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PG har ordet
Vårt 40- årsjubileum med årsmötet närmar sig och när ni
läser detta är det bara någon vecka kvar. 106 personer har
anmält sej vilket betyder rekord och att vårt mål är passerat.
Vi hoppas naturligtvis på att vädergudarna även denna gång
är på sitt allra bästa humör. Känn er hjärtligt välkomna!
Den lyckade tre-klubbsträffen som genomfördes för
första gången förra året kommer i repris den 11 september
i år. Preliminär kallelse finns i tidningen och närmare
information kommer att finnas på vår hemsida.
Som ni märker i en annons inne i tidningen söker vi efter
en efterträdare till vår webmaster Johan Aggeryd som på
grund av tidsbrist avsäger sig uppdraget. Känner någon sig
manad eller kan rekommendera någon så är ni välkomna
med förslag.
Enthusiastens redaktionsgrupp önskar som vanligt bidrag
till tidningen. Skriv om din renovering eller den senaste
semestertrippen med Healeyn. Bra bilder på Healeys
välkomnas också, både till omslag och till mittuppslag.
Omslagsbilder får gärna vara fotograferade i stående format.
Racingsäsongen har startat och flera av våra Healeyracers
kommer även i år att kombinera sin racing hemmavid med
internationellt tävlande, Nisse startar på Mallory Park och
fortsätter till Silverstone där Mats och Anders ansluter för
AHCS National Event at Silverstone. Anders Schildt har
planerat att tävla på Nürnburgring samt Våler i Norge. Följ
deras framfart i tidningen och på webben.
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Nu är det för sent att anmäla sig till evenemanget.
Om du däremot vill delta på årsmötesförhandlingarna på söndag förmiddag den 13 juni,
är du välkommen. Vi vill dock att du anmäler deltagande i förväg via;
e-post: ahcs40@healeysweden.com, eller telefon: 0709-294262.

Välkomna alla klubbmedlemmar och Healey åkare hem
till oss på Ekebo utanför Nyköping den 4 augusti. Vi
bjuder på grillat i trädgården på eftermiddagen från kl 15
Ni får gärna komma tidigare om ni vill.

Avfärd från Ekebo kl 17.
Anmäl gärna om ni kommer till n.nyblaeus@telia.com.
Då kan vi också reservera plats i hamnen för rätt antal
bilar och sända er en vägbeskrivning till Ekebo.

MEDLEMSÄRENDEN mm
membership@healeysweden.com

Vid ihållande regn inställes grillningen. Detta meddelas
senast kl 10 den 4 augusti via mail till de som har anmält
sig.

PLUSGIRO
405161-1
ORGANISATIONSNUMMER
802422-4415

Austin Healey Club of Sweden är ansluten till
Motorhistoriska Riksförbundet

SÖNDAG 1 juni – årsmötesförhandlingar och avslutning.

Förra året kom det 00 bilar! Till hamnen alltså!

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

Nästa nummer av Enthusiasten kommer i
sept 2010. Manusstopp den 15:e aug.

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.

På kvällen åker vi alla Healeys in till Nyköpings hamn där
det är traditionell Hamnträff med tema Engelska bilar. Se
www.automobilsallskapet.se.

HEMSIDA www.healeysweden.com
E-POSTADRESS info@healeysweden.com

SOLNA

FREDAG 11 juni - Ankomst (incheckning öppnar 15.00). Barbeque vid Båthuset från 19:00.

Grillfest 4 augusti

KLUBBENS ADRESS
Austin Healey Club of Sweden
c/o Gustafson
Bälingevägen 15
125 41 ÄLVSJÖ

TRYCK:

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

TEKNISKA KOMMITTÉN
Lars Engwall
08-745 06 94
Bengt Larsson
044-24 83 94
Erik Sandgren
0176-193 51

FÖRSÄKRINGSKOMMITTÉN
Per Schoerner, 08-746 7169, (insurance@healeysweden.com)
Bengt Larsson, 044-24 83 94, (bengt_larsson@hem.utfors.se)
Magnus Karlsson, 033-13 79 06, (492karlsson@telia.com)

//PG

11-13 juni 2010

Jubileumskommittén: PG Johansson, Nina Nyblaeus, Göran Nilsson och Anders Gustafson.

SEKTIONER
Magnus Karlsson
033-13 79 06
(492karlsson@bornet.net)
Anders Lindman
0921-199 85
(anders.lindman@nll.se)
Gunnar Berger
08-708 73 11
(gunnar.berger@lhandelshus.se)
Raoul Kennedy
0418-66 20 66
(r.kennedy@telia.com)
Kjell Eriksson
054-86 61 29
(ke-bkkjelleriksson@swipnet.se)

Norr

-årsjubileum

Nu är det snart dags för klubbens 40-årsjubileum. När tidningen trycks har 105 deltagare
anmält sig! Det innebär att vi tangerar tidigare rekordet vid 30-års jubileumet på Öland.

STYRELSE
Per Gunnar Johansson, ordförande
070-692 65 11
(chairman@healeysweden.com)
Håkan Hansson, kassör		
0708-18 18 23
(treasurer@healeysweden.com)
Anders Gustafson, sekreterare
0709-29 42 62
(anders@myhealey.com)
Johan Aggeryd, webmaster		
0730-51 34 32	
(webmaster@healeysweden.com)
Raoul Kennedy, medlemsregistret
0733-96 25 12
(membership@healeysweden.com)
Tommy Lyngborn, redaktör		
0708-70 04 54
(austin.healey@comhem.se)
Nils-Fredrik Nyblœus, marknadsansvarig 070-637 06 08
(n.nyblaeus@telia.com)
Per Schoerner, MHRF-försäkringen
073-560 51 54
(insurance@healeysweden.com)
			
REVISORER
Kjell Eriksson och Göran Berger
Göteborg
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Välkomna!

Artiklar publicerade i Enthusiasten
tillhör Austin Healey Club of Sweden.
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Nina & Nils-Fredrik Nyblaeus



I samband med klubbens 40-årsjubileum har redaktionen
bett några veteraner att minnas varsitt decenium.
Denna gång är det Anders Lotsengårds tur att reflektera
över det glada åttiotalet

80-talet

Början på klubbens nedgång och (nästan) fall!

Å

ttiotalet var ett strålande Healeyoch sportvagnsårtionde för mig
– men dessvärre inte för klubben!
Jag blev Healeyägare bara någon vecka
före den för mig då okända klubbens
10-årsjubleum i juni 1980, och hittade
klubben några veckor senare. Medlem nr
113 i klubben blev resultatet.

ordförande och vice ordförande. Samtidigt
tillsattes en helt ny redaktionskommitté för
tidningen. Nu skulle det hända grejor!
Det började strålande – den nyvalda
redaktionskommittén för tidningen
insomnade i samband med tillträdandet.
Tidning nr 2/83 är för evigt begravd
outgiven någonstans norr om Stockholm.

Årsmöte på Kinekulle 1984

Kände mig då som väldigt ny vid sidan
av övriga medlemmar, som verkade varit
både Healeyägare och klubbmedlemmar
sedan Hedenhös (känns så fortfarande
ibland!). Årsmöte i Deje 1981 (mer om
det i annan artikel) och sedan i Hjo 1982
avlöpte utan incidenter (d v s blev inte
vald till något!).
Mats Svanberg, enda Healeyägaren i
mina hemtrakter i mörka Småland som
jag hittat och blivit bekant med (och
så småningom god vän med), och jag
noterade att den mångårigt hårt arbetande
styrelsen med PO Heiwall och Claes
Arleskär som bärande delar med viss rätt
började närma sig sin västgötaklimax
– det hände inte så mycket. Samtidigt
hade ungdomarna som varit klubbens
ursprungliga kärna hamnat i en
begynnande medelålder, med ”Volvo-villavovve” –syndrom och framförallt barn
och karriär som distraherande inslag för
ett rimligt nöjesliv med Healeyåkande. Ett
antal bilar hade också åldrats i takt med
sina ägare, och var knappast lämpade för
längre utflykter för bekväma 40-talister.
Inför årsmötet 1983, då det kom
alarmerande rapporter om att det inte
fanns ens en stomme till ny styrelse,
kom Mats och jag överens om att göra
ett försök, och växla vartannat år mellan


Jag fick alltså inleda mitt ordförandeskap
med att dessutom bli redaktionskommitté.
Hämtade hem lådor med kuvert och
brevpapper mm från ovan nämnda
begravningsplats och började skriva,
klippa och klistra (jo de var så det
gick till då!). Turligt nog hade vi till
mitt företag inskaffat en supermodern
skrivmaskin, med frasminne (rena
datorn!) och raderknapp (yippie! tyckte
en lätt ordblind Lotsengård), och en
modern kopiator som blev rejält inkörd!
Nummer 3/4 1983 innehöll på detta sätt

två ordförandespalter, den första som jag
skrivit till aldrig utgivna nr 2/83 och den
för det aktuella dubbelnumret.
När jag nu läser de 2-3 nummer som
jag producerade under min ordförandetid
väcker det nostalgiska känslor – vad ung
och optimistisk man var!
Mats Johansson, 190-centimetersman i
en kycklinggul Sprite, trädde in som en
räddande ängel på årsmötet på Kinnekulle
1984 och blev redaktör. Tack Mats, du
producerade många bra nummer som
annars aldrig skulle kommit ut. Vart tog du
vägen förresten, länge sedan vi sågs?
Samtidigt hade mitt rejsande med
Fiat X1/9 börjat ta överhand. För att
möjliggöra årsmöten förlade vi dem ett
par år i sträck, inklusive 15-årsjubileet
1985, till Kinnekulles Sportvagnsmöte den
sista helgen i maj, med årsmötet inträngt
mellan träningar och tävlingar.
Eländet accelererade – Hult Healey
med tillhörande ännu intensivare
tävlande dominerade allt mer både Mats
Svanbergs och min fritid, vi bestämde
att försöka göra en rejäl avslutning på
vår styrelsekarriär med 15-årsjubileet på
Kinnekulle i maj 1985. Det lyckades sådär
– fin jubileumströja, ca 25 bilar på plats,
men något riktigt GO! blev det aldrig.
Den nytillträdande styrelsen med
Arne J från Göteborg som ordförande
lyckades inte vända den pågående
trenden – allt färre hade tid och möjlighet
delta i klubbens aktiviteter. De flesta
valde att engagera sig i sina lokala
flermärkesklubbar, och antalet bilträffar
ökade drastiskt under 80-talets senare
hälft.

