
ENTHUSIAST
Nummer 125          juni 2012



2 125Enthusiast  nr

PG har ordetPG har ordet

Austin Healey Club of Sweden är ansluten till 
Motorhistoriska Riksförbundet

www.mhrf.se

TRYCK:

SOLNA

Nästa nummer av Enthusiasten 
kommer i september 2012. 

Manusstopp den 15:e augus  .O
M

SL
A

G
SF

O
TO

: L
O

R
ET

TA
 A

SK
IL

L

EnthusiastEnthusiast
är Austin Healey Club of Swedens medlemstidning.

Redaktionsgrupp: Thomas Almér, Anders Gustafson, Tommy 
Lyngborn och Robert Petersson

 Grafi sk produktion: Tommy Lyngborn
Ansvarig utgivare: Per Gunnar Johansson

Redaktionens adress:
Tommy Lyngborn

Tylögränd 6
121 56 Johanneshov

                           

STYRELSE 
 Per Gunnar Johansson, ordförande 070-692 65 11 
 chairman@healeysweden.com
 Håkan Hansson, kassör  0708-18 18 23
 treasurer@healeysweden.com
 Anders Gustafson, sekreterare 0709-29 42 62
 anders@myhealey.com
 Lasse Johansson, sektionssamordnare 0722-52 66 55
 eastsection@healeysweden.com
 Thomas Almér, redaktör             070-688 22 73
 thomas.almer@gocalnet.net
 Tommy Lyngborn, redaktör  0708-70 04 54
 tommy@lyngborn.se
 Nils-Fredrik Nyblæus, marknadsansvarig 070-637 06 08 
 n.nyblaeus@telia.com
 Per Schoerner, MHRF-försäkringen      073-560 51 54
 insurance@healeysweden.com

WEBMASTER
Göran Larsson
070-575 82 47

mgbgt-larsson@telia.com
   

REVISORER
Kjell Eriksson och Göran Berger

SEKTIONER
Väst Per-Olof Heiwall 070-511 98 86
 westsection@healeysweden.com
Norr Anders Lindman 0921-199 85
 northsection@healeysweden.com
Öst Lasse Johansson 0722-52 66 55
 eastsection@healeysweden.com
Syd Peter Bäckström 0705-76 50 58
 southsection@healeysweden.com  
Mellan Kjell Eriksson 054-86 61 29
 middlesection@healeysweden.com

TEKNISKA KOMMITTÉN
AH 100 Lars Engwall  08-745 06 94
AH 100/6, 3000 Bengt Larsson 044-24 83 94  
AH Sprite Erik Sandgren 0176-193 51

FÖRSÄKRINGSKOMMITTÉN
Per Schoerner, 08-746 7169, insurance@healeysweden.com
Bengt Larsson, 044-24 83 94, bengt_larsson@hem.utfors.se

Magnus Karlsson, 033-13 79 06, 492karlsson@telia.com

KLUBBENS ADRESS
Austin Healey Club of  Sweden

c/o Gustafson
Bälingevägen 15
125 41  ÄLVSJÖ

HEMSIDA   www.healeysweden.com 
E-POSTADRESS mgbgt-larsson@telia.com

KLUBBREGALIA
Nina Nyblæus 

0708-858214 eller 0155-52350 
nina.nyblaeus@telia.com

MEDLEMSREGISTRET
Ditte Freudenthal

08-746 71 70
membership@healeysweden.com

PLUSGIRO
405161-1

ORGANISATIONSNUMMER
802422-4415

Äntligen är våren här, sopmaskinerna har gjort sitt och det är dags 
att ta fram våra Healeys ur garaget. Det är alltid lika intressant att 
få beskåda vilka uppgraderingar och modifi eringar som medlem-

marna gjort under vintern. Gå gärna in på aktivitetskalender på hemsidan 
och fi nn ut intressanta träffar eller evenemang att delta i.

För min egen del har jag äntligen nått målet att ha en racer-Healey kör-
färdig. En första test på Ring Knutstorp avlöpte väl, därefter har vi kom-
pletterat störtbågen till en bur efter att Appendix K har ändrats inför året. 
När denna tidning är distribuerad har också premiärtävlingen på Anders-
torp gått av stapeln, jag planerar för ett litet reportage i nästa Enthusiast. 

Vi hälsar er välkomna till årsmötet på Kullagårdens Vandrarhem & 
Konferens i Mariannelund i Småland helgen den 8 - 10 juni som närmar 
sig med stormsteg. I skrivande stund är 80 personer anmälda, vilket är 
fantastiskt för vår lilla klubb. Årsmötesgeneralen Lotsen med medhjäl-
pare planerar för fullt.

Förberedelserna inför 4 EHM i Skottland 2013 pågår också för fullt och 
antalet deltagare från vår klubb är 37 ekipage. Programmet med olika 
dagsaktiviteter är upplagt så att olika europeiska klubbar är medarrangö-
rer varje dag. För vår del har vi blivit tilldelade onsdagen på Knockhill 
Race Track där det blir Autotest och möjlighet att prova banan med sin 
bil. Vi återkommer med behovet av funktionärer i ett organisationsför-
slag.

Eftersom denna utgåva av Enthusiaten är den sista med Tommy som re-
daktör vill jag speciellt vända mej till dej Tommy och tacka för alla dessa 
fantastiska 30 nummer. Du har med allt ditt engagemang, kompetens och 
goda fotoöga professionellt utvecklat vår klubbtidning till en av de abso-
lut främsta Healeytidningarna i världen.

PG  
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Redaktören tackar för visat intresseRedaktören tackar för visat intresse
Detta nummer av Enthusiasten är det sista med undertecknad som ansvarig redaktör. Efter 
30 nummer av tidningen låter jag nu någon annan ta över.
Det har varit ett mycket inspirerande, lärorikt och roligt jobb, samtidigt som det varit en 
del jobb med att få in allt underlag i tid för tryck. 
Utan all hjälp från alla, i och utanför Sverige, som varit med och bidragit med artiklar och 
bilder hade det dock inte blivit mycket till tidning. Jag vill passa på att tacka er alla för ert 
deltagande. Det fi nns några som varit extra fl itiga, jag namnger ingen för då glömmer jag 
någon, jag tror att de själva känner på sig vilka de är. 
Ett stort tack också till alla annonsörer som bidragit till att vi haft råd att trycka hela tid-
ningen i fyrfärg från och med nummer 109.
Min förhoppning är att den eller de som tar över redaktörskapet får samma uppbackning 
och att han, hon eller de kommer att fortsätta att utveckla Enthusiasten till den, som jag 
fått erfara, uppskattade klubbtidning den är.
Återigen, tack för mig och hoppas vi ses på många evenemang i fortsättningen.
//Tommy

Välkomna alla klubbmedlemmar och
Healeyåkare hem till oss på Ekebo utanför 
Nyköping den 1:a augusti. ”Same procedure 
as last year” dvs grillat i trädgården på ef-
termiddagen från kl 14. Ni får gärna komma 
tidigare om ni vill.
På kvällen åker vi i våra Healeys (ibland 
slinker det med något annat engelskt) in 
till Nyköpings hamn där det är traditionell 
Hamnträff med tema Engelska bilar. Se 
www.automobilsallskapet.se. 
Förra året kom det 200 bilar till hamnen. 
Hem till oss kom det drygt 20 bilar.
Avfärd från Ekebo senast kl 17.
Anmäl gärna om ni kommer till:
 n.nyblaeus@telia.com. Då kan vi reservera 
plats i hamnen för rätt antal bilar och sända 
er en vägbeskrivning till Ekebo.
Vid ihållande regn inställes grillningen. Det-
ta meddelas senast kl 10 den 1:a augusti via 
mail till de som har anmält sig.

Välkomna!
Nina & Nils-Fredrik Nyblæus

Grillfest på Ekebo & Hamnträff  i Nyköping den 1:a augus  Grillfest på Ekebo & Hamnträff  i Nyköping den 1:a augus  

Treklubbsträff - lördagen den 15:e september
East Sections traditionella höstträff tillsammans med M.G.- och Triumph TR-klubbarna, den fjärde i ordningen, kommer 
troligen att hållas i norra delen av Stockholmstrakten. Detaljerna är inte riktigt klara vid denna tidnings tryck men så 
snart allt är klart kommer information att fi nnas på klubbens hemsida: www.healeysweden.com.

Boka lördagen den 15:e september för en extraordinär upplevelse tilsammans med likasinnade!
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År 1953 lät Centralgaraget i Stock-
holms VD Raymond Sjöqvist ta 
hem en av de nyligen introduce-

rade Austin Healey bilarna. Bilen hade 
chassinummer 140280 och det mycket låga 
body-numret 134 i batch 4327. 

