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PG har ordet
Nu är det nära....
Vintern har varit ovanligt lång, men dagarna har blivit längre
och vårsolen har börjat titta fram. Det är inte utan att man får lite
Healeyvårkänslor.
Här presenterar vi nu en extra stor jubileumsutgåva av
medlemstidningen Enthusiasten som nu har tryckts vid 100 tillfällen
sedan starten. Ett stort tack till Tommy och alla medlemmar som
bidragit med artiklar, det är ni tillsammans som skapar tidningen.
I bilaga till detta
nummer presenteras
årsmötet i Strängnäs.
Passa på att anmäla
er och hålla liv i
klubben. Ett nytt
förslag till stadgar
för klubben bifogas
också. Viktigt att
läsa igenom och ha
synpunkter på vid
årsmötet.

är den svenska Austin Healey Klubbens medlemstidning.
Redaktör och ansvarig utgivare: Tommy Lyngborn
Redaktionen välkomnar medlemmar och andra med intresse för
sportbilar och i synnerhet Austin Healey att medverka i tidningen.
Tekniska tips, reseäventyr, renoveringshistorier och bilder, allt är
välkommet och publiceras med glädje.
REDAKTION:
Tommy Lyngborn och Sophie Belander
Redaktionens adress:
Tommy Lyngborn
Tylögränd 6
121 56 Johanneshov
e-post: enthusiasten@telia.com
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Projektet rullar vidare enligt planerna, vi har nu fastlagt den
deﬁnitiva tidpunkten för mötet som kommer att hållas från den 3 till
den 9 augusti. Vi ligger också i slutförhandlingar med hotellet där
mötet kommer att äga rum.
Den 11 mars hade vi ett Coordinators Meeting i London med
inbjudna representanter för de europeiska klubbarna. Syftet med
detta möte var att presentera upplägget av vårt möte samt att stämma
av deras synpunkter och invitera dem att vara medarrangörer under
mötet. Genom mötet får vi också en marknadsföring av projektet
genom klubbarna till dess medlemmar.
En utförlig genomarbetad Power Point-presentation kommer att
visas på årsmötet i juni.

Austin Healey Club of Sweden
är ansluten till MHRF,
Motorhistoriska Riksförbundet
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Välkommen in!

Enthusiast

D

u har just gläntat på dörren till jubileumsnumret av Enthusiasten.
Nummer 100 är det omfångsrikaste och färgstarkaste hittills i tidningens historia. Det har varit ett stimulerande jobb att sammanställa alla dessa sidor. Aldrig trodde jag att det skulle bli ett så stort gensvar
på uppropet, i förra numret och på hemsidan, att få hjälp med materiel till dennna tidning. Ett stort tack till er som
kommit med bidrag.
Flera medlemmar från klubbens tidiga år hörde av sig med berättelser och bilder, jättekul. Hoppas ni får en trevlig läsning av deras alster och av allt annat som medlemmar bidragit med till detta nummer.
Med anledning av tidningsjubiléet så ligger tonvikten lite grann på Healey 100.
PG har varit i Australien och gottat sig bland 100S:ar, andra skribenter berättar om garagefynd och gamla
klubbminnen. Längre bak i tidningen kan du fynda Healeyprylar och regalia samt handla reservdelar från våra annonsörer. Historien om Donald Healey börjar i detta nummer. Nostalgifaktorn är hög i denna tidning.
När detta skrivs är det slutet av mars och vinter, men ljuset har börjat ta för sig allt ﬂer av dygnets timmar och
sommartiden infann sig punktligt. Snart får vi plocka fram ögonstenarna ur garagen och fara ut på våra vackra vägar igen. Snålvattnet har redan börjat rinna. Glöm inte att ta med kameran och en penna i bilen! Ta lite ﬁna bilder
som du kan skicka oss tillsammans med lite text där du berättar om en trevlig ﬁkatur eller om en givande semesterresa, så får vi ihop ett bra nummer av Enthusiasten nästa gång också. Alla bidrag välkomnas varmt.
Redaktör Sophie har begåvats med utökning av familjen igen, denna gång en dotter, vid namn Olivia. Det kommer
att bli trångt i Spriten så förmodligen har pappa Lennart bråda dagar i garaget för att få 100:an klar till vårmönstringen...
Lennart ger oss för övrigt en lektion om hur man tar reda på sin bils historia längre fram i tidningen, följ hans
exempel och ge oss en rapport om din egen bils öden och äventyr. Jag skall i all fall ge mig på lite släktforskning.
Vi ses om inte förr på årsmötet i Strängnäs, där jag bjuder Göran Berger på en öl. Han var först in med rätt svar
på tävlingen ”ﬁnn tio fel” i nummer 99.
Till sist - glöm inte att besöka klubben på Automobil Classic Car vid Rosersbergs Slott den 26:e augusti, en trevlig
säsongsavslutning.
Ha en skön Healeysäsong!
/Tommy

TEKNISKA KOMMITTÉN
Lars Engwall
08-745 06 94
Bengt Larsson
044-24 83 94
(bengt_larsson@hem.utfors.se)
Erik Sandgren
0176-193 51

FÖRSÄKRINGSKOMMITTÉN
Per Schoerner, 08-746 7169, (healeyguy@bredband.net)
Bengt Larsson, 044-24 83 94, (bengt_larsson@hem.utfors.se)
Magnus Karlsson, 033-13 79 06, (492karlsson@telia.com)
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Austin Healey Club of Sweden
Brinkvägen 2B
S-141 33 HUDDINGE
HEMSIDA www.healeysweden.com
E-POSTADRESS info@healeysweden.com
KLUBBREGALIA
Beställ via hemsidan, alt:
Ditte Freudenthal, 08-746 7169
MEDLEMSÄRENDEN mm
membership@healeysweden.com

Austin Healey Club och Mini seven Club bjuder till traditionsenlig vårupptakt söder om huvudstaden.
Vi åker efter enkla köranvisningar en slinga i det vackra vårvädret.
Samling vid Shell/Mc Donalds i Alby klockan 09.30.
Vi gör ett uppehåll ungefär halvvägs för att njuta av medhavd ﬁkakorg.
Vid målet i Grödinge har vi gemensam grillfest, medtag det ni vill äta och dricka
och äta
grillkol
vi grill
med, och
campingbord
och stolar
är praktiskt
attmed
ha med.
Medtag detgrill
ni vill
och håller
dricka,
grillkol håller
vi med
men inte
stolar och bord
Som vanligt lägger vi in en skojtävling mellan klubbarna.
Healeyklubben har mycket revansch att utkräva.
Ingen föranmälan behövs.
Frågor besvaras av Per Schoerner 070-560 51 54 eller Tommy Lyngborn 070-639 45 07

PLUSGIRO
405161-1
ORGANISATIONSNUMMER
802422-4415
TRYCK
Nya PP-Print i Farsta
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Titt-ut!

H

Morgan

Larsson i Bålsta har ägt många ﬁna
sportbilar. När han till slut ﬁck möjlighet att bli ägare till den bil han provsatt vid två års ålder
kunde han inte låta bli att slå till. Morgan blev efter 25 år
ägare till sin drömbil, en Healey 100 BN2.
Enthusiasten var med när den åter såg dagens ljus.
Text och foto: johan ålander
Bilder med vänligt tillstånd av Teknikens Värld
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östen närmar sig. Det är andra veckan
i september 2005 och jag ligger och
småslumrar på sofﬂocket. Telefonen
ringer. Fortfarande yrvaken sträcker jag mig
efter luren.
– Hej det är Sven….Jag har ett tips! Ja men
ring kvällstidningarna då, tänker jag utan att ha
förstått vem denne Sven är. Klokt nog lyssnar
jag till fortsättningen medan jag funderar på vem
det är jag talar med. Någon minut senare har jag
förstått att det är Sven Larsson som ringer.
-Min son Morgan har kommit över en Austin
Healey 100 från 1956. Den har inte sett dagens
ljus sedan 1974 där den står i första ägarens
garage. Detta får mig att tro att John Blund
har kommit på ett återbesök. Det kan väl inte
vara sant. Hitta en nästan 50 år gammal engelsk
sportbil i den första ägarens garage. Sådant
förekommer bara i böcker och möjligtvis i
någon Science Fictionﬁlm.
Eftersom det var sant står vi några dagar senare
utanför Raimond och Alice Karlssons villa i
Vallentuna några mil norr om Stockholm. Sven
och Morgan har med sig ett bilsläp för att kunna
befria 100:an från sin långa ofrivilliga vila. Men
varför har nu den linjesköna sportvagnen stått i
garaget sedan januari 1974?
Raimond berättar att han arbetade som säljare
på Ostermans 1956. På den tiden sålde företaget
bl.a. Austin Healey. Eftersom Raimond gärna
ville ha en sportbil hade han gått och spanat in
Morgan. Men Ostermans kunde inte tänka sig
att ha en säljare som åkte Morgan. Företaget
föreslog istället att Raimond skulle ha en
tjänstebil. Trots att han övertygade människor
dagarna i ända om att en Austin A30 var en
alldeles förträfﬂig bil valde han själv hellre en
Austin Healey 100. Även om han ﬁck betala
den själv. Ordinarie pris var 14 500 kr. Bara han
inte valde en Morgan så skulle han få den för
12 000 kr jämt. Plötsligt var han ägare till en av
historiens vackraste sportvagnar. Har man en
sportvagn måste man deltaga i banträffar. Därför
gick Raimond med i nystartade Stockholms
Sportvagnsklubb där han fortfarande har
medlemsnummer tre.
Efter att ha åkt på en del långresor ut i Europa
under det sena femtiotalet beslutade Raimond
och Alice att det var på tiden att de gifte sig. Som
sig bör företogs bröllopsresan med Healeyn.
Denna gång till bl.a. Italien där de råkade ut för
ett kraftigt oväder. Över 70 kilometer i timmen
orkade inte sidostyckena hålla tätt längre varför
luftfuktigheten i kupén steg drastiskt.
Livet rullade på. Både för familjen Karlsson
och dess älskade bil. Utlandsresor varvade med
kortare resor runt kvarteret. Alice arbetade
som vinprovare och Raimond hade bilaffär.
Det blev allt mindre tid över för den röda
sportvagnen. Dessutom spenderades allt mer
tid på det gemensamma båtintresset. Så den
24 januari 1974 kördes den 18 år gamla bilen
till bilprovningen för det årliga besöket. Inga
problem. Bilprovaren noterade endast att det
förekom lite rost framför bakhjulen. Men det
var inget att hänga upp sig på så Raimond styrde
hemåt för att ställa in Healeyn i sitt garage för
att sedan ta ut den när dikesrenarna var fyllda
med vilda blommor igen.
Det blev inget av med det. Snart syntes inte
ﬁltarna som lagts på karossen för att skydda
den. De doldes av kartonger med nedpackade

MORGAN I FRAMSÄTET PÅ PAPPAS MORGAN
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PUBKVÄLL AHCS Stockholm, Black & Brown Inn.
Kontaktperson: Håkan Hansson.
PUBKVÄLL AHCS Lund, John Bull på Bantorget.
Kontaktperson: Raoul Kennedy
PUBKVÄLL AHCS Stockholm, Black & Brown Inn.
Kontaktperson: Håkan Hansson.

MAJ

dödsbon samt en nästan komplett samling av
Teknikens Värld. Sen började man fylla på
med trädgårdsredskap, gräsklippare, cyklar och
annat som inte hör hemma i ett riktigt garage.
Efter några år kunde man inte gissa att det fanns
en bil bakom alla ”bra att ha saker” som även de
samlats framför den gamle kämpen.
Familjerna Karlsson och Larsson umgicks
under alla år. Karlssons åkte Healey 100 och
Larssons åkte främst Morgan, vilket de bl.a.
var generalagent för under ett par år. Det är
6

inte bekräftat hur den unge sonen Larsson fått
sitt förnamn, Morgan. Men det kan förmodas
att det var en marknadsföringsåtgärd. Tur att
det blev ett snällt barn! Midsommarafton 2005
som familjerna ﬁrade tillsammans kom den
klassiska frågan om än något förtäckt. Kunde
Raimond och Alice möjligtvis tänka sig att för
rimlig penning avvara sin ﬁna men dock sedan
många år försvunna, under och bakom en massa
kartonger, Austin Healey. Inget jakande svar det
här året heller liksom de 14 föregående. Men

som i många historier kom det även i denna ett
påbud från staten. Alla oljetankar i ert område
måste kontrolleras kunde man läsa.
- Vadå? Oljetank. Har vi en sådan? muttrade
Raimond. Ja vänta nu… Är det inte en sådan
som står innanför bilen som står innanför
ﬂyttkartongerna som står innanför brädorna
som står innanför spadarna och gräsklipparen.
Raimond diskuterade saken med sin kära hustru,
som för övrigt är avbildad i sin ungdom på
sherryn Doná Alicias etikett. De kom fram till
att det nog var lika bra att sälja bilen till Morgan.
Han hade trots allt lovat att den skulle komma
till ett bra hem. Där dess orörda ursprungliga
skick verkligen skulle uppskattas. Eftersom
familjerna känt varandra så länge fanns ingen
anledning att betvivla detta.
Det var alltså därför Sven ringde mig. För att
jag skulle kunna vara med att öppna dörren till
”Aladdins grotta”.
Det var en glad men något plirande front som
mötte oss när garagedörren öppnades. Sven och
Morgan pumpade försiktigt upp originaldäcken.
De höll luften. Konstigt nog rullade 100:an
ut utan några som helst problem och blottade
därmed oljetanken som egentligen var orsaken
till hela tillställningen. Inga bromsar som låg
på. Suﬂetten var uppfälld vilket förmodligen
räddat både den och inredningen. När vi
öppnade bageutrymmet fann vi de nödvändiga
motorglasögonen samt huvor för att ej råka ut för
öronvärk och nackdrag. Ficklampa, oljeburkar
samt verktyg kunde även beskådas där.
Efter denna händelserika septemberdag har
Morgan tagit hem Healeyn. Tvättat av dammet
som samlats under den drygt trettioåriga
vistelsen i garaget. Karossen har polerats. Lös
underredsmassa har skrapats bort. Bromsar har
ﬁxats. Får vi månde se denna fantastiska Austin
Healey från 1956 på de svenska vägarna igen
under sommaren 2006.?
Vi håller tummarna!
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AROSMARKNADEN Västerås.
Information: 021-12 05 4
VÅRMÖNSTRING. Traditionell vårupptakt tillsammans
med Mini Seven Club. Se sid tre!
FIKAKVÄLL på Röda Kaféet i Fittja.
Kontaktperson: Per Schoerner.

