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Nu är 2010 äntligen här och vi kommer att fira i dagarna tre att klubben
fyller 40 år. Planeringen pågår för fullt och intresset är stort. Det
kommer att bli en av de största nationella Healeymöten någonsin, med
en målsättning på 50 deltagande bilar.
Historien är alltid viktig, den beskriver ett antal glada entusiaster med
Kjell Broberg och Göran Utter i spetsen samt Lars Engwall, Kenneth
Svedbom, Lennart Bergström och Rolf Lindholm som beslöt att bilda
Austin Healey Club of Sweden 1970. Resan sedan dess har genomgått
olika faser med både uppbyggnad av klubben, viss stagnation med risk
för avveckling under slutet av 80- talet innan ett gäng Stockholmsmedlemmar tog tag i rodret och lyckades få fart på klubben.
Från slutet av 90- talet ökades aktivitetsnivån med deltagande i ett antal
större internationella Healeyträffar som i förlängningen ledde till att
vi tog oss an uppdraget att arrangera TEHMIS 2008. Detta blev ju en
enorm succé som inte bara stärkt vår klubb utan verkligen gett oss en
frontposition bland världens alla Healeyklubbar. Ett viktigt uppdrag till
alla är att värva nya medlemmar!
Vi gläds åt våra svenska Healeyförare som framgångsrikt tävlat i
England under 2009. Vid Healey Drivers International årliga Prize
Giving Ceremony and Dinner Dance i England tilldelades Anders
Lotsengård, Nils-Fredrik Nyblaeus, Robert Pettersson, Mats Svanberg
samt Anders och Kåge Schildt The Peter Korners Trophy för deras
tävlande i England och speciellt deltagandet i John Gott Memorial på
Silverstone.

-årsjubileum

Redaktionsgrupp för tidning och web:
Johan Aggeryd,Thomas Almér, Anders Gustafson och
Tommy Lyngborn
Grafisk produktion: Tommy Lyngborn
Ansvarig utgivare: Per Gunnar Johansson

Missa inte årets stora möte – klubbens 40-årsjubilem. När tidningen trycks har 80
deltagare anmält sig. Det finns fortfarande platser kvar, så passa på att anmäla dig!

Redaktionens adress:
Tommy Lyngborn
Tylögränd 6
121 56 Johanneshov
e-post: austin.healey@comhem.se

Datum: 11 juni – 13 juni 2010. Plats: Hindåsgården Konferens och Spa som ligger i
Hindås strax väster om Borås.
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REVISORER
Kjell Eriksson och Göran Berger

Valberedningen har nu startat upp arbetet inför årsmötet, känner du dig
manad att engagera och bidra till en fortsatt bra utveckling av vår klubb
kontaktar du Gunnar eller Börje.
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Håll till godo med detta första tidning producerat av nya
redaktionsgruppen som presenterades i förra tidningen.

Skåne
Värmland

Keep Healeying!
AH 100
AH 100/6, 3000
AH Sprite
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Program (Det fullständiga programmet finns på hemsidan):
FREDAG 11 juni - Ankomst (inchekning öppnar 15.00). Barbeque vid Båthuset från 19:00.
LÖRDAG 1 juni - Rally på fina vägar genom västra Sverige. Vi utlovar knepiga kartangivelser, fantastiska
vägar, kluriga frågor, skojiga övningar, kulturella insikter mm. På kvällen blir det jubileumsmiddag med
tillbehör och sen blir det dans och samvaro tills natten faller på.
SÖNDAG 1 juni – årsmötesförhandlingar och avslutning.

Anmälan via e-post ahcs40@healeysweden.com, eller via telefon: 0709-294262.
Alla som har förhandsanmält sig kommer att få mer information i månadsskiftet mars-april med priser och
eventuell förhandsinbetalning. Se också www.healeysweden.com för mer information.
Jubileumskommittén: PG Johansson, Nina Nyblaeus, Göran Nilsson och Anders Gustafson.
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11-13 juni 2010

KLUBBREGALIA
Beställes av Nina Nyblæus 0708-858214
eller 0155-52350
eller via: nina.nyblaeus@telia.com

Som vanligt när våren visar sig i sin skiraste skrud är det dags för
Healey- och Hundkojeklubbarnas gemensamma vårmönstring.
I år är det den nionde upplagan.
Med bilen nyservad och besiktningen avklarad tag tillfället i akt att
uppleva den brittiska bilgemenskapen när den är som bäst.
Vi samlas i år på parkeringen vid Biltema i Haninge klockan 09.30.
Som vanligt tar du med dig en kaffekorg att avnjuta efter att ha
tillryggalagt omkring halva sträckan samt något att grilla vid målet.
Grill och grillkol finns. Campingmöbel och/eller filt förhöjer njutningen.
En skojtävling mellan klubbarna avslutar dagen.
Healeyklubben är titelförsvarare så kojaklubben har vässat klorna hela
vintern.
Ingen föranmälan och ingen startavgift.

Frågor angående evenemanget svarar Tommy Lyngborn 0708-700454 eller Per Schoerner 073-5605154 på.

MEDLEMSÄRENDEN mm
membership@healeysweden.com

TRYCK:

PLUSGIRO
405161-1
SOLNA

Austin Healey Club of Sweden är ansluten till
Motorhistoriska Riksförbundet

ORGANISATIONSNUMMER
802422-4415

Nästa nummer av Enthusiasten kommer i
juni 2010. Manusstopp den 10:e maj.
Enthusiast nr
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Austin Healey Club of Sweden
-en klubb utan 40-årskris
”Till alla Healeyägare – Härmed får jag meddela att Austin Healey Club of
Sweden är bildad. Vid ett möte den 28/6 i Norrköping beslöts att klubben ska
tillvarata Healeyägarnas intressen. Till ordförande valdes Göran Utter Göteborg
Av Anders Gustafson
och till sekreterare Kjell Broberg Stockholm.”

S

å inleds det brev som skickades
ut av klubbens tillförordnade
sekreterare, Kenneth Svedbom i
augusti 1970. Det står vidare i brevet att
medlemsavgiften är 10 kr, att klubben
ska ha två möten per år och att en
brinnande fråga för klubben är att säkra
reservdelstillgången.
Undrar om någon av ynglingarna som
en gång bildade klubben hade en tanke
på att fortfarande hålla på med detta 40
år senare. Ändå är det faktiskt väldigt
många av de 42 medlemmar som
utgör klubbens första ”matrikel” som
fortfarande är aktiva klubbmedlemmar,
rätt fantastiskt eller hur?
Jubileumsåret kommer att
uppmärksammas på lite olika sätt,
självklart med årsmötet den 11-13 juni
som höjdpunkt. Men vi tänkte också
lyfta fram en del minnesvärda saker
från de fyra årtionden som gått sedan
det där mötet i Norrköping den 28
juni1970. Ibland är det faktiskt okey att
vara lite nostalgiska och se bakåt, vi lär
oss av historien och det hjälper oss att

se framåt mot nya mål och en fortsatt
utveckling.
Klubben har ju under många år
ständigt utvecklats och det är få klubbar
som lyckas dra 25% av medlemmarna
till klubbens evenemang, så som vår
klubb har lyckats med sedan början av
90-talet. Jag är övertygad om att nästa
10-årsperiod kommer att innehålla
minst lika mycket kul som det vi nyss
lagt bakom oss, t ex ett kommande
fjärde European Healey Meeting i
– förhoppningsvis – England.
I det här numret av Enthusiasten
uppmärksammar vi klubbens första 10
år. På 70-talet var en Healeyägare en
ung man - och några få tjejer – i 20årsåldern, med långt hår, platå-dojor
och i samband med 5-årsjubileumet i
en modern tight klubbjacka. Bilarna var
kanske inte i samma skick som vi ser
idag, men det var uppenbarligen inget
fel på entusiasmen.
De första publikationerna från
klubben är stenciler som skickades
ut till medlemmarna. Nummer 1 av

Enthusiasten kom 1971. Jag har roat
mig med att läsa igenom materialet
från tiden, ett sant tidsdokument.
Vår och höstmöten planerades
och genomfördes. Bankörning på
Kinnekulle och Dalslands ring
varvades med den mytomspunna
Ombergsbacken, varifrån det också
finns några gamla 16 mm filmer som
vi hoppas kunna visa på årsmötet.
I Enthusiasten presenterades
klubbmedlemmarna och deras bilar
målande av Kjell Broberg som
var redaktör och pådrivande kraft.
Vi planerar att scanna in en del av
materialet och lägga upp på hemsidan.
Det är ett stort jobb, men det skulle vara
kul att kunna arkivera klubbmaterialet
elektroniskt. Mer om det senare i vår.
Missa inte att läsa Roffe Lindholms
berättelse om hur han träffade Göran
Utter och hans Göteborgskompisar en
sen kväll i tidernas begynnelse, eller
Bosse Johanssons redogörelse för
Englandsresan 1978.

Årets klassiska och otroligt populära motorutställning i västsverige äger rum söndagen
den 23 maj 2010. Då är det dags att presentera den sjuttonde Tjolöholm Classic Motor.
Sedan flera år har TCM etablerat sig som ett av landets mest högklassiga och välbesökta veteranfordonsevenemang. Årets upplaga kommer med all säkerhet att bli det bästa året hittills. Samarbetet med tidningen Classic
Motor Magasin har pågått i sju år och fortsätter i år.
Vi hälsar alla entusiastfordonsklubbar och enskilda utställare välkomna till en späckad och innehållsrik dag på
Tjolöholm den  maj 010. Vi räknar med ca 1 00 utställare, mycket publik och strålande väder.
Som vanligt bjuder vi på flera aktiviteter för våra yngsta besökare, eftersom vi vill att Tjolöholm Classic Motor ska
tilltala hela familjen. Salutorget för entusiastbilar äldre än 0 år fick en flygande start för ett par år sedan. I år trycker
vi extra på denna aktivitet. Sälj Ditt fordon på Tjolöholms salutorg.
Sista anmälningsdag är 6 april. Använd hemsidan www.tjoloholmclassicmotor.se eller till Christer på telefon
0705-17 18 17. Program och mer information hittar du på hemsidan!