I Austins loggar uppges body numret fel-
aktigt till 124 vilket antyder den kaotiska 
start tillverkningen av Austin Healey bi-
larna i Longbridge fi ck. 

När tillverkningen startade i Longbridge 
i maj 1953 var inte ens pressverktygen till 
karossen klara och de första 100-200 bi-
larna fi ck därför förses med en kaross helt 
i aluminium. 

20 st förseriebilar med kaross helt av 
aluminium hade tidigare tillverkats i hos 
Donald Healey i Warwick och den första 
karossen till en Longbridge byggd bil fi ck 
därför nr 21. Den första batchen av bilar 
som levererades från Longbridge omfattade 

47 bilar, batch nummer 2 som var nr 4327 
omfattade 80st bilar med body nummer 
mellan 120 och 200. Man kan därför anta 
att den här bilen var en av de första hundra 
tillverkade Austin Healey bilarna och den 
hade också kaross helt av aluminium vilket 
sonen Per-Raymond Sjöqvist minns.

Bilen tillverkades den 18/8 1953, trans-
porterades direkt till Södertälje och be-
siktigades där redan den 28/8 1953. Bilen 
var tillverkad för att skeppas till USA men 
uppenbarligen dirigerades den om för att 
Centralgaraget/Ostermans snabbt skulle få 
en bil.

Bilen var lackerad Healey-blue-metallic 
med mörkblå skinninredning och mörkblå 
suffl ett, hastighetsmätaren var graderad i 
mph. Den registrerades den 15/9 1953 med 
registreringsnumret A63830. 

Raymond Sjöqvists son Per-Raymond, 
då 8 år, var med redan från starten och fi ck 

provköra den nya Austin Healeyn mellan 
pelarna i Ostermans Södertäljeanläggning 
i samband med pressvisningen. Per-Ray-
mond var ofta med sin far, bl.a. vid tävling-
arna i Hedemora 1954 och har därför kun-
nat berätta mycket från den tiden.   

Förutom att ha byggt upp Centralgaraget 
åt Hans Osterman var Raymond Sjöqvist 
en erfaren tävlingsförare och hade tidigare 
kört allt från Buick 1930, till bland annat 
Citroën och Cooper.   

Bland alla andra framstående resultat 
kan nämnas att 1941 vann han KAK sto-
ra vintertävling för gengasdrivna fordon 
och 1947 vann han KAK stora tävling 
på Rommehed. 1951 vann han midnatts-
solsrallyt med en Citroën och kom i mål 

Sveriges första Aus  n Healey

Detta är en unik bil som länge varit 
bortglömd - nu är den till salu! 

Av: Ulf Håkansson

Raymond Sjöqvist visar upp den nya Austin Healeyn på Skarpnäck den 1/9 1953.

Fyndskick 2012

Roberto Rossellini t v, gift med Ingrid Berg-
man och Raymond Sjöqvist i samspråk över 
Austin Healeyn i samband med Skarpnäck 
1953. 
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som nummer 19 i Monte Carlorallyt. 
Nu ville han testa den nya Austin Healeyn 

i tävlingar vilket också låg i Centralgara-
gets intresse eftersom det ökade intresset 
för den nya bilen som tävlingsbil.

Introduktionen för Austin Healey på de 
svenska tävlingsbanorna skedde på en blöt 
isbana på sjön Varpen i Bollnäs den 7/3 
1954. Raymond Sjöqvist satte där svenskt 
rekord för seriesportvagnar i klassen 2-3 
lit.,1000m fl ygande start, med hastigheten 
144,0 km/tim. 

Austin Healeyn hade nu utrustats med en 
Brooklandsruta istället för vindrutan. Vid 
rekordkörningen använde dessutom Ray-
mond Sjökvist, liksom Sam Gillberg i Fraser 
Nash de nya Wyresoles däcken.  Dessa hade 

3 spår med trådspiraler inlagda i spåren. 
Vid samma tillfälle noterade Raymond 

Sjöqvist dessutom ett rekord 
på 130,6 km/tim i klass 500 
med en Cooper.

Raymond Sjöqvist var 
alltid noga med att bilarna 
skulle vara i originalutföran-
de i största möjliga utsträck-
ning men inför Hedemora 
Grand Prix den 23/5 1954 
gjordes vissa förändringar 
av bilen. Den försågs med 
ett nytt avgassystem typ 
side-pipes, vippströmbryta-
ren till overdriven fl yttades 
och byttes mot en kraftigare 
modell som snabbare kunde 
slås om och vindrutan byttes 
under tävlingen ut mot två 
Brooklands-rutor.

Bilens undersida kläddes 
också med aluminiumplåt 
för att minska luftmotstån-
det på samma sätt som Do-
nald Healey gjort på den 
första prototypen inför has-
tighetstesterna på Jabbke 
highway i Belgien. Ljung-
kvist på Hantverksinstitutet 
hade kört motorn i provbänk 
och trimmat in den, försök 
hade också gjorts med We-
ber-förgasare men med ne-
gativa resultat. 

Bilen var emellertid snabb 
och med suffl etten uppe 
gick den ännu fortare. Per-
Raymond minns att när de 
var på hemväg från Hede-
mora lyckades Raymond få 
hastighetsmätaren att gå i 
botten på Sala-rakan.   

Kompletteringen med alu-
miniumplåt och det faktum att 
bilen var lättare än övriga Aus-
tin Healey ledde till att bilen 
placerades för start i klassen 
för specialsportvagnar medan 
de övriga Austin Healey bi-

larna tävlade i klassen seriesportvagnar över 
2600cc.  

Raymond Sjöqvist fi ck startnummer 36 
med sin Austin Healey och blev 10:a i 
specialklassen. Under loppet inträffade en 
mindre krock när Duncan Hamilton körde 
in i Healeyn med sin Jaguar. En del hårda 
ord utväxlades och skärmarna på Healeyn 
fi ck rätas ut. 

Den 5/9 1954 ställde Raymond Sjöqvist 
upp med sin Austin Healey på Skarpnäck, 
tävlande för KAK och nådde en 6:e plats. I 
loppet ställde även 7 andra Austin Healey 
100 upp.  

På Solvalla den 26/9 1954 kördes även ett 
särskilt Austin Healey 100 heat. Raymond 
Sjöqvist placerade sig som 3:a, slagen en-
dast av Arne Fredlund i Jaguar XK120 och 
Eric Carlsson i Austin Healey. 

Raymond Sjöqvist ställde sedan upp i ka-
nonloppet i Karlskoga den 3/10 1954.

Han placerade sig som 3:a endast slagen 
av Arne Fredlund i Jaguar och Erik Carls-
son i Austin Healey (igen!).  Erik Carlsson 
var bror till Gunnar ”Persbergaren” Carls-
son.

I midnattssolrallyt i juni 1955 ställde 
Raymond Sjöqvist upp i klass 1, standard-
vagnar över 1600cc, med Centralgaragets 
försäljningschef Rune Berggren som kart-
läsare.

De placerade sig som 9:a i sin klass.
Raymond Sjöqvist hade goda kontakter 

med de fl esta av tidens kända motorentusi-
aster. Bland annat hade han en mycket god 
relation med Prins Bertil. Vid ett tillfälle 
hjälpte Raymond Prins Bertil ur en besvär-
lig knipa. Prins Bertil hade färdats mellan 

Prisutdelning efter rekordkörningen på Varpen.

Raymond förbereder sig inför Hedemoraloppet 1954.

Austin Healey med nr 36 klar för start i Hedemora 1954.

Hedemora 1954, starten. Raymond Sjöqvists Austin Healey i bakgrunden.

Plaketten för 3:e pris i Karlskoga 1954.
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Raymond körde ofta Mälaren runt med 
Healeyn som avkoppling. Här är sonen 
Per-Raymond med som passagerare på 
en inspektionstur till ett bärgningsprojekt 
i Hedemora 1956.

Raymond Sjöqvists Austin Healey 1956, här omlackerad i mörkblått med röda sidofält och 
med specialtillverkad ventilationsöppning på huven. Flickan är Sveriges Honnörsfl icka 
1956, Siv Marianne Larsson som Raymond Sjöqvist just korat.  

Skarpnäck 1954 med 8 deltagande Austin Healey 100.

Stockholm och Uppsala på en mycket kort 
tid. En journalist hade uppmärksammat 
detta och anklagade prins Bertil för vårds-
löshet i trafi ken, journalisten ansåg att det 
inte var möjligt att färdas denna sträcka på 
så kort tid på ett säkert sätt. För att hjälpa 
Prins Bertil att visa att färdtiden inte var 
orimlig ställde Raymond Sjöqvist upp med 
sin Austin Healey. Han tejpade över has-
tighetsmätaren och bad journalisten att åka 
med honom på sträckan för att kontrollera 
om det var rimligt att åka på ett säkert sätt 
inom den angivna tiden.