SVENSKT SPORTVAGNMEETING, Ring Knutstorp
Information: www.mgcc.nu
GOODWOOD FESTIVAL OF SPEED
Information: www.goodwood.co.uk

FIKAKVÄLL på Röda Kaféet i Fittja.
Kontaktperson: Per Schoerner.
FALSTERBO CLASSIC SPORTCAR SHOW
Information: www.fcss.se

FIKAKVÄLL på Röda Kaféet i Fittja.
Kontaktperson: Per Schoerner.
INTERNATIONAL HEALEY WEEKEND
Celibrate birthday of the Healey 100/6.
Information: russward@limeone.net tfn: +44 1827 260644.

28-29

MHS-MARKNADEN Tullinge ﬂygfält
Information: www.mhs.se

AUGUSTI

ROGGE SPRING MEET i Strängnäs.
Kontaktperson: Johan Aggeryd.
TJOLÖHOLM Classic Motor.
Information: 0705-17 18 17 www.tjoloholm-classicmotor.se
GRÖNA TRÄFFEN, Skåne Trollenäs Eslöv (MHK).
Information: www.mhkskane.se
WÄRSTAMARKNADEN, Finstaholms Gård.
Info: 08-793 43 20.
PRINS BERTIL MEMORIAL med Gärdesloppet, Djurgården. Information: www.gardesloppet.com
FIKAKVÄLL på Röda Kaféet i Fittja.
Kontaktperson: Per Schoerner.

JUNI

3-4
10

7-9
7-9
10
15-16
24
28-30

4-6
7
12
19
21
26

CLASSIC MOTOR FESTIVAL, Ånnaboda.
Information: 019-25 52 55.
SVK -POKALEN Sportvagnsklubben i Västerås. Rally i
vacker mälardalsnatur enligt Historiska Regularitetsrallyregler. Information: www.svkv.se/svkpokalen

9-11
12
16-18
26

AHCS ÅRSMÖTE i Strängnäs. Se bifogad inbjudning!
Kontaktpreson: Ulf Aggeryd.

FIKAKVÄLL på Röda Kaféet i Fittja.
Kontaktperson: Per Schoerner.

FIKAKVÄLL på Röda Kaféet i Fittja.
Kontaktperson Per Schoerner.
GRAND PRIX MEMORIAL Rommehed Borlänge.
Träff för sprotbilar 30 år och äldre. Info: 070-5956053.
BSCM, British Sportscar Meeting,Västerås.
Information: www.drive.to/bscm
FIKAKVÄLL på Röda Kaféet i Fittja.
Kontaktperson: Per Schoerner.
AUTOMOBIL CLASSIC CARS Rosersberg. AHCS ställer
som vanligt upp med bilar och klubbtält. Vill du vara med och
visa upp din bil så kontaktar du Robert Eriksson på 08-711 14 08.

SEPTEMBER

1-4
4
18

GOODWOOD REVIVAL
Information: www.goodwood.co.uk
FIKAKVÄLL på Röda Kaféet i Fittja.
Kontaktperson: Per Schoerner.
FIKAKVÄLL på Röda Kaféet i Fittja.
Kontaktperson: Per Schoerner.

OKTOBER

VELODROMLOPPET/VELODROMRALLYT,
Karlskoga Gelleråsen.

FIKAKVÄLL på Röda Kaféet i Fittja.
Kontaktperson: Per Schoerner.

BRITISH CAR MEET Borgholm Öland.
Info: www.british.carmeet.oland.com
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FIKAKVÄLL på Röda Kaféet i Fittja.
Kontaktperson: Per Schoerner.

JULI

1

NOSTALIGIA FESTIVAL, Ronneby.
Information: www.nostalgiafestival.se

Många ﬂer evenemang ﬁnner du i MHRF:s evenemangskalender
www.mhrf.se
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Av calle ljustermo

A

lla gamla bilar har en historia, så
även min ”Groda” numera kallad
”snövit” på grund av den vita
lacken (Old English White). Den föddes,
tillverkades, någon gång i maj/juni 1958. Då
den har ett lågt chassinummer (AN5L 1092)
så är den säkert en av de tidigaste som kom
till Sverige, kanske den äldsta?
”Grodan”
levererades
till
Ostermans
Marmorhallar och blev ”reggad” den 19:e juni
1958. Röd och ﬁn med vita däcksidor stod den
hos Ostermans och glänste i ett par veckor till
allmän beskådan, tills första ägaren av bilen
dök upp, den unge Expressenfotografen Jan
Delden. Efter en tid reser Jan på bröllopsresa till
Köpenhamn med sin nyblivna hustru i ”Grodan”.
Hemresan blir sedan en blöt färd genom Sverige
för nu hade hösten kommit. Jan sålde ”Grodan”
och köpte en vanlig bil…
Min ”Groda” har haft många ägare (jag är
den 12:e i ordningen plus div. bilhandlare).
De har varit, förutom ovan nämnda fotograf,
en ﬁlmfotograf, en sekreterare, en ingenjör, en
småskolelärare och en läkare med ﬂera (själv
är jag yrkesmålare). Uppgifter om tidigare
ägarförhållanden går bra att få via Länsstyrelsens
Landsarkiv, som har alla gamla registreringar
före 1973 på mikroﬁlm. De skickar gratis kopior
hem till brevlådan. Tack för det!
I februari 2004, 46 år efter det att ”Grodan”
först ”såg” dagens ljus, ﬁck jag ett tips av Thomas
Brandt på British Motor om en renoverad Sprite
i Västerås. Jag ringde upp ägaren, Wiwi-Anne
Cederberg som berättar att hon haft bilen i 31
år och att hon köpte den 1973 som en ”skrotbil”
för 650 kr. Med lite hjälp ﬁxade Wiwi-Anne
till bilen så att den gick att använda i ett par år.
Efter avställning 1980 så plockades bilen isär
för en helrenovering vilket tog hela 17 år. Delar
skulle hittas, plåtar svetsas, spacklas, slipas, åtta
lager lackfärg och därefter återmontering av alla
delar. Wiwi-Anne hade stor hjälp av sin bror i
slutet av renoveringen.

JAN DELDEN OCH HANS NYBLIVNA FRU KARIN PÅ BRÖLLOPSRESA I SPRITEN.
HÄR UTANFÖR HOTEL MARIENLYST I HELSINGÖR

och entusiasm hade det blivit ännu tuffare än det
blev. Foton, handböcker, Internet och inte minst
sökande i minnet – hur var det nu den här delen
satt tidigare…
Delar som försvunnit under resans gång.
Thomas Brandt på British Motor i Stockholm har
haft en stadig kund och fått täta besök. Motor,
växellåda och andra större detaljer var äntligen
på plats och testade. Dags för återbesök hos Auto
Lack för klarlackering innan slutmontering av
inredning och smådetaljer kunde påbörjas. Allt
var på plats och det var dags för det avgörande

Här är hennes egen berättelse:
Det blev några “ärenden” runt kvarteret innan
kosan ställdes mot Svensk Bilprovning och en
besiktning. Naturligtvis fanns den där otäcka
känslan i magen, ska det gå vägen eller måste det
till en ombesiktning… men, det lyckades – utan
anmärkning dessutom. Så det blev ytterligare

JAN DELDEN T.V. FÖRSTE ÄGAREN OCH KALLE LJUSTERMO T.H. MED SINA RESPEKTIVE FRUAR
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blev det ”grönt” även där. Ytterligare en fjäder
i hatten.
Nu återstår inte mycket, bara några småsaker
och underhåll. Hur det känns? Jag är stolt och
njuter av resultatet. Alla beundrar bilen, inte
minst barnbarnen som tycker det är coolt och
har förlåtit mig för att jag sålde Camaron.
Vad det har kostat? Det vet jag inte, har inte
summerat ännu…
Wiwi-Anne Cederberg.

några ärevarv, den här gången i centrum för att
visa upp sig, nercabbat förståss!
Det här var den 9 juli och under helgen var
det Power Meet i Västerås. Vi var ”minstingen”
bland alla ﬁna bilar som gjorde stan den
lördagen. Många glada miner mötte oss.
Bilen, en Austin Healey Sprite, köptes den
23 mars 1973 hos Bilﬁrma Yngve Swensson
i Västerås. Den var då 15 år gammal. Efter
avställningen 1980 plockades bilen isär för att
göra en helrenovering. Efter isärplockningen
gjordes 1981 en resa till Storbritannien för ett
studie- och inköpsbesök hos Bilﬁrma A. H
Spares. 1990 ﬂyttade jag till Kanada på tre år.
En bekant i Höganäs erbjöd sig då att fortsätta
med renoveringen medan jag var utomlands,
men på grund av sjukdom blev inget gjort på
bilen. Därför lät jag transportera tillbaka bilen
till Västerås.
Under våren 1994 kontaktade jag en annan
bekant, Ari Koskinen, för att helrenovera
karossen, men även han drabbades av sjukdom,
vilket innebar att arbetet tog två och ett halvt år
mot planerade tre veckor. Tala om otur…
Runt årsskiftet 1997 var karossen äntligen
klar och det första lacklagret pålagt. Sedan
började det mödosamma, men roliga, pusslet
med hopmonteringen av alla lösa delar. Det
gjordes tillsammans med en verklig expert, min
lillebror. Utan hans arbetsinsats, stöd, envishet
Enthusiast nr
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ögonblicket. Skulle motorn starta. Spänningen
var på topp… nyckeln vreds om – och – och,
den startade på första försöket. Fantastiskt efter
alla dessa år!
Sedan var det ”bara” bilprovningen kvar, en
struntsak jämfört med alla andra prövningar. Så
kan man säga nu efteråt, det var ganska pirrigt
även när jag åkte till bilprovningen.
Men än var det inte slut, jag behövde en
försäkring också – en MRHF-försäkring
för veteranfordon. Efter den obligatoriska
fotograferingen av bilen och blankettifyllning

....OCH HÄR I ETT FISKELÄGE NÅGONSTANS I DANMARK. GULDBRÖLLOPET NÄRMAR SIG NU...

Jag köpte bilen av Wiwi-Anne, vilket vi båda
var nöjda med. Hon ville inte sälja bilen till
”vem som helst”. ”Grodan” hade då enbart gått
60 mil efter renoveringen.
Med lite snö i luften och i sällskap av min
ena son Christopher samt en kusin Rolf så
”trailade” vi den 6:e april 2004 ”Grodan” från
Västerås till Åkersberga. Därifrån körde jag
den, de resterande 3 milen, hem till garaget på
Ljusterö.
Jag har nu haft ”Grodan” i snart två år. Vi
har haft många trevliga resor. Jag och min fru
Marie, har varit på träffar samt möten med
likasinnade. Jag försöker underhålla och serva
bilen efter egen förmåga. Jag har även duktiga
och kunniga kompisar och kolleger som kan ge
tips och hjälp.
Som kuriosa kan jag berätta att jag en dag i
april 2005 ﬁck tag i ”Grodans” första ägare. Jan
Delden som är bosatt i Täby. Det hade då gått
47 år sedan Jan köpte bilen och då jag berättade
att den numera var i min ägo så sa han, - Va,
ﬁnns den kvar? Den måste jag få se! Sagt och
gjort. En dag i maj så kom Jan tillsammans
med sin hustru ut till Ljusterö (även hon hade
ju åkt ”Grodan” för många år sedan). Vi åkte en
tur runt vårt samhälle Linanäs och han tyckte
det var väldigt roligt. Därefter åt vi sillunch,
pratade bilar, fotografering, golf mm och
skrattade mycket. Det var lyckat. Gamla bilar
kan verkligen förena människor!
Att jag valde att skaffa just en Austin Healey
Sprite beror delvis på att jag som min första bil
1963, köpte en Austin A 35 från 1957 (dessa
bilar har nästan likadan teknik) och för att
jag har en granne som äger ﬂera veteranbilar,
mestadels engelska så som MG, Bentley, RR
med ﬂera och han sa:
- Om du ska köpa en veteranbil, så skaffa
en som är rostfri! Och det har jag nu gjort. En
öppen liten sportbil. En ”Groda”.

Nedanstående nya medlemmar (tom 30 mars) hälsas varmt välkomna till
Austin Healey Club of Sweden
F = familjemedlem
508
509
510
510F
511
512
513

Christer Holt
Arvika
Anders Kappel Degeberga
Bo Nilsson
Bredaryd
Clary Nilsson
Bredaryd
Paul Eksell
Stuvsta
Torsten Jönsson Höör
Michael Jackbrise Höör

AH Sprite
1960
AH Sprite
1959
AH 3000 MkIII 1964
AH Sprite
1959
AH 3000 MkIII 1966
AH 3000
1959
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Gurun Goran skrämmer
upp en 100-motor

DEL 1

Text göran nilsson och ulf aggeryd
Foto: göran nilsson

N

i som följer renoveringen av min 100,
BN2 på vår hemsida vet redan en hel
del om hur projektet framskrider.
Tänkte dock att vi i denna artikel ska ta upp lite
mer detaljer runt bygget av motorn. Vår egen
motorguru Göran ”Goran” Nilsson i Borås är
den som ansvarar för det hela och är den som
vet vad han håller på med. Själv kan jag bara
bidraga med glada tillrop och lite allmänna
synpunkter!
Ambitionen är att skapa en motor som ska
hålla bra men samtidigt ge en bra effekt och
kunna nyttjas både för lite klubb racing och för
”fast road” övningar.
Utgångsmaterialet är i grunden inte så sportigt.
Original motorn har följande speciﬁkationer;
Borrning 87,3mm, slaglängd 111,1mm,
kompressionsförhållande 7,5:1. Volymen blev
då 2660cc och var en av världens största 4
cylindriga motorer. Max varvtal var satt till
4 800 men max vridmoment kom redan vid
2 000 varv! Motorn matades med två SU H4,
1 ½ tums förgasare. Med denna speciﬁkation

NÄSTAN SYND ATT MONTERA DESSA
KAN NJUTA AV DEM.

ﬁnns nästan alltid en variation mellan loppen
men vid borrningen försökte vi i mesta möjliga
mån kompensera och åtgärda felen.
Livet vore enkelt om man nu bara kunde
stoppa i kolvar och vevaxel och börja montera
alla nya delar.
Om man monterar en höglyftande 300 graders
kamaxel samt vipparmar med annan utväxling
måste man mäta in allt och sedan fräsa ut
blocket så det blir frigång för ventilerna. Man
gör en liknande operation på de sexcylindriga
motorerna men där är det enklare. Det ﬁnns
färdiga ritningar från Dennis Welch på hur dessa
urfräsningar ska göras men för 100 motorn blir
det att testa och mäta sig fram.
Att det inte ﬁnns klara ritningar beror enligt
experterna i England på att 100 blocken hade
så stora variationer i blockhöjd så att vissa
block kräver ingen fräsning medan andra kräver
mer! Ytterligare ett bevis på att precisionen i
tillverkningen inte var så god på den här tiden.
Monteringsarbetet började med att mäta in alla
spel för vevaxeln. Axialspelet justeras normalt
med schimsbrickor. Givetvis så passar ingen
av de beﬁntliga brickorna perfekt så lösningen
blev att köpa överdimension och sedan slipa
ner till önskat spel. Axial spelet är justerat till
0,15mm.
Lagerspelet för vevaxel och vevstakslager
mättes in med plasttråd. Alla lager monteras
och dras till rätt moment med en liten plasttråd
placerad mellan lager och axeln. Sedan
demonteras allt och man kan nu mäta upp

”SKÖNHETER” INNE I EN MOTOR DÄR MAN INTE

var effekten 90 hk. Man skall notera att det var
bruttoeffekten och tar man hänsyn till generator,
vattenpump etc. så blev det inte så mycket kvar.
Men som vi alla vet var Healey 100-modellen en
av de få ”lågpris” sportbilar som kunde uppnå
den magiska 100 Mph (160km) hastigheten så
motorn gjorde ett bra jobb.
Det är två problem att ta hänsyn till om man
vill öka varvtalet och effekten på en 100 motor.
1. Vevaxeln är bara trelagrad. Belastar man
den hårt så uppkommer böjningstendenser.
2. Den långa slaglängden innebär att
vevstakarna är extremt långa och därigenom
ganska bräckliga.
Utan att ta hänsyn till dessa två svagheter lever
man ganska farligt om man vill dramatiskt öka
varvtalet och effekten.
10

Den vanligaste modiﬁeringen för högre effekt
är den s.k. 100M satsen som med andra kolvar
med 8:1 kompression, vassare kamaxel, hårdare
ventilfjädrar och två 1 3/4 tum SU förgasare gav
ca +20 hästkrafter.
Målet med motorbygget är att uppnå ca 140
hk vid ca 5500 - 6000 varv och samtidigt få god
körbarhet & hållbarhet.
Steg ett blev då att försöka få tag på en smidd
stålaxel och stakar utan att bli helt ruinerad. Alla
delar ﬁnns att köpa över disk hos Dennis Welch,
Cape m.ﬂ. men priset är otroligt högt!
Lite efterforskningar visade att det ﬁnns ett
Engelskt företag som bara tillverkar smidda
motordetaljer, Farndon Engineering. Man gör
specialaxlar och stakar till bla. Cosworth, och till
många racing och rally team. Det ligger nära till
hands att tro att dom även levererar till Dennis
Welch men detta ville man inte bekräfta!
Priset för stålaxel, vevstakar och svänghjul var
ca 30% lägre än hos motsvarande AH Specialist
företag. Visserligen stora pengar men väl värt
det.

Standardkolvarna byttes ut mot smidda Omega
kolvar för 88mm borrning. Kolvarna ger även
10:1 kompressionsförhållande mot originalets
7,5:1.
Dessa kolvar ger även en bättre infästning
av kolvbultarna mot originalets. Med Omega
kolvarna får man s.k. ﬂytande kolvbult vilket
ökar livslängden betydligt.
Det är allmänt känt att precisionen på
gjutning och bearbetning av blocken inte var så
god på den tiden man byggde dessa bilar. En
anledning är nog att maskinerna man nyttjade
för bearbetningen inte var så exakta och att
många av dom var slitna efter hårt utnyttjande
i krigsproduktionen.
Första åtgärden var att planfräsa blocket och
sedan mäta upp loppen så dom låg i linje. Det

BLOCKET ÄR NU PLANFRÄST OCH BORRAT
FÖR DE NYA KOLVARNA

Enthusiast nr

100

VI HAR FYLLT I MED SVART FÄRG FÖR ATT

FASNINGEN SKA SYNAS BÄTTRE. NÄR MAN
FASAR KANTEN ÄR DET VIKTIGT ATT TÄNKA
PÅ ATT MAN INTE KOMMER FÖR DJUPT NER I
TRÅDEN SYNS TYDLIGT OCH SPELET
MÄTS GENOM ATT JÄMFÖRA BREDDEN

BLOCKET SÅ ATT MAN PÅVERKAR DEN ÖVRE
KOLVRINGEN.

PÅ TRÅDEN MOT SKALAN TILL VÄN-

STER. EN ENKEL OCH SMIDIG METOD!

Trots att man köper en färdig full race
variant från Dennis Welch är det inte bara
trådens bredd och därigenom få fram vad spelet att bulta på toppen! Använder man den speciella
är. Alla lager justerades till 0,05mm spel.
vipparmsbryggan med rullvippor från D.W så
Med allt på plats var det bara att stoppa i passar inte prylarna ihop! Man tycker ju att om
kolvar, kamaxel och börja mäta frigång mellan en och samma tillverkare tar fram båda sakerna
ventiler och blocket.
att dom ska passa ihop! Men så är inte fallet.
Om man sätter ihop
delarna så kommer
stötstängerna att
ta i hålen i toppen
då ventilen vänder.
Hålen i toppen är
helt enkelt för små.
Som svar på
frågan varför man
inte
bearbetar
hålen klart innan
leverans anger man
att vissa kunder vill
ha det som standard
utförandet är. Men
logiken säger väl
då att denna kund
ej heller skulle
beställa en full
HÄR SER MAN TYDLIGT HUR EN KLUMP AV MODELLERA LIGGER PÅ VENTILEN. NÄR MAN
SEDAN DRAR RUNT MOTORRN KAN VI SE HUR MYCKET BLOCKET MÅSTE FASAS.
race topp. Men det
lönar sig inte att
För att se hur spelet mellan ventiler och argumentera med ”experterna” i England.
blocket ser ut i verkligheten stoppade vi
in modellera mellan kolv och topp. Sedan
drogs motorn försiktigt runt så ventilerna
öppnade fullt.
Sedan var det bara att ta av toppen igen
och se hur spelet såg ut.
Modiﬁeringen på ett 100 block är
ganska annorlunda mot vad man gör på
en 3000 motor. Här fasar man ner kanten
mot loppet i stället för att fräsa ur ﬁckor
i blocket.
Beﬁntligt topplock var skadat.
Förmodligen har en ventil gått av och
sedan försökte man svetsa i toppen.
Resultatet var att den gamla toppen var
helt kass.
Då har man ju alternativet att försöka
hitta en begagnad topp eller satsa på en
ny aluminiumtopp. Med tanke på de
ambitioner vi har med motorn så var
aluminiumtoppen ett givet alternativ.

Toppen bearbetas genom att hålen fräses
upp till en större diameter samt i en annan
vinkel. Man fräser i ca. 1,6 graders vinkel mot
ventilernas läge. Nu kan man utan problem få
det hela att lira tillsammans
Detta var del ett av vårt motorbygge. Del
två kommer senare och kommer då att visa
den slutgiltiga monteringen och vissa andra
modiﬁeringar som vi gör både ut och invändigt.
Vi försöker även att prata in oss hos en välkänd
motorbyggare som har en modern Superﬂow
bromsbänk. Det skulle vara otroligt spännande
att få sätta upp motorn i en bänk och verkligen
testa ut hur långt vi nådde och hur verkligheten
ser ut. På köpet skulle vi även få motorn inkörd
innan den monteras i bilen.
För att ﬁxa till en adapter till bromsbänken
behöver vi ett kopplingskåpa som tyvärr blir
förstörd då vi måste kapa den och svetsa dit en
adapterplatta som passar mot bromsbänken.
Någon i klubben som har en kåpa liggandes på
hyllan? Hör gärna av er till Johan eller Ulf!
Med varma Healey hälsningar,
”Goran” och Ulf & Johan Aggeryd

HÄR SYNS SKILLNADEN TYDLIGT MELLAN
STANDARD HÅL FÖR STÖTSTÅNGEN OCH
HUR MYCKET MAN MÅSTE TA UR FÖR ATT
STÖTSTÄNGERNA SKA GÅ FRIA.
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Enthusiast nr

100
06-02-27 10.54.43

Att vår kära klubbtidning fyller 100 nummer har
väl inte undgått någon vid det här laget.
Redaktören åkte till ”en som har allt” och lånade
en kasse med gamla Enthusiaster för att skaffa
underlag för några rader av återblick.
Efter ett par kvällars läsande var inte ett ord nedskrivet, bara en massa tidningar lästa.
Vilken enormt massa jobb det ligger bakom alla

Ingemar och Birgit
Johansson poserar på nummer 69

Fyrfärgsomslag
kom för att stanna på nr 90

dessa nummer. Många redaktörer har passerat
revy, dessa skall ha all heder för sitt jobb.
Med fyra nummer per år kommer nummer 200
år 2031. Vem är redaktör då? Troligtvis inte jag.
Hoppas bara att Enthusiasten klamrar sig kvar
så att inte utomjordingarna från cyberrymden tar
över helt i framtiden.
/Tommy
Tack K
la

cke för

lånet a
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v tidnin

garna!

Hundran och jag

Hur mycket kan en bil egentligen betyda?
Robert Pettersson ﬁlosoferar om en viss
Austin-Healeys inﬂytande.
Text och foto: robert pettersson

T

anken slog ner som en blixt
– jag är jämngammal med AustinHealey! Medan jag såg dagens
ljus en av de sista skälvande dagarna i
september 1952 höll Donald Healey och
hans mannar förmodligen på att ﬁxa, lacka
och i största allmänhet färdigställa den allra
första Healey 100:an. Eller också var man
i Belgien för att klocka toppfarten så man
kunde garantera att den gick i ”100”.
Dryga 14 dagar senare avtäcktes den på
bilsalongen i Earls Court, för att nästa dag
debutera igen – denna gång som en AustinHealey 100.
Mitt uppvaknande kom i samband med
femtioårsjubileet – det var ju inte bara bilen
som fyllde femtio!
Sedan kom minnena som på beställning.
Träffarna. Bilarna. Kompisarna.
Ett gäng årsmöten på Stadshotellet
i Mjölby ackompanjerade av torra
Wienerschnitzlar och gröna ärtor. Alla
äventyr för att överhuvudtaget komma
dit, och den senare extasen när Henrik
Engström gick loss på pianot i baren.
Helen Elmgren som nästan drack whisky
som en hel karl. Kenneth Andrén som köpte
in partier av Healeyböcker från England.
Göran Utter som kom på alla knäppa lekar
på träffarna och dessutom lånade ut sin
bil till undertecknad under tioårsjubileet
i Söderköping. Uffe Lydholm med sin
vildsinta V8-Healey. Englandsresan där
Bosse Johansson ﬁck pris av Donald
Healey himself. Gunnar Bergers blonda
pudelfrilla, de egna utsvängda jeansen och
höga klackarna.
Det känns som hundra år sen…

KLUBBEN MED FLAGGAN I TOPP PÅ ENGLANDSUTFLYKT. BOSSE JOHANSSON FICK TILL
OCH MED PLATS MED KYLSKÅPET I HEALEYN SÅ VI KUNDE FÅ KALLA PILSNER.

Min egen 100 var av 1954 års modell och
alltså bara 16 år gammal när jag köpte den
i Örebro för den hisnande summan 2 900
kronor. Nybes! Ändå var den helt rutten
– eller hade åtminstone varit det. Allt måste
ha varit sönderrostat, varför skulle annars
någon ha bytt stora delar av plåten?
Denne någon hade dessutom avslöjat sig
som icke svetskunnig då den nya
plåten fästs med bultförband!
Samtidigt hade han (det måste
väl ha varit en han – en tjej
skulle väl ha varit smart nog
att be om hjälp?) ändrat de
ﬂesta mått för att få plats med
alla dessa bultar, något som
gjorde att inga originaldelar
passade när jag försökte ﬁxa
till något…
16 år gammal 1970 – och
råkat ut för allt detta! Tänk er
idag, vilken bil från 1990 skulle
ha drabbats av något liknande?
Men trots allt funkade den och
vi hade mycket skoj, Hundran
och jag. Och om den mot
förmodan skulle vägra någon
gång kunde man ju alltid åka
FÖRRE ORDFÖRANDEN GUNNAR BERGER I KLASSISK POSE.
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med en annan klubbmedlem till träffarna.
Det var denna gemenskap i vått och torrt
som gjorde klubben så unik. Det var någon
gång i oktober, tror jag, 1970 som jag gick
med i klubben som bildats samma sommar.
Redan på första träffen, en svinkall
vinterdag på Djurgården som avslutades
med varm choklad på Godthem, blev jag
”adopterad” av två andra 100-ägare; Kjelle
Broberg och Lasse Engvall.

HENRIK ENGSTRÖM LADDAR FÖR KVÄLLENS PIANOAFTON. DET BLIR VERK AV...

Enthusiast nr

100

Den andra entusiasten som
adopterade mig redan på min
första klubbträff var som sagt
Lasse Engwall och hans inﬂytande
över mitt liv ligger på ett helt
annat plan. Det handlar om racing,
Lasses och min stora passion.
Min första racer var faktiskt en
Austin-Healey, en frogeye Sprite.
Det var jag och Anders Wickell i
klubben som helt sonika bytte bil
med varandra, hans racer mot min
100!
Sedan följde en säsong av slitna,
begagnade Formel 3-slicks och
brustna drivaxlar.
Till hjälp hade jag racemeken
Claes ”Klacke” Aggestig i
klubben, men till slut var det
klubbmedlemmen Roffe Lindholm
som ﬁxade en permanent lagning
av axlarna.
Snacka om nätverk!
Lasse hängde ofta med och när
Mats Svanberg (klubbmedlem,
EN STOR DAG. BOSSE JOHANSSON FÅR PRIS UR DONALD HEALEYS
förstås) klev in på scenen med sitt
HAND. UNDRAR OM HAN TVÄTTAT HÄNDERNA SEDAN DESS?
Hult-Healeyprojekt tog Lasses
och mitt racingsamarbete fart på
allvar.
1981, ringde Kjelle och ville luncha. Han
Hulten blev något av en rullande
var oerhört hemlighetsfull där han satt
och rynkade på näsan över en njurtimbal folkhögskola i racing och på den följde
hos Michel på Saba Grill på Skeppsbron. renoveringar, och mer racing…
Det är nästan skrämmande vilket
Till slut klämde han fram att han och
Staffan Swedeborn skulle starta tidningen inﬂytande Austin-Healey haft på mitt liv
Automobil och undrade om jag ville hjälpa fast jag inte ägt någon sedan 1983.
Det är kanske dags att börja betala
till!
På den vägen är det, utan Austin-Healey tillbaka – är det någon som har en ﬁn 100
(och därmed Kjelle) kanske jag rattat att sälja…?
limousine fortfarande, istället för att
försörja mig som motorjournalist.

Föga anade jag väl då att dessa två skulle
komma att spela en avgörande roll för resten
av mitt liv. På den tiden handlade det mer
om att försöka hålla liv i bilarna. Inte alltid
helt lätt trots att det faktiskt gick att gå in
på Axbil på Luntmakargatan i Stockholm
och köpa en repsats till vattenpumpen för
14:50!
Kjelle ”Apan” Broberg och jag försörjde
oss som chaufförer i distributionssvängen
i Stockholm. Själv körde jag tvätt, medan
Kjelle, om jag kommer
ihåg rätt, jobbade åt en
parfymgrossist.
Han hade dock större
planer som ﬁck extra
näring när vi producerade
och sedan stencilerade
The
Austin
Healey
Enthusiast
hos
min
pappa, som förresten blev
hedersmedlem i klubben
på köpet.
Arbetet med klubbtidningen
inspirerade
Kjelle till journalistik på
ett högre plan och innan
vi visste ordet av hade
Bonnierkoncernen dragit
nytta av hans tjänster.
Själv avancerade jag
till att köra limousine
istället för tvätt, något
som gjorde att man
åtminstone inte behövde GÄNGET SAMLAT INFÖR MIDDAGEN. LASSE ENGVALL, I MITTEN, VERKAR HA NÅGOT PROBLEM
MED BRALLORNA, MEDAN HUSTRUN KERSTIN, TILL VÄNSTER, FÖRSÖKER SE OBERÖRD UT. TILL
bära skiten.
HÖGER KENNETH ANDRÉN SOM AVLEDER FOTOGRAFENS UPPMÄRKSAMHET.
Så en dag, på hösten

VÄND!
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MIN HEALEY 100 I TRE OLIKA SKEPNADER:
ÖVERST T V: MITT FÖRSTA ÅRSMÖTE I MJÖLBY. 100:AN ÄR

ÖVERST: RACE PÅ ALLVAR. JAG HADE GLÄDJEN ATT ÅKA MED HENRIK

TURKOS (FLORIDA GREEN?) OCH VIT. DESSUTOM ÄR DEN

1982. MEN HÄR ÄR HENRIK I EGET MAJESTÄT UNDER SPRINTEN PÅ

I DET SKICK DEN VAR NÄR DEN KÖPTES, DET VILL SÄGA
UTRUSTAD MED REJÄLA UTVÄNDIGA DÖRRHANTAG!

MITTEN TV: EN MELLANPERIOD VAR DEN SVART OCH RÖD.
DEN RÖDA KULÖREN HADE TYVÄRR VOLKSWAGENURSPRUNG!

T V: MIN 100 PÅ DJURSLAND RING. FÄRGEN VAR

”BMW
CHAMONIX WHITE”, DEN SISTA JAG LACKADE DEN MED.

16
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100

ENGSTRÖM SOM CO-DRIVER UNDER PRIX MARITIM I NORDTYSKLAND
TRAVERING.

OVAN: FÖRSTA RACET. DE RACEGLADASTE I KLUBBEN SAMLADE PÅ
DALSLAND RING, SOM TUR VAR KÖRDE VI EN I TAGET PÅ TID!

T H: KENNET ANDRÉN I KLASSISK KONCENTRERAD POSE INFÖR

STARTEN. BACKRACE VAR POPULÄRT, MEN INTE ALLTID SÅ LÄTT ATT FÅ
TILL. DET HÄR ÄR FÖRMODLIGEN OMBERGSBACKEN.

17

Har någon en bild med ﬂer
Spritar på så sänd in den till
redaktionen. Den kommer
garanterat att bli publicerad.
Denna bild är tagen i någon
svensk importhamn, troligen i
slutet av 50-talet.
Någon som vet mer?

MIN HEALEY
av kjell åman

Austin Healey 3000 Mark II
H-BT7-L/13 787

E
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100

n riktigt kall vinterdag 1997 bad jag
Claes Aggestig hänga med till Fagersta
för att skärskåda en ”3000” som på
telefon lät bra. Jag hade själv varit förbi säljaren
Ronny Björkin i Fagersta och känt på bilen
som imponerade på mig. Men med mina redan
då begränsade kunskaper var min värdering av
föga värde.
Claes hade under ett antal år varit till ovärderlig
hjälp med min ”Frogeye” så hans omdöme ﬁck
vara avgörande för om jag skulle ge mig in i
budgivningen eller inte.
Ronny hade köpt bilen 1977 då den i annonsen
uppgavs vara nyrenoverad. Renoveringen
hade skett med grova penseldrag, eller vad
sägs om stolar från FIAT 124, hemmagjord
instrumentpanel, värmepaket från en Ford
m.m. Ronny satsade på en helrenovering.
Renoveringen är mycket väl dokumenterad och

tog 12 år då allt återställdes till original.
Bilen tillverkades 20 mars - 21 april 1961
och skeppades till Sverige den 29 maj samma
år. Original var den Healey Blue men Ronny
valde att konvertera den till nuvarande
Ivory/BRG.
Budgivningen drog ut lite på tiden då det
fanns intressenter i England som skulle komma
över. Som tur var bävade de för en snöresa med
släp t.o.r. Göteborg- Fagersta och ställde in sin
resa. Jag hade själv kollat in bilar i England och
prisnivån där var betydligt högre än hos oss.
I början av mars var Ronny tvungen att tömma
sitt garage. Han hade då sålt 8 av sina 10 bilar
och skulle ﬂytta till Öland. Med sig tog han
ögonstenen, en SAAB Sport som han bl a kört
Monte-Carlo rallyt och Tulpanrallyt med.. Dessa
rallyn körde han i spåren av Erik Carlsson ”på
taket” och ﬁck support av hans serviceteam.

Jag satsade på ﬁnt väder och körde ned Healeyn
till Hässelby. Ronny verkade bekymrad och bad
mig ringa så fort jag kom fram. Jag förstod
senare att detta var en av de allra längsta resorna
bilen gjort de senaste 20-25 åren.
Monica och jag skulle ju med till England i
september så Claes sa till mig att köra mycket
för att på en bil som stått still så mycket kan alla
möjliga ”konstiga” fel uppstå.
Ett sådant var när vi en dag åkte till Norrtälje.
Plötsligt började det dunka allt kraftigare. Det
visade sig att slitbanan på ena däcket släppt.
Däcken, ﬁna Michelin, som enligt killen på
gummiﬁrman gått mindre än 200 mil visade
sig vara tillverkade 1975! Han sa något om att
gummi är en färskvara.....
Jag försöker hålla bilen i bra skick men ser till
att köra den en del också.
19

Färg

Galleri
Kjell Åmans 3000 mk II 1961
foto: tommy lyngborn
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Landsarkiv
ARKIVÖVERSIKT
Län
A-Stockholms stad

C - Uppsala

Var?
Länsstyrelsen i
Stockholm
Länsstyrelsen i
Stockholm
Landsarkivet i
Härnösand
Landsarkivet i
Härnösand
Landsarkivet i Uppsala

D - Södermanland

Landsarkivet i Uppsala

E - Östergötland

Landsarkivet i Vadstena

www.ra.se/ula/Forskarservice/fordonsregister.
html
www.ra.se/ula/Forskarservice/fordonsregister.
html
www.ra.se/vala/

F - Jönköping

Landsarkivet i Vadstena

www.ra.se/vala/

G - Kronoberg

Landsarkivet i Vadstena

www.ra.se/vala/

H - Kalmar

Länsstyrelsen i Kalmar

www.h.lst.se

I - Gotland
K - Blekinge
(L - Kristianstad)
M - Skåne
N - Halland
O - Västra
Götaland
(P - Älvsborg)

www.ra.se/lla/
www.ra.se/lla/
www.ra.se/lla/
www.n.lst.se
www.o.lst.se
www.o.lst.se

E-mail: it@o.lst.se

www.o.lst.se

E-mail: it@o.lst.se

S - Värmland
T - Örebro
U - Västmanland

Kommunarkivet
Landsarkivet i Lund
Landsarkivet i Lund
Landsarkivet i Lund
Länstyrelsen i Halland
Länsstyrelsen i Västra
Götaland
Länsstyrelsen i Västra
Götaland
Länsstyrelsen i Västra
Götaland
Värmlands arkiv
Länsstyrelsen i Örebro
Landsarkivet i Uppsala

e-mail / telefon /
brev
e-mail / telefon /
brev
e-mail / telefon /
brev
e-mail / telefon /
brev
tel 0498-26 93 93
online
online
online
e-mail/telefon
E-mail: it@o.lst.se

tel 054- 61 77 30
e-mail / telefon
online

W – Dalarna*

Landsarkivet i Uppsala

X - Gävleborg

Landsarkivet i
Härnösand
Landsarkivet i
Härnösand
Landsarkivet i
Härnösand

www.t.lst.se
www.ra.se/ula/Forskarservice/fordonsregister.
html
www.ra.se/ula/Forskarservice/fordonsregister.
html
www.ra.se/hla

online

www.ra.se/hla

online

www.ra.se/hla

online

B- Stockholms län
AC - Västerbotten

HANDLEDNING OM HUR MAN FÅR VINTERN ATT GÅ FORTARE NÄR MAN RENOVERAT KLART SIN HEALEY
Av: lennart nystedt

H

ar man en Austin-Healey ﬁnns det alltid
någonting att pyssla med. Det ﬁnns
alltid något att förbättra. Är det inte
dags att lacka motorutrymmet? Behöver inte
förarstolen ny stoppning?
Men de ﬁnns ett fåtal som har varit så pass
ﬂitiga att idéerna tryter. När man har polerat
bilen tre gånger de senaste två veckorna kan
man anse sig klar. Vad gör man då? Jo, man
forskar i sin bils historia.
De bilar som såldes nya här i Sverige har vid
det här laget ofta en ganska brokig bakgrund.
Tack vare den svenska offentlighetsprincipen
och att Sverige är erkänt duktiga på att arkivera
uppgifter går det mesta att hitta om bilens
tidigare ägare. Naturligt är då att utgå ifrån
bilens registreringsnummer.
Registreringsnummer
Först en liten historik om vårt system med
registreringsnummer. Detta är säkert inget nytt
för många men kan vara värt att nämna ändå:
Förr syntes på svenska registreringsskyltar en
länsbokstav för det län där fordonet hör hemma,
med undantag av Stockholms stad som hade
A och Stockholms län som hade B. Om ett
län hade ﬂer än 99999 inregistrerade fordon så
utökades länsbokstaven med ett A. Detta skedde
i fyra ”län”: Stockholms stad, Stockholms län,
Göteborg och Bohuslän samt Malmöhus län.
Systemet byggde på att varje län höll ett register
över samtliga fordon i länet. Registren innehåller

bl a uppgifter om fordonens märke, årsmodell,
chassi- och motornummer, ägare, datum för
ägarbyte, registreringsdatum och datum för
avföring ur registret. På en del kort framgår
också tidigare eller senare registreringsbeteckn
ingar från andra län. Dessa uppgifter fördes för
hand på registerkort. Registreringsbeteckningen
ändrades då fordonets ägare skrev sig i ett annat
län eller om fordonet såldes över länsgränsen. I
och med införandet av ett centralt bilregister vid
Traﬁksäkerhetsverket så avskaffades systemet
med länsvisa registreringsskyltar år 1973 med
början i Uppsala län. Då började man använda
tre bokstäver kombinerat med tre siffror, det
system som används än i dag. Den 1 maj 1973
förbjöds de gamla skyltarna och således var
det nya systemet helt infört. I och med det nya
systemet avskaffades registerkorten och all
information ligger på data. Eller som det hette
så vackert en gång i tiden: ADB-baserat !
Hur går man till väga?
De allra nyaste fordons- och ägaruppgifterna
om bilen ﬁnns att tillgå från vägverket (www.
vv.se). Dessa uppgifter sträcker sig ett par år
tillbaka i tiden. Men för att få en koppling mot
det gamla registersystemet måste man kontakta
Svensk Arkivinformation, SVAR i Ramsele
(www.svar.ra.se).
SVAR har en utmärkt
Internetbaserad söktjänst för beställning av
dokument. SVAR har alla uppgifter om fordon
mellan åren 1973 och 1994. De har även det

BD - Norrbotten

sista registerkortet för bilen från det gamla
systemet och i och med det har en länk till det
gamla registerkorten erhållits. Är sista gamla
registreringsnumret t.ex. U12345 kontaktar man
den myndighet som administrerar västmanlands
gamla arkiv, i detta fall landsarkivet i Uppsala
(var arkiven är placerade varierar från län till län,
se lista). Vid kontakten med länsarkiven skall
även märke och modell uppges då bilnumret
ifråga kan ha suttit på ﬂera fordon. Från arkivet
kommer förhoppningsvis ett antal dokument
och i det äldsta av dessa kan man se om bilen
har varit registrerad i ett annat län. Då blir nästa
steg att kontakta arkivet för det länet o.s.v.
Tillslut kommer man fram till det första kortet
som utfärdades på bilen och målet är nått.
Vad kostar kalaset?
Som sagt gäller offentlighetsprincipen för
denna typ av information. Detta innebär att all
information skall tillhandahållas utan kostnad.
Dock är det inte så i många fall. En viss avgift
för porto och kopiering kan man få räkna med.
Denna avgift är dock blygsam.

Lennart Nystedt
Sprite -62 med 12 tidigare ägare
AH 100 med 21 dito

(R - Skaraborg)

Y - Västernorrland
Z - Jämtland

TYPISKT REGISTERUTDRAG. DENNA

Länk
www.ab.lst.se

www.ra.se/hla

Hur?
e-mail / telefon /
brev
e-mail / telefon /
brev
online

www.ra.se/hla

online
online

www.ab.lst.se

online

online

SÖKNING HAR SITT UPPHOV I GÄV-

*) F.D. KOPPARBERG

INGVAR

FÄRDIGA ATT FYLLA I. ÖVRIGA FÅR MAN KONTAKTA MED E-MAIL, TELEFON ELLER BREV. KONTAKTUPPGIFTER FINNS PÅ DE HEMSIDOR JAG ANGETT.