Klubben kommer att delta på evenemanget med egen monter. Kontaktperson är Per-Olof Heiwall,
e-post: pheiwall@volvocars.com, telefon: 0705-119886.
Mer info på www.healeysweden.com inom kort
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Det var så här det började...
Klubbhistoria av Rolf Lindholm, nr 10

V

id ett-tiden en sommarnatt
1969 var jag på väg hem i min
Healey. Det var knappast några
bilar ute på vägen vid den tiden på
dygnet, men på Skagersvägen i Årsta,
söder om Stockholm, strax innan jag var
hemma mötte jag två stycken och till
min förvåning två Healeys. Klart att vi
stannade. Det var Göran Utter och hans
kompis Berndt Johansson från Göteborg
som var på besök i Stockholm. Det blev
en stunds Healeysnack och naturligtvis
kom frågan upp om att bilda en klubb.
Vi skildes efter att ha utbytt adresser,
telefonnummer och lovat att hålla
kontakt.
På höstkanten samma år träffades
några Healeyentusiaster på
Djurgårdsbrunns Värdshus där Kjell
Broberg och jag hade samlat så många
Healeyägare som vi kände för ett första
möte. Vi blev åtta stycken om jag minns
rätt.
Under vintern fortsatte planerna på
att bilda en svensk Healeyklubb. Bland
annat träffades vi vid ett tillfälle hemma
hos Kjell Broberg.
På vårkanten hade vi kommit så
långt med planerna att det skulle bli
ett möte i Norrköping på sommaren
med Healeyägare från Stockholm och
Göteborg. På den tiden var en typisk
Healeyägare en kille under trettio och
med en begränsad kassa, så någon
extravagant helg var det inte frågan om.
Tältläger i utkanten av Norrköping,
middag och lunch på ett motell, bad i
poolen och besök hos en kille som sålde
sportbilstillbehör var vad som bjöds.
Det är ju fyrtio år sedan och minnet
har väl bleknat en del. Att detta var
ett oförglömligt möte i en tid då det
knappast förekom några bilträffar, det
kan säkert alla som var med intyga. Och
ljudet av ca femton Healeys som drar
igenom en tunnel det glömmer man
aldrig.
Minnet av detaljer har som sagt bleknat
något men att Austin Healey club of
Sweden bildades stod i alla fall klart då,
i Norrköping, för fyrtio år sedan.

Bilder från första mötet i Norrköping 1970

Vi har i de senaste numren av Enthusiasten presenterat några medlemmar som ägt
sina Healeys väldigt länge. Sedan föregående nummer har listan uppgraderats med
två namn. Om du platsar och vill komma med på listan så hör av dig till redaktionen.

Jag-har-ägt-min-Healey-länge-tio-i topplistan
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Dag Wallerstedt		
Bernt Andersson		
Bert Johnsson		
Göran Utter		
Leif Karlsson		
Helen Elmgren		
Lasse Engvall		
Anders Lindman		
Clas Arleskär		
Lars Götstedt		

AH 3000
AH 100		
AH Sprite mkII
AH 100/6
AH 3000
AH 100		
AH 100		
AH 3000
AH 3000
AH Sprite

1961		
1955		
1961		
1959		
1962		
1954		
1956		
1966		
1961		
1961		

4/7 1962
3/7 1963
15/10 1963
16/5 1966
24/11 1966
8/3 1968
14/4 1969
2/11 1970
3/7 1973
4/12 1973


Englandsresan 1978
D

Reseberättelse av Bosse Johansson, nr 65

et är inte så lätt att komma ihåg alla
detaljer från den här resan, det var
ju trots allt en 14-dagarstripp för
drygt 30 år sedan. Men jag kommer ihåg
att det inte var något vidare väder den första veckan, regn nästan hela tiden och rätt
kyligt. Man skall komma ihåg att på den
tiden bodde vi i tält på sådana här resor.
Nåja, vi hann med en hel del trots vädret.
Reservdelsinköp och skrotbesök, samt att
skruva isär Healeyn helt i onödan. Så här
gick det till.
Uffe Lydholm hade skickat över SID:
s aluminiumtopp för preparering hos
Vulcan. Uffe hade inget omedelbart behov
av toppen och eftersom även jag hade en
aluminiumtopp i lager så enades vi om att
byta. Alltså; Gjutjärnstopp av för inlämning hos Vulcan; SID-topp på och Uffe tar
över min aluminiumtopp i Sverige. Så var
det tänkt. Av detta blev intet! På en camping någonstans i Londons utkanter (kommer inte ihåg vilken) lyfte jag och Leffe
Carlström av toppen på Healeyn, baxade
in den i Leffes bil och for iväg till Vulcan,
där vi skulle träffa Uffe som hade varit
någon annanstans. Jag begriper inte hur
vi lyckades organisera sådana här saker.
Mobiltelefonen var ju ännu inte uppfunnen! Efter en tids väntan dök i alla fall
Uffe upp och vi kunde hämta ut toppen.
Då visade det sig att den inte var komplett.
Det saknades bland annat ventiler och lite
annat smått och gott. Oj sa Uffe, det hade
jag glömt. Det blev att åka tillbaka till
campingen och skruva på den gamla toppen igen. Vem skulle komma på tanken att
göra något sådant i dag? Inte jag i alla fall.
Oftast for vi omkring i större eller
mindre grupper på dagarna, för att samlas
på någon förutbestämd camping framåt
kvällen. I Staines var det lite dåligt med
plats på campingen, så campingägaren
tyckte att vi kunde ställa tälten på golfbanan. ”Det är ändå ingen som spelar där” sa
han. Golfbanor är utmärkta att campa på.
Släta och fina och lätt att slå ner pinnarna
i . När tälten var på plats var det dags för
mat. Vi enades om att hoppa matlagningen
till förmån för Fish and Chips och några
öl. När vi kom tillbaka med maten satte
regnet naturligtvis igång igen, men även
det problemet löstes av den vänlige campingägaren. Han backade ut sin ögonsten,
den nya fina Volvon ur garaget så att vi
kunde sitta där.
Nästa dag var det uppehållsväder, så vi
kunde testa min nybyggda, hopfällbara
grill. Den passar precis framför passagerarsätet, under passagerarens ben. Den


finns fortfarande kvar, men har säkert
inte använts på minst 15 år. Den funkade
utmärkt.
Den 8 juli, på eftermiddagen, kom vi
fram till Weston Park nära Shifnal (konstigt namn). Där skulle det dittills största
Healeymötet äga rum. Det regnade och
vi blev anvisade camping i en fårhage.
Fåren var kvar! Var ställer man tält när det
regnar, jo under träden. Var står fåren när
det regnar, under samma träd! Och dom
går inte på muggen när dom behöver det!
Där går alltså ett antal entusiaster med
pinnar och sprätter fårskit för att bereda
plats för respektive tält. Så dags lovade
team Fettinger (Sprite Mk1) att aldrig
mera sätt sin fot i England. Ytterligare
några avvek för att söka B&B för natten.
Moralisk upplösning var nära. Då äntligen
slutade det att regna. Så dags var det ingen
som orkade med att fräscha upp sig. Dvs
nästan alla….. de som har träffat Per Heiwall vet att han är ganska lång. Han hade
ett sådant där litet cykeltält som närmast
är att likna vid en förstorad sovsäck. Ur
den kommer han, som en limbo dansare,
och reser sig upp iförd en oklanderlig ljus
kostym. Stort jubel och applåder utbryter.
Det var precis vad som behövdes just då. I
jämförelse med dagens möten såg annars
de här deltagarna mer ut att höra hemma
på någonting i stil med Hultsfredsfestivalen. Nåja, kvällen blev lyckad med god
mat och pilsner. Senare ännu mera pilsner
och tröjbyten mellan klubbarna. jag har
fortfarande en Sprite tröja kvar.Texten
(numera oläslig) löd dock: ”Birdpullinlipmovineyecatcinlegkillinbackbrakinrustfillinbankruptinforeverpushin FROGEYE”.
Nästa dag var det kanonväder vilket
för övrigt hängde med resten av veckan.
Fårhagen började torka upp och ännu mer
Healeys dök upp. Till slut var det en imponerande samling. Dags för tävling; Snitslad bana på gräs som körs på tid. Snorhalt,
framför allt när det är blött. Passar oss
svenskar bra, det är som vinterväglag. Det
gick riktigt bra för undertecknad, fick pris
av Donald Healey.
Efter mötet splittrades gänget. En del for
hem. Vår lilla grupp som bestod av Lars
Götstedt, Claes Aggestig, Leffe Carlström,
Karin och jag fortsatte resan neråt i södra
England under resten av veckan. En rolig
grej var när vi skulle in på en camping en
kväll. Campingen hade en hotelliknande
entré . Vid inskrivningen blev det lite problem, dom fick det inte riktigt att gå ihop.
5 personer, 4 bilar och 2 tält. Nåja, till slut
var allt ordnat och vi kunde åka in. Då

kom ett cykelbud med ”follow me” skylt
baktill för att leda oss rätt i området. Vår
lilla karavan satte sig i rörelse. Då började
vi inse att campingen var stor, mycket stor.
Först passerade vi en 50 meters utomhusbassäng . Därefter ett antal mindre villor,
vilka visade det sig ha hjulställ på undersidan (skatteteknisk detalj, dom hade säkert
inte rullat en meter på egna hjul). Sedan
passerade vi stora husvagnar, mera normala dito, stora tält, lite mindre tält….. Då
undrade Clacke lite försynt om han med
cykeln möjligtvis var på väg till soptippen
med oss. Vi fick ett par platser tillslut. Det
visade sig att denna jättecamping även
inrymde tre barer, två dansbanor och en
golfbana (fast där fick man inte tälta).
Det finns mycket mer att skriva om, men
jag får runda av med hemresan. Vi kom till
båten i rätt god tid och det vet ju alla hur
det fungerar. Man står parkerad i någon av
alla dessa köer, och bara vet att det är den
kön som kommer att rulla ombord sist.
Eftersom vi var rätt tidiga och började bli
lite hungriga bestämde vi oss för att fixa
kaffe och mackor. Lasse värmde kaffe och
Karin spacklade mackor. Precis när kaffet
kokar upp, vad händer då? Jo för första
gången i historien sticker våran kö först.
Full panik utbryter! In med allt i bilarna
och så i väg. När vi passerade tullen
satt jag med passen i ena handen och en
macka på tvären i munnen. Jag måste ju
ha en hand över till ratten. Karin satt uppe
på sufflettställningen, med kaffepannan i
ena handen och resten av mackorna i den
andra. I sätet kunde hon inte sitta. Där låg
allt som vi slängt in vid vår hastiga avfärd.
Vi avslutade vår måltid i lugn och ro på
nedre bildäck.
Som en del säkert kommer ihåg hade
vi på dessa resor ett kompressorkylskåp
i Healeyn (detta skåp finns det många
skrönor om; Red:s kommentar). Det funkade bra, men hade en hake - det drog rätt
mycket ström. När vi skulle lämna båten,
fick Karin ta plats först. Därefter fyllde
jag på med reservdelar och bra ha grejer.
Bilen var så här dags rätt väl fylld. Till slut
klämde jag mig in själv vred om nyckeln,
tittade på Karin. Och så sa det KLICK!
Inget kungligt klick, startmotorklick!
Batteriet tomt! Lasta ur bilen igen? Icke.
Värvade in några stora biffar som knuffade igång oss. Det var tur att vi inte
behövde sätta upp suffletten under resten
av hemfärden.

Lasse Götstedt fixar thevattnet.

Topplocksbyte ute i det fria.

Den berömda grillen.

Fish and Chips till middag. Från vänster: Torbjörn Ström, Karin Karlsson,
Lasse Götstedt, Leffe Carlström, Robban Petersson och Claes Aggestig.

Det är lite bekvämare nu för tiden, men
vissa delar från förr saknar man…
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Karin lagar frukost.

Göran Utter låter sig väl smaka.