Raymond höll med hjälp av varvräkna-
ren de hastighetsbegränsningar som fanns. 
På sträckorna som hade fri fart körde han 
naturligtvis fort, men på ett sätt som jour-
nalisten ändå fann rimligt(utan att veta hur 
fort det egentligen gick!). Man klarade 
sträckan på samma tid som Prins Bertil.     

Raymond Sjöqvist sålde Austin Healeyn 
1957. Räddningskåren, som han byggt upp 
åt Ostermans, krävde allt mer av hans tid Per-Raymond Sjöqvist berättar Healeyns historia för Christer och Uno Arvidsson.
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varför hans fokus fl yttades från bilar och 
biltävlingar. 

Den 9/7 1957 köpte billackeraren Bo Nils 
Edvard Höglund i Sundbyberg Healeyn. 

Redan den 15/11 1958 såldes den vidare 
till maskinisten Gustav Bertil Thorbjörn 
Höglund i Stockholm.

Den 11/6 resp 8/7 1959 tog Per-Erik 
Bergström i Djursholm ut interrimslicens 
för bilen, men sålde den till Carl-Erik La-
gercrantz i Bjursund, Loftshammar 1959.

Bilens nuvarande ägare Christer Arvids-
son köpte bilen ”i renoveringsskick” 1994 
av en bilhandlare i Borås som hade fått bi-
len i samband med ett inbyte. Christer vet 
inget mer om den mellanliggande historien 
men det har ryktats att bilen vid något till-
fälle renoverats hos Wendels i Malmö.

Bilen har uppenbarligen varit med om 
mycket sedan Raymond Sjöqvist sålde den. 
Motorn har bytts ut vid något tillfälle och 
skärmar motorhuv och bagagelucka är ut-
bytta liksom instrumentpanelen.

Bilen som är nerplockad är i behov av 
fullständig renovering, utom motorn som 
helrenoverades 1994-1995. Christer, som 
gått igenom en renovering av en Jaguar E-
type, känner nu att tiden inte räcker till utan 
det är dags att sälja.

Den som är intresserad av att köpa denna 
unika Austin Healey kan kontakta Christer 
Arvidsson på telefon 0706-893700, eller 
mail: christer@cjabyggfast.se . 

Bilen fi nns i Borås och Christer avser att 
sälja den till högstbjudande. 

Reaktinonen hoppas få följa renoveringen av 
denna bil i framtiden. (redaktörens önkan).

Cirka 1000 tidiga Austin Healey 100 utrustades med dessa sidofönster av typ 1, som 
senare ersattes av typ 2 resp typ 3.

Fast motorn är utbytt fi nns den gamla kromade ventilkåpan kvar. Per-Raymond minns 
när den kromades hos Flintlings på Roslagsgatan. 

På instrumentpanelen sitter en gammal  ”LeMans” skylt av den typ som sattes upp i bilar som utrustats med 
LeMans trimningssatsen.
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TIPS 
& trix& trix DE

L 2
AV 4

A
ckumulatorn står näst på tur. 
Ackumulatorn är en fjäderbelastad 
kolv i en cylinder och fungerar 
ungefär som en lufttank till en 

kompressor. Överväxelns pump pumpar olja 
in i ackumulatorns cylindriska utrymme och 
efterhand som trycket ökar flyttas kolven 
bakåt i cylindern och fjädern bakom kolven 
komprimeras.

En bit in i cylindern finns en ring av små hål 
som när trycket i ackumulatorn är tillräckligt 
högt fungerar som reducerventil och dels leder 
bort oljan från ackumulatorn men också leder 
en del av övertrycket vidare för smörjning av 
planetväxeln. På senare lådor som D- och J-typ 
rationaliserade man bort ackumulatorn.

Tryck in specialverktyget i ackumulatorn, 
dra åt muttern så att O-ringen expanderar och 

lirka försiktigt ut ackumulatorn som på bild 1 
och efter några försök brukar den lossna.
 
Tryck sedan ut kolven ur ackumulatorn 
som på bild 3 och inspektera kolven, loppet 
i cylindern och kolvringarna. Det går att bara 
byta kolvringarna, en ringsats kostar runt 400 
kronor i England men ofta behöver man byta 
hela enheten som brukar gå att hitta för runt 
800 kronor.

64

RENOVERA  
I fyra avsnitt guidar 

Janne Andersson oss 
genom renoveringen 
av en överväxellåda. 

Vi fortsätter med 
demonteringen där vi 
slutade förra gången.

TEXT & FOTO: JANNE ANDERSSON

1         Spänn fast spe-
cialverktyget i 

ackumulatorn och 
dra ut den ur över-
växelhuset.

2         När locket över ackumulatorn och 
det distansrör som håller fast den 

är borttaget hålls den bara fast i 
huset av O-ringen på 
dess utsida. Det 
går ofta att 
lirka loss 
den utan 
några 
speci-
alverk-
tyg men 
behöver 
man ett är 
det lätt att 
bygga det 
själv.

3Eftersom 
cylindern 

är svagt ko-
nisk måste 
kolven tryck-
as ut framåt 
ur cylindern.

4         Kolven, cylindern och en uppsättning 
nya kolvringar.

Tipsiundtrix.indd   64 2011-05-05   14:52:07

Enthusiasten har nöjet att, med tillstånd från Classic Motor, presentera andra delen i serien om 
hur man renoverar en överväxel. Janne Andersson, medlem  i Healeyklubben, har skrivit och 
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DIN ÖVERVÄXEL

7         Manöverven-
tilen till vän-

ster i bild och 
pumpens back-
ventil till höger.

8         Till vänster planethjul och ringhjul från en D-typ och till 
höger från den större A-typen. Frihjulsnavet i D-typens 

centrum har verkligen sett sina bästa dagar. Antagligen har 
någon försökt att backa samtidigt som överväxeln varit in-
kopplad. 9         När man har lyft ut planethjulen och hållaren ur ringhju-

let hittar man frihjulet som när man har lyft ut det …

6         Det enda som återstår att demontera från hydrauldelen av överväx-
eln är nu manöverventilen.5         Kolvarna som kopplar in överväxeln tar man enklast bort med hjälp av 

en polygrip.

Med hjälp av en tång eller polygrip kan 
du sedan lyfta ut de båda hydraulkolvarna 
som kopplar in överväxeln, bild 5, och 
manöverventilen, bild 6. På bild 7 ser du 
manöverventilens delar.

Tryckstången har formen av ett rör och när 
överväxeln kopplas ifrån evakueras oljan i 
systemet via röret. Det är alltså viktigt att se 
till att det inte finns några föroreningar som 
blockerar röret.

Nu är det dags att sätta igång med växelhuset. 
Planethjulen och hållaren är bara att lyfta ut 
ur ringhjulet. På bild 9 kan du se frihjulet i 
centrum av ringhjulet. Frihjulet går att lyfta ut 
om man bara roterar det en aning motsols. 

Lyft sedan ut axialbrickan som ligger under 
frihjulet. Utgående axeln och ringhjulet är lagrat 
i två kullager i bakre delen av överväxeln.

Med tanke på allt arbete det innebär att få 
isär överväxellådan kan det vara smart att byta 
dessa lager när lådan ändå är isär. Axialspelet 
på utgående axeln på en A-typlåda ska vara 
mellan 0,1 och 0,25 mm och justeras med 
en bricka som finns i olika tjocklekar. Mät 
axialspelet med en indikatorklocka innan axeln 
demonteras. Är spelet okej kan man utgå från 
att det blir rätt även med nya lager.

Sedan är det bara att lossa medbringaren till 
kardanaxeln och pressa ut axeln ur huset men 
glöm inte att ta bort hastighetsmätardrivningen 
först. Värm huset med en varmlustpistol så är 
det nästan så att axeln och lagren går att få loss 
utan verktyg. 

Misstänker du att kopplingskonans lager 
behöver bytas demonterar du det genom att 
lossa låsringen från kopplingskonan så att du 

kan pressa ut den från lagerhållaren. Efter det 
kommer du åt att lossa den låsring som håller 
lagret på plats så att du kan pressa ut lagret ur 
hållaren. Se upp om du beställer ett nytt lager 
från England. Ofta är det billigt men omärkt så 
här kan det vara bättre att bita i det sura äpplet 
och beställa ett märkeslager här hemma även 
om det kostar några hundra extra.
 
Nu är det bara att göra rent och inspektera 
alla delar och med allt utlagt på arbetsbänken 
som i bild 18 så kan man bygga sig en egen 
sprängskiss i skala 1:1.