LEBORGS LÄN (X56519). ÄGAREN
WINQVIST

ÄR

BOSATT

I

I LISTAN OVAN HAR JAG I FÖRSTA HAND TAGIT UPP INTERNETBASERADE KONTAKTVÄGAR. DÄR DET ÄR ANGIVET

”ONLINE” FINNS UTMÄRKTA FORMULÄR PÅ INTERNET

KRISTIANSTADS LÄN (L18454) OCH
ANTINGEN

SÅLDES

BILEN

ELLER

SÅ FLYTTADE HERR WINQVIST TILL
SKÅNE (M40315) DEN 29/10 1960. OBSERVERA ATT DET ÄR VANLIGT MED
FELAKTIGHETER,
GÄLLER

SPECIELLT

MODELLBETECKNINGEN,

VAD
PÅ

REGISTERKORTEN. DENNA BN1:A ÄR
REGISTRERAD SOM”AUSTIN HEALY
SPORT”

LÖN FÖR MÖDAN 2.

LEKVATTNET 1955 ELLER -56. MIN 100 STÅR OCH GLÄNSER IKAPP MED EN AN-

NAN SKÖNHET. GLANSEN PÅ MIN 100 HAR FALNAT BETYDLIGT PÅ DE 50 ÅR SOM
GÅTT. DEN DÅVARANDE ÄGAREN BERÄTTADE FÖR MIG ATT REDAN DÅ LÄCKTE
OVERDRIVEN FRISKT, MEN BILEN
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LÖN FÖR MÖDAN 1.
HÄR STÅR MIN SPRITE SOM NY 1962 UTSTÄLLD I RESERVDELSBUTIKEN HOS FIRMA AUTOSERVICE I MORA AB. DENNA GÅNG VAR DET FÖRSTE ÄGARENS BROR (SITTANDES PÅ
FRAMSKÄRMEN) SOM SÖKTE RÄTT PÅ MIG. TYVÄRR KAN JAG MEDDELA ATT RATTMUFFEN FÖRSVUNNIT UNDER ÅREN SOM GÅTT….

”GJORDE 200 KNUTAR PÅ FLOTTSUNDSRAKAN”.

INTE ILLA! NÅGON GÅNG DÅ BILEN BLIR FÄRDIG VORE DET KUL ATT, OM MAN KAN
HITTA TILLBAKA TILL DENNA KURVA, FÖRSÖKA ÅTERSKAPA FOTOT...

23

More

abilities

Här följer en fortsättning på språkövningen från nummer 98. Denna gång handlar det om
Steve Nortons nya projekt, Cape Sport 100. Detta är press-releasen som kom förra året.
Steve sitter vid telefonen och väntar ivrigt på din beställning, bilen är till salu.
Introducing the CapeSport 100

G

et set for the CapeSport 100, the
second in Cape International’s series of
limited edition cars for the discerning
connoisseur.
The very ﬁrst CapeSport 100 is due to be
launched later this year to coincide with the
50th anniversary of the 100S. Designed around
the visual concept of the Sebring, it makes use
of original 100 parts, as well as the best from
Cape’s extensive and ever-growing range of
CapeSport performance upgrades.

Speciﬁcation & Equipment
Chassis / Body
Restored inner body assembly, which has been
modiﬁed. Outer panels in aluminium like the
100S, including the louvred bonnet. External
ﬁttings are replica 100S and include details
such as a radiator grille, wrap around perspex
windshield, exclusive bonnet hold down pins
and racing style fuel ﬁller cap.

Engine / Gearbox / Ancillaries
Original 100 engine has been fully rebuilt to
fast road spec including high compression
pistons and camshaft. All relevant components
have been lightened and balanced, with inlet
and exhaust ports gas ﬂowed and mated to
manifolds. Exhaust will be side or rear exit
with increased bore size with tubular manifold.
Ancillaries will include uprated starter motor,
alternator conversion, new distributor with
electronic ignition, aluminium radiator, silicon
hoses and alloy rocker cover.
Gearbox / Transmission
Gearbox will be an original non-overdrive,
fully rebuilt with new components where
required. Propshaft will be a fully balanced,
reconditioned original. Axle will be a fully
reconditioned original with a rare 3.545
crown-wheel and pinion, set to compliment
the 100S type non overdrive conﬁguration.
All replacement parts will be new, as will the
mountings and ﬁxings.
Suspension /
Steering
Components
will be powder
coated including
adjustable
trunnions,
polyurethane
bushings and
an uprated anti
roll bar. Rear
suspension
includes uprated
leaf springs,
a telescopic
shock absorber
conversion and an
uprated panhard
rod. Steering
will incorporate
our high ratio
collapsible safety
column with
new idler and
interconnecting
rods. All assembly
parts including
king pins, wire
wheel hubs,
wheel bearings,
suspension
shackles, nuts and
bolts are new.
Brakes / Clutch
Front and rear
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General Notes
This car is the launch model of the CapeSport
100 and we are courting interest from various
quarters wishing to test drive the car for feature
articles in a variety of magazines. This process
usually puts 500+ miles on the car which is a
sensible running in distance. During this time,
anything requiring attention has usually come
to light and can be attended to prior to ofﬁcial
hand-over. The car will have a full MOT, 12
months road fund licence and a full tank of
petrol.

brakes will be converted to disc brakes. Master
cylinder will be new to operate a safety tandem
system with new reservoirs, pipes and hoses.
Original handbrake lever and mechanism, fully
restored and chromed with new cable. Uprated
clutch cover, plate and bearing with hydraulic
operating system via new master cylinder, ﬂuid
reservoir, pipes and hoses.
Fuel
Custom aluminium petrol tank, constructed to
suit the correct 100S type ﬁller cap on the rear
bodywork. Electronic fuel pump, new pipes
and hoses will feed via inline ﬁlter to uprated
M spec carburettors with cold air box.
Electrical / Dashboard
A custom wiring loom will be made to suit
the overall spec of the car including options
such as spot lamps, to be agreed. Wiring loom
appearance will be to original waxed cotton.
All main cables, relays, regulators, ﬂasher
and fuse boxes and connectors will be new
including uprated battery. All lighting will be
Lucas where possible and will include replica
100S ‘Le-Mans’ headlamps. All instruments
will be fully reconditioned to correct original
type including additional oil temperature gauge
as ﬁtted to 100S.
Wheels and Tyres
Five new FIA standard 4.5” 72 spoke painted
wire wheels, ﬁtted with correct inner tubes and
quality radial tyres - all balanced and ﬁtted.
Final colour scheme may require wheels to
be painted. Wheels will be ﬁtted with correct
chromed spinners.
Interior
Seats will be trimmed in leather to match
100S design with slotted backs and ﬁtted with
runners and all necessary packers and ﬁxings.
Three point harnesses are included for driver
and passenger. Flooring and boot space will
be covered in a combination of woollen carpets
and ribbed Armacord where required. The
passenger space ﬂoor will have heat resistant
material and underfelt. Dashboard, doors,
footwells and rear quarters will be trimmed to
suit interior colour choice and overall scheme.
Steering wheel will be 100S replica ﬁtted to
quick release boss in a choice of slotted or
drilled spokes.
Speciﬁcation - General
The cockpit will be ﬁtted with a tonneau
cover. General equipment will include a period
toolkit and jack, current ﬁrst aid kit and ﬁre
extinguisher. The spare wheel will be secured
with correct 100S leather strap.
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Av pg johansson

Steve Pike, the guru of Austin Healey 100S

AUSTALIAN CRUISING, STEVE PIKE I NUMMER 45

A

FOTO: AUTOFAN MEDIA

ustraliensaren Steve Pike driver
tillsammans med sin hustru Helen
March Restoration i Bacchus March
i Victoria Australia. Han är mycket välkänd
runt om i världen för sin långa erfarenhet av
renovering av Austin Healey och speciellt av
100S.
Steves intresse för Austin Healey började
1964 under julledigheten i en stad vid kusten
som heter Rosbund, där han såg en svart och
röd 100/4. Detta första möte med detta bilmärke

gav ett så bestående intryck att Steve i november
1969, tillsammans med sin fästmö Helen,
inhandlade en 100 BN2 1956 års modell.
De grundlade ett långt ﬁnt förhållande
genom sitt giftermål april 1970. Med sitt nya
medlemskap i Victorian Austin Healey Healey
Owners Club deltog de i alla aktiviteter som
klubben hade och deras entusiasm för bilmärket
bara ökade. BN2 ersattes av en 3000 Mk2 och
åtrån att äga och skaffa erfarenhet av olika
modeller ledde till att han 1974 köpte den

STEVES OCH SONEN DAVIDS TÄVLINGSHEALEYS

andra av de tre prototypstillverkade Austin
Healey 4000. Steve ﬁck också kännedom om en
skadad 100S AHS3510 i Oregon i USA som han
importerade och renoverade.
År 1974 föddes deras första son Andrew och
1976 ﬂyttade de till ett nytt hus där deras andra
son David, föddes. Healey 4000 såldes och
AHS3510 ersattes med AHS3901.
Innan de ﬂyttade till sitt nya hus härjade en stor
skogsbrand nära deras fastighet. För att hindra
sin 100S från att brinna upp beslutade han att

rulla ner bilen i en damm. Under 1980 gav
Steve upp sin karriär som ekonom och satsade
helhjärtat på att bygga upp March Restoration
för att på heltid reparera och renovera Austin
Healeys.
Steve har under alla dessa år renoverat 20
och kört 28 av den totala produktionen på 55 st
100S. En intressant sak om dessa bilar är att de
alltid benämns i chassinummer, det är ju inte så
många av dem så det är lätt att identiﬁera dem.
Steve har också erfarenhet som racerförare

JOHANSSONS OCH PIKES UTANFÖR MARCH RESTORATIONS

och framför allt avHealeys, i hans team ﬁnns två
stycken, varav en Mk2 för sonen David och en
BN7 Mk1 för honom själv.
Under min och mins frus besök hos Pikes i
Australien i oktober 2005 hade Steve precis

slutfört uppbyggnaden av Wiet Huidekopers
röda 100S OWD 543, samtidigt som det pågick
en renovering av Wiets AHS3808 inför 50th
anniversary i Australien för 100S. Om detta kan
du läsa i en annan artikel i denna tidning.

Sir Geoffreys ruta - rapport från kattconcour

Hej, det är jag igen!
Den här gången tänker jag berätta hur det går till på concour (utställning).
Kattutställning går ut på samma sak som en concour, den som är bäst putsad och närmast
standard vinner.
På utställningen får man sitta i ett garage (bur) tills det är dags för bedömning.
Man tävlar i olika
klasser: m o d e l l
(kattras), årsmodell
(åldersklasser),
original
(fertil),
modiﬁed (kastrater)
och färg.
Issigonis (min ”lillebror”) tillhör SBIa 11 H som betyder att han är Helig Birma,
blåmaskad, 6 – 10 månader, hane. Jag tävlar SBIn21 12 H
som är Helig Birma, bruntabby, över 10 månader, kastrat.
Man får poäng för olika detaljer t ex öronplacering, form på
ögon, längd på svans, pälskvalitet.
Det kan väl jämföras med dörrpassning, kofångarens
placering och lackering.
Issigonis var välputsad till den senaste concouren och ﬁck
bedömningen Excellent 1 och Bäst i Variant men jag hade
hårt motstånd av en äldre medtävlare och ﬁck nöja mig med
Excellent 2.
Morr från ”Sören” Geoffrey.
ISSIGONIS I ”GARAGET” DEKORERAT MED KOKARDER. TRE AV FÄLGARNA (TASSARNA) VAR
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DÅLIGT PUTSADE SÅ MATTE TYCKTE INTE ATT DOM SKULLE FÅ VARA MED PÅ BILD.
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Av: helen elmgren

F

örsta gången jag såg den blev jag
mycket besviken!

En sommardag i juni 1954 morrade det
lite extra nere vid vägen vid sommarstället
i Lännersta på Värmdön. Det lät inte som det

”bilen som gav mig en hobby, min man och ett roligt jobb”
mysigt faktiskt och jag ﬁck precis plats med en
fot på var sida om kardan.
1959 ﬁck pappa jobb i Liberia i Afrika. Han
skulle vara borta ett halvår men efter detta halvår
blev det istället så att mamma och jag åkte ner
till honom och vi blev kvar i fem år.

precis vanligt då (kanske inte nu heller). En
dag kom en kille och frågade om jag visste att
det fanns en klubb för sådana bilar som jag nu
hade.

Medlem i klubben

- Kul, tyckte jag och ringde upp någon som
vars namn jag nu inte kommer ihåg. Kanske
var det Kjell Broberg? I vilket fall som helst så
blev jag medlem i klubben och efter något år
eller några, så ﬂyttades bilen till det fantastiska
jättegaraget på Kungsholmen. Vilket ställe!!!
Gratis värme och en hyra på 50:-/mån, egen
plats och 16 grabbar i ungefär min ålder, fast jag
hade ju fästman då och alla andra hade också
respektive, men det var en kul stämning i S:t
Eriks Motorhistoriska Förening som vi kallade
oss. Många minns säkert pubkvällarna med
kaffe och bullar, korv och starköl på ett oljigt
garagegolv.
Kanske minns några också när vi ﬁck besök av
polisen en kväll och alla starköl beslagtogs. Det
var inte så kul kan jag säga. Polisen var i själva
verket på jakt efter det tvivelaktiga sällskapet
i garaget bredvid men de öppnade inte så vi
släppte in dem och var vänliga!!
Efter några veckor ﬁck vi i alla fall tillbaka
ölen de beslagtagit. Efter det blev vi lite mer
försiktiga med vilka vi släppte in!
brukade när pappa kom hem. Men det var pappa
och han hade en alldeles ny röd liten öppen bil
som lät speciellt.
Jag hade väntat länge på pappa så jag rusade
ner till parkeringsplatsen för att krama honom.
Sen ﬁck jag se att det bara var två säten i bilen
och jag tänkte att nu skulle ju inte jag få plats!
Pappa såg nog vad jag tänkte för han pekade
på den lilla skinnklädda kardankåpan och sa att
– där kan du sitta. Det var ju inte så noga med
säkerheten och bilbälten fanns knappt på den
tiden.