UK Healey Endurance car achieves 153mph
Text and pictures from Dennis Welch Motorsport

T

he summer of 2009 saw a glut of speed
record car activity by Healey enthusiasts with both UK and Australian teams
competing for the honour of being the fastest
Healey in 2009.
The UK team of Denis Welch Motorsport
won the battle in terms of outright speed at
153.44 mph recorded on November 15th 2009
at Millbrook proving Ground, Bedfordshire,
England they also bettered the distances
covered by the Australian team, completing
1000km (612 miles) in a little over 4 hours at
148.22 mph.
The Denis Welch Motorsport based in the UK
is headed by Jeremy Welch (the son of founder
Denis Welch and now owner and Managing Director of the company. He achieved performan-



ce levels that exceeded the original works car
achievements and the speeds recorded could
produce 10 UK National and 6 International
Records - subject to FIA & MSA ratification.
The story goes back a long way however,
owner Martyn Corfield had a dream to revive
the original works car but to his dismay he
heard that the original works car had been
scrapped by Geoff Healey. This information
was corroborated in a letter dated 30 Sept 1957
from Mr Cooper the Engineering liaison officer
at the Austin Works.
Martyn is not easily put off his dreams and
when an early lightweight original factory
chassis was discovered he contacted Healey
expert Jeremy Welch to work on the project
and recreate - from the chassis up, with a view
to recreating the same feat
as the works did 55 years
earlier.
The Welch family are
no strangers to achievement on the World record
stage themselves. Their
involvement in motoring
history dates back the late
1800’s, by 1902 Jeremy’s
Great Grandfather had
built the first 6 cylinder car
ever made in the UK after
coming across the first 4 cylinder engine imported into
the UK by Gotleib Daimler
in 1892.
They had a lot of work to
do to build a car that was
able to run at high speed
over long distances. Most
100S parts in circulation are
old and somewhat fragile
and no-one has produced
diffs cases and oil coolers
since the works days and
the specialised hubs to take
the Dunlop 16” wheels
needed to be made from
scratch.
This didn’t put the Welch
company off, a whole array
of parts were CAD designed
in house and made from
scratch to be compataible

with original 100S as a replacement fitment.
When the original works driver Roy Jackson
Moore saw the car in 2008 he remarked how
faithful it was to the original car even commenting that the gearbox used was an original BN2
not the David Brown type that was discarded as
being to hard to use.
The 2009 summer saw more refined development on the UK Endurance car - honing transmission, engine and aerodynamic components.
The hard work paid off handsomely when the
car recorded 153.22mph, which is significantly
faster than the works-car record of the time and
very close to its theoretical maximum. This
was no one-off feat, it covered the 1000km at
148.22mph including 4 pit stops on November
15th at Millbrook proving ground in Bedfordshire not using any oil during its run - a
remarkable performance that annihilated the
previous record times.
THE RECORD ATTEMPT NOVEMBER
15th 2009
Britain in late autumn is always a cause for
concern. November was the wettest month
in some areas for 1000 years. Saturday was
earmarked for setting up, testing tyres and final
pit stop practice and fuel checks.
As the team got trackside, the squalls came,
rain and howling wind persisted. Phil Otley
the team reserve driver took the car out for 12
minutes and got to 83 mph before he quit, as he
could not see anything in front of him.
Then the rain turned to a fury and the fuel
checks were abandoned as light faded at 4.15
pm.
Wet and bedraggled but confident, the team
retired to the local pub for a meal and much
concerted planning over a laptop. To get the
best out of each pit stop in terms of planning
they had to occur just after the major milestone
events such as 100 miles, 500 km, 1 hour etc
this required endless computations and recalculations by Martyn and Jeremy.
Sunday was dark cold and still raining, the
weather man had promised it would clear
overnight and all the crew were somewhat
apprehensive, but pushed on. A few test laps
were undertaken and the sun actually shone
through meekly
By 8am the skies had cleared, the track was
still damp in places and a few fuel check test
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laps were completed before the attempt got
underway. The target was to run the 1000 km
distance - equivalent to 621 miles in approximate 4 hours (London to Geneva). Pit stops
were scheduled approx 77 laps apart and the
two drivers Martyn Corfield and Jeremy Welch
needed to make two runs apiece to complete
the distance.
By 10 km the car was circulating at 153.18
mph and going well. The weather had improved, the skies cleared and the surface was
drying. Every 47 seconds the car appeared high
on the banking that is rated 100 mph hands off
in lane 5.
Around the track observers watched as the
green Healey sped on, looking great in the
sunshine that now bore upon it.
SPIN NEARLY HALTS PROGRESS
All was going well until around 10 am when
Martyn Corfield entered the shaded section
of the track, he touched the slippery edge line
and had a monumentous spin at 150mph, from
lane 5 to lane 2. He lost little time in resuming
the lap and after an unscheduled pit stop, to
check safety, the run continued to the first pit
stop proper. As the morning wore on the sun
shone and the track began to dry in places and
the car continued apace covering 100 miles,
at 150.48mph, which could be the fastest 100
miles ever recorded - by any 4 wheel vehicle,
irrespective of age or engine size, in the UK.
A potential outright speed record if ratified by
the MSA.
The pit stops were going like clockwork
taking around 54 sec to change all four wheels and refuel the car with 105 Octane fuel
supplied by Anglo-American/ Sunoco. The
Millbrook track is a concrete bowl constructed
by GM in the sixties, it has had minor repair
work done in August 2009, but it’s still bumpy,
and the car sped past squirming and twitching
at 150 mph.
This car used points and condenser and a lot
of old technology in keeping with its traditional heritage, a lot of hard work and effort was
put into building this car by the Denis Welch

Motorsport team and they had done their work
well. The car came home at 1.32 pm covered
in rubber/track dust as befits such a run. No
problems on the run were experienced and the
times set were very encouraging.
Drivers Jeremy Welch and Martyn Corfield
got out of the car amidst the beaming faces of
the crew and officials, simple smiles and proud
looks showed the scale of their achievement,
the clocks said they had done enough - in one
instance there was a chance of an outright UK
record regardless of engine size or type of car.
That takes some doing in a 55 year old design
and Jeremy Welch can be a proud man for
constructing and driving such a car and Martyn
Corfield has a dream come true and that’s
priceless. No one is going to take this day away
from them in terms of making memories and
achievement.
The process of analysis and checking now
goes to the MSA in the UK and the FIA internationally to verify the results and decide exactly which records might have been broken. This
has been a project entirely funded by Martyn
Corfield, with a little assistance from Longstone tyres and Michelin as well as Anglo- American/Sunoco fuels. His next ambition is bigger
and he will need a sponsor to help achieve
it. He has the desire and now the pedigree to
match. You can only wish him well.
As for Constructor and Co-Driver Jeremy
Welch, his business in Yoxall continues to

produce some of the best race, rally and
performance cars in the world and regularly
beat the competition. He is developing a thirst
for E-types and is currently building 5 for next
season on top of the race winning one he has
developed and supported for BMW dealership
owner John Clark.
COMMENT
“ The 1000 km endurance run is a major milestone both for myself and the company. It’s
definitely the fastest normally aspirated 100/4
Austin Healey in the World today at 153.44
mph, according to the stopwatch.
If some of the performances achieve record
status the entire team will be delighted. I will
be able to look at my Father and Great Grandfathers’ records and achievements and know
that I have carried the bloodline further into the
history books.
In the aftermath of the works car 1954
records, the Healey 100S was born and 50 were
made as a celebration model, and they now are
much sought after, fetching incredible prices.
We have the experience and a host of new
parts suitable for original cars also, and all this
is in our 100S brochure. It is FREE to anyone
wanting one and contains much of the story of
the Endurance car development.
We have a plan to do something similar. We
are offering to construct a limited edition of
new 100S cars based on our Endurance car, for
those people who want a classic performance
car, with a thoroughbred history, but who don’t
have the mega budget you need for an original.
They will be made with the same care and attention as this car, built to customers specifications by hand, crafted with skill, and backed by
the same engineering pedigree that has made
this performance and many others come alive.
With the exchange rate being great value for
those outside the UK, it’s a great way to get a
fabulous car
We are looking forward to releasing more
news shortly.” commented Jeremy Welch.
Thanks must go to Michelin tyres and their
distributor Longstone tyres whose products
performed faultlessly throughout and Sunoco
for supply of fuel and pumping equipment.
Fler bilder finns på klubbens hemsida



Ny medlem i redaktionen
Thomas Almér
– vem är det?

Författarens beundrande blick

S

om grabb bodde jag i närheten
av en golfklubb och på dess
parkeringsplats stod alltid fina
bilar. Jag och min kompis svängde ofta
förbi med våra crosscyklar, senare moppar,
för att titta på bilarna. Bl.a. hur högt går
hastighetsmätarna? 140..150..160..”tira
den här går upp i 180!!!”. Ibland stod det
en Merca 300 SL med avgasrören, grova
som stuprör, pekande ut genom gälarna
på sidan. Då väntade vi tills ägaren kom
tillbaka från golfbanan och startade bilen
och drog på i uppförsbacken - vilket
ljud!!!.
Annars gick diskussionen het om det var
Alfa Romeo Guiletta Sprint, Porsche 1600
Super (75 hk) eller Merca 190 SL som var
tuffast. Sven Tumbas Ford Thunderbird
gillade min kompis, men jag har aldrig
vurmat för amerikanare. Jag minns
att den hade blinkers där ljuset liksom
vandrade inifrån och utåt i blinkningarna.
Jag gillade Alfa Gulietta Sprinten bäst
tills det en dag stod en Austin Healey på
parkeringen. Den var röd med benvita
sidor. Näst efter 300SL:en var det den
tuffaste. ”En så´n ska jag ha när jag
tar körkort”. ”Vilka säten med skålade
ryggstöd och va snyggt med dom där vita
ränderna mot det svarta skinnet”. Den
liknar MGA:n, men är lite bulligare och
är sexcylindrig. Vad är Porschens 75 hk
mot Healeyns 102 hk? Vi kunde alla data
om alla tuffa bilar genom KAK:s Bilistens
Årsbok som min pappa fick varje år.
Vi hade ett gäng äldre killar i
grannskapet. En hade en Standard Junior,
en hade Saab 93, en hade en VW bubbla
och två hade varsin MGA. Stefans hade
Abarth-ljuddämpare med dubbla pipor,
vilket gjorde avgasljudet imponerande.
Alla dessa bilar var i tveksamt skick och
10

det mekades en hel del. Till min, än idag
stora förvåning, fick vi småkillar vara med
”de stora grabbarna” (ibland). När det
mekades deltog vi med stort intresse. En
gång bytte Krille motor på MGA:n. Han
kopplade storskotet till deras Skärgårds40:a i en gren på ett träd på villainfarten.
Krånglande utombordsmotorer,
motorgräsklippare, mopeder, två Vespor,
två DKW Junior / F12, BMW 1500, Saab
95, etc var tekniska utmaningar som
utvecklade motorsinnet på en nyfiken
grabb.
Rallykarriären började drastiskt. En
klasskompis i tekniska gymnasiet var
med i ett gäng som anlade och körde
bilorientering. Eftersom jag inte hade
någon bil själv lyckades jag övertala bästa
kompisen som just hade fått en Renault
Dauphine av sin pappa, att ställa upp med
mig som kartläsare. På första sträckan var
det en lång raka där jag sa till kompisen
att här kan man dra på fullt. Att sträckan
slutade i en nittiogradersböj och att vi
bromsade alldeles för sent med is under de
nästan blanka däcken och att Doffen var
kraftigt överstyrd kunde bara sluta på ett
sätt. Vi snurrade ett halvt varv och bilen
lade sig på sidan i diket. Lite pinsamt var
det att komma hem till pappan med hela