Gränna1986. Fr vänster: Helen Elmgren, Leif Carlström, Börje Engvall, Kristina Bengtsson,
Iréne Björling, Kerstin Svanberg, Göran Utter, okänd.

För att göra en lång historia kort. Gränna
1986 – 25 medlemmar, drygt 10 bilar,
Nyköping 1987 ungefär lika. Sedan
”försvinner” klubben – mellan 1987 och
1989 finns varken tidningar eller protokoll
utgivna vad jag kan se. Själv var jag
ständigt frånvarande genom att det alltid
var någon tävling under aktuella helger.
Stockholmsmaffian med Gunnar Berger
i spetsen räddade det som fanns kvar. En
ren stockholmsstyrelse tillträdde 1988 och
med Rolf Lindholm som redaktör kom
”nödutgivning” av tidningen i gång 1989.
Tunna åttasidiga utgåvor, men dock en
tidning ett par gånger per år. Tack Gunnar

med flera, utan er insats hade klubben inte
överlevt! Det fanns allvarliga planer på
att bli en sektion inom någon annan klubb
och kontakter togs med Englandsklubben
för att försöka ersätta vår Enthusiast med
RevCounter. Det stupade på priset, ca 200
procent av vår medlemsavgift!
90-talets första hälft gick i samma
tecken, men stockholmarna lyckades hålla
nödtorftigt liv i klubben. Nyköping 1991 12
bilar, 1992 uppskjutet till höstens BSCM
p g a bristande intresse etc. etc. 1994
bestämde ”styrelsemaffian” att nu var det
dags att aktivera landsorten. Mötet förlades
till Vadstena och, tro det eller inte, men ett

Mats Svanberg Gränna 1986

20-tal bilar dök upp. Inför 25-årsjubileet
1995 gjordes ytterligare ett försök till
aktivering. Det lyckades hyfsat – vi var
över 30 bilar i Eksjö, med den då enda
svenskregistrerade 100S-en i spetsen.
Sedan började det hända grejor i kubben
- barnen utflugna, privatekonomin under
kontroll för de flesta, nyrenoverade bilar,
hotell i stället för tält mm mm. Men det
är en annan historia, där en blygsam
västgöte och en englandsresa har en
framträdande roll - det var 80-talet jag
skulle skriva om!
Anders Lotsengård

Austin Healey Club of Sweden

söker
webmaster
Vår ansvariga för klubbens hemsida sedan många år, Johan Aggeryd har på grund av utökade arbetsuppgifter sett sig
tvungen att prioritera sin civila karriär, vilket vi till fullo stöttar.
Detta innebär att vi måste hitta en efterträdare till honom.
Samtidigt har styrelsen också beslutat att satsa ytterligare resurser på den allt viktigare informationskanalen, hemsidan. Vi
kommer att köpa in en ny plattform för att göra det enklare för administratören att göra uppdateringar och förändringar.
Vi söker därför någon som har eller vill skaffa sig kunskaper i konsten att administrera klubbens hemsida.
En hyfsad datorvana och lite känsla för Healeys tillsammans med ett gediget engagemang är de egenskaper vi tror är
grundläggande för att klara av uppgiften.
Webmastern ingår i redaktionsgruppen för klubbtidningen och websidan. Vi har regelbundna möten där vi hjälps åt att
planera arbetet. Webmastern kan bo varsomhelt i landet då vi har goda möjligheter att använda telefonkonferenser.
Givetvis kommer styrelsen också att stötta den kommande webredaktören i arbetet med full kraft.
Om du är intresserad så kontakta PG Johansson för vidare information.
Vi vill härmed också framföra vårt varma tack till Johan för det gedigna arbetet han lagt ner för klubben.
/Redaktionsgruppen

Hjo 1982 Lars Götstedt. Claes Aggestig och Mats Johansson
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Vinterkörning med Healey

blivit klokare men väl äldre och mitt rekord
är fortfarande -36 nedcabbat.
Några tipps vid vinterkörning, ha koll på
att inte vätskor fryser, glykol i kylsystemet
och sprit i spolare, och lättflytande olja.
Skärma av framför kylaren så att inte
styrväxeln kyls ned och så att du själv inte
får fartvind på dig. Om riktigt kallt håll ned
hastigheten.
Tänk på att du kan vara svår att
uppmärksamma av medtrafikanter, som
tror de ser i syne. Passa på snösträngar som
kan lyfta bilen och få hjulen att förlora
markkontakt, snö och issträngar kan ge
överraskningar om du inte är mycket
försiktig med överväxeln. Prova någon gång
att köra öppet en strålande dag, det blir ett
minne för livet!

Av: Anders Lindman

Här är dokumentationen på att jag ägt min Healey så länge att jag plastar på tio-i-topp-listan

V

id middagen den 5 maj 2010 ringde
Anders Gustafson och frågade om
jag skulle komma på 40 års mötet.
Egentligen ville han försiktigt påminna mig
om löfte att skriva en artikel i vår tidning.
Det kom en och annan snöflinga utanför
och hustru Gunilla lade frostskydd över de
nysatta vårblommorna men våren var på väg.
När detta kommer i tryck är nog sommaren
kommen och de som kan köra sina Healys
har för länge sedan plockat fram dem ur
vinterförvaringen. Då kan denna berättelse
om vinterkörning kanske locka någon att
inte ställa undan bilen när vintern åter
närnare sig.
I Boden 1973, på hösten när jag ställde in
min Austin Healy 3000 mkIII i sitt garage
för den kommande vintern, passade jag på
att lämna in det läckande värmepaketet för
renovering. Garaget var av typ korrugerat
plåt utan värme men med motorvärmaruttag.
När vintern kom blev den ovanligt sträng
och då kom den första oljekrisen. Påbud kom
om att stänga av alla motorvärmarutttag. Jag
hade glykol i motorn för cirka -20 grader,
vad göra. Jo hälla i mera glykol, men för
att få cirkulation i motor och kylare var jag
tvungen att varmköra bilen. De flesta av
er har kört er Healey besvärande varm på
sommaren, men försök att köra den varm
vintertid så ta god tid på er. Bilen måste
köras med belastning. Vintertid räcker
det inte med att skrapa rutan fri från snö
på utsidan, insidan måste vara fri från
frost. Utan värmepaket ingen defroster. På
min gamla folka var vindrutan plan och
lättskrapad så jag var van att skrapa insidan
fri. Men Healeyn har ratten i vägen och för att
orka vrida på den i sträng kyla måsta man ta i
av bara den med båda händena. Så hur göra?


Jomen visst, man cabbar helt sonika ned
och kör öppet, då blir det ingen frost på
rutans insida! Sagt och gjort, jag klädde
mig väl enligt flerskiktsprincipen. Ytterst
en vindtät gul Tensonjacka, på fötterna
rymliga näbbskor, täckbyxor, tumvantar,
fårskinnsfodrad läderhuva och glasögon typ
äldre med vinklat glas, gjorde att jag inte
frös. Efter ett par varv runt centrala Boden,
ingen längre sträcka, Boden är en liten håla,
blev bilen så varm att termostaten öppnade
och glykolen cirkulerade. Termometrn stod
på -34 grader. Det var en vacker vinterhelg
men gissa om de få som var ute på promenad
stannade och tittade. När väl ryktet spred sig
om att det var en tokig distritsläkare som var
ute och körde blev det ett tag riktigt lungt på
jobbet...
Vintern 1975-76 blev det åter riktigt kallt
och jag kunde inte motstå att köra. Då var
det -36 i Boden men en bit uppåt Harads,
väg 97 mot Jokkmokk, rapporterades det
ned mot -40. Jag lyckades lura med mig en
lika tokig kollega och vi for mot kallhålet,
nedcabbat förståss och nu funkade värmaren
men det blev ju förstås inte direkt varmt ens
vid fötterna. Men trots att vi var väl klädda
så blev det nog så kallt när vi kom upp i lite
fart. Bilen hoppade på de fyrkantiga hjulen,
motorn ville inte gå upp i temperatur och
styrningen blev för tung för att jag skulle
orka hålla bilen säket på vägen. Vi stannade
och efter mycket backande och styrande
körde vi tillbaka. Men med nytt köldrekord.
Under flera vintrar körde jag av och till
nedcabbat i vackert väder. I Östersund hade
jag 71-72 låtit göra snabblänkar för att kunna
köra i svår snö. Jag har fortfarande kvar en
uppsättning knallhårda dubbade däck på
mina gamla målade 60 ekrars orginalfälgar.

På vinden ligger även ett gammalt skidställ
som kunde spännas fast på bagageluckan.
Det blev tillstukat natten mot 2 januari 1973
då jag på väg från Hemavan till Boden i
för hög fart på “blå vägen”, nuvarande E12
som går mellan Umeå och Mo iRana, fick
sladd på glashal is i de ökända Brånnaviks
kurvorna, straxt ovanför Slussfors, 10 mil
ovanför Storuman. På nyårsnatten hade det
stormat våldsamt när varmluft kom in. Stor
del av älvdalen blev strömlöst. Jag trodde
jag kunde köra Healyn med fyrhjulsställ på
vinterväg men den här gången klarade jag
inte av det. De första sladdarna gick men
att styra åkande baklänges uppför en kurvig
backe blev mig övermäktigt. Vi snurrade
in i snövallen och voltade ett helt varv
men landade utan personskador på hjulen
i djupsnön bredvid vägen. Vi hade hjälm,
störtbåge och fyrpunktsbälten. Gunilla
förstod inte först att vi voltat. Vi hittade våra
skidor och med en långtradares hjälp drogs
vi upp på vägen. Den var så hal att vi fick
hålla oss i bilen för att stå stilla i blåsten.
Med händerna skottade vi hjulhusen fria från
snö. Höger fram och bakskärm var buckliga
och höger sidoruta var väck, sufletten lätt
stukad. I Slussfors väckte vi en garageägare
och fick en pappskiva att täcka sidorutan.
Vägen till Boden tog lång tid och jag var
åkrädd.
Nu förtiden pallar jag upp bilen i varmgage
över vintern. För några år sedan blev det
riktigt riktigt kallt en vinterdag, bussarnas
bromsar frös och kollektivtrafiken ställdes
in. Termometern visade på minus 50
grader! Min famlj gick på tårna och drog en
lättandens suck när jag inte tog fram spaden
för att skotta bort snön framför porten
bakom vilken Healyn stod. Jag hade inte
Enthusiast nr
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Planeringen inför årets BSCM är i full gång. I år kommer rallyt att gå i trakten runt
Nyköping. Startplatsen blir Vagnhärad.
Information kommer så snart den är tillgänglig att finnas på klubbens hemsida:
www.healeysweden.com Håll även ögonen på www.bscm.se
där finns alltid senaste info om årets rally.
Datum för BSCM 2010 är lördagen den 21 augusti.

