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Vår relativt korta men vackra sommar håller nu på att blomma över
och vi går in i sensommaren för att närma oss hösten med dess klara
höga luft.
Vi började sommaren med att genomföra vårt årsmöte som hölls på
anrika Häringe Slott på Södertörn under pingsthelgen. Det blev ett
mycket lyckat arrangemang med fantastiskt väder, underbara vägar
och trevligt upplägg. Helgen avslutades under söndagen på Torvalla
Idrottsplats med prisutdelning av självaste Bosse Bildoktorn. Under
vårt rally genomfördes en TV-inspelning av Gunnar Dackevall med
filmteam för framtida Gran Turismo-program i TV8.
Själva årsmötet som hölls på lördagen genomfördes enligt planerna.
Till ny styrelseledamot valdes Lasse Johansson som ersätter Johan
Aggeryd vilken p.g.a. tidsbrist avsagt sig omval. Ny ledamot i valberedningen är Ulf Aggeryd som ersätter avgående Gunnar Berger.
Ett stort tack till Johan och Gunnar för era insatser för klubben. Till
årets Enthusiast utsågs Ditte Freudenthal.
En stor eloge till East Section med Lasse i spetsen, Anders , Tommy
och Thomas för ett mycket väl genomfört möte.
Projektmöte # 2 har genomförts inför 4th European Healey Meeting
2013. Mötet kommer att gå av stapeln mellan den 26 maj till 1 juni
2013 i Skottland. Staden som blir värd för mötet heter Crieff och
ligger ca 70 km nordväst om Edinburgh. Centrat och förläggningen
är det 4-stjärniga Crieff Hydro Hotel. Anläggningen är stor med
213 rum och har SPA- karaktär. Hotellet är helabonnerat för mötet
och deltagarantalet kommer att begränsas till 500 personer varför
jag uppmanar er som planerar deltaga att bestämma er snabbt när
bokningen släpps den 1 november. All bokning sker över Internet på
den engelska hemsidan.
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Knockhill Circuit
The Fourth European Healey Meeting is set to go!
Why not come and join the fun?
The Crieff Hydro Hotel is a fabulous venue
for our week exploring Scotland. This traditional Scottish hotel has been familyowned for over a century and lies amidst
900 acres of wonderful forests and gardens. Although the hotel is housed in a
building that dates back to 1868, it was
extensively redeveloped from top to bottom to provide 4-star accommodation in
2004.There are a total of 213 rooms and
facilities include a 4th. European Healey
reception desk with event organisers in
attendance during the day, throughout
the week, a conservatory, cafe, a hairdresser's salon, a cosy bar, a public Internet terminal and 2 a-la-carte restaurants.
The tastefully decorated rooms each
come with an en-suite bathroom, a direct-dial telephone, Internet access, central heating, tea and coffee making facilities and a hire safe.
If you have any time in between driving
your Healey, a swimming pool and sun

terrace are available as well as a choice of over 40 onsite leisure activities. Daily childcare for 2-12 year olds is
also on offer. The hotel can be reached easily from the
cities of Edinburgh and Glasgow in 1 hour.

Healeys at the Crieff Hydro Reception
Would you like your car to be here in 2013 !!

Sun Guests arrive, check in and receive all paperwork Official Welcome / Opening ceremony followed by Dinner.
Mon Concours in the grounds of the hotel. Route
books will be available for those wishing to
explore the countryside.
Tue

Road run allowing guests to drive more of
the spectacular Scottish countryside including
the Trossachs and Loch Lomond.

Wed Track day at Knockhill – Auto test – Coach
trip to Edinburgh.
Thu
Fri
Sat



Caption describing picture or
graphic.

The Famous Grouse

The Outline Plan for the Week
Running between Sun
day 26th May and Saturday 1st June 2013,
the following is an indicative outline of what
we plan for the week.
Please note that both
the activities and their
timings may change as
the week develops.

We will be holding a track day at
Knockhill Racing Circuit on Wednesday 29th May. Knockhill is Scotland’s
only approved MSA and FIA Internationally graded Circuit and is famous
for hosting major televised motorsport events. It is a demanding roadcircuit style track, 1.3 miles (2km)
long, and 30 feet (10 m) wide, with a
unique series of twists, turns, drops
and climbs, varying by around 200
feet (60m) from highest to lowest
point.

The Famous Grouse is the second best-selling blended
Scotch whisky in the UK and the
32nd biggest drinks brand
worldwide. Furthermore, it is
heralded as Scotland’s favourite
drink. The blend is made up of
noteworthy components; whisky
from The Macallan, The Glenrothes and Highland Park are
included, though 65% of the
spirit content is made up of
grain whisky The Famous
Grouse blend was conceived by

a Perth based grocer and drinks
merchant named Matthew
Gloag. In 1860, his son, William
Gloag assumed control of his

Bookings open in November
This very special event is likely to be very popular with Healey enthusiasts from around Europe, so if you want to be sure of a place at the
meeting in Scotland, you’ll need to book early! Bookings will open online at ah2013.com on the first day of November 2011. You’ll be
asked to pay a deposit of £499 immediately (£349 for singles).

Road run taking in mixture of different roads
and Scottish sites including Balmoral (Royal
residence)
Visit to the Famous Grouse Distillery – with
testing. Gala Dinner followed by Dancing.

You’ll also be able to download and print a Booking Form, or if you
prefer, we’ll send a paper form to you!

Check out and Goodbyes

minders at the time each stage payment is required.
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father's company and started
blending whisky. It was in 1896
that William’s son,
Matthew
after his grandfather, controlled
operations, creating the Grouse
brand in 1897. During the early
20th century, blended whisky
was a very popular product and
the Famous Grouse went from
strength to strength. Only a
short walk from the Crieff Hydro
to the distillery will give you the
opportunity to find out for yourselves!

Your initial booking will be followed by two further stage payments of We will be in Crieff to welcome
you in 2013. Will YOU ?
£350 (£225 for singles) for standard rooms only, required by 31 May
Book Early and avoid
2012 and the balance of your booking is required by 31 Dec 2012.
disappointment
No need to worry about losing your booking - we will send you re-



Tidiga Healeybilar

Här berättar Erik Sandgren om
hur han kom över Folke Sjöbergs bil förra året. Erik och
bilen dök upp på årsmötet på
Häringe i somras.

Text: Ulf Håknsson Foto: Tommy Lyngborn och Erik Sandgren

J
Midnattsolsrallyt 1955

E

n typisk representant för de tidiga Austin Healey bilarna är
Folke Sjöbergs bil.
Bilen registrerades den 16/9 1954 på Folke Sjöberg som
var förste ägaren. När den registrerades var det med dragkrok och
som det sedan skulle visa sig, felaktigt chassinummer.
Folke behöll bilen ända tills i april 1957 och tävlade flitigt med
den.
Till bilen hade han en hardtop som höll kylan ute vid tävlingar
under vintern. Hardtopen ökade dock luftmotståndet varför många
Austin Healey förare föredrog att, trots kylan köra öppet med en
Brooklands ruta som enda skydd.
Under de aktiva tävlingsåren finns Folke Sjöberg och hans bil noterade i följande tävlingars protokoll:

Folke Sjöberg hade köpt en standard Austin Healey 100,
BN1 med 90hk motor, men precis som många andra Healey
ägare trimmade han sin bil för bättre prestanda.
Hur man bäst trimmade sin Healey behövde man inte sväva
i okunnighet om. Donald Healey som hade känsla för marknadsföring hade tagit fram olika tillbehör för tävling och dessutom en hel trimningssats, det så kallade ”Le Mans kit”. På
så vis gjorde han en dubbel vinst, dels tjänade han pengar på
tävlingstillbehören, dels fick han ut fler Austin Healey på tävlingsbanorna vilket var en god draghjälp för försäljningen.
Hans Ostermans som var generalagent i Sverige hakade naturligtvis på och försåg de svenska återförsäljarna med all information om tävlingstillbehören.

1955
Skellefteå travbana 16/1 1955, placering 3.
Isracing i Luleå 27/2 1955, placering 4.
Härnösand 6/3 1955, placering 2.
Skellefteå 13/3 1955, placering 3.
Sundsvall 20/3 1955, placering 3.
Vilhelmina 27/3 1955, placering okänd.
Solvalla 30/5 1955 placering 2.
Midnattssolrallyt juni 1955, klass 6, Turist och seriesportvagnar,
placering 12 (54 totalt).
Örnsköldsvik 11/9 1955, placering 4.
1956
Skellefteå 2/2 1956, placering 4.
Umeå 19/2 1956, placering 2.
Härnösand 26/2 1956, placering 4.
Skellefteå 18/3 1566, placering 3.
Luleå 8/4, placering okänd.
Summering av is-TT tävlingarna 1956 (ur tidningen Racing);
4:a Folke Sjöberg (1 första plats,1 andraplats och 1 tredjeplats).
1957
Gamla Karleby, Finland 10/2 1957, is-racing sportbilar, placering 2.
Lovisa 24/2 1957, placering 3.
Åsele 31/3 1957, is-racing seriesportvagnar, bröt.
Djurgårdsloppet Helsingfors 12/5 1957, bröt.



