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Att bli utsedda att vara värd för
”Third European Healey Meeting”
var inte bara ett stort ansvar utan än
mer en stor ära.
Så kände vi när vi under avslutningen
av det andra europeiska Healeymötet, St
Moritz, Schweiz, beslöt att erbjuda resten av healeyvärlden att ta hand om detta
projekt. Har vi någonsin ångrat det? Absolut inte. Var det en massa arbete? Ja.
Hade vi roligt? Javisst, mycket roligt.
Det har varit flera artiklar om TEHMIS
så jag tänkte att jag skriver denna med
en annan infallsvinkel; organisatörernas.
En svensk beskrivs vanligen som en
ganska blyg och lite introvert person. Vi
snackar inte så mycket – vi bara gör det.
Men för att direkt motsäga detta, om du
frågar mig så tycker jag att TEHMIS var
ett mycket lyckat möte. Jag tycker också
att vi lyckades förklara skillnaden mellan Sverige och Schweiz, och då menar
jag inte att vårt möte var bättre, inte alls,
men ända sedan jag var barn och reste
till andra kontinenter hade folk svårt att
skilja mellan Sverige och Schweiz. Båda
är länder i Europa med liten befolkning,
båda neutrala politiskt och militärt och
båda med namn som börjar med S. Men
Schweiz har högre berg, mer internationellt kapital och fler klockmakare,
medan Sverige ligger långt upp i norr, är
större och har både Volvo, SAAB (nåja
…) och Scania. Idag är länderna nummer tre och fyra på listan över världens
mest kreditvärdiga länder. Precis efter
Norge (de hade tur och hittade olja liksom en del andra länder om jag inte är
felunderrättad …) och Singapore. Förlåt, denna artikel förväntas handla om
TEHMIS och inte världsekonomin. Tillbaka till ämnet.
Det första vi gjorde, och jag måste er2

känna att det gjordes huvudsakligen av
vår ordförande PG, var att be till vädergudarna. När jag skriver detta i januari
2013 känns det som om vi haft 18 månader i sträck med höst och ständigt regn.
Inget sommarväder alls! Men vi hade tur
2008. TEHMIS-veckan bjöd på fantastiskt väder. Varje dag var det mellan 25
och 30 grader Celsius, och inte en droppe
regn. Ni vet nog inte hur ovanligt detta
är. Perfekt för topless, både för bilar och
för solbad! Men vi hade mer tur än så.
Från början var mötet planerat en vecka
senare, men det valda hotellet, Tylösand,
backade från vår ursprungliga överrenskommelse och vi tvingades tidigarelägga mötet en vecka. Tur för oss. För
den senare veckan var vädret inte alls bra

Tylösand Hotel Halmstad

– det vräkte faktiskt ner redan på måndagen! Enda nackdelen med veckobytet var
att vissa rum visade sig bli ganska varma
fram emot kvällen. Sannolikheten för att
ha detta väder en hel vecka är nog mindre
än en promille, så det fanns alltså ingen
luftkonditionering. De flesta hanterade
detta ganska bra, ibland med hjälp av
några extra öl eller G/T:s. Slutsats; vädret
var en succé.
För det andra, vi behövde en organisation. Om inte, åker du på att göra allt själv
vilket är helt omöjligt med ett projekt så
här stort. Vi tillsatte en ledningsgrupp redan 2004 och hela organisationen bestod