Treklubbsträff

lördagen den11:e september
Förra årets lyckade höstavslutning tilsammans med Triumph- och M.G.-klubbarna kommer att upprepas i år.
Liksom då kommer vi att samlas och åka ifrån två olika platser. Ni som väljer att samlas norr om Stockholm kommer
till OK/Q8 i Kungsängen klockan 10.00. De söder om samma stad ses vid Botkyrka kyrka vid samma tidpunkt.
Målet för årets utfärd är vid denna tidnings utgivande inte 100% klart med det blir med största säkerhet
Strömsholms Slott utanför Eskilstuna. Där kommer vi att få en visning av slottet och en gemensam lunch i värdshuset.
Så fort allt blir klart kommer informationen att publiceras på klubbens hemsida.
Har du några funderingar angåendet detta så ring Tommy Lyngborn 0708-700 454.
välkomna!



Resa till landet nerunder och underbara bilar
Text och foto: Raoul Kennedy

AH 100 med V8 motor och breddad kaross. Sågs på TEHMIS 2008.

V

arje påsk är det National Rally
för AH klubbar i Australien. Det
är fem klubbar som turas om
att arrangera mötet. 2010 hölls det 39:
de mötet i Creswick av Austin Healey
Owners Club of Victoria i en liten ort
med bra hotell några kilometer norr om
Ballarat. åtta mil nordost om Melbourne
i Victoria. För de som inte har läst
geografi ligger delstaten Victora på östra
sydspetsen av kontinenten. Självfallet
var vi 4 som kom från Sverige de mest
långväga gästerna i mil räknat. Men inte
i restid. Vi fuskade genom att ta flyg
den största sträckan.1800+ mil. Det tar
bara några timmar. Vi tycker att Anders
Lindman lägger ner tid på att komma till
möten i Sverige och det skall han beundras

för. I Australien har han många kolleger
som kör 200 och upp till och över 400 mil
för att komma till mötena. Det betyder
att de bilar som kommer till mötena är i
mycket gott skick men med många mil på
mätaren. På detta mötet kom ett antal bilar
från Perth i Western Australia. En resa på
minst 4 dagar och 400+ mil. Enkel resa.
Mötet varar i 3-4 dagar. Vi kan kalla dem
entusiaster!
På långfredagen samlades 320 personer
till mötet, de flesta i egna bilar. Några i
lånta fjädrar som Torsten Jönsson och
Lennart Persson. De hade lånat en bil av
Greig Provan i Melbourne för att köra ner
till mötet med. Förutom Sverige var Nya
Zeeland, Canada och USA representerat.
Australiensare kräver öl. En av spon-

sorerna var ett Tasmanskt ölmärke, Jame.
Vädret i de södra delarna av Australien
präglas av Ishavet i söder och öknen i
norr. Dvs fyra årstider på en dag kan
förekomma, allt beroende på vindarna.
När vi kom till Melbourne den 1 april var
det 7-8 grader varmt ,med andra ord lite
kyligt. För att fördriva tiden fram till att
mötet officiellt öppnade åkte vi ner till
sydkusten och körde den berömda Great
Ocean Road. Den byggdes på 30-talet
som ett nödhjälpsarbete på samma sätt
som många vägar i Sverige under samma
tid. Great Ocean Road band samman
många byar längs kusten och gav dem
bättre kommunikationer med omvärlden.
Fiske och andra verksamheter spirade och
byarna växte och blev fler. Idag är det

Solnedgång över Twelve Apostles
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En katt bland hermelinerna, AH BN3

mycket fritidsboende där. En av världens
bästa surfingstränder finns längs vägen.
Den geologiskt intressanta ”Twelve
Apostels” dvs det fanns en gång tolv stora
raukar vid stranden. Genom erosion har
ett par rasat och nu är de inte tolv längre.
Klipporna består av sandsten. Vind och
vågor äter sig in, ungefär 2 cm om året, i
klipporna.
Cecilia, jag och ett antal andra
turister såg solen gå ner i havet från en
utsiktspunkt. Det är en upplevelse.
Efter en par timmars körning och ett
besök hos vänner i Ballarat anlände
vi till hotellet och blev mycket väl
mottagna av arrangörerna. Vi hade anmält
önskemål om ett lite rymligare rum. Vi
blev bönhörda, Rummet var det största

Paul Freestones 100/6 hade THEMIS-dekalerna kvar

hotellrum jag har sett. Två sängar 180
breda. Det kallar jag dubbelrum. Dusch
och jacuzzi i ett stort badrum därtill. Vi är
ju vänner så vi samsades i en av sängarna.
Vi kom när James Boag hade slagit upp
sin trailer med öl. Dvs ett släp som var
byggt som en bar. Fäll upp luckorna på
sidorna och baktill, koppla in strömmen
och du får iskall öl ur tappkranen.
Nåja någonstans fanns en pipeline till
bryggeriet för ölen tog inte slut, eller var
det fat som kom. Jag shåååg innte shå
nogaa. När baren stängde var det dags för
drinkar före maten. James Boag stod för
en härlig buffé med god australiensisk
mat.
En stand-up komiker underhöll efter
middagen och det var en upplevelse även
om skämten var
avsedda för de som
är insatta i lokala
förhållanden.
För oss
nyanlända till
landet med en viss
dygnomställning
var det inte svårt
att stanna uppe
sent men väl att
stiga upp nästa dag.
Enligt kroppen var
det ju sen kväll
när det var dags att
Torsten och Lennart njuter av James Boags goda öl

stiga upp och köra en timme till en stad,
Maldon, där vi skulle ställa ut bilarna, dvs
de som hade Healeys. Vår Hundai fick stå
utanför. Köra! Det är vänstertrafik i detta
anglosaxiska land. Rondeller är svåra,
parkeringsplatser är också luriga det finns
inga mittlinjer. Växla behövde jag inte.
Bilen hade automatlåda. Men blinkers
och vindrutetorkare hade bytt plats. Så det
blev många slag med torkarna för att visa
hur vi skulle svänga. Märkligt att det gick
utan skador.
Maldon ligger i det område som
drabbades av skogsbränderna sommaren
2008-2009. 200 personer dog i bränderna.
Många träd bar brandmärken. Men annars
var det svårt att hitta märken av branden.
Eukalyptusträden överlever brand och
grönskar igen.
Det är mäktigt att se 130-140 Healeys på
en fotbollsplan. Det fanns allt från BN1
till BT8.
Har ni sett en BN3. Det har jag. En 100
med 6 cylndrar. Det är en prototyp. Hittad
och renoverad. Att den finns i Australien är
nog inte konstigt. Healeyintresset är stort
nerunder. Det finns ju faktiskt ett antal
företag som lever gott på att renovera/
bygga replikor av Healeys. Många bilar
bär tydliga spår av renoveringar. Dvs de är
nästan bättre än nya. De har all utrustning
som en modern bil utom säkerheten i
karossen. Grunden till många av bilarna


Stuart Turner, fd tävlingschef på BMC, var på
plats och höll ett anförande

kommer från USA och byggs om för att
säljas inom landet. Bara Healey Factory
lär ha importerat över 400 bilar.
Det var svårt att ta till sig alla dessa bilar.
Några bilder på bilarna har jag men det
var inte alltid möjligt att få hela historien
bakom bilen. Framåt eftermiddagen var
det dags att åka tillbaka till James Boags
Garden och middag.
Ännu en god middag med trevliga
bordsgrannar. Torsten och Lennart
fanns med i vimlet. Vi träffade på dem
emellanåt. Dvs båda syns väl tack vare
kroppslängden. Stuart Turner kåserade
efter middagen på ett informativt och
roligt sätt.
Det pratades mycket om THEMIS. Alla
var mycket överraskade över det varma
vädret i Sverige. Berömde både hotell och
arrangemang. Men hade svårt att acceptera
att inga Australienska bilar fick starta i
racet. Förståelse fanns men lite surt var
det. Med tanke på de bilar som fanns på
detta möte förstår jag att de ville utmana
Europa.
På påskafton bar det av till Ballarat
och en park i närheten av den sjö där
roddtävlingarna under OS 1956 gick av
stapeln. Fast numera får man nog bära
båten. Sjön har torkat ut, det är ett träsk
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med mycket lite vatten
i numera. Många års
torka har satt sina spår.
Under mars har det
kommit lite regn så
gräsmattorna är gröna
och i viss mån kan man
få tvätta bilen. Men inte
med slang.
I parken var det
mera däckspark men
framför allt var det
race. Ventilkåpsrace.
Ta en ventilkåpa från
en Healeymotor/BMC
Närmast Australiens snabbaste ventilkåpa
motor och sätt hjul på
den. Ett sluttande plan
med två banor riggas
och en startanordning
som släpper två bilar
samtidigt. Rita upp
ett cupschema. Den
som först rullat ner till
mållinjen vinner och
går vidare. Bäst av tre
släpp gällde.
Det var stora hjul,
små hjul, tunga kåpor
från 6-cyl och det var
lätta kåpor från 4-cyl
Klart för start i ventilkåpsracet
spritemotorer. Hjul
med eller utan kullager. Mer eller mindre
på Killmartin Automotiv Sheetmetal
avancerade hjul. CD skivor eller aluminum som låg bara ett stenkast från dagens
med eller utan gummibeläggning. Stora
samlingsplats. Imponeradne kunskap om
hjul i aluminium med lätt ”kaross” vann.
40- och 50-tals bilar främst då Healey,
Ett välgjort arbete med en kåpa från en
MG och Triumph. Förstärkta ramar och
Sprite och stora aluminiumhjul. Nr 33A.
annat. Allt detta i ett litet skjul.
Steve Pike visade upp sin Austin Healey
Efter det besöket drog vi oss också
1954 Streamliner. Ett stort dragplåster,
tillbaka till hotellet för att vila inför
speciellt när det startades upp och
maskeraden som avslutade mötet
varvade några tusen varv. 240 hästar ur en
och dagen. Efter middagen spelade
4cylinders 2,7 liters motor från 50-talet!
bandet Legend. Ett passande namn i
inte illa. Kompressormatad!
sammanhanget.
Dagen tog slut och alla åkte tillbaka
På måndag morgon var det farväl och
till hotellet utom några som ville titta
tack för dessa korta dagar med många
intryck. För Cecilia och mig som fortsatte
till Brisbane ett par dagar senare, för
ytterligare intryck. Att köra genom detta
land i tre dagar och 180 mil är otroligt.
Klimatet ändrades från torrt och svalt till
varmt och fuktigt. Landskapen skiftar från
slätt där horisonten är rak till berglandskap
där horisonten är taggig och dramatisk och
tillbaka.
Brisbane ligger nära vändkretsen och vid
Stilla Oceanen. Ganska behagligt väder
men fuktigt. Solen värmer så att AC i bilen
känns bra.
Vi hälsade på min dotter med man och
två pojkar 3 mån resp 2 år. Körde runt och
turistade i denna del av Australien. Ett par
dagar i Singapore för att hälsa på Cecilias
bror avslutade resan.

