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Healeyparad i hamnen

... stod det i mailet som kom från
Nisse Nyblæus på förmiddagen den
4:e augusti.
Detta korta meddelande fick alla
som föranmält sig till Nisse och
Ninas numera traditionella (?) grillfest på eftermiddagen före hamnträffen i Nyköpings hamn, med engelska
bilar som tema. Vädret hade i Stockholmstrakten under förmiddagen
varit regnigt så vissa tvivel angående träffens genomförande fanns.
Vi åkte ett gäng i kortege ner och
möttes av värdparet i ett strålande
solsken. När alla kommit från olika
håll var det 16 Healeys, tre andra
engelska bilar, och tre stycken
”övriga”.
Korv och hamburgare grillades i rik-

liga mängder och serverdes tillsammans med väl kylda drycker.
Efter kaffe och lite bilsnack bar det
iväg i karavan in till Nyköpings hamn.
Där var som vanligt fullt med bilar och
intresserade åskådare och vi fick en
särskild plats för våra Healeys. Flera
andra engelska bilklubbar var också
representersde. Uppskattningsvis 200
bilar fanns på plats. Nisses tävlingsbil
och Börje Engwalls groda presenterades inför publiken. Börje valdes ut
speciellt för att han gärna gör en kort
historia ovanligt lång.
En trevlig dag var till ända och färden
styrdes hemåt i skymningen, inga vilda
djur träffades på en men hel del syntes
på fälten längs vägen beundrandes de
vackra bilarna som passerade.

Börjes Sprite - alltid huven öppen
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PG och Mr Big Healey
omslagsfoto: tommy lyngborn

Av: Tommy Lyngborn

är Austin Healey Club of Swedens medlemstidning.

ommarsäsongen är i sin sista fas, sensommar råder när detta
skrivs. Sommarvärmen har gett alla aktiva Healeyägare tillfälle att
addera många mil på vägmätaren.
Jag vill passa på att framföra ett stort tack till organisationskommittén
för årsmötet på Hindåsgården för en fantastisk insats. Ett tack också till
Verktygsboden för stor gästfrihet och för fina priser till rallyt. Tack också
till Borås Bil för bidrag till prisbordet. Raoul Kennedy hade inför årsmötet valt att frånsäga sig omval till styrelsen. Styrelsen framför härmed sin
uppskattning för det arbete Raoul lagt ner för klubben. Reportage från
årsmötet finns längre fram i tidningen.
Medlemsantalet i klubben har minskat en aning. Styrelsen har bestämt
att köpa adresser till ägare av registrerade Healeybilar. Vi kommer sedan
att göra ett utskick till de som ej är medlemmar i klubben. Detta hoppas vi kommer att ge påfyllning i medlemsregistret. Det är viktigt för
klubbens framtid att medlemsutvecklingen är positiv. Samtidigt vill jag
uppmana alla i klubben att dra sitt strå till stacken när tillfälle ges.
Två nya sektionsansvariga valdes på årsmötet, P-O Heiwall för Göteborgssektionen och Lasse Johansson i Stockholm. Jag ser fram emot ett
gott samarbete med dem. Det är bra att regionerna engagerar sig i olika
aktiviteter såsom Tjolöholm Classic, 40- årsjubileet och årsmötet i väst,
sydsektionens initiativ i samband med svenskt Sportvagnsmeeting på
Knutstorp samt grillparty hos Nina och Nisse tillsammans med sportvagnsmöte för engelska sportbilar i Nyköping. Detta stärker gemenskapen i klubben.
Nisse Nyblæus och Robban Petersson har med Nisses bil som första
svenska Healeyekipage kört Le Mans Classic. Detta var givetvis fin
PR för dem själva och för vår klubb. Nisses berättelse därifrån läser du
längre fram i tidningen.
En utsökt bok om värdens främste Healeyracer har kommit ut: ”Mr Big
Helaey, the official biography of John Chatham”. En otroligt välgjord
bok med massor av läckra bilder från Johns liv på racerbanorna världen
runt. Rekomenderas varmt att sättas upp på önskelistan till kommande
jul.
Fortfarande återstår många tillfällen att lufta Healeyn. En tur i klar
och frisk luft på
krokiga vägar
kantade av träd
i prunkande
höstfärger hör till
höjdpunkterna i
sportvagnslivet.
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Kön till förtäringen var tidvis lång

Nisse visade tävlingsbilen


By Reid Trummel, editor of Healey Marque, the magazine of Austin Healey Club of Amerika

Our story thus far…

I

n 2008, Steve Pike, owner/operator
of Marsh Classic Restorations in
Bacchus Marsh, Victoria, Australia,
began construction of a replica of the
1954 Austin-Healey Streamliner that the
Donald Healey Motor Company built for
setting speed records on the Bonneville Salt
Flats in Utah. At the same time, Steve also
built a replica of the 1954 “Endurance Car,”
essentially a 100S prototype intended for
setting endurance records during the same
salt flats expedition in August 1954.
The Endurance Car replica was built for a
customer, Bruno Verstraete, a Belgian living
and working in Zurich, Switzerland. Steve
owns the Streamliner replica himself. The
goal was to create exact copies of the original
cars and take them to the Bonneville Salt
Flats in a tribute to the original 1954 effort.
Last September that goal was met when
both of these cars and about 150 enthusiasts
converged in Utah for the reenactment. We
reported on that in our November 2009 issue.
As fate would have it, neither car set any
records. Both were fresh from completion,
and testing and sorting had been minimal
due to time constraints. The Endurance Car
reached a maximum speed of 127.41139
MPH over a measured mile, compared to the
1954 records of 132.29 MPH for 24 hours
and 142.63 MPH over the measured mile.
In three attempts, the Streamliner
recreation recorded 149.06817 MPH in a 150
MPH-limited qualification run, compared
to the 192.6 MPH over a measured mile
achieved by Donald Healey himself in 1954.
Since then the Endurance Car has been
shipped to Bruno’s home in Switzerland,


and the Streamliner was returned to
Bacchus Marsh. In the following months,
Steve quietly undertook modifications to
the Streamliner to prepare it for a second
record attempt, this one to be conducted on
Australia’s own salt flats at Lake Gairdner in
the state of South Australia. The event was
the 20th Anniversary Speed Week conducted
by the Dry Lakes Racers Australia (DLRA)
in March 2010, and your editor was on hand
to witness and record the proceedings...

Modifications since
Bonneville
Following the speed record attempts
at Bonneville in September 2009, Steve
undertook several modifications to improve
reliability and safety. Australian Joe Jarick,
writing for the Healeys Return to Bonneville
newsletter*, reported:

Improving Reliability
Learning from their Bonneville experience
Steve and his team made a number of
improvements for greater reliability for
the Streamliner. The Wade blower was
replaced with a GM471 as the Wade drive
was under-engineered and despite work it
just could not be made sufficiently reliable.
The GM supercharger was a period Rootestype supercharger with a number of strong
points that made it an ideal choice. It has
a significantly stronger drive incorporating
double row bearings and carries its own oil
reservoir instead of using an oil feed from
the engine. This feature alone removed one
problematic issue.
Internally, Steve leaned to more
modern thinking with lower compression
and increased boost coupled with 100

percent methanol instead of a 50/50 mix.
Compression was lowered to 9.4 to 1 and
the supercharger pulley geared down 8
percent resulting in the GM supercharger
pumping out 20 lbs of boost at 5000 RPM.
In a further leap of faith the distributor was
locked at 30 degrees advance. An injector
was fitted into the inlet manifold which
operated through a Hobb pressure switch
to activate a fuel solenoid. This allowed a
secondary supply of methanol when boost
reached 14 lbs. This resulted in a much more
docile engine.
Importantly, this work was checked
in stages with two separate runs on the
dyno. After a number of timing and needle
adjustments, results showed a healthy
184 kilowatts at the rear wheels, equating
to approximately 300 horsepower at the
flywheel. Incredibly, the engine would start
and idle easily upon the press of the starter
button. A very different animal to the car
that took to the salt flats at Bonneville!

Improving Safety
Many of the safety features required at
Bonneville are mandatory for streamliners
and fortunately the DLRA run the same rule
book. A new roll cage was fabricated to
allow more room and comfort for the driver.
Remembering the heat on the salt flats a
fresh air supply was provided in an effort to
cool the driver in the very cramped confines
in a cockpit fully enclosed by a Perspex
canopy. Additionally, a completely new fire
extinguisher system was required to meet
local regulations as the Halon extinguishers
used in the USA are banned in Australia.
The Streamliner was also corner-weighed
and 100 kilograms (about 220 lbs.) ballast
Enthusiast nr
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was added to the passenger side to give a
45 front 55 rear bias. This had the effect of
getting better power onto the salt through
significantly better balance.
Finally, to transport the Streamliner safely
the team needed a fully enclosed trailer.
Weeks were spent modifying an ex-Formula
Ford racing car trailer to accommodate the
Streamliner and all its associated equipment.
On completion the opportunity was taken to
decorate the external walls of the trailer so
that no one could be under any illusion as to
what was inside!
* To subscribe to the Healeys
Return to Bonneville newsletter, visit
healeysreturntobonneville.com.

On to Lake Gairdner…
Unbeknownst (I’ve been waiting years
to use that word in the magazine) to most
American Healey enthusiasts, Australia has
its own Speed Week at its own salt flats. The
Australian salt flats used for speed runs are
on Lake Gairdner, located pretty far from the
beaten track in the state of South Australia
(see map).
Speaking of the beaten track, the last 100
or so miles to reach Lake Gairdner are on
a dirt road, so once there you are a long
way from the pavement and an even longer
distance from a town of any size. I think it
qualifies as “outback,” as the Australians call
the remote reaches of their continent. But
let’s not get ahead of ourselves…
On the morning of Friday, March 5,
10 people and four vehicles converged at
Steve’s “Marsh Classic Restorations” in the
city of Bacchus Marsh. The Streamliner
was loaded into its distinctive trailer along

with tentage and supplies to support the group
for several days in the remote outback. For
example, you must take all the water that you
may need because there are no resources of
any kind where we were headed.
At the end of the first day’s travel we
reached the city of Adelaide where the local
Healey club – the Austin-Healey Owners
Association of South Australia – had arranged
dinner and an opportunity for their members
to view the Streamliner on its way to Lake
Gairdner. Held at the home of John Vele, the
Streamliner was once again the object of awe
of many photos.
Our team of 10 spent the night at the
homes of various club members, and the next
day we were on the road again, this time
with our final destination as the objective.
However, the second day’s travel was “more
interesting” in that the final 100 miles of
the trip would be on a dirt road. Passing no
signs of civilization besides the occasional
flock of sheep and windmill, we finally
arrived at the optimistically named “Salt Bush
Campground.” Optimistic because there
were no facilities qualifying it as anything
but a patch of ground, apart from a portable
building that enclosed two toilets, two
showers, and two basins. Water was cold only
and a waiting line was assured.
Arriving in the evening we quickly began
setting up camp, which consisted mainly of
erecting the tentage necessary to keep the
intermittent rain showers from disturbing
our night’s slumber. The following morning,
Sunday, had been scheduled for scrutineering,
but the rain delayed the schedule and we
spent most of the day sitting around our
campfire and consoling ourselves with snacks,
conversation and adult beverages. Now that
was camping out…

A few more showers early Monday
morning threatened to delay history
even further, but a break in the clouds
finally permitted accomplishment of the
needed tech inspections, and now all that
was necessary was a little time for the
accumulated rainwater to recede.
By Tuesday morning conditions were
adequate to allow speed runs, and so the
process of queuing and running began.
There were three courses at Lake Gairdner:
The first was a short test or warm-up
course with no timing. Here the entrants
could test their vehicles to give them a final
shakedown before speed was measured on
the longer courses. The second course was
three miles long, and timing here consisted
of officials handing the entrant a GPS
receiver that would record their top speed
on the three miles. Qualification runs were
required to – presumably – demonstrate the
viability of the vehicles and drivers before
turning them loose on the long course for
record-setting. The third course would
have been eight miles long, but standing
water on the salt flats shortened it to seven
miles. It was here that vehicles were timed
over a measured mile and official records
recorded.
David Pike, Steve’s son, was the primary
driver of the Streamliner and thus had the
honor of driving the car first, with a short
shakedown run on the test course. I was
impressed that the Streamliner started
immediately and idled like a street-tuned
Healey, albeit with a few more decibels. It
drove very smoothly at low speeds, without
any of the lumpy idle or drama that you
might expect from a Healey running on
methanol and producing 300 HP.
Arriving at the head of the queue David


The Streamliner´s supercharged A90 engine producing 300 HP.