Vilka delar som går åt för att renovera 
överväxeln beror så klart på skicket. En 
miniminivå är en packningssats, en packbox 
till utgående axeln och de två O-ringar som 
sitter på de hydraulkolvar som manövrerar 
överväxeln, men när lådan ändå är i delar kan 
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fotograferat. Vi tackar Classic Motor för generositeten och hoppas att artikelserien kommer att 
vara till hjälp vid kommande renoveringsarbeten.
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DET ÄR MÅNGA DELAR 
MEN DET MESTA PASSAR 
BARA PÅ ETT SÄTT”

det vara lika bra att byta de båda lagren på 
utgående axeln och också kopplingskonans 
lager. Det är också smart att byta de åtta fjädrar 
som pressar kopplingskonan mot ringhjulet 
vid direktdrift eftersom fjädrarna mattas med 
tiden.

I en A-typ måste man nästan alltid byta 
kolvringarna i ackumulatorn och ganska ofta 
hela ackumulatorn om cylindern är repad och ful 
och i en A- eller D-typ kan man också passa på 
att byta nållagren till planetdreven. 

Att försöka att byta planetdrevens nållager 
i en J-typ är ingen idé eftersom det sitter en 
påpressad oljefångare på planetväxeln i dessa 
lådor som måste bort för att byta lagren och den 
går bara att pressa dit med ett specialverktyg.

Friktionsmaterialet på kopplingskonan verkar 
hålla i evigheter om överväxeln är rätt justerad. 
Om däremot kopplingskonan har slirat så kan 
friktionsmaterialet både bli svartbränt och utnött 
men är friktionsmaterialet lätt ljusbrunt i färgen 
efter att konan är rengjord är det ofta okej.

Att få fram toleranser för tjockleken på 
friktionsmaterialet är inte lätt, inget skrivs om 
det i Volvos eller Laycocks manualer.

Det finns artiklar på internet som påstår att 
det på en J-typ ska vara 2,5 millimeter när det 
är som nytt och att det ska bytas när det närmar 
sig 1 millimeters tjocklek men det är data man 
antagligen får ta med en nypa salt.

I nästa avsnitt börjar vi med monteringen.

10 … i stort faller isär i sina beståndsdelar. 11 Mät utgående axelns axialspel med en 
indikatorklocka innan du demonterar den.

12 Enklaste sättet att lossa muttern till 
kardanaxelns medbringare är med hjälp 

av en luftdriven mutterknack.

13 Har du tillgång till en press så är det det 
enklaste sättet för att få ut lager och ut-

gående axel ur huset men om man värmer alu-
miniumhuset med en varmluftspistol brukar 
det inte gå åt särskilt mycket kraft för att dri-
va ut axeln med en minislägga och en dorn i 
något mjukt material.

14 För att lossa kopplingskonan från hålla-
ren börjar du med att ta bort låsringen 

på kopplingskonan.
15 Pressa sedan loss kopplingskonan från 

lagerhållaren.

16 Lossa sedan låsringen som håller fast 
lagret och … 17… pressa ur lagret.

18 Det är många delar i 
en överväxellåda men 

det mesta passar bara på ett 
sätt så det ser svårare ut än 
det egentligen är.
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Webbshop verktygsboden.se Ordertelefon 033-20 26 50 E-post info@verktygsboden.se 

Öppettider i butik
Måndag-fredag 08-18
Lördagar 09-15
Söndagar 11-15

Kontaktuppgifter
Butikstelefon 033-15 72 75
Ordertelefon 033-20 26 50
Orderfax 033-26 39 90

Butiksadress Källbäcksrydsgatan 1, 507 42 BORÅS

(stängt i juli)

Med reservation för prisförändringar, slutförsäljning och feltryck.

Kör upp bilen på ramperna och höj upp med hydraulpumpen. Passar utmärkt till låga bilar då ramperna 
endast är 125 mm i nedfällt läge. Försedd med säkerhetslåsning.
Max lyfthöjd: 400 mm.
Max hjulbredd: 30 cm. Säljs parvis.

Art.nr 32788
Hydrauliska hjulramper, 1500 kg

3 975:-5:-
exkl. momsmoms 3 180:-
33333333 999997775

NYHET!

Hydraulpress
Art.nr 86716

Hydraulisk kraftig verkstadspress, industrimodell,
50 ton. Presskolven styrs genom lufthydraulik 
vilken manövreras med fotpedal eller handpump-
ning. Bordet höjs och sänks med vajerspel. 
Maskinen levereras med inbyggd tryckmanome-
ter och pressplattor. Slaglängd kolv: 200 mm. 
Totalhöjd: 1920 mm. Vikt: 365 kg.

Art.nr 1544

Maskinen passar utmärkt till yrkesmässigt bruk 
och för fälgar med riktigt stor diameter. 
Den har många fördelar: kraftigt stativ och
pelare. Pedaler i gjutet stål. Chockluft. Tank för

köpa som tillbehör

Däckmaskin

Art.nr 65768

Verktygslåda / montörvagn

Verktygslåda av röd pulverlackerad stålplåt. Med 
6 st. kullagrade utdragbara lådor. Låsbart lock/
framsida som täcker lådans överdel och lådor.
Mått (lxbxh): 670x320x350 mm

3 495:-5:-
exkl. momsmoms 2 796:-

Kombinerad
borr/fräsmaskin med
Pinolmatning.
Lämplig för borrnings-
och mindre fräsarbeten.
Borrhuvudet och
koordinatbordet
höjes och sänkes
manuellt. Utrustad med
en kraftig 2-hastighetsmotor 
med motorskydd,
pinolmatning,
arbetslampa, färdiga
uttagför kylvätskeutrustning 
samt speciellt gängningsläge.

Bearbetad bottenplatta med 
T-spår. Borrhuvudet kan sned-
ställas 0-90° åt vänster och 
höger och även vridas 360° runt
pelaren. Levereras inklusive 
stativ med dragstång M12x1,75
mm koordinatbord.

Art.nr 85416

Borr & fräs BF42P

Art.nr 89462

Art.nr 2951

Art.nr 40018

Art.nr 53479

Art.nr 360441

Domkraft 1,5 t

Arbetsbänk & lådsats

Avfuktare DS36

Migsvets 200 med slangpaket

Verktygsvagn & verktygslåda

Högkvalitativ verkstadsdomkraft 
i modern design. Avsedd för 
yrkesbruk. Nylonhjul gör att 
domkraften rullar tystare.

Mycket hög lyfthöjd: 880 mm
Bredd: 440 mm
Längd: 1100 mm utan handtag
Lägsta höjd: 150 mm

Arbetsbänk i stabil stålkonstruktion med plåtbeklädd plyfaskiva.
Justerbara ben för arbetshöjd mellan 900-1155 mm.
Bänkskiva: 2000x650 mm
Höjd: 900-1155 mm
Vikt: 66 kg

3 st kraftiga lådor till arbetsbänk. Samtliga lådor är kullagrade och försedda med lås.
Djup: 570 mm
Bredd: 370 mm
Höjd: 130 mm

Avfuktar källaren samtidigt 
som den torkar tvätten.

-
tigheter som möjliggör 
extra effekt då tvätten
skall torkas. Lämplig för att
avfukta i källare, torkrum,
sommarstugor, husvagnar, 
båtar och mindre poolrum 
mm.

Driftsäker svets med
kopparlindad transformator
och svetsat chassi. Kraftiga

Slangpaket SB150 med europafattning, 3 m. 
Automatisk trådmatning som följer strömstyrkan.

Nätanslutning: 400 V
Materialtjoklek: 6-7 mm
Intermitens 60%: 140 A
Intermitens 100%: 110 A

Verktygsvagn av röd pulverlackerad stabil stålplåt. 
Med två fasta hjul och två länkhjul med broms.
Försedda med 11 st utdragbara, kullagrade, låsbara 
lådor.

Stabil verktygslåda av röd pulverlackerad stålplåt. 
Med 10 st. kullagrade utdragbara lådor.

2 495:-5:-
exkl. momsmoms 1 996:-

2 899:-9:-
exkl. momsmoms 2 319:-

7 495:-5:-
exkl. momsmoms 5 996:-

7 968:-8:-
exkl. momsmoms 6 375:-

3 895:-5:-
exkl. momsmoms 3 116:-

VID KÖP AVAA
DÄCKMASKIN DD

SÅ BJUDER SS VI PÅ 
HJÄLPARM (80198)

VÄRDE 4 992:VÄRDE 4 992:-:

KAMPANJ!

77777 444499955:--
PAKETPRIS!

14 950:-50:-
exkl. moms moms 11 960:-

atbord.