av ca 55 personer, alla medlemmar i vår
klubb. Det summerar till 20 % av vårt
medlemstal och det var glädjande med
detta massiva stöd. Dessutom fick vi värdefull assistans från de Engelska, Norska
och Holländska Healeyklubbarna. Slutsats; vi fick en mycket bra organisation.
För det tredje, den svenska Healeyklubben är en liten klubb med 285 medlemmar vid tillfället (nu är vi 350). Och i
stort sett utan något kapital. Vi behövde
alltså sponsorer, många sponsorer, för att
säkerställa ekonomin kring mötet. Detta
var inte lätt. Det Schweiziska klockföretaget Frederique Constant, som var en av
två huvudsponsorer för det föregående
mötet i Schweiz var naturligtvis vårt huvudalternativ.
Jag besökte dem två gånger
i Genève och marknadschefen bjöds in två gånger till
Sverige innan vi slutligen
nådde ett avtal med Frederique Constant som ensam
huvudsponsor. Vi var, och är
fortfarande, otroligt tacksamma för generositeten från Frederique Constant och deras
chef/ägare Peter Staas. Utan deras stöd
hade mötet blivit ganska annorlunda. De
tillverkade t o m en speciell Frederique
Constant Healey-klocka för mötet, med
Falkenbergsbanan graverad på baksidan.
Vi tackar också våra andra stora sponsorer PriceWaterhouseCoopers, Folksam,
Accenture, OMX Stock Exchange (nu
NasdaqOMX) och AH-Spares. Samt alla
våra andra supporters. Ert stöd var avgörande. Faktum är att innan vi hade sponsorerna ombord var PG och jag tvungna
att ta den finansiella risken för mötet i
våra egna balansräkningar. Slutsats; finansiellt var vi hemma.
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För det femte; vi
behövde en plats. Såsom varande ett ganska litet land befolkningsmässigt var det
inte många platser
kvar att välja bland
när vi hade avvisat
några stycken. En
var för långt norr ut
av transportskäl. Av
de två i söder valde
vi den med bäst mat,
From overseas - with overload?
trots att det var lite
av ett partyställe för
semesterfirare som
de av er som var där
märkte. Det var dock
välskött, hade ett antal barer och ett par
restauranger, de hade
möjlighet för 500 sittande i samma rum;
det var direkt på stranden och SOLNEDGÅNGARNA VAR
FANTASTISKA. Efter att dagens Healeyåkningar var avklarade vet jag att inte så
få gentlemän smet in
på After Beach Party,
som gavs nästan varje
eftermiddag kl 16.00,
Healey Boats at the River Lagan
för att titta på den
yngre generationens
drickande och dansande.
Eller
vad
de
nu gjorde. En sak är
För det fjärde, vi behövde VIP-gäsklar;
dessa
gentlemän
såg mycket lyckter. Healey VIP-gäster. Vi hade tur och
lyckades boka Gerry och Marion Coker, liga ut när de återkom en eller två öl seJohn och Joy Healey, Roy och Denise nare. Slutsats; platsen var en succé.
Jackson-Moore, Rauno Altonen samt
John och Vicky Chatham. De deltog
Cricket on The Beach
hela veckan och bl. a gavs en ”Racing
Chat Evening” som ingen kan glömma.
Gerry berättade hur Donald Healey
skapade Healey 100, John avslöjade
hemligheten hur Healeyn fick namnet
Healey, Roy om promotionkörningen
med Donald tvärs över USA inklusive
Bonnevillrekorden, Rauno om när han
satte hastighetsrekord i en Healey mellan Åbo och Helsingfors och John C
oräkneliga healeyhistorier som bara han
kan. Och mycket, mycket mer. Allt finns
dokumenterat på den TEHMIS-DVD
vi producerade som en julklapp till alla
deltagare. Slutsats; VIP-gäserna var en
stor framgång. ”Alla” var där, förutom
Margot, Brian och Peter Healey som
oturligt nog inte kände sig bra nog att
resa.

Racing both on and besides the track

För det sjätte; vi behövde deltagare.
Eftersom vi var tvungna att hyra hela
hotellet för hela veckan var den ekonomiska risken stor. Med så långa avstånd
från de mer centrala delarna av Europa
där allt annat är så nära, för att inte tala
om från andra kontinenter, var vi tvung-

At the Glass Factory Kosta
na att se till att deltagarna skulle komma.
Långt före den formella anmälningstiden bad vi därför om en preliminär lista
med deltagare, en sorts väntelista i förväg. Vi blev helt överväldigade. Intresset var enormt och mötet blev fullbokat
nästan innan marknadsföringsmaterialet
hade distribuerats. Vi beslöt att erbjuda
ytterligare ett litet hotell i närheten som
också omedelbart bokades. Hur tråkigt
den än kan vara, det finns en gräns för
hur många Healeys och gäster man kan
hantera utan att riskera hela mötet. Till
slut hade vi 500 deltagare med 246 Healeys från 16 länder. Européer kom med
206 Healeys (84 %) och 40 kom från andra kontinenter. Jag tycker det var en bra
balans eftersom det skapade en storartad
Healeyatmosfär för samtliga deltagare,
med Europeiskt fokus och ändå med en
internationell touch. Slutsats; vi fick fler
deltagare än vad vi kunnat önska oss.
För det sjunde; vi behövde ett program.
Concourse d’elegance, rallies, autotest
och Galamiddag är liksom obligatoriskt.
Vi lade till ”The Sprite Day” för att fira
den fantastiska lilla rackarns födelsedag,
en ”Healey Boat Day” för att tillföra något nytt till Europamötena och slutligen
en ”Race Day” innehållande inte bara
körning på bana utan också riktig ”Big
Healey Racing”. Slutsats; programmet
blev mycket uppskattat.
Övergripande slutsats; ett tungt arbete
men mycket mycket belönande för oss
som gjorde det.
Så, kära Healeyvänner världen runt,
om ni någonsin får chansen att organisera ett European eller International Healey Meeting, tveka inte.
Gör det bara!
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Bästa Austin Healey i Europa 2004.
Concour Winner i St Moritz, Schweiz

Austin-Healey
BT7 AH1961
Best in Show vid 2EHM i St Moritz
2004
Austin-Healey är den mest perfekta
kombinationen av absolut skönhet och
en rå engelsk sportbil när de är som bäst.
Skönheten och odjuret - samtidigt.
Min förälskelse i Healey började när jag
som trettonårig besökte London 1964. I
city såg jag den vackraste 3000, i isblå
metallic. Ända sedan den dagen önskade
jag mig en sådan. 38 år senare köpte jag
min första Healey! Varför dröja så länge
kanske du frågar dig. Svaret tror jag är
det vanliga. Familj, karriär, ekonomi,
prioriteringar etc … Förverkligandet av
min dröm så sent fick mig att överkompensera min långsamma start. Nu har jag
fyra Healeys. Ytterligare en BT7, också
100 % original, orörd med 45 000 Miles på mätaren. Plus två race Healeys, en
100M och en 3000.
Detta speciella exemplar importerades
till Sverige tidigt nittiotal. När jag köpte
den var den röd, inklusive hardtoppen,
4

men Heritagecertifikatet visade att originalfärgen var, som du kanske gissat,
isblå med svart HT. Kanske
onödigt att nämna att jag
köpte den och tänkte att jag
kanske någon dag i framtiden skulle återställa den till
original. Nu blev det så att
den dagen kom redan nästkommande år.
Healeyexperten Magnus
Karlsson på Borås Motor
Corporation i Borås påbörjade en total renovering.
Eftersom både Magnus och
jag är noga med detaljerna
utvecklades projektet gradvis till ”låt oss göra den
helt och hållet original”.
Och det gjorde vi, det var
ett stort nöje. Magnus hittade NOS-delar i olika delar av världen.
Hela projektet tog bara 10 månader och
bilen var klar samma morgon som färjan
lämnade Göteborg och vi påbörjade vår
resa till St Moritz.

Den stora stunden i St Moritz var
mycket känslosam för mig och tämligen
oväntad. Sedan dess har vi gjort 65 förbättringar på AH1961.
Nils-Fredrik och Nina Nyblaeus.
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Bästa Austin Healey i Europa 2008.
Concour Winner i Halmstad, Sverige.

Austin-Healey
BN7 RE555
Best in Show vid 3EHM i Sverige 2008.
Min beundran för Austin Healey
startade när jag var ganska ung och såg
ett Austin healey race på Albert Park i
Melbourne. De bilarna var mestadels
100/4:or eller 100S´. Vid den tiden var
de riktigt konkurrenskraftiga och deras
vackra linjer var tilldragande. Jag gissar
att från den stunden längtade jag att äga
en Healey.
1982 köpte jag min första Healey, en
3000Mk2 Tri Carb som visade sig bli
en stor hitt i familjen och kärleken och
passionen växte vidare! 1986 köpte jag en
mycket original svart BJ7 till min hustru
Joys 40-årsdag, draperade den i röda
band och placerade den på gräsmattan
natten innan. Joy var mycket tagen.
Runt 1995, på en av mina många
besök vid ”The Healey Factory” såg jag
ett BN7 chassi vilket jag efter ett långt
samtal med Rob Rowland köpte och den
långa resan med att renovera och bygga
”RE555” började. Bilen var klar tidigt
2004, i tid för att köras in och prepareras

för resan till Healeymötet i St Moritz,
Schweiz. Det är samma bil som gjorde
resan till Sverige 2008.
Den i Sverige så framgångsrika
bilen var alltså min tredje
Healey och ett resultat av
nio års renovering. Fokus
vid renoveringen var att
bygga en bil mycket trogen
till ursprunget men med
ett rallytema. Vi förstod
att en del modifieringar
skulle bli relativt moderna;
uppgradering av bromsar och
fjädring, samtidigt som den
vanliga motorn och rakskurna
växellådan behölls.
Omfattande arbete lades ned
för att placera avgassystemet
tätt mot chassibalkarna för
att förbättra markfrigången.
Resultatet
blev
mycket
tillfredsställande
eftersom
intentionen att behålla Healey
DNA var viktigt samtidigt
med att förbättra prestanda,
väghållning och körbarhet.
Robert Elliot
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The John Gott and Dave Hardy Memorial Trophy Invitation
Race for Big Healeys - Castle Combe - October 2012
and the Winner is...

Photo: Phil Broster
phil_scoop@hotmail.co.uk

Baserad på Phil Brosters artikel som
publicerats på Austin Healey Club
Englands hemsida. Tack Phil för att jag
fått använda ditt material!
Racesäsongen 2012 var både lite upp
och ner för mig. Ett ”upp” var definitivt
det stora äventyret att vara med på Castle
Combe och årets första och enda race för
bara Big Healeys tillsammans med tjugo
andra Big Healeys. Vi var över 30 förare
(tio bilar hade två förare), och det var ett
fantastiskt tillfälle för mig och de andra
svenska förarna att köra tillsammans med
våra internationella Healeyvänner från
England, Schweiz och Holland. Det blev
en fin weekend för oss alla.
Men först några ord om min racingsäsong
vid sidan av Castle Combe. Den började med
ett klart ”upp” under Anderstorpstävlingen
i maj. Utan någon anledning (åtminstone
ingen som jag känner till!) minskade
jag mina varvtider kraftigt, och en liten
incident med en annan bil kunde inte
förstöra helgen. Racet på Knutstorp i juli
gick bra ända tills säsongens första ”ner”,
en snurrning i andra racet – en snurrning
i vilken den danske healeyföraren Roar
följde i mina spår. Detta resulterade i en
rejält skadad bakdel på SID, och detsamma
(just det, bakdelen på båda bilarna) på
Roars Healey.
En ny aluminiumbaklucka (smidigt
levererad av Jeremy W till Nisse vid en
av alla hans kontinentala tävling ar),
några timmars arbete av ”plåttrollkarlen
Mats S, lite lackering och bilen var klar
för augustitävlingen på Kinnekulle i
Västergötland.
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Men här kom säsongens stora ”ner”. Det
började redan under resan dit – min husbil
(en försökt Ford Van) gick sönder och jag
och mitt barnbarn Malte fick sova över i
Jönköping hos Sigge och Lena H (ett stort
tack!). Efter första racet på en blöt och
slirig bana (det var lera på banan!), försökte
jag revanschera mig under söndagens race.

nog vände vi upp på hjulen när vi stannade
och jag var helt oskadd av ”incidenten”.
Det var inte bilen!
Med bara fyra veckor till det efterlängtade
racet på Spa i Belgien och med två av de
veckorna planlagda för en resa med hustrun
i vår gamla GTB och Mats och Kerstin i sin
BMW ner till Toscana, Italien. Och sådana
planer ändrar man inte
First a Breakdown on the Road to the Track....
(om man vill fortsätta
vara gift!). Jag var nära
att ge upp. Men ännu
en gång sa Mats: ”det
fixar vi!”.
En ny motorhuv,
ny
vindruta,
nya
framlyktor och ny
häger
framskärm
tillsammans med några
smådelar
beställdes
... then an upside down SID1 at the Track!
innan vi avreste till
Italien. En ny hardtop
(den gamla hade stora
hål vid buren på båda
sidor!) beställdes från
Sideways Engineering
(Anders Schildt) och för
att spara tid beställdes
den
”nyckelfärdig”
–
lackerad,
med
ventilationslucka och
bakruta monterad.
Tillbaka hemma –
en och en halv vecka
kvar – blev det sena
Det enda (?) jag lyckades med var att, med kvällar i garaget. Mats genomförde en
lite hjälp från en hundkoja (klandrar ingen del trollkonster med sin hammare och
– det var en typisk raceincident!), placera svets och spackel på det rejält skadade
SID uppochner över höger front, kanande högra delen av frontschrouden, medan
på taket på asfalten i racefart. Tacksamt jag arbetade med övriga smådelar (ja, det
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var en hel del bitar att fixa!) och fixade
den skadade buren. Helgen innan avresan
till Spa var det klart för lackering. Ingen
concourvinnande finish, men det såg OK
ut om man backade några steg!
Efter 130 mils körning ner till Spa
med Mats husbil tillsammans med Nisse
som fick sin 100 levererad dit av Jeremy
Welch, öppnade vi kåpan på mott släp
och upptäckte att den nya 4000-kronors
elektriska framrutan var spräckt precis
framför förarplatsen (det var den andra nya
rutan denna säsong – den som knäcktes på
Kinnekulle var bara tre veckor gammal!).
Då tog jag en dubbeldubbel whiskey och
grät en stund …
Besiktningen gick trots detta bra, och
vi körde några fina fira träningar (men
naturligtvis alltför sakta …). Sedan var
det dags för Nisse att ta den dubbeldubbla

The result from Spa

whiskeyn – vevaxeln på hans 100M gick
av efter 200 meter på hans första träning.
Det första racet med SID med Robert P
som andraförare gick bra. Det andra racet
vi körde efter lunch på söndagen var också
OK, ända tills efter bara några varv efter
att jag lämnat över bilen till Robert, när
någon (det måste ha varit en engelsk bil
…), hällde ut litervis med olja på banan.
Robert såg bara ett moln av sand och
småsten när bilarna framför en efter en
hamnade i sand/stenfållan. SID lyckades
dock hitta en ledig plats i gruset. Robert
”... if you do like this instead, you will
be faster!”. Jeremy to Nils-Fredrik

Photo: Kelvin Seaton

lämnade bilen i perfekt kondition, bara
för att några sekunder senare se en annan
bil kommande rakt in höger bak på SID!
Svagt av funktionärerna, de flaggade gult
lite sakta precis där oljan började på banan.
Andra bilar var blev ännu mer skadade
medan de stod i sanden vid sidan av banan.
Det förstörde den dagen och resten av
Spa-besöket! Bilen var alltför skadad för att
bli klar till det sista 100-minutersracet som
vi egentligen var där för. Vi lastade på bilen
och påbörjade vår långa hemresa, under
vilken vi planerade för reparationerna för
att bli klara till Castle Combe.
En vecka till i garaget, mer plåtslagande
av vid det här laget ganska desillusionerade
plåttrollkarlen Mats, lite snabb lackering
och sedan avresa till England.
Jag körde de 65 milen till Esbjerg
med släpet efter min Jeep (vi hade bokat
hotellrum denna gång) utan några problem
(förutom 2 500 kr fortkörningsböter på
motorvägen norr om Malmö) och vid lunch
dagen efter var jag av färjan i Harwich.
Jag plockade upp Mats på Standsted och
Nisse på Heathrow – båda hade förhinder
på min avresedag. Tillsammans tog vi
sedan vägen förbi Steve Norton, Cape,

för att plocka upp lite delar vid hans nya
lokaler. Detta var ett gott val – det hade
regnat hela dagen nere på Castle Combe,
medan vi körde i solsken ända till de sista
kilometrarna när vi närmade oss hotellet,
där vi välkomnades av en dyblöt Joe Cox.
Den följande rapporten är till största
delen ”stulen” från Phil Broster:
Racet skulle köras i 45 minuter och
under tidsträningen söndag morgon var
banan fuktig. De flesta hade en problemfri
träning, endast ett missöde minskade fältet
till 20 bilar.
Varvtiderna minskade på den upptorkande
banan, med några bilar ganska spektakulärt
sladdande. När träningen var slut var Eric
Woolley i topp med Karsten le Blanc i
DD300 precis bakom. Sedan Jaap Sinke
och Anders Schildt före Dave Smithies.
Bruce Montgomery var första 100:an
framför Peter Grant och Chris Clarkson,
Jeremy Welch (i den 3000 som Nisse köpt
bara ett par veckor tidigare och nu delade
med Jeremy). Sedan kom jag och Tony
Worthington.
Det är alltid lite speciellt för mig (och
de flesta svenska förarkollegor) att köra i
England och nere i Europa.

Photo: Phil Broster
phil_scoop@hotmail.co.uk

Photo: Phil Broster
phil_scoop@hotmail.co.uk
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... and the Winner is Anders Schildt
from Sweden!

Photo: Paul Campfield

I Sverige har vi ju banor med raksträckor
och med kurvor, men knappast någon
bana med raksträckor MED kurvor! När
det gäller fullfartsböjar blir i varje fall jag
lite orolig och har svårt för att hålla ner
högerfoten. Och det märks på varvtiderna
…
Det var lite aktivitet i depån efter
tidsträningen, men de flesta av oss
småplockade bara lite och umgicks med
gamla vänner efter en ganska lugn säsong.
Racet inleddes med ett paradvarv lett
av en berömd healey, TON792 körd av
Julian Bronson – åskådarna hade ganska
roligt när den av en funktionär ditsatta
gula blinklampan bara satt kvar till första
kurvan, sedan släpades den efter bilen
resten av varvet. Det verkar som om
magneter inte fungerar speciell t bra på
aluminium …
Woolley hade pole men det var svenske
Anders Schildt som stormade fram från
rad två till ledning in i Quarry, första
böjen. Woolley tvåa före LeBlanc/Van
Lanshot, Grace/Bianchi, Smithies/Knight,
Grant, Clarkson/Williams, Sinke. Welch/
Nyblaeus. Thorne den första 100:an
och sedan ett helt gäng med bilar med
en blandning av ljud och färger när vi
fullföljde det första varvet.
Anders S skapade en lucka till de övriga
på det varvet, Clarkson/Williams körde rakt
fram i chikanen och när fältet kom tillbaka
igen var ordningen Schildt, Woolley,
LeBlanc, Smithies, Grace, Sinke Grant
och Welch (i Nisses bil). 100-kampem stod
mellan Thorne och Montgomery, som gick
igenom Quarry som en bil med Rawles/
8

Potter tätt bakom, sedan jag, Worthington,
Parry Williams, Woods, Rawe och
Abecassis. Sedan Walker med ett gap till
Large. Vi förlorade Clarkson/Williams bil
på det andra varvet, och LeBlanc (DD300)
förvirrades i den röran varvid Smithies nöp
tredjeplatsen.
Nästa varv var han uppe på andra plats

Smithies bil började jaga ifatt Schildt,
medan jag, Worthington och Woods
bildade en tät grupp mitt i fältet. Intresset
koncentrerades på om Smithies skulle
hinna upp och passera ledaren och till den
fart med vilken Montgomery passerade
andra bilar. Vi förlorade Grant/Yates bil
i en otäck ”rakt in i Armcoräcket”-smäll.
Rejält skadad bil med
en lycklig nog en
Jeremy trying out the grass with Nils-Fredriks newly
oskadd Andrew Yates
acquried car...
bakom ratten.
Denna olycka kallade
ut pace car under varv
18, och det var då den
egentliga striden om
förstaplatsen upphörde!
Att få fältet återsamlat
bakom pace car inför
en
omstart
borde
Photo: Kelvin Seaton
ha ökat spänningen
kan man tycka, men
... but it works well also on the tarmac
pace car plockade
istället för ledaren
upp
andraplacerade
Sinke, som just varvat
mig, och en tredje bil,
utan att ge oss varken
tecken eller chans att
passera, varvid Anders
S i praktiken kunde
få nästan ett varvs
Photo: Kelvin Seaton
försprång.
Precis för denna
i en tät strid med Woolley, LeBlanc, händelse tappade vi LeBlanc i DD300; när
Grace, Sinke, Welch och Grant. LeBlanc han bromsade hårt för sitt pit stop rörde sig
passerade Woolley, Welch tryckte sig före motorn framåt tillräckligt mycket för att
Sinke och hängde på Grace.
trycka in fläkten y kylaren, och det var det!
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Racet blev en procession, alla undrade
varför vi inte vinkades förbi pace car, och
i och med det blev frågan om Smithies
bil, eller någon annan, skulle hinna ifatt
Anders en mer akademisk fråga. Det var
en del stora förlorare när allt detta hände,
beroende på om man var i depån, just hade
gjort sitt depåstopp eller hade det kvar.
Woolley gick i depå med punktering, men
var snabbt ute igen.
När racet återstartades blev det intressant
om Woolleys co-driver, Dan Cox, som
Guess who was the happiest guy?
The winner Anders Schildt of course!

Photo: Phil Broster
phil_scoop@hotmail.co.uk

hade tagit över bilen och fick till några
riktigt snabba varv, skulle komma ner
under 1 min 20 sek? Nej, blev svaret, men
1:20.5 var väldigt nära och snabbaste tiden
av alla!
Sinke närmade sig Smithies/Knights
bil och när de kom till Quarry med bara
3 minuter (2 varv) kvar hade han tagit
hand om andraplatsen från den gröna
bilen. Själv lät jag snabbare bilar passera,
i vetskap om att jag inte var med i striden
om tätplatserna.
När flagan föll var
andes S i ledningen
före Sinke och Knight i
Smithies bil trea. Fyra
blev Montgomery i
sin 100S – överlägsen
klassegrare! – sedan
Grace/Bianchi
före
Rawles/Potter, Thorne,
Welch, Woolley/Cox,
jag,
Worthington/
Woodgate och sedan
resten av fältet.
Trots
min
blygsamma placering i
fältet var det en trevlig
upplevelse och det var
fantastiskt att ha fått
möjligheten att raca
tillsammans med alla
dess Big Healeys –
snyggt jobbat Joe Cox!
Även om kampen
om
förstaplatsen
påverkades av pace
caren, var det et

spännande race både för publiken och för
oss på banan.
Ett minne har fastnat hos mig – när
Anders S varvade mig på något av de sista
varven, precis före en snäv men snabb
kurva, och mitt i sin kamp (åtminstone är
det så för mig!) att hålla bilen i rätt (d v s
lite på tvären!) plats i böjen sträckte upp en
hand och vinkade tack. Jag får nog ta några
lektionen; jag klarar inte av att hålla den
farten ens när jag använder båda händerna!
Helgen var inte över, vi samlades alla på
ett hotell i närheten för middag, drinkar
och en massa healeysnack (och en del skryt
och historier!). Och så var naturligtvis
prisutdelningen, som hölls av den för
alltid unge Colin Stokes, mycket speciell
för oss närvarande svenskar med Anders
Schildt som vinnare! Morgonljuset hade
redan börjat komma när några av oss tog
sista ölen i David Graces fantastiska husbil
på parkeringsplatsen. När vi dagen efter
skiljdes åt var vi alla överens om att detta
måste vi göra igen (och igen och igen!).
Jag kommer att göra allt jag kan för att få
med så många svenska Big Healeys som
möjligt för att vara med i nästa ”European
Big Healey Race”, det är helt säkert!
Ett stort tack till Joe Cox och
arrangemangets sponsorer – Julian
Bronson
(Bristol Forklifts) och
David Smithies – utan er hade denna
fantastiska helg inte blivit möjlig!
Nedan en gruppbild av alla förarna (och
några andra).

Photo: Phil Broster
phil_scoop@hotmail.co.uk
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Et tu Brute?
- Conquering Scandinavia in a
Healey

E

fter två farmgångsrika och superba
semesterresor i Europa i vår Fas 2
BJ8 (kärleksfullt kallad ”Brutus”) – en
resa ett rally över Stelviopasset (och
många fler pass) och för oss själva till
Venedig, södra Tyskland och Kroatien/
Slovenien – bestämde vi oss för att ta
riktning norr ut 2011.
Innan avresa tog vi kontakt med några
medlemmar i Healeyklubbarna i Norge
och Sverige. Vi parallell att åka åtminstone
så långt som till Atlantvägen nära
Kristiansand i Norge. Vi såg speciellt fram
emot att besöka Sverige, där vi inte varit
tidigare.
En sak vi inte hade räknat med var
Norges sommarväder! Vi lät dock inte
detta förstöra vår semester, vi har lärt
oss att det bästa sättet att förbli torra i
en Healey är att åka öppet och ha ett
paraply tillgängligt. Det gläder alltid
förbipasserande; men försök inte använd
det under färd, inte ens vid 5 mph! De går
sönder!
En trevlig resa ner till Harwich och en
lugn nattlig överfart till Esbjerg var det
perfekta sättet att lämna pressen från
arbete och livet i stort bakom oss. En
10

semesterresa i Healey är för mig den
perfekta semestern, man kan bara tänka
på vad som är viktigt för stunden, alltså
att ta sig säkert från A till B, hitta något
nytt runt varje hörn och fundera över vad
det blir till middag och hur kommer nästa
hotell att se ut?
Danmark gjorde oss inte besvikna. Vi
tog västkustvägen runt Jylland, och det är
jag glad för. Vackra trafikfria, bra vägar,
miltals av hav och sanddyner välkomnade
oss när vi närmade oss vår första
övernattning i Hirtshals.
Nästa morgon anlände vi till
färjeterminalen i god tid. Men vilken
aktivitet! Brutus fick snabbt
stor uppmärksamhet hos
våra medresenärer och snart
samtalade vi länge med Hein
och Gerd Floden, som snabbt
blev våra vänner och vilka vi
sedan besökte två dygn i deras
hytte i Amot på vår tillbakaresa,
mer om det senare …
En njutbar sju timmars
överfart till Larvik i Norge, och
snart var vi på väg mot Stokke
för att övernatta hos Linne och

Arnfinn Sörhaug som så vänligt bjudit
in oss som om vi vore gamla vänner. De
visade stolt sina inte mindre än tre vackra
Healeys och underhöll oss generöst med
en minnesvärd middag med ett berg av
räkor och kalla öl.
Nästa dag tog vi riktning mot Geilo
via Gol och övernattade på det speciella
hotellet Dr Holms Hotell och besökte
vår skidhytta i närheten. Bilder visar den
i vinterskrud och vid vår sommarvisit.
I Geilo diskuterade vi vår fortsatta färd
med en busschaufför, och trots längre resa
rekommenderade han oss att åka över
fjällen via det fantastiska vattenfallet vid
Fossli på väg mot Voss. Det var ett gott
råd!
Efter en natt i Voss upplevde vi den 25
km långa Laerdalstunneln, där vi nu vet
att vi borde ha stannat till vid det ovanligt
blåfärgade raststället halvvägs och sjungit
en sång! Vi åkte sedan till Brevasshytta
glaciärmuseum. Att vara på en levande
glaciär var en underbar upplevelse och
museet var exceptionellt, jag är glad att vi
åkte dit och vår natt på det något ovanliga
hotellet Hotell Mundal var mycket trevlig
Vi sov i kistliknande sängar som var
minst 150 år gamla. Sedan iväg i nordlig
riktning, via Skei och Stryn på den vackra
Langedalen-Strandadalen vägen till
Stranda.
Efter ytterligare några tunnlar och en
färjeöverfart från Vestnes så var vi i
Molde. Ganska annorlunda landskap här
uppe, mindre fjäll och bördigare, och snart
närmade vi oss den berömda Atlantvägen.
Vi blev inte besvikna och vi körde den
fyra gånger i ett försök att få till några
bra foton, vilket var förvånansvärt svårt.
Vilket fantastiskt ingenjörsarbete, men
man undrar om den verkligen var värd att
bygga, allt den gör är att förbinda några
närmast obefolkade små öar?
Vi vände sedan tillbaka till Molde för
att leta efter ett hotell, men till vår fasa
upptäckte vi att det var en musikfestival
och alla hotellrum var bokade. Det var
tidig kväll och vi rekommenderades att åka
till Björli. Då gjorde vi enda felskörningen
på vår semester – vi var trötta och började
tro att vi skulle tvingas till en natt i

At Hönefoss Falls
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Geilo Hutte January 2011
Geilo Hutte July 2011

vårt lilla 2-mannatält – och körde ner i
10-kilometerstunneln SV om Ådalsnäs,
istället för att köra söder ut på E136 till
Björli. Och en gång i en tunnel stannar
du i tunneln – ingen återvändo – vilket
förlängde vår resa med oönskade 20 km
vår denna redan långa dag. Glädjande nog
fann vi Björlieheimen som välkomnade
oss med öppna armar kl 23, gav oss en
underbar tallrik med varm soppa och
hembakat bröd. Det uppskattades!
Vårt nästa plan var att bo över två nätter
med våra ”färjevänner” Hein och Gerd i
Åmot. Det var en regnig dag och jag måste
vara uppriktig och säga att vi var mycket
besvikna med de norska vägarna, speciellt
E6 Dombas – Lillehammer – Hönefoss.
Utmärkt på vår karta som en dubbelfilig
väg var det frustrerande att notera att den
mestadels var enfilig och med betongräcke
i mitten för att hindra omkörning. Det
fanns ingen alternativ väg, men vi fortsatte
och i Hönefoss bestämde vi oss för att
ställa in vår plan att titta runt i Oslo – vi
var för sent ute. Vi tog en snabb titt i
Hönefoss istället och noterade mycket
polisaktivitet, och var nära att bli körda
av vägen av två polisbilar i full fart när vi
lämnade staden.
När vi kom till Åmot välkomnades vi av
en allvarlig Hein. Han mumlade något om

en terroristattack
och bad oss snabbt
komma in. De satt
alla som klistrade
vid TVn, eftersom
en bomb hade
exploderat i Oslo
och en mordisk
attack pågick på ön
Storöya. Därav den
stora polisaktiviteten
vi tidigare
bevittnat. Sedan
fick Hein telefon
från sin syster
som meddelande
att hennes äldsta
son var på ön och
spelade i en orkester
på en koncert på
ön. Detta gjorde en
svår situation till
något fruktansvärt.
Timmarna gick
och knappt ett ord
yttrades och sedan
kom nästa samtal
med informationen
att han hade
undkommit
simmandes till
fastlandet, Gud
vare tack för detta!
Naturligtvis svärtade
denna stora tragedi
våra minnen från en trevlig tid i Norge,
men snart var vi iväg på sightseeing och
fick en njutbar dag där vi bl. a besökte

Göta Kanal, Sweden
det nationella skidhoppningscentrat i
Vikersund.
Sedan var vi på väg igen, med riktning
mot svenska gränsen vid Svinesund; över
den fantastiska bron och söderut till den
helt underbara semester- och fiskeorten
Fiskebäckskil, precis väster om Uddevalla,
för att träffa Jan Anders From och Gun
Elise Ellingstad – också Internetvänner

– som visade oss runt när vi följde efter
deras fina röda BJ7.
Nästa dag tog vi en båttripp med dem
innan vi åkte mot Mariestad. I Sverige var
vädret annorlunda, som om man slagit om
en strömbrytare. Dagar med blå himmel,
tomma vägar, fartkameror som inte
verkade fungera och snart avnjöt vi en god
måltid med PG och Rigmor i Mariestad.
Vi diskuterade vår semester och vad vi
planerade göra härnäst. Dagen efter tog PG
med oss till slussen där Göt Kanal mynnar
ut i Vänern. En helt igenom njutbar visit
och alldeles för kort.
Snabbt i väg igen med riktning hem.
En fin resa ner till Göteborg och sedan
färjan till Fredrikshamn. Vi hittade ett
hotell på stranden precis norr om Saeby
och fick vår första simtur under semestern
– det var uppfriskande! Brutus gick som
ljudlig fågel och älskade tydligen sin kalla
Skandinaviska utflykt. Nästa dags tur över
Jylland via Viborg och tillbaka till Esbjerg
gick alldeles för fort och snart väntade vi
på vår färja tillbaka till Harwich.
När vi kom till England hade vi en
semesterdag kvar och tog in på det
välskötta Hintlesham Hall Hotel, som
ligger 4 Miles väster om Ipswich.
Dagen efter en kort körning tillbaka till
Overstrand och därmed hade vi avverkat
ytterligare 3200 njutbara kilometer med
Brutus, som inte givit oss några problem,
förutom en elledning som krävde lite
uppmärksamhet och ombalansering av
framhjulen.
Fjärde Europeiska Healeymötet i
Skottland är vad vi planerar för 2013 och
2014 tänker vi oss
en ”Healey Tour
de France 2014”
i tre veckor,
troligen i juni.
Skandinaviska
healeyvänner är
mycket välkomna
att hänga med
oss. Upplägget
är enkelt: Jag
planerar rutten
och biljetter, du
bokar de hotell vi
väljer ut och fixar
andra personliga
arrangemang.
Max ca 300 km
om dagen, många raster, man kör i grupper
om två eller tre och gott om tvånätters
övernattningar, och ett minimum av
motorvägar.

Text och foto: Charles och
Veronica Buxton, Overstrand,
North Norfolk
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Äntligen – en modern Sprite!
Att äga och använda en Sprite har många fördelar – det vet alla (utom en och annan envis BIG Healeyfanatiker?).
Man kan köra med den hela året. Man kan använda den själv hur ofta man vill utan att hustrun känner sig
övergiven, hon till och med uppmuntrar flitigt användande. Dåligt väder har ingen negativ inverkan.
Den är lätt att förvara, kräver endast ett litet hörn i garaget. Reservdelar är billiga och lätta att få tag i.
Rostangrepp är sällsynta. Den är miljövänlig, eldriven som den är. Den behöver inte besiktigas och är skattebefriad. Det enda underhåll som krävs är att man ser till att den töms på sitt innehåll med jämna mellanrum,
även det miljövänligt genom ett slutet system. Priset är överkomligt och driftskostnaderna mycket låga.
Så varför inte – kolla in Blocket, köp en Sprite och kom med i gänget!
Hur den ser ut? Kolla sidan 13!

Det finns många olika sätt att använda en Healey.....

From the arcives of Charles Matthews

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

Tel. 08-664 53 10
www.britishmotor.se
Öppettider: må-fre 11.00-18.00 • lör i regel 11.00-14.00 (sommartid stängt)
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Regaliashopen

T-shirt i 100% bomull med en mindre klubblogga. Pris 100:Finns i färgerna svart, vit, ljusblå och marinblå
Storlekar: XS S M L XL XXL
Det finns fortfarande möjlighet att köpa den
mycket populära klubbjackan. Nu provkörd
och konstaterad mycket bekväm och praktisk.
Pris 1.500 kr. Kontakta shoppen för storlekar.

Ovanstående är ett urval av vad som finns i klubbshopen.
Passa på att förse dig med ”nödvändiga” artiklar inför
sommarens Healeyåkande!
Titta in på hemsidan och välj!
Beställer gör du av Nina Nyblæus på 0708-858214.

Äntligen – en modern
Sprite!

... och ”the real thing”!

Från sida 13.

Dialog med er läsare!

Jag saknar fortfarande en aktiv dialog med er läsare. Tar
gärna emot både buu och bää, både för min och tidningens
utveckling, men också för att i tidningen kunna ha ett fungerande meningsutbyte om klubben och tidningen. Gör vi vad
vi ska, gör vi det du vill, innehåller tidningen ungefär det du
väntar dig? Vad saknar du, vad har vi för mycket av?
Alla typer av inspel mottages med tacksamhet (nåja, en del
kanske med mindre än andra.....?!).
Hur du får kontakt ser du på sid 2.
Anders Lotsengård, redaktör
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