig själv. Jag lägger mycket tid och 
resurser på detta så det är en skön känsla 
efteråt när det gått bra. Skrev ju litet 
historia genom att vara den första icke 
engelsman som vann ett race med en 
Healey i England (på Brands Hatch).

NFN: Racar du om fem år?  Vad kör du 
för bil då?
AS: Ja. En Austin-Healey men 
förmodligen också något annat eftersom 
då är det nog mitt dagliga arbete att hålla 
på med (racer)bilar.

NFN: Grattis Anders till ett framgångsrikt 
år. Vi, dina kumpaner på racerbanan 
och, är jag övertygad om, alla andra 
medlemmar i AHCS ser fram emot ett lika 
framgångsrikt 2010 för dig. 

Intervjuad av Nils-Fredrik Nyblæus

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 sportvagnar. 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 inredningar och suffletter, renoverar och balanserar motorer, 
balanserar ekerhjul korrekt m.m. m.m. Välkommen med alla förfrågningar.  
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Klubbparaplyet duger bra som skydd mot solen också.

4 st lackerade 72-ekers fälgar med 
AVON ZZ 185/70 x 15 i mycket gott 
skick. Däcken har endast rullat ca 
200 mil. 
Pris: 6000:-

4 st kromade 60-ekers fälgar med 
DUNLOP SP 165 + 15. Fälgarna är 
rostiga. Slumpas. 
Pris: 1200:-

5 st lackerade Old English White 
48-ekers 4 x 15 fälgar. Har suttit på min 
100S. Fälgarna är i gott skick. 
Pris: 2000:-

Clas Arleskär
033/20 49 40

(H)julannons

yligen har traditionen att 
förära en klubbmedlem den 
så kallade tråd-Healeyn 

tagits upp igen. Men vad är den för 
något och var kommer det speciella 
vandringspriset från? 
Modellen gjordes av min pappa Bjarne 
Petersson, sedermera hedersmedlem i 
klubben, någon gång på 70-talet. 
Men det var inte för tråd-Healeyn 
han blev hedersmedlem, det handlar 

istället om klubbtidningen som du 
just håller i din hand. Bjarne var den 
som, fysiskt, såg till att det blev något 
av den. Det var många, då liksom nu, 
som bidrog till klubbens utveckling på 
olika sätt och Bjarne var alltså en av 
dem. 
En av dem som verkligen fick fart 
på tidningen var Kjell Broberg, 
hedersmedlem även han, och det var 
oftast han och jag som med en bunt 

manus begav oss till min pappa för 
att få ordning på det hela. Bjarne var 
egentligen instrumentmakare och en 
häxmästare med svarvar och lödtänger, 
men hade sedan många år jobbat med 
kontorsmaskiner. Han fixade stenciler 
som vi skrev i och sen stod han och 
drog dem på jobbet. 
Projekt som tråd-Healeyn var 
rena terapin för honom mellan 
alla rengöringar av mekaniska 
skriv- och räknemaskiner. Några år 
efter tråd-Healeyn startade han ett 
mycket ambitiöst modellprojekt, han 
gjorde bland annat ekerhjul och en 
fungerande styrsnäcka snäcka helt 
själv. 
Tyvärr hann den aldrig bli klar, pappa 
gick bort i augusti 1996 och den 
ofullbordade efterföljaren till tråd-
Healeyn står nu som ett minne i min 
bokhylla.

Robert Petersson

Tråd-Healeyn tilldelades vid senaste årsmötet vår ordförande 
PG Johansson för hans insatser i samband med TEHMIS 2008.

Healeymarket
Ny regalia till jul

Beställ genom att gå in på: 
www.healeysweden.com/regalia 
eller maila: 
nina.nyblaeus@telia.com. 
Du kan även ringa Nina på 0708-858214. 

Blå OxfordskjortaYllehalsduk

Svart yllehalsduk 
100% ull med brodyr:
Austin Healey Club 
of  Sweden. 170x30 
centimeter. 
Tillverkad i Tyskland. 
Pris: 325 kronor.

Ljusblå Oxfordskjorta med lång ärm. 
Austin Healey Club of  Sweden broderat 
över bröstfickan. 
Storlekar: S, M, L, XL
Pris: 475 kronorKeps  120:-

Pike   170:-
Pike Lacoste typ 210:-
Väst   500:-
Scarf.  100:-
Paraply  275:- 
Bilhink.   120:-  
Badlakan. 280:- 

Picknickfilt  230:- 
Pins      20:-
Slipshållare    30:-
Vagnsmärke  280:-
Jackmärke    35:-
Dekal      20:-
Registeringskylthållare    50:-
Austin-Healey 100 i tenn 150:-

