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S

vängningar i klimatet har vi fått lära oss att leva med. Denna
höst började med en blöt september då man var övertygad
om att Healeysäsongen var över. Döm om allas förvåning till
den torra oktober med höga temperaturer som fortsatt in i november
med möjlighet till flera höstturer i hög klar luft med sufletten nere.
Höstens stora arrangemang för Healeyklubben har varit utställningen Gran Turismo i Nacka där vi ställde ut sex Healeys. Jag
hade tyvärr inte möjlighet att själv närvara men rapporterna jag
fått bekräftar ett mycket lyckat deltagande. Rätt placering och stor
monter som var smakfullt inredd, samt inte minst de finaste bilarna.
Ett stort tack till monterpersonalen, East Section AHCS och Thomas Almér som hållit i projektet.
Nu lagom till hösten har våra nya Healeyjackor levererats till regaliashoppen. Produkten som tagits fram håller en mycket hög klass
och förstärker verkligen vår klubbs varumärke. En eloge till Clas
Arleskär för all hjälp vid modell- och materialval samt vid tillverkningen av jackan. Även en eloge till Nils-Fredrik som sannerligen
inte lämnat en enda detalj åt slumpen för att optimera jackan. Jag
tror att många kommer att höja på ögonbrynen när vi kommer till
Skottland.
Årsmötet 2012 är nu planlagt till 8 - 10 juni på Kullagården Vandrarhem & Konferens i Mariannelund i Småland. Det strävsamma
paret Anders och Mats har lovat att hålla i årsmötet men ser gärna
att någon frivillig i närheten kan hjälpa till.
Bokningen för 4th European Healey Meeting Scotland är nu i
full gång och verkar bli mycket välbesökt. Rapportera gärna till
undertecknad om ni tänker delta då vi undersöker möjligheten till
alternativ båttransport.
PS. Glöm inte TV8 den 12:e dec kl 22.00!!
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L

ite till mans har vi väl gottat oss åt
att en tv-deckare som kommisarie
Lynley har den goda smaken att
köra en Bristol, närmare bestämt en 410
från 1968. Han har också siktats körande
en Jensen Interceptor, det var i det första
“pilot”-programmet, samt i de första två
serierna som spelades in.
Men alla som läst Elizabeth Georges
böcker vet att Lynley egentligen rattat
en Bentley. Tills nu, i den senaste boken
“This body of death” är han tvungen att
ersätta Bentleyn som hans ständiga följeslagare Barbara Havers kraschat.
Och vad gör han det med om inte en
Healey, närmare bestämt en Healey Elliot! Snacka om att killen (och författarinnan!) har smak!
Så här står det på sidorna 158 till 160 i
den engelska pocketutgåvan som publicerades första gången 2011.
// Lynley added, ’Thought I’d show off
the motor,’ and Denton said, ’Mind how
you go then. You don’t want to anything
marring that paint job.’
Lynley promised he’d do whatever was
necessary to prevent such a tragedy, and
he walked to the mews where he kept
the car he’s finally bought to replace the
Bentley.
He unlocked the garage and there it was
and the truth of the matter was that he did
feel the slightest thrill of ownership, looking on the copper beauty of the thing.
Four wheels and it was only transport, but
there was transport and there was Transport and this was definitely Transport.

Owning the Healey Elliot gave him
something to think about when he was
driving, besides thinking of the subjects
he didn’t want to think about. That had
been one of the reasons he had purchased it. One had to consider issues like
where to park it and which route to chose
from Point A to Point B in order to keep
it safe from run-ins with cyclists, taxis,
buses and pedestrians pulling wheeled
suitcases without a mind for where they
were going. Then there was the critical
issue of keeping it clean, of keeping it
well within sight when parking in a in a
less than salubrious area, keeping its oil
pristine and its spark plugs practically
sterilised and its wheels balanced and its
tyres filled to the appropriate degree. It
was, thus, a vintage English car like all
vintage English cars. It required constant
vigilance and just as much maintenance.
In short, at was just what he required at
this juncture of life. //
// St James had gone to have a look at
the Healey Elliot. He gave an admiring
whistle. ’Have you brought it by to gloat?’ he said to Lynley. ’My God, it’s a
beauty. Nineteen forty-eight, isn’t it?’
St James had long been a lover of vintage cars and himself drove an old MG,
modified to cope with his braced left leg.
It was a TD classic, circa 1955, but the
age of the Healey Elliot along with the
shape made it rare and a virtual eyeful.
St James shook his head, dark hair overlong as always, and gave a long sigh.
’Where’d you find it?’
’Exeter,’ Lynley said. ’I saw it adver-

tised. Poor bloke spent years of his life
restoring it but his wife considered it a
rival – and wouldn’t let go of the matter
till he sold it.’
’Complete madness,’ St James murmured.
’Yes. Well. There I was with cash in hand
and a Healey Elliot in front of me.’ //
I boken finns sedan fler referenser till
Healeyn, men inga lika långa och omfattade som denna.
Efter att jag noterat det ovanstående
fick jag tag i den nyutgivna svenska utgåvan och intressant nog är översättningen
fullständigt perfekt – åtminstone när det
gäller ovanstående stycke. Ulrika Jannert Kallenberg som gjort översättningen
har uppenbarligen inga problem med att
hantera udda brittiska bilar och hur en
konnässör ser på dem …
Möjligen kan man klaga på att hon tolkat beskrivningen av St. James MG, en
“TD classic”, som om classic var ett modellnamn och givit det stor bokstav, I den
svenska utgåvan heter MG:n alltså¨”TD
Classic”. En bagatell som inte förtar den
spännande läsningen.
Tyvärr finns den svenska utgåvan
“Denna dödens kropp” bara inbunden
ännu, enligt uppgift väntas inte pocketversionen förrän tidigt nästa år.
Frågan är om vi kan övertala Gunnar
Berger att renovera färdig sin Elliot och
låna ut den till någon svensk deckare?
				
/Robert Petersson
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En tidig Austin Healey 100 med en ovanlig historia
Text och foto: Ulf Håkansson

Jonas och hans tidiga AH 100

V

i träffar Jonas på hans gård mitt
på den skånska landsbygden.
Redan när vi närmar oss inser
vi att Healey’n kommit till ett gott hem,
överallt runt verkstaden står det klassiska
engelska bilar.
Jonas har en passion för bilar, främst
engelska sportbilar och hans samling
rymmer ett 20-tal bilar. Healey’n har
han i sin kundmottagning, där han också
ordnat en trevlig utställning av allehanda
intressanta engelska bildelar och nostalgiska föremål.
Jonas hade länge sökt efter en Austin
Healey 100 när en kund tipsade honom
om en bil på Gotland. 2010 fick Jonas
köpa bilen och när han beställt ett certifikat från BMHIT visade sig bilen hade en
alldeles särskild historia.
Bilen har funnits i Visby sedan 1998
och den har sedan den först registrerades i Sverige 1955 bytt ägare mer än 20
gånger!
Bilens första tid var emellertid speciell eftersom generalagenten Ostermans


beställt bilen 1954 att användas som utställningsbil och den bör ha varit med på
höstutställningen 1954 i Marmorhallarna
på Birger Jarlsgatan.
Bilen tillverkades den 2 mars 1954,
men leveransdagen finns inte noterad på
certifikatet, vilket annars är vanligt. Kanske hämtade Ostermans den tillsammans
med andra bilar. Det finns en Austin Healey med 2 enheter lägre chassinummer i
Sverige, också den röd, som antagligen
kom till Sverige samtidigt.
Eftersom bilen skulle användas som utställningsbil var den beställd med lyxiga
kromade ekerfälgar, ett ovanligt tillbehör. Bilen var läckert ”Carmine red” och
hade svart klädsel med röd piping.
Bilen har idag de effektivare Alfin
bromstrummorna både fram och bak
men det är oklart när de monterades.
Både motorhuv och baklucka är i aluminium som de skall vara på en så tidig
bil.
Bilen har varit krockad baktill men
har reparerats vid något tillfälle. Det ur-

sprungliga ”Austin of England” märket
på bakluckan har då bytts ut mot den nyare ”Austin Healey” märket.
Omtänksamt nog har den som reparerade bilen återanvänt den plåtvinkel på
bakluckan som har bilens body nummer
instansat.