Hälsningar
Erik Sandgren

Folke visar upp riktiga dubbdäck
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ag har under många år letat efter en
AH 100 med renoveringsbehov men
tillfällena har varit få.
Sommaren 2010 tipsades jag av Healey- vännerna Lennart Nystedt och Anders Gustafson om en bil i Västerås.
Det blev många sömnlösa nätter innan
jag fick kontakt och kunde bestämma
träff med ägaren Per Heldemar som var
på seglarsemester.
Per köpte bilen 1970 och använde bilen till bl a semesterresor i Europa fram
till 1974, då bilen blev avställd med undantag för dotterns student i slutet av 90talet.
Efter förmaningar från min fru att inte
köpa ytterligare en bil i lådor styrde jag
och kompisen mot Västerås. Väl framme
konstaterade vi snabbt att antalet lådor
inte skulle bli ett problem och att det
troligen skulle vara möjligt att besiktiga
bilen och använda den innan beslut togs
om renovering. Affären avslutades och
hemfärden påbörjades.
Efter ett par mil påminde jag kompisen
om löftet att få köpa hans H6-förgasare
när bilen var köpt. Hans svar var att dessa
behövde jag inte då det redan var H6:or
monterade på bilen! Väl hemma konstaterades att att bilen var utrustad med div.
trimdelar som bl a Le Mans kit och AlFin bromstrummor.
Min nyfikenhet väcktes då gällande
bilens tidigare historia och efter att ha
väntat i fyra månader på registerutdrag
kunde jag konstatera att första ägaren
var Folke Sjöberg. Till historien hör
att chassinummer 156100, 156101 och
156102 kom till Ostermans 1954 och
samtliga bilar var vita med röd inredning. 100 och 101 levererades till Arne
Lindberg (senare köpte han en 100s) och
Folke Sjöberg i Lycksele. 102 stannade
i Stockholm. Alla tre bilarna finns kvar
idag. 156100 renoverades av bortgångne
medlemmen Bernt Spång och 15602 renoveras av Lennart Nystedt.
Hur är det då att köra en Hundra? Ta
en Sprite lossa alla skruvar ett par varv
samt montera en fotogen kamin vid dina
fötter. Men du kliver alltid ur den med ett
stort leende.

121

Fyndskick

Folke i samedräkt

Klart för hemfärd

Per Heldemar tar farväl av sin bil

Bilen blev en crowd-pleaser på Häringe

På Strandvägen i Nynäshamn

Flat out



Glimtar från Prins Bertils Memorial
och Gärdesloppet 2011

Johan visade en artikekl i Teknikens Värld från Anno
Dazumal som handlade om hans Sprite

Healeyn var tvättad och putsad inför söndagen. Vaknade på
morgonen med regnet smattrande mot fönstret. Så blev det
med den putsen. Upp med suffletten och iväg. Mötte Odd och
hans granne Egon Ragnarsson på Statoilmacken och styrde mot
Djurgården i regnet. Odd höll stilen och körde öppet. I Galärvarvsparken mötte vi de övriga närmare 400 deltagande ekipagen. Många fina bilar, motorcyklar och mopeder att beundra i
regnet, bland annat några Healeys.
Efter den sedvanliga kortegen genom stan kom vi ut till Biskopsudden där vi blev visade till depån för deltagarna i Gärdesloppet. Där fann vi Johan med Spriten som han övertagit
från sin pappa. Johan berättade om grodans händelserika liv
och kommer tillbaka med en artikel i kommande nummer.

För en gångs skull lyckades vi fullfölja loppet.
(Nu var bilen utrustad med Lucas original (?)
tändspole). Tävlingen går ut på att köra tre varv,
varje varv med så liten avvikelse från medelhastigheten 35,1 km/h – varvet på 410 sekunder. Vi
lyckades köra varven med en sammanlagd avvikelse på 4 sekunder och hamnade på 16:e plats av
26 startande. Vinnaren hade mindre än en sekund
i avvikelse. Närmare bestämt 933 tusendels sekund (!) Hur detta kan vara möjligt? Det är obegripligt hur de gör.
På eftermiddagen tittade solen fram, suffletter
fälldes ner och området fylldes av människor av
alla kategorier. Vi hittade Göte Hellström med sin
oklanderligt renoverade Jaguar XK150S Fixed
Head Coupé.
Som vanligt, bortsett från förmiddagens regn, var
detta en av sommarens höjdpunkter.
2012 är det 90-årsjubileum och hemsidan är redan öppen för anmälningar. Först till kvarn…

Marianne Waplan med dotter - vinnarna av Concours de Charme

I Gärdesloppet deltog även Helen Elmgrens Healey 100 med gudsonen
Edward Niregård vid ratten.

Röforsloppet kördes i år för 75:e
gången. Första gången det kördes var
1935 och är den äldsta motorcykel- och
biltävling som fortfarande körs. Loppet körs i Röforsbacken straxt utanför
Arboga.
Svenska Bilsportsförbundets 75-årsfirande hade utsett Röforsloppet som en
av deras jubileumstävlingar.
Healeyklubbens färger försvarades av
Kåge och Håkan Schildt i den fina rallybilen. Healeyn tävlade i klassen för
historiska rallybilar.

Odd med supporters laddar upp

Johan Tunebjer med far

Ett av våra THEMIS-paraplyer kom väl till pass



På senaste styrelsemötet dryftades medelåldern i klubben och
återväxten i klubben. Här har vi en medlem som sänker medelåldern. Detsamma gäller Marianne Waplan med dotter i sin
ljusblå groda som i tidsenliga kläder stod i kön till Concours de
Charme. Och vann tävlingen!!! Grattis Marianne!
I samma kö stod Odd med sin nyrenoverade Healey. Odd hade
vissa problem att komma upp på podiet pga Healeyns låga
markfrigång.
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Gemytlig
stämning
under
fredagsbuffén

Lennart
Andersson
vinkar hej
till publiken

Samkväm
med barhäng

Lunchuppehåll vid
Lövhagen
Ulf och
Lena Aggeryd på
väg mot
Muskö

Årsmötet på Häringe

Erik Sandgren löser
ett praktiskt prov.
Klacke
håller koll

Text: Tommy Lyngborn Foto: Tommy Lyngborn och Kerstin Johansson

A

tt årets årsmöte gick av stapeln på
Häringe slott i Haninge kommun
har väl knappast undgått någon
medlem i klubben. Vi började med
förberedelserna redan i september månad
med ett besök på slottet och en träff med
projektledaren Katarina. East sections
ansvarige Lasse Johansson har sedan
kontinuerligt hållit kontakt med henne
under hela förberedelsetiden.
Nåväl, pingsthelgen kom till slut och
det var med stor spänning vi åkte ut till
Häringe på fredagen den 10:e juni för att
ta emot de cirka 80 personer som anmält
sin ankomst.
Väderleksutsikterna hade veckan innan
varit lite osäkra inför helgen men det hela
ordnade upp sig på ett för oss mycket
positivt sätt. Med andra ord – kanonväder
hela helgen.
Efter att vi installerat oss på våra rum
så bjöds det på buffé i matsalen. I det
magnifika rummet har många fester hållits
av dem som tidigare ägt Häringe slott, bland
andra Torsten Kreuger och Axel WennerGren, han som grundade Electrolux.
Maten smakade utmärkt och som vanligt
när det gäller årsmöten i Healeyklubben
är det lika roligt varje gång att träffa dem
man inte sett på ett år. Traditionsenligt
avslutades kvällen med Healeyprat samt
10

en och annan god törstsläckare.
Lördagens aktiviteter startade med att
det tvådelade rallyt flaggades av. Thomas
Almér och hans grupp hade lagt färdvägen
på det vackra Södertörnslandet. En
avstickare ut till Muskö var också inlagd.
Lunchuppehållet var förlagt till Lövhagen
vid Nynäshamn. Efter lunch fortsatte rallyt
tillbaka till målet vid Häringe. Kontrollerna
under färden var alla bemannade vilket
gjorde att det inte gick att Googla sig fram
till rätt svar. Detta gjorde att det blev lika
för alla.
Rallyt uppmärksammades och följdes
av ett TV-team från Grand Turismo. Ett
inslag kommer i höst i kanal 8.
Årsmötesförhandlingarna
klarades
av snabbt och elegant. Verksamhet och
förvaltning godkändes av de församlade.
En ändring i styrelsen var att Johan Aggeryd
ersattes av Lasse Johansson. Johan tar en
tillfällig time-out från styrelsejobbet, han
lovade att ställa upp igen som ordförande
på årsmötet 2050. Vi tackar Johan för det
arbete han lagt ner för klubben.
Galamiddagen senare på kvällen hade
en hedersgäst. Det var Erik Sandgrens
Healey 100 som dök upp ur askan som
fågeln Fenix på lördagen. Matsalen hade
passande nog en dörr i väggen med en
ramp som gjorde att bilen kunde köras