SORTIMENT 
Detaljerade beskrivningar på www.healeysweden.com/regalia

Ring direkt – annars vet du hur det blir!
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Målet för vår resa var Röstånga och 
Austin Healeyklubbens årsmöte 3-5 
juli 2009. Ett stort tack för ett trevligt 
årsmöte och för att våra tyska vänner 
i sin TR3A blev så väl mottagna. 
Dessutom återigen ett GRATTIS till 
en väldigt sympatisk Anders Schildt 
och hans fantastiska race. Vi, som satt 
i backen och såg allting från början, 
hejade och skrek oss hesa och de 
omkringsittande greps av vår eufori och 
skrek de med när Anders susade förbi 
och körde om en Lotus och nästan blev 
tvåa. Trea var också väldigt bra.
För att återkomma till vår utflykt. Ingen 
av oss hade varit i Sydsverige innan, 
om man undantar årsmötet i Vimmerby 
för några år sedan. När vi åker till 
Sverige så blir det alltid Göteborg och 
sedan upp till Västkusten, så vi var 
väldigt nyfikna och förväntansfyllda. Vi 
startade i Göteborg på morgonen och 
tillbringade första natten i Eksjö. Vanan 
trogen letade vi upp en restaurang där 
de serverade öl och mat. Allt smakade 
gott, men när vi ville beställa in en öl till 
fick vi reda på att restaurangen stängde 
klockan 21.00 (!) en fredagskväll.
Det var den första chocken för vi hade 
inga alkoholiska drycker i bagaget. 
Mätta men törstiga gick vi och lade oss 
och letade genast upp systembolaget 
nästa morgon innan vi fortsatte vår färd.

Den andra chocken infann sig när vi 
letade efter en mack där vi kunde betala 
kontant eller med våra tyska betalkort. 
Det var verkligen svårt. På helger är 
inte alla mackar öppna på landet. Efter 
långt letande beslöt vi att alltid tanka 
fullt när det var möjligt, även om vi bara 
kunde pressa in några liter. Någonstans 
på Öland träffade vi en dansk, som 
körde en MG. Han hade precis samma 
erfarenhet, fastän han kom söderifrån. 
Visa av detta fortsatte vi med att stänka 
in bensin tills vi kom till trakten runt 
Ystad.
Vi körde genom Småland till Öland och 
beundrade skogar och sjöar men hittade 
inte något matställe. Kanske berodde det 
också på att vi använde Tom- Tom, som 
visade oss både hit och dit utan att vi 
kom fram. Till slut körde vi in i ett litet 
samhälle och sökte upp en korvkiosk. 
På tyska säger man ”Hunger treibt 
Bratwurst rein”.
Även på södra Öland hade vi svårt att 
hitta restauranger, men det berodde 
säkert på att vi inte visste bättre. På 
kvällen hittade vi ett vandrarhemsfik vid 
Stora Frögården, Mörbylånga, där ett 
rockband från orten spelade en grymt 
bra rock’n roll. Tyvärr slutade de spela 
redan klockan 22.00 men till dess gav 
de allt!
Vi har nog inte missat många 

sevärdheter på vägen men det som 
imponerade mest på Uli och Uwe var 
nog besiktningen av Ebbamåla bruk, 
prisbelönt med Årets Industriminne 
1996, medan Sonja och Nati åkte iväg 
med Healeyn och besökte konstnären 
Björn Gidstam i Urshult och tittade på 
hans målningar i ateljén.
Först efter några dagar när vi kom 
fram till Blekinge och Skåne hade vi 
en känsla av att ha kommit till mer 
bebodda trakter med lite liv och rörelse 
runt omkring. I Ronneby fick vi ta båt- 
taxi ut till en restaurang på en ö och i 
Simrishamn fanns det fina restauranger 
med god mat. I Ystad hittade vi både 
caféer och restauranger. Det låter ju 
som om vi inte tänker på annat än mat 
och dryck, men det är lättare att köra 
omkring med full bensintank och mage.
Vi ser nu fram emot nästa årsmöte i 
Mariestad. Vår Healey gick sönder 
när vi kom tillbaka till Fjällbacka och 
reservdelarna kom först när sommaren 
var slut, men det bästa vädret på 
västkusten var ändå när vi var ute och 
körde.
Jo, en sak till. Vårt bidrag till ”om du 
tänker dig till Tyskland med Healeyn” 
i Enthusiasten nummer 114, har vi 
fått från Motormännens webbsida. 
Hänvisningen försvann på vägen.
Happy Healeying önskar Sonja och Uli.

Två tyskregistrerade sportbilar på utflykt i södra Sverige

The latest CapeSport 100 BN1 was completed earlier this year and what better a way to launch the car than at the UK Austin Healey Club National 
Concours.
This year’s event was all the more special as it was held in Warwick very close to where The Donald Healey Motor Co was based at the Cape factory.
“this prestigious event is very competitive and attracts the best cars” so you can imagine how pleased we were to be awarded not only the John 
Chatham Trophy for best modified car but also the Donald Healey Shield for Best in Show.
If you are interested, the CapeSport 100 is now for sale – contact Steve. sales@cape-international.com  +44 (0)1676 542292

Capes Concours Success

Ville och Jacob, en fotoserie av Nils-Fredrik Nyblæus

Bort med småglinen Jacob, nu kör du och jag. 
Nu ska vi allt visa dem.