19 890:-90:-
exkl. moms moms 15 912:-

11 995:-95:-
exkl. momsmoms 9 596:-

VID KÖP AVAA

SNARTRR EN BUTIK TILL, I VEDDIGE!

g j

2222222 4444995
KAMPANJKK !

1111111111111 99999
KAMPANJKK !
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With the photo shoot ‘in the can’ our 
attention quickly returns to the fi nal 
phases of the restoration, getting the 

chassis painted, on its wheels and loaded with 
the mechanical parts.

Back in 1953 the painted body units were 
supplied by Jenson and transported to the Cape 
for mechanical assembly, our modern-day met-
hods schedule the inner body for painting se-
parately ahead of the outer skin so our fi rst job 
was matching the original colour.

We knew it should be ice blue metallic…….
but exactly which ice blue metallic?........the 
answer would come from Blair Harbor in Ca-
nada but he didn’t email it, he shipped it! In the 
form of an original radiator ducting panel in 
beautiful original 1953 ice blue metallic paint!

I’ve matched ‘ice blue metallic’ for numerous 
cars over the years and I’m constantly amazed 
by the varying shades we come across, so get-
ting the correct match on this occasion was 
vital and could not have been done without 
Blair’s generosity. 

The fi nal colour was more ‘grey’ than later 
cars and more metallic too.

Phase 3 – Mechanical Parts
Its far easier (and less risky) to install the me-

chanical elements into the chassis before fi tting 
the outer panels so whilst the chassis is being 
painted we can focus on the mechanical parts. 

Our experience of the poor workmanship on 
the bodywork created huge doubt about the 
mechanical parts so inevitably everything was 
dismantled, which was a good job as there were 
many items which needed to be replaced.

Whilst we had the opportunity the block and 
head were chemically cleaned, machined to 
new sizes and fi tted with new pistons, a new 
old stock camshaft and numerous other asso-
ciated parts albeit to original standard specifi -
cation.

(We resisted the temptation to upgrade to ‘M’ 
spec).

The gearbox received similar attention and 
benefi tted similarly from our stocks of rare ori-
ginal parts……these early cars had rare 32.4% 
overdrive units and AHX11’s was missing……
luckily we had one!

The early spiral-bevel axle was correct (4 
stud) and was rebuilt and re-detailed to match 
the ‘newness’ of the other components.

The axle casing along with many of the black 
parts was shot blasted and powder coated and 
although not exactly original we think it’s a 
small concession to creating long lasting fi nis-
hes.

The early Burman steering boxes were pha-
sed out in 1956 so fi nding replacement parts 
is virtually impossible and good second hand 
parts are equally rare. We were pleased that the 
worm was usable and with a new peg and bea-
rings the tolerances became acceptable.

Dismantling the car we had already noticed 
some unusual features evident in the car’s 
suspension, such as the cast alloy packers fi t-
ted under the front shock absorbers and bump 
stops.

Early steering side rods had ball joints that 
were not a sealed design but were manufac-
tured to allow the removal of the swivel pin, 
problem was, one was missing. Fortunately 
another of our valued contacts in the Healey 
community tracked one down and enabled us 
to correct this small but important detail

All the ancillary items were checked and 
overhauled as necessary, carbs needed to be re-
built with bushes and spindles, cast parts were 
shot blasted to refresh the surfaces and steel 
parts were zinc plated to create a crisp display 
fi nish similar to the way it would had appeared 
at Turin.

One of the biggest errors was far more ob-
vious, the engine and gearbox were the wrong 
colour! Not every Austin Healey engine was 
metallic green, some works cars had deep red/
maroon engines and these early cars were dif-
ferent too. They were painted pale blue and as 
you can see from the pictures we corrected this 
inaccuracy.

Electrical parts made by Joseph Lucas and 
Smiths are stamped with part number codes that 
include the month and year of their manufacture 
so it’s easy to see if your dynamo for example is 
correct for the production date of your car.

part two

By Steve Norton

AHX11 - the true storyAHX11 - the true story
Paint & Assembly – the home runPaint & Assembly – the home run

Alloy packers

Date stamps

Correct colours

Airfi x shot
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It’s understandable that starters and dynamos, 
distributors and relays might have needed re-
placing during 50 years of hard use and when 
we built AHX we replaced with items from 
correct date where we could.

As the work continued we fi tted new hubs, 
bearings, gaskets and seals, the brakes were 
rebuilt with new linings and cylinders and all 
mechanisms were refreshed and adjusted.

At this stage the inner body arrives back from 
the painters and positioned ‘centre-stage’ in 
our workshops.

Every Cape restoration is recorded in a book 
that we give to the client when the work is 
completed. One of the most popular images 
(and a Cape Trade-mark) is the picture we call 
the ‘Airfi x’ shot (see big picture on opposite 
page).

Everything is laid out in ‘exploded’ view as if 
it were an assembly kit, it helps clients really 
appreciate the scale of the project and it’s also 
proof to future owners that the restoration was 
really ‘ground-up’!

Back to work and the fi rst job is the heat-
shielding, followed by the pipework for fuel 
and brakes, the wiring loom, main battery ca-
bles and fi xed items like the master cylinder, 
clutch and throttle linkages….in fact everyth-
ing that you can’t easily access after the engine 
and gearbox are installed!

Being earmarked for display at the Turin Mo-
tor Show AHX11 received even further special 
treatment, including the chrome plating of wi-
ring loom ‘P’ clips, brake drums and cockpit 
edge trims.

With all the mechanical parts ‘pre-prepared’ 
it doesn’t take long to get the car ‘rolling’. The 
axle, suspension and steering are bolted on and 
the tub is slowly lowered onto its wheels for 
the fi rst time.

The car is now low enough to allow the eng-
ine and gearbox to be installed and the weight 
of the car now falls more naturally onto its 
springs.

Outer Panels – fi nal fi t & paint
With the chassis now loaded I’m happy to fi -

nal fi t the outer panels and schedule painting.
Our painters not only painted the inner body 

assembly but also duplicated another unique 
feature of the early BN1’s, they painted the re-
verse side of both shrouds and all four wings 
in satin black.

This allowed us to fi t the outer skin and stan-
ding back it was nice to see AHX11 fi nally 
starting to look like a car again, rolling into out 
trailer bound for our painter for the last time.

The celebration of the Frogeyes 50th birthday 
was looming and we were also busy completing 
the Monaco CapeSport 3000 and the launch 
model of our CapeSport 100 all scheduled for 
display at Goodwood alongside AHX11.

The key to keeping a restoration on track is 
to progress as many different jobs as possible, 
so whilst the car is being painted we instructed 
our trimmers to prepare the seats and all sen-
sible work ahead of the cars arrival.

But before any trim can be fi tted its obviously 
important that the car ‘works’ which means 
running all the fl uids, getting all the electrical 
items connected including lights and the dash-
board. The engine had run on our test bed so 

we knew this was fi ne but it’s always a relief to 
see a car moving under its own steam.

It’s at this stage you can check pressures and 
temperatures and cure any minor issues, chase 
leaks, blowing exhausts, anything that knocks 
and bangs and see if the brakes work! Happy 
that everything works okay we’re confi dent 
enough to complete fi tting outer brightwork, 
grille, bumpers, the unique hand-made wing 
fl ashes and windscreen.

Trim
Most of the interior was hand made, the doors 

are unique and other details such as the parcel 
shelf are far from standard so a trim kit was 
never on our shopping list! Other special items 
in this department included the cable release 
for the one-off bootlid and just as fi ddly, the 
hood and sidescreens. Both are early designs 
and I was pleased to see the correct rare fi xed 
perspex sidescreens were still with the car, I 
have a spare set in my collection but after all 
the other special items donated I was pleased I 
could keep these!

Studying some of the excellent books on the 
100 I noticed the early hoods had a slightly dif-
ferent rear window and I decided it made sense 
to recreate this feature whilst having the hood 
hand made on the car. The sidescreens needed 
new perspex panels and major adjustment 
work to fi t before being re-chroming. At this 
late stage this was a job that took far longer 
than I’d anticipated.

One of the fi nishing touches was a lovely set 
of original Rainbow’ wiper blades. You can 
imagine my horror when they nearly caused the 
car to fail its MOT test as the tester considered 
them too weak to clear the screen adequately! 
(don’t tell anyone but we swapped them for the 
test and then back again afterwards!)

First outing
Its fi rst public outing was the Goodwood 

Sprite celebrations, the car looked superb and 
received many compliments in recognition 
of the owner’s commitment to preserving the 
car. Since then it achieved second place at the 
AH UK Clubs national concourse which was 
coincidentally held in the square in the heart of 

Warwick only a mile or so from its birthplace.
Auctioned by Bonham’s in 2011 AHX11 was 

secured by the Dutch Healey Museum and con-
tinues to promote the Austin Healey marque, 
whether it be launching the model in Turin 
or providing historical reference in Holland 
60 years later, this unique BN1 is still hard at 
work.