in till allmän beskådan. Mer om Eriks bil
finns på annan plats i denna tidning.
Ordförande PG höll ett kort tal och
ett par utmärkelser delades ut. Ditte
Freudenthal
tilldelades
trådhealeyn,
utmärkelsen för årets enthusiast. Ditte fick
priset för sitt engagemang med att hålla
klubbens medlemsregister i god ordning.
Ditte bakar också goda bullar.
Kvällen tog så småningom slut. En del
hann med att få en spontan rundvandring
på slottet. Guide var en av kockarna som
visade sig ha ett brinnande intresse av
att dela med sig av sina kunskaper om
Häringe slott.
Rallyts del två, en kort etapp till
Torvalla idrottsplats i Haninge startade
på söndagsmorgonen. Där hölls Haninge
Classic and Sports Cars, ett stort
evenemang för alla sorters bilentusiaster.
Vi hade bokat en egen plats där vi radade
upp oss. Förstapristagare i rallyt blev Lasse
och Kerstin Engwall och de fick sitt pris
av Bosse ”Bildoktorn”. Fina priser, som
räckte till många, hade skänkts av våra
generösa sponsorer.
Så småningom när alla fina bilar
beundrats så upplöstes Healeygruppen och
var och en åkte hem till sig. Tack till er
alla som kom och vi ses igen om ett år någonstans i sydöstra Sverige.
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Robban och
Anne-Karin
med sin
Seebringinspirerade
3000
Vi tackar sponsorerna:

British Motor
Meca Haninge
Verktygsboden
Hoffsten Motor AB
Sorunda Korvfabrik
Taxinge Allservice AB

”Hedersgästen” på plats
under galamiddagen

På väg
genom
Muskötunneln
Kalle
Ljustermo
med son
i vacker
Sprite
Ditte tackar
PG för trådhealeyn
11
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FaststŠllande av
medlemsavgifter
Val av ledamšter till
styrelsen

Val av revisorer
Val av valberedning
Information frŒn
fšrsŠkringskommittŽn
Information frŒn
sektionerna
Information frŒn
redaktšr och webmaster

14

15
16
17

18

19

Mštets šppnande
Val av mštesordfšrande
och sekreterare
FaststŠllande av
ršstlŠngd
FaststŠllande av
dagordning
Val av justeringsmŠn
Mštets behšriga
utlysande
Fšredragning av
verksamhetsberŠttelse
Fšredragning av
klubbens ekonomi
Fšredragning av
revisionsberŠttelse
FaststŠllande av resultat
och balansrŠkning
FrŒga om ansvarsfrihet
fšr styrelsen
FaststŠllande av arvode
och kostnadsersŠttning
till styrelsens ledamšter

13

12

11

10

9

8

7

5
6

4

3

1
2

Årsmštesprotokoll

1

Styrelsens fšrslag att behŒlla befintlig ersŠttningsmodell bifšlls av mštet:
ü Inget arvode utgŒr fšr styrelsearbete
ü Styrelsemedlem fŒr fritt medlemskap i klubben under aktiv styrelseperiod
ü KostnadsersŠttning fŒs mot uppvisande av kvitto
ü MilersŠttning utgŒr fšr resa i samband med klubbarbete enligt den skattefria delen
motsvarande den statliga modellen
Styrelsens fšrslag att bibehŒlla befintliga Œrsavgifter bifšlls av mštet:
ü Ordinarie medlem = 350:-/Œr
ü Familjemedlem = 50:-/Œr
ü IntrŠdesavgift fšr ny medlem = 50:Gunnar Berger fšredrog valberedningens fšrslag till ny styrelse:
ü Ordfšrande
o Val fšr period om ett Œr - PG Johansson
ü Styrelseledamšter
o Omval fšr period av tvŒ Œr; Nils-Fredrik Nyblaeus, Thomas AlmŽr och Tommy
Lyngborn
o Nyval fšr period om tvŒ Œr: Lasse Johansson,
o KvarstŒr; (valda fšrra Œrsmštet fšr period om tvŒ Œr), Anders Gustafson, Per
Schoerner och HŒkan Hansson,
o AvgŒr ur styrelsen: Johan Aggeryd.
Samtliga fšrslag bifšlls av mštet.
Mštet bifšll omval av Kjell Eriksson och Gšran Berger.
Mštet bifšll omval av Bšrje Engwall och nyval av Ulf Aggeryd.
Under Œret har ett stšrre antal besiktningar genomfšrts. FrŠmsta orsaken Šr att mŒnga
haft sina fšrsŠkringar en lŠngre tid varfšr MHRF begŠrt in uppdaterade uppgifter.
Kontaktpersoner fšr MHRF-fšrsŠkringen Šr Per Schoerner, Bengt Larsson och Magnus
Karlsson.
Se klubbens ŒrsberŠttelse fšr verksamhetsŒret.
ü FrŒga om material fšr att marknadsfšra klubben i samband med olika aktiviteter
togs upp. Mštet gav styrelsen i uppdrag att ta fram material i form av flaggor,
banderoller mm.
Klubbtidningen Enthusiatsen: Tommy Lyngborn rapporterade att nŠsta nummer kommer
i september. €ven om det Šr fortsatt bra instršmning av material uppmanas alla att
fortsatt bidra med texter, bilder etc.
ü PG informerade om att den norska klubben pŒ fšrfrŒgan fŒtt ett erbjudande om att
prenumerera pŒ tidningen och ha mšjlighet att publicera eget material pŒ nŒgra
sidor. Efter švervŠgande valde dock den norska klubben att inte anta erbjudandet.
ü Mštet efterfrŒgade fler artiklar med tekniska tips. €ven publicerade pŒ hemsidan.

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet (enhŠlligt).

Resultat och balansrŠkning faststŠlldes av mštet och lades dŠrefter till handlingarna.

Kassšren HŒkan Hansson redogjorde fšr klubbens ekonomi, se separata handlingar fšr
detaljerad information.
Revisor Kjell Eriksson lŠste upp revisionsberŠttelsen.

Mštet godkŠnde verksamhetsberŠttelsen och lade denna till handlingarna.

Mats Svanberg och Ulf Aggeryd valdes till justeringsmŠn.
Årsmštet befanns vara behšrigt utlyst.

Dagordningen faststŠlldes.

RšstlŠngden omfattade 60 personer.

Ordfšrande PG Johansson šppnade mštet och hŠlsade alla vŠlkomna.
Anders LotsengŒrd valdes till Œrsmštesordfšrande och Anders Gustafson till sekreterare.

AUSTIN HEALEY CLUB OF SWEDEN den 11 juni 2011

Mštets avslutande

…vriga frŒgor

Information frŒn
redaktšr och webmaster
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Ulf Aggeryd

Justeringsman:

Justeringsman:

Mats Svanberg

Anders LotsengŒrd

Mštesordfšrande:

Ordfšrande avslutade mštet

20.1 Val av sektionsansvariga
Samtliga sektionsansvariga Œtervaldes av mštet. Dessa kommer Šven fortsŠttningsvis att delta pŒ del av styrelsens mšten fšr att diskutera gemensamma frŒgor, utbyta
erfarenheter och tillsammans med styrelsen planera aktiviteter.
Fšljande sektionsansvariga valdes av mštet:
Sthlm: Lasse Johansson, VŠst; Per-Olof Heiwall, VŠrmland: Kjell Eriksson, Syd:
Peter BŠckstršm, Norr: Anders Lindman.
20.2 Årets Enthusiast 2011 (ÓTrŒdhealynÓ)
Styrelsen nominerade fšljande tre kandidater fšr sina utmŠrka insatser i klubben:
Ditte Freudenthal, Nils-Fredrik Nyblaeus och Gšran Nilsson.
Efter omršstning bland mštesdeltagarna stod det klart att Ditte Freudenthal valdes
till Œrets Enthusiast 2011 med fšljande motivering: Ó Fšr hennes positiva
instŠllning och engagemang infšr klubben samt ihŠrdiga arbete med att under lŒng
tid har skapat och upprŠtthŒllit ett komplett och vŠl fungerande medlemsregisterÓ.
20.3 Årsmšte 2012
Efter diskussion enades mštet om att 2012 Œrs mšte kan fšrlŠggas till sydšstra
Sverige (…stergštland-SmŒland-…land med omnejd). Mštet enades ocksŒ om att
nŠsta Œrsmšte med fšrdel kan ha en nŒgot mer budgetorienterad prŠgel fšr att
balansera de senaste Œrens nŒgot dyrare alternativ.
Uppdraget att undersška mšjliga alternativ fšr mštet gavs till Anders LotsengŒrd.
20.4 Inriktningsbeslut om Årsmštet 2013
Mštet enades om att 2013 Œrs mšte bšr fšrlŠggas i vŠstra Sverige. Definitivt beslut
och uppdrag att arrangera mštet tas av 2012 Œrs mšte.
20.5 4:th European Healey Meeting i Skottland 2013
PG och Nils-Fredrik som Šr klubben representanter i den internationella kommittŽn
berŠttade kort om mštet som kommer att hŒllas i Creiff som ligger i landskapet
Perthshire i mellersta Skottland. Mštet kommer att pŒgŒ sšndag-lšrdag under maj
2013. Mer information och mšjlighet att fšrhandsanmŠla sig kommer senare under
Œret.
20.6 SportvagnstrŠffen vid HofsnŠs HerrgŒrd
€ven i Œr Šr klubben inbjuden till trŠffen vid HofsnŠs utanfšr BorŒs den 28 augusti.
Fšrra Œret fick PG ta emot det mycket hedrande priset ÓŒrets sportbilsklubbÓ.
20.7 Namnbrickor pŒ Œrsmštet
Mštet uppmanade kommande organisationskommittŽer att ta fram namnbrickor till
kommande Œrsmšten dŒ detta underlŠttar fšr bŒde nya och gamla medlemmar att
bekanta sig med varandra. Vidare fšreslogs att alla skulle fŒ en komplett
deltagarlista.
20.8 Avtackning
PG Johansson avtackade Gunnar Berger och Johan Aggeryd som avgick ur
valberedningen respektive styrelsen.
PG tackade ocksŒ Œrets organisationskommittŽ med Lasse Johansson i spetsen fšr
ett fint genomfšrt arrangemang.

Web:
Webmaster Gšran Larsson var inte nŠrvarande. Mštet konstaterade att hemsidan hŒller
hšg standard med frekventa uppdateringar.
Mštet tackade Redaktšr och Webmaster fšr Œrets insatser.

Anders Gustafson

Mštessekreterare:

HŠringe 2011-06-11
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Racinghealeys på banan igen
Healeybilarna på tävlingsbanorna har hunnit avverka två race. Inte lika många som väntat har visat upp sig ännu i år. Vi
får hålla ut och invänta nästa tävling. Janne Andersson tog med sig penna och kamera och for först till Kanonloppet på
Gelleråsen och sedan till Knutstorp och Svenskt Sportvagnsmeeting. Här är hans rapport.

14
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vå gamla racinglegendarer deltog
i Kanonloppet på klassiska
Gelleråsen strax utanför Karlskoga
tredje helgen i juni. Dels rallyräven Stig
Blomqvist som körde en gigantisk Ford
Galaxie i heatet för standard- och GTbilar tillverkade före 1965, dels Barrie
”Whizzo” Williams som åkte Hundkoja
i heatet för lite nyare standard- och GTbilar som alltså är tillverkade mellan
1966 och 1971. Och så var ju förstås
våra egna lokal hjältar, Lotsengård och
Nyblaeus med och åkte Healey i varsin
klass.
Väderutsikterna för lördagen på
Gelleråsen var strålande men söndagen
verkade bli regnig. Nu blev det inte så.
Inte en droppe regn på två dagar. Det
märktes också på publiktillströmningen.
Det var gott om folk på läktare och runt
banan som fick se ett par hundra historiska
tävlingsbilar göra upp på banan under de
båda dagarna. Extra roligt är också att
det alltid dyker upp en hel del Norrmän
på Gelleråsen, både som tävlande och i
publiken.
Hur gick det då i tävlingarna? Inte vet
jag! Jag gillar ljudet, dofterna och bilarnas
framfart men är ganska ointresserad av
vem som vinner. Men är det viktigt så går
det bra att gå in på www.mylaps.com där

alla resultat från tävlingen finns samlade.
Våra Healeyåkande vänner hade i alla
fall bilar som sladdade snyggt, lät mycket
och luktade bra så jag är nöjd.
Tre veckor senare var det dags för
Svenskt Sportvagnsmeeting på Ring
Knutstorp. För 38:e gången i rad,
anordnade MSCC alltså tävlingar
där
Sportvagnsmästerskapet
och
Racerhistoriska klubben samsas i samma
arrangemang. Dessutom ordnar man
sportvagnsrally under lördagen med runt
150 deltagande sportbilar. Det märks att
MSCC har tränat i 37 år. Arrangemanget
är fantastiskt välordnat och troligen finns
det inget annat evenemang i Sverige
där man kan se så många sport- och
tävlingsbilar på en och samma plats
under en helg. På Healeyfronten var som
vanligt Nyblaeus och Lotsengård med
men nu drygades dessutom startfälten ut
med Anders Schildts häpnadsväckande
snabba Healey och dansken Roar
Eriksens bil. Anders hade en riktig
fight med Johan Sohlmans E-type som
dessutom finns att se på YouTube. Skriv
in sökorden ”Knutstorp 2011 Jaguar
E-type” så hittar du filmen. Och är du
intresserad av resultat från Knutstorp så
finns dessa på http://amigoo.se/event.
aspx?EventId=108.
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Galleri

Mikael Fribergs AH 3000 mk III 1966
Foto: Tommy Lyngborn

Min Healey
-hur

jag skaffade min drömbil

Lastning i Flensburg

Av: Ulf Håkansson

F

ör mig har en sportbil alltid varit en
bil som ser ut som en Austin Healey, men som för många andra fick
min drömbil stå på vänt för studier, äktenskap, barn, hus, arbete, företagande, mm.
Kontakten med gamla bilar inskränkte
sig därför i många år till regelbundna besök på motormarknader och insamlande
av information om Austin Healey och
dess historia.

Jag har alltid varit intresserad av historia och originalitet, så för mig var det
viktigt med en bil som jag kunde arbeta
med ur den synpunkten, snarare än en bil
att bara köra med. De som läst mina tidigare artiklar inser säkert att de tidiga
Austin Healey bilarna legat mig varmt
om hjärtat.
I slutet av 1990-talet beslöt jag att förverkliga min dröm om en Austin Healey,

Refuserade engelska objekt
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men bitarna föll inte på plats förrän jag
läst Ditlev Clausagers bok ”Original
Austin Healey ”.
Efter att ha läst boken och tittat på de
fantastiska bilderna, visste jag med säkerhet att det var en Austin Healey 100,
och då helst en 100M, jag skulle börja
leta efter. Den skulle vara så nära original som möjligt och helst ha en historia.
Jag började studera facktidningar och
internet för att kartlägga utbud och priser.
I samband med en semesterresa med
familjen till England ”råkade” vi passera ett företag som hade ett par Austin
Healey 100 till salu. De var i ”original
skick”, behövde bara lite finputsning.
Jag blev väldigt entusiastisk!
Väl hemma igen värderade jag mina intryck av bilarna med hjälp av bilderna jag
tagit och mina böcker om Austin Healey
renovering. Då jag gjorde en affärsresa
till England någon månad senare, tittade jag på bilarna igen, nu med bättre
kunskap och med mer kritiska ögon. Jag
insåg då att bilarna faktiskt var i behov
av fullständig renovering, trots att de betingade ett relativt högt pris.
Det var lätt att förstå att med det inköps-
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Healey 100M interiör

priset, plus alla kostnader för en renovering, skulle en sådan bil kosta mycket
mer än vad den var värd.
Jag började därför söka efter en renoverad bil, eftersom det uppenbarligen var
en mycket bättre affär även om det initialt skulle handla om mer pengar.
2003 hittade jag en gammal annons
”Austin Healey 100 köpes ”, i ett forum
för ”Bilar säljes” på den engelska Healey
klubbens hemsida. Jag tänkte att en sådan annons kanske kunde hjälpa mig att
få tips på bilar som var till salu och jag
lade därför själv in en liknande annons.
Några timmar senare fick jag ett mail
med ett tips från en dansk Healey ägare.
Han hade själv nyligen köpt en renoverad Austin Healey 100 i Sverige, men senare hört talas om en Austin Healey 100BN2 1955 som var till salu i Tyskland.
Dagen därpå fick jag även ett mail från
den tyske ägaren till samma bil.
Jag blev upplyst om att bilen, en 100M,
hade renoverats under 6 års tid och att
en del arbeten återstod. Allting var ner-

plockat och genomgånget i detalj och
bilen var två-tons lackerad med 3 lager
klarlack på toppen.
Ägaren berättade att motorn var helrenoverad och konverterad till bly-fri
bensin med större ventiler från AH 3000.
Nya Omega högkompressionskolvar var
monterade och en ny half race-cam. Han
hade dessutom lättat balanshjulet 2 kg,
genom nersvarvning av ytterdiametern
och monterat Dennis Welch balanserade
avgassystem. Olje-cirkulationen i motorn, som han annars ansåg vara alltför
dålig, hade han också förbättrat. Alla
delarna i M- kittet, såsom H6 förgasare
med insug och cold air box, ¾ tums anti
roll bar, mm fanns på plats och förgasarna var renoverade. Alla nummer var
dessutom ”matching”.
Den tyske ägaren hade nu av en slump
hittat sina drömmars renoveringsobjekt,
en MG L2, i ett hönshus på Orkneyöarna. Han hade redan en MG J2 och behövde snabbt pengar för att få loss MG’n
på Orkneyöarna.