sidan tillbucklad på nya bilen. Pappan var
en snäll och beskedlig man, så det blev
inga allvarligare reprimander. Men glad
var han INTE.
Den första egna bilen, en DKW Junior
1960, köptes för 600 kr i ett skumt garage
på Karlavägen. Mycket bil för pengarna.
Den fick visa vad den gick för. Hann inte
mer än hem förrän navkapslarna skulle
av. Skära upp luftrenaren så att motorn
fick mer luft och bättre insugningsljud.
Bort med bakre ljuddämparen och ut med
avgasröret på sidan. Dit med två Marschal
extraljus. Regummerade diagonaldäck
med Dunlop SP41-mönster. Är det
någon som känner igen sig? Det blev
mycket bilorientering, men där slutade
rallykariären.
Ekonomin hindrade såväl vidare karriär
i skogen och på racerbanan liksom
uppfyllandet av pojkdrömmen tills tiden
kom då man, efter att barnen flugit ut,
kunde börja tänka på sina egna intressen.
Att hålla bruksbilarna kördugliga gav en
del erfarenhet under ungdomsåren. Tanken
lockade att nu på äldre dar börja väcka
upp intresset för veteranhobbyn lockade.
Men skulle jag gilla att åla under rostiga
bilar och skita ner mig för skoj skull?
För att få svar på frågan tänkte jag att

Stolt författare på passagerarplats i sin första bil
Enthusiast nr

116

jag får väl prova. Började köpa Classic
Motor och läste annonserna. En dag såg vi
(min fru Berit var inte helt ointresserad)
en annons på en Morris Minor 1957 för
25.000 kr. Den såg fin ut på bilden och
vi åkte och tittade på bilen. Det var på
en marknad och bilen stod på ett släp.
Bilen var ytligt snygg, men snabbt såg
jag att den var översprutad utan större
underarbete. Rostig undertill, hål i golvet
och överspacklade rosthål i skärmarna.
Knappt körbar. P g a något elfel gick det
inte att ha batteriet inkopplat för länge.
Vi startade motorn som lät OK. Jag bjöd
5.000 kr. Säljaren sa förnärmat att han
hellre körde bilen till skroten. Det visade
sig att han var tvungen att bli av med
bilen samma dag. Han hade ingenstans att
ställa den.Till slut tog han budet, men då

hade jag ångrat mig (för mycket jobb). Vi
skildes och när vi kom hem tänkte jag att
kanske i alla fall…ringde upp honom och
sa att jag ångrat mig. Han körde hem bilen
till oss och gjorde upp affären.
Två år i garaget och 20.000 kr senare
kunde vi göra första provkörningen.
Efter två säsonger med resor till
bl.a Öland (British Car Meet)
(trevligt,rekommenderas) kom vi
underfund med att hobbyn är trevlig, men
om man ska åka någon längre sträcka,
vilket vi vill, så är det inte så kul att ligga
bakom långtradarna på höga varv. Nej nu
ville vi kunna åka undan och helst öppet.
Vi bytte Morrisen mot en Alfa Romeo
1600 Spider Duetto i det närmaste mint
condition. Efter en resa till Toscanas och
Umbriens underbara berg – vilka vägar

och vilken bil i sitt rätta element! Fin
bil, underbar att köra och vilken motor,
underbart ljud och så vacker. Vilken motor
är vackrare än Alfas 105-motor? Jaguars
XK-motor kanske. Hur som helst Alfan
var ändå inte inte min pojkdröm. Austin
Healey eller Jaguar MK2. Skulle det vara.
Det blev en Healey till slut och det känns
helt rätt. Tekniskt sett är den ångmaskin
jämfört med Alfan, men charmen! Och är
man anglofil, så är man. Färden har gått
till Öland (British Car Meet med bara
fyra Healeys. Var var alla andra? Värt
ett besök!), THEMIS i Tylösand (vilken
succé!), kört bröllopspar (Öland igen).
Återstår många resor, bland annat står ”se
Scotland i Healey” på önskelistan. Någon
som vill hänga på, så hör av er. Sommaren
2011 eller 2012 kanske?

Ville och Jacob
en fotoserie av
Nils-Fredrik Nyblæus

Få se nu! Va sa morfar då? Han snacka nåt om
nån loppa på stiftet.

Vänta Ville - det måste vara det där japanska
skräpet, NGK heter det visst.
Champion ska re va sörru. Dom gnistrare om.

Eru verkligen säker på det Jacob? Morfar blir
galen om vi drar i fel grejor.

Äh! Han är långt borta. Dra i rom bara!
Skynda dig!

Okej Jacob! Vi får putta igång den. Lägg i sjuan
och släpp upp bromsen, eller vad det nu heter.

Hör du, den kommer. Styr lite till höger så vi
inte hamnar i mormors rabatt.

Järnspikar också, jag sa ju att du skulle styra till
höger. Och så kör du rakt ner i kryddrabatten.
Det var verkligen obra.

Oj nu kommer mormor! Bäst man bara står här
och tittar lite. Kom ihåg Jacob att det var du
som körde.
11

Den Engelska patienten
Del 2 av Ulf Aggeryd

I

det förra avsnittet drogs riktlinjerna
upp för hur bygget skulle utföras.
Tyvärr har patienten nu kommit in
på ”långvården” och ingen vet när hon
kommer ut!
Skämt åsido, den strippade karossen står
fortfarande i garaget och väntar på sitt
rambyte. Det har varit många turer fram
och tillbaka. Dels var det stört omöjligt
att få kontakt med Steve Pike under hela
hösten då all energi i Australien lades ner
på de två Bonnevillebilarna.
Under tiden har många och långa
diskussioner förts med andra duktiga
renoverare, bl a Magnus och Bengt i
Sverige men det är svårt att få till en
lucka i deras planering eller få jobbet
utfört inom en rimlig budget. Alla ni
som renoverat en Healey vet ju av egen
erfarenhet att det kostar pengar, och mer
pengar, och….!
Ska slutresultatet bli bra så finns det inga
genvägar, men man vill ju gärna försöka
hitta några!
Då rapporterar vi istället om det som
faktiskt är klart och om hur Goran fått till
ännu en bra 100 motor!
Växellåda och bakaxel.
Tack vare god hjälp från Clas Arleskär
och Mats Svanberg fick vi tag på en
modernare bakaxel och växellåda. Båda
gick till Goran för genomgång, lådan var i
så bra skick att det bara blev lite rengöring
och byte av div. packningar. Bakaxeln fick
nya lager, drivaxlar och tätningar plus att
en diffbroms monterades.
Motor.
Som alla minnesgoda läsare kommer

att ligga runt effekten för en 100S, 130135hk.
Ännu ett besök gjordes hos Trendab i
Nykvarn där Micke Ivarsson som vanligt
skötte bromsningen. Han har numera en
viss rutin på att köra Healey motorer i
bänken efter bromsning av Nils-Fredriks
och Johan Aggeryds motorer. Som vanligt
var det ett gäng med ”fjärilar i magen”
som infann sig där på morgonen. Goran
hade fjärilar överallt och var mer stirrig
än vanligt. Allt gick dock som smort och
motorn gick igång direkt och efter lite
justering av tändningen fick den sitta i
bänken i ca 30 minuter och bara leva ett
skönt och avslappnat liv. Allt detta för att
köra in kammen och alla lager. Efter en
god lunch efterdrogs toppen och ventilerna
justerades, sedan var det dags för allvaret!
För er som inte varit med om en riktig
körning i bromsbänk kan jag bara säga;
Det är en svettig och nervös övning! Man
tror hela tiden att motorn ska flyga i tusen
bitar. När den väl sitter i sin bil får man
ett helt annat intryck av motorn än när

man står med näsan mot en glasvägg och
tittar på en ylande, frustande maskin med
knallröda grenrör! En mäktig upplevelse!
Det var lite pill med förgasare och
tändning innan lambda värdet pekade
åt rätt håll. Lambda värdet visar hur
ren förbränningen är och lambda 1 är
idealtillståndet. Efter pillandet så satte
Micke igång och motorn drogs i intervaller
med 500rpm. Då Jockes motor har svagare
vevaxel och stakar sattes max varvet till
4500rpm.
Mycket imponerande resultat! Jockes
motor gav som mest 141hk vid 4250 varv.
Då kamaxeln är ganska mild vände effekten
där och vid 4500 varv var den 137hk. Ingen
anledning att varva mer än runt 4000 på
den motorn. Målet att vara i närheten av en
100S motor uppnåddes med god marginal!
Det som verkligen imponerar på Jockes
motor är vridmomentet! Rak och fin från
runt 2500 till 3500 varv. Blir en lättkörd
och behaglig motor men ändå med effekt
över när hornen växer fram under kepsen.
Resultatet firades ordentligt på kvällen

med god middag på Hotel Rogge och en
och annan öl! Snyggt jobbat Goran, ännu
en bra motor till din meritlista!
Så vad kan man säga om skillnaden
mellan en full race och fast road motor.
Det skiljer i pengar och det man får för
de extra slantarna är trygghet! Då en
100 motor är väldigt långslagig frestar
man stakar och vevaxel med den högre
effekten. Gäller att köra med förnuft
och INTE övervarva Jockes motor.
Skillnaden i effekt kanske inte motiverar
pengarna då det i gattrim inte skiljer mer
än runt 10hk.
Nu hoppas vi att patienten snart kan
komma ut från långvården så vi kan
fortsätta rapporteringen men det blir nog
ett uppehåll hur det än går. Ska karossen
till Australien tar det en stund på havet
innan Steve kan sätta tänderna i den!
Glada Healeyhälsningar från Strängnäsgaraget!
Ulf, Jocke och Johan

Och resultatet blev:
Ännu en Healey motor monterad i Trendab’s bromsbänk. Goran och Jocke ser glada ut men det är nervösa leenden!

ihåg plockade Goran ihop motorn
till Johan Aggeryds svarta 100:a med
mycket gott resultat. Den motorn får
väl betraktas som ”full race” då den
utrustades med stålaxel och stakar, smidda
högkompressions kolvar, full race topp
och 300 graders kamaxel. Resultatet
blev en toppeffekt på 157hk vid 4700
varv. Dock med ett ganska spetsigt
vridmoment. Efter lite olika justeringar
blev ”gateffekten” 147hk och med en bra
och bred vridmomentkurva.
Men smakar det så kostar det! Stålaxel

och stakar är inga billiga saker och DWM
vet hur man ska ta betalt för en uppmätt
och portad full race topp i aluminium.
Jockes motorspecifikation var inte lika
ambitiös. Den byggdes efter ”fast road”
konceptet med 100M kolvar, fast road
topp i aluminium, 280 graders kamaxel
etc. Förgasarna är samma för båda
motorerna, SU HD6 med 1 ¾” storlek.
Om man tar i beaktande att det skiljer runt
50 000:- i byggkostnad var spänningen
stor på vad slutresultatet skulle bli för
Jockes motor. Målet med Jockes motor var

A

L

L

A
A

L

Här ser ni resultatet från båda 100 motorerna i samma diagram. Kurvorna märkt med A är Johans motor och kurvorna märkta med L är Jockes.