On the replica the horn button is not really the fire switch, but
to simulate the original it is marked like the one on the 1954 car.

Receiving the final OK from the scrutineers.

had the first chance to test the adjustments made since the
car’s appearance at Bonneville, and an apparently smooth run
promised greater things. However, it was quickly discovered
that the left rear tire was rubbing inside the fender skirt.
Thankfully the tire was not damaged and corrective action was
straightforward: removal of the fender skirts for the remainder
of the week, and removal of lowering blocks that had been
inserted in the leaf springs.
Steve also took the occasion to complete a run on the course
short later that day, recording 127 MPH on the GPS receiver on
a 125-MPH qualification run.
Wednesday would provide the first opportunity to take
the car on the long course where official records were to be
attempted, but before an all-out effort the parachute had to be
demonstrated, and so David embarked on what was essentially a
qualification run, with instructions to pull the parachute in front
of the timing stand at mid-course.
The long course was composed of an initial two-mile distance
where vehicles accelerated before encountering three measured
one-mile sections, followed by a couple of miles of deceleration
distance. David recorded 178.023 MPH on the first measured
mile, and then, rather than actuating the parachute in front
of the timing stand so that its function could be verified, he
continued accelerating and recorded 189.883 MPH on the
second measured mile, finally popping the chute in the third
mile section where, thankfully, it was observed and verified by a
paramedic crew positioned along the course.
The parachute worked flawlessly, and on the next run the car
would be cleared to go all-out. Also very interesting was the
195 MPH recorded on an onboard GPS receiver on this run.
Although not an official record, it did verify a very impressive
momentary top speed.
However, before that next attempt, Steve took the car on
the short course for his 150 MPH qualification run. The goal
was to come back with something close to 150 MPH recorded
as the top speed on the onboard GPS receiver, but Steve’s
understandable enthusiasm for the car’s flawless performance
took over and he came back with an impressive 180 MPH
recorded. A mild wrist-slap later and he was deemed qualified
for greater speeds.
The next and last run on Wednesday would be David taking
the car on the long course for an all-out record attempt. As
the saying goes, enthusiasm was running high and a speed run
in excess of 200 MPH seemed not just possible, but almost
assured. David had reported that the car was still pulling nicely
on the run that was curtailed by the parachute demo, and by now
smiles were broad and an unspoken consensus developed that
this is it.
Queuing time later David rolled over the start line as I stood
beside the course with my camera’s shutter set at High-Speed
Continuous – about eight frames per second – reasonably secure
in the thought that I had just recorded the departure of the
Streamliner replica on its way to something north of 200 MPH.
I then watched the chase vehicle with Steve and crew inside
speed down the course to follow David, and I then began the
walk back to pits.
Arriving at the pits I was met with a brief report, “Not
good,” and soon learned that somewhere around 183 MPH the
Steamliner’s crank had broken. Fortunately the clutch shattered
allowing the wheels to keep turning, but the speed runs were
over and 200 MPH remained only a goal.

The parachute and puch mechanism.
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David awaiting the start.

The Australian Speed Week is reminiscent of the one at
Bonneville, right down to the logo artwork.

David helping Steve prepare for a run.

Epilogue

The wiew down the course, marked only by cones.

The five days at Lake Gairdner were great fun. Although the
expedition had ended short of a 200+ MPH record, there was
an overall sense of satisfaction with how very well the car had
performed. The momentary top speed of 195 MPH, recorded by
an onboard GPS receiver and not an official record of any kind,
was very fast and promised greater things, and the official record
of 189.883 MPH over a measured mile was less than three miles
per hour short of Donald Healey’s 1954 mark.
So Donald Healey still owns the record for a four-cylinder
Austin-Healey over the measured mile, but Steve is already
making plans to take the Streamliner replica back to Bonneville
in 2011 for one more attempt. We’ll be there to witness and
record it, and you should be too. Details will follow in the
coming months.


En inte helt 100 helg
Av: Johan Aggeryd Bilder: Magnus Karlsson, Johan Aggeryd, Nicke Enhörning

Om man slår upp uttrycket Murphys Law får man följande definition:
”Anything that can go wrong, will
go wrong”. Det har aldrig varit mer
sant än årsmöteshelgen.

D

en 11-13 juni var det dags för den
stora helgen; årets årsmöte och
klubbens 40-års jubileum dessut-

bita ihop och pälsa på sig. Och dessutom;
”riktiga karlar är inte rädda för lite regn”,
intalade jag mig. På med skinnmössan,
knäppte oljerocken, drog åt mina goggles
och for iväg mot Hindås. Resan ner bjöd
på lättare skurar tills vi kom 4 mil utanför
Borås. Då öppnades sig himlen och en
skur som liknande en tropisk storm fullständigt dränkte 100:an och dess förare.

Lämnar Hindåsgården, lyckligt ovetande om vad som komma skall.

om. 100:an blev klar sent förra sommaren
och detta skulle bli den riktiga premiären;
uppvisning inför klubbmedlemmar och
över 100 mil på mätaren. Innan vi ens gav
oss ut på vägarna kom förvarningarna;
väderprognos på torsdagskvällen som
varnade för hårda skurar och kallt väder
hela helgen. Vid första anblick var det
givet att Healeyn skulle förbli i garaget
under helgen och familjens BMW cab
skulle få agera substitut. Men…metrologerna lovade att det skulle spricka upp,
framförallt i söder, med löften om uppehåll och kanske t.o.m. lite sol. Därmed,
efter mycket velande, fattades beslutet
att Healeyn skulle med. Det var bara att

Görans fina släp kom till god nytta!


Väl framme vid
Hindåsgården
var jag dygnsur,
hade nedsatt
hörsel efter att
ha haft sidepipes en meter
från örat, och
hade en nästan
apatisk blick
i ögonen. Jag
hade genomlidit
stormen och nu
kunde jag bara
slappna av och
njuta av helgen.

Fel!!
Under
lördagen började jag med att ösa ut de
många liter vatten som hade fyllt bilen
under natten. Om jag inte hade fattat
poängen av silveröverdrag till bilen tidigare hade jag nu fått lära mig den hårda
vägen. Efter lite obligatorist förarbete (läs
torkande) kunde jag se framemot en lång
dag med vackra vägar och trevliga stopp
längs vägen.
Fel igen!!
Ända sedan några veckor tillbaka har
jag haft vibrationer i bilen på låga hastigheter. Felet kom efter en dag av inspirerande körning på Malmby flygfält. Jag och
pappa hade konstaterat att det berodde på
att hjulen förmodligen hade blivit något
obalanserade och behövde justeras. När
vi lämnade första stoppet kom vi ett par
hundra meter till korsningen vid stora
vägen. I med ettan, lite lätt gas, upp med
kopplingen försiktigt…PANG! Det första
jag tänkte var att jag måste signalera
pappa så att han vänder tillbaka men det

Bara att bita i sura äpplet och plocka ut drivaxeln.

behövdes inte. Ljudet hördes långa vägar
och efter mycket svordomar undersökte
vi bakaxeln. Kardanaxeln hängde som en
slak lem och blottade resterna av pinjongen som hade dragits av. Därmed visste vi
att det var ”game over”. Lyckligtvis var vi
bland de första iväg från kyrkan så vi lyckades flagga ner Magnus Karlsson som var
tätt bakom. Efter att ha förklarat felet fick
vi det mest otippade svaret; ”Jag har en
BN2 diff som ligger i verkstaden, uppmätt
och klar. Verkstaden ligger bara några mil
bort så vi kan släpa dit den och fixa det”.
HUR HÖGT ÄR ODDSET?? Hur många
har en extra diff till en 100 liggandes på
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Väl uppe på liften och arbetet kunde påbörjas!

hyllan? Sagt och gjort, pappa och Magnus
begav sig tillbaka till Hindåsgården för att
hämta Göran Bergers släp. Under tiden
fick jag och mamma söka skydd från vädret inne hos ett jättetrevligt par som bodde
precis bredvid haveriplatsen. Väl tillbaka
med släpet sade vi att ”nu är det bara och
åka tillbaka och fixa detta…ett par timmars jobb max. Bara få upp bilen på släpet
och sedan dra iväg…lätt som en plätt!”
Ännu en gång…fel!!
När vi börjar vinscha bilen märkte vi att
bakhjulen hade totalt låst sig av haveriet
och bilen bara hasade på marken. Med lite
hjälp av det trevliga paret vid huset fick vi
tag på en domkraft och plankor. Strategin
var klar; vi skulle hissa upp bilen med
domkraften och sedan vinscha upp den
på släpet. Det tog ungefär en minut innan
hela bilen ramlade ner från domkraften
och vi var tillbaka på ruta ett.
Fler svordomar yttrades…
Nästa strategi var en mer genomtänkt
men mycket mer tidskrävande. Den enda
lösningen var att plocka ut drivaxeln på
ena sidan för att få diffen att släppa. Efter
30 minuters arbete var drivaxeln ute och
bilen kunde äntligen bärgas. Vi tackade
det snälla paret som hade förbytt sin
lugna lördagsförmiddag mot att kånka
på en trasig Healey i 11 grader och regn.
Ett ypperligt bevis på genuin hjälpsamhet och omtänksamhet! Väl framme vid
Magnus garage blev det att hissa upp bilen
och plocka av den trasiga diffen. Enda
problemet var att den satt som gjutet på
bakaxeln. Efter maniskt bånkande med
blyklubba och brytande med mejslar var
diffen fri från bakaxeln. Diagnos; kronhjulet hade fullständigt havererat. Cirka
fem kuggar hade lossnat och kilat sig fast
vid pinjongen. Efter att ha bytt packbox
på den nya diffen var det bara att montera
och fylla på med olja. Väl ute ur garaget
öppnade sig himlen igen och ösregnet

Väl hemma i Strängnäs var det bara att
tvätta av bilen, baxa in den i garaget och
säga några sista svordomar innan täcket
åkte på.
Så vad har jag lärt mig av detta? Jo, det
är MYCKET jobb med gamla bilar. De
är obekväma, högljuda, opålitliga, dyra i
drift, INTE vattentäta…ja, listan kan bli
lång. Och trots detta älskar jag fortfarande
min Healey. Trots detta kommer bilen att
användas under fler möten…så fort den
blir lagad. Detta är nog det största beviset
på sann entusiasm för en hobby som få
utövar och ännu färre förstår (framförallt
efter en sådan historia). Denna hängivelse
delas av många andra i klubben vilket gör
Healeyklubben till en riktigt bra klubb.
Det som däremot gör klubben till en
fantastisk klubb är dess medlemmar och
hur de ställer upp för varandra i vått (en
träffande beskrivelse av helgen) och torrt.
Utan Magnus hjälp hade jag suttit på en
bärgningsbil på väg tillbaka till Strängnäs
under lördageftermiddagen (i stället för
söndageftermiddagen) och jag vill betona
hur värdefull sådan hjälp är, men samtidigt hur unikt det är att folk ovillkorligen
sätter sina egna intressen åt sidan för att
hjälpa någon annan! Tack! Jag vill även
tacka Göran Berger som lånade ut sitt fina
släp till oss och möjliggjorde en smidig
transport (vilket hade varit smidigare om
vi hade fattat att plocka bort drivaxeln
från första början). Tack! Slutligen vill
jag tacka mina underbara föräldrar som
offrade hela sin helg för att hjälpa mig
med allt från mekande till moraliskt stöd.
TACK!

återvände. Denna gång var humöret dock
bättre då bilen var fixad (efter 7 timmars
arbete istället för den ursprungliga kalkylen av ”max 2 timmar”). Bilen gick stabilt
och denna gång helt vibrationsfritt. Väl
tillbaka på Hindåsgården var det bara att
parkera, in och duscha och sen avnjuta en
trevlig kväll. Nu kunde jag lägga mig och
sova gott med vetskapen av att problemen
var lösta.Hemfärden kunde göras för egen
maskin istället för att bärgas tillbaka till
Strängnäs.
Japp, det är dags att säga det igen…
FEL!!
Morgondagens hemfärd gick initialt bra.
Trevligt väder, vackra vägar och bra tempo. När vi närmade oss Askersund började
bilen ”hosta till”. Kraften dog stundvis och
bilen började misstända. För att åtgärda
Summering; det må vara en bilklubb,
problemet bytte vi tändstift till något
men bilarna är bara ett sätt att föra samman
hårdare stift och lät bilen vila en stund.
fantastiska människor, som i sig definierar
Väl tillbaka på vägen gick situationen från
vad Austin Healey Club of Sweden verklidålig till katastrofal på ca 4 km. Bilen börgen handlar om. Människorna.
jade misstända till den grad att det lät som
pistolskott och bilen
hoppade fram på vägen. Snabbt svängde
vi av och insåg att
bilen hade gett upp.
Vår ”road side” diagnos var en felande
Höst- och vintersäsongen närmar sig så sakteliga. Pubkondensator. Det
kvällarna på Black and Brown fortsätter som vanligt. Vi
var bara att kasta in
träffas vid 19-tiden för att prata om vad som hänt sedan
handduken och ringa
sist över en bit mat och en pilsner.
Assistanskåren. Sista
Bord är reserverat i klubbens namn.
20 milen tillbringaAktuella datum för hösten är tisdagen den 9:e oktober
des i bärgningsbilen
och onsdagen den 17:e november. I december ersätts
tillsammans med
ölen av glögg och lussekatter. Mer om detta på hemsi”Bärgar-Björn” som
dan eller i denna publikation om den hinner komma tills
försökte trösta mig
dess.
med att ”det händer
alltid saker med
Black and Brown ligger vid Mariatorget. Hornsgatan
gamla bilar”…ja du
50B är adressen för dig som inte varit där tidigare.
Björn, det har du f-n
Välkomna!
rätt i.

Pubkvällar



Sex tum breddad AH 3000 med Rolls Royce motor och
BMC 1800 stötfångare

Donald Healeys 100 coupé

ommaren 1978 åkte Eva
och jag till England för att
inhandla nödvändiga delar
till den just påbörjade
renoveringen av Spriten. Föga
anade man att bilen inte skulle stå
klar förrän exakt 30 år senare…
Vi hade genom rykten från andra
medlemmar i klubben, hört talas
om en viss Mr Carter, boende
i Kings Lynn, Norfolk. Enligt
ryktena hade han en samling
Healeys i ett antal vagnslider vid
sitt gods.
Vi lyckades ta reda på
telefonnumret och fick på så vis fatt
i hans sekreterare.
Med henne bestämde vi ett
klockslag till dagen efter.
När vi kom in på gårdsplanen hos
Mr Carter, på utsatt tid, var han dock i färd med en översvämning
på sina ägor (borta vid horisonten).
Efter en stund kom dock en rejält lerig, något sliten Toyota Corolla
inkörande på planen, med Mr Carter bakom ratten, iklädd rejäla
stövlar. Inget snobberi där inte.
Han ursäktade sig med att det var en rejäl översvämning han hade
att ta tag i, så han överlät guidningen till en av sina mekaniker.
I det första rummet pågick renoveringen av en av SMO bilarna.
Bara det fick en att spärra upp ögonen. Vad som sedan följde var
magiskt:
Där stod en rad av 100S bilar, Donald Healeys egen vinröda 100/4
Coupé, En av 3 tillverkade 3000 med breddad kaross och RollsRoyce motor, den 3000 som skulle ha kört RAC rallyt -67, som
inställdes på grund av mul- och klövsjukan mm.
Förutom dessa bilar fanns bl.a. en Maserati Indy med
chassienummer 001. En Lamborghini 350GT, Jim Clarks Lotus
Cortina, en nyss hemkommen Rover 3500 fabriksracer från
Sydamerika, några Connaught mm.
Allt dessutom inrymt i ett oansenligt plåtskjul.
Värdet på samlingen var ju redan på den tiden ansenlig, för att inte
tala om idag.
Vidare rykten gjorde gällande att Mr Carter även samlade på gamla
flygplan i ytterligare plåtskjul på ägorna.
Tyvärr känner jag inte till om Mr Carter fortfarande är i livet.
Vid 50-årsjubileèt 2002 i Cirenchester, lyckades arrangörerna låna
den av SMO bilarna som fortfarande ägdes av Mr Carter, för att för
första gången sedan 60-talet samla alla på en plats: SMO 744, SMO
745, SMO 746.
Att få se alla dessa bilar på ett sådant okonstlat sätt, är något jag
burit med mig på näthinnan under åren som gått. Underbara minnen
som jag ville dela med mig av. Titta på bilderna och njut.
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Healeyminnen från England
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gängverktygsatser

10

Fräsmaskin zX7025
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
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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

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

...och färdig på Cirenchester 2002

Med reservation för prisförändringar och feltryck

Poleringsmaskin

(tUmsats)

Kontaktuppgifter
Butikstelefon
Ordertelefon
Orderfax

SMO 746 under renovering 1978...

Ordertelefon 033-20 26 50

s!
inkl. mom

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

Ett par 100S fanns också i lager
Enthusiast nr
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Av Ulf Aggeryd

Hej alla Healeyvänner!
Först vill jag tacka organisationskommittén för ett välordnat och fint
årsmöte. Bra ställe och fantastiskt fina
vägar, tja så länge vi fick vara med.
Men mer om detta i Johans artikel! Att
vädergudarna inte var på vår sida kan
man inte lasta någon för! Men det var ett
veritabelt skitväder mellan varven!!
I övrigt har Healey åkandet varit ganska
begränsat denna sommar, inte p.g.a. vädret
men tiden har inte räckt till. Dock fick
vi en fin tur till Nyköping där Nisse &
Nina ordnat ett förnämligt grillparty och
sedan en tur till hamnen för uppställning
av en mängd bilar. Healey klubben var
väl representerad och vädret blev toppen
när vi väl kommit på plats. En skön och
avslappnad kväll. Eftersom det var andra
gången man ordande detta möte får vi väl
betrakta det som en tradition och vi ser
redan fram emot nästa års träff!
Ska börja med en ursäkt för ett fel i min
förra rapport! Påstod då att vi hade ett nytt
världsrekord för en 100M men vid senare
genomgång av bilar som sålts hade jag
missat att det såldes en 100M i kondition
1 år 2008 vid R&M Auctions i Monterey
för 159 500 US Dollar eller ca Sek:
1 124 500. Detta gör att Monaco bilen har
en respektabel andra plats i penningligan
men ”bara” Europarekordet.
Jag kan tyvärr inte rapportera om så värst
många bilar denna gång. Förutom Monaco
bilen som var med i förra rapporten har vi
bara en bil!
I denna rapport använder vi växelkurserna;
USD: 7,05 och EUR: 9,50 mot Sek.
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Worldwide Auctioneers Seabrook Texas, man köpt på sig en massa roliga delar eller
USA
lägger ner oändliga timmar i garaget. Vi
1956 Austin Healey 100M.
vårdar ju bara våra ”investeringar”!
BN2L230129.
Röd / svart med röd inredning.
Vad säger man då om våra kära Healey
75530 miles. Dokumenterad original
bilar?
fabriksbyggd 100M. Bra tidigare
renovering med fin lack och krom.
Inte helt överraskande är det 100S som
Komplett med alla originalböcker, verktyg leder ligan, och så ska det ju vara med
mm. Ärlig bil men ingen ”show condition” tanke på hur få som tillverkades och finns
Kondition 2.
kvar i livet.
Såld för 92 400 USD – ca Sek: 651 400.
Så här är resultatet för Austin Healey:
Kommentar:
Modell
Priser låg / hög, Sek.		 Rating
Priset den gick för
kan bara betraktas
100-4 BN1		
212 - 318 000		 B**
som ”rätt pris”
100-4 BN2		
247 - 353 000		 B**
för en bil i denna
100S		
2 820 - 4 230 000		 A***
kondition. Kan
100M		
529 - 1 060 000		 B**
användas utan att
100-6 BN4		
176 - 282 000		 C**
behöva oroa sig för
3000 Mk1		
212 - 318 000		 B***
ev. småskador och
3000 Mk2		
250 - 352 000		 B**
kommer att kunna
3000 Mk3		
350 - 600 000		 B**
säljas om ett par
3000 fd fabriks rally bilar 1 400 - 2 500 000		 B***
år utan förlust. Vi
Sprite		
70 - 145 000		 B**
betraktar det som
en bra affär för båda
parter.
Ha en bra höst med era ”investeringar”
och vårda dem ömt!
Sports Car Market prisstatistik för
halvåret 2010.
I nästa nummer ska vi försöka få med
SCM ger två gånger per år ut en lista där
en presentation av Bart van Tiggelen
man går igenom vad som sålts och hur
som renoverade Monaco bilen och även
trenden ser ut för respektive märke och
startar upp som återförsäljare i Europa av
bilmodell. Man lägger även in en prognos
Kilmartin Automotive Sheetmetal parts
för hur man ser att priserna ska utvecklas
under namnet KAS Europé. Vi hade Bart
framöver. En rating som består av A – D
på besök i Strängnäs i juni för att titta på
samt 1 – 5 stjärnor. En bil i A klassen med ”Den Engelska Patienten”. Besöket gav
5 stjärnor är den som tippas gå upp mest
väl inte så mycket nya fakta i målet men
och vara den bästa investeringen. Vi som
Bart var en mycket kunnig och intressant
gillar att använda bilarna och köra hårt
kille att lära känna lite bättre!
med dem struntar väl i mångt och mycket
i hur investeringspotentialen ser ut. Men
det kan ju vara en bra ursäkt att ta till när
Hälsningar från Ulf & Johan.
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”Härmed får jag meddela att Austin-Healey
Club of Sweden är bildad”

Glada klubbmedlemmar samlade i Mjölby 1972.

Citatet kommer från en rapport
av Kenneth Svedbom, vår förste
sekreterare. Göteborgaren Göran Utter,
vår förste ordförande, har talat med
medlem 042, Robert Petersson, om de
första åren med Austin-Healey och de
tidiga mötena.
– Det började med en tvärnit i Stockholm!
Jag var där på besök med Healeyn när
jag skymtade en annan Healey i mörkret.
”Rolf Lindholm” presenterade den
likasinnade sig som och där och då föddes
tanken på en klubb!
– Men jag var ju från Göteborg och han
från Stockholm så vi måste ju träffas på
neutral mark!
Det gjorde att första mötet förlades till
Norrköping, inte för att det låg mitt i
mellan, utan för att någon hade kontakt med
Norrköpings Sportvagnsklubb som välvilligt
ställde sin lokal till förfogande.

– Jag tror vi var ett femtontal och det räckte
för att bilda en klubb. Medlemsavgiften
bestämdes till tio kronor, jag blev ordförande
och Kenneth Svedbom sekreterare, men det
höll bara i två år. Tanken var nog god, men
då fungerade det inte med en styrelse som
var delad mellan Stockholm och Göteborg,
det blev för trassligt och jag tog istället på
mig rollen som klubbmästare, det vill säga
att arrangera träffarna.
Och det är väl i den egenskapen de flesta
känner Göran, med sin vita, bredbrättade
hatt stod han verkligen ut från mängden.
Utan honom hade vi knappast fått till alla de
trevliga träffar som gjort klubben till vad den
är idag. Men det inte många känner till är
att Göran redan haft sin första Healey i fyra
år när klubben bildades. Egentligen var det,
som för många av oss andra, en slump att det
blev en Healey för Göran.
– Jag var vaken för allt, jag ville bara ha en
”sportbil”. För att citera Kjelle Brobergs

Mats Svanberg i hatt och Lars Götstedt i brun jacka beundrar Healeys.
I mellan dem Kenneth Andrén. Karlstad 1973.
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berättelse om Göran i Entusiastens
vårnummer 1973: ”Det hela började
1966, på våren, när Göran med sina två
kamrater drabbades av en smittosam
sjukdom: sportvagnsdille. Till råga på allt
var det den värsta varianten av alla: Den
anglofila.”
– En bekant hade en TR2 men den var
för dålig, och till slut blev det en Healey
istället. Jag köpte den 1966 och det är en
historia i sig. En kompis hade en Sprite
och jag var lite inspirerad. När det sedan
dök upp en 100/6 till salu på en firma
försökte jag byta in min Renault R8. Men
de ville inte ha den!
– Då ingrep ödet, en Fairlane 500
stannade utanför firman och ägaren ville
köpa min R8! Jag gick in igen och undrade
om de ville ha en Fairlane i inbyte istället
och handlarn sken upp!
Det blev triangelbyte och alla var nöjda.
Ett tag i alla fall. Eftersom Göran oftast
fyllde Healeyn med så mycket folk han
kunde så knäcktes fyra fjäderblad på ena
sidan och två på den andra!
– Tills sist var den så låg att en
avgasrörsklammer fastnade i
spårvagnsspåren och det var svårt att
komma ur … Men det som höll på att
knäcka mig ordentligt var att kronofogden
ringde och ville ha tillbaka bilen! Förre
ägaren kände sig lurad av firman.
– Just då råkade jag jobba för en advokat
och ha sa ”be dem ringa mig nästa gång”
och efter det hörde jag aldrig något mer
om saken.
Göran gick med i den engelska
Healeyklubben som på den tiden var
rejält sponsrad av BMC, eller kanske mer
korrekt resterna av det en gång så stolta
konsortiet. Idag svindlar nästan tanken på
att produktionen av både 3000 och Sprite
fortfarande rullade för fullt när Göran
köpte sin bil.
– Jag och en kompis med en MGB
blev inbjudna till Silverstone av den
engelska klubben sommaren 1968. Då
var tidigare ordföranden Peter Browning
sekreterare i klubben samtidigt som
han sedan 1967 ansvarade för hela
BMC:s tävlingsverksamhet. (Göran har
fortfarande kvar medlemskortet signerat
”P. W. Browning, General Sectretary”.) Ny
ordförande var en annan Healeylegend,
Les Needham, som också var med och
gjorde ”Safety Fast”, BMC:s tidning för
både MG och Austin-Healey. Jag kommer
speciellt ihåg Safety Fasts slogan – ”For
those that drive the car as an art”.
Och det är i ett nummer av den tidningen
som Göran stolt poserar med sin bil inför
hänförda engelsmän.
– Av någon anledning gillade de
den engelska flaggan på insidan av
motorhuven, säger Göran blygsamt och
Enthusiast nr
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Göran Utters läckra motorrum tilldrog sig
Per Anderssons intresse. Karlstad 1973.

tillägger att det nog är läge att behålla
flaggan, nu när 100/6:an renoveras med
hjälp av bland andra Mats Svanberg.
– Då, i slutet av 60-talet, var det
åtminstone fyra Healeys som syntes i
vimlet i Göteborg. En av dem var Ingemar
”Ingo” Johansson som ibland också
hängde på min hemmakrog La Scala på
Götaplatsen, den som numera heter Fond
och är en riktig lyxkrog. Ingo tyckte han
kände mig, vi körde ju Healey bägge två.
Men så köpte han en Excalibur istället …
Åter till klubben som alltså bildades i
Norrköping i juni 1970. Då bestämde
man sig för att ha två möten om året, ett
på våren och ett på hösten och höstmötet
skulle hållas på – håll i er – Gyllene
Uttern!
– Det var givet att de skulle tro att
jag drev med dem när jag ringde och
beställde. ”Nu ska vi inte vara roliga”, var
förstås svaret, men till sist accepterade
man bokningen. När vi väl kom dit sa jag
ingenting, jag höll bara upp körkortet med
mitt namn …
– En annan rolig sak från det mötet var
att när jag frågade Kenneth Svedbom om
hur det stod till med ekonomin tog han
fram sin dokumentportfölj, skakade lite på
den och svarade ”pengar har vi”. Senare
kom ordningsmännen in i klubben – som
tur var! Om vi fortsatt som tidigare vete
sjutton om klubben överlevt!
Så 1971 var det dags för de första
tidningarna signerade Kjelle Broberg och
Lena Meijer, Kjelle hade redan på våren
propagerat för ett ”blädder” och den som
sa’t han fick göra’t.
Dessutom hade vi det första av en rad
möten i Mjölby det året.
– Jag hade bokat in oss på vandrarhemmet
medan middagen skulle ske på
Stadshotellet. Så småningom frågade
hotellchefen vad vi betalde för att bo på
vandrarhemmet och när jag berättade

högg han i med ”ni får samma pris här”.
”Priset” 1971 var enligt ett samtida protokoll
”10 kronor i anmälningsavgift och 30 kronor
för övernattning samt frukost!
– Det var bara att tacka och ta emot och
fram på småtimmarna hade förbrödringen
gått så långt att hotellchefen gav mig nyckeln
till spritförrådet ”så gör vi upp sen …”.
Det första vårmötet i Mjölby satte sina spår
i trakten. I Görans pärm från tiden finns ett
klipp från Mjölbybladet 24 maj 1971:
”Sena nattvandrare har låtit berätta hur
de för att klara livhanken slängde sig ner
bakom första bästa skydd då bilarna rusade
genom stadens gator. Skrikande däck,
vrålande motorer, under loppet av några
timmar förvandlades staden till ett rykande
inferno. Men tack vare fjärdingsman
Gustavssons välkända pondus kunde lugnet
återställas.”
– Det är mig veterligen enda gången vi
förvandlat en stad till ett rykande inferno …
Det hela var dock inte värre än att vi fick
återkomma flera gånger för att avnjuta
Mjölby Stadshotells wienerschnitzel med
gröna ärtor.
– Våren 1973 gjorde vi ett undantag och
möttes på hotell Gösta Berling i Karlstad,
men av någon anledning har det inte
lämnat några bestående intryck. Då minns
jag höstmötet på Dalsland Ring betydligt
bättre. Det var på den tiden alla trodde de
var Stirling Moss …
Om vi saxar ur tidsschemat för söndagen
på Dalsland Ring kan man läsa:
”kl 0830 Frukost.
kl 0900 samling på banan.
kl 1100 Uppehåll på grund av högmässan.”
Det var andra tider … och det var också då
alla gick skallgång efter Utters mutter!
– Det är svårt att hålla reda på höger och
vänster ibland, speciellt när man monterar
hubbar!
Våren 1974 var det dags för Mjölby
Stadshotell igen och ytterligare en

tidningsartikel, denna gång i Östgötabladet
den 12 juni:
”Trots det bistra vädret hade en 30-tal
Healeyentusiaster mött upp till klubbens
årsmöte i helgen. Många färdades
visserligen i täckta vagnar, men många
åkte också öppet. Det var cirka 14 AustinHealeyvagnar när samlingen skedde
vid Gulf bensinstation i Vadstena på
lördagseftermiddagen. Där samlades snart
täta publikled, för att beskåda de glänsande
sportvagnarna när förarna visade prover på
sina körkunskaper. Det gällde bland annat
att köra sick-sack med en lampkupa på
motorhuven.”
För att sätta det hela i rätt tidsperspektiv
kan berättas att i samma utgåva av ÖB kan
vi läsa om Ralf Edström som säger ”Jag
har blivit fotbollens Messias”.
– Den hösten fortsatte traditionen med
banträffar med en övning på Kinnekulle
Ring, men själv var jag redan upptagen
med planeringen för nästa stora
begivenhet – femårsjubileet på Svartå
Herrgård våren 1975!
– Svartå drevs av Marianne Franzén och
för att få koll på det hela var Lena och jag
där och träffade henne och bodde en helg.
Svartåträffen var en stor sak, jag tror vi
var 85 personer och det kom bilar från
England, Danmark, och så vidare.
Det blev en fest utan like och jag tror inte
att någon som var med någonsin kommer
att glömma den. Speciellt som Göran än
en gång lyckades med sitt specialtrick,
något som bidragit till myten om den
oöverträffade klubbmästaren:
– Det var inga problem, jag frågade helt
enkelt och den här gången fick jag inte
bara nyckeln till spritförrådet utan även
till skafferiet och maten …
Fotnot: En kortare version av detta
återfanns i Roadbooken vid 40-årsjubileet.
Och vem vet, det kanske blir en
fortsättning så småningom …

Kerstin och Lasse Engwall 1970.
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Galleri
Lasse Johanssons BJ8
Foto: Kerstin Olsson

Det vilar en förbannelse över Gärdesloppet
Av: Thomas och Berit Almér

G

ärdesloppet ingår som en del
i Prins Bertils Memorial och
är årets största samling av
gammelbilar i Stockholmstrakten. En av
årets höjdpunkter och en fin inledning av
säsongen. Dagen börjar med frukost på
Josefina på Galärvarvet. Alla bilar står
uppställda på gräsplanen mot vattnet. En
härlig syn. Därefter följer kortege genom
stan. Kortegevägen kantas av idel glada,
vinkande människor, nästa alla med
kamera. Kortegen från Galärparken

var Göran Berger med hustru som höll
Healeys fana högt genom att genomföra
ett fint lopp. Man behöver alls inte delta i
Gärdesloppet för att vara med och njuta av
Prins Bertils Memorial. Man kan paradera,
visa upp bilen på den stora utställningen,
ströva omkring, titta på bilar och
tidstypiskt klädda människor, sitta med
pic-nic i gröngräset, äta glass. En dag för
hela familjen. Gör som Göte och Barbro,
ta med barnbarnen.
Av fyra försök har LSO 022 kommit till
start tre gånger och
fullföljt ett lopp…