Jag visade mailet för min fru, som
tyckte att det skulle vara trevligt med en
weekend semester i Tyskland, så påföljande helg reste vi dit.
Väl framme hos den trevlige och kunnige tysken, visade han oss först sin renoverade MG J2 och en Triumph TR2
som han även renoverat.
Healey’n hade han köpt obesedd från
USA och renoverat för att ha i sin samling.
Efter en snabb genomgång insåg jag att
bilen var mycket noggrant renoverad och
i ett extremt fint skick. Det kändes bra
att veta att han renoverat bilen för eget
bruk och eftersom renoveringen inte var
klar, hade han bara kört ett fåtal mil med
bilen.
Det hela blev ännu bättre efter en inspirerande provtur på tyska småvägar och
jag insåg att det nu skulle bli svårt att
hitta en annan bil, alla andra bilar skulle
komma att jämföras med denna. Min fru,
som hela tiden varit förespråkare för en
renoverad Healey, kommenterade emellertid bara ”synd att den inte är röd!”, så
när vi åkte hem tror jag inte säljaren hade
klart för sig om vi var intresserade eller
inte.
Ett par dagar senare skickade jag ett
mail och frågade vilket pris han tänkt
sig. Han svarade då att han inte satt något pris, han visste inte vad bilen var
värd och han brydde sig inte heller. Om
jag däremot kunde ge honom ett bud som
gav honom tillräckligt med pengar för att
lösa den andra bilen och om han kunde
få pengarna omgående, så behövde vi
inte diskutera vad bilen var värd.
Hans entusiasm för MG och det nya renoveringsobjekt han hade inom räckhåll
var inte att ta miste på!
Efter att ha växlat några mail hittade vi
en prisnivå den tyske ägaren kunde acceptera och affären var klar!
Som lycklig ägare till denna fantastiska
Austin Healey kunde jag nu forska vidare i bilens skick och historia, vad var det
jag egentligen köpt?
Andra arbeten tillkom också som att
bygga ett nytt varmgarage med en lyft
för att kunna ta hand om bilen!
Ett certifikat från BMIHT beställdes
först och de första pusselbitarna kom
på plats. Certifikatet visade att allting
var rätt, alla nummer på bilens motor
och övriga delar var ”matching” och bilen hade levererats i september 1955 till
Düsseldorf i Tyskland och var utrustad
för att köras i USA.Donald Healey hade
gentemot Austin förbehållit sig själv
rätten att sälja bilar till amerikaner som
tjänstgjorde i Europa och Brüggeman i
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Düsseldorf var hans partner i Tyskland.
Tyvärr fanns det som väntat ingen notering om ”louvred bonnet” på certifikatet, vilket brukar anses som bevis för
att bilen är en ”äkta” 100M. Dessa noteringar började man emellertid med först
i oktober 1955 när man lanserade 100M
som en egen modell, men det är känt att
det tillverkades ett antal ”äkta” 100M för
den amerikanska marknaden redan tidigare.
”Originality Guide for Restorations ”
införskaffades också från USA för att
kunna kontrollera avvikelser vad gäller
originaliteten och goda råd från Magnus
på BMC var en hjälp för att hitta rätt.
Efter hand kunde jag konstatera att i
princip allt renoveringsarbete var gjort
på rätt sätt. Enda större misstaget var att
i samband med renoveringen hade den
ventilerade originalmotorhuven skrotats
och bytts ut mot en nytillverkad eftersom
originalhuven hade blivit mycket skadad
i containern under frakten från USA.
Bortsett från att det hade varit värdefullt att ha kvar originalhuven med sitt
unika ”body no”, berättade säljaren att
det också visat sig ta längre tid att passa
till den nyinköpta huven än det skulle tagit att renovera den gamla.
Under renoveringen hade det också
använts en del moderna slangklämmor,
skruv, etc, men efter mycket arbete lyckades jag få tag i skruvar och klämmor av
originaltyp och byta ut dem.
M-kittet som bilen var utrustad med
kollades också, H6- förgasarna hade rätt
handskrivna nummer på sidan, fördelaren rätt Lucas nummer, staget vid ”cold
air boxen” var original och krängningshämmaren av rätt dimension. Allt rätt och
ursprungligt. Cold-air boxen hade dock
spruckit av vibrationer som den brukade
göra och var bortom all räddning.
Ett fåtal originaldetaljer som tändkablar,
fördelarlock, slangar, verktyg, domkraft,
kofångare, mm, var slitna, hade bytts ut
eller försvunnit genom åren. För att hitta
NOS delar åkte jag först till marknaden
i Beaulieau en höst men där fanns i princip inga Healey delar. Jag hittade dock
en del bra Austin delar från tiden som
låskolvar, nycklar, slangklämmor, mm,
Jag började sedan under ett par års tid
dagligen kolla av alla viktigare länders
E-bay sidor. Jag var tydligen ute i rätt
tid för jag lyckades spåra även de svåra
delarna.
Saknade originalverktyg köptes från
Nya Zeeland, tändkablar och domkraft
i USA, kofångare i Österrike, kofångarhorn i Tyskland och lyktsargar med
rätt kopparnit och fördelarlock med rätt
20

PG för mr Big Healeys traditioner vidare

Nisse brukar poängtera att det viktigaste
inte är målet - utan vägen dit.

Motorrummet
Domarna i aktion under TEHMIS 2008

Verktygsuppsättningen

Lucas nummer i Sverige. Jag fick kontakt med många trevliga och hjälpsamma
människor och förundrades över de låga
fraktkostnaderna som t ex 80 kronor för
att få hem en domkraft på 2 kg på 3 dagar
från USA eller 175 kronor för att få hem
2 kofångare med posten från Wien.
I bilen hittade jag ett papper med namnet på den man i New Jersey som ägt
bilen 1970. Jag tänkte att i Healey- klubbarna i USA fanns kanske någon som
visste vem den tidigare ägaren var och
jag lade därför ut frågan på internet.
Morgonen efter hade jag fått ett mail
från en trevlig Healey ägare i Kalifornien som gjort sig besväret att ta fram en
lista med adresser till 20 personer i New
Jersey som hade samma eller liknande
namn som den person jag sökte.
Personen jag sökte borde vara relativt
gammal och jag var osäker på om han
hade tillgång till mail, men jag skickade i
alla fall brev till alla 20 på listan med frå-

gan om bilen, med min adress och även
min mail adress.
Det tog någon vecka sedan kom det ett
mail: ”you obviously have my little Austin”.
I mailet berättade ”Pete” när han köpt
och när han sålt bilen men inte mycket
mer och jag ringde därför upp honom för
att försöka få reda på allt han visste om
bilen.
Han hade mycket att berätta. Han hade
köpt bilen av den förste ägaren som bott
i samma stad utanför New York. Förste
ägaren var född 1900 så han hade köpt
bilen 1955, strax före sin återresa till
USA när han pensionerades. När Pete
köpte bilen 1970 hade den stått väldigt
länge, orörd i ett garage bakom möbler
och bråte. Förste ägaren hade inte kört
mycket med bilen och bilen var i gott
skick.
Den förste ägaren hade berättat för honom att han beställt den med all utrust-
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ning och att han aldrig gjort annat än
vanlig service på bilen. Pete körde bilen
sparsamt och sålde den sedan 1974 till en
man från Philadelphia som åter ställde in
den i ett garage utan att registrera på den.
Där blev bilen kvar och kom aldrig mer
ut på vägen.
1996 köptes bilen osedd tillbaka till
Tyskland och en 6-årig renovering påbörjades. Det konstaterades då att bilen
inte var särskilt rostig, vilket förklaras av
att den tillbringat större delen av sin tid
skyddat i ett garage.
Jag försökte sedan också få fram mer
information om bilen genom firman
Brüggeman i Düsseldorf, som leverat
bilen till förste ägaren, men där blev det
stopp. I samband med att man bytte kontor på 1990- talet brändes all gammal
korrespondens.
2005 fick jag höra att 3rd European
Healey Meeting, TEHMIS, skulle hål-