Allt renoverat och klart för montering. Givetvis ska delarna lackas också men färgvalet är inte klart så den biten får vänta.
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Bli en bättre Healeyförare
tillsammans med likasinnade!
Healeyklubben har tillsammans med Triumph TR-kluben fått förmånen att deltaga i M.G.-klubbens
seriösa satsning på att ge medlemmarna en grundläggande utbildning i att framföra sin sportbil på
vägen såväl som på tävlingsbanan. Vi har tacksamt mottagit denna inbjudan och vidarebefordrar
härmed de tre inbjudningar som kommit från M.G.-klubben. Healeyklubbens förhoppning är att
många hörsammar kallelsen och att vi får riktigt trevligt tillsammans med de andra entusiasterna.
Alla anmälningar sker till M.G. -klubben enligt nedan.

Uppföljning av förarkursen den 10 April.

Vi kör ”Drivers Open” lördag den 8 maj !
”Magister” Kenneth, Kåge, Gustafsson ringer in efter rast till praktiska övningar på Malmbybanan utanför Strägnäs kl
09.00-17.00. (besiktning och genomgång 09.00-10.30)
Kåge har tävlingsledarlicens och är licensierad utbildare för banracinglicens, medlem i såväl M.G.-klubben som Svenska
Bilsportförbundet. Kåge har mångåriga erfarenheter inom svensk bilsport.
Körning sker på en utmärkt slinga samt genomförs regelmässigt enligt Svenska Bilsportförbundet.
Deltagarantalet är max 40 bilar = först till kvarn….. Blir vi c.a 40 bilar vilket är max antal , blir bankostnaden per ekipage
omkr. 250:- - allt beroende på antalet deltagare. Godkänd hjälm krävs samt handskar, sportskor och täckande klädsel.
För att deltaga i Drivers Open krävs en PR-licens som kan lösas på plats för 150:-. Den kan användas vid 6 st. aktiviteter
som arrangeras som DriversOpen under ett år. Därefter kan en racinglicens inlösas för nästkommande år utan kostnad.
Du som inte kör, men vill deltaga, kan bli funktionär.
Hur hitta : Gå in på Malmbybanans hemsida : malmby-fairground.se Klicka sedan på ”vägbeskrivning”och ladda ner
karta i A-4 format.
Anmäl dig snarast och senast den 18 april till:
Kenneth Gustafsson, 013-66560 (säkrast kvällstid), e-post: k.g.gustafsson@telia.com
alternativt Björn Kihlman, 0480-477140 (säkrast kvällstid), e-post: bjorn_kihlman@hotmail.com
Tag med dig kaffekorgen!!

Passa nu på och bli en säkrare Healeyförare på väg och bana!
Nu laddar vi om……..

Välkommen!

Kåge och Björn skapar en säkrare plattform för dig och din
sportbil
Vi startar klubbens första kurs i år under ledning av Kenneth ”Kåge” Gustafsson. Han är licensierad instruktör, medlem i
M.G.-klubben samt Svenska Bilsportförbundet och utbildare inom bilsport på banor som ex. Mantorp, Sviestad, etc.
Kåge har mångåriga erfarenheter av säkerhet, utbildning och praktiska frågor inom svensk bilsport.
Björn Jansson står för information, tips etc. hur du uppdaterar och säkrar din M.G. för bana och gata. Björn, ”med
den ljusblå MGB´n”, har under ett flertal år kört bl:a classic racing på de flesta banor i Europa. Idag driver han en
trimmningsverkstad för engelska klassiska sportbilar med framgång.
Nu står två ämnen på dagordningen:
1. Teori – hur du blir en säkrare förare på bana och gata, råd och regler och försäkringar.
2. Tips hur du får din M.G. att både ”röra på sig snabbare och bli säkrare”.
Passa på nu – innan kommande säsong, att i en trevlig Sportbilsanda förkovra dig och bli en säkrare förare.
Tid/plats: Linköpings Motor Sällskap (LMS) lördagen den 10 april klockan 10.00-16.00. Lokalen finns på Linköpings
Motorstadion (Sviestad) cirka 5 km öster om Linköping ut med väg 35 mot Västervik. Kostnad: Ingen ( jo, för mackor
och kaffe c:a 30:-), Smålandstänk…..
Anmäl dig snarast, innan den 28 mars till:
Kenneth Gustafsson, tel: 013-66560 (säkrast kvällstid),
mail: k.g.gustafsson@telia.com
Alt. Björn Kihlman, tel: 0480-477140 (säkrast kvällstid),
mail: bjorn_kihlman@hotmail.com

Drivers Open på Oskarshamns flygfält lördag den 22 maj!
På Oskarshamns flygfält kör vi Drivers Open under ledning av Kåge kl 9.00-15.00 lördag den 22 maj 2010. (Första start
kl.11.00. Besiktning och genomgång kl 9.00-10.30.)
Kostnad: 250:-/bil – smålandspris – plus “prova på”-licensen på 150:-, dvs. om du inte redan innehar denna. Medtag
kaffekorgen.
Kör vi sönder banans markeringsljus (utanför själva banan) blir vi ersättningsskyldiga. Detta har aldrig hänt trots att
banan varit mycket nyttjad av många klubbar.
En brasklapp: Vi har tillgång till banan – beroende på flygaktivitet. Denna är dock något lägre vid helger i Oskarshamn.
Godkänd hjälm krävs samt handskar, sportskor och täckande klädsel.
Anmäl dig senast fredagen den 30 april till:
Björn Kihlman: tel. 0480-477140 (säkrast kvällstid) e-post: bjorn_kihlman@hotmail.com
eller till Kåge – Kenneth Gustafsson: tel.013-66560 (säkrast kvällstid) e-post: k.g.gustafsson@telia.com

Välkommen att bli en ännu bättre Healey-förare på både bana och gata !
Drivers Open är den enklaste formen av tävling inom Svenska Bilsportförbundet.
Grundregeln är att man måste utforma banslingan så att man ej överskrider 80km/t
(det kommer att göras med chikaner).
Vid första tävlingen på Malmby blir det tre klasser en för respektive klubb.

VÄLKOMMEN!

Kolla upp hur din försäkring gäller!
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Galleri

Mark Pangborn på väg in på Silverstones målraka.
Foto: Tommy Lyngborn

Peter Korner Trophy till Sverige
Av Nils-Fredrik Nyblæus

Healeys. Det började med att Anders Lotsengård, Mats
Svanberg, Robert Peterson, Kåge och Anders Schildt samt
undertecknad åkte över till England i början på juli för att
deltaga i The John Gott Memorial Race på Silverstone.
Faktum är att Joe sa till mig att det var vårt Healey Race
på Falkenberg 2008 och vårt stora engagemang i att få dit
engelsmän och holländare som gav honom kicken att ordna
detta internationella race för bara Big Healeys. Vi var sedan
kvar i England efter John Gott Memorialoch körde fler race
där under sommaren. Själv körde jag The Signtec Trophy
Race också på Silverstone dagen efter. Helgen därpå körde
Anders, Anders och jag The Healey Championship Race på
Snetterton på lördagen och på söndag körde Mats AMOC
(Aston Martin Owners Club) GT/GTS Pre 66 Race och jag
själv i AMOC 50-ies GT/GTS. I augusti körde så Kåge och
Anders igen i The Healey Championship på Brands Hatch.
Och som alla säkert vet vid det här laget inte helt utan
framgångar för Schildt jr.
I november 2010 blir det dags att åka till The Annual
Dinner Dance and Price Givings i England igen – vi måste
ju återlämna vandringspriset!

We have made a special drink to celebrate - moosepizz
(dom menade Vargtass). Not bad at all!
PETER KORNER TROPHY
2000
2001
2002	

Äntligen vår! Vilken fantastisk känsla!! Mark Lister överlämnar vandringspriset.

och därmed ansvarig för all Healey Racing i
vackra röda Austin-Healey 100. För cirka
- Hello Nils-Fredrik,
England. Samtalet började så här:
tio år sedan fick han i samband med ett
Hello
Nils-Fredrik,
it’s
Joe
–
Joe
Cox
from
Healeyrace i England senare på lördagskvällen
it’s Joe – Joe Cox
Healey Drivers International in the UK.
en hjärnblödning. Det bar sig inte bättre än att
from Healey Drivers
ARE YOU SITTING DOWN? (Det är ju inte
han dog samma kväll, i armarna på nämnde Joe
så ofta man får en sådan fråga)
Cox på en pub. Hemsk historia.
International in the
- Hi Joe. Well, yes I am sitting down.
Till hans minne instiftades då The Peter
- I have the honour and the great pleasure
Korner Trophy. Det är ett mycket vackert
UK. ARE YOU SITTING
to inform you that the Swedish Racing Team
vandringspris som utdelades första gången år
DOWN?
who raced at Silverstone will be awarded The
2000 och allstå har delats ut 9 gånger förut.
Peter Korner Trophy for your Healey racing
Varför får man det? Ja det är litet speciellt
n fredag i november 2009 fick jag ett
in the UK in 2009. This has just been decided
därför att det delas ut till den eller de som
oerhört spännande samtal från England.
by the Board of Directors of the Austin Healey
man tror att Peter Korner själv hade velat ge
Det var Joe Cox, styrelseledamot i AustinClub UK and we would like you to come over
det till, om han hade varit i livet. Det handlar
Healey Club UK tillika tävlingssekreterare
to England on November 28th to receive the
om Austin-Healey Racing och den mest
beautiful trophy at our
entusiastiska, uppoffrande, största och kanske
Annual Dinner Dance
framgångsrikaste insatsen som gjorts under
and Price Givings in
året och som verkligen tillfört Austin-Healey
Swindon. Will you
Racing något nytt och stort. Det är ju verkligen
come?
en ära att man upplever det så.
Vad gjorde vi då som var så speciellt? Nja,
Wow, wow , wow!
vi hade helt enkelt buskul med våra raceVad säger man?
Vilken fantastisk
överraskning.
Och vilken ära!
Thank you very,
very much. We
really appreciate
it! Självklart
- jag kommer.
Vad är då Peter
Korner Trophy?
Vem var Peter
Korner? Och
varför får man
den?
Peter Korner
var en Healey
entusiast från
London som
under många
Mats hade kvällens snyggaste
år racade sin
Anders var kvällens snyggaste (och snabbaste!).
manchettknappar.
Nisse hade kvällens snyggaste skjorta.

2003	
2004
2005
2006
2007
2008
2009

E
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The Peter Korner trophy - en mycket vacker racing 100 på pedistal under glaskupa.