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

698:-

879:-

Art.nr 77877

Ultraglozz

Art.nr 70189

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

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.

326:-

Art.nr 63248

SpArA 2.000:NU ENDAST!

8.900:-

Så låNgT lAgrET räckEr!
ArT.Nr 76538

CylinDermätare

756:-

Art.nr 68203

KOMPLETT
VERKTYGSVAGN

9.999:-

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

11

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

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

Steve Pike var där och visade upp Streamlinern
10

Enthusiast nr

117

11

Längsta Healeyinnehavet?
Jag såg i senaste numret av Enthusiasten notisen på sidan 5 om
medlemmar som ägt sina bilar längst. Jag kan därför meddela,
att jag ägt min Austin Healey 1959 sedan den 8/2 1962. Min bil
står nog i medlemsregistret som en 100/6, men enligt chassinumret är den en 3000 (på ratten finns emblemet 100/6 men på
bakluckan 3000).
Som synes pågår renovering. Jag återkommer när denna
slutförts.
Med vänlig hälsning!
Erik Månsson
medlem 186

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
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Hälsningar från Johan och Ulf Aggeryd

På finbilsauktion i Monaco
Text och foto: Johan Aggeryd

Att gå på en klassisk bilauktion är alltid en
speciell upplevelse. Att gå på RM’s auktion
i Monaco är en extraordinär upplevelse med
en sällan skådad samling av fantastiska bilar
från världens mest prominenta samlingar.
Under Valborgshelgen, medan studenterna
super skallen av sig och arbetarrörelsen
demonstrerar, fick jag och pappa möjligheten
att besöka Johan Larson i Nice. Helgen hade
en klar agenda; bilar! Först på agendan;
RMs Bilauktion på Grimaldi Forum. Det
första man möter när man kliver in i den
eleganta lokalen är en Alfa Romeo 6C 1750
Zagato; en skönhet utan dess like. De vackra
linjerna får denna bil att framstå mer som
ett konstverk än ett personligt färdmedel.
Djupare in i lokalen finner vi fler och fler
dyrgipar; en Ferrari 250 GT SWB, en Ferrari
250 TdF, en Ferrari 250 LWB California,
en Ferrari 365 GTB/4 Daytona Spyder,
och inte mindre än två Ferrari 275 GTB.
Alla i välrenoverat skick med en gnutta
patina efter lättare användning. Att se så
många legendariska bilar i samma rum är
nästan surrealistiskt och man får gång på
gång stanna upp och njuta av var och en
av dessa läckerheter innan man rör sig till
nästa objekt. På scenen hade man placerat
”the star attraction”. En BMW 328 Mille
Miglia ”Bügelfalte” i ”as raced condition”.
Prognoserna var 5-7 miljoner…pund. Trots
uppställningen av +20 miljoner kronors bilar
var det en bil i synnerhet som vi letade efter;
nämligen en Austin Healey 100M. Trots
att Healeys är ett frekvent återkommande
bilmärke på auktioner är det få äkta 100M
som kommer till offentliga auktioner. Med
de endast 640 fabriksbyggda exemplaren kan
man lätt påstå att dessa inte växer på träd. Att
14

dessutom se en som är färsk från renovering
är en bonus. Detta vackra exemplar är en
BN2:a från 1956, vackert renoverat i Healey
blue med blå inredning. På lite avstånd ser vi
hur det blänker och skiner om bilen men det
är först när vi kommer riktigt nära som vi ser
standarden på kvalitén. Bilen är renoverad
till absolut toppskick med hänsyn tagen till
varenda detalj. Några exempel på detaljer:
•

Man har valt att montera äkta Lucas
”Le Mans” framlyktor och frostade
blinkerglas framtill; något bara
den sanna entusiasten skulle lägga
energi och pengar på.

•

Däcken har den korrekta
originaldimensionen 165x15 och
X-mönstret.

•

Armacord mattorna i bakluckan har
en finare och tunnare struktur och
känsla istället för den grövre AH
Spares levererade satsen.

•

Samtliga slangklämmor är av
original specifiktion.

•

Trafficatorn har det correcta smala
bakelit blinkerreglaget istället för
den ”plastigare” kromade varianten
som återfinns på senare 3000
modeller (och det man får när man
köper en utbytes trafficator från AH
spares).

Dörrgapen är perfekta runt om och allting
känns minutiöst genomtänkt. Det är först när
man lägger sig på golvet som man ser exakt
hur perfekt bilen är. Underredet glänser utan

den minsta smutsfläck. Golvplåtarna har det
korrekta ”100” utstansat i plåten. Givetvis
är det också dubbla 6 volts batterier. Vem
som än blir den lyckliga ägaren till denna
bil kommer att bli en given vinnare på
concouren inom Healeykrestar och man kan
inte annat än lyfta hatten av till renoveraren.
Med ett ”pre-sale estimate” på 95 – 115 000
Euro är det klart en dyr men väl värd
investering.
Senare under kvällen är det cocktail party
i auktionshallen; ett genomtänkt sätt att
få potentiella budgivare att förföras av
bilarna samtidigt som de bearbetas av de
nuvarande ägarna och auktionspersonal.
Gång på gång hör man hur den vältaliga
auktionspersonalen står och säger ”this will
be an excellent investment that will give you
endless hours of joy”. Man kan nästan se
hur plånboken blir lättare hos de välklädda
herrarna som har tagit med sina fruar för
att godkänna deras nya leksaker. Vi (min
far och jag) hade däremot inga planer på att
lämna Monaco med något ytterligare objekt
och tog tillfället i akt att snacka skit och
dricka gratis champagne. Vi rör oss återigen
mot 100:an och kan inte slita oss från dess
skönhet. När jag står och undersöker i detalj
hur infästningarna till caben har monterats
kommer det fram en kille som glatt frågar
om jag är intresserad av bilen. Det visar
sig att det är ägaren till bilen och hoppas
att kunna smörja de potentiella budgivarna.
Jag svarar att jag själv har en likadan och
bara beundrar kvalitén på arbetet. Jag blir
tvungen att fråga vem som har gjort denna
renovering. Kan nästan bara vara firmor
såsom Cape eller Steve Pike som skulle ha
kunskapen och förmågan att renovera en
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bil till denna standard. ”Ja, det är jag som
har renoverat den helt själv…alltifrån plåt
till lack, till inredning” svarar ägaren Bart
van Tiggelen från Holland. Jag blir något
chockad och frågar om han är professionell
renoverare. ”Nej, jag har detta som hobby
och gör det för att finansiera en framtida
karriär som renoverare av Healey bilar”. Det
är svårt att greppa hur en ”amatör” skulle
kunna göra en renovering till denna standard.
Det visar sig dock att detta inte var första
försöket…och säkert inte sista heller. Bart
har 17 100:or (BN1:or, BN2:or och äkta
100M bilar) som står i olika lager runt om i
världen; många i USA och flera i Holland.
Under hans renoveringsarbete har han liksom
oss andra irriterat sig över den låga kvalitén
på delar från England. Till skillnad från oss
andra som bara klagar och sedan smackar
på grejorna med halvdan passform har Bart
tagit aktiva beslut i förbättrandet av kvalitén.
Han har nyligen förhandlat med Kilmartin
om att bli generalagent i Europa för att
förenkla tillgängligheten på högkvalitativa
ramar och plåt. Han har sourcat inredning
från Kanadensiska Heritage Trim (vilka är
ledande inom Healey inredningar). Han har
luskat fram alla dessa ”hard to find” delar
som ger den genuina tidstypiska känslan
och som förstärker kvalitétsintrycket. Det
tog inte lång stund innan jag vinkade fram
farsan och Johan Larson som sedan tog över
diskussionen. Innan kvällen var slut hade vi
bestämt att besöka Bart i Holland och se om
han kan hjälpa Johan med en ny ram till sin
BN1:a och även gotta sig lite i hans förråd av
100:or som står i väntan på renovering.
Vi lämnar RM’s mingelkväll med gott
humör och trots att ha varit omringad
av otaliga Ferrari’s, Bugattis, Alfor och
Rolls tillbringade vi hela kvällen bredvid
Healeyn. Det är definitionen på entusism
och hängivelse till ett bilmärke. Och hur
slutade auktionen? RM slog världsrekord
i försäljning; 33,235,917 med 86 %
försäljningsratio. Topp 5 bilar var (priser i
Euro):
1.

1962 Ferrari 400 Superamerica
Cabriolet Pininfarina SWB;
2.800.000

2.

1962 Ferrari 250 GT SWB
Berlinetta; 2.632.000

3.

1960 Maserati Tipo 61 ”Birdcage”;
2.464.000

4.

1957 Ferrari 250 GT LWB Tour de
France; 2.352.000

5.

1959 Ferrari 250 GT LWB
California Spyder; 2.072.000

Och den fina Austin Healey 100M:en? Den
gick till en lycklig ny ägare för 106.400; ett
inte illa resultat och bland de högsta vi har
noterat under våra auktionsbevakningar. Låt
oss hoppas att vi ser fler Bart van Tiggelen
renoveringar framöver.
15

Galleri

Thomas Almér på Malmby med sin 100/six
Foto: Tommy Lyngborn

Annorlunda kafferally...
Text: Thomas Almér
Foto: Berit Almér och Tommy Lyngborn

var stillastående och andra varvet startades
flygande. Då gällde det att anpassa andra
varvets fart.
Vinnare blev Peter Pahv i MG ZTT V8.
Vilken härlig stämning och vilka trevliga
människor man träffar och vilka fina bilar.
Det är kul att se lite andra bilmärken
också, man blir lätt insnöad på Healey.

Regnet som var väntat
kom först fram på
eftermiddagen.
Vi tycker väl alla att
det är kul att köra
våra Healeys? Att
få sträcka ut utan
rädsla för polis eller

Olle Erikssons MG TF gick bra i regnet

Vann gjorde Peter Pahv i en MG ZTT V8

Författaren ger järnet

...eller ”Driver´s Open”. Inbjudan från
MG-klubbens ”MG med fart”-sektion, såg
vi i förra numret av Enthusiasten. Det är
en övning i avancerad bilkörning under
säkra förhållanden, snarare än tävling. Vi
var en (3!) deltagare från Healeyklubben
och några passiva åskådare. De flesta
deltagarna var naturligtvis från MGklubben med två MGC, en MGB V8,
MGA och ett antal MGTF, samt en MG
ZTT 260. . Vidare fanns Triumph TR5PI,
TRV Chiamera, Porsche 911, Chevrolet
Camaro, två fantastiskt fina småbilar, en
Cooper och en Abarth 1000, två Lotus
Seven-replikor från Scania Motorklubb
(överlägset snabbast), m fl.

Banan ligger på Malmby gamla flygfält
som numera hyrs ut till bla bilister som
vill öka sin körskicklighet. Dagen började
med körning på slalombana. En bra
uppmjukning för att få känsla för bilen
under hårdare kurvtagning. När kan man
tex prova på att styra med gasen i kurvor
på allmän väg? Så småningom började
den riktiga bankörningen. För min del är
det inte tävlandet i sig som är grejen, utan
att lära känna hur bilen beter sig när man
provocerar den så att man inte ska göra
dumma saker i panik när olyckssituationen
är framme i trafiken- förr eller senare
kommer den. Det vet vi alla.

PG och Bengt lägger upp ritningarna

Björn Kihlman sköter flaggningen
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andra trafikanter är
härligt. Dessutom
under sakkunnig
handledning.
Johan Larsson får hålla till godo med Porsche
under tiden Healeyn renoveras

Vi körde ett antal träningspass, fyra varv
på stöten. Därefter två varv på tid. Den
som hade minsta skillnaden i tid på varven
blev vinnare. Det svåra här var att starten

Janne Andersson åkte TVR Chimaera

Vi funderar på varför inte fler deltog
•

Kåge Gustafsson från MG-klubben
tillika tävlingsledare och utbildare i
Östergötlands Bilsportförbund och
Björn Kihlman från MG-klubben drog
det tunga lasset och gjorde dagen till en
mycket givande inledning på säsongen.
MG-klubbens ordförande, Bengt Sedell
var också synbarligen engagerad.
Vi löste en prova-på-licens för 150 kr
som gäller liknande evenemang hela
säsongen.
Säkerhetsutrustningen inskränker sig till
hjälm, handskar och bomullskläder.
För de som inte hade hjälm, kunde vi få
hyra för 100 kr.
Man kör en och en, så det största
orosmomentet, att komma i kontakt med
andra bilar, kunde uteslutas. Det värsta
som kan hända hände den MGC som
körde av ut i potatisåkern. Han landade
mjukt och kunde ta sig upp på banan för
egen maskin.

Varför inte en TVR som andrabil?
Healeymedlemmen Janne Andersson från
Örebro har nyligen tagit hem en fin TVR
från England. Hur mycket bil som helst
för 60-80 000 kr(!).

•

•

•
•

Alternativt spårval
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Rädd att skada bilen? Du bestämmer
själv vilken risk du tar. Du kan smyga
fram, men då missar du att lära dig
något. Eftersom man inte har något
annat ekipage i närheten finns ingen
risk att krocka. Någon sa att resan till
banan innebär större risk att råka ut
för en olycka än själva bankörningen.
Dessutom läggs banorna så att det inte
går att köra fortare än 80 km/h.
Är det hjälmtvånget som skrämmer?
Är det dyrt att köpa en hjälm? Nej jag
köpte en godkänd på Biltema för under
300 kr. Eller man kan hyra en av K-G.
Däcken tar stryk? Visst tar det lite,
men de flesta av oss kör så lite att vi
får byta däck av åldersskäl och inte av
utslitning.
Är det ordet ”tävling” som skrämmer?
Du tävlar bara mot dig själv – om du
tävlar. Det avgör du själv.
Kostnaden beror på hur många man är
per tillfälle. Ju fler desto billigare. Vid
40 deltagare blir det inte mer än 250 kr
per bil.

MG-klubben
välkomnar alla
intresserade. Sprid till kompisarna. Alla
biltyper, även moderna är välkomna.
Nästa tillfälle går av stapeln på
Oskarshamns flygfält den 22 maj.
Reportage kommer i nästa Enthusiast.
Som avslutning vill jag framföra mitt och
Healeyklubbens varma tack till ”MG med
fart” och ser fram emot fler arrangemang
och fler deltagare från vår sida. Det är
trögt för vissa björnar att lämna idet, men
vi ska väcka dem.

Ralph Björklund körde MGA

Segrartrion

Jättefin Fiat Abarth 1000 var med, utgick tyvärr pga elproblem
19

Mitt första Healeyår
J
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ag köpte min 3000 Mk3 bara någon
vecka före klubbens 10-årsjubileum
i juni 1980. En klubb som jag då inte
ens visste fanns! Den nyinköpta Healeyn
var inte registreringsbesiktigad (och
definitivt inte i skick för detta, även om
jag tog en rövare på besiktningen, men
möttes av huvudskakningar från en enig
SBP-personal i Nässjö redan vid entrén i
besiktningshallen.).
Alltså: här behövdes det skruvande!
Men hur, och var hittar man delar och
goda råd? Steg 1: leta efter en klubb
(Google fanns inte, inte ens Internet)
via telefonkataloger och motortidningar.
Tog Volvon till BSCM i augusti som det
året var i Hjo, rimligt nära mitt hem i
Bodafors. Fick många konstiga blickar
– vem är den där rödlånghårige som mer
kryper under bilarna än står på fötterna?
Fasansfull upptäckt – det skulle finnas
innertrösklar och utriggare, och t o m golv
i bagageutrymmet i en Healey. Goda råd
dyra - en lite småilsken/spydig insändare
till klubbtidningen gjorde susen. Roland
Theander i Älmhult ringde och tyckte
synd om den vilsne smålänningen – han
var själv precis i slutfasen av renoveringen
av sin 3000. Tillsammans med Älmhults
kommun (övertygad om att det var där
han kopierade hela reservdelskatalogen på
blåskimrande kopieringspapper och fyllde
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två fulla A4-pärmar med plastfickor, två
papper i varje) har jag Roland att tacka
för att jag fick en körbar bil till årsmötet i
Deje 1981.
Hörde under våren ett rykte från BMCreservdelsmannen Karlsson (jo, det
fanns såna då!) i Nässjö att det fanns en
(annan) idiot i Eksjötrakten som också
letade/köpte healeydelar. Via klubben
fick jag dennes namn, Mats Svanberg,
nyinflyttad till Hult. Spårade ytterligare
några klubbmedlemmar söderut för
att få ressällskap. Var lite feg – hade
besiktigat Healeyn bara någon vecka
innan, inte kört mer än 4 mil efter vinterns
snabbrenovering och kände behov
av kunnigt sällskap under den långa

premiärresan. Förutom Roland T var det
nämnde Svanberg och Lasse Malm från
Växjö (eller var det Lund då?) med sin
Sprite med Brooklandrutor. Samling på
Esso Motorhotell söder om Jönköping
i arla morgonstund. Svanberg var (som
vanligt) sent ute – ingenjörskunnandet
hade inte riktigt räckt till för att montera
ett bagageräcke
av IKEA-typ på
Healeyn, så han skulle
ansluta senare i
Jönköpingsstrakten.
In på Esso kom en
stelfrusen och skakande
Lasse Malm, iklädd
militärpäls och dito
mössa som dock hjäpt
föga under den ruggiga
och kalla morgonfärdens
första 15-20 mil. I
släptåg, lite lugnare,
kom Roland, iklädd
kofta och vanlig smäck,
tillsammans med Lasses fästmö vilken
han förbarmat sig över i sin uppcabbade
och skönt varma 3000. Efter fyra koppar
kaffe (alla till Lasse M), fortsatte den
regniga färden upp längs Vättern,
där vi mötte andra, än värre idioter
– Vätternruntcyklingens stelfrusna och
slutkörda eftersläntrare hade haft en värre
morgon än vi!
Marschade lugnt i runt 90-100,
eftersom Lasse angivet det som
lämplig marschfart för sin Sprite.
I strilregnet mer anar än ser jag
något blått med tveksamt helljus
komma ångande i omkörningsläge.
Ett regnmoln med Spriteinnehåll
passerar förtvivlat tutande och
blinkande, svänger med risk för
eget och andras (fast han var
fortfarande ensam i bilen) liv in
tvärt framför kolonnen (nåja, vi var fyra
bilar!), tvärbromsar in på en diminutiv
parkeringsficka, rusar innan bilen hunnit
stanna in i skogen och är borta! Viss
förundran och något lite förstämning
sprids bland oss andra – inte kan väl
spriteåkande i regn, trots Brooklandrutor
och vattenfylld bil, ge suicida tankar? Nä,
det var bara de fyra kopparna kaffe som
gett upphov till panikåtgärderna, en något
lättad men fortfarande genomblöt och
frusen Lasse dök upp efter en bra stund.
Gemensam reflektion: var det verkligen
nödvändig – både Malm o Spriten var så
kallt genomsura att ljummen påfyllning
i klädesdräkten och bilen bara borde haft
positiv inverkan.

Svanberg, som vid detta läge anslutit,
tog sedan täten som vägvisare, och fick
ett rejält försprång. Inte för att varken
han eller bilen gick överdrivet fort, skälet
var att ingen ville ligga nära bakom
hans nyinskaffade svartvita 3000, som
droppade ut ungefär en dl olja per mil på
grenröret, så nu vet ni vem som startade

koloxidutsläppexplosionen i atmosfären!
Nåväl, efter fika hos Svanbergs f.d.
grannar någonstans i Västergötland
(?) kom vi fram till Deje. Inte mycket
att tala om – sämre har jag nog aldrig
bott, repmöten undantaget, och vädret
var typiskt svenskt. Jo, en minnesvärd
händelse: Rolands nyrenoverade 3000
väckte berättigad uppmärksamhet,
speciellt stolt var Roland över att ha fått
tag på en NOS spolarvattenburk, med
korrekt felfri Lucastext på. Ända tills
vår norske vän Fritiof med bekymrad
(eller var den skadeglad?) min yttrade
ungefär ”de ska slett icke vare rö texte
på denne årsmodellen, de ska vare blå!”.
Vanligtvis tämligen timide Theander har
nog aldrig varit närmare att få tillnamnet
”norgedråparn”.
Hemfärden var tämligen händelselös, om
man bortser ifrån att tre Helaeys höll på att
bli en efter en oförutsedd stoppskylt vid en
cirkulär ”högfartspåfart” till en större väg
– två Healeys med rykande däck lyckades
väja på var sin sida om den stoppande och
förvånade Svanberg som blev omkörd på
var sin sida av vilt sladdande Healeys.
Föresten, det var inte bara vissa däck
som var högoktaviga, en något krasslig
Svanberg junior (Johan var det nog)
underhöll en hel lunchservering med
ihållande och hjärtskärande skrik under en
knapp timma. Var rena lisan att fortsätta
i den relativa tystnaden en öppen Healey
skänker. Johan blev förresten tvåbarnsfar
nyligen, så nu får han själv se hur det är
– synden straffar sig självt!
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Av Ulf Aggeryd

Hej alla Healey Vänner!
Tänkte börja med en vårhälsning men i
skrivandes stund så öser regnet ner och
det är bara runt +8 grader så våren känns
fortfarande lite avlägsen! Men vi lever på
hoppet!
Våra egna Healey aktiviteter har varit
ganska små. Fick dåligt samvete över en
viss ”vanvård” så en helg blev det oljebyte
och lite ”små fix” på min egen bil och
sedan tog vi en lördag för att fixa till o.d.
problemet på Johans bil. Efter mycket
justerande och milt våld med blyklubba
så ser det ut som vi fått till det hela och
numera kan sonen njuta av bil med mer
än fyra växlar! Suflett-problemet är
fortfarande olöst men vi planerar att slå en
signal till Borås där kompetensen finns,
men experten har ack så dåligt med tid!
Jag kan tyvärr inte rapportera om detaljer
från så värst många bilar denna gång. Det
har sålts en mängd Healey bilar under de
stora Scottsdale auktionerna men som jag
nämnde i min förra rapport så får jag inte
detaljerad information om allt som gått
iväg p.g.a. att det är en sådan otroligt stor
mängd bilar som passerar under dessa tio
dagar. Men lite har rört på sig och vi kan
rapportera om ett nytt Världsrekord när
det gäller priset för en 100M. Och som
grädde på moset så var både Johan & jag
på plats! Inte bara för auktionen utan för
att njuta av Monaco Historic GP, mer om
detta på annan plats. Så denna gång kan vi
för första gången ge vår egen bedömning
av bilen istället för att förlita oss på vad
andra tycker & skriver!
I denna rapport så kör vi med
växelkurserna; USD: 7,20 och EUR: 9,60
mot Sek.
Barret-Jackson Scottsdale , USA.
1959 Austin Healey 100-6.
BN4L72632. Svart med röd inredning.
28542 miles. En på lite håll glänsande lack
visade sig vid närmare koll ha en mängd
problem. Spackel har använts flitigt och
krom och gummilister visar ålderstecken.
Motor med tre SU förgasare vilket inte är
original. Inredningen ”trött” med spruckna
sömmar på sätena och smutsiga mattor.
Påstods ha original mil på mätaren.
Kondition 3.
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Såld för 40 700 USD – ca Sek: 293 000.
Kommentar:
Priset den gick för kan bara betraktas som
”rätt pris” för en bil i denna kondition.
Artcurial Paris Frankrike.
1953 Austin Healey 100-4.
BN1L145421. Röd / vit med svart
inredning. 6322 miles. En av pre-series
bil och byggd i Warwick fabriken och
enligt verifierade dokument ägd av Donald
Healey själv. Professionell renovering i
England under 2007. Lacken och kromet
visar tydliga ålderstecken, inredningen
helt perfekt. Motorutrymmet typiskt för en
bil som har använts och körts. Fin bil med
en ”bra utstrålning”
Kondition 2
Såld för 66 441 USD – ca Sek: 478 400.
Kommentar:
Ursprunget och en bra dokumentation
höjde värdet betydligt, i vår mening med
runt USD: 20 000 (Sek: 144 000) mot en
vanlig 100. Ingen skada skedd och det kan
betraktas som en bra affär för båda parter.
H&H Auctions Buxton England.
1960 Austin Healey Sprite.
AN532016. Grå med röd inredning. 84841
miles. Såg inte mycket ut för världen men
ju mer man tittade ju mer attraktiv blev
bilen! Ingen rost, inredningen i bra skick,
allt man kunde se var original och bilen
var inte ens preparerad för en försäljning!
En typiskt ärlig bruksbil! Säljaren hade
även satt en skylt på bilen för att informera
om att kopplingen inte var 100% bra!
Kondition 2Såld för 19861 USD – ca Sek. 143 000.
Kommentar:
Bil med bara två ägare sedan ny. Unik bil
så till vida att den var i stort sett original
och ingen hade lockats att göra de så
vanliga Sprite modifieringarna. En liten
pärla som förtjänade priset den fick! Blir
inte förvånad att se bilen ute igen efter
lite seriös puts och då med ett pris på runt
25 000 USD.
Nytt rekord för en Austin Healey 100!
R&M Auctions Monaco.
1955 Austin Healey100M.
BN2L231785. Blå med blå inredning. 2

miles! Renoverad av en amatör – Bart
van Tiggelen från Holland. Har haft olika
Healey bilar genom åren och arbetar som
byggnadskonsult. Men från och med
denna auktion tänker han att starta upp
en Healey verksamhet i Holland. Blir
enligt egen uppgift också återförsäljare
för Killmartins produkter från Australien.
Trevlig kille – MEN jag vill gärna se själv
hur han jobbar för jag har lite svårt att tro
på allt man hör utan att se på plats vad han
har och hur han jobbar. Varför tveksam?
Jo för det var en bil som var nära nog
perfekt!
Bilen var enligt alla dokument en av de
få fabrikstillverkade 100M bilarna. Allt
mekaniskt i absolut toppskick. Dörrgap
var helt perfekta, även den så svåra
svängen upp mot vindrutan! Alla små
detaljer såsom slangklämmor, skruvar,
plåtskruvar av den äldre original typen.
Inredningen helt superb och det som
verkligen imponerade på oss båda var att
mattor i bilen och Armacord i bagaget
var inte av den typiska eftermarknadens
grövre kvalitet! Allt såg bara så bra ut,
både inuti och under bilen. Den enda
missen vi kunde se var att lacken på den
bakre delen av bilen inte var 100%, det var
lite ojämnheter i ytskiktet! Alla original
handböcker och verktyg fanns med. Inte
en oljedroppe på golvet så frågan är om
det fanns olja i bilen!! Har aldrig tidigare
sett en Healey som inte läcker olja!
Kondition. Vår bedömning är att detta är
en 1 eller -1 bil.
Pre-Auction estimate var enligt katalogen
95 – 105 000 Euro och den såldes utan
reserv!
Såld för 106 400 Euro – ca Sek:
1 022 000!
Det är bara att gratulera Bart för ett
strålande resultat. Se bilder på denna fina
bil på annan plats i denna tidning!
Eftersom jag ganska ofta befinner mig i
Holland för affärer ska jag ta chansen att
besöka Bart och se vad han har och hur
verksamheten ser ut! Enligt egen uppgift
hade han sju 100 bilar på väg från USA,
varav tre äkta 100M! Mer rapporter
kommer framöver!

Rapport från ”down-under”

I

påskas var jag över en vecka till Australien för att hälsa på
min dotter som tillfälligtvis arbetar i detta fantastiska land. Vi
träffades i Sydney för att efter några dagar där flyga vidare till
Melbourne och där i från bila längs Great Ocean Road. Strålande
väder och på tu man hand med sin dotter så kan ju livet inte bli så
mycket bättre!
Som sann Healey-entusiast förundrades jag inte bara av kängurur på villatomterna och koaler i träden, utan även av hur många
Austin Healeys denna kontinent tycktes rymma. Vid en lunchpaus
i den lilla byn Lorne fick jag tillfälle att prata med en ägare till en
av bilarna. Han berättade för mig att The Austin Healey Owners
Club of Victoria under påskhelgen skulle ha ett nationellt meeting
i Creswick, strax norr om Melbourne. Det lät ju spännande! Efter
överläggningar med dottern, som är en hängiven surfare, bestämde
vi att på nästa dags förmiddag se på Rip Curl Professionell Championship och på eftermiddagen åka upp och titta på Healey-mötet.
Rättvist, eller hur? ”Strax norr om Melbourne” visade sig vara en
tur på 10 mil enkel resa, dessutom inte helt lätt att hitta.
Men så hittade vi till slut rätt. Lön för mödan bestod i att flanera
runt på parkeringen framför hotellet med ett 100-tals Healeys i
prydliga rader. Entusiastiska ägare som gärna i detalj berättade
om sin bil. Några hade skeppat sina bilar till Sverige för att kunna
vara med i Halmstads-mötet. Här kunde man med lätthet spendera
åtskilliga timmar. Tyvärr var vår tid knapp, men när Steve Pike
anlände med sin Streamliner väl förpackad i ett släp så var ju detta
bara ett ”måste”, att åtminstone få se skymten av. Han gläntade,
med illa dold stolthet, vällvilligt på dörren.
Bästa hälsningar,
Claes Lagercrantz

Hälsningar från Ulf & Johan.
Enthusiast nr

117

23

Vårmönstring i första sommarvärmen

min healey

Av: Tommy Lyngborn och Anders Gustafson

Claes Aggestigs gröna groda - ett säkert vårtecken

T

ill årets upplaga av Vårmönstringen i Stockholm, den nionde, hade vi lyckats
med att perfekt pricka in den första riktigt varma och soliga dagen för året. Som
vanligt var Mini Seven Club inbjudna att delta tillsammans med oss.
Rekordmånga bilar, 26 stycken, startade sin tur på fina vägar på Södertörn från Biltema
i Haninge. Som vanligt samlades en hel del bilintresserade åskådare kring bilarna som
gav sig iväg precis vid Biltemas öppningstid.
Färden gick från Haninge via Årsta Havsbad, Tungelsta, Sorunda, Fituna, Grödinge
och Riksten till Lida Friluftsgård där rast med fikapaus vidtog. Campingbord och filtar
placerades ut på gräsmattan och solen gjorde sitt yttersta för att vi skulle njuta för fullt.
Tävlingen mellan klubbarna startade här med ett manöverprov som bestod av att köra
bilen rakt fram fem yards. Färdigheten i detta varierade i hög grad, en del missade helt,
några hade bra precition.
Färden fortsatte sedan mot resans mål. Genom Tullinge och Huddinge till Ekedals koloniområde där en frodig gräsmatta stod för komforten. Grillar tändes och klubbtävlingen fortsatte med pistolskytte och fläktremskastning. Jag som kastat så många flätremmar
genom åren visste inte att det kunde vara så svårt.
Liksom förra året var det Healeyklubben som fick ta emot vandringspriset. Det var
Lasse Johansson som fick ta med sig pokalen hem eftersom det var han som hade mest
poäng av klubbens tävlande.
Nästa år blir det ny startplats men förhoppningsvis samma väder.
Välkomna på 10-årsjubiléet!

Anders Långström körde sin första vårmönstring

Jag blir lika imponerad varje gång jag läser om alla som ägt sina Healeys länge. Jag inser att jag inte kvalificerar mig för den tävlingen
förrän vid 80 - 90 år ålder. Däremot så kanske jag kan kvalificera mig till ”Jag har känt min Healey längst!”
Bifogar en bild från Knutstorp 1983 där jag och min bror Håkan blivit fotograferade av vår far framför hans drömbil. Bilen ägdes av
Per Mauritzson vid den tidpunkten. Förra året körde just den bilen 3 st Healeyrace i England med hyfsad framgång. Ni kan nog gissa
vem piloten och ägaren är numera...!
//Anders Schildt

Renoveringar och reparationer. Vi utför kvalitetsarbeten på engelska sportvagnar. Allt från
Tommie Tellander utför manöverprov

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.

Anders ”Dirty Harry” Gustafson siktar alltid högt

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

Husbondegatan 36B
507 60 BORÅS

www.concourshealeys.com
Börje och Eva på upploppet
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Bosse och Karin njuter av solens varma strålar
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Racepremiär på Mallory Park
Av: Nils-Fredrik Nyblæus
Foto: Nina Nyblæus
Phil Broster

Passerar Robert Rawe i sin 100M som är en kopia av Mike
Thorns bil

David Smithies leder före David Grace som sedan hamnade i sandlådan

Ä

ntligen dags. Det är som att vänta
på julafton. Årets första tävling.
Jag har faktiskt saknat min vitblå
100M. Man vill ju kunna gå ner i garaget
vare sig det är november eller februari och
se om den fortfarande står kvar där. Där
man lämnade den innan höstrusket satte
in. Innan vi fick en meter snö. Innan det
blev 30 grader kallt. Innan det blev mörkt i
tre månader. Innan solen försvann.
Nåja. Jag får skylla mig själv som
en mig närstående person brukar säga,
hon som är 163,5 cm hög och håller på

Författaren flat out
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med regalia. Hon har förstås rätt även
den här gången. Fast hon har inte alltid
rätt (skriver det ifall att hon händelsevis
skulle läsa den här artikeln). Efter racen
på Silverstone och Snetterton i England
förra året i juli så bestämde jag mig för att
lämna in bilen till Denis Welch Motorsport
eller egentligen till Jeremy Welch. Ett
alldeles uppenbart argument var ju att
bilen redan var i England så man kunde ju
spara in på transporten. Ett annat var att
även om bilen gick bra så verkade det ju
som de andra 100M:n gick fortare. Hm.

Man undrar varför? Bilen eller föraren,
eller både och?
Uppdraget till Jeremy var enkelt.
–Please make it go faster!! How very
British. I love it.
Alltnog så provkörde Jeremy bilen
i slutet av juli och föreslog därefter
att vi skulle koncentrera oss på
hjulupphängningar, bromsoptimering och
cornerweighing. Just det som vi inte gjort
så mycket åt tidigare. Plus litet annat smått
och gott.
Det gjorde vi. Ingen åtgärd alls
beträffande motorn (bra betyg åt Magnus
som byggt motorn – tack Magnus) eller
växellåda (skönt för jag hade ur lådan två
ggr midsommarhelgen förra året – det
regnade ju ändå!). Det visade sig att
bakaxeln var helt krokig, som en banan.
Det ena bakhjulet satt 2,5 cm för långt
bak. Den har väl fått sig några kyssar, bla
på Knutstorp förra året när jag smackade
ihop med doktor Lindbergs koja. Men
helt säkert även tidigare i sitt långa
raceliv. Inte konstigt att det rullar trögt.
Ramen var trots sin ålder och efter att ha
racats i många många decennier i USA
bra enligt Jeremy, tom bättre är Healey
Endurance bilen som stod på lyften
bredvid last november när jag var där
och ”besiktigade”. Bromsarna är också
utvecklade, särskilt trycket som inte var
helt lätt att få till med skivor runt om. Nu
Enthusiast nr
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Körde två race på söndagen
på Mallory Park. Banan är
går det lättare att köra toe-heeling som
ca
2,2
km
lång
och i princip en stor oval
enligt The Professor dvs Rauno Aaltonen
med
en
hårig
hårnål
i ena förlängningen.
är absolutly key.
Påminner
i
sin
helhet
mest om Falkenberg
Jag sa till Jeremy att det inte var bråttom
om
vi
jämför
med
våra
banor i Sverige
då nästa race var 2010 men den måste vara
plus en hårnål som är fyra
ggr längre än på Knutstorp.
Snabb som bara den
Genomsnittshastigheten
för mig var 82 miles/h
vilket motsvarar ca
130 km/t. Jämfört
med Knutstorp och
Gelleråsen ca 90-95
km/t och Falkenberg
ca 110 km/t. Det var
4:an med eller utan
overdrive hela banan
Jagar Pat Harris i 2009 års segerbil i Healey Challange
utom i hårnålen då man
gick
ner
på
tvåan.
På Falkenberg
färdig i oktober för sen kommer snön.
hinner
jag
knappt
använda
fyran!
Hur rätt blev inte det. Så bilen blev kvar i
Precis
som
på
Silverstone
har
England över vintern och med Skavsta in
man
fullfartskurvor
efter
de
långa
rakorna.
på knuten var det inte svårt att komma på
Maxvarv
på
fyran
med
OD,
en
mycket
att man kan ju flyga över till priset av en
mycket lätt dutt med foten på bromsen
tankning.
för att balansera upp bilen innan kurvan,
Hur gick det då? Joråvars, ganska bra
ur med ODn och därefter fullt ös på fyran
faktiskt. Nina och jag tog Ryan Air från
genom kurvan. Då gäller det att hålla i.
Skavsta och kinesade sedan hos olika
För mycket gas och man ligger där. Tre
kompisar som bor i närheten av banan.

Fight med Mike Pangborn som med sina Avondäck till slut kom om

Mark Pangborn

Healeys åkte av här inkl David Grace
som jagandes Smithies samtidigt som
han skulle köra om en XK 120 kom ut i
gräskanten. Bilen snurrande ett halvt varv
i luften och blev sedan stående 30 meter
in i sandfållan, 6 tum från en vettskrämd
groda som redan stod där.
I det första racet som var The Healey
Championship gick det litet långsamt. Inte
kört sedan juli förra året i kombination