las i Sverige 2008, och i Halmstad av
alla ställen. För mig som bor i Halmstad
var detta naturligtvis mitt ”once in a life
time”.
Självklart måste bilen vara i perfekt
skick och allt som var tänkt att fixas måste nu vara klart till denna tidpunkt.
Det verkade vara gott om tid vilket
kanske gjorde att jag inte startade snabbt
nog. Renoveringen av instrumenten var
planerad och utfördes snabbt och proffsigt av Andys Team i Schweiz men anodiseringen av aluminiumlisterna runt
sittbrunnen var betydligt knepigare att
få hjälp med eftersom det inte finns så
många kvar som minns hur man gör när
man anodiserar ”blankt”. Jag hittade
dock en man som varit med och anodiserat blanka detaljer till Volvo Amazon så
det löste sig.
Min stora miss var att jag lämnade iväg
kofångarna till omkromning för sent. Det

Stolt klassvinnare TEHMIS 2008

var sagt att jag trots detta skulle få dem i
god tid, men som alla vet har de omkromare som gör bra jobb alltid för mycket
att göra. Jag svettades en hel del innan
jag fick delarna några dagar före mötet.
TEHMIS var en höjdpunkt ur många
synpunkter. Att få se så många Austin
Healey bilar på hemmaplan, alla intressanta människor, det fantastiska vädret
och naturligtvis det faktum att min Healey vann klassen gjorde veckan till ett
fantastiskt minne.
Bäst minns jag en av de kunniga Australiensarna, som kom till mig och sade
”det finns en bil här jag kulle vilja ta med
mig hem och det är din!”
Det var värt alla timmar i garaget och
vid datorn.

Invigning av rondell
och kulturskulptur vid
Mariestads södra infart

Foto: Stefan Svensson

I slutet av juni invigdes en ny rondell,
som döptes till Ovadellen, vid Mariestads södra infart. I samband med detta
invigdes även den spektakulära kulturskulpturen, som framställts av delar
från tidigare rivna silon i hamnen, vid
Canvac. Ballongsamlingen, som sedan
gick till väders, transporterades av PG i
Healeyn från Ovadellen till skulpturen.
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Bankörning på Malmby
Text: Thomas Almér Foto: Tommy Lyngborn

I

förra numret av Enthusiasten kunde
ni läsa om ”MG med fart”, sektionen i MG-klubben som bjudit in till
”prova-på-körning” på bana.
Den 21 maj, en härlig försommarmorgon, ett trettiotal bilar; Healey, Triumph,
MG, Hundkojor, Lotus och en Lola T70
(!) (tillhörande Lasse Johansson, ledare
för Healeyklubbens East Section) samlades under ledning av Kåge Gustafsson
från Linköpings MK. Hela skalan mellan
pedantrenoverade bilar till råa modsporttrimmade bilar var representerade.
Slalomkörning på konbana och körning
på rundbana stod på programmet. Dagen
börjage med muntlig information och
lösande av licens. Därefter fri körning i
egen takt. På slalombanan fick endast en
bil i taget köra och på rundbanan släpptes fyra bilar ut i taget med betryggande

avstånd. Allt för att ingen bil ska kunna
komma i kontakt med någon annan.
Det hela avlöpte i god, avslappnad anda
och mellan körpassen skedde förbrödring
mellan märkesklubbarna.
Efter pickniclunch i spenaten kördes på
tid. På konbanan vann snabbaste bil. På
rundbanan gällde det INTE att köra fortast, utan att köra två varv med stående
start på så lika tid som möjligt.
Nästa möte blir den 13 augusti. Många
fick blodad tand och återkommer då.
Samtidigt vill vi gärna se fler bilar. Var
höll alla Spritar till?
Resultatet av dagens övningar blev att
konbanan vanns av Bengt Sedell M.G.
TF med en tidsskillnad på 0,3 sek och
rundbanans snabbaste blev Maciej Nowkowski i en vindsnabb Lotus Elise.

Medan Anders Gustafson renoverar
Healeyn får M.G.B GT duga
”Den gula ankungen” Lasse Johanssons Lola T 70

Mikael Friberg visar prov på
god kurvtagningsteknik

Lasse Johansson bjöds på skjuts av Per Schoerner
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Snabbt körd Lotus Elise

Artikelförfattaren ger järnet
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Healeys och Mille Miglia
Robert Peterson, text och foto, besöker 2011 års tävling.

D

onald Healey körde sitt första
Mille Miglia-race i en Healey
Westland år 1948. Med sonen
Geoff som co-driver kom han nia totalt
och sedan dess har den vansinniga tävlingen haft en speciell plats i Healeyhistorien. Och det på fler sätt än rent racemässigt.
Det var nämligen under Mille Miglia
som Geoff Healey träffade sin blivande
hustru Margot. Vi som för snart 15 år
sedan var med på Healeyträffen på en
lantbruksskola i England hade nöjet att
höra Margot själv berätta om hur hon i
sitt arbete för en resebyrå hjälpte Healeyteamet med arrangemang och tolkning.
Och hur hon där träffade den charmige
Geoff Healey.
I Geoffs bok ”The Specials” beskriver
han själv händelsen som ”I stayed behind
and chatted up the interpreter …”.
I 2011 års Mille Miglia deltog inte mindre än 14 Healeys och Austin-Healeys,
en Westland, en Elliot, hela fyra Silverstone, en Nash-Healey, tre 100, inte mindre än tre 100S och slutligen en 100/6.
Idag är Mille Miglia ett regularitetsrace, men från början var det en ren vansinnestävling på allmän väg, Donald Healey
själv beskrev galenskapen i en intervju i
Road & Track 1978.
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”I drove the whole 1 000 miles. It was
quite a thing to experience … to literally
be able to kill cats, dogs and even people
… how awful … but with total freedom
of the road. Lunatic race of course. You
went through city streets that had streetcars and buses going down the centre
of the road and you were obliged to cut
people aside a bit!”
Han refererade då till 1955 års race som
han var tvungen att bryta i en 100S, det
blev också det sista race Donald körde.
Samtidigt var 1955 det mest framgångsrika för Healeybilarna då George Abecassis i OON440, då rödlackerad, vann
klassen och kom på elfte plats totalt.
1955 års race har gått till historien som
det allra snabbaste när Stirling Moss och
Denis Jenkinson vann med en totaltid på
tio timmar, sju minuter och 48 sekunder
i sin Mercedes 300 SLR, det betyder
en snittfart på dryga 157 km/h över de
knappa 160 milen.
Men, värt att notera, är att Abecassis
snittade hela 148 km/h för att nå elfteplatsen! Och det efter att ha fått soppatorsk i bergen strax före Rom. Han lånade bensin av en åskådare och förlorade
52 platser på äventyret. Platser som han
sedan fick försöka ta tillbaka …
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Av Ulf Aggeryd

Hallo Healey Lovers!
Hoppas att alla har fått njuta av en
härlig & skön Healey sommar!
Ett stort tack till alla som var med och
organiserade årsmötet på Häringe Slott!
En fantastisk helg med underbart vackra
och roliga vägar. En extra krydda var
att få köra Healey genom den långa
tunneln till Musköbasen. Det var nog
inte bara jag som växlade ner och njöt
av ljudet från sexan! Barnsligt? Visst,
men underbart roligt!!

Läs & begrunda, så här värderar
marknaden våra bilar just nu!
(växelkurserna är räknade med USD:
6,50 Sek).

Barret-Jackson Palm Beach Florida,
USA.
1960 Austin Healy 3000 BN7.
Serie nr. HBN7L189. Svart / vit med
svart inredning, 202 miles. Lacken inte
helt perfekt pga. dåligt underarbete.
Kromdetaljer med vissa repor. Passform
och alla gap helt perfekt. Inredning i bra
skick, nya däck och fälgar.
Kondition 2.
Såld för USD 88 000 – ca Sek: 572 000.
Kommentar:
Samma bil var till salu på denna auktion
2009 då den såldes för USD: 86 900.
Bilen var i samma skick då som nu och
har sedan 2009 bara körts 180 miles!
Hade tidigare ägaren använt bilen lite
mer och samtidigt jobbat med de sista
detaljerna hade bilen kunnat vara en
kondition bättre. Men i nuvarande skick
får vi betrakta det hela som bra sålt &
köpt.

McCormick Palm Springs California,
USA.
1959 Austin Healey 100-6
Serie nr. BN6L2597. Blå vit med blå
inredning, 4 471 miles. Mycket bra
lack och inredning. Bra passform och
kommer med full dokumentation på
tidigare ägare och renovering. Vissa små
missar när det gäller detaljarbetet.
Kondition 2.
Såld för 55 125 USD – ca Sek: 358 000.

The Worldwide Group Seabrook
Texas, USA.
1953 Nash-Healey Series 25 Le Mans
Coupe.
Serie nr. 3072. Svart med brun
inredning, 41 897 miles. Renoverad
2008 men lack mm börjar redan visa
spår av ålder. Inredning i bra skick.
Motor och underrede i gott men ej
utställningsskick. En av totalt 506
tillverkade och kombinerar ett bra

Denna rapport blir lite speciell! Det
är en annorlunda mix av bilar mot de
tidigare rapporterna och vi har, tro det
eller ej, en 100S att rapportera om!
Inte så ofta dessa dyrgripar kommer
ut på auktion och SCM har även en
mer ingående analys av denna bil &
försäljning. Kommer att saxa en hel del
information från denna artikel.
Utöver denna raritet har vi även sett
Dennis & Jeremy Welch ”ärrade racer”
6200 NO passera auktionsblocket, en
Healey Silverstone och en Nash-Healy
Le Mans Coupe!
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Kommentar:
Denna bil såldes i februari 2010 för
71 925 USD – ca Sek: 467 000, då helt
nyrenoverad och bara testkörd. Vid den
försäljningen hade säljaren mer tur än
vad resultatet nu blev. Vi betraktar priset
som mer rätt för en 100-6 som inte är
den mest attraktiva 3000 modellen!

Healey chassi med Italiensk
formgivning.
Kondition 2-.
Ej såld, högsta bud USD: 75 000 – ca
Sek: 488 000.
Kommentar:
Samma bil såldes på auktion 2010 för
USD: 77 500 och har inte körts sedan
dess! För ett par år sedan var dessa
bilar värderade gott & väl över USD:
100 000 men så är inte läget i dag.
Säljaren borde tagit budet för vi ser
ingen snabb värdeökning för dessa lite
”udda” Healey bilar.
H & H Auctions Warwickshire,
England.
1950 Healey Silverstone.
Serie nr. E57. Blå med svart inredning.
Mätarställning ej rapporterad. Aldrig
helt renoverad men omlackerad från
originalets röda färg till ”French Blue”.
Hela bilen kommer med en stor mängd
patina och det rapporteras om att
växellådan behöver en genomgång.
Kondition 3-.
Såld för 194 692 USD – ca Sek: 1 265
000.
Kommentar:
En välkänd bil från olika evenemang
både på och utanför banorna. Bilen
har brukats hårt och mycket! Priset
får betraktas som korrekt för denna
ovanliga bil som även ger sin nya ägare
möjlighet att delta i klassiska race som
Mille Miglia m.fl.
1957 Austin Healey 100-6 Racer.
Serie nr. BN44047487 (ser inte helt
rätt ut!). Grön med vit hardtopp, svart
inredning. 42 239 miles. Välprepparerad
racer med nyare 3000 motor och alla
de rätta tillbehören. Har allt som krävs
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för race! Väldokumenterad bil med en
mängd bra resultat genom åren.
Kondition 2.
Såld för 88 496 USD – ca Sek: 575 000.
Kommentar:
Såldes billigt över telefon. Budgivaren
tyckte inte att det var värt besväret att
åka till auktionen eller så kände han väl
till bilen innan! Bevisade att man aldrig
kan få igen pengarna som stoppats ner
i ett sådant här projekt! I mitt tycke var
detta ett fynd!
1958 Austin Healey Sprite, Lenham
fastback.
Serie nr. AN6378. Gul med blå
inredning. Mätarställning 5 409 miles.
Var tidigare en vanlig Sprite racer som
senare konverterades med en Lenham
fastback kaross. En bil som använts
flitigt på bana och andra rallys men med
fortfarande bra lack, dock ser främre
fjäderfästen ganska tveksamma ut och
fronten passar dåligt!
Kondition 3Såld för 16 814 USD – ca Sek: 109 000.
Kommentar:
En relativt nybyggd Sprite Ashley, vilket
i grunden är samma sak såldes 2010 för
25 770 USD – ca Sek: 167 000. Med det
i åtanke ser denna affär ut som ett riktigt
bra klipp. Men det är väldigt svårt att
värdera dessa ”specialbilar”, det krävs
mer än en som vill ha just en sådan för
att priset ska gå upp! Men vi anser ändå
att detta var ett bra köp!
1959 Austin Healey 3000 Racer.
Serie nr. BN6544. Röd med
vit hardtopp, svart inredning.
Mätarställning 33 881 miles. Mycket
känd racer som flitigt och mycket
framgångsrikt körts av Dennis &
Jeremy Welch sedan 1982. Har alla de
rätta bitarna och är i mycket bra race
kondition. Nyligen servad och kommer
med all dokumentation.
Kondition 2.
Inte såld, högsta bud 290 323 USD – ca
Sek: 1 887 000.
Kommentar:
En stor grupp Healey fans kom för
att se och bjuda på denna kända bil.
Men budgivningen stannade upp och
det fanns inte tillräckligt med hugade
spekulanter som ville lägga de pengar
som krävdes. Högsta budet var ca
45 000 USD – ca Sek: 292 000 från
vad som krävdes för att herrarna Welch
skulle låta bilen gå. Men de såg inte allt
för ledsna ut för det och vi lär nog snart
se bilen på banan igen.

1964 Austin Healey 3000Mk3.
Serie nr. HBJ8 25933. Röd med
svart inredning. Mätarställning ej
rapporterad. Ett sk. ”barn find” som
kräver fullständig renovering. Ser dock
komplett ut. Växellådan demonterad och
ligger bredvid bilen, kanske därför den
en gång ställdes undan!
Kondition 4Såld för 12 390 USD – ca Sek: 80 000.
Kommentar:
Vad som gjorde denna bil speciell
var inte skicket utan att detta är en
av BMC’s press bilar. Såldes av en
handlare som enligt egen uppgift inte
hade tid över för att renovera den, vi tror
mer på att han inte kunde se någon upp
sida efter en omfattande renovering!
Bjöds bara till 11 340 under auktionen
men såldes senare för det rapporterade
priset. Svårt att säga om det var ett bra
köp innan bilen är demonterad och
mängden rost blir synlig.
1965 Austin Healey 3000Mk3.
Serie nr. HBJ832428. Vit med svart
inredning. Mätarställning 45 323
miles. Mycket bra original bil med bra
dokumentation. En av de få Healey
bilarna som såldes ny i England. Helt
original förutom fälgarna, bilen hade
original inte ekerfälgar!
Kondition 2Såld för 58 408 USD – ca Sek: 380 000.
Kommentar:
Såg mycket bra ut på lite avstånd och
intrycket bestod även när man kom
närmre! Med tanke på bilens original
skick och bra dokumentation anser vi att
detta var ett bra köp!
Gooding & Co Amelia Island Florida,
USA.
Austin Healey 100S.
Serie nr. AHS3707. Vit / blå med blå
inredning. Mätarställning 39 726 miles.
En 100S i mycket bra skick. Allt sitter
som det ska och alla tillbehör finns.
Äldre renovering som stått sig bra
genom åren. De senaste ägarna har
dock inte kört bilen mer än ca 850 miles
sedan 2002.
Kondition 2Såld för 632 500 USD – ca Sek:
4 112 000.
Kommentar:
Då man även har en mer utförlig profil
av denna bil saxar jag lite från vad som
sades vid auktionen och vad man skriver
mer utförligt om den i artikeln.
Att 100S är den mest attraktiva av alla
Healey bilar är väl ingen större nyhet.