Jeremy Welch, Nurburgring
300kms
Tim Welch, Nurburgring 300kms
Alexander Kolb och Thomas
Sobietzki, Nurburgring 1000kms
Rinus Sinke och Jaap Sinke, Spa
Six Hour Race
Bruce Montegomery, Assen One
Hour Race
Chris Clarkson, Goodwood
Fordwater Trophy
Mike Thorne och John Todd, Le
Mans Classic
David Smithies, Spa Six Hour
Race
Messrs. Grace, Wolley,
Campfield jr, Bicknell och
Pangborn – Swedish Raid
Team Sweden; Nyblæus,
Schildt, Schildt J:r, Lotsengard,
Svanberg, Peterson – UK Raid!

Fler bilder från detta tillfälle finns
på klubbens hemsida.

Vilket prisbord. De två röda bilarna var kvällens finaste priser. Främst Peter Korner Trophy och bakom den John Gott Memorial.

19

Första resan med Healeyn
Text: Thomas Almér Foto: Berit Almér

En dag dök det upp en annons
på Blocket: ”Austin Healey 100
Six. En riktig engelsk klassiker
i fint skick. Bilen är från 1957,
totalrenoverad 1989. Den har
sedan dess körts c:a 700
sommarmil. Finns i Eslöv. Pris
175.000”.
”Vi åker och tittar på bilen”, sa jag. ”Vi
köper enkel biljett, så kan vi köpa en
returbiljett om vi inte köper bilen. Vi får
säkert de pengarna för Alfan”. Berit, min
tålmodiga hustru och följeslagare, sa OK
efter viss tvekan. Vi införskaffade två
postväxlar, en på 160.000 och en på 5.000.
Mer än 165.000 tänkte vi inte betala.
Tog tåget till Eslöv, där säljaren mötte oss.
Han var en pratglad trevlig skåning som
visade sig sälja bilen på uppdrag av en
slöjdlärare i trakten. Slöjdläraren var inte
vidare tekniskt lagd och säljaren hade varit
den som skötte det tekniska. Bilen hade
bara använts till och från golfklubben med
klubborna i baksätet.
Säljaren bodde i en fin skånelänga, vars
uthus visade sig innehålla allehanda

godsaker. Två
Marcos, varav en
tävlingsutrustad
för bana, en
Jaguar XJ6, en
MGF (fruns) och
en Dodge Viper
(sonens). Med
andra ord så var
hela familjen
motorgalen.
Healeyn stod
i ett garage,
lämpligt nog med
smörjgrop, vilket
underlättade
inspektionen.
Det där med totalrenovering visade sig
vara en viss överdrift. Karossen var dock
helt rostfri, vilket avgjorde vårt (mitt?)
beslut. Motorn var renoverad enligt
uppvisad faktura.
Men det måste ha gjorts med motorn
sittande kvar i bilen, eftersom
kylarslangarna var original (!).
Provkörning. Vägen utanför gården var
svagt bomberad och när vi korsade vägen
skrapade avgassystemet i
backen. Visst är Healeyn låg,
men så låg? För övrigt gick
den bra. Lite obalans i hjulen
förstås, med det fixar man lätt
med en balansering...
Besöket drog ut på tiden. Berit
blev betuttad i MGF:en, som
även den skulle säljas och,
måste följaktligen provköras.
Säljaren ville dock inte gå med
på vårt förslag på paketpris för
två bilar.
Efter provkörningar,

Vem kan motstå en sådan bakdel....?

förhandlingar, inspektion av Jaguar
Marcosar och Viper, kaffedrickning och
demonstration av hur man använder
softtopen, mer förhandling, hade vi missat
chansen att ta tåget hem. Vad göra? Vad
tror ni?
”Tror du vi kan köra till Stockholm”,
frågade Berit säljaren skeptiskt. ”Ja
absolut!”, svarade säljaren. ”Jag kan
visserligen inte garantera kylarslangarna
och liknande, annars inga problem”.
Innan vi lämnade Eslöv skulle det tankas.
Efter tankningen – inte ett liv i motorn.
Startmotorn snurrade piggt, men för övrigt
döööööd. Ringde upp säljaren, frågade
om han kände till egenheten. Konstigt”,
tyckte han. Det måste vara något ånglås.
Vänta lite, så startar den säkert. Efter en
halvtimme, som fördrevs i sällskap med
en måttligt nykter gammelbilsbeundrare”,
startade bilen. ”Puh, äntligen kan vi
komma iväg härifrån” tänkte vi och drog
hemåt. Vi hade närmare 60 mil framför oss.
Vädret var hyfsat stadigt, med allteftersom
vi körde norrut verkade det som om vi

att det var nästan en
timme sen vi stannade.
Öppnade motorhuven
samtidigt som en buss
rullade in med ett lass
tyska pensionärer. Jag
försökte förtvivlat få
igång bilen, bl a genom
att hälla vatten över
förgasarna för att kyla
dem. Tyskarna hejade på
genom att ge ”goda råd”.
”Wie ein wundershönes
Auto”, ”Wie alt ist
der Wagen”, ”Haben
Sie Kraftstoff genug?
” Varum giessen Sie
På Alfan är det ett handgrepp. Det här är som att resa ett tält.
Wasser an den Motor?”
körde ikapp en molnfront. Efter ett par
Ich versuche es zu
timmar satte hungern in och vi stannade
kûhlen. Ich denke die vergasern zu heiss
vid ett rastställe. Gott med lite mat.
sind”, försökte jag på stapplande tyska.
Klockan närmade sig 19 och mörkret
Vad skulle man göra? Helst skulle jag
velat säga: ”Bitte Halt
die Klappe” und Weg!”
(den som inte kan tyska
har inte missat något
viktigt).
Efter mycket om och
men startade eländet
och vi for vidare. Den
första förälskelsen går
över så småningom, har
jag lärt mig, men att
det skulle gå på ett par
timmar… Vi närmade
oss Linköping, som vi
för evigt förknippar med
denna resa. Nu kom
regnet, och inte lite, det
sänkte sig i augustikvällen. Vi hade ställt
öste ner. Vi måste av motorvägen och
Healeyn inom synhåll och såg en ung
hitta en mack eller annat tak så vi kan
man komma fram och fotografera bilen.
sätta upp sufletten. Jag såg en skylt med
Kul, va! Mätta och belåtna tillbaka till
bensinpumpsymbolen och följde dess
bilen. Startade den tror ni....? Inte, trots
riktning, trodde jag. Snart blev vägen

allt smalare och regnet allt intensivare.
Vindrutetorkaren på min sida lossnade
och jag fick sticka upp huvudet ovanför
vindrutan för att överhuvudtaget se
någonting. Vi konstaterade att vi kört fel,
vände och hittade så småningom ett tak
utanför någon sorts lastkaj. Jag svängde
in mot kajen och samtidigt hördes ett
brak. Vi hade kört över en trottoarkant
som jag inte såg i regnet och slagit sönder
avgassystemet. Bilen lät som ett flygplan
från första världskriget. Nåväl upp med
sufletten, vilket som de flesta av er vet
inte är helt enkelt i dagsljus. Vi gjorde
det i skenet av en avlägsen gatlykta
medan regnet blåste in under det lilla tak
vi hittade. Vi satte upp sufletten så gott
det gick. I mörkret fattade vi inte hur
framkanten fästs mot vindrutan och fick
vi bara fast på min sida, så Berit fick sitta
och hålla fast den mot vindrutan. Det land
där det regnar mest i världen tillverkar de
mest primitiva cabrioleterna. Inte nog med
att det är ett projekt att sätta upp dem, det
läcker ju in när man kör. Vindrutetorkaren
på Berits sida flyttade jag över till min sida.
Klart att köra vidare. Startade motorn?...
Vi tillbringade den kommande halvtimmen
ätandes den godispåse som Berit köpt vid
förra stoppet. Motorn startade till slut, sen
vågade vi inte stänga av den mer.
Berit undrade varför det kluckade så
konstigt på hennes sida. Dörren var fylld
med vatten. Renoveraren hade tydligen
glömt att borra dräneringshål.
Resten av resan gick nonstop till Uttran.
Berit krampaktigt hållande suffletten mot
vindrutan. Vi var glada för den värme som
resterna av avgassystemet strålade in i
sittbrunnen. Avståndet mellan Linköping
och Uttran har aldrig varit längre. Klockan
två på natten kom vi genomblöta, huttrande
och lomhörda vrålande uppför vår tysta
fridfulla väg.

.....eller en sån här front?

Motorrum i totalrenoverad (?) Healey
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Foto
Tommy Lyngborn

Vad är det slöjdläraren hittat på här?
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Berit och jag på Vårmönstringen 2009
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Långvarigt Healeyberoende

En Japansk Austin Healey, eller…?


Det
ser väl ut som ett riktigt helgerån
att publicera en bild på en Japansk
”riskokare” i vår fina klubbtidning. Men
det finns lite intressanta fakta bakom
skapelsen Datsun 240Z som relaterar
till våra kära Healey bilar!

Här kommer mitt och Lenas bidrag till avdelningen ”Vi som ägt vår Healey länge listan” .
Se bifogat kvitto på köpet av DAH 715 den 3/7 1973 till priset 6.500:- inhandlad på Sven Andersson Bilfirma i Särö utanför Göteborg.
Min inbytesbil var en vit Triumph Spitfire 1967. Jag minns att vid hemkomsten, stolt som en tupp, i min coloradoröda Austin Healey,
syrran utropar: - ” Va fan brorsan – har du lackerat om MG´n” .
Ovanstående bild av mig och Lena i DAH 715 är tagen på Anderstorp Raceway sommaren 1974. Healeyn är utrustat med vad som
på den tiden var det häftigaste som fanns – Kromade 6,5” AC-cobra hjul samt slitna Viking Sport radial, som kanske inte var lika
häftigt…
Bästa hälsningar
Clas Arleskär

Så här ser DAH715 ut idag
Nostalgia
presenterade
min och
Gorans
bil 2007
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1967 - 68 sjöng Healey 3000 på sista versen
för USA marknaden. Det fanns ingen möjlighet
att med enkla medel modifiera bilen för
att klara de nya och hårdare krocktesterna
samt krav på avgasrening. BMC tog beslutet
att lämna den för bolaget så viktiga USA
marknaden och 1968 blev de sista Healey
bilarna registrerade. BMC’s reträtt lämnade
ett öppet marknadssegment vilket Datsun
(senare Nissan) var snabba att fylla. Men vart
kommer Healey’n i den bilden? Hösten 1967
såldes tre nya BJ8 Healey till Japan och enligt
obekräftade rykten gick alla tre till Datsun
fabriken där olika ingenjörs team plockade
isär bilarna. Kanske en skröna men tittar vi på
lite mer fakta runt många detaljer på en 240Z
ligger det nog lite sanning bakom det hela för
när bilen presenterades 1970 hade vi följande
likheter;
Datsun 240Z har samma hjulbas som en
Healey. Konstruktionen i stort följer i mångt
och mycket samma designkoncept som en
Healey, enkel robust bil utan en massa ”tingel
tangel”.
Motorn är mycket lika uppbyggd men
byggd helt i aluminium och har topp med
överliggande kamaxel. Effekten var 170 hk
vilket senare ökade då man började med
elektronisk insprutning.
Utväxlingar för bakaxel och växellådan är
nära nog identiska med en Healey. En Datsun
med den femväxlade lådan har 100% samma
data som för en Healey låda med overdrive!
Utgången för hastighetsmätare kabeln sitter
på samma ställe som för en Healey och har
samma gängor etc!
Nu frågar sig säkert många, hur sjutton vet

författaren allt detta? Då jag var medlem i den
Amerikanska Healey klubben var det många
artiklar om hur man kunde förstöra sin Healey
med allehanda alternativa motorer! Allt från
stora fläskiga V8:or till t.ex. en Datsun 240
motor. Jag har sparat en del gamla tidningar
och i ett nummer finns en bra artikel om hur
en medlem i klubben modifierade sin BT7
bil med en sådan motor. Det var den enklaste
konverteringen han varit med om! Eller vad
säger ni om att;
Motorfästena är nära nog identiska, på den
vänstra sidan passar fästet direkt på blocket
och för den högra krävs bara ett nytt hål!
Fläkt, vatten tempgivare, oljetrycksgivare
och gasreglage passar direkt på utan några
som helst modifieringar. Bakre fästen för
växellådan kräver bara en enkel adapterplatta
för att passa in, kardanen måste kortas av lite

men det är ju en
enkel sak. Lådan
går in i original
Av Ulf Aggeryd
tunneln utan
några som helst
modifieringar.
I övrigt kan vi
notera att oljefilter,
startmotor
positionen och
layouten för
avgassystemet är
den samma.
Slutresultatet
blev mycket
lyckat enligt killen
som gjorde detta
byte. En bil som
inte läckte någon
olja (hur kul är
det?) och med
bättre effekt och
framförallt en
viktbesparing på
ca 150 kg vilket
gjorde bilen mer
balanserad och
rolig att köra!
På den tiden var ju även delar till en Datsun
betydligt billigare och lättare att få tag på.
Det är lite för mycket likheter för att man
helt kan bortse från att en av historiens (innan
Mazda Miata) bäst säljande sportbilar faktiskt
är en kopia av en Healey. Datsun / Nissan
240-280Z fanns på marknaden i ca 15 år och
såldes i stora antal i USA och även på andra
marknader!
Man frågar sig då; vad hade hänt om BMC
hade beslutat om att stoppa in pengar i
utvecklingen av en Healey för 1970-80 talet?
Kanske hade Healey märket funnits kvar än i
dag och gett de Japanska tillverkarna en match
om marknaden för enklare sportbilar! Ingen
vet och vi får numera vårda bilarna vi har kvar
bäst vi kan och bevara de för nästkommande
generationer.
Healeyhälsningar från Ulf och Johan!
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Imants och Inta
Av Thomas Almér
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mants, en sjöman som seglat på
värmen och gått i land i Åkers
Styckebruk. Bilintresset grundlades
redan på 50-talet då han fick vara
med pappa och meka med pappas Chevor.

under skalet. Imants plockade ner bilen i
minsta detalj. Efter 4 års Intensivt arbete
blev bilen precis klar till THEMIS 2008.
Resultatet är en av de finaste renoveringar
jag sett. Alla detaljer i originalskick. (med
reservation för förf.
begränsade kompetens).
Att bilen dessutom har
en mycket ovanlig färg,
Florida Green, gör den
inte mindre intressant.
Det är en färg som man
antingen älskar eller
hatar. Av alla bilarna
på THEMIS i Tylösand
var det bara denna
bil med den färgen.
Med säkerhet drar den

Efter sjömanslivet körde Imants olika
amerikanare. Första renoveringsobjektet
var en Chevrolet Impala Cabriolet
1966. När barnen flugit ur boet vaknade
bilintresset och en MGA 1500 1958
iförskaffades. Den köptes av Kjell
Johansson i Getinge. MG i all ära, men en
Big Healey är väl den ultimata sportbilen.
Imants hittade en körbar orörd Healey
3000 BT7 (tidigare USA-import) i Nacka.
Vid närmare granskning visade det sig
(som vanligt) att det doldes mycket rost

blickarna till sig.
En sak har jag
lärt mig under
min tid som
Healeyägare;
När jag träffade
Healeyägare i
början frågade
jag vad för
modell har
du? Allt som
oftast visade
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det sig att vederbörande hade fler än en
bil. Imants är ett typiskt exempel. Vi
har hittills gjort bekantskap med Imants
MGA och Healey BT7:a. Han har nyligen
fått tag i en BN6:a, som han plockat
isär. Den står nyblästrad och väntar på
operation rosteliminering, dvs. skära bort
allt rostigt och svetsa in fräscha delar.
Motorn har stått i åratal utan topplock,
som hade spruckit. Cylindrarna har tjänat
som gömställe till en ekorres nötsamling.
Nu har Imants renoverat motorn. Resten
av delarna ligger i en pall och väntar. Vi
ser fram emot projektets framskridande.
Vi kommer att följa Imants idoga arbete.
Just nu ligger projektet på is i väntan på
badrumsrenovering. Förhoppningsvis kan
vi få en del tips.

nns

Imants har fler roliga projekt på lut

Den som spar han har tyckte ekorren

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 professionella förgasarrenoveringar, byter och brotschar kingpinbussningar,
monterar inredningar och suffletter, renoverar och balanserar motorer,
balanserar ekerhjul korrekt m.m. m.m. Välkommen med alla förfrågningar.

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

Husbondegatan 36B
507 60 BORÅS

www.concourshealeys.com
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Framgång för AHCS i BCCC
Av: Peter Bäckström

Rover Club of Sweden, 2 inteckningar.
Morgan Owners Group, Sweden, 1
inteckning.
TVR Club of Sweden, 1 inteckning.
Triumph TR Club of Sweden, 1
inteckning.
British Automobile Club, 1 inteckning.
Vandringspokalen tillfaller den klubb som
först lyckas få tre inteckningar.

Blandade britter vid en av kontrollerna.

D

e skånska medlemmarna i de
brittiska bilklubbarna samverkar
i paraplyorganisationen UBCC-

South.
Varje år anordnar UBCC-South ett antal
trevliga arrangemang, varav ett är BCCC,
British Car Clubs Championship eller
på svenska Brittiska Klubbkampen.
Evenemanget är ett trevligt familjerally
med diverse prov för både förare och codriver. Tyngdpunkten ligger på upplevelse
av vacker natur, vackra bilar och trevliga
människor. Förra årets rally startade i
Helsingborg. Undertecknad var speaker
och organisatör utom tävlan, men som
framgår nedan gjorde klubbens deltagare
en kanoninsats. Har ni möjlighet att
deltaga i september i år så tveka inte, det
är en sant njutningsfull upplevelse.
Data om Klubbkampen 2009:
Antal deltagare: ca 150 st.
Antal startande fordon: 70 st.
Antal fordon som fullföljde: 66 st.
Äldsta närvarande bil (utom tävlan): Morris
1935.
Total längd: 7mil.
Huvudsponsor: Yves-Rochér Scandinavia.
Priser från bl a: Yves-Rochér Scandinavia,
English Car Care, British Sports Car Centre.

Individuella priser (rätt vikt är 1124 g):
1. Torsten Jönsson/Ing-Marie Leander,
Austin-Healey 3000 1966, 46 poäng/1250 g
2. Daniel Kreuz, MGA 1600, 46 poäng/870 g
3. Peter Lindvall, Jaguar XK120, 1952, 45
poäng
4. Bengt Möller, Morris Minor 1957, /1125 g
Resultat klubbtävlingen:
1.    Mini Club Sweden    40,7
2.    Austin Healey Club of Sweden    38,0
3.    MG Car Club    37,54
4.    Morgan Owners Group    36,25
5.    Swedish Jaguar Club    35,45
6.    Triumph Club of Sweden    35,4
7.    Rover Club of Sweden    34,9
8.    TVR Club of Sweden    34,5
9.    Sv 6/80 & MO/MM Registret    33,7
10.  Triumph TR Club of Sweden    28,3
Resultatet innebar att Mini Club
Sweden tar sin andra inteckning i
Vandringspokalen!  
Ställningen mellan klubbarna är därmed:
Mini Club Sweden, 2 inteckningar.

Specialpriser:
Längsta anfärd: Bertil Tenland Rover 820
Si, Uppsala
Strapatsrik anfärd: Lennart Persson/
Cecilia Wattsgård, Austin-Healey 3000,
Malmö (punktering på motorvägen norr
om Malmö, fick assistans av Torsten &
Ing-Marie)
Äldsta deltagande fordon: Per-Ola
och Marie Hallqvist, Triumph 1800
Roadster årsmodell 1946.
Torsten Jönsson och Ing-Marie
Leander, AHCS, vid prisbordet.
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Av Ulf Aggeryd

riser

samtliga p

www.verktygsboden.se

Ordertelefon 033-20 26 50

s!
inkl. mom

gängverktygsatser

Med reservation för prisförändringar och feltryck

Fräsmaskin zX7025

Poleringsmaskin

(tUmsats)

En mycket gedigen
maskin som passar
industri, verkstad
och hobbyproffs.

400-2800 rPm

Hej alla Healeyvänner!
Vilken vinter! Jag kan inte minnas att vi haft så mycket snö och
kallt sedan barnaåren, och det är länge – länge sedan! Men har
vi olika säsonger så ska det väl vara kallt den här tiden på året,
sedan är det väl bara att hoppas på att vi blir kompenserade för
den bistra tiden med en lång och varm vår och givetvis en bra
sommar.
Men när kylan biter i skinnet är det en bra ursäkt att krypa in
i garaget och njuta av bilarna. Vi har ägnat den stora delen av
hösten och vintern åt att svetsa rost på Alfan. Johan har blivit en
mästare på att svetsa rost – träning ger färdighet! Farsan försöker
hänga på och har även han börjat få till det hela! Herre du milde
tid vad en Alfa kan rosta! Ju mer man gräver i bilen dess mer
trasig eller helt obefintlig plåt finner man! Men det är roligt som
attan att få återskapa en gammelbil! Ber om ursäkt för att vi
pratar om något annat än Healey bilar!
Men på Healey fronten tog vi ett tappert försök under Julhelgen
att montera cabben på 100:an. MEN med mycket dåligt resultat.
Magnus hade varnat oss innan att detta är en svår sak att ge sig
på, och allt han sagt blev tyvärr sant! Trots en mängd goda
råd från Magnus, många telefonsamtal, bilder över nätet och
peppning kom vi inte längre än att konstatera att det ser för j…igt
ut. Stort TACK Magnus för all din hjälp men det räckte inte ända
fram!
Vi får se hur vi kan gå vidare men vår egen kompetens räcker inte
till för den här övningen!
När det gäller marknaden har det inte varit någon jättefart på
Healey bilar så här långt. Stora mastodontauktioner pågår just
nu i skrivandets stund i Scottsdale Arizona USA. Det är en helt
otrolig mängd bilar som säljs. Vi pratar om 1000tals bilar under
en tvåveckors period med ett antal auktionsfirmor inblandade
och vanligtvis sätter dessa två veckor tonen för marknaden och
priserna för resten av året!
Vi kör fortfarande med växelkurs 7,00 mot Sek.
Jag har bara en bil att rapportera om innan Scottsdale och den är;
Barret-Jackson Las Vegas, USA.
Austin Healey 3000 Mk2.
HBJ8L 36330. Champagne färgad med svart inredning, 5037
miles sedan full professionell renovering. Allt kan bara beskrivas
som perfekt och i 100 % kondition.
Kondition 1.
Såld för 74 800 USD – ca Sek: 523 600.
Kommentar:
En perfekt bil och såldes för ”rätt pengar”.
Min egen högst personliga kommentar!
Försök att få ihop en bra bil för runt 500 000! Även om man får
28