Final Note
As more of the 19 cars emerge I’m sure the 

attached list will increase but these are the dif-
ferences identifi ed by Blair Harbor during his 
restoration of AHX12 and 14 and those I noted 
whilst restoring AHX11.

List
Interest in these early cars in increasing and 

since writing this I have been contacted regar-
ding another early car coming out of hiding in 
the UK and another being offered at auction.

Sidescreens

Body prepared for painting

The fi nished cae at the AH UK Clubs national concourse at Warwick square
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FFick för ett tag sedan en förfrågan 
från Johan ”Jocke” Larsson om jag 
ville följa med på en ”road tripp” 

genom Europa för att köra ner hans Por-
sche cabb till Nice! Planeringen var då att 
ta en sväng förbi Essen och titta på Techno 
– Classica och sedan förbi Bart’s företag i 
Holland, 100 Healey’s, innan turen slutade 
i Nice! Det hade vart tillräckligt att bara få 
nöjet att köra Porsche genom Europa men 
med den övriga ”kryddan” i programmet 
så blev det hela totalt oemotståndligt! Så 
svaret blev ett rungande JA!

Bilen lastades på onsdag eftermiddag och 
dag ett slutade på ett trevligt hotell i Klip-
pan där kvällsölen (eller om det blev två) 
smakade särskilt gott! 

Efter idogt körande dag två kom vi fram 
till Essen och på fredagen var vi på plats 
09,00 utanför entrén till Essens mässhallar. 
Gällde att hänga på låset för vi hade bara 
fredagen för vårt besök! Techno – Classica 
är en ”mega show” när det gäller klassiska 
bilar och tillbehör och för er som aldrig 
vart där kan jag varmt rekommendera ett 
besök! Mässan består av totalt ca 1200 
utställare, där bl.a. Mercedes och BMW 
satsar stort, i 20 hallar och man har mer 

än 2 500 bilar till salu! Till detta ska läg-
gas ett stort antal montrar med tillbehör, 
modellbilar, kläder, ja allt ni någonsin kan 
tänka er och sedan lite till! Det är inte lätt 
att besöka en sådan stor mässa och det gäl-
ler att koncentrera sig på antingen ett eller 
två märken, i mitt fall Alfa och Healey, och 
sedan lägga allt krut där! Vi började mor-
gonen med en snabb rundtur för att sedan 
dela upp oss och titta på det som lockade 
våra intressen.     

Det som spontant slog en var; otroligt 
höga priser! Det spelade ingen roll om 

det var en superrenoverad bil eller ett rent 
vrak! Priserna var höga och det gällde även 
tillbehör och delar till bilarna. Som exem-
pel sålde man ”bättre begagnade” glas för 
bakljusen till vår Alfa för 95 Euro paret. 
Kan köpa nya för 110 Euro och de som var 
till salu var lika ruggiga som de vi redan 
har! Verkade lite som man slängt fram allt 
man har liggandes i hyllorna och sedan 
väntar men på att en ”torsk” ska komma 
och köpa delen! Men det kanske är så här 
marknaden fungerar i Tyskland? Eftersom 
jag skriver för vår klubb tidning så blir 

Bra milslukare

Text och bilder: Ulf AggerydText och bilder: Ulf Aggeryd
Techno – Classica EssenTechno – Classica Essen
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det mer intensiv rapportering om Healey bilarna och det fanns 
många! Vi försökte räkna alla bilar till salu men det var för många 
så det får bli ett axplock av det vi såg! Men som jämförelse såg vi 
säkert 25-30 Healey bilar och mindre än tio tillsammans av MG, 
Morgan och Triumph. Inget snack om saken – Healey är populära 
i Tyskland!

Enligt Bart van Tiggelen såldes den Healey 100:a som han sålde 
för två år sedan i Monaco igen under första dagen på mässan för 
150 000 Euro – ca Sek: 1 320 000 och ersattes sedan direkt med 
ett nytt objekt! Bilen var i alla fall borta från handlarens monter! 
Svårt att verifi era försäljningen då det var en transaktion utanför 
auktionsvärlden men Bart brukar ha bra koll på läget så vi får tro 
på uppgiften!

Om vi börjar längst ner på Healey skalan så fanns det en 100 till 
salu som var ett äkta ”barn fi nd” och såg synnerligen risig ut och 
tveksamt om alla delar fanns med. Som ni ser på bilderna var det 
ett riktigt objekt och med bland annat växellådan liggandes lös i 
bilen. Begärt pris för denna ”pärla” var 18 650 Euro eller ca Sek: 
165 000!

Sedan fanns det en uppsjö av andra bilar i betydligt bättre skick 
än denna. Från vanliga bruksbilar som såldes av privat personer 
där begärda priser var mellan 58 000 Euro – ca Sek: 510 000 och 
65 000 Euro – ca Sek: 570 000.  

De etablerade handlarna hade STORA montrar med en uppsjö 
av bilar. Givetvis många stora och feta gamla Mercedes, allt ifrån 
540K, och säkert tio ”måsvingar” till mer modesta 60 tals bilar 
och givetvis en mängd Porsche där gatbilar blandades med riktiga 
ärrade racers med turboladdade motorer som enligt uppgift gav 
allt mellan 600 till 800 hästkrafter.

En mycket optimistisk Tysk handlare hade två Healey till salu, 
en blå 100:a för 76 000 Euro – ca Sek: 670 000 och en gul Sprite 
för 44 000 Euro – ca Sek: 387 000. Säljs Spriten för det priset 

är det nog ett nytt re-
kord. Då det var en 
mycket trång monter 
var det svårt att få 
några bra bilder på 
dessa objekt men ett 
fösök syns överst th 
på denna sida.

Många bilar hade 
inga priser angivna 
och man fi ck skrapa 
med foten, buga 
djupt och be om pri-
set men av de bilar 
som vi såg priser på 
var toppnoteringen 
98 000 Euro eller ca 
Sek: 863 000 för en 3000 Mk3 som var i nästan lika fi nt skick som Nisses. Övriga 

handlare låg på priser mellan 65 – 75 000 Euro eller ca Sek: 570 
– 660 000 och här kommer ett urval av bilar;

Sammanfattningsvis kan man konstatera att det är väl värt en 
resa till Essen då mångfalden av bilar och tillbehör var helt otrolig 
och man bör nog ha mer än en dag på sig för det blev ”tunga föt-
ter” framåt eftermiddagen! Man säger själva att Techno – Classica 
är världens största utställning för klassiska bilar och efter besöket 
tror jag på den uppgiften!

Från Essen gick färden vidare till Holland där vi hade ett mycket 
givande besök hos Bart på hans företag 100 Healey’s men mer om 
detta i en egen artikel i denna tidning!

Hälsningar, Ulf Aggeryd & ”Jocke” Larsson     

”Side-shift”

Barn-fi nd

Röd över svart och svart över röd - allt fanns till salu i Essen

Dyr groda





G a l l e r i
Ulf Aggeryds AH 3000 mkIII 1966
Foto: Tommy Lyngborn
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MHRF-försäkringen
Medlemsförmån för dig och din klubb
¤ Prisvärd försäkring för ditt samlarfordon
¤ Stödjer MHRF:s myndighetsbevakning
¤ Stödjer din klubb

MHRF-försäkringen, Sveriges första och största 
samlarfordonsförsäkring. Ägs och drivs av 
Motorhistoriska Riksförbundets 170 medlems-
klubbar i samarbete med Folksam.

För bil och mc 20 år eller äldre. Moped från 
1980 eller tidigare, traktor och husvagn från 
1975 eller tidigare, rullande renovering med 
flera varianter finns. MHRF-FÖRSÄKRINGEN

I SAMARBETE MED FOLKSAM
Läs mer på www.mhrf.se eller ring 08 - 32 03 54

Att MHRF sedan många år i samar-
bete med Folksam erbjuder en spe-
cialförsäkring för veteranfordon 

är nog välkänt för de fl esta. Försäkringen 
är ju ett billigt alternativ till en ”vanlig” 
fordonsförsäkring och de som av olika an-
ledningar haft oturen att behöva nyttja den 
vet att den är bland det bästa man kan få på 
marknaden för denna typ av fordon. Men 
hur många vet att MHRF är en aktiv or-
ganisation i övrigt och vad MHRF faktiskt 
gör för oss som håller på med gamla fordon 
i alla dess former? Tyvärr ofta ganska lite 
tror vi. Vi fi ck också belägg för detta i sam-
band med en av de ordförandekonferenser 
som MHRF arrangerar runt om i landet un-
der vintern och som vi, dvs undertecknad 
och vår ordförande PG deltog i. 