Med bara 50 tillverkade, 55 om man
räknar med de 5 ”specials” som fabriken
själva tävlade med, och ca 37 kända
överlevande så är detta en bil med
mycket stor investeringspotential.
100S blev ju en ”superkändis” 1955,
dock ej på ett positivt sätt, då en av
bilarna som kördes av Lance Macklin
var inblandad i den tragiska Le Mans
olyckan då Pierre Levegh krockade med
sin 300SLR med ödesdigert resultat.
Artikeln fokuserar på 100S som en
underbar och förlåtande bil att köra.
Man anser att en 100S är en betydligt
enklare & billigare bil att tävla med
jämfört med t.ex. äldre Porsche, Jaguar
m.fl. Underhållet och kostnaderna är till
100S fördel.
Bilen som såldes, nr 3707, har en
väl dokumenterad historia och har
framgångsrikt tävlat i USA sedan den
såldes ny 21 april 1955. Denna bil var
då en av sex 100S som importerades
av Gough Industries i Los Angeles.
Bilen har bytt ägare ett antal gånger
men all dokumentation finns och det
ser ut som den trots flitigt utnyttjande
på olika banor har klarat sig ifrån större
skador. En av de få 100S som har kvar
original motor, växellåda och bakaxel.
Det är ca 30 år sedan den genomgick en
fullständig renovering men tack vara bra
vård & omsorg ser den fortfarande helt
fantastiskt fin ut!
Detta är den första riktiga 100S som
sålts på många år. Det var tidigare en
100S på auktion men med mycket
tveksam bakgrund så vi betraktar denna
som den första ”riktiga”. Ägarna till
dessa bilar är en liten och mycket väl
sammanhållen grupp där de flesta
vet allt om varandras bilar. Denna bil
kallades för det mesta för ”Fred Cohens
Bil”. En 100S ägare säger att han får
regelbundet 2-3 bud varje år på sin bil
men har hitintills vägrat att sälja. Detta
trots högre bud än vad denna bil såldes
för. Med tanke på hur få bilar det finns
och hur hårt ägarna håller i sina objekt
kan vi bara konstatera att detta är ett
korrekt marknadspris och att potentialen
är bra för en framtida ökning. En 100S
tillhör det unika segmentet av bilar
med en ”A Rating”, helt i klass med en
Ferrari TdF m.fl.
Grattis Clas & Lena Arleskär till en
mycket bra investering, plus glädjen att
få köra en 100S!
Pga. platsbrist tar vi inte upp något från
E-Bay eller andra annonser denna gång!
Hälsningar från Ulf & Johan.
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Med reservation för prisförändringar och feltryck

Fräsmaskin zX7025

Poleringsmaskin

(tUmsats)

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

400-2800 rPm

698:-

879:-

Art.nr 77877

Ultraglozz

Art.nr 70189

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

Prisvärd polermaskin med rätt varvtal för polering av båtar och bilar. Lätt och smidig maskin,
Prisvärd polermaskin med rätt varvtal för polering
av båtar och bilar. Lätt och smidig, väger endast
2,4 kg.
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PlåtstiFtssats CleCo
Clecos används vid fixering av plåt vid
överfallssvetsning. 26 delar
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Plasma inverter 30a

2.415:-

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

71826
50565
75254
72759
72758
73799
73262
73261
73263
73286
59043

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

Kontaktuppgifter
Butikstelefon
Ordertelefon
Orderfax
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327:56:215:69:88:506:336:328:346:22:10:-

rÖD arbetsPall
meD hJUl

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

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

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

Butiksadress Källbäcksrydsgatan 1, 507 42 BORÅS

99:SE prISET!

5.535:Art.nr 81851

ArT.Nr 85444

08.00-18.00
09.00-15.00
11.00-15.00

3000 m² butik i Borås

Brand New...

Steering Boxes

SORTIMENT

Den nya klubbjackan blev en
succe. Många medlemmar har
köpt den. Vi har beslutat att
lägga några ytterligare jackor
på lager så fler får chansen.
Storlekar S - XL.
Vill du prova en jacka så hör av
dig till regaliaansvarig.
Pris 1.500 kronor.
Mer detaljerad information
finns på hemsidan.

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

Detaljerade beskrivningar och bilder på
www.healeysweden.com/regalia

Klubbjacka		
Jubileums T-shirt
Keps				
Piké 				
Piké Lacoste typ			
Väst 				
Scarf/Picknickbordduk		
Paraply				
Bilhink				
Picknickfilt			
Halsduk, ull			
Vagnsmärke			
Jubileumsvagnsmärke 40 år		
Skjorta kort ärm			
Skjorta lång ärm			
Jackmärke		
Dekal
		
Registeringskylthållare
Austin-Healey 100 i tenn		
Vykort			
Pins 			
Slipshållare		

Johan af Petersens
Anders Roos
Elisabet Blix
Björn Jahncke
Kjell Petersson
Lars Molinder
Eric Kjellsson
Hans Sigstedt

Stockholm
Båstad
Valla
Södertälje
Staffanstorp
Väse
Vännäs
Åkersberga

AH 3000 mk III
Jensen Heley
AH 100/6

1964
1975
1957

AH Sprite
AH Sprite
AH 3000

1960
1959
1959

Reservdelar och Tillbehör till din M.G. Triumph,
Austin Healey och BMC-Saloon car
årsmodell 1955 och framåt

All new Steering Boxes for Austin Healeys, made
from new drawings to an exacting standard.

Constant clearance worm

Safety column type

Redaktören har ordet
Att göra Enthusiasten är en rolig och
stimulerande uppgift. Man får kontakt med
många trevliga medlemmar och andra Healeyentusiaster. Många är de som skickat
in bra artiklar och bilder under de år som
jag varit redaktör. Ont om underlag har det
aldrig varit.
Jag har nu beslutat att entlediga mig som
redaktör efter nästa årsmöte. Så om du
har lust att ta över så kontakta mig eller
någon i redaktionskommitten och anmäl
ditt intresse. Du som är intresserad vet förmodligen vilka kvalifikationer som krävs;
kunskaper i InDesign och Photoshop.
Jag svara gärna på frågor om det finns
funderingar.
//Tommy

30

£1295-00 + VAT Standard Column
£1495-00 + VAT Safety Column

The new columns are available as:
tMFGUPSSJHIUIBOEESJWF
tBEKVTUBCMFPSOPOBEKVTUBCMFTUFFSJOHXIFFM
tIJHIPSTUBOEBSESBUJP
tTBGFUZDPMVNOPSTUBOEBSEDPMVNO

For more information about the brand new Austin Healey
Steering Boxes or to place an order please call +44(0)1543 472244

%&/*48&-$).050341035t:09"--t#6350/0/53&/5
45"''03%4)*3&t%&/"t&/(-"/%
5FM   t&NBJMTBMFT!CJHIFBMFZDPVLtXXXCJHIFBMFZDPVL

Renoveringar och reparationer. Vi utför kvalitetsarbeten på engelska sportagnar. Allt från
oljebyte till helrenovering. Renoverar du själv? Tag vår hjälp med speciellt komplicerade delar. Vi
bygger standard och raceöverväxlar som provkörs i provbänk, utför 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.

rt
Hö h
oc t
n
hä

Borås Motor Corporation AB

Fax. 08-664 53 18

www.britishmotor.se

*UJTBTDMPTFUPUIFGFFMBOESFTQPOTFPGBNPEFSOTUFFSJOHSBDLBTUIJTQFH
and worm design can be.
"--7"3*"/54$"5&3&%'03

Non-adjustable
steering
wheel
type

Tel. 08-664 53 10
Lidingövägen 75 - 115 41 Stockholm

Over many years we have rebuilt literally hundreds of
Healey Steering Boxes and the root of most problems
originates with the casing, which is often a less than perfect piece
of engineering.
We have produced new CAD drawings and brand new casings based
POBCMVFQSJOUFEPSJHJOBMTQFDJöDBUJPOBOEXPSLTESBXJOHT0VSTJTBXIPMMZ
TVQFSJPSQSPEVDUUIBUPVUQFSGPSNTBMMPUIFSTPOUIFNBSLFU

Adjustable steering
wheel type

Följande nya medlemmar hälsas varmt välkomna till
Austin Healey Club of Sweden.
621
622
623
624
625
626
627
628

1.500:40:- REA
120:170:210:500:40:- REA
275:-/250:-/50:120:-		
230:280:280:-/300:200:435:475:35:20:-/35:50:150:10:20:30:-

0703-933349 033-137906
magnuskarlsson@bornet.net

Kerstin Olsson som fotograferar
här i tidningen ibland har blivit fru
Johansson. Detta hände i Trosa.
Grattis Lasse och Kerstin!!

Enthusiast nr

Husbondegatan 36B
507 60 BORÅS

www.concourshealeys.com
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KAS
Made in Australia

Kilmartin Automotive Sheetmetal

Kilmartin has been the premium brand
for Austin Healey chassis and
(sheet)metal replacement parts for
over 25 years and is now available
throughout Europe.
The Kilmartin Chassis and sheetmetal
parts are widely known for their
superior quality and fit.

Need a new chassis?

We produce chassis for the full range
of Austin Healeys and stock 600+
different (sheet)metal parts. Call or
email for info and prices. We can also
assist in putting your car on a new
chassis.

Our new Austin Healey 100S chassis and aluminium inner body panels made to exact specs.

KAS europe
www.kilmartin.eu

Email: info@kilmartin.eu

Tel. : ++31 653 555388