Många mil utan bälte

Tyckte nog ändå inte att jag kände mig
välkommen i bilen så jag såg fortfarande dyster
ut och pappa lyfte upp mig och sa att han hade en
överraskning. Han öppnade bagageutrymmet och
där låg en alldeles ny röd tvåhjuling. Då blev jag
överlycklig och ville genast cykla.
Jag var fyra år då och det blev många mil
på kardankåpan mellan mor och far, både den
sommaren och följande vinter och några år till.
På vintern ﬁck jag sitta på batteriluckan, det
gick ju bra när sufﬂetten var uppfälld, riktigt
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Healeyn går i pension

Healeyn hade vi lämnat på landet, den stod lite
slarvigt inkörd med nosen halvvägs under huset
och ingen brydde sig mer om den. Det gjorde
man ju inte då. Pappa parkerade sin Jaguar MkV
på parkeringen på Bromma när han åkte iväg
och där stod den. Åren gick och några gick och
plockade delar och till slut var väl bara skalet
kvar av bilen.
Min man Gunnar minns att han såg bilen när
han var ute på Bromma och tittade på ﬂygplan
och han undrade alltid var det var för idiot som
hade ställt ifrån sig en så ﬁn bil där ute. Han
visste ju inte då att han skulle gifta
sig med idiotens dotter många år
senare.
Hemkomna från Afrika ﬂyttade
Healeyn till ett garage. Sedan
byttes garage ett antal gånger tills
jag ﬁck bilen i present när jag
fyllde 18 år.
Det var naturligtvis en fantastisk
18-årspresent, men bilen var ju
ganska rostig och medfaren så
det var ju inte så att
jag kunde ta den
och glida ut i
sommaren när
jag tagit körkort.
Ryktet gick ju
i plugget om att
Helen hade fått
en bil i present,
det var ju inte

Henrik och Kenneth var mycket stränga med
det.
Det var ju oerhört viktigt att bilen skulle vara i
originalutförande för att sedan kunna få MHRFförsäkring.
Både framskärmarna och tröskellådorna var
rostiga naturligtvis. Ena bakskärmen var hyfsad
och det fanns en ny vänster bakskärm som pappa
köpt på 50-talet.
Elsystemet var bortom räddning och det var
väl bra för sådant ska man byta ut. Klädseln på
sätena var mycket bra och jag har fortfarande
inte bytt ut den, fast det börjar bli lite sprickor i
sittdynorna. Dörrsidorna var helt slut, så där ﬁck
jag såga ut nya och klä med nytt galon, ganska
kul jobb faktiskt.

Äntligen går motorn

Motorn hade det inte varit något fel på när
bilen ställdes av men topplocket var sprucket,
det lämnades in för lagning och jag minns
fortfarande den kvällen när telefonen ringde
och det enda jag hörde var motorljud i luren.
Det tog några sekunder innan jag förstod att det
var min egen motor som tuffade och gick där i
garaget på Kungsholmen. Kenneth och Henrik

En strööken vogn

Flitiga mekar

Alla mekade i garaget och speciellt Henrik
Engström och Kenneth Andrén som hjälpte
mig jättemycket. Dom ﬁck också lite betalt
men framför allt så satte de mig i arbete och jag
ﬁck lära mig både det ena och det andra. Jag
har borrat och skruvat och skrapat och slipat
och lyft och burit och sytt och tvättat, målat och
svurit.
Min bil var något ”förbättrad” av min pappa.
Han hade sina egna idéer om vad som var
praktiskt och det var naturligtvis helt omöjligt
att inte ändra tillbaka dessa ”förbättringar”
så att bilen åter blev i originalutförande.

hade startat den och kunde konstatera att den
gick alldeles utmärkt.
Svetsjobben lämnades bort och den duktige
Bosse Johansson tog på sig jobbet att laga de
karaktäristiska sprickorna i karossens främre
hörn invid motorhuven och när det var klart
var det också dags för lack. Då var motorn
nymålad i rätt grön nyans och alla andra
delar som skulle vara svarta som kylaren och
bromsvätskeburken var nymålade, förgasarna
rengjorda och halvmatta, kåpan var blank och
ﬁn. Motorrummet var nymålat.
Allt detta var nästan förstört när jag hämtade
bilen från lack som gjorts av en liten skuttﬁrma
på Kungsholmen. Rosa slipdamm hade lagt sig
över alltihop trots att jag varit så noga med att
täcka över. Slipdammet var nästan omöjligt att
få bort. Det blev många timmar med tandborstar
och annat för att komma åt.

Jätteläcker!!!

Trots det så såg ju bilen jätteläcker ut med
blank röd lack. Dags för strålkastare, lister,
vindruta, stötfångare m m.
Enthusiast nr
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Nu hade bilen stått i Kungsholmsgaraget i
nästan tre år. Jag började bli rätt otålig och
ville att bilen skulle bli klar någon gång. På
alla Healeymöten ﬁck jag åka med någon
annan eftersom jag inte hade egen att åka med.
Robban Petersson och jag har åkt en hel del mil
tillsammans på 70-talet både i hans 100 och i
den stora Jaguar Mk VIII. Roligt det också men
jag längtade så efter MIN bil.
Trots att jag lärde mig mycket så
kunde jag inte klara av att slutföra
jobbet ensam. Till slut erbjöd
jag Henrik och Kenneth en extra
summa förutom timpenningen
och då blev det extra fart. De hade
ju faktiskt egna bilar och familjer
att ta hand om så jag klagar inte.
När jag fyllde 30 hade mina
kamrater samlat ihop och köpt
ett formsytt överdrag till min bil
som jag fortfarande har kvar och
använder.
Så kom den stora dagen i juni 1980
när jag kunde åka till Bilprovningen
och göra en registreringsbesiktning. Bilen hade
ju varit avställd i 19 år så det blev invägning och
hela proceduren igen, men det gick bra. Jag var
smått euforisk och oerhört tacksam
för den hjälp jag fått och samtidigt
lite stolt över allt jag gjort själv och
allt jag lärt mig om min bil.

Denna sommar ﬁck jag så äntligen
åka egen bil till Healeymötet i
Söderköping. Vädret var fantastiskt,
varmt och soligt. Kommer ihåg att
när jag körde in på parkeringen så
kom Öisten Fauchald emot mig och
sa ”den är strööken”. Jag blev nästan
lite förnärmad tills jag ﬁck veta att
det på norska betyder att han tyckte
att bilen var jätteﬁn!
Det mötet var extra roligt med en
massa skojiga aktiviteter som inte
hade med bil att göra, samt att jag
som sagt äntligen ﬁck åka både dit
och hem i egen Healey.
När nu bilen var klar och användbar blev det
inte bara en pilgrimsfärd till England. Nej, både
Henrik och Kenneth tyckte att nu borde jag ju ta
licens och köra historisk racing. Det är så himla
kul tyckte dom, som varit bl a på Prix Maritim
utanför Travemünde.
Lydig som man är så
tog jag licens i Karlskoga
och året efter följde jag
med grabbarna till Prix
Maritim.
Tävlingen
består av två delar, ett
rally på avspärrade
vägsträckor och en
tävling på en liten bana
som heter Travering, där
man körde två och två.

Gunnar Elmgren följa med. Jag körde också
några andra race på Anderstorp och Mantorp.
Man packade bilen hemma i Stockholm, väl
framme på banan tömde man bilen på allt, fällde
rutan, pumpade däcken, satte på sig balaklavan,
de ﬂamsäkra sexiga, overallen och hjälmen. Sen
körde man och så släppte man ur luften, upp
med rutan och åkte hem.

Sen tyckte jag att det räckte för mig, jag var
inte särskilt snabb och det blev för mycket allvar
när alla började prata om racingdäck, annan
topp, andra förgasare med mera. Det hade jag
liksom inte råd till.
I den vevan hade jag träffat Gunnar och
eftersom han också körde historisk racing i en
annan division än jag så var det roligare att följa
med honom och hjälpa till än att åka ensam. När
Gunnar slutat köra historiska Grand Prix-bilar
bad han Magnus Karlsson göra en ordentlig
översyn av Healeyn. Nu är den i bättre skick än
någonsin.

Femtioårskalas

En höjdpunkt var bilens femtioårsdag som
vi ﬁrade i juni 2004. Hela Healey-gänget i
Stockholm var inbjudet till Gunnars hangar på
Skå-Edeby Flygplats. Vi bjöd på sprattelvatten,
tårta och kaffe. Ett tiotal Healeys av olika
modeller mötte upp för att gratulera min bil
som är en av de äldsta i landet och vad jag vet
den enda som varit i samma ägarfamilj sedan
ny. Sedan dess har det bara blivit nöjesturer på
vägen med min lilla ﬁna underbara röda bil.
Bilen som gav mig en hobby, min man och ett
roligt jobb; inte dåligt av en liten röd bil.

Historisk racing

Det var verkligen
jättekul att vara där och
jag tror att jag körde
där tre gånger, den sista
gången ﬁck en viss
29

Hela sanningen om Donald Healey
Få bilmärken är så tydligt kopplade till sin grundare som Austin Healey.
Vem var Donald Healey egentligen, vad var det som drev honom, hur kom det
sig att Healey blev Austin Healey och vad hände sen.
Berättelsen om Donald Healey är en fascinerande nutidshistoria för oss
bilentusiaster.
Med start i detta nummer ska vi berätta historien om Donald Healey.

Donald Healey 1898-1988
Följande källor ligger till grund för artikeln;
Donald Healey, My World of Cars av Peter
Garnier och Brian Healey, The Healey Story av
Geoffrey Healey. Healey, the Handsome Brute
av Chris Harvey, Austin Healey 100 & 3000
series av Graham Robson samt en rad olika
tidningsartiklar, material från Internet mm..
Även bilderna är hämtade från dessa källor,
därav den lite sämre bidkvaliten.
Av: anders gustafson

------------------------------------------

D

onald Mitchell Healey, föddes i
Perranporth som ligger i norra Cornwall
den 3:e juli 1898. Han visade tidigt ett
stort intresse för mekanik och efter skoltiden
började han som lärling hos ﬂygplanstillverkaren
Sopwith. Under första världskriget tjänstgjorde
han som pilot i the Royal Flying Corps. Efter en
kraschlandning 1916 var ﬂygarkarriären dock
över. Han återvände till Perranporth och utbildade
sig till fordonsmekaniker. Med ekonomiskt stöd
av sin far startade han en mindre bilverkstad i
hemstaden. Förutom bilreparationer sysslade
han även med biluthyrning och taxiverksamhet.
Intresset för motorsport växte med åren och
han började tävla i lokala backtävlingar och
”speeed-trials”.
Tävlandet tog över mer och mer och under
20- och 30-talet tävlade Donald Healey frekvent
både nationellt och internationellt. Bilarna som
användes var av olika märken, Buick, Panhard
och Ariel var några av dem. 1929 deltog han
första gången i Monte Carlo rallyt i en Triumph
Super Seven Saloon, dock utan att komma i mål.
Framgångarna kom efter hand och han blev med
åren en internationellt erkänd förare. Inte minst
då han som förste Engelsman vann Monte Carlo
Rallyt 1930 i en mäktig 3-liters Invicta, en bil
som var byggd för tävlingar redan från fabrik.
Under mellankrigstiden var en mycket viktig
del av biltillverkarnas marknadsföring att visa
framgångar i olika tävlingssammanhang. Hade
man dessutom en känd tävlingsförare anställd
kunde marknadsföringen bli extra framgångsrik.
Triumph Motor Company letade i början av
1930-talet efter en person som förenade teknisk
kunskap och innovation med tävlingserfarenhet.
Donald Healey hade de rätta kvaliﬁkationerna
och eftersom verkstaden i Perranporth var såld
vid denna tid, accepterade han erbjudandet
att bli teknisk chef på Triumphfabriken i
30

Warwickshire. Han skulle komma att stanna starta en fullskalig biltillverkning krävdes
hos Triumph ända tills andra världskriget dock ett företag och The Donald Healey Motor
bröt ut, de sista åren som ansvarig för design Corporation bildades med ett kapital av 50 000
av nya modeller.
pund 1946. Serietillverkningen av den nya bilen
Donald Healey var intresserad att utveckla startade i egna lokaler, en gammal hangar, i
en egen tävlingsbil för att
konkurrera med bland annat Alfa
Romeo och deras åttacylindriga
2,3 liters kompressormatade
Monza. Under Donald Healeys
ledning tog Triumph fram
en motor som var nästan
identisk med Alfa-maskinen.
Den monterades i en Triumph
Dolomite –34, en två-sitsig
vagn som i första hand tagits
fram för tävlingsverksamhet.
Donald Healey startade i
1935 års Monte Carlo rally
DONALD I EN TRIUMPH DOLOMITE I SIN HEMSTAD PERRANPORTH, CORNWALL
med Dolomiten. Starten denna
gång var från Umeå. Bilen
fungerade bra men man tvingades bryta efter Warwick.
en svår kollision med ett tåg i Danmark. 1936
Mellan 1946 och 1950 tillverkades ett antal
kom Donald Healey åtta i Monte Carlo Rallyt olika modeller av bilen, alla med samma
i en något ombyggd Dolomite, denna gång chassi och drivlina. Elliot och Westland, men
startade man från Tallin. Dolomiten blev dock även Duncan, Abbot och Tickford bidrog med
aldrig någon stor framgång för Triumph trots karosser av olika utformning. 1949 tog Healey
bra prestanda och tilltalande egenskaper.
fram en egen racingmodell, Silverstone. Denna
Under kriget arbetade Donald Healey på blev mycket populär bland dåtidens racerförare,
Humber med tillverkning av militärfordon. inte minst tack vare ett attraktivt pris på strax
Drömmen om en egen sportbil levde vidare och under 1000 pund före skatt, men också eftersom
tillsammans med kollegorna Ben Bolden och den visade sig framgångsrik på racerbanan. 1952
Sammy Samprieto blev planerna verklighet och lyckades Tommy Wisdom slå ”The World Hour
tillsammans konstruerade dessa tre en helt ny Speed record at Monthléry” i en Silverstone.
sportbil på kvällar och helger. Donald Healey
Även om företaget gick bra och bilarna
var mycket imponerad av BMW 328-motorn var kända för kvalitet och höga prestanda så
som hade konstruerats strax för kriget och ville insåg Donald Healey tidigt att han måste öka
gärna ha den som drivpaket, men detta var volymerna för att man skulle kunna överleva
inte möjligt i efterkrigstidens Europa, främst på lägre sikt. Riley-motorn började bli gammal
beroende på att det var svårt att får leveranser av och en ersättare skulle komma att krävas,
reservdelar och material.
dessutom skulle Riley inte kunna producera
Istället blev det Riley som kom att bidra med en större volym. Under en resa till USA 1949
drivlinan till den nya bilen. Donald Healey hade träffade Donald Healey direktören för Nash,
sedan sin aktiva tävlingsperiod goda kontakter George Manson. Detta möte resulterade i ett
med Riley. Dessa utnyttjades och man gick med samarbete som skulle hjälpa Healey att slå sig
på att leverera en komplett drivlina med en 2,4 in på den amerikanska marknaden. Nash Healey
liters motor på 100 hk till bilen.
Motorn som var ganska avancerad
med dubbla överliggande kamaxlar
var framtagen för racing.
Den första prototypen, en öppen
roadster, byggdes av Westland
Engeneering i Hereford. Därefter
togs en Saloon fram av Elliot i
Berkshire. I januari 1946 visades
bilarna för en mycket entusiastisk
192,9 MPH I BONNEVILLES SALTÖKEN MED
motorpress och detta resulterade i
KOMPRESSORMATAD 100S SPECIAL STREALMINER
ett stort antal ordrar. För att kunna
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som bilen kallades, producerades 1950-54 och
såldes enbart på den amerikanska marknaden.
För hemmamarknaden togs en liknande bil fram
men med drivlina från Alvis.
Donald Healey gjorde ett antal resor till USA
kring 1950. Den växande medelklassen där
började få det relativt bra ekonomiskt vid den
här tiden och kunde unna sig lyxen att äga en
sportbil. Han uppmärksammade att det fanns
ett gap mellan de billiga och ganska enkla bilar
som MG tillverkade och de relativt dyra Jaguar
XK120, den egna Nash Healey´n med ﬂera. Här
fanns en marknadspotential som ännu inte var
fylld och en vision om en bil som var billig att
köpa och underhålla, men tillräckligt bekväm
och snabb för att attrahera en större kundkrets
formulerades i huvudet på Donald Healey.
Arbetet med den nya bilen startade i största
hemlighet under 1951. Bilen skulle kräva annan