Mike Thorn med englands snabbaste 100M

med helt ny bana gjorde att jag tog det
lugnt. Dessutom körde alla andra Big
Healeys med Avon däck vilket ger ungefär
två sekunder lägre varvtid. Själv körde
jag på Dunlop Racing som vi gör här i
Sverige.
Race två gick det bättre. Var varmare
i kläderna och alla körde på
Dunlop Racing däck. Det var
ett race för 50-tals sportbilar.
Kom sexa av tolv startande.
Mike Thorn etta med sin 100M
följd av en Aston Martin DB2.
Pangborn femma och Robert
Rawe i sin 100M, som var ny
för säsongen, efter mig. Robert
är en mycket erfaren förare
som också racar en Healey
3000 (till salu om någon är
intresserad) och en Aston
Martin DB4 GT light weight.
DB4:an är världen mest
segerrika DB4 med 133 vunna
race!!
Det tar väl ett tag innan man
är där. Men det är en kul och
spännande resa!
Silverstone nästa. Jo, jag
glömde säga att bilen blev kvar
i England ett par veckor till.
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR
AUSTIN HEALEY CLUB OF SWEDEN
Juli 2009 – juni 2010
Ett nytt verksamhetsår är nu avslutat i klubbens historia. Styrelsen har bestått av PG Johansson, ordförande, Håkan
Hansson, kassör, Anders Gustafson, sekreterare, Nils-Fredrik Nyblaeus, marknadsföring, Per Schoerner, MHRF-ansvarig,
Raoul Kennedy, medlemsregistret, Tommy Lyngborn, redaktör och Johan Aggeryd, webmaster. Styrelsen har haft fyra
ordinarie sammanträden under året. Samtliga möten har varit personliga möten med möjlighet att delta via telefon om så
behövts. Utöver detta har styrelsemedlemmarna haft löpande kontakt när så behövts.
Teknisk kommitté har under året varit för Healey 100, Lars Engvall, 100-6 och 3000, Bengt Larsson och för Sprite, Erik
Sandgren.
Revisorer under verksamhetsåret har varit Göran Berger och Kjell Eriksson. Valberedning har varit Gunnar Berger och
Börje Engvall. Klubbens försäkringskommitté och MHRF:s kontaktpersoner, har varit Per Schoerner, Bengt Larsson och
Magnus Karlsson.
Medlemsavgiften har varit 350 kr för ordinarie medlemskap och 50 kr för familjemedlem. Inträdesavgift 50 kr för nya
medlemmar. Medlemsantalet har under året varit ca 290 medlemmar.
Årsmötet 2009 hölls i samband med Svenskt Sportvagnsmeeting (SSM) i Skåne helgen 4-5 juli på Röstånga Gästgiveri.
Ett 50-tal personer deltog i evenemanget. På lördagen deltog vi i det rally som arrangerades av Sportvagnsklubben
i södra Sverige (MSCC). Målgång var på Ring Knutstorp där också prisutdelningen hölls. Klubben höll sig som
vanligt väl framme och ett flertal medlemmar fick fina priser. På lördagskvällen samlades vi för gemensam middag
på Röstånga. Årsmötesförhandlingarna hölls på söndagsförmiddagen med Anders Lotsengård som mötesordförande.
Årsmötesprotokollet publicerades i det kommande numret av Enhusiasten.
I samband med årsmötet återinfördes utmärkelsen ”Årets Enthusiast”. Healeymodellen som Bjarne Pettersson tillverkade
och skänkte till klubben för många år sedan hade för ändamålet tagits fram och överlämnades till PG Johansson som
mottog 2009 års utmärkelse för sitt stora engagemang i klubben. Mötet beslutade att Styrelsen varje år skall nominera tre
kandidater till priset. Val av Årets Enthusiast skall sedan ske på årsmötet.
Vår klubbtidning Enthusiasten har under året utkommit med fyra nummer. Vid årsskiftet skickades en kalender för 2010
ut till medlemmarna. Utöver det har MHRF:s annonsblad samt annan information distribuerats. Den under året bildade
redaktionskommittén har träffats fyra gånger för att arbeta med klubbtidningen. Uppdateringarna på hemsidan har skett
vid respektive månadsskifte.
Klubbens fyra sektioner har under många år haft en relativt blygsam tillvaro. Trots det så ordnas ett antal möten och
träffar på olika platser runt om i landet. En viss övervikt finns dock i Stockholmsområdet, där medlemmarna träffats
regelbundet på Röda Kaféet i Fittja på måndagskvällarna under maj-september, samt ca en gång i månaden under
vinterhalvåret på puben Black and Brown vid Mariatorget på Söder. Vidare arrangerade Stockholmssektionen tillsammans
med Mini Seven Club en vårutflykt i maj. I början av september genomfördes en höstträff tillsammans med MG och
Triumph-klubbarna. Samling var både på södra och norra sidan om Stockholm och det gemensamma målet var Strängnäs,
där vi gick stadsvandring och lunchade på Hotell Rogge. Träffen var mycket uppskattad och kommer troligtvis att
arrangeras även i september 2010. I Göteborg deltog klubben med ett flertal bilar på Tjolöholm Classic Car i slutet av
maj. I Skåne träffades medlemmarna tillsammans med de övriga klubbarna inom ramen för UBCC-South (United British
Car Club). I övriga landet träffades medlemmar i samband med mer eller mindre officiella möten och evenemang, ofta i
samarbete med andra klubbar.
Racingsäsongen 2009 var intensiv. Under de senaste åren har intresset för racingen ökat och det finns för närvarande sex
Austin-Healey-ekipage som tävlar regelbundet i Sverige. Fyra av dessa, med förarna Nils-Frederik Nyblaeus, Anders
Lotsengård, Mats Svanberg, Kåge och Anders Schildt samt Robert Petersson, genomförde en turné till England, där de
deltog med den äran i den historiska serien för Healey’s på bland annat Silverstone och Brands Hatch. Anders Schildt
var den av svenskarna som rönte störst framgångar, med seger på Brands Hatch som främsta merit, han är därmed den
förste utländske vinnaren i ett race i denna serie. Hela gruppen blev mycket uppmärksammat i England för sitt deltagande
och fick kollektivt motta utmärkelsen ”The Peter Korner Trophy” i samband med den årliga banketten som markerar
racingsäsongens slut.
Stockholm 2010-05-01
Styrelsen

28

Enthusiast nr

117

29

HEALEY Market

Regalia

Mörkblå sommarskjorta med kort ärm

Blå Oxfordskjorta

NYHET!

SÄLJES
Världens bästa Sprite

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

Jag säljer nu min Austin Healey
Sprite 1959. Den är helrenoverad
och i bästa skick.
Flerfaldig prisvinnare i England,
St Moritz och Tylösand.
Priset är 159.000:Söker en Austin Healey 100 i
toppskick.
Maria Arleskär 0706-194940
maria.arleskar@jenkins.se

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
Keps		
Pike 		
Pike Lacoste typ
Väst 		
Scarf 		
Paraply		
Bilhink		
Badlakan		
Picknickfilt

SÄLJES
AH Sprite 1959
Röd originallack. Mycket fint skick
går perfekt. Nytt golv av orginalplåtar. Plåthuv. Finns på Gotland.
Pris 96.000
Bo Löfgren 0706-189880.
bo.lofgren@hgo.se

SÄLJES

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

Halsduk, ull		
Pins 			
Slipshållare		
Vagnsmärke		
Jackmärke		
Dekal
		
Registeringskylthållare
Austin-Healey 100 i tenn

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.

Beställ direkt –
annars vet du hur det blir!

Konstintresserad?

Regaliaenkät

För tredje året går Uttrans Hantverks- & Konstrunda av stapeln.
Lördagen den 28:e och söndagen den 29:e augusti kl 11:00-17:00.
Parkering hos Berit och Thomas Almér på Övrasjövägen 8, Uttran.
Välkomna!

Tillsammans med förra numret av
Enthusiasten skickades en enkät angående klubbens regalia ut. En hel del
svar har inkommit men vi skulle gärna
vilja ha in flera.
Om du inte skickat in ditt svar ännu så
gör det nu. Blankett finns, om du inte
har din kvar, på klubbens hemsida.
För att kunna anpassa klubbens regaliasortiment till medlemmarnas önskemål
är det viktigt att så många svar som
möjligt kommer in.
Enkäten skickas till
Nils-Fredrik Nyblæus.

AH Sprite 1959
Bra brukskick. Old English White
med svart klädsel. Bilen är i
orginalskick.
Jag har ägt bilen sedan 1994.
Pris 95.000.

Glöm inte att meddela klubben om du ändrat adress eller på annat sätt ändrat
de uppgifter som finns om dig i medlemsmatrikeln. Tidningar kommer tillbaka vid varje utskick på grund av att adresser till medlemmar är inaktuella.

Två nya medlemmar har tagit sig in på Maratonägarlistan. Vi på redaktionen som
trodde att Dag Wallerstedts innehav var oslagbart fick tänka om. Erik Månssson tar
ledningen med ett knappt halvår. Se artikel i detta nummer!
Om du har ägt din bil så länge att den platsar på listan så hör av dig till redaktionen!

Kjell Åman 070-251 51 33
kjell@kakonsult.se

Jag-har-ägt-min-Healey-länge-tio-i-topplistan

SÄLJES

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ekerhjul till Austin Healey 3000
Fyra st 48-ekerhjul lackerade, troligen original säljes.
Är helt OK. 60%däck sitter på..
Bild skickas på begäran
Staffan Gullander 070-7470831
staffan@gullander.se
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Erik Månsson		
Dag Wallerstedt		
Bernt Andersson		
Bert Johnsson		
Göran Utter		
Leif Karlsson		
Helen Elmgren		
Lasse Engvall		
Anders Lindman		
Clas Arleskär		

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

1959		
1961		
1955		
1961		
1959		
1962		
1954		
1956		
1966		
1961		

8/2 1962
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

Måndagskvällar på
Röda Kaféet
De sedvanliga kvällsträffarna tillsammans med andra engelska bilentusiaster vid Röda Kaféet har redan startat
för säsongen. Röda Kaféet ligger på
Fittjanäset straxt söder on Kungens
Kurva.
Undrar du om något så har Per
Schoerner 073-560 51 54 svar på dina
frågor.
VÄLKOMNA!
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Explore your options...
GRILLE ASSEMBLY - 100S
part no. 14B1850S

£745.00

suitable for 100S
quantity 1

ADD

+

FRONT WING RH - 100S ALUMINIUM
part no. 4B11032AS

£620.00

suitable for 100S
quantity 1

ADD

+

with our new Parts Selector
I often wonder what Donald Healey would have

Here’s your step by step guide to get the most from our Parts Selector.

thought about the technology that now surrounds
his great cars, I’m sure he would have embraced
it. Even with the BMC marketing department at
his disposal Donald would have revelled in the
opportunities offered by today’s ‘world-wide web’!
Here at Cape, we never forget that this is your hobby so
it’s vital our website is full of ideas and products to inspire
you and of course when you’ve decided, our parts should
be easy to purchase with confidence and security.

‘CLICK’ – Choose your model...
100, 100/6 and early 3000 or later
BJ7and 8.

‘CLICK’ – Choose the view...
front, rear, birds-eye or chassis
illustration.

‘CLICK’ – Select an ‘+’...
to see a close-up of the part in detail
or fitted.

‘CLICK’ – Add...
to add an item to your shopping cart.

Our ‘Parts Selector’ is the result of two years development
and is the most innovative in this market. You are just four
clicks away from your first purchase.
EVERY ORDER IS CHECKED BY EXPERIENCED STAFF.

We’ve gone to great lengths to make shopping on-line as
easy as possible but just like in Donald’s time there is
always the phone 01676 542 292. You can also email
sales@cape-international.com.

www.cape-international.com