Originalhuv av aluminium av tidig typ
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I övrigt verkar bilen vara orörd och original och har matchande nummer.
Jonas har fått med två olika set av sidorutor. Det ena setet är originalrutorna
till bilen med sina ”signaling flaps”. Det
andra setet har hårda, skjutbara rutor av
en typ som ofta användes tillsammans
med en hardtop, vilket kan tyda på att bilen vid något tillfälle varit utrustad med
hardtop.
Under den tid bilen var demo-bil kördes
den antagligen på bilhandlarskyltar, men
den 11/3 1955 registrerades den i Malmö
som M40491 med Sven-Uno Svensson
som förste ägare.
1959 såldes bilen till en Göteborgare
som sedan flyttade till Stockholm.
Efter ett par år i Stockholm som A46017
såldes den till Vilhelmina 1964 och registrerades som AC66784.
I Vilhelmina bytte bilen ägare 4 gånger
under ett år. Man kan kanske gissa att bilen hamnade i Vilhelmina för att användas i tävlingssammanhang och kanske
var det där Alfin bromsarna och hardtopen kom till.
Efter ett par år i Stockholm som
BA77254 hamnade den så på Gotland
1968 med registreringsnummer I8436.
När Jonas köpt bilen satte han den i
körbart skick men han har ännu inte bestämt om han skall renovera bilen eller
använda den i det skick den är. Eftersom
Jonas driver British Sports Car Centre i
Billeberga har han annars både nödvändig kunskap och resurser.

Jonas är mycket intresserad av bilens
historia. Om någon vet mer eller kanske
har en bild med bilen från utställningen i
Stockholm 1954, så kontakta Jonas.
Jonas har även samlat på sig mycket
material och unika delar till engelska bi-

lar, i hans samling finns också något så
ovanligt som en Austin Healey 100S broschyr med svenskt ursprung. Den unika
broschyren med sina läckra bilder väcker
fortfarande 55 år efter tryckningen, habegäret hos varje bilentusiast.

AH 100 bros

chyr framsida

...
a

...och baksid

Alfin bromstrummor



Brittiska Klubbkampen söndagen den 4:e september

Text och foto: Peter Bäckström

Healey power

A

ustin Healey Club of Sweden,
South Section, organiserade
årets Brittiska Klubbkamp.
I år var det 10-årsjubileum för härliga
Brittiska Klubbkampen i Skåne. Evenemanget går av tradition av stapeln en
söndag i början på september. Här samlas brittiska bilar inom nätverket United
British Car Clubs South för en trevlig
rallydag i vacker natur. De brittiska bilklubbarna för klassiska märken som MG,
Rover, Triumph, Morris, Wolseley, Mini,
Austin, TVR, Morgan, BMC, Lotus, Triumph TR; Austin Healey, Rolls-Royce,
Bentley och Jaguar är representerade.
Frågor och kontroller är anpassade för
hela familjen, och målsättningen är att
ha kul och umgås i trevliga människors
sällskap, uppleva fin natur och njuta av
fina klassiska bilar. Bästa klubb vinner
en inteckning i Vandringspokalen, och
även individuella priser delas ut. Den
vinnande klubben får den stora äran att
ansvara för nästkommande Klubbkamp
året efter. Eftersom Healeyklubben vann
i fjol, var det vår tur i South Section att
ta över rodret.
Vi bildade en arbetsgrupp med en inre
kärna av Torsten Jönsson, Lennart Persson, Bengt Larsson och undertecknad.
Denna kärna arbetade med hela rallyupplägget och fokuserade inledningsvis på
att hitta trevliga vägar med sevärdheter,
vacker natur och bra start- och målplatser. Torsten och Bengt tog initiativet i
denna del, och då de bägge har sina rötter
i östra Skåne, föll det sig naturligt att förlägga rallyt till göingebygden. Här finns
mycket gammal kulturbygd och trevliga,


asfalterade småvägar som är okända för
de flesta utsocknes. Efter en del turer
med kommande vägarbeten och sonderingar om lämpliga start- och målplatser bestämdes starten till Frostavallen i
Höör och målet blev på ståndsmässiga
Hovdala slott vid Finjasjön. Lennart och
Peter var också engagerade i denna fas,
och tillsammans med Torsten började sedan det dryga arbetet med Roadbook och
Quiz Card. Efterhand som startdatum
närmade sig anslöt fler klubbmedlemmar med respektive, och vi insåg att vi
faktiskt med egna krafter inom klubben
kunde klara av att bemanna och genomföra hela evenemanget.
De som har erfarenhet av ett sådant
här arrangemang, vet att det blir många
arbetstimmar och många mils körning
innan allt är på plats. Vi kände ju också

ett extra ansvar, eftersom det ju var 10årsjubileum och vi ville visa att Healeyklubben är en seriös klubb med verklig
klassisk finess.
Många blev vi till slut som drog vårt strå
till stacken, både i planeringen och som
funktionärer. Vid kontrollerna gjorde
Bengt och Margaretha Larsson, Lennart
Persson med sin Agneta, Per Mauritzson
med sin Agneta, Fredrik Spong med hela
familjen, Kristian och Julia Hansson och
Christer Hägg med sin son fina insatser.
Vid starten gjorde Torstens Agneta och
Thomas Neglén med fru Gunvor att alla
kom iväg och fick färdhandlingar. Vid
målet gjorde Torstens och Lennarts respektive Agnetor en ovärderlig insats vid
resultaträkningen. Undertecknad fungerade som speaker.
En ström av fina brittiska klassiker

Nöjda funktionärer
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vällde in till registrering den soliga söndagsmorgonen den 4:e september. Kön
blev stundtals lång, men luften vibrerade
av positiva rally-förväntningar och morgonfika med frallor platsade bra innan
starten. Totalt över 70 fordon deltog och
med funktionärerna inräknade blev vi
nästan 150 personer.
Givetvis såg vi till att ha flera fina Healeybilar att visa upp. Vid starten hade vi
en fin samling bilar, hela 9 st Sprite och
Big Healeys.
Både vi och deltagarna trivdes. Vi hade
fantastiskt soligt och vackert sommarväder, och stämningen vid kontrollerna rapporterades som väldigt god. Deltagarna
fick bland annat se byggnader som kyrkor från 1100-talet, slott från 1500-talet,
gårdar från 1700-talet, vinodlingar och
stenig mark som skiljer sig mycket från
de öppna slätterna i övriga Skåne. Göingebygden är ju de upproriska Snapphanarnas hembygd och både kyrkor och
stenlador var försedda med lämpliga
skottgluggar.
En 100/4 med Ole Björklund och Jens
Arneberg, och en Sprite med Maritza och
Rolf Olsson, placerade sig individuellt
bland de 15 bästa ekipagen. Individuellt
vann en Rover 2000 TC, och vinnande
klubblag blev Morganklubben. Spännvidden bland deltagar-ekipagen var imponerande, från 30 hästkrafters Morrisar
till Bentley Mulsanne och Jaguarer med
uppemot 400 hk, och årgångar från 1930tal till 2000-tal.
Rallylunch serverades på Hovdala slott
medan resultaträkningen pågick, och
därefter skedde prisutdelningen. Glädjande nog fick vi arrangörer många lovord, och en erfaren rallydeltagare grep
mikrofonen och sade att detta var den
bästa Klubbkamp han hade upplevt. Det
värmde!
Ett stort tack till alla er som ställde upp
och gjorde detta möjligt! Det var en hel
del arbete, men visst hade vi roligt också! (Och jag har nu inte påstått att Torsten och Bengt är snapphanar, om någon
trodde det).
Stort grattis till Morganklubben, och
lycka till nästa år!
Se resultatsammanställningen i tabellen!
Huvudsponsor i år blev Autoexperten i
Lund, som bidrog med riktigt fina priser.
Dessutom sponsrade English Car Care
i Löddeköpinge och British Sports Car
Centre i Billeberga med priser. Klubbarna i UBCC-South bidrog också med
medel, liksom Hovdala Slott, så det blev
ett praktfullt prisbord.

Första dekalen

Vinnare blev Morganklubben

Resultat Klubbkampen 2011



Eau Rouge – världens mest berömda kurva

Text: Nils-Fredrik Nyblæus
Foto: Nina Nyblæus och GBPhotosports

K

om ihåg att nu håller du ”plattan
i backen” hela vägen genom Eau
Rouge! Bara fegisar släpper. Kom
ihåg det! Flat out ska det vara!
Med de orden i bagaget åkte vi hem från
Goodwood Revival för att nästa morgon ta
husbil med racerbilen på släp och köra ner
till SPA i Belgien. Det var dags för årets sista
tävling. När vi hade Ekebo 500 meter bakom
oss och 145 mil kvar till SPA sa Nina som
hon brukar: ” Skönt att vi är på väg igen. Och
det är ju ändå inte lika långt som 190 mil till
Dijon över midsommarhelgen”. Undrar vad
hon egentligen tänkte?
SPA, eller Franchorchamps som man säger
lokalt, tillhör en av Europas mest populära
banor bland förarna. Den är 7 km lång och
mycket upp och ner. Den har till skillnad från
våra svenska banor många fullfartskurvor där
man kör på 4:e växeln, ibland med OD(!), på
högsta varvtal. Den mest kända heter Blan-

chimont, men det finns fler. Double Gauge är
en annan. Det intressanta är också att där går
det nerför tre kurvor i rad. Man har bra fart i
slutet av tredje kurvan! Och så har den Eau
Rouge!
Vad är det då som är så speciellt med Eau
Rouge? Jo, så här ligger det till.
Efter att ha svängt runt i hårnålen La Source
efter nya F1 depån så vänder det neråt. Ganska kraftigt neråt på en lång raka framför alla
läktare. Man slickar muren på höger sida. I
botten, när bilen är uppe i högsta fart, svänger
det lätt vänster samtidigt som det plötsligt går
uppför. Det känns som en lätt magspark! Direkt därefter svänger det tillbaka till höger.
Man har mer än halva backen kvar. Här gäller
det att inte komma ut för långt till vänster för
då är det kört. Den stora sandplanen vittnar
om detta och vi ser under helgen ett antal bilar komma ut just där, snurra och sedan slå
i muren! Så fort man har styrt höger gäller

det att hålla litet vänster igen upp över krönet
– det blinda krönet Raidillon. Man ser inget
bakom det förrän man är på det! Då gäller
det att ligga rätt om man skall ha en chans att
komma vidare. Man lättar och måste ha rätt
riktning när greppet kommer tillbaka igen.
Och hela tiden gäller det att hålla farten uppe.
Den stora diskussionen mellan oss förare
under helgen handlar om OM man ska gå ur
overdriven i Eau Rouge, och i så fall var.
Vad skulle vi då på SPA att göra. Svaret
är att där gick den sista deltävlingen i RAC:s
Woodcote Trophy som jag körde i somras.
Eller rättare sagt där jag körde tre deltävlingar av fem; Donington, Dijon och SPA.
Hoppade över Silverstone och Oulton Park
av skäl att man kan ju inte vara med överallt.
Tiden räcker helt enkelt inte till.
Woodcote Trophy är en tävling för tvåsitsiga
sportvagnar och racersportvagnar tillverkade
före 1956 dvs ungefär samma som i Le Mans

Classic grid två. Gridderna är 30-40 bilar
stora och innehåller tex Jaguar D-type, Jaguar
C-type, Jagaur XK 120 och 140, Lister Bristol
Flat Iron, Maserati A6, Frazer Nash Le Mans,
Frazer Nash Mille Miglia, RGS Atalanta,
Curtis 500, Allard J2, HWM Sports, AC Ace
Bristol, Porsche 356, Cooper T20 Sports, T21
och T33, Aston Martin DB2, DB2/4, DB3,
DB3S och DB3 Coupe, Triumph TR2 , Osca
och så förstås Austin-Healey 100S och 100M
och Endurance bilen (den engelska).
Vi anlände onsdag eftermiddag efter att ha
startat hemifrån tisdag morgon. Torsdagen
ägnades åt testkörningar och besiktning. Jag
körde först själv och så mycket kan jag säga
att flat out i Eau Rouge var det inte på första
(eller andra) testkörningen. Hade teknisk support av Denis Welch Motorsport och vi hade
kommit överens innan om att Jeremy Welch
skulle köra min bil i andra testen. Det gjorde
han och med en snabbare tid än jag hade (hur
mycket snabbare säger jag inte)! Slutsatsen
var dock att sätta i en längre diff då jag efter
Sverigetävlingarna hade 4,3:an på. Nu blev
det istället 4,1 och en väsentligt bättre tid på
tidsträningen på fredag morgon. Jag kvalificerade som 28:a av 35 och hade Ian Montgomery i sin 100S och Johnny Todd i Robert
Rawes 100M omedelbart före i startgridden.
Och Martin Corfield i Endurance bilen.
Racet är på 60 minuter och starten gick på
lördag morgon. Det hade regnat litet på natten men med ett race före oss hade banan
precis torkat upp. För att undvika riskerna i
första kurvan så använder man rullande start.
Det blir faktiskt mycket lugnare. Kanske inte
lika adrenalinstinnt men lugnare, och därmed
billigare. De flesta bilar hade två förare med
förarbyte mellan 20 och 40 minuter. Jag körde
ensam. Tycker att det ger mer valuta för pengarna så att säga och även för tiden. Det tar ju
faktiskt en vecka fram och tillbaka. Men jag
var ändå tvungen att åka in och stanna i bandepån i 45 sek istället för förarbyte.
Fick en bra start och kom förbi både Endurance bilen och 100S:n (det varade dock inte
så länge). Ner och upp genom Eau Rouge och
kom på rakan därefter ifatt en Aston Martin
DB2/4. Det brukar jag ha svårt med på rakorna annars så det kändes bra. Han visade
sig dock vara mer erfaren förare och lade sig
litet till höger när han såg mig komma. Jag
gick förstås ut till vänster och vi kom sida vid
sida, nej förresten jag var nog minst 1 m före,
in mot första kurvan som är en chikan (nittio
grader höger och direkt 90 grader vänster).
Ingen bromsade! Men till slut var vi båda
tvungna att bromsa. Mina bromsar är bättre
men det var för sent. Han hade innerkurva

och klarade precis första böjen men jag som
hade ytterkurva (!) gjorde det inte. Bromsade
på mig som det heter, kom utanför och fick
sedan ett kast som jag lyckades häva men det
gick sämre med nästa så jag snurrade helt enkelt av i höger varv och blev stående åt fel
håll. Det var bara att släppa förbi resten av bilarna och jag var sist när jag kom ut igen. Det
enda jag såg framför mig var den näst sista
bilen, en röd Osca, ni vet en sådan där som
Stirling Moss gärna körde. Det tog ett halvt
varv så var jag dock ifatt och om honom. Oscan var sedan till salu i depån för £ 275.000!
Sedan var det bara att kämpa på och vid
45-sekunders stoppet hade jag hämtat in
sju placeringar. Efter utfarten på banan igen
skymtade jag en Triumf TR2 alldeles efter
Eau Rouge. Det var Mark Hoble som för övrigt vann Le Mans Classic 2008 grid två efter
handicapberäkningen. Hans bil har en snarlik
historia som min dvs har gått race i stort sett

hela sitt liv men i Australien, varifrån han importerade bilen för ett par år sedan.
Alltnog så kom jag så småningom ifatt honom och även förbi. Vi hade sedan ett fantastiskt tätt race de sista 20 minuterna. Jag
körde nog om honom minst 3-4 ggr och han
mig lika många gånger. Bilarna var ungefär
lika snabba. Så fort man gjorde minsta lilla
misstag så var det kört. Då var han förbi, eller jag. Allt detta filmades förstås men tyvärr
hade jag glömt att torka av kameralinserna så
bästa bilden är bakåt! Och bakom oss jagades
vi av en AC Ace Bristol. När vi tog målflaggen efter en timmes körning hade jag TR2:an
0,8 sek före mig och ACn 0,4 sek efter. Slutplaceringen blev 25 och fyra i klassen, så det
får man vara nöjd med. Plus att bilen höll.
Och hur var det nu med Eau Rouge? Jodå,
jag vågade till slut. Gasen i botten hela vägen
igenom!

En katt bland hermelinerna

Oscan får se sig passerad i Courbe Paul Frere

Hur var det med modet i botten på Eau Rouge?

Väl samlade Austin Healey 100 på gridden



Jaap Sinke i sin gula 3000 och Karsten Le Blanc i
DD300 jagandes några Jaguarer uppför Eau Rouge
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Bromsar - Martyn Corfield

Bromsar inte - Mike Thorn

Bromsar naturligtvis inte - NFN



En norsk Healeyhistoria

Lennart börjar nu vädra morgonluft:
Hej igen George!

Redaktionen har fått ta del av en intressant mailkorrespondens mellan Georg Richvoldsen Oslo, som köpt sig en Heakey 100,
och Lennart Nystedt. Historien har en oväntad upplösning. Här följer korrespondensen:

Detta börjar bli spännande! Så här ser bilens svenska historia ut:

Inköpsdat Ägare

”Jeg kjøpte min 1954 Austin-Healey 100 for litt over fire år siden av en kollega som hadde hatt bilen i ca. 20 år. I etterkant (høsten
2007) gjorde jeg litt research som kanskje kan være av interesse for svenske Healey-entusiaster. Det begynte med en e-mail
korrespondanse med en person jeg tilfeldig tok kontakt med da jeg så han restaurerte en Austin-Healey 100 på den svenske Healeyklubbens hjemmesider. Utviklingen i korrespondansen mellom Lennart Nystedt og meg ble etterhvert svært interessant for
oss begge”
Georges första mail till Lennart:
Hei,
Jeg fant din hjemmeside via den svenske Healey klubben og håper
du har anledning til å hjelpe med et spørsmål. Jeg kjøpte i
juni en 1954 modell AH 100 av en arbeidskollega. Han har hatt
den i ca 20 år. Eieren før ham kjøpte den fra Sverige, trolig i ca.
1985. Jeg hentet i går en mange kasser med deler og fant blant
annet et registreringsskilt (se attachment). Jeg ser at du viser til en
nesten komplett eierliste på din bil tilbake til 50 tallet. Kan du si
noe om mitt skilt og om mulighetene til å finne ut mer om bilens
historie i Sverige?
På forhånd takk - Vennlig hilsen Georg Richvoldsen

8.4.54
29.5.56
30.5.56
19.12.56
16.3.57
7.5.57
17.4.58
27.7.59
30.11.59
6.4.60
8.4.60
9.9.60
15.8.60
20.10.60

Reg nr		 Ort

AB Tunnelbanereklam		A70098 Stockholm
Ernst Nilsson AB
A70098 Stockholm
Nils Windahl
T17075 Örebro
Arild Andersson
T17075 Lindesberg
Ulf Karlsson
D19181 Katrineholm
Torsten Nystedt
D19181		Strägnäs
Torsten Nystedt
A48313 Stockholm
Hans Ericsson
B77887 Täby
Sven Boderus
X56519 Järvsö
Bilfirma G.Wengelin X56519 Bollnäs
John Hedberg
X56519 Hanebo
Nytt reg nr
L18454		 Vä
Ingvar Winqvist
L18454		 Vä
Bilkompaniet
M40315 Lund

Inköpsdat Ägare

Reg nr		 Ort

21.12.60
13.11.62
25.10.63
25.3.65
21.3.68
27.11.69
10.4.72
12.11.72
17.8.73
15.11.73
27.9.75
10.2.77
20.9.77
30.11.85

M40315		 Flädie
M40315		 Flädie
M40315 Lund
M40315		 Lund
M40315		 Skurup
M40315		 Höör
M40315		 Höör
M40315		 Hörby
M40315		 Höör
GGE425 Stehag
GGE425 Hässleholm
GGE425		Höör
GGE425		Ängelholm
A10041 		Norge

Fleurissant AB
Björn Fränninge
Peter Wetterberg
Ernst Månsson
Rolf Larsson
Kjell Åke Nilsson
Mats Olaaon
Sven-Erik Johansson
Carl-Johan Ackzén
Ronny Nilsson
Kenneth Hjort
Christer Olsson
Jan Andersson
Knut Foss Bakken

Anledningen till att jag har denna information är att detta är min fars (Torsten Nystedt) gamla bil som jag letat efter utan
framgång ! Det är mycket kul att den fortfarande finns! Jag trodde den hade blivit skrotad. Jag har ett antal registerutdrag som jag
gärna skickar till dig. Behöver i så fall din adress. Jag kan också scanna in dem och maila dem, det kanske är enklare.
Anledningen till BN2 och BN1 förväxlingen är tt i de svenska dokumenten står bara 151774 angivet och den andra beteckningen
har nog tillkommit vid importen till Norge.
Det vore kul om du kunde maila över en bild på bilen.
Vilket sammanträffande!

Lennarts svar:
Hej Georg,
Jag hjälper gärna till. Det är dock ett problem, nummerplåten är antingen en svensk exportskylt eller en norsk importskylt. Jag
känner inte igen skylten. Svenska import skyltar var röda med vit text (utan ”S” vilket jag i detta fall tror står för Sverige) och
jag vet inte om det fanns export skyltar. Jag kan undersöka. Har du något chassi nummer på bilen??
Med Vänlig Hälsning
Lennart
Georg svarar:
Hei igjen og takk for svar,
Jeg har dessverre ikke korrekt chassis nummer, den sier BN2L 151774 og denne kombinasjonen av bokstaver og tall stemmer
ikke (kanskje det var BN1 151774, men noen ønsket
å gjøre en BN2 ”M versjon” med nytt nummer). Så
derimot i dag at car number er 1254 på tre av aluminium cockpit-listene, noe som passer bedre med en
1954 modell. Jeg sendte også nummeret til Vägverket
og fikk dette svaret:
Hej!
Registreringsskylten har ett gammalt länsnummer som
vid ca.1972 blev omregistrerat till GGE425. Fordonet
blev avregistrerat och registreringsnumret togs 1988
över och står än idag på en traktor av märke Case Int.
Med Vänlig Hälsning
Magnus Callin
Vägverket

10

Bilen när Torsten Nystedt ägde den
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Så här ser Georges bil ut idag

I ettekant av e-mail korrespondansen har jeg fått tilsendt et
Heritage Certificate fra British Motor heritage centre som
viser at bilen ble produsert 10. februar 1954 og med «Destination» Stockholm. Da var den sort med rødt interiør. Nå
(fra 1984) er den rød med hvite sider og sort interiør.
Fra min norske kollega som solgte meg bilen har jeg også
folder med diverse dokumenter fra importen til Norge i
1984 med salgskontrakter og ikke minst en utgave av ”Entusiast” nummer 3/4 1985 der eieren/importøren Knut Foss
Bakken, Etnedal, Norge står oppført blant 14 ”nya medlemmer” i AH club of Sweden.
Vennlig hilsen Georg Richvoldsen, Oslo
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Text: Gert Assermark

Pat med MG TF i RAC-rallyt 1955

Pat Moss

Pat Moss

Den främsta kvinnliga föraren i världen
Den främsta kvinnliga föraren i världen

Pat Moss tillsammans med brodern Stirling Moss
Pat Moss
Text:
Gerttillsammans
Assermark med brodern
Stirling Moss

Patrica ”Pat” Moss Carlsson är en
av de bästa kvinnliga rallyförarna
genom tiderna. Ingen har gjort större
framsteg i den mansdominerade
motorsporten än Pat. Redan vid sju
års ålder fick hon köra gårdens Willys
Jeep. Hennes pappa, Alfred Moss, var
en skicklig racerförare. Han körde
på Brooklands och Indianapolis.
Pats mor, Aileen, var rallyförare på
30-talet och Pats äldre bror är Grand
Prix-föraren Stirling Moss.
Det var dock inte de som uppmuntrade
Pat till att köra biltävlingar, utan det
var Stirlings manager, Ken Gregory,
som påverkade henne att börja.
Pat var också intresserad av
hopptävlingar och redan som 4-åring
fick Pat sin första ridhäst av pappa
Alfred och det dröjde inte länge
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förrän hon började med hoppträning
tillsammans med sin bror Stirling. Pat
blev en av Englands bästa kvinnliga
ryttare.
Pat började tävla i lokala tävlingar
med sin Morris Minor som var
iordninggjord av Stirlings mekaniker
Alf Francis. 1954 köpte Pat en Triumph
TR2. Hon tog då kontakt med chefen
för Triumphs tävlingsavdelning, Ken
Richardson, och frågade om hon kunde
få hjälp till sin tävlingsverksamhet,
men han avböjde.
Pats far kontaktade sin vän John
Thornley, MG:s chef i Abingdon,
som ordnade så att Pat fick träffa
Marcus Chambers. Marcus hade då i
uppgift att bygga upp och leda BMC:s
tävlingsavdelning i Abingdon. Han
såg reklamvärdet med en kvinnlig
förare med namnet Moss. Hon fick
omväxlande köra MG, Riley, Morris,
Austin och Mini under sina åtta år vid
BMC. Under BMC-tiden var det Ann

Wisdom som var Pats kartläsare och
de körde ett femtiotal internationella
tävlingar tillsammans.
Pats första internationella rally

Ann Wisdom och Pat Moss vid en Morris
Minor, en av hennes första tävlingsbilar.

M.G. BULLETINEN 4.2011

var RAC-rallyt 1955, där hon körde
en MG TF. Väglaget med is och snö
gjorde att Pat körde av, men kunde
fortsätta. Tävlingen gick bra, men en
kartläsarmiss gjorde att hon fick nöja
sig med en tredje plats i damklassen.
Pat´s första internationella rally
var Tulip Rally 1955 med en MG
Magnette. I RAC-rallyt 1956 körde
Pat en MGA och under en nattsträcka
körde hon av vägen men kunde
fortsätta då hon hade goda chanser
till en bra placering. Hon blev trea i
damklassen.
Pats genombrott kom i RAC-rallyt
1958, där hon körde en Morris Minor.
Hon kom på en fjärde plats totalt och
vann damklassen. Hon körde också
Midnattssolsrallyt 1958 med en MGA
och kom nia i damklassen. Pat körde
för första gången med Healey 100/6
i Alpine Rally 1958 och 1959 körde
hon för första gången Big Healey
3000 i Rally de Portugal.
Pats första stora prestation var
då hon 1960 vann det tuffa 530 mil
långa Liége-Rom-Liége totalt, med
den röda Big Healey 3000, URX727,
som var hennes favoritbil. Det var

Pat körde även rally med Mini

första gången en kvinnlig
förare hade vunnit ett
internationellt
rally.
När Erik Carlsson blev
intervjuad i speakertornet
i
samband
med
Velodromloppet framhöll
han att han beundrade Pats
stora körskicklighet med
Big Healey, som var en
svår bil att tämja.
1961 köpte Pat en Saab
96. Erik Carlsson hade
två friplatser till The East
African Safari Rally 1962.
Den ena utnyttjade Erik, den andra
fick Eriks fästmö Pat. Hon slutade på
en tredje plats, en stor prestation för att
vara första gången i världens hårdaste

lukrativa erbjudande att köra bl a
Volvo och Triumph.
Rallyparet Pat Moss och Ann
Wisdom lärde sig tidigt under sina
år tillsammans hur de skulle klara
olika väglag, snö, is, lera och dimma.
De fick också brottas med trötthet,
hunger, törst, klippor och inga
bromsar i Alperna. Med Pats körning
och med Ann som kartläsare blev de
ett oslagbart par.
1963 övertalades Pat att köra den
nya Ford Cortina, som då inte var
någon vinnarbil i rallyn. Pat kom som
bäst på en sjätte plats i Akropolisrallyt. Under samma år gifte Pat sig
med Erik Carlsson och de köpte sitt
första hus med garage för två bilar i
Ickford i England.

Pat och Ann med MGA i midnattssolsrallyt 1958.
rally. Erik slutade på en sjundeplats.
1962 hade Cooperversionen av
Mini kommit. Pat körde Mini Cooper
med stor framgång i Monte Carlorallyt och Geneva Rally och hon vann
totalt Tulip Rally. Pats sista rally för
BMC var RAC-rallyt i november
1962, då med en Healey. Hon kom
trea totalt och vann damklassen. Pats
stora styrka var att hon körde Big
Healey lika säkert som hon körde en
liten Mini och var en mästare på att
utnyttja bilarnas egenskaper. Pat fick
under sina åtta år vid BMC många

Pat bytte 1964 till Saab, en bil
som hon gillade att köra. Hon var
framgångsrik i tävlingar under sina
fyra år på Saab. Pat slutade köra för
Saab i samband med att Erik slutade
tävla och började jobba med Saab:s
PR verksamhet. Pat fick 1968 ett
erbjudande från Lancia att köra Fulvia
Coupè, som hon körde ett antal rallyn
med. 1969 födde Pat en dotter så
det blev ett uppehåll i tävlandet och
framöver färre tävlingar. 1972 körde
Texten fortsätter på sid 15
20
19
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Pat´s Austin-Healey 3000 på bilder från
tävlingar: Ovan Liège - Rom - Liège Rally
1960, till vänster Tulip Rally 1960.

Boken om Pat Moss Carlsson

Boken om Pat Moss Carlsson

Nedan favoritbilen Austin Healey 3000
med registreringsnummer URX 727
utställd på Classic Motor Show i Birmingham 2007. Foto Gert Assermark.

tävlingsavdelning
ett
femtiotal
internationella rallyn. I tio av dessa
kom hon som sämst trea, och hon
blev kvinnlig Europamästare 1958,
1960,1962, 1964 och 1965. Ingen
kvinnlig förare hade tidigare stått
för en sådan prestation och vunnit så
många internationella rallyn som Pat.
Efter en lång tids sjukdom avled Pat
Moss Carlsson den 14 oktober 2008, i
en ålder av 73 år.
”The greatest lady driver in the
world ” enligt Peter Browning, chef
för BMC:s tävlingsavdelning 1967 –
1970.
Referensmaterial
The Works MGs, Mike Allinson och
Peter Browning 2000.
BMC var inte sena att utnyttja Pat´s framgångar i Liège - Rom - Liège-rallyt i reklamen
Forts.från
frånsid
sid1317
19
Forts
hon Monte Carlo-rallyt med en
Renault Alpine och kom på en tionde
plats totalt. Pats sista rally var RACrallyt 1974 med en Toyota Celica, där
hon vann damklassen.
Efter en tjugoårig rallykarriär
slutade Pat och kunde mer ägna sig åt
familjen och sitt tidigare intresse att
flyga. Erik hade en Saab Safir och Pat
hade en MFI 9. Pat fortsatte också med
sitt tidigare hästintresse, tillsammans
med sin dotter Susie Rawding som

18
14
20

blev en framgångsrik ryttare.
Pat förknippas nog mest med
Austin Healey, som hon körde fjorton
rallyn med. Hon kände på något sätt
att bilen alltid var något bättre än hon
själv, vilket då blev en stor utmaning
för Pat som var en tävlingsmänniska.
Big Healey 3000 hade en kaross av
aluminium, större bensintank och
dubbla reservhjul. Under huven fanns
en rak sexa med tre stora SU-förgasare
och en effekt på 150 hästkrafter.
Pat körde under sina åtta år
som fabriksförare vid BMC:s

The
BMC/BL
Competitions
Department, Bill Price 1998.
Monte Carlo The Mini Legend
British Motor Industry Trust 1994.
Works Rally Mechanic, Brian
Moylan 2000.
The Story so Far, Pat Moss
memoarbok 1967.
Harnessing Horsepower. The Pat
Moss Carlsson Story. Stuart Turner,
förord av Sir Stirling Moss och Erik
Carlsson 2010.

Artikeln har tidigare varit publicerad i M.G. Bulletinen.
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Ett stort tack till Gert Assermark för research och text samt till M.G. klubbens redaktör för att även vi fick använda artikeln.
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Domenic Valentinos 1959 Sprite
”The Airport Racer”
Foto: Jeff Koch / Hemmings magazine
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Av: Per Mauritzon
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En del av montern innan anstormningen

H

elgen den 28:e-30:e oktober medverkade klubben vid utställningen GranTurismo Expo i gamla bilfabriken i Nacka
Strand. Utställningen är ett samarbete mellan tidningen GrandTurismo och Picko Troberg.
Utställningen var en riktig oktoberfest för alla älskare av nya och gamla klassiker. Där fanns nya sport- och prestandabilar i ena hallen samt bilklubbar och auktionsobjekt i den andra. Bland klubbarna fanns våra engelska systerklubbar M.G.-klubben
och Triumph TR-klubben bland flera andra klubbar.
Vi hade blivit tilldelade en monter som var 29 meter lång, så här gällde det att ragga upp fina bilar att fylla den med. Med gemensamma ansträngningar under ledning av Thomas Almér så fick vi ihop en fin och representabel monter med sex bilar i. Vad
som fanns i montern ses på vidstående bilder.
På fredagskvällen var det VIP-visning. Då var det ganska tunnt i vår avdelning, de flesta som var där då diskuterade nog aktiekurser och sippade skumpa i den andra hallen. På lördagen och söndagen var det fullt pådrag i vår monter. Vi som jobbade i
montern fick tillfälle att träffa många intresserade besökare, kända som okända. På en TV kördes filmer från herrar Lotsengård
och Nyblæus vilda framfarter på banor i Sverige och utomlands.
Sammantaget en trevlig helg för alla som gillar att se på häftiga bilar - Healeys i synnerhet.
/Tommy Lyngborn och Kerstin Johansson

Anders Lots
engårds tävl
ingsbil
SID1 och Göt
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BJ8

Johan Aggeryds fina AH 100 BN2
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BCC-begreppet är vid det här laget
säkert välkänt för de flesta. UBCC
omfattar engelska märkesklubbar,
såsom Lotus, Riley, Jaguar, Austin Healey,
Triumph, Rover... etc. Under körsäsongen
arrangeras en vårmönstring samt ett par rallyn, medan det mellan september och april
bjuds till filmvisning på Lucy´s Café & Bar
i Löddeköpinge (ligger mellan Kävlinge
och E6:an). Dessa filmvisningar, som vanligen drar en stor publik av bilentusiaster,
har bytt veckodag och är fr.o.m. september
i år förlagda till sista måndagen i månaden,
med början kl. 19.
Första filmträffen för i höst hade vi nöjet
att gästas av paret Nyblaeus, som just då
var på hemväg från belgiska Spa där Nisse tävlat i sin Austin Healey 100M. Efter
det att UBCC:s sektionsordförande Peter
Bäckström välkommnat gästerna och publiken, informerat om datum för kommande filmkvällar, överlämnades ord och bild
till Nisse Nyblaeus. Som lite försmak hade
vi före sjuslaget, medan folk droppade in,
njutit av ett par rundor kring Silverstonebanan, filmat från en kamera i Nisses bil.
Kvällens huvudtema var deltagandet i
2010 års Le Mans Classic, där Nisse och
Robert Pettersson delade körningarna i
Healeyn. Robert skulle också närvarat
denna kväll, men hade tyvärr fått förhinder. Nisse berättade inledningsvis kort om
premisserna och om sin anmälan till loppet och den långa väntan på besked om

deltagande skulle erbjudas. Ingenting var
klart när sällskapet, inkluderande mekanikervännerna Anders och Mats med fruar,
gav sig iväg med Healeyn och husbil till
Le Mans. Vanligtvis anmäls omkring 2500
deltagare, från vilka juryn så småningom
sållar fram c:a 400 startande, plus ett sextiotal reserver. Deltagande bilar får köra i
olika omgångar, allt efter bilens tidsperiod.
Juryn ansåg att Nisses Healey hade en intressant tävlingshistoria och tilldelade den
därför en plats bland reserverna.
Bildsvepen från den monterade kameran var fantastiska, liksom motorljudet!
Vi åhörare njöt! Då och då stannades visningen upp och Nisse berättade om bilen,
dess historia och hur han lyckats förvärva
den. Mycket engagerande gav Nisse oss
inblick i svårigheter utmed banan, om
närmaste konkurrentbilar, om olika incidenter, krånglande bensinpump och fel på
tändspolen som lade av på grund av värmen. m m. Värmen var verkligen mäktig!
Dygnets medeltemperatur låg på 32 grader,
med topp på uppåt 40 grader på dagen!
Eftersom upplevelsen tidigare redovisats
i Enthusiasten nr 118 (liksom i MG-bulletinen m.fl.), kan man där läsa om racet,
stämningen runt omkring och om hur Nisse
och Robert lyckades komma med i startfältet, bl.a. för att några antagna bilar ej startade eller bröt under träningarna.
Nisse berättade att det är mera intressant och utmanande att tävla utomlands,

Hälsningar från
Goodwood

Borås-

eftersom det är för få bilar i hans klass på
svenska tävlingar. I England och i andra
europeiska länder är intresset större, med
många fler deltagare i de olika klasserna.
Det blir förstås en hel del resande, men det
medför också, förutom en massa erfarenhet, att man får många nya vänner.
Denna kväll var vi drygt ett fyrtiotal åhörare, varav nio stycken Healeyägare. Fler
hade fått plats och skulle säkert ha uppskattat temat lika mycket som vi närvarande
gjorde. Nisse och Nina tackades med en
lång och varm applåd.

Nisse Nyblaeus visade racingfilm för sina
skånska Healeyvänner

Memphis Belle

Redaktionen har fått en
hälsning från Clas Arleskär och Göran Nilsson som besökte Goodwood i september.
Som framgår av bilderna
så fanns det mycket intressant att se...
Görans kostym väckte stor beundran
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Göran och Clas med John Chatham i mitten

Austin Healey 100S AHS3702

En öppen motorhuv väcker alltid intresse
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Min fru och jag brukar varje år tillsammans med två andra par köra en
semesterrunda med våra gammelbilar. Vi har då många gånger pratat
om att åka till Italien och titta på Mille Miglia.
På nyårsdagen 2011 bestämde vi oss äntligen.
I år skulle det bli av!

När skymningen började falla, letade
vi oss tillbaka till parkeringen och vår
hyrbil. Vi turades om att köra, så nu
var det min uppgift att ta oss tillbaka
till hotellet. De första gatorna ut var de

O

mgående startade vi planeringen. Tidpunkten är redan
klar, årets lopp körs 12 - 14
maj. Hur skall vi ta oss dit? Köra bil?
Åka biltåg? Nej, vi valde att ta ekonomiflyg från Köpenhamn till Milano och
att förbeställa hyrbil med god plats för 6
personer plus bagage. På eftermiddagen
den 11 maj gav vi oss iväg. Ankomst till
Malpensaflygplatsen tidig kväll, sedan
en dryg väntan på att få ut nycklarna
till hyrbilen. Därefter raskt i väg mot
hotellet intill Lago di Iseo, säkert ledda
av GPS:n. Efter installation på våra rum,
en drink i lobbyn, litet snack om nästa
dags färd, blev det dags för litet sömn.
Efter en icke-typisk (d.v.s. kanonbra) italiensk frukost, drog vi iväg för
en snabb titt på omgivningarna kring
hotellet och sjön, varefter kosan ställdes
mot Brescia. Väl framme där och efter
lite letande hit och dit i gatorna och
några frågor om vägen, hittade vi en
bra parkeringsplats nära de centrala
stadsdelarna. Starten går från Brescia på
kvällen, men hela dagen pågår incheckning och besiktning av anmälda bilar,
vars förare sedan letar sig in till centrum och parkerar här och var i gatorna
och på öppna platser. Vilken syn! Helt
fantastiska bilar, flera som man bara
sett på bild! Ferrari från 50-talet, Aston
Martin och Alfa Romeo från 30-talet,
Talbot-Lago, Bugatti, Lancia, Cisitalia,
Arnolt- Bristol, Jaguarer....och naturligtvis flera Austin Healeys ... Ja, listan kan
göras hur lång som helst. Ett tjugotal
Mercedes 300 SL och nästan lika många
BMW 328 paraderade utmed huvudga-

Fin engelsk trio Aston Martin, Healey Elliot, Arnolt Bristol

tan. Drömmen hade blivit verklig! Vädret var det bästa tänkbara, vad kan man
mer begära? Bara att strosa omkring och
njuta av skönheterna, fotografera och
trängas med en massa andra bilälskare,
sitta ner på någon av alla uteserveringar
och äta äkta italiensk pizza och dricka
en ”birre”.
Mot kvällen rörde vi oss ut från den
egentliga stadskärnan och tog plats vid
den gata som utgjorde startsträckan och
kunde här få en bra överblick över många
av de 378 startande ekipagen. Speciellt
spanade vi givetvis efter nummer 243,
den blå Porsche Spyder RS (1955) med
gula ränder tvärs i fronten, med ”Flash”
Nilsson och prins Carl Philip.

samma som tävlingsbilarna körde, så
det gällde att se upp, inte minst bakåt.
Nästa dag blev det att köra mot sydost
i riktning Bergamo. Sedan söderut
och snart i litet mer kuperat landskap,
medan vi började inrikta oss på att hitta
lämplig övernattning nära Futapasset,
vilket vi blivit tipsade om som en bra
observationsplats. Vi lyckades hitta en
liten bergsby med ett öppet hotell (det
var ju ganska tidigt för turistsäsong) där
vi fick bra rum och utmärkt italiensk
middag. Lite kontrast blev lördagsmorgonens frukost som bestod av kaffe/the
plus olika sorters kakor. Inte en enda
riktig brödskiva eller pålägg!! Under
förmiddagen tog vi oss på knappt en

halvtimme till Futapassets nedre del
och kunde, tack vare att vi var i god tid,
finna en bra parkering och dessutom
en bänk att sitta på. Strax intill fanns
ett hotell med restaurang och bar, så vi
kunde förpläga oss som vi behagade.
Solen sken och det var lika fint väder
som de tidigare dagarna. Framåt lunchtid började det dyka upp några ekipage.
Först en lång rad med Ferraribilar, mest
nyare modeller, som hade någon slags
gemensamt firande och inte ingick i det
egentliga loppet, men så småningom
kom de första tävlingsbilarna. En av de
första var den blivande slutsegraren, en
vit Aston Martin Le Mans 1933 med
italiensk besättning.
Nu skulle deltagarna upp genom passet
och sedan vidare mot Bologna och därefter mot målet i Brescia. Hela sträckan
Brescia - Rom och åter är 160 mil, så
det kan vara ganska påfrestande för
en del i en liten, trång, öppen bil med
ålderdomlig styrning, frikoppling mm.
Men det är ju ändå det som är poängen.
Mille Miglia betyder ”tusen mil”, som
är det gamla måttet på vägsträckor,
alltså en mil = 1,6 km (som eng. mile).
För att få starta, skall bilen var tillverkad mellan 1927 och 1957. Bilmärket
skall någon gång ha varit representerat
i loppet. Anmälan skall göras i mycket
god tid, men alla kan ändå inte erbjudas
plats.
Till sist blir man ganska mätt på att
se bilarna accelerera uppför vägen,
tillsammans med vanliga lördagslediga
bilister i standardbilar eller i modernare
sportbilar, dessutom också en hel del
motorcyklister. Det kom också mer och
mer mötande trafik nerför backen och
vi var litet förvånade över att man inte
ledde in övrig trafik på alternativa vägar.
Men OK, detta är ju Italien - på gott och
ont.
Vi återgick sent på eftermiddagen till
vår bil och körde vidare. Nu hade vi
fyra hela dagar att fylla med nya upptäckter, innan vi skulle flyga hem. Men
det är en annan historia.
PS
På youtube.com kan man hitta filmavsnitt från olika år av Mille Miglia. På
Vi bilägares hemsida kan man se ett
trettiotal bilder från Saabs deltagande
med tre stycken 93:or.

AH 100 S kördes av ett schweiziskt par, Jacob/Jacob

AH 100 kördes av italienska paret Camozzi/Camozzi

Healey Silverstone framfördes av av Roncolato/Rinnerberger

Text och foto: Per Mauritzson
Nash Healey från 1949 kördes av italienarna Gamberini/Nobili
20

AH 100 kördes av Lopez Dam och Romero Garrido från Spanien
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Den Engelska Patienten
D

et har vart tyst en längre tid runt projektet med ”Den Engelska Patienten” men nu händer det saker!
Efter moget övervägande beslutade sig Johan Larsson för att skeppa bilen till Bart van Tiggelen’s företag 100 Healeys i
Holland för rambyte. Bilen kommer att få en förstärkt BN2 ram med modifierade fästen bak så att BJ8:ans stötdämpare
kan monteras. Bart kommer att färdigställa bilen till ett ”rullande chassi” inklusive lackering och sedan kommer slutmontering
att ske i Strängnäs.
Vi återkommer med fler rapporter från arbetet i Holland.
Hälsningar Johan Larsson och Ulf Aggeryd.

Nostalgibilder
S

åg i nr 119 på sidan 18 ett par
nostalgibilder av några gamla
Healeys från Ombergsbacken.
Tävlingarna i Ombergsbacken startade
i Morganklubbens barndom och på den
tiden var medlemmarna ganska unga
och sugna på att tävla. Arne Holmström
(Morganklubbens grundare) nosade upp
en backe på Omberg strax söder om Vadstena.
Den första inbjudan till backtävlingen
kom på eftersommaren 1968. Ja tävling
fick den ju inte heta , eftersom den kördes helt utan kontroll av Svenska Bilsportförbundet. Inga säkerhetsågärder
såsom avspärrningar, vakter, ambulanser
etc fanns. Ej heller några krav på störtbåge och brandsläckare i bilarna. Arrangemanget kördes alltså som ”MANÖVERPROV UPPFÖR BACKE”. Vilka tider!
1968-70 kördes ”manöverprovet” endast med Morganbilar. Ryktet om de trevliga sammankomsterna spred sig dock och
de två sista åren kunde även andra sportbilar
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delta. Vid tävlingarna 1971 deltog en Healey
3000 (CM Kihlmann) som klarade backen
på tiden 53.79. Snabbast var Reinold Lindberg i Morgan på 43,40.
Året efter spred sig ryktet om tävlingen i
Healeykretsar och inte mindre än 9 Healeys
deltog. Resultat för healeygänget var då:
1 K Andrén
AH 3000 47.61
Snabbast i tävlingen var J Berlin i en
2 L Bergström
AH 3000 47.91
3 O Nymark
AH 3000 50.09
4 R Lindholm
AH 3000 50.26
5 B Johansson
AH 3000 50.34
6 S Kjellson
AH 3000 52.25
7 L Engvall
AH 100 52.41
8 K Svedbom
AH 100 55.64
9 H Engström
AH 100 62.57
Snabbast i tävlingen var J Berlin i en Lotus 7 med 44.72 följd av H Johansson i
en Morgan 4/4 med 45.82. Alla hade
trevligt och ville naturligtvis komma tillbaka men ödet ville annorlunda.

Året därpå hade en tvist uppstått mellan
Vadstena motorklubb och markägaren.
Läget var låst och så var också bommen
in till startplatsen.
Det blev en lite längre utläggning än
avsett men jag tycker att det är kul med
våra gamla bilar.
Hälsningar Sonja och Claes Leveau.
P.S. Claes ägde mellan 1968 och 1983
en AH 100/6 och var delvis medlem i
klubben under denna period. Claes har
återigen blivit medlem i klubben och är
numera stolt ägare av en AH 3000 mk1.

Luciafest tisdagen den 13:e december
Årets luciafirande blir lite över det vanliga. Vi har nämligen blivit bjudna att fira Lucia tillsammans med familjen
Spandow ute på Mariebergs Säteri i Grödinge. Ni som var med på vårmönstringen, eller läst om den i Enthusiasten, vet
vilken fantastiskt fin miljö där är. Lägg sedan till snötyngda ekar i allén och gräsmattor täckta av ett snötäcke broderat med
spår av allehanada vilt.
Klubben bjuder på kaffe och glögg med tilltugg i form av lussekatter och pepparkakor.
Mariebegs säteri ligger cirka två kilometer förbi Grödinge kyrka om man kommer från Tumbahållet. Är du osäker på
vägen så ring Per för närmare färdbeskrivning. Kanske vi kan organisera någon form av samåkning.
Intresseanmälan till Per Schoerner tfn 070 - 560 51 54.
Missa inte Luciavakan på TV8 den 12:e december klockan 22.00!
Välkomna önskar familjen Spandow!

Årsmötesfilm

Gran Turismo var och filmade på
klubbens årsmöte på Häringe i juni.
Reportaget kommer nu äntligen att
visas på TV8 måndagen den 12:e
december klockan 22.00. Kan det
finnas ett trevligare sätt att vaka in
Lucia på??
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NEW ITEMS - BUMPER OVER-RIDERS!
In response to owner’s demands for a high quality over-rider to match our world renowned
one piece bumpers, we are proud to announce the launch of our premium over-riders!
:HVW¿HOG5RDG
.LQHWRQ5RDG,QGXVWULDO(VWDWH
Southam, Warwickshire
CV47 0JH
8QLWHG.LQJGRP

Extensive research and new tooling have resulted in these impressive
new bumper over-rider pressings which are based completely on the
measurements from the original design.

Tel: 0044 (0)1926 817181
Fax: 0044 (0)1926 817868
Email: sales@ahspares.co.uk

Text och foto:
Börje Engwall

Min fru Eva och jag var på semester i USA i somras. Vi var lite på
”språng” vidare norrut i Kalifornien, när detta möte, 2011 California
Healey Week, skulle äga rum. Vi var ju ”tvungna” att hälsa på dem en
liten stund under själva inledningsdagen. Köpte lite regalia av dem samt
visade lite bilder från vår klubb.
Våra vänner over there har god fantasi när det gäller att välja registreringsnummer till sina bilar.
Efter dessa bilder åkte Eva och jag till Moss i Goleta, lite norrut från Santa
Barbara, och beställde ny sufflett till Frogeyen, som nu kommit hem.

7KHWULSOHFKURPHSODWLQJÀQLVKZLOOHQVXUH
these excellent items retain that deep
lustre for many years.
Correct Flat Top
Triple
ŚƌŽŵĞWůĂƟŶŐ

Correct
Definition of
Pressed Groove

Correct
Profile

KƌŝŐŝŶĂů
'ĂƵŐĞ^ƚĞĞů
Used

Correct
Profile for
Bumper

Följande nya medlemmar hälsas varmt välkomna till
Austin Healey Club of Sweden.
629
Kent Hedin
Hallstavik
630
Winland Cremers
Belgien
				
				
631
Fredrik Jönsson
Malmö
632
Mikael Angerlöv
Göteborg
633
Tommy Sjögren
Åstorp
634
Steve Norton
Coventry GB
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AH 100
AH 100
AH 3000 mk1
AH 100

1956
1960
1954

Jensen Healey
AH 100/6

1974
1959

Correct Definition
Flat Bottom
A.H. Spares is the only Austin Healey parts specialist in the
world to provide these accurate over-riders for your bumpers.
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Av Ulf Aggeryd

tering och betydligt mer än vad Steve Norton – Cape ville ha för sin bil. Man säger inte heller i annonsen hur mycket genuina
100S delar som används i bygget. Svårt att se att någon nappar på detta erbjudande!
E-Bay. Inga speciella fynd eller mer intressanta bilar är listade just nu. Det är konstant ca 15-20 bilar ute, rena vrak blandat
med topprenoverade. Det som slår en är en ganska optimistisk syn på prisnivån för tre stycken renoverade BJ8. En 1964 renoverad av Kurt Tanner med ett Buy It Now pris på USD: 99 000! Följs av ytterligare en 1964 och en 1965 för USD: 85 000
vardera. Budgivningen är inte i närheten av dessa nivåer och jag tvivlar på att de ens kommer nära. Ska man komma upp i pris
så krävs det nog en live auktion där två budgivare slås mot varandra och blir fångade i stridens hetta. Sitter man i lugn och ro
framför sin dator finns det lite mer tid för eftertanke!
Ha en bra och skön höst med många roliga timmar i garagen!
Hälsningar från Ulf & Johan.

Hallo Healey Lovers!

H

östen är här och vi får minnas alla härliga sommardagar med våra Healey’s. Antar att de flesta nu ställt in bilarna för
vintern.
Lite lugnt med Healey bilar på auktionsfronten just nu så det blir lite mer allmän rapportering och en översikt av priserna för de första sex månaderna som gått.
Våra egna bilar har tuffat på bra och ännu en sommar utan o.d. problem för min del! Johans bil har inte gått så många mil
p.g.a. mycket jobb med sin lägenhetsrenovering mm. Men när det var dags för den årliga besiktningen så upptäcktes en mängd
fel (tyvärr inte alla). Blinkers & bromsljusen hade plötsligt sagt upp sig och det blev snabb leverans från England av nytt relä
och bromsljus kontakt. Men på besiktningsdagen dök det även upp andra fel, ingen bromsverkan på höger bak, så det fick bli
ett återbesök på Bilprovningen. Trodde då att jag löst det hela men det var fortfarande bara 0,5kg bromsverkan på höger bak.
Men en förstående besiktningsman släppte trots detta igenom bilen med vetskap om att vi kommer att fixa till det hela. Men
konstigt fel då det inte syns något som helst läckage från cylindern, som givetvis var ny när vi monterade ihop bilen, men det är
väl som vanligt; kvaliteten på de delar vi får från England är ju inte den högsta!
Förstår inte hur en Healey kan stå still och gå sönder, men det händer på båda bilarna!
Trots, eller på grund av, alla finanskriser så går bilauktionsmarknaden fortfarande väldigt starkt och nya rekord slås gång på
gång. Man spekulerar nu i att en mängd placerare lämnar aktiemarknaden för att söka andra ”säkra placeringar” och då är tydligen klassiska bilar i ropet. Under Monterey Car Week i USA hölls det fem stora auktioner där det totala resultatet blev nära 200
millioner dollar! Att jämföra med ca 170 millioner året innan. En mängd bilar slog nya rekord under veckan med bland annat
en Ferrari Testarossa från 1957 för den nätta summan av ca 104 millioner kronor. Ska vi tippa på att den bilen INTE kommer
att synas på vägarna eller på racingbanorna!
Hur har då priserna för våra Healey bilar utvecklats under första halvan av 2011? Enligt Sports Car Market Price Guide har
Healey priserna stabiliserats eller gått ner lite jämfört med slutet av 2010.
Nedan kommer en lista med priser och SCM’s rating på hur man ser på framtiden;
(växel kurs är räknad på ca 6,50)
Modell		
100-4, BN1
100-4, BN2
100S
100M		
100-6, BN4
3000 Mk1		
3000 Mk2		
3000 Mk3		
Sprite 1958-61
Sprite mkII 1961-71

Lägsta – Högsta pris i Sek.		
195 000
230 000
2 600 000
490 000
165 000
195 000
230 000
300 000
65 000
26 000

till
till
till
till
till
till
till
till
till
till

293 000		
325 000		
4 000 000
815 000		
230 000		
260 000		
300 000		
490 000		
130 000		
52 000		

O

ver the past few years we have
been busy investing heavily in
our company, the products we
offer and our members of staff. We have
done so because we take great pride in
our business and the Austin-Healey marque. We would like to continue devoting
our time in developing the products and
service we provide to ensure these beautiful cars are kept running for many years
to come.
Back in October 2009, we purchased
one of the units behind our existing premises so we could expand our Packing
and Freight Department. This has given
us a lot more space to pick, pack and

despatch our parcels. It has also meant
that we could re-organise our bin locations and make the company much more
efficient. We now have enough room to
pack the largest of orders and our products are stored away neatly.
Once we completed our expansion project, we then set our sights on expanding
the shop front of our business. Our old
shop was very small and we were unable
to display many products.
Also our Sales Department were very
confined in a small office so we decided
to construct a larger shop and office so
we could give our members of staff more
space to work.

We are happy to confirm we have completed the construction of our new shop
and we are currently working hard to fill
up the displays with our products.
We have done the majority of the work
ourselves and have completely changed
the inside of our unit, allowing us to display, store and ship our products more
effectively.
These are exciting times at A H Spares
Ltd so please come and see us to view
our newly built facilities and meet our
members of staff.
Thank you from everyone at A H Spares and we look forward to assisting with
all your Austin-Healey requirements.

Rating
B**
B**
A****
B***
C**
B***
B***
B***
B***
C**

The new shop...

Rating nyckel: Bästa potential har A***** och lägsta har F. För en bil med A rating och fem stjärnor räknar man med att
priset går upp med minst 25% under de nästa 12 månaderna. De flesta av våra bilar ligger på en B rating med 3 stjärnor och det
anger att bilarna är ganska fullvärderade men med en begränsad fallhöjd. Bör följa med marknaden i stort utan dramatiska upp
eller nedgångar.
Det som publicerats sedan den förra rapporten är; INGENTING! Mycket ledsen men SCM har inte rapporterat om en enda
Healey sedan förra rapporten!
Övriga annonser:
Fernhurst Motor Company i England annonserar ut en helt original 3000 Mk3 från 1966 med garanterade 41 000 miles på
mätaren. Begärt pris för bilen som ser bra ut på bilden är £: 58 000 eller ca Sek: 620 000. Trenden att bilar i helt original skick
numera betingar nästan samma värde som en topprenoverad sådan håller i sig!
Bell Classics i England erbjuder en helt nybyggd 100S replica för £: 125 000 eller ca Sek: 1 350 000. Mycket tveksam inves26

New Shop Now Open at A H Spares Ltd
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Pacing department before expanding...

...where we even can display a Healey

...to the new unit

Our well-educated sales team
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www.verktygsboden.se

gängverktygsatser
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Ordertelefon 033-20 26 50

s!
inkl. mom

Med reservation för prisförändringar och feltryck

Fräsmaskin zX7025

Poleringsmaskin

(tUmsats)

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

400-2800 rPm

698:-

879:-

Art.nr 77877

Ultraglozz

Art.nr 70189

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

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

326:-

Art.nr 63248

SpArA 2.000:NU ENDAST!

8.900:-

Så låNgT lAgrET räckEr!
ArT.Nr 76538
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FÖlJanDe artiklar ingår
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

71826
50565
75254
72759
72758
73799
73262
73261
73263
73286
59043

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

Kontaktuppgifter
Butikstelefon
Ordertelefon
Orderfax

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

B{ICvJEALK
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PlåtstiFtssats CleCo
Clecos används vid fixering av plåt vid
överfallssvetsning. 26 delar
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08.00-18.00
09.00-15.00
11.00-15.00

3000 m² butik i Borås
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Brand New...

Regaliashopen erbjuder
Den nya klubbjackan blev en
succe. Många medlemmar
har hört av sig. Här är några
omdömen:

”Stormtrivs med jackan.
T a c k för att ni ordnade fram
denna utmärkta persedel.”
/Anders Ohlsson, Lidingö

” Nu har jag fått min jacka,
jättefin, över förväntan, och
storleken är perfekt.”
/Sven Pettersson, Malmberget

”Ville bara tala om att jackan är
kanonfin.
Så jag jag är nöjd.
Om det skulle bli över en jacka
storlek L eller M så är sambon
intresserad.”
/Leif Sundqvist, Skellefteå

” Jackorna kom fram i förmiddags och de är otroligt fina.
Tack, tack, tusen tack.
Väldigt bra förpackade dessutom. Helt fantastiskt!”
/Sonja och Uli Krämer,
Syke, Tyskland
” Tack för jackorna . Vi är
j ä t t e n ö j d a .”
/B.Jahncke x2, Södertälje

Det finns fortfarande
ett begränsat antal
jackor att beställa i
sorterade storlekar.
Här är det först till kvarn
som gäller.
Passa på innan tomten
köper hela lagret...

GOD JUL!

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.

Steering Boxes

SORTIMENT

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

Klubbjacka ett fåtal i div storlekar 1.500:Jubileums T-shirt
40:- REA
Keps				
120:Piké 				
170:Piké Lacoste typ			
210:Väst 				
500:Scarf/Picknickbordduk		
40:- REA
Paraply				
275:-/250:-/50:Bilhink				
120:-		
Picknickfilt			
230:Halsduk, ull			
280:Vagnsmärke			
280:-/300:Jubileumsvagnsmärke 40 år		
200:Skjorta kort ärm			
435:Skjorta lång ärm			
475:Jackmärke		
35:Dekal
		
20:-/35:Registeringskylthållare
50:Austin-Healey 100 i tenn		
150:Vykort			
10:Pins 			
20:Slipshållare		
30:-

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

Constant clearance worm

We have produced new CAD drawings and brand new casings based
POBCMVFQSJOUFEPSJHJOBMTQFDJöDBUJPOBOEXPSLTESBXJOHT0VSTJTBXIPMMZ
TVQFSJPSQSPEVDUUIBUPVUQFSGPSNTBMMPUIFSTPOUIFNBSLFU

Safety column type

Adjustable steering
wheel type

Lidingövägen 75 - 115 41 Stockholm

www.britishmotor.se
30

tMFGUPSSJHIUIBOEESJWF
tBEKVTUBCMFPSOPOBEKVTUBCMFTUFFSJOHXIFFM
tIJHIPSTUBOEBSESBUJP
tTBGFUZDPMVNOPSTUBOEBSEDPMVNO
%&/*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.

Datumen för East sections pubträffar på
Black and Brown Inn under vintern är
följande:
Onsdagen den 18:e januari
Torsdagen den 9:e februari
Torsdagen den 15:e mars
Onsdagen den 11:e april

Fax. 08-664 53 18

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

The new columns are available as:

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

Det är nu dags att reservera helgen den 8 - 10 juni 2012 för årets stora evenemang i Healeyklubben, det vill säga årsmötet.
Detta år kommer vi att träffas i Småland, närmare besämt i Mariannelund.
Årsmötesgeneraler är Anders Lotsengård och Mats Svanberg.
Mera information och bokningsanvisningar kommer att finnas på hemsidan samt via maillistan, så håll ögonen öppna.
Välkomna önskar årsmötesvärdarna!!

Tel. 08-664 53 10

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

Non-adjustable
steering
wheel
type

Årsmöte 2012

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

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.

Borås Motor Corporation AB

Black and Brown ligger på Hornsgatan
50 B vid Mariatorget i Stockholm.
Bord är reserverat i klubbens namn från
klockan 18.30.

0703-933349 033-137906
magnuskarlsson@bornet.net

VÄLKOMNA!

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