Du ska inte vara orolig Ian bara för att morfar 
har sagt att vi inte får ta ut J40:an. Du e´me mig 
sörru. De´lugnt!

Jag försöker få lite fart på den här rishögen med 
Charlie men den funkar inte. Vad tror du Ville, 
sitter motorn bak som på morfars Folka?

F-n va trögt det går. Ian; skjut på ´ra har jag 
sagt. Du måste ta i hårdare!

Nähru Jacob, motorn sitter fram på dom här 
gamla högarna. Vad gör vi nu?

Vi kollar lite under huven men jäklar anamma 
va komplicerat. Ville kom - vad är det där bruna 
som rinner? Vi frågar en expert - morfaaar!

kort rast på en vacker gata i ystad
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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

PUBKVÄLLAR 
2009-2010

Säsongens pubkvällar på populära 
Black&Brown Inn på Hornsgatan 50  
har redan dragit igång med stort 
deltagande från hungriga och törstiga 
Healeyägare.
Datumen för 2010 års säsong är som 
följer:

Onsdagen den 3:e januari
Måndagen den 8:e februari
Torsdagen den 11:e mars
Onsdagen den 7:e april

Vi träffas som vanligt vid 19-tiden, bord 
är bokat i klubbens namn.
Frågor besvaras av Håkan Hansson på 
telefon: 0708-181823

Välkomna!

Kom och fira Lucia tillsammans 
med dina kamrater i Healeyklub-
bens Stockholmssektion! Som 
traditionen bjuder samlas vi vid 
19-tiden i MHS-lokalen på Bonde-
gatan 74 för att få i oss några 
Lussebullar och en kopp kaffe. 
Glögg finns också för de som kom-
mer med kommunala färdmedel. 
Klubben bjuder på kalaset.
Som vanligt är det Per och Ditte, 
tfn 0735-605154 som ordnar med 
förplägnaden. 
Har du bilder från semesterresan 
med Healeyn eller något annat 
som du vill delge oss andra så ta 
gärna med det. 
Om någon vill och har tillräckligt 
med hår kvar samt en luciakrona 
så går det bra att få gestalta 
Ljusets Drottning. 
Välkomna i stort antal, ingen 
föranmälan!

Luciakväll
Torsdagen den 10 december

Så här presenterades AH Sprite av Iva Maasing 1965 i boken ”Sportbilar och bilport” 

Vi har i de senaste numren av Enthusiasten presenterat några medlemmar som ägt 
sina Healeys väldigt länge. Förhoppningsvis kan nedanstående lista uppdateras av 
att du som läser detta ser att just du skulle ta en plats med din bil. Hör av dig till 
redaktören om  du vill vara med. Det vore bra om du kan styrka ditt  inköp skriftligt, 
men det är ju inte alltid man sparar köpehandlingar för evig tid så det går bra ändå.

Jag-har-ägt-min-Healey-länge-listan

 Dag Wallerstedt  AH 3000  1961      4/7 1962
 Bernt Andersson  AH 100  1955      3/7 1963

3. Bert Johnsson  AH Sprite mkII  1961  15/10 1963
4. Göran Utter  AH 100/6 1959    16/5 1966
5. Leif Karlsson  AH 3000  1962  24/11 1966
6. Helen Elmgren  AH 100  1954      8/3 1968 
7.  Lasse Engvall  AH 100  1956   14/4  1969
8. Lars Götstedt  AH Sprite 1961    4/12 1973

1.
2.

När kommer MHRF:s 
Annonsmagasin?

Hela tiden eller inte alls beroende på 
hur man ser det. 
Den tryckta varianten, 
papperstidningen kommer inte 
fler gånger. För många anser 
att papperstidningar hör till det 

förgångna. Märkligt egentligen i en hobby där vi vurmar för det som varit och 
för gammal teknik! En minskad upplaga gör att det inte går att få lika många 
företagsannonser som tidigare vilket höjer kostanden för klubbarna. Den goda nyheten 
är att vi finns på vår nya hemsida www.verteranmagasinet.se och där kan alla som 
förut annonserat i Annonsbladet lägga in annonser löpande under hela året. Tills vidare 
ser hemsidan ut som tidigare när vi lagt ut tidningsannonserna, men vi arbetar på en 
förbättrad upplaga med enklare inläggning och betalning samt med mycket bättre 
sökmöjligheter. Det kommer också bland annat att finnas nyhetstext och en kalender 
med evenemang samt en möjlighet för klubbar att informera om medlemskap.



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

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

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

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

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

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

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

Cheers,

Steve Norton

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

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

Fire!!

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

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

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

Cape Fire Restoration  19/2/09  18:50  Page 1