2007; första försöket.
Allt klart inför
söndagens lopp. Bara
tankning återstod.
Åkte till macken och
tankade. Efter tankning
och betalning – inte
ett liv. Hustrun tar
taxi hem och hämtar
Frukost i Galärparken före start.
bruksbilen. Bogsering
hem. Felsökning fram
avslutas på Biskopsudden där diverse
till kl 2 på natten, då jag till slut kom på
aktiviteter pågår, bla a concours de charme att det var avbrott i kondensatorn. Hur får
med förevisning av bilar och kunnig
man tag på en kondensator kl 2 på natten
speaker Anders Hildemar Ohlsson.
till söndag? Det var bara att ge upp. Vi fick
Gärdesloppet körs med racer- och
medverka i loppet som publik.
sportbilar 50 år och äldre i form av
2008; andra försöket. Stopp på målrakan
regularity då man ska träffa en idealtid
framför läktaren. Bränslepumpen spökade.
så nära som möjligt. Max 29 bilar deltar
Det visade sig att Biltemas bränslepump
i tre heat. Bugatti verkar ha klubbmöte i
gav för högt matartryck. Förgasarna
samband med loppet. Inte mindre än fem
flödade till och från. Fick igång bilen efter
deltagare var Bugatti. Hur många finns i
en del mekande. Loppet var dock kört för
Sverige?
vår del. Klart att S.U. hade synpunkter på
Men var är alla Healeys? Jag såg bara
det kinesiska plagiatet. Pumpen såg exakt
tre big-Healeys och en groda. En av dem
likadan ut som S.U.
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2009; tredje försöket. Rally-Harry
låg framför och bromsade upp
bakomvarande. Hans co-driver hade
strulat med tidtagningen. Denna (”denne”
i femininum) ville få oss att hålla med
om att den centrala tidtagningen hade
felat. Vilket också visade sig ha viss
sanningsgrund. Bortförklaring? Placeringen
hade nog inte blivit bättre utan Harry som
stoppkloss. Maskinellt funkade allt denna
gång. En seger bara det.
2010; fjärde försöket. I år hade vi skaffat
stoppur och planerat loppet lite mer seriöst.
På väg ut till banan fick vi några plötsliga
motorstopp, men motorn startade igen.
Ånglås efter den långsamma kortegen
genom stan, trodde vi. Uppvärmningsvarvet
funkade bra. Start, koll på tid och sträcka,
och började få flyt i åkningen när motorn
totaldog. Inte ett liv. Vi hann köra en km.
Elfel konstaterades. Såg att brytaravståndet
var misstänkt litet. Justerade – inget liv
i motorn. Bytte rotor (Lucas hemsökelse
igen? Känd svaghet på nytillverkade
rotorer). Inget liv. Bytte kondensator
(erfarenhet från 2007, se ovan) – inget
liv. Slut på fantasin. Bärgningsbilsföraren
kollade i fördelaren och konstaterade att
tändspolen var död. En hemsökelse till?
Tändspolen var av okänt fabrikat - inte
Lucas…
Kaffestund i väntan på bärgning. Bärgning
till startområdet förbi huvudläktaren.
”Dom känner väl inte igen oss?” Healeyn
parkerades i väntan på vidare transport i
ett undanskymt hörn av området för att
skämmas. Den som kommit med bud på
bilen då hade fått den billigt. Vilken tur
att ingen kom… Bärgning hem till Uttran.
MHRF-försäkringen har sina fördelar.
Enthusiast nr
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precis under den
fått förekomma annat än Lucas och S.U.
tid vi behövde
originaldelar. Må skammen falla över
upphörde regnet.
ägaren.
Startförsöken
Det här med hemsökelse då? Det saknas
resulterade i några
något fakta i berättelsen. Vad var det
glödtändningar.
egentligen för en tändspole han köpte
Själv fick jag en
efter Gärdesloppet? Skam till sägandes
dejavu-upplevelse
gick han till närmaste biltillbehörsaffär
av symtomen från
(Autoexperten) och köpte en
Gärdesloppets
universaltändspole (från Huzells) för 139:-.
snöpliga slut. Någon En helt anonym omärkt spole från Kina.
sa att tändspolar
Han tänkte att nuförtiden tillverkas ju alla
Fikapaus.
aldrig går sönder,
eftermarknadsdelar i Kina och Indien, så
så det kan ju inte
det är ju samma delar man får, även om
vara samma fel
det står Bosch, Beru, Hella, eller Lucas på
igen. Efter avslutad
dem, så han kunde ju lika gärna köpa den
felsökning var
här spolen.
alla experterna
Så kan man resonera, men Lucas ande
överens – DET ÄR
vilar över de gamla ärorika brittiska
TÄNDSPOLEN!
märkena och anden hemsöker oss som
Vad gör man då
vanhelgar dem genom att försöka ersätta
mitt i skogen en
deras vitala delar med billiga kopior.
söndag klockan 14?
Gary Dovander,
med känningar på
Tack till
Mekonomen hade
Anders och Anna-Karin för extra 8 mil
koll på att de har
och väntan.
Hoppas ingen känner igen oss.
öppet på söndagar
P-G för bistånd med inköp av tändspole.
(tack Gary!) Telefon
Håkan och Gisela för moraliskt stöd vid
till närmaste
olycksplatsen. Ni skulle ju ända till Gävle.
Mekonomen (i
Gary för tipset om Mekonomen med
Falköping) 4 mil
söndagsöppet och bra sortiment (dock ej
bort. De hade en
Lucas).
universaltändspole
Alla ni andra som stannade och hjälpte
(Beru). Anders G
till med tekniskt och moraliskt stöd.
och Anna-Karin
gav järnet till
Kontentan
Falköping. På vägen
Ni som åker långfärdsskridskor har hört
ringde Anders till
till leda att man inte ska ge sig ut ensam
P-G som låg före i
på isen. Detsamma gäller tydligen oss
spåret. P-G åkte till
som kör brittiskt och särskilt om man
Mekonomen och
monterat icke originaldelar från suspekta
En ovanlig syn för en Healeyförare.
mötte Anders på
leverantörer. Då riskerar vi att hemsökas
McDonalds (tack
av Lucas och S.U.:s andar...
Se´n blev det årsmöte och
P-G). Anna-Karin stannade i skydd på
”Kräftor kräva ädla drycker” (citat Albert
Healeyklubbens 40-årsjubileum
McDonalds. Någon timme senare kom
Engström). ”Brittiska sportbilar kräva
Ett mycket trevligt evenemang. Heder
Anders fräsande tillbaka till oss med
sina ädla delar”. Nu snålas det inte, utan
åt arrangörerna! Som relativt nya
en frisk tändspole i högsta hugg. I med
hädanefter går LSO 022 med delar från
medlemmar känns klubben som en stor
spolen och start (härligt brummande).
British Motor.
familj. Största intrycket gav Göran och
Tillbaka till McDonalds
Kristina som hade lagt ner sina själar i
där en något uttråkad
det praktiska och i rallyt. Allt fungerade
Anna-Karin väntade
perfekt.
(tack Anna-Karin och
Efter årsmötesförhandlingarna och
Anders!) Vi intog en
diverse kramande och ”vi ses snart”
nödmåltid (vad kan man
startade en rad Healeys och hangaruonds
annars kalla den typen av
i form av MGB:s resan mot huvudstaden.
föda?) för att sedan stäva
Regnet hängde över oss och de som
mot Uttran i hällande
chansat på nedcabbat drog nitlott.
regn. Vi körde in Healeyn
Efter en timmes resa, mitt i
i garaget, tog ur blöta
Västergötlands mörka skogar stannade
mattor, och lämnade
Healey LSO 022 tvärt. Sällskapet stannade den att skämmas. Lite
i solidarisk anda och alla experter lutade sig orättvist är det, för om
över LSO 022:s motorhuv.
LSO 022 själv hade fått
Tändspoletrubbel igen - denna gång i goda vänners lag.
Naturkrafterna förbarmade sig och
bestämma hade det inte
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Nittiotalet
- början på en ljusnande framtid

U

nder krisen i slutet av 80-talet, då
klubben nästan självdog, fanns det
ändå några tappra själar som tog på
sig att försöka rädda klubbens fortlevnad
och också arbeta för att uppnå ett större
engagemang och deltagande på möten mm.
Styrelsen som valdes 1989 bestod av Gunnar
Berger, Roffe Lindholm, Helen Elmgren,
Kristina Hansson (Bengtsson), Greger
Mårtensson och Robert Eriksson. Valet av
en helt Stockholmsbaserad styrelse innebar
vissa geografiska fördelar, enklare att hålla
styrelsemöten, större delen av medlemmarna
fanns i regionen etc. Men det handlade också
om att säkerställa ett kontinuerligt arbete för att
rädda klubbens existens och i detta gäng fanns
en vilja att blåsa liv i klubben. Roffe tog hand
om tidningen som fick ett reviderat utseende.
Första numret, nr 62, kom i oktober 1989 och
bestod av åtta sidor.
Klubben hade vid årsskiftet 1989-90 ungefär
250 medlemmar. Under pingsthelgen 1990
firades 20-årsjubileum i Askersund och
Ånnaboda i samband med Classic Motors
årliga evenemang. 15 bilar deltog. Styrelsen
utökades med en Nackabo, Claes Nordlund.
Själv blev jag medlem i klubben i början
av 80-talet, dock varande en mycket passiv
sådan under de första tio åren. I första
hand beroende på studier och därefter ett
påbörjat yrkesliv, men också på grund av att
jag inte hade något permanent garage där
Spriten jag hade köpt i delar 1981 kunde
renoveras. Via en kollega (Renault 16fantast) blev jag bekant med Robert Eriksson
som inspirerade mig att komma på några
möten vid Röda Kaféet i Fittja. Det här var
i slutet av 80-talet och Kaféet hade nyligen
blivit stockholmssektionens vattenhål under
sommaren. Mitt första årsmöte med klubben
blev 1991 i Nyköping - har faktiskt bara missat
ett enda sedan dess, nämligen 1992, då jag blev
invald i styrelsen.
Styrelsen, som oftast träffades hemma hos
Gunnar Berger i Hägersten ägnade en hel del

tankeverksamhet kring hur klubbens framtid
skulle te sig. Även om klubben samlade 10-15
bilar på våra årsmöten så tyckte vi att det borde
kunna vara betydligt fler, frågan var bara hur
vi skulle lyckas med det. Något som också
diskuterades var hur vi skulle kunna aktivera
fler medlemmar utanför stockholmsområdet.
Risken var faktiskt uppenbar att klubben skulle
bli en angelägenhet för huvudstaden och det
var ju inte så vi ville ha det. Ett annat förslag
som också genomfördes med viss framgång var
att subventionera årsmötena något och på så
sätt göra mötena mer attraktiva.
Under 1993 började jag hjälpa Roffe med
tidningen. Eftersom jag jobbade i IT-branschen
och hade viss vana att hantera IT-baserade
hjälpmedel så började vi producera Entusiasten
i en tidig version av programmet ”Quark” på
en Mac som med dagens mått mätt hade lika
mycket kapacitet som en enkel mobiltelefon.
Självklart kunde vi inte ”packa” filerna och
”maila” dem till tryckeriet än på några år utan
det var ”klippa-och-klistra” som gällde ett tag
till. Entusiasten nr 70 som kom i februari 1993
var första numret i ”data-åldern”. Samma år
hade vi bestämt att börja hantera klubbregistret
på egen hand, tidigare köptes den tjänsten
av en datafirma. Genom att göra detta själva
förenklades hanteringen väsentligt och vi
sparade faktiskt en del pengar också.
1993 års möte hölls i samband med British
Sports Car Meeting i Skokloster och med
övernattning och årsmötesförhandlingar i
Sigtuna. Mitt starkaste minne från det mötet
är från gräsplanen vid Skokloster på lördagen.
Ett femtontal Healey´s hade radats upp när
Lennart Bergström rullar in i sin blå 3000 Mk2,
Mats Svanberg och någon mer (kommer inte
ihåg vem) hetsar Nenne hårt som naturligtvis
inte kan hålla sig….. med ett avgrundsvrål ur
avgaspiporna gör han en stor piruett på det
daggvåta gräset så att tuvorna yr runt omkring.
Healey-gänget fnissar glatt medan en del andra
mumlar surt om att nu har Healeyklubben visat
upp sig igen…..

Årsmöte i Vadstena 1994. Snygg rad med healeybilar.
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AHCS flagga vajade högst i Cirenchester 1998

Klubbens 25-årsjubileum närmade sig
och inför 1994 års möte bestämde styrelsen
att nu var det dags att testa intresset för ett
möte minst 20 mil från stockholmsregionen.
Vadstena ansågs ligga bra till, ungefär i mitten
av södra Sverige, med trevliga omgivningar
och Klosterhotellet mitt i staden som bas för
mötet. Medlemmen Peter Cronstedt har en stor
gård i trakten och bjöd in klubben för lunch
och några olika aktiviteter på lördagen. Trots
ganska dåligt väder så kom nästan 20 bilar.
Claes och Lena Arleskär hade med sig en ny
medlem från Borås med nyrenoverad svart/röd
3000. Det var en kul kille, han hade visst inte
fattat att en Healey körs utan tak…….. Det var
förstås Göran Nilsson. Karl-Rainer Zuleger in
som ny ledamot i styrelsen och ersatte Roffe
Lindholm som lämnade styrelsearbetet.
På mötet utsågs en kommitté för 25årsjubiléet med Anders Lotsengård i spetsen.
Platsen för detta blev så småningom Ullinge
Värdshus utanför Eksjö som vi invaderade
den 17 juni 1995. Det är nog det blötaste
Healeymötet som jag upplevt, det regnade hela
helgen. Trots det var vi 35 bilar och nästan 80
personer. Blötast var nog Albert Sollevi med
fru som körde hela vägen tur och retur från
Stockholm i sin nyligen inköpta röda 100S, tätt
följda av Börje och Clacke som inte cabbade
upp på hemvägen förrän utanför Nyköping. Jag
är helt säker på att det forsade vatten ur grodan

25-årsjubileum utanför Eksjö 1995.
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(SID1) samt Leif Molin
stenkast från Southam där AH Spares håller
(Sprite) skördat vissa
till, så många av oss passade på att förköpa
framgångar. Kåge hade också
oss på ”bra-att-ha” delar. Tur att Per och Ditte
under 1995 testat att köra
(Shoerner/Freudenthal) åkte BMW med stort
några internationella race,
bagage.
bland annat på Silverstone.
I Cirencester var vi den största utländska
Detta resulterade i ett flertal
gruppen och fick massor med positiv
bra reportage i Enthusiasten
uppmärksamhet, inte ”bara” för våra blå
som nu oftast omfattade 16
jackor med kaxigt tryck på ryggen, eller att
sidor.
Mats Svanberg med någon för mig okänd
1997 års möte var tänkt
medhjälpare erövrade huvudbyggnadens torn
att förläggas till västra
för att hissa klubbflaggan som sen vajade stolt
Sverige, men till slut
över området hela helgen etc. Den senare
hamnade vi utanför Rimforsa
detaljen kommer för övrigt engelsmännen
i Östergötland. Lennart
fortfarande ihåg och påminner gärna om när vi
Nystedt ersatte Karl-Rainer
träffas.
Zuleger i styrelsen. En
2000-talet närmar sig och klubben har inte
fråga som hade blivit ett
bara överlevt utan faktiskt utvecklats till något
återkommande tema på
vi inte trodde tio år tidigare. Vi njuter av att ha
årsmötena var möjligheten att ett stadigt ökat deltagande på årsmötena och
arrangera en englandsresa i
medlemsantalet pendlar kring 300-strecket.
klubbens regi. ”Alla” kom ju
Årsmötet 1998 hölls i Sörmland, där vi bland
ihåg hur kul det var 1978. Det annat utsåg en jubileumskommitté för det
här började kännas som en
kommande 30-årsjubileumet 2000.
rätt avlägsen dröm, det fanns
1999 års möte arrangerades av Kjell och
helt enkelt ingen som vågade
Mona Eriksson i Värmland. Ett uppskattat
eller ville ta på sig uppgiften
möte som bland annat innefattade go-kart på
utomhusbana. Det kördes vilt minns jag. Per
att arrangera en resa. Några
nya medlemmar deltog på
Schoerner invaldes som ny styrelsemedlem.
detta årsmöte och efter en
Det började ryktas om ett större jubileum i
stunds tystnad så deklarerade
England 2002 för att markera 50-årsfirandet
en av dem på västgötska
av Austin Healey 100, vi kanske skulle åka dit
att det kunde han väl tänka
– och en viss västgöte fick något lurt i blicken.
sig att göra, om någon mer
Men först ska ju klubben fira 30-årsjubileum
ville vara med och stötta
på Öland.
nykomlingen förstås. Mats
Svanberg högg direkt och helt Epilog:
”Oh, it´s you again” sa Margot Healey när
plötsligt hade vi bestämt att
Som många vet och läsaren säkert förstått
hon delade ut pris till Göran Nilsson 1998.
klubben skulle planera för
ägnade jag mig själv åt att lifta med andra
en englandsresa 1998……..
Healeyägare på mötena under dessa år. 1996
när de öppnade dörrarna. Deltagarna på mötet
de nya medlemmarna var PG och Rigmor
köpte jag en Groda och sålde Mk2:an. Med
kom från alla delar av södra halvan av landet,
Johansson.
eget garage var det nu möjligt att påbörja en
så det blev många nya bekantskaper och ett
Nu inträffade något nytt i klubbens
renovering som fortskred, om än långsamt. På
riktigt lyckat jubileum. Styrelsen kunde, när
historia. En driven projektledare som inte
MHRF-konferensen hösten 1999 lunchade jag
vi torkat upp och samlats igen, konstatera att
låter sig nedslås av svårigheten att engagera
tillsammans med några i Rolls Royce-klubben.
klubben var på god väg att bli en aktiv förening medlemmarna arbetade intensivt under det
En av herrarna sa att han sett en Austin
igen.
kommande året. PG och Mats presenterade ett
Healey under radannonserna i morgonens DN.
Det var många medlemmar från Skåne på
förslag som innebar att vi skulle delta på ”The
Omöjligt tänkte jag som efter hemkomst på
25-årsjubiléet som entusiastiskt föreslog att
Healey International Sports Car Weekend”
eftermiddagen kastade mig över tidningen.
förlägga nästa årsmöte till södra Sverige.
i Cirencester 12-13 september 1998. Ett
Mycket riktigt, en AH 3000 fanns till salu i en
Stärkta av våra framgångar med de senaste två
prospekt presenterades i Enthusiasten och
av de västra förorterna till Stockholm - snabbt
mötena utanför Stockholmsregionen kändes det anmälningarna började trilla in. Till slut blev
telefonsamtal; jodå, bilen finns kvar. Så kom
helt naturligt att glatt acceptera skåningarnas
vi nästan 20 bilar och 37 personer som tog
det sig att jag en vecka senare blev ägare till
initiativ att arrangera 1996 års möte i samband
färjan från Göteborg till Harwich. Vi stannade
”BLY045”….. men det är ju en helt annan
med Classic Car Show i Båstad. Kommittén
en vecka och hann förutom Healeymötet få
historia.
med Håkan Rey i spetsen kom sen med en liten en riktigt fin
överraskning. Vi skulle efter Båstad fortsätta
rundvandring
ner till Höllviken för övernattning, årsmöte
på Aston
OCH på söndagen köra parad i samband med
Martinfabriken
Falsterbo Horse Show. Det lät ju kul… att
i Newport
vi sen skulle presentera bilarna körandes på
Pagnell. Detta
hopparenan inför jättepublik hade vi ju inte
tack vare Robert
förstått. Hur jag sen hamnade i speakertornet
Peterssons
för att genomföra presentationen av de utvalda
goda kontakter.
bilarna, har för mig att det var 7-8 stycken, har
Några av oss
jag ingen aning om. Jag minns inte vad jag sa,
besökte både
däremot har jag tydliga minnen av chocken
Morganfabriken
när jag började prata och fick min egen röst i
och British
retur med nån sekunds fördröjning. Jag blev
Motor Industri
inte utbuad så jag antar att vårt deltagande
Heritage Trust
uppskattades, vi hade kul i alla fall.
i Gaydon.
Roger Menadue, utveklingschef på Healeyfabriken, berättar
På racerbanorna hade Kåge Schildt (3000
Gaydon ligger
om den ”gamla goda” tiden för Per, Börje och Klacke.
Mk2), Anders Lotsengård och Mats Svanberg
för övrigt ett
21

Årsmöte och 40-års jubileum
Av Tommy Lyngborn och Berit Almér

Årsmötesgeneral Göran Nilsson försöker blidka vädergudarna.

Austin Healey Club of Sweden firade
sitt 40-årsjubileum på Hindåsgården
utanför Borås. Hindåsgården har
stolta traditioner. Bl a ska Brasiliens
fotbollslag ha bott här under VM i
Sverige 1958.

R

edan på fredagseftermiddagen anlände
de första av de cirka 50 ekipagen i
strålande solsken. Göran Nilsson och
hans Kristina tog emot oss och vi inkvarterades
på våra rum. Efter mingel och en eller ett par
öl i glada vänners lag var det dags för grillfest i
båthuset nere vid bryggan. Vädret skulle under
helgen visa sig vara lite ostadigt och molnen
började torna upp sig på himlen redan på
fredagskvällen och en skur gjorde oss sällskap
under middagen.
Många gamla bekanta passade på att delge
varandra vad som hänt under året och några
nya ansikten fick möjlighet att ta del av
klubbgemenskapen.
Lördagen var vikt för rally i trakterna runt
Borås. Banläggaren Göran hade lagt ner ett

Fikapaus hos Verktygsboden.
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stort arbete på att hitta riktigt körglada vägar.
Alla ekipage försågs med karta och formulär
för svar på frågorna längs vägen. Uppehåll
gjordes hos Verktygsboden där vi mottogs med
kaffe och smörgåsar. Visning av maskiner och
verktyg tilldrog sig naturligtvis stort intresse.
Verktygsboden hade också vänligheten att
sponsra oss med en mängd fina priset till rallyt.
Lunch intogs vid Torpa Stenhus där det
gavs tillfälle att inspektera en MB 300SL som
kommit för att kolla in alla Healeys. Några tog
också chansen att titta på det gamla slottet.
Efter avslutat rally fanns det tid för de som
ville att ta en siesta före kvällens galamiddag.
Andra valde att umgås över en lemonad i baren
i stället.
En utsökt trerätters middag avnjöts under
stoj och glam. Tal hölls av vår ordförande
PG och även av Steve Norton som valt att
komma till Sverige tilsammans med sin familj.
Prisutdelning för eftermiddagens rally hölls
också. Efter desserten som bestod av två
glasstårtor i form av Big Healeys (vad annars)
följde dans till liveband och på det blev det

naturligtvis lite mera Healeyprat innan det var
dags för att förföras av John Blund.
Söndagens årsmöte förlöpte enligt planerna.
Klubbens styrelse fick godkänt betyg för
förvaltningen och en ny styrelse valdes. Raoul
Kennedy hade avsagt sig omval och som ersättare
för honom valdes Thomas Almér. Vi tackar Raoul
så mycket för hans insatser för klubben.
Den förra året återinstiftade utmärkelsen
”Trådhealeyn” förärades detta år
artikelförfattaren för idogt arbete med
Enthusiasten. Jag ber att få tacka så väldigt
mycket för den uppskattade belöningen.
40-årsfirandet och årsmötet var avslutat och
hemfärd väntade. Vädret var växlande under
hemfärden, en del ”äventyr” inträffade på sina
håll. Mer om detta står att läsa på annat håll i
denna tidning.
Tack Göran, Nina, Anders och PG för detta
förträffliga arrangemang.
Ett särskilt tack går till Göran Utter och
Mats Swanberg för den fina glasstårtan samt
till Kristina för allt stöd till organisationskommittén.

Ett litet bildkollage
från festligheterna
vid årsmötet.

Healeyträngsel på parkeringen.
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AUSTIN HEALEY CLUB OF SWEDEN den 13 juni 2010
Enthusiast 010 för hans fina insatser och stora engagemang som redaktör för
klubbtidningen.
0. Årsmöte 011
På föregående årsmöte (009) togs ett inriktningsbeslut om att förlägga 011 års möte i
samband med Velodromloppet i Karlskoga. För de som tävlar är ett möte i samband med
racing inte optimalt då det blir svårt att kombinera racingen med att delta på klubbens
aktiviteter. Mötet enades efter diskussion att nästa årsmöte inte ska förläggas i samband
med en racinghelg.
Uppdraget att planera mötet gavs till Stockholmssektionen.
0.4 Inriktningsbeslut om Årsmötet 01
Inget inriktningsbeslut togs av mötet. Beslutet blev att på nästa årsmöte uppdra åt en
sektion att arrangera kommande årsmöte.
0.5 Hedersmedlemmar
Fråga om hedersmedlemmar inom klubben kom upp. Styrelsen fick i uppdrag att titta på
frågan och presentera ett förslag på nästkommande årsmöte.
0.6 Avtackning
PG Johansson avtackade Raoul Kennedy som avgick ur styrelsen.
Arrangörskommittén för 40-årsjubileumet uppmärksammades av Nils-Fredrik Nyblaeus.

Ordförande PG Johansson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
Anders Lotsengård valdes till årsmötesordförande och Anders Gustafson till sekreterare.
Röstlängden omfattade 59 personer.
Dagordningen fastställdes.
Gunnar Berger och Ulf Håkansson valdes till justeringsmän.
Årsmötet befanns vara behörigt utlyst.
Mötet godkände verksamhetsberättelsen och lade denna till handlingarna.
Kassören Håkan Hansson redogjorde för klubbens ekonomi, se separata handlingar för
detaljerad information.
Revisor Kjell Eriksson läste upp revisionsberättelsen.
Resultat och balansräkning fastställdes av mötet och lades därefter till handlingarna.
1

Ordförande avslutade mötet

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet (enhälligt).
Styrelsens förslag att behålla befintlig ersättningsmodell bifölls av mötet:
9 Inget arvode utgår för styrelsearbete
9 Styrelsemedlem får fritt medlemskap i klubben under aktiv styrelseperiod
9 Kostnadsersättning fås mot uppvisande av kvitto
9 Milersättning utgår för resa i samband med klubbarbete enligt den skattefria delen
motsvarande den statliga modellen
Styrelsens förslag att bibehålla befintliga avgifter bifölls av mötet:
9 Ordinarie medlem = 50:-/år
9 Familjemedlem = 50:-/år
9 Inträdesavgift för ny medlem = 50:Gunnar Berger föredrog valberedningens förslag till ny styrelse:
9 Ordförande
o Val för period om ett år - PG Johansson
9 Styrelseledamöter
o Omval för period av två år;. Anders Gustafson, Per Schoerner och Håkan Hansson
o Kvarstår; (valda förra årsmötet för period om två år), Johan Aggeryd, Nils-Fredrik
Nyblaeus och Tommy Lyngborn
o Nyval för period om två år: Thomas Almér
o Avgår ur styrelsen: Raoul Kennedy,
Samtliga förslag bifölls av mötet.
Mötet biföll omval av Kjell Eriksson och Göran Berger.
Mötet biföll omval av Börje Engwall och Gunnar Berger.
Under året har ett fåtal besiktningar genomförts. Kontaktpersoner för MHRF-försäkringen är Per
Schoerner, Bengt Larsson och Magnus Karlsson.
Se klubbens årsberättelse för verksamhetsåret. Utöver vad som står i den skall UBCC:s
höstrally i Skåne läggas till. Ett flertal Healey’s deltog.
Klubbtidningen Enthusiatsen: Tommy Lyngborn rapporterade att nästa nummer kommer i
september. Även om det är fortsatt bra inströmning av material uppmanas alla att fortsatt bidra
med texter, bilder etc.
Web:
Webmaster Johan Aggeryd redogjorde för gjorda och planerade förändringar av hemsidan.
Johan kommer att lämna uppdraget som webmaster, klubben söker därför en ny webmaster.
Mötet tackade Redaktör och Webmaster för årets insatser.
0.1 Val av sektionsansvariga
Styrelsen har under åter diskuterat hur sektionernas arbete kan vitaliseras för att öka
deltagandet och engagemanget bland befintliga medlemmar och bidra till att attrahera nya
medlemmar. Under kommande år kommer sektionsansvariga att knytas närmare styrelsen,
bland annat genom att delta på vissa styrelsemöten. Följande sektionsansvariga valdes av
mötet:
Sthlm: Lars Johansson, Väst; Per-Olof Heiwall, Värmland: Kjell Eriksson, Syd: Peter
Bäckström, Norr: Anders Lindman.
0. Årets Enthusiast / Trådhealyn
Styrelsen hade enligt beslutet på förra årsmötet nominerat följande tre kandidater för sina
utmärka insatser i klubben: Tommy Lyngborn, Anders Schildt och Nina Nyblaeus.
Efter omröstning bland mötesdeltagarna stod det klart att Tommy Lyngborn valdes till årets

Hindås 2010-06-13
Mötessekreterare:

Mötesordförande:

Justeringsman:

Justeringsman:

Anders Gustafson
Gunnar Berger

Anders Lotsengård
Ulf Håkansson

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
Husbondegatan 36B
507 60 BORÅS

0703-933349 033-137906
magnuskarlsson@bornet.net

Obs glöm ej vår hemsida som nu är i full gång

www.concourshealeys.com
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Text: N-F Nyblæus

F

ör två år sedan förstod jag
efter samtal med några
internationella förare som racar
Healeys att Le Mans Classic var något
alldeles enastående speciellt. Kanske
inte riktigt lika mytomspunnet som
Le Mans 24-timmars men mycket,
mycket nära. Om man kunde så borde

man. Fast det är svårt att komma med.
Sagt och gjort, efter att ha våndats en
tid inför åtagandet, och eftersom min
kära hustru generöst nog avstått från att
aktivt motarbeta mitt projekt (elegant
formulering eller hur!), skickade jag in min
ansökan i september 2009. Jag fyllde den
med all information jag kunde hitta om

bilens racinghistoria från Amerika där den
racats i stort sett hela sitt liv. Mitt beslut
underlättades också mycket av att Mats
Svanberg och Anders Lotsengård med
oomtvistad intensitet och enorm passion
åtog sig att vara mekaniker. ”Kerstin och
Maria kommer också med så gör vi det till
en bilsemester i Frankrike”. Dessa herrar

Klart för start, många läckra bilar var det....
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är ju inte direkt arbetsskygga men det blev
nog litet mer att göra än de tänkt sig. Sorry
grabbar. Men vilken upplevelse! Den kom att
innehålla det mesta.
Månad efter månad gick och det var
knäpptyst från Paris och Peters Auto som
arrangören så lämpligt heter. Så i december
lagom till jul kom ett stort brev. Med början

den 15:e december har man den 15:e varje
månad ett sammanträde där man beslutar
om vilka deltagare som skall accepteras. I
brevet låg deltagarlistor till Le Mans Classic
2010. Min besvikelse var minst sagt stor när
jag såg att jag inte var uttagen i den första
”dragningen” även om jag innerst inne
förstått att det var ett riktigt ”long shot”. Men
längst ner i högen låg ett papper som hette
Confirmation de Reserve. Jag hade blivit
uttagen som 4:e reserv. Det var i alla fall en
början.
Omedelbart ringde jag Paris för att få reda
på vad det innebar. Jo, man tar ut 68 bilar
till varje grid, totalt sex grider. Därutöver 10
reserver per grid. Dessa garanteras att få köra
träningarna men får bara köra racen om någon
ordinarie bil faller bort, endera genom att man
återtar sin anmälan eller genom att bilen helt
enkelt går sönder under racet.
Att jag överhuvudtaget blev uttagen berodde
på att man ansåg att bilen hade en intressant
och speciell racinghistoria. Jag lyckades
får ur honom att Mike Thorne, som racar
den snabbaste 100M:n i UK och som var 7:
a i Le Mans Classic 2008, var andra reserv.
Ringde Mike direkt och han förklarade att
han inte skulle köra Le Mans. Hade gjort det
två gånger med framgång . Han skulle köra
Woodcote Trophy och SPA 6-timmars istället.
Ja så då var jag i alla fall tredje reserv. Men
200 mil enkel resa är kanske litet långt om
man inte vet att man skall få köra!
Månaderna gick och vi passerade 15 januari,
15 februari, 15 mars, 15 april och 15 maj.
Varje gång kom det nya deltagarlistor utan
mitt namn på. Inte ett ord om min reservplats!
Man hade dessutom tagit in en Mercedes
300 SL, 2 Jaguar C-type, en Jaguar Dtype och en Frazer-Nash och hoppat förbi
reservlistan!! Man hade redan en 100S och
fyra 100M konfirmerade; två från Frankrike,
en från Italien och en från Schweiz och det
gällde att få så intressanta grider som möjligt
för publiken. Ligger väl något i det får man
motvilligt erkänna. Alltnog så var jag första
reserv när det var en vecka kvar och ”alla
reserver har fått köra alla race alla åren dvs
2002, 2004, 2006 och 2008” enligt Peters
Auto. Men det är ju absolut inga garantier
att man får köra. Och det visade sig också att
bland de tio reservbilarna var fyra 100M, två
356:or varav en Speedster, en C-type, en Dtype osv. Och en 100M fick faktiskt inte köra
mer än två race.
Men vi åkte till Frankrike! Vi chansade.
Vi tog fasta på statistiken. Vi tog risken,
fast väl kalkylerad. Man måste våga för att
vinna. Eller som PG brukar säga, och andra
också för den delen, ” de blyga gossarna får
aldrig dansa med – eller kyssa – de vackraste
flickorna”! Vi kom, vi såg, vi fightades och vi
segrade! I alla fall enligt våra mått mätt. Det
var en helt otrolig upplevelse. Överträffade
de vildaste förväntningarna i alla dess

Nisse visar hur en Le Mans-start
skall utföras.
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dimensioner! Det var kärlek vid första
ögonkastet. Blod, svett och tårar. Hopp
och förtvivlan. Himmel och helvete. Ja allt
du kan tänka dig.
Efter 200 mil anlände vi så på
onsdag morgon den 7:e juli. Det var
38 grader i skuggan och vindstilla. Vår
husbil har allt utom, ja du gissade rätt,
luftkonditionering. Men vilken känsla när
vi körde in i staden Le Mans och första

DB2, DB3 och DB2/4, Maserati 200, A6
GTS och 300 och flera 300 SL worksbilar.
Plötsligt stod man skärm vid skärm med
den riktiga Le Mans vinnaren 1952 – en
C-type. Eller Carlos Monteverdi, eller
Derek Bell eller Richard Attwood eller
………………….Det var helt enkelt
magiskt.
Som tur var hade jag en mycket
kompetent och erfaren codriver i Robert
”Robban”
Petersson. Robban
tog tidningen
Sportbilens, där
han ju själv är
chefredaktör,
superbilfotograf
Peter Gunnars
med sig i en lånad
Audi A5RS och
gjorde en provtur
på 400 mil!
Artikel kommer
nog i Sportbilen.
Hustru Anne Karin
Förarbyte under överinseende av Svanberg/Lotsengård
kom med flyget.
Svanbergs anlände
gången såg skylten ”Circuit 24 Heures”.
med husbil och Lotsengårds i Ferrari 328.
Historiens vingslag. This is it. Nu är vi
Egoistiskt sett ifrån mitt eget håll så hade
äntligen framme.
jag nu både proffsförare, proffsfotograf,
En Austin-Healey 100 M, låt vara
proffsmekaniker och egen proffshejarklack
dealerkonverterad; med ett halvt sekel av
till min hjälp. Inte illa va? Och förbaskat
tävlingshistoria är ju ändå litet speciell
kul hade vi. Hejarklacken var tom uppe kl
men vi kände oss litet som katten bland
05.30 för att heja. Så dags är dom aldrig
hermelinerna. Inte bland de andra 100M:n
uppe annars om inte det beror på att de
för där hade vi historisk edge, eller mot
inte gått och lagt sig ännu!
TR2:or , eller Lancia Aurelia, eller 356:or,
Första tidsträningen, och som tur var
eller AC Ace eller Morgan eller XK 120
den som räknades för startuppställningen,
eller 140. Men där fanns rader av Jaguar
var fredag kväll kl 19.30. Robban och
C-type och D-type, Lagonda, Frazerjag körde var sin del och det gick faktiskt
Nash, Lotusar, Cooper, Talbot, Allard,
jättebra. Vi fick 35:e tiden av 78 bilar
Aston Martin DB3 S (endast DBR1:an är
vilket var förvånansvärt då ingen av oss,
vackrare – det var ju en sådan som Stirling inte ens Robban, hade kört banan tidigare.
Moss och Roy Salvadori vann Le Mans
Vi visste ju till en början inte ens om nästa
med 1959 efter år av Jaguar dominans)
kurva var höger eller vänster.
Banan är verkligen mäktig med
sina 13,6 km, varav en del är vanlig
landsväg. Redan efter den världsberömda
Dunlopbron passerade jag på första
varvet en Jaguar D-type som satt med
hela bakdelen i räcket. Måste erkänna att
tanken som passerade min hjärna var att
då var det en bil borta om dom inte får
ordning på den och nu är jag som första
reserv med i racet! Men det behövdes inte.
Sedan försvann en Lotus och en Cadillac
(från Colombia - 10:a 1952) och en
Fraser-Nash. Och man var med!!
Lotusen var dock reparerad till tredje
racet på söndagen.
Efter Dunlopbron kommer man först till
Dunlopchikanen, sedan till Tetre Rouge
kurvorna och så småningom ut på den
berömda Mulsanne rakan som är nästan
Robban svalkar sig efter utförd stint.
5 km lång. Det var i slutet på den Joakim
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Bonnier tragiskt omkom när han körde in
i en långsamtgående Ferrari på Le Mans
1972. Numer har den två chikaner för att
hålla nere farten litet men jag kan lova
att det är långt, långt till chikanerna, och
dessutom litet nerför från början. J-r vad
det gick. Hade bytt min 4,3 differential till
en numer ombyggd 3,9, mycket generöst
skänkt av Lasse Engvall – stort tack Lasse
– dels för att få upp toppfarten och dels
för att spara motorn litet. Det skiljer ändå
20 km/t i toppfart och accelerationen lider
inte nämnvärt på en bana som denna med
tanke på det fantastiska vrid som en 100
racingmotor har. Det kändes ändå som
man hade tid att läsa tidningen innan
man kom fram till chikanerna! Sedan bär
det av ”genom skogen” till Indianapolis
kurvan och Virage D’Arnage, Porsche
essen och efter ett antal fullfartskurvor
in på rakan framför den stora läktaren.
Nu är man också inne på den inre banan,
den sk Bugatti banan. Ett varv tar ca 6
minuter jämfört med 1- 1,5 på de flesta
av våra banor i Sverige. Det är en mäktig
upplevelse.
Nästa tidsträning var den så kallade
natträningen. Vår start gick natten mellan
fredag och lördag kl 01.45. Robban
skulle köra först den här gången. Nu
började de tekniska utmaningarna. I
startuppställningen bara dog motorn. Den
hade gått perfekt 6 timmar tidigare och
även från depån ner till startuppställningen
men plötsligt bara dog den.
Men sedan kom den igång bara för att dö
igen ute på banan. What the heck?! Inte
mycket annat att göra än att ta upp den i
depån och börja arbeta med felsökning.
Klockan var nu 02.15! Det enda vi gjort
var att vi hade satt i starkare glödlampor
för att få litet bättre ljus. Med ett litet
racingbatteri började vi undra om det
hade varit droppen som fått bägaren att
rinna över i den månen att generatorn
inte förmådde ladda tillräckligt. Eller
hade generatorn packat ihop? Enklast
att bara sätta i en ny och pröva. Mycket
reservdelar hade jag men tyvärr ingen
extra generator. Man lär sig. Kunde få
köpa en från en fransk Cobra mekaniker;
pris 1000 euro. Utbud och efterfrågan!
Men nej tack. Mats och Anders plockade
raskt isär generatorn och den visade sig
vara helt ok. Däremot hittade vi att en
av bensinpumparna hade lagt av och
en säkring hade gått. Klockad var 5 på
morgonen och vi beslöt oss för litet sömn.
Tillbaka i depån kl 10.30. Jag hade
tre extra pumpar med mig så vi bytte.
Vi hittade också en sladd som lossat så
hela elsystemet fick sig en genomgång
från top to bottom med följden att bla
primefunktionen kopplades ur och tillika
dimljuset bak.
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Nisse förbereder sig för start av nattetappen.

Och yes – bilen startade nu och verkade
gå som den skulle. Lärdomen är att det
är dags att byta elsystemet vilket inte är
gjort på bilen under min tid. Nytt system
med litet extra krusiduller är beställt och
under tillverkning i England. Det var nu
sent lördag eftermiddag och starten i vårt
första race gick kl 22.40, med uppställning
en timme innan. Det var återigen 38
grader varmt så en sen eftermiddagslur
blev det självklara valet för hela teamet.
För somliga dessförinnan en stor kall öl,
minst. Mats och Anders skyllde på att de
samlade på de tjusiga Le Mans muggarna
som man köpte ölen i. Det var jag tacksam
för, för när vi sedan åkte hem blev jag
förärad med ett icke oansenligt antal
sådana. De hade fått för många!
Starten gick sedan som den skulle.
Det var helt magiskt. Solen hade
just försvunnit och det var mörkt
(och litet svalare) så när som på litet
strålkastarbelysning på bilarna. Runt
omkring mig var det helt fullt av
grönmetallicbilar, ni vet med den där
vackra, och i nattljuset ännu snyggare,
mörkgröna racing metallicen. Det var med
andra ord fullt av Jaguarer och AstonMartins och man skymtade en och annan
mörkröd Maserati. Det var så vackert!
Racet gick till en början bra. Att köra
på Mulsanne i 200 knyck i princip utan
lyse var nervkittlande. Man kunde ana
chikanerna och fick försiktigt försöka
att urskilja var banan övergick i curbs
och grus eller gräs! Tyvärr hittade jag
inte sedan mitt team när jag efter halva
racet körde in i bandepån för förarbyte,
och de såg inte mig heller! Jag letade
och letade men blev tillslut utvinkad
av funktionärerna. En lärdom är att ha
någon sort igenkänningssystem på såväl
bil som funktionärer. Alla ser likadana
ut annars! Tyvärr bar det sig inte bättre
än att nu dog bilen igen, mitt i skogen
innan Indianapolis kurvan. Den startade
men dog direkt igen. Jag rullade av på
gräset så nära stålräckena som möjligt;
det kom ju bilar i 250 km/tim förbi och
jag hade inget fungerande ljus! Snabbt var
funktionärerna på plats och rullade in mig

i en liten ficka där
jag blev stående i
en halvtimme innan
bärgaren kom.
Det kändes som
en lång, lång tid.
Man hinner tänka
en del. Undrar vad
de andra i teamet
tänkte? Nä, nu
räcker det blev min
sluttanke. Det blir
inte roligare än så
här. När jag senare
släpptes av i depån vid midnatt var mitt
budskap: okey gubbar, nu sk-r vi i det här
och tittar på race istället. Men Anders och
Mats var av helt annan uppfattning. – ”Det
gör vi inte alls, vi fixar problemet! NU!”
Och så blev det. Efter en bytt tändspole
var saken klar. Den hade helt enkelt
överhettats under första tidsträningen.
Tack till mekanikerna som inte gav upp!!
Vi åkte och sov mellan 02.00 och 04.30.
Var uppe vid bilen igen vid 5 och efter
en snabb frukost i Drivers Club, som
serverade mat 24 timmar om dygnet (what
else at Le Mans!), var vi på g igen. Det
var Robbans tur att starta och det gick som
en dans i en fantastiskt vacker morgon,
där solen precis gick upp över horisonten.
Förarbytet efter halva racet gick också
bättre den här gången. Vi hade ju övat!
Nu bar det sig inte bättre än att när jag
kom till första chikanen på Mulsanne så
tog inte bromsarna fram som de brukade.
Överhettat tänkte jag. Bäst att ta det litet
lugnt in i andra chikanen. Och tur var väl
det för när jag kommer där med fullt blås
och bromsar litet tidigare än jag annars
skulle gjort så går det inte att svänga.
Bilen lyder helt enkelt inte. Jag far istället
rakt fram i kurvan, Jo Bonniers kurva
om ni förstår vad jag menar, och hamnar

i grusgropen. Det visar sig att vänster
framdäck dvs slangen har exploderat och
hänger delvis utanför däcket. Jag har alltså
fått punktering mitt på Mulsanne. I mycket
hög fart! Vis av tidigare äventyr hade jag
mobiltelefonen i fickan och kunde nu
ringa Nina och meddela att ”det bara var
punktering”. Bärgningsbil igen!
Det tredje och sista racet startade strax
efter tre på eftermiddagen. Min tur att
starta och nu var det Le Mans-start som
gällde. Alla bilar på ena sidan startbanan
och förarna mittemot tvärs över banan.
Startern stod mitt på banan och när
flaggan föll sprang alla som galningar.
In i bilen och iväg. Det gick ganska
bra och jag klippte 15 bilar i starten.
Verkar man bara litet bestämd av sig så
viker det andra undan eller tar i varje
fall inte en direkt strid. Tyvärr var det
av säkerhets skäl en sk falsk start med
påtagning av säkerhetsbälten (vilket de
flesta av oss gjort flygande i hög fart
ändå) och omstart efter 1 km och då blev
jag återplacerad på min startplats 56. Vi
hade blivit nedflyttade från 35:e plats i
race tre pga att vi brutit race ett och två.
Nu började det riktigt roliga. Bilen gick
som den skulle och jag prövade en fräck
omkörning i första chikanen på utsidan
så hade jag innerkurva i utgången. En
356a och en XK120 fick se sig passerade.
Självförtroendet växte och efter ett par varv
hade jag kört om 22 bilar. Var 34:a när jag
lämnade över till Robban, Han fortsatte
the overtaking excercise och även om det
gick fortare närmare täten så slutade vi på
22:a plats. En helt fantastisk avslutning
på ett par intensiva dygn där Robban tog
mållinjen kl 4 på klassiskt Le Mans maner.
Tack Nina, Robban, Mats och Anders,
Kerstin, Maria och Anne Karin samt Peter!
Utan er hade detta inte varit möjligt.

Hejarklacken hade roligt på läktaren.
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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:-

Jubileumsbadge i solid metall, vikt
130 gram. Ett måste att montera i
fronten på Healeyn.
Begränsat antal.
Pris: 200 kronor.
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!

Om du flyttar, byter e-postadress, säljer bilen
eller på annat sätt förändrar uppgifterna som
finns på dig i klubbmatrikeln så vänligen meddela detta till Ditte som sköter medlemsregistret. På så vis får vi inte några tidningar i retur
från posten och matrikeln, som kommer i ny
upplaga till våren, är uppdaterad och aktuell.
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Keps		
Pike 		
Pike Lacoste typ
Väst 		
Scarf 		
Paraply		
Bilhink		
Badlakan		
Picknickfilt
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Detaljerade beskrivningar på www.healeysweden.com/regalia
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Jubileums T-shirt i
hög bomullskvalitet.
Tryck i två färger.
Text: ”The older we
get the better it was”.
Storl: S, M, L, XL
samt XXL.
Pris: 120 kronor.
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Reservdelar och Tillbehör till din M.G. Triumph,
Austin Healey och BMC-Saloon car
årsmodell 1955 och framåt
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Tel. 08-664 53 10
Fax. 08-664 53 18

Ett praktiskt vertyg för att lossa och montera vingmuttrarna till
ekerhjulen säljs av Anders Schildt. Inga mer sönderslagna vingmuttrar. Gummiklätt skaft för att skydda skärmarna. Finns till ett
flertal bilmärken. Kontakta Anders för beställning.
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Enthusiast nr

118

Lidingövägen 75 - 115 41 Stockholm

www.britishmotor.se
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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