MHRF grundades 1969 som en reaktion 
på att myndigheterna började införa lagar 
och regler som gjorde de svårare att bland 
annat importera gamla fordon och regist-

MHRF - För gårdagens fordon
på morgondagens vägar 
– en beskrivning av verksamheten

rera dem i Sverige. Samtidigt hade myn-
digheterna börjat införa generellt skarpare 
krav på fordon, vilket ofta skapade utma-
ningar att t ex besiktiga äldre bilar.

Syftet med MHRF har redan från start 
varit att främja användandet av gamla 
fordon, så att de kan fortsätta användas 
även i modern tid. Under mer än 40 år har 
MHRF ägnat stor kraft och målmedve-
tenhet åt att säkerställa det syftet. MHRF 
arbetar också internationellt, genom FIVA 
(Fédération Internationale des Véhicules 
Anciens), som är paraplyorganisation för 
de nationella förbunden. FIVA:s orförande 
är sedan fl era år Horst Brüning, som under 
många år varit aktiv inom MHRF, senast 
som ordförande. Se mer på www.fi va.org.

På MHRF:s hemsida (www.mhrf.se) kan 
man läsa att ”MHRF är en politiskt obunden 
och ideell sammanslutning av 170 svenska 
föreningar som verkar för bevarandet av 
tekniskt och historiskt intressanta motori-

serade landsvägsfordon och för främjandet 
av förståelsen för, och kunskapen om, mo-
torismens historia. MHRF:s medlemsför-
eningar har tillsammans över 96 000 med-
lemmar”. Det innebär att vi tillsammans 
utgör en stor och stark organisation som 
faktiskt också uppnått hög status i kontak-
terna med myndigheter och staten. MHRF 
är en av fl era remissinstanser för lagförslag 
som berör trafi k och fordonslagstiftning i 
Sverige.  MHRF arrangerar ett antal eve-
nemang under året, t ex  Motorhistoriska 
dagen, men verkar också genom medlems-
klubbarna i olika sammanhang.

MHRF fungerar som en förening, där 
alla klubbarna är medlemmar. MHRF 
har en styrelse som utses av årsstämman. 
Denna hålls normalt under oktober månad 
och alla medlemsklubbar deltar med re-
presentanter. Klubbarna har röstetal enligt 
proportionalitets-principen baserat på an-
tal medlemmar i respektive klubb. Healey-
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Följande är några exempel på milstolpar som MHRF uppnått genom åren 
(från MHRF:s hemsida)

1969 Motorhistoriska Riksförbundet bildas.
1970 Importerat fordon tillverkat före 1940 får godkännas enligt samma regler som ett fordon som varit 
registrerat i riket sedan 30-talet. 
1977 Möjlighet till dispens från halvljusregeln. 
1983 Äldre samlarfordon behöver inte tas upp till förmögenhetsbeskattning. 
1985 SKATTEBEFRIELSE för fordon tillverkade före 1951, efter 15 års kamp. 
1988 Förslag om stopp för registrering av äldre fordon som inte klarar -76 års avgasregler stoppas. 
1991 Efter många och långa samtal med TSV och ASB beslöts att fordon tillverkade 1950 och tidigare 
skulle slippa den årliga kontrollbesiktningen. 
1992 Uttalat stöd till fordonshobbyn från riksdagens trafi kutskott. 
1995 30 års rullande skattebefrielse införs. 
1995 Kontrollbesiktning vart annat år för bil och mc som är 30 år eller äldre. 
1996 Skattebefrielsen hotad i utredningsförslag. Behålls efter massiv påverkan från MHRF. 
1997 Förenklade regler vid registreringsbesiktning, intyg från MHRF kan utgöra underlag vi ursprungs-
kontroll. 
2001-2003 Uttalat stöd för fordonshobbyn från riksdagens trafi kutskott och ansvarig minister Ulrica Mes-
sing. 
2003 Privatimport från USA kan fortsätta, Vägverket viker från stoppregler efter massiva påtryckningar 
från MHRF. 
2007 Historiska fordon i icke yrkesmässig trafi k undantas från de miljözoner för tunga dieseldrivna lastbilar 
och bussar som har införts i Stockholm, Göteborg och Malmö/Lund.

MHRF-försäkringen kan ibland vara en bra hjälp på resan 
(redaktörens erfarenhet).

Exempel på fordon som kan MHRF-försäkras.

klubben har för närvarande fyra röster. 
MHRF-försäkringen ägs och drivs sedan 

1975 av de 170 klubbarna inom MHRF 
i samarbete med Folksam och har i dag 
närmare 35 000 försäkringar. Det är vik-
tigt att lyfta fram att MHRF-försäkringen 
står på egna ben i förhållande till MHRF:
s övriga verksamhet. Det är Folksam som 
driver försäkringen. Alla kostnader, t ex 
personal, lokaler mm, som för övrigt delas 
med förbundet, hanteras inom ramen för 
försäkringen. 

MHRF är din och min viktigaste garant 
för att du och jag ska få fortsätta damma 
av våra gamla bilar, motorcyklar, traktorer 
eller mopeder på våren. MHRF:s roll som 
lobby-organisation i kontakter med stat och 
myndigheter säkerställer att lagstiftningen 
så långt det är möjligt tar hänsyn till våra 

intressen. MHRF driver konsekvent linjen 
att det på historiska fordon inte ska ställas 
högre krav på utrustning och beskaffenhet 
än de krav som fordonen ursprungligen 
konstruerats för att möta.

Det fi nns ingen hejd på vad lagstiftarna 
kan hitta på för att hindra oss, ofta av ren 
okunskap eftersom man inte förstår kon-
sekvenserna av lagda förslag. Förslag som 
kan tyckas fullständigt relevanta innan man 
applicerar dem på vår hobby. Kravet på ur-
sprungskontroll vid import är ett exempel, 
där ett gott syfte, dvs förhindra brott, får 
konsekvenser som innebär att det fi nns bi-
lar som importerats till Sverige och som 
helt enkelt inte går att registrera eftersom 
det inte går att få fram ett ursprungsintyg 
eftersom det förkommit när bilen stått av-
ställd under många år i t ex USA. Det fi nns 

många andra exempel. Följ gärna informa-
tionen på MHRF:s hemsida.

Healeyklubben betalar en avgift per med-
lem till MHRF, i nuläget 20 kr per medlem. 
Men vi får också en återbäring från försäk-
ringen, genom ett vinstdelningsförfarande 
med Folksam och som bygger på att det 
uppstår så få skador som möjligt under 
året.  Under förutsättning att vi har många 
försäkrade fordon inom klubben, i dags-
läget, ca 150 st, kan alltså effekten bli att 
klubbens kostnader för medlemskapet blir 
mycket låg. Alla klubbar kan också söka 
pengar för att genomföra olika typer av ar-
rangemang, t ex jubileum. Healey-klubben 
har ansökt och fått bidrag från MHRF för 
bland annat våra jubileumsfi randen.

/Anders Gustafson
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After visiting Techno Classica in 
Essen ”Jocke” Larsson and I made 
a visit to Bart van Tiggelen in Hol-
land to see his new formed com-
pany 100 Healey’s and of course to 
get an update on the restoration of 
Jockes 100.

As informed earlier in our magazine 
the complete body was sent on a 
truck to Bart for replacement of 

the frame and inner & outer body panels.  
Bart is the European agent for Kilmartin 
Automotive Sheetmetal Australia and we 
very eager to see what the frame and other 
parts looked like and of course to see the 
new workshop.

The visit started with a coffee at Bart’s 
house and that was an outstanding modern 
style villa with a huge basement that ser-
ves as Bart’s own R & D department and 

walking down the steps we got a huge 
surprise! On the fl oor was a brand new 
frame and body panels for a 100S!