NASH HEALEY

typ av motor och drivlina än det som Riley och
Nash bidragit med. Man ville inte stöta sig med
det beﬁntliga leverantörerna av komponenter,
därav hemlighetsmakeriet. Donald Healey
kontaktade Leonard Lord som var chef för
Austin. Ett avtal om leveranser av den 2,6 liters
motor som var framtagen för Austin Atlantic
skrevs. Även komponenterna för drivlinan samt
fram och bakvagn togs från Austin. Donald
Healey var dock inte nöjd med den beﬁntliga
växellådan, utväxlingen var inte optimal för
bilen. Detta löstes genom att låsa första växeln
och addera en överväxel som fungerade på trean
och fyran. Bilen döptes till Healey 100 för att
markera att den hade 100 hk och skull klara en
toppfart på minst 100 mph. Karossen ritades
av en ung Gary Cooker som arbetade som
konstruktionsritare på Healey Motor Company.
Bilen premiärvisades på London Motor show
1952 med prislappen £850 och blev något
av en showstopper. Detta trots att Donald
Healey gömde bilen mot en pelare för att dölja
frampartiet som man inte var riktigt nöjd med.
Austin hade 1952 slagits samman med

Nufﬁeld-koncernen, där även
Morris ingick och bildade nu
BMC. Bolaget saknade en
attraktiv sportbil i sortimentet
och man kan säga att det
pågick en sorts tävling mellan
sportbilstillverkarna
Healey,
Triumph, med TR2:an nästan
klar och MG, som hade kommit
en bit med utvecklingen av
MGA:n (även Jensen och FraserNash fanns med i bakgrunden).
Leonard Lord kände självklart
till den nya Healey 100, BMC
var ju leverantör av drivlinan,
och i samband med att han ﬁck
se den på London Motor Show
blev han mycket entusiastisk. Här fanns en färdig
sportbil som inte bara skulle passa i BMC:s sortiment,
den var dessutom utställningens dragplåster.
LONDON MOTOR SHOW 1952.

Samarbete föreslogs och bilens namn ändrades
snabbt till Austin Healey 100.
Avtalet med BMC innebar att Donald
Healey skulle stå för utveckling, design
och
tävlingsverksamhet
medan
BMC
med
sin
produktionskapacitet
samt
stora nät av återförsäljare och
verkstäder, både i England
och USA skulle tillverka,
marknadsföra och sälja bilen.
De
första
20
bilarna
tillverkades i Healeys lilla
fabrik i Warwick. När Austin
sedan
gjort
nödvändiga
förberedelser så ﬂyttades
produktionen till BMC:s fabrik
i Longbridge där man startade
serieproduktionen sommaren 1953. Redan
samma år vann bilen utmärkelserna ”the Grand
Premium Award” på Miami’s World Fair och
“International Motor Show Car of 1953” i New
York. För att marknadsföra bilen genomfördes
ett rekordförsök med en standardbil i saltöknen
i Utah. Medelhastigheten uppmättes till 103,94
mph över en sträcka på 5 km.
Vid sommartid 1954 producerades ca 100
bilar per vecka i Longbridge.
Totalt byggdes 14 600 bilar de
tre första åren.
För Donald Healey var
tävlingsverksamheten central.
För att marknadsföra bilen
körde han en specialversion av
100:an med strömlinjeformad
kaross och 224 hk den ﬂygande
kilometern 1954. Hastigheten
uppmättes till 192,6 mph.
1956 lyckades Donald Healey
att passera 200 mph-gränsen
i en uppgraderad version
av samma bil, ”The 100S

Streamliner”. Man fortsatte att utveckla bilen
för racing och 100S-modellen (S=Sebring) som
endast tillverkades i 50 exemplar blev kronan
på verket. Man startade med två stycken 100S
i 1955 års Le Mans. Förare var Sterling Moss
och Lance Macklin. Den bil som Lance Macklin
körde var inblandad i den stora olyckan när en
Mercedes körde ut i publikhavet och dödade 50
personer. Moss lyckades bättre och nådde en bra
placering. På Sebring samma år kom 100S 6:a
totalt och 1:a, 2:a och 3:a i sin klass.
Austin Healey 100 ersattes 1956 av 100/6.
Donald Healey ansåg att en fyrsitsig modell
skulle kunna nå en bredare publik och därför
förlängdes karossen något för att öka utrymmet
i sittbrunnen. Med facit i hand kan man
konstatera att trots ﬁna reklambilder med vackra
ﬂickor i baksätet så blev det aldrig någon riktig
fyrsitsig vagn. Inför lanseringen av den sista
modellen av 3000 – BJ8:an 1964 gjorde
man ryggstödet vikbart så att baksätet
kunde förvandlades till ett extra utrymme
för bagage. Förmodligen det bästa sättet
att nyttja utrymmet.
Den 4-cylindriga motorn man använt i
100:an skulle fasas ut ur produktionen och
därför valdes den 2,7l stora sexa som fanns
i bl a Austin Westminster. Motorbytet
ﬁck en hel del kritik i motorpressen.
Man ansåg att bilen blev både slöare och
tyngre att hantera. Motorn utvecklade
ungefär samma effekt som den tidigare fyran,
men vägde betydligt mer, något måste göras.
BMC tog då fram ett nytt topplock speciellt för
Healeyn med bättre prestanda och i november
1957, i samband med att tillverkningen ﬂyttades
från Longbridge till MG-land i Abingdon
introducerades den uppgraderade motorn.
Efterfrågan på en rent tvåsitsig version av bilen
gjorde att man lanserade en sådan 1957. En
modell som kom att ﬁnnas fram till 1962.
När nu BMC hade tagit hand om produktion och
försäljning kunde Donald Healey koncentrera
sig på racing och rallyverksamheten. 100:an
och 100S visade sig vara bra på racerbanan.
Med 100/6-modellen ﬁck man en bil som skulle
komma att fungera mycket bra i rallyn. Bilen var
robust och uthållig. När sedan 3000-modellen
kom 1959 ﬁck man också prestanda som skulle
komma att ge BMC stora framgångar under 60talets första hälft. Förare som Bröderna Morley,
Pat Moss, Paddy Hopkirk, Timo Mäkinen och
Rauno Altonen nådde alla stora framgångar i
Big Healeys.
Fortsättning i nästa nummer!

DONALD HEALEY OCH SIR LEONARD

LORD I SAMSPRÅK UTANFÖR INGÅNGEN TILL LONGBRIDGEFABRIKEN.
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5-ÅRSJUBILÉET I JUNI 1975
VID

SVARTÅ

NÅGRA

HERRGÅRD.

ENGELSKA

BILAR

DELTOG. NÅGON SOM KÄNNER IGEN SIG?

-funderingar från klubbens barndom, nedtecknade av medlem nummer 37 Olle Nymark
ret var 1970. E�er a� ha avverkat
några MGA och MGB, var det dags
för min första Healey 3000. Den
hade alltid lockat med sin sexcylindriga
motor. I Dagens Nyheter hi�ade jag en –62a
BT7a till salu för 7.000:- Det var lite väl dyrt,
men skicket var ﬁnt, så jag köpte den ändå.
Normalt brukade man kunna få en hyfsad
3000 för ca 5.000:-, en Healey 100 för 3.500:och Spritar var i stort se� gratis. Vi ska
komma ihåg a� dessa då bara var knappt 10
år gamla sportbilar utan större värde. Enligt
Bilistens Årsbok från samma år kostade då
en ny Volvo Amazon 18.500:-, en Volvo 142
gick på 20.850:-, en folkabubbla 13.895:-,
och en MGB ﬁck man ge 21.345:- för. De�a
ger lite perspektiv på prisbilden.
Något år senare skulle Kjelle Broberg sälja
sin superrenoverade Frogeye. Var karln inte
klok? Trodde han verkligen a� man kunde
få 5.000:- för en Sprite?
Vid den här tiden sågs bilklubbar med
en viss skepsis och sammankopplades o�a
med raggare.
Healeyklubbens första årsmöten hölls
1971 och 1972 i Mjölby. De�a ansågs vara
lagom avstånd från både Stockholm och
Göteborg, där de ﬂesta ägarna bodde.
Det var inte lä� a� boka hotell, he�e man
dessutom Göran U�er och försökte boka
Gyllene U�ern, så blev man deﬁnitivt inte
tagen på allvar. Hur var det Göran, kom vi
dit?
Min första 3000 gav mig många minnen.
Bl.a. kommer jag ihåg en semesterresa
sommaren 1971 ända till Marbella i södra
Spanien. Bilen gick som en klocka helt utan
missöden, och då sparade jag ändå inte
på krutet. I Tyskland tampades jag med
en snygg dam i en MB 350SL, jag körde
om henne i kurvorna men hon tog mig på
rakorna. På e� hotell i Frankrike undrade
e� äldre par vad man skulle ha en sån där
”Ili troismille” till. Med lite pengar emellan,

kunde de dock tänka sig a� byta mot deras
något bedagade Peugeot. Jag avstod artigt
och for vidare.
Sommaren 1972 blev det en Englandsresa.
Jag och min dåvarande fru besökte givetvis
The Cape. Jag passade på a� renovera
växellådan och lyckades få deras sista
fabriksnya bakskärm. I skymundan i
verkstaden fanns prototypen till MkIV med
4 liters RR-motor. Där fanns också en av
de få tillverkade 3000 Coupeerna. För rä�
pengar kunde de vara till salu. Snacka om
a� man borde köpt dom.
Sommaren 1972 träﬀades Healeyklubben,
Morganklubben och MGCC i Omberg. En
tävling företogs i Ombergsbacken, numer
tyvärr nedlagd. Vann gjorde en +8a. Min
egen BT7a tappade bränsletillförseln i
kurvorna, annars jäklar! De�a var starten
till vad som senare kom a� bli BSCM.
Första dagarna i september 1973 hade
Healeyklubben lyckats hyra Dalslands Ring
för lite racing. Tänk då fanns det en bana
i Dalsland av alla ställen! Ännu ﬁnns det
ingen i Stockholmstrakten, skandal! Robert
Pe�ersson visade sin ﬁna talang som förare
och vann.
Sommaren 1973 köpte jag också min
andra 3000, en sen BJ8a , -67:a. Bilen gick
lös på otroliga 12.000 kr.
Denna bil var ursprungligen såld i Schweiz
och hade reg.nr. BA30025
sedermera
ETD775. Bilen ﬁnns fortfarande kvar i
klubben. På hösten samma år undrade min
far, som lånat mig pengar, vad jag skulle
med två sådana där Healeys till, så jag såg
mig föranlåten a� sälja BT7an. Den hade
reg.nr. B44092 sedermera DKL652. Jag ﬁck
9.500:- för den. Någon som vet var den
ﬁnns idag?
År 1979 köpte jag min Frogeye. Den
kostade 4.000 kr, men då ﬁck jag i alla fall
med en extra motor och växellåda. Tyvärr
är den inte riktigt klar än, men till sommaren

så….Det har kommit några andra bilar
emellan bl.a. två Lotus, men jag säger som
Rolf Lindholm säger om sin BJ7:a -det är inte
mycket kvar, den är klar när som helst….
BJ8an sålde jag hösten 1983. Då kändes det
svårt a� motstå e� bud på över 40.000:Många härliga minnen ﬁnns från
Healeygänget i Stockholm. I början av
1980 talet hade vi o�a pubkvällar i det s.k.
Healeygaraget på Kungsholmstorg. Det
är numer ersa� av e� hyreshus .Det var
en fördel a� ha en klubbmedlem som var
drickaförare hos Pripps. Samtliga ölburkar
som var skadade eller med utgånget datum
hamnade förmodligen i garaget.
En kväll var vi ovanligt många på plats och
musiken var kanske lite väl hög. In stormar
plötsligt e� tjugotal poliser med dragna
batonger. De hade få� tips, förmodligen
från någon granne, a� här huserade en
ökänd svartklubb. I det allmänna tumult
som uppstod, knuﬀades jag, som varande
jurist, fram för a� försöka förhandla med
lagen. Det var inte lä�! Här handlade det om
a� alla skulle med till stationen. Om jag inte
minns fel, så konﬁskerades kvarvarande öl.
Så småningom började man i alla fall inse
a� det var en privat förening som hade
möte.
E�er a� under många år ägt en Lotus
+2S 130, sålde jag även denna. Bilen var
högerstyrd och min hustru började tycka
a� det var lite läskigt a� åka med. E� tag
funderade jag på a� göra samma sak som
en engelsman, som enligt hans fru ägnade
för mycket tid åt sin Morgan. Hon ställde
ultimatum: antingen bilen eller mig! Han
funderade länge på saken och så till sist
bestämde han sig. Han hämtade si� gevär,
gick ut i garaget och sa�e sex sko� i vevhuset
på bilen. Nåväl de�a blev inte fallet, utan i
stället köpte jag en Mercedes 220SE Coupe
–65, som godkändes av hustrun. Man
börjar väl bli gammal. Froggen säljer jag
dock aldrig. Roligare bil a�
köra ﬁnns inte. Som många
andra stockholmare bor jag
sedan sex år på en gård på
Österlen. För drygt halva
priset för en villa i Storstan
får man en stor gård med
mycket plats a� meka. Så är
det någon som har e� hyfsat
3000 objekt, helst en BJ8a,
till salu för ca femtusen så
slå en signal!

HANS

LANDGRENS

100/6

MED CHEVROLET V8. JAG
KÖRDE DEN EN HEL DEL
SEDAN ULF LYDHOLM KÖPT
DEN

-GISSA

TYVÄRR

OM DEN GICK.

AUTOMATLÅDA.

VEM HAR DEN IDAG? RG?

ÅRSMÖTE I KARLSTAD I MAJ

1973. VIDA BYXOR VAR INNE
ÅRSMÖTE I MAJ 1971, VANDRAR-

DÅ.

HEMMET I MJÖLBY. TILL HÖGER
GÖRAN UTTER I HATT OCH ROLF
LINDHOLM.

HELEN ÅGREN (NUMERA ELMGREN) OCH ROBERT PETTERSSON SER UT ATT TRIVAS. ÅRET VAR 1975.
BACKTÄVLING OMBERG 19-20 AUGUSTI 1972. HEALEY-

KLUBBEN, MORGANKLUBBEN OCH MGCC. JAG SJÄLV I

STARTPOSITION MEN MIN BT7:A -62. VEM HAR DEN IDAG?
BAKOM VÄNTAR ROLF LINDHOLM PÅ STARTSIGNAL.

DALSLAND RING 1-2 SEPTEMBER 1973.
SEGRARE ROBERT PETTERSSON I HEALEY 100, ULF LYDHOLM APPLÅDERAR.

Bästa
Healeyhälsninga
Olle
Nymark
UFFE LYDHOLM MED SID1 1975, SVENSKT SPORTVAGNSMEETING KNUTSTORP.
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MJÖLBY 1972

Wiets födelsedagspresent
till sin

AHS 3808
W

iet Huidekoper, en hollänsk
designengineer inom internationell motorsport med stor
erfarenhet från varierande fabriksracingteam såsom Porsche, Nissan,
GM, Reynard och Lola köpte denna
Austin Healey 100S (3808) från
healeyhistorikern Bill Emerson i
USA i oktober 1996.

HEALEYS OCH BRUDPAR ÄR JU EN GIVEN SUCCÉ.

OVAN ÄR DET PG SOM VARIT FRAMME MED BILEN OCH KAMERAN NÄR SONEN NICLAS ÄKTADE SIN ERICA. BRÖLLOPPET HÖLLS I AUGUSTI 2002 I HOVA KYRKA. BRÖLLOPPSFESTEN HÖLLS
PÅ MOHOLMS HERRGÅRD I BAKGRUNDEN.

NEDAN HAR JUST SÖREN OLAUSSONS ÄLDSTA SON GIFT SIG. BRÖLLOPET ÄGDE RUM I LIDKÖPING I AUGUSTI 2005.
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Wiet använde bilen utan renovering men var
tvungen att lösa ett antal mekaniska problem
för att få den att fungera tillfredsställande. Han
använde sin 100S för ett antal klubbträffar,
historiska rally och för trevliga turer under ﬁna
sommardagar. Bilen kördes alltid till träffarna i
stället för att dras på biltrailer.
I början av 2005 beslutade han sig för att
ge bilen en födelsedagspresent på dess 50årsdag. Presenten till bilen var en uppfräschning
och kontroll av alla mekaniska detaljer samt
att återställa aluminiumframskärmarna till
originalutförande som den tidigare ägaren
bankat ut för att kunna montera bredare
tävlingsdäck. Wiet är ägare nummer sex och
alla tidigare ägare har tävlat med bilen.
De 50 stycken 100S, som var konstruerade
av Donald Healey Motor Company i Warwich,
tillverkades under 1955 och följdes av stora
tävlingsframgångar med de fabrikspreparerade
Healey 100S.
Under 2005 samlades ägarna av dessa bilar i
Schweiz och England för att planera för 50th
Anniversary Meeting i Victoria i Australien,
med början 28 oktober.
Wiet träffade Steve Pike under juli månad
hemma hos Charles Matthew. De tillbringade
en helg tillsammans med ett antal andra
100S- ägare från England och övriga Europa
och deltog på en gemensam dag på Prescott
Hill arrangerad av Austin Healey Club UK.
De diskuterade planeringen av renoveringen
och Wiet bad Steve bygga om motorn,
åtgärda chassiet och måla bilen.
Den fjärde augusti körde de bilen
till hamnen i Southampton och lastade
den i en container med destination
Melbourne, Australien. Kostnaden för
containertransporten till Australien var US$
1600 och det tog 40 dagar innan containern
anlände till Melbourne den 19 september.
Steve lossade bilen och körde den till
Bacchus March.
March Classic Restoration påbörjade
renoveringen den 21 september med en
utmaning att ha den färdig till ﬁrandet av
100S 50th Birthday Party in Victoria, Australia en
långhelg som startade fredagen den 28 oktober.

BILL EMERSON TÇVLADE MED AHS3808 UNDER 13 ð R I USA

Text och foto: pg johansson
Mötet organiserades
av australiern Tony
Parkinson som
är
innehavare av 100S
(3906).
Steve demonterade
bilen och öppnade
motorn, han såg att
en av cylindrarnas
lopp var brusten
och behövde ett
nytt foder. Steve
ökade dimensionen
i cylindrarna från
3.46 inch till 3.50.
Renoveringen
av
motorn kommer att
ta lite mer tid, det var
därför bra att Steve
ORIGINALDIFFEN SOM SUTTIT I REKORDBILEN FRð N BONNEVILLE SALT FLATS.
hade en annan motor
mötet kommer en ny fräsch differential och
som kunde användas för mötet.
När Wiet köpte bilen var den inte utrustad originalmotorn att bli monterad i Wiets bil.
Genom
den
fem
veckors
långa
med en original bakaxel, de skulle nu bygga om
till original 2.92 men kunde inte få den klar i tid renoveringsprocessen arbetade de parallellt
till mötet. De blev därför tvungna att använda med det mekaniska, chassiet och karossen.
sig av original differentialen från den första Lackeringen av karossen skedde vid
Austin Healey som satte hastighetsrekordet undertecknads besök i Bacchus March 10-13
på Bonneville saltöken med differential på 2.46 oktober. Därefter kunde monteringen starta.
till 1. Steve Pike har precis investerat i en De började med det elektriska, pedalerna, det
gjutform för att bygga upp nya differentialer ovanliga oljeﬁlterpaketet, kylaren och alla
till 100S och under mitt besök i Australien ledningar för broms, koppling och bensinen.
Nästa moment var att montera all inredning
påbörjades maskinarbetet för de första 10. Efter

MASKINBEARBETNING AV DE NYA DIFFARNA SOM STEVE GJUTIT FRAM

VÄND!
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KOMPOMENTER I PARTI OCH MINUT

HELA KAROSSEN SOM ÇR I ALUMINIUM, Mð LAS I MOTOR- OCH BAGAGERUM, UNDERSIDAN Pð MOTORHUV
OCH BAGAGELUCKA, INNERSKÇRMAR, UNDERREDE SAMT Fâ RARUTRYMME I ALUMINIUMNYANS

KAROSSEN KLAR Fâ R LACKERING

Rð OCH BRUTAL STEVE PIKE POWER

BILEN ÇR HÇR FÇRDIGLACKERAD I SIN VITA STANDARDFÇRG.NÇR BILEN ÇR TORR KOMMER NEDERDELEN ATT
LACKAS I DEN KLASSISKA LOBELIABLð NYANSEN.

WIET HUIDEKOPERS AHS3808 Pð PROVTUR I DET VACKRA AUSTRALISKA LANDSKAPET

instrument. Sedan följde montering av bakaxel
och framvagn, därpå följde tanken som rymmer
20 gallon ( 91 liter ) och bränslepumparna.
Sammansättningen gick fort och nu kunde
man slutföra monteringen med att sänka ned
motorn som var förmonterad med växellådan
och avgasrören som hade nestsvetsats ihop inne
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i bilen för att erhålla rätt passform innan man
helsvetsar den. Slutmonteringen bestod av att
koppla gasrelaget, electriciteten, fylla på vatten
samt alla oljor och lufta bromsarna.
Nu var det dags att montera in batteriet som
är placerat vid passagerarens fötter för att få en
bättre viktfördelning i bilen.

Thursday 27th, en dag före mötet gick
Wiet in i Steves verkstad precis som Steve
premiärstartade bilen efter renoveringen, och
bilen brast ut i en ljuvlig sång direkt. Alla runt
bilen hade ett leende av lättnad.
Steve och hans mannar hade gjort det omöjliga,
en komplett nedmontering, gjort chassiet och

Enthusiast nr

100

karossen plåtrena, reparerat karossdetaljer,
lackerat bilen och den mekaniska renoveringen
samt hela hopsättningen av en 100S på bara fem
veckor. Ett verkligt rekord som är frukten av
många års 100S erfarenhet.
Efter en genomgång och kontroll av allt och
åtdragning av bensinröret som läckte en aning

drog Steve och Wiet iväg för en testkörning av
bilen inför nästa dags möte.
De lämnade verkstaden sent den kvällen
mycket belåtna med resultatet och gick ut och
åt en bit mat med deras vänner Marco och Maya
Trevisan, 100S-ägare från Schweitz som också
var på besök för att närvara vid mötet.

På fredag morgon lämnar tre 100S Steves
verkstad, Steve i John Ashby´s 3507, Wiet och
den kända australiska racerföraren i 100S, Jim
McConville i en mycket fräsch nyrenoverad
3808 samt Marco och Maya i Wiet´s röda 100S
OWD 543.
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regaliaboden erbjuder infÖr sommaren

HEALEY MARKET
Till Salu

Köpes
2 st stolar till Sprite Mk1, skick ej avgörande, skall renoveras.
Calle Ljustermo
08-54241478

Annonsera i Enthusiasten

Medlemmars annonser gällande bilar och bildelar är gratis.
Kommersiella annonser gällande bilhobby debiteras enligt
nedanstående prislista:

AH Sprite mk III -67
Röd, i bra skick, ingen rost, 1275 motor, ﬁn inredning, träratt, nytt
kapell, stereo.
Säljes på grund av tidsbrist. Bilen ﬁnns i Södertälje.
Pris: 55.900:- Göran Bergström 070-787 33 01.

Sprite- och Midget-delar.

Helsida färg
Helsida svartvit
Halvsida färg
Halvsida svartvit
Kvartssida eller mindre svartvit
Tillägg för banner på hemsidan
Tillägg för banner på hemsidan + länk
Övriga varianter mot offert

1.000 kr
750 kr
500 kr
400 kr
200 kr
1.000 kr
1.200 kr

Rattstång till Mk2 och senare (med rattlås), komplett med nyckel, 400:-.
Kylare Mk1 450:-.
Nya luftﬁlter till Sprite Mk1 (orginal), 2 st, 300:-.
Hastighetsmätare Mk1 (Miles), mycket ﬁn, 500:-.
Varvräknare Sprite/Midget senare modell, mycket ﬁn, 300:-.
Luftﬁlterburkar (par) till Midget, 150:-.
Anders Gustafson 073-765 03 07

KEPS
svart med broderat Austin Healey Club of Sweden.
PIKÉTRÖJA
grön eller svart med broderat klubbnamn.
VÄST
vändbar med rött ﬂeece på ena sidan och svart
vindtyg på den andra. Broderad med klubbnamnet.
KABINVÄSKA
med broderat Austin Healey Club of Sweden.
DUFFELBAG
röd, svart eller blå, med brodyr Austin Healey Club of Sweden.
PARAPLY
röd/creme, blå/gul ellrt röd/svart, med tryck Austin Healey
KLOCKA
boett i titan och armband i läder, med tryck
Austin-Healey Club of Sweden.
SKYLTHÅLLARE
med tryck Austin Healey Club of Sweden.
BAKRUTESTREAMER
med text: I’d rather drive my Austin Healey
KLUBBMÄRKE
självhäftande dekal
KLUBBMÄRKE
i tyg
VAGNSMÄRKE
att sätta på badge-bar eller i grillen
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120:170:500:300:100:275:350:50:35:25:40:280:-

AH-VINGE
självhäftande dekal
SLIPSHÅLLARE
klämma med AH märke
AH PIN
AH NÅL
AH MÄRKE
WHISKYGLAS
ett par, 50 years anniversary
PENNKNIV
ﬂera funktioner och hölster med ett AH pin
VYKORT
med Austin-Healeymotiv
JUBILEUMSMODELL AH100
50 years anniversary ibritanniametall
PICNICFILT
grön eller svart, med broderat Austin-Healey Club of Sweden
STÅLTERMOS
med gravyr Austin Healey Club of Sweden
MUGG
plast/rostfritt, blå, grön eller röd med tryck
Austin-Healey Club of Sweden
MUGG
porslin, med AH bilder och tryck Austin Healey

25:30:20:20:10:150:110:15:150:230:200:-

Tel. 08-664 53 10
Fax. 08-664 53 18

Lidingövägen 75 - 115 41 Stockholm

30:-

www.britishmotor.se

100

EKERHJUL
S E RV I C E
Blästring Riktning Lackering Splinesrenovering
Riktning av alum./plåtfälgar Rengöring av kromfälgar
Utbytesfälgar Montering/demontering av däck
Vi säljer även nya fälgar, se vår hemsida
-

-

-

-

50:-

REGALIA BESTÄLLES AV DITTE FREUDENTHAL TFN 08-746 71 69
Enthusiast nr

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

-

BRÅLUNDEN 14, 167 74 BROMMA
Tel. 08-26 59 34, 070-422 23 44, www.ekerhjulservice.nu
e-postadress:lindgren_kurt@hotmail.com
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