objektet gratis så är det svårt att skapa en bil som får en ”No.
1 rating” för dessa pengar. Vi vet ju av egen erfarenhet vad det
kostar, och då är Johans 100 kanske i bästa fall en 1- eller 2+ bil!
Förhandsinformation från Scottsdale!
Jag väntar på alla detaljerade rapporter från Scottsdale men över
nätet får jag löpande information om hur det går på de olika
auktionerna. Så här långt kan vi se att följande Healey bilar sålts;
1962 Austin Healey 3000Mk2. HBT7L15902.
Såld för USD: 44 000 – ca Sek: 308 000.
1976 Austin Healey 3000 Mk3. HBJ8U4243G.
Såld för USD: 49 500 – ca Sek: 346 500.
1954 Austin Healey 100. 1B214739.
Såld för USD: 51 700 – ca Sek: 361 900.
1966 Austin Healey 3000 Mk3. HBJ8L 26843.
Såld för USD: 44 000 – ca Sek: 308 000.
På just denna auktion (den första i en lång rad) såldes det 150
bilar av 168, vilket ger en ”hit rate” av nära 90 %. Hela auktionen
drog in USD: 19 664 100 – ca Sek: 138 millioner! Inte så illa
pinkat för en dags jobb i tältet! Jo alla de stora auktionera har
byggt upp ”tältstäder” runt hela auktionsområdet! En av firmorna
fick se sina tält försvinna i en stor storm med en hel del skador på
alla bilar, men mer om detta senare i nästa rapport då jag har mer
detaljer runt allt som hänt!
Sena nyheter från Scottsdale!
På Barret-Jackson auktionen vilken är den största av de fyra har
följande Healey bilar sålts;

879:-

Såld för USD: 44 000 – ca. Sek: 308 000.
Såld för USD: 23 650 – ca. Sek: 166 000.
Såld för USD: 40 700 – ca. Sek: 285 000.
Såld för USD: 60 500 – ca. Sek: 423 500.
Såld för USD: 68 200 – ca. Sek: 478 000.
Såld för USD: 47 300 – ca. Sek: 331 000.
Såld för USD: 48 950 – ca. Sek: 343 000.
Såld för USD: 79 200 – ca. Sek: 555 000.
Såld för USD: 39 600 – ca. Sek: 277 000.
Såld för USD: 66 000 – ca. Sek: 462 000.
Såld för USD: 70 400 – ca. Sek: 493 000.

Ser ut som Sek: 555 000 är toppennoteringen så här långt. Med
tanke på alla bilar som säljes lär jag inte få detaljerade rapporter
på alla bilar men förhoppningsvis kommer det lite intressanta
uppgifter framöver! Tycker själv att Healey marknaden verkar
klara sig riktig bra så här långt, inga stora dramatiska sänkningar
– inte heller några nya toppnoteringar!

Ultraglozz

Art.nr 70189

sUPerPolish 500 ml
Gängsats 45 delar. Förpackat i kraftig
plåtväska. Stål i tungstenkvalité.
Både tappar och snitt.

326:-
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8.900:-

Så låNgT lAgrET räckEr!
ArT.Nr 76538

CylinDermätare

756:-

Art.nr 68203

KOMPLETT
VERKTYGSVAGN

:
9
9
9
.
9

PlåtstiFtssats CleCo
Clecos används vid fixering av plåt vid
överfallssvetsning. 26 delar

INNEhållEr: 256 DElAr
+ vErkTygSkrokAr!

saXlyFt

ArT.Nr 87933

Kapacitet: 3 t, Lyfthöjd: 1800, Längd: 1550-1950 mm,
Totalhöjd: 2150 mm, Vikt: 850 kg

38.500:-

art.nr 81934

tennsPaCklingset Pro
1

498:-

Art.nr 85137

6
7

3

5
9

2

4

10

Plasma inverter 30a

8

2.415:Art.nr 75819

FÖlJanDe artiklar ingår
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

71826
50565
75254
72759
72758
73799
73262
73261
73263
73286
59043

Verktygsväska Keter Work Mate
Karosseritenn, 20x5x450 mm, 3 st.
Bera-Fix pasta, 0,5 kg
Träspattel, 20 mm
Träspattel, 50 mm
Halvmask Basic Pack SR90-2
Handtag till karosserifil
Karosserifil Z2, 350 mm
Karosserifil Z2, 350 mm
Monteringshandske, get stl 10
Skurduk 500x600 mm

Kontaktuppgifter
Butikstelefon
Ordertelefon
Orderfax

327:56:215:69:88:506:336:328:346:22:10:-

rÖD arbetsPall
meD hJUl

Med inverterteknikens hjälp har denna plasmaskärare
kunnat göras lätt och med smidig handbrännare. IP23
klassad och 1-fas anslutning, gör den användbar i tuffa
utemiljöer vid skärning i tunnare gods, plåt, rostfritt
koppar och aluminium. HF tändning garanterar säkra
starter och bra snittkvalitet. Levereras med plasmabrännare 4 m samt 3 m återledarkabel.
Kan användas mot mobila
elverk. Idealisk för all form av
tunnplåtskärning. Inbyggt
överbelastningsskydd.
Inbyggd tryckluftsregulator. Robust kabinett
i ABS plast.

033-15 72 75
033-20 26 50
033-26 39 90

Öppettider i butik
Måndag-fredag
Lördagar
Söndagar (stängt i juli)

Butiksadress Källbäcksrydsgatan 1, 507 42 BORÅS

Vinterhälsningar från Ulf och Johan.

Prisvärd polermaskin med rätt varvtal för polering av båtar och bilar. Lätt och smidig maskin,
Prisvärd polermaskin med rätt varvtal för polering
av båtar och bilar. Lätt och smidig, väger endast
2,4 kg.

Art.nr 63248

11

1956 100-4, BN2.
1958 100-6, BN4.
1959 100-6, BN4.
1965 3000, BJ8.
1960 3000, BN7.
1960 3000, BT7.
1963 3000, BJ7.
1966 3000, BJ8.
1967 3000, BJ8.
1966 3000, BJ8.
1967 3000, BJ8.

698:-

Art.nr 77877

99:SE prISET!

5.535:Art.nr 81851

ArT.Nr 85444

08.00-18.00
09.00-15.00
11.00-15.00

3000 m² butik i Borås
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Healeymarket

Mörkblå sommarskjorta med kort ärm

NYHET!

Mörkblå sommarskjorta
med kort ärm. Austin Healey
Club of Sweden broderat på
ryggen.
Storlekar: S, M, L, XL, XXL
Pris: 435 kronor

8lkfdfY`cik`[e`e^\ejfd^\i[\ed\jkealke`e^j]lccXcje`e^\efd
[\cZbiXjk\#jeXYYXjk\#mXZbiXjk\fZ_d\jk`eki\jjXekXY`cXieX%
BcXjj`b\ieXic`bXm`bk`^Xjfd[\_\kXep_\k\ieXÆfd`ek\m`bk`^Xi\#
]Xbk`jbk%M`bXe`ek\cfmXjkfijcX^\ecje`e^fd\e^\cjbXY`cXi`mXia\lk^mX
]XjkYiXeiX #d\e`8lkfdfY`cdk\i[lXcck`[jgeeXe[\Y`cXigi\j\e$
k\iX[\`cjbXe[\]igXZbe`e^%

SORTIMENT

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

Detaljerade beskrivningar på www.healeysweden.com/regalia
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Pike Lacoste typ
Väst 		
Scarf 		
Paraply		
Bilhink		
Badlakan		
Picknickfilt

120:170:210:500:100:275:120:-		
280:-		
230:-

Quality Trim and Upholstery
from A H Spares Ltd

Halsduk, ull		
Pins 			
Slipshållare		
Vagnsmärke		
Jackmärke		
Dekal
		
Registeringskylthållare
Austin-Healey 100 i tenn
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280:20:30:280:35:20:50:150:-

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

Ring direkt –
annars vet du hur det blir!

Följande nya medlemmar hälsas varmt välkomna till
Austin Healey Club of Sweden.
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Blå Oxfordskjorta

Christer Lundström

Ramlösa

AH 3000 mkIII

Over the past year we have invested heavily in
565
Staffan Larsen
Ludvika
AH Sprite mkIII
our facilities and improved upon a number of
566
Steve Norton
England
stock items. We very much pride ourselves in
being able to offer our customers the ultimate
Konstintresserad?
in quality and our manufacturing processes are as original as we can
possibly make them.
För tredje året går Uttrans Hantverks- & Konstrunda av stapeln
Recently we have re-organised our Trim Shop layout, purchased new
lördagen den 28:e och söndagen den 29:e augusti kl 11:00-17:00.
equipment and doubled the production staff. We now have over 30
Parkering: hos Almérs på Övrasjövägen 8, Uttran.
years of automotive upholstery experience and our uncompromising
Välkomna!
approach to quality coupled with the way we continually strive for
authenticity means that the replacement upholstery that we supply is
second to none.
We have been concentrating on improving our Big Healey range,
however we are now looking at ways to develop the Sprite and
Midget parts we offer. We have just begun manufacturing our hoods
and tonneau covers in Mohair which is an engineered “twill weave”
Reservdelar och Tillbehör till din M.G. Triumph,
hooding material specially formulated to the exacting standards of
Austin Healey och BMC-Saloon car
the modern motor industry. These Mohair hoods and tonneaus do
årsmodell 1955 och framåt
not require any special treatments. They are harder wearing than the
standard vinyl material and benefit from superior quality, improved fit
and a noticeable reduction in cabin noise through enhanced insulation
qualities inherent in the fabric.
We have an extensive range of materials in original colours, and
vast stocks to quickly fill your orders. We can also customise your
upholstery to your unique requirements. We will be happy to supply
you with samples by post, simply contact our sales team who will be
more than willing to assist.
Fax. 08-664 53 18
Also if there are any products you feel we should offer or which
could do with improvement, we would be more than happy to hear
Lidingövägen 75 - 115 41 Stockholm
from you.

Tel. 08-664 53 10

B{ICvJEALK
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Enthusiast nr
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Happy Healeying.
The A.H Spares Team

www.britishmotor.se
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KEEPING THE LEGEND ALIVE

Fire!!

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

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.
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,

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.

Steve Norton