We did not know that Bart was invol-
ved in restoring the unique 100S and the 
story got even more intriguing as the 
conversation continued. The plan is for 
building ten 100% exact replicas of the 
100S, or as Bart expressed it; continua-
tion cars! The aim & goal is to produce 
cars that are down to the last rivet and 
screw as they were when delivered by 
the Healey Company in 1954-55. Perso-

nally I’m not a big fan 
of replicas etc but as 
Bart explained his mis-
sion and goal I got a bet-
ter answer to WHY he is 
doing it! Several of the 
100S owners realize that 
they now are sitting on 
very valuable cars and in 
some respect a timepie-
ce that cannot be repla-
ced if the big accident 
is there. High quality 
spare parts are another 
major issue since a lot 
of the aftermarket parts 
are very poor or even 
wrong copies of the ori-
ginal parts. His research 
and documentation of 
the 100S records is just 
amazing with lots of 
genuine factory records 
and correspondence and 
one thing is certain; Bart 
is a very “detail oriented 
man”! If you are set out 
to make continuation 
cars nothing can be left 
out when it comes to all 
the details! We received 
a good lesson on what’s 
wrong with a lot of af-
termarket parts. Like the 
unique 100S oil cooler;

Bart have made his 
own casting and this 
oil cooler is now 100% 
right. We compared it to 
an oil cooler delivered 
by a English supplier 
and there are a number 
of differences and the 
most obvious one is that 

Man on a mission –
Text and photo: Ulf Aggeryd

Bart´s oilcooler

Continuation car in progress

The inner body panels are riveted together with each rivet 
in the exact original position

NOS parts for 100´s and 100S

View of the new workshop with parts storage upstairs

Until now, a untouched and original 100S
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– Bart van Tiggelen
this one has the name Te-
calemit misspelled on the 
cover on the cooler! Quite 
embarrassing mistake! 
The aftermarket steering 
wheels are not of the right 
size and the list goes on, 
and on. The investment 
Bart is making is HUGE 
considering all the casted 
details that must be pro-
duced, including brand 
new engine blocks and 
cylinder heads this is a 
massive and very expen-
sive undertaking! Over 
the years Bart have made 
several trips to England 
and USA and assembled 
a big stock of NOS parts 
both for the 100S and for 
the regular 100.

The continuation cars 
will come with a price 
and three cars are already 
sold to existing 100S ow-
ners. Bart didn’t want to 
reveal all the fi nancial de-
tails and the selling price 
for the continuation cars. 
Considering that an ori-
ginal 100S now is worth 
well over 500 000 Euro it 
may be a good investment 
in one of the replicas! 

I sincerely hope that the 
continuation cars will be 
clearly marked so no one 
in the future gets tempted 
to present them as an ori-
ginal car with one of the 
lost numbers but I assume 
that the 100S community 
is so small and well con-
trolled that it will be hard 
to do. One question that I 
raised since I like to play 
the Devil’s Advocate was; 
how do you know that the 
cars you are making are 
truly 100% correct and 
the answer came when 
we visited the new work-
shop!

On the fl oor was a total-
ly original and untouched 
(until now) low milage 

100S! This car now serves as the “mule” 
for fabrication of all the parts. Kilmartin 
is of course doing the complete frame and 
most of the inner body parts. 

The new workshop was not 100% fi nis-
hed but looked just great and the design is 
very modern and with lots of natural light 
coming from a huge overhead skylight. 
The goal is to have as much services as 
possible in house and the shop even has a 
complete paint booth.

So what about Jocke’s car and the pro-
gress with “The English Patient”?

Not a huge visible progress so far but 

the frame is there and most of the inner & 
outer body panels. First time in my life that 
I have seen a Kilmartin frame and body 
parts and I must say; outstanding work-
manship and quality! The level of details 
and the quality of all the welded seams are 
just great.

And as you can see on the frame marking 
this one was manufactured with some “ex-
tras” such as boxed frame rails, adjustable 
front suspension, BJ8 rear shock mounts 
etc. On a mezzanine level of the shop there 
was stacks of body panels including the all 
new aluminum parts for Jocke’s 100.

But time is fl ying and in order to have 
the “English Patient” fully recovered and 
tested prior to the big Healey meeting in 
2013 Bart has his work cut out but promi-
sed to have the car as a complete rolling 
chassis fi nished by the end of the summer. 
That will be necessary since all the other 
small work has a tendency to eat up lots 

Painting box

Work in progress on 100M and 100S
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of hours. And we have to drive it several 
miles before the long trip to Scotland! 

Need any parts for a 100 or a complete 
project car? Please come visit the backside 
of the warehouse building or take a look 
inside!

The amount of old parts was just amazing 
and the cars stacked on the shells are all 
genuine factory made 100M! This looks 
like a better investment, and more fun, than 
saving money in the traditional pension 
funds! The inventory has been reduced! At 
one point in time there were more than 25 
cars stored! But the huge investment in the 
new shop and the 100S project made it ne-
cessary to sell off some cars! 

We say thanks a lot to Bart for spending 
so much time with us and for letting us in 
on the 100S continuation car project! We 
are looking forward to our next visit and 

Details on the project are being discussed 
between Bart & Jocke

Jocke´s new frame

Markings on Jocke´s frame showing extra 
options

Model of the Endurance car

Backyard babies

More spareparts

to see the rolling chassis of Jockes car! As 
an inspiration to what a great Healey 100 
can look like we share this photo of a well 

built model of the Endurance car! Served 
as great inspiration over the evening drinks 
in France!
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Tel: 0044 (0)1926 817181
Fax: 0044 (0)1926 817868

Email: sales@ahspares.co.uk

Southam, Warwickshire
CV47 0JH

Fax: 0044 (0)1926 817868
s co uk

Fax: 004
Email: sales@ahspares co ukEmail: sales@ahspares.co.uk

We have been in the Austin-Healey parts business 
since 1972, established by our founder; Fred Draper. 
It will be your chance to see inside the world’s 
largest Austin-Healey specialists and it’s the best 
way to get a feel for what A H Spares is really like!

You

 are welcome to take 

a tour around our premises, 

meet with our members of staff and 

share in our passion for manufacturing 

and supplying parts for these wonderful cars.

We have a number of guests joining us 

including John Chatham, Gordon Barton 

and several past employees from the

Donald Healey Motor Company.

Why not join us for food and drinks to help along with the 
celebrations and if you come along in your Austin-Healey we 
will give you a gift voucher to spend on any item in you desire.

We would love to see you all there however 
we have limited spaces, so to secure your 

place please email Rebecca on
rebecca.kemsley@ahspares.co.uk

or call 0044 (0)1926 817181

We will be opening our doors on the 23rd June 2012 to 

our 40th birthday and Austin-Healey’s 60th year! Our 
show room will be open between 10:30am & 3:30pm
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Att semestra i England är ju något 
som vi anglofi ler gärna gör. Efter-
som jag hade bokat in Goodwood 

i september så var det ju inte så viktigt att 
det blev bilfokus på sommartrippen. Syftet 
var istället att uppfylla en gammal dröm 
att besöka ”The Eden Project” som ligger i 
nordöstra Cornwall. För er som inte vet vad 
detta är kan jag starkt rekommendera ett 
besök, titta gärna på hemsidan, www.eden-
project.com. I ett gammalt kalkbrott har 
man byggt enorma växthus där olika klimat 
simuleras, allt från medelhavet till djupaste 
Amazonas. Utöver att njuta av växtlivet 
och de minst sagt spektakulära och stora 
växthusen så kan man få en bra inblick i 
modern klimatforskning då ett av syftena 
med anläggningen är just forskning.

Cornwall är ett fantastiskt landskap. Un-
der vår lång-weekend så passade vi på att 
besöka alla obligatoriska resmål inklusive 
Lands End, hamnarna i St Ives och Meva-
gissey mm. För att ändå anslå en liten touch 
av Healey så kändes det ju också väldigt 
nödvändigt att också besöka Perranporth, 
ni vet staden där Donald Healey föddes och 
växte upp. Perranporth ligger på västkusten 

Semesterresan
Gjord av Anders Gustafson och Anna-Karin Håmark

och är en sömnig liten ort med stor sand-
strand och andra attribut som en Engelsk 
semesterort på sydkusten måste ha, dock 
såg vi inget tivoli. Det fi nns inte så många 
tecken på att Donald Healey kommer häri-
från, men en liten gatstump har i alla fall 
fått bära hans namn. Sen fi nns ju förstås det 
berömda kyrkfönstret. Efter hans död 1988 
startade en av USA-klubbarna en insamling 
som sen resulterade i ett glasmotiv-fönster 
i den lilla kyrkan i Perranporth till Donald 
Healeys minne. Det måste vi ju se.

Tyvärr var kyrkan låst, en liten notis 
på anslagstavlan vid porten uppmanade 
alla Healey-fans att ringa till Bic Healey 
som tydligen har nyckel till porten och 
gärna kommer för att öppna. Vi kände 
inte att vi ville störa honom så vi tog 
några ”bevis-bilder” och styrde hyrbi-
len något söderut där barnbarn till Do-
nald Healey driver ”The Healey Cornish 
Cider Farm”. Där kan man köpa typisk 
Cornwall-cider, fast med Healey-twist. 
Att man är stolt över sitt ursprung kan 
inte undgås, minnestavla på väggen och 
en logga som är lätt igenkänd för oss 
Healey-nördar. Har inte provat inköpen 

än, så vi kan inte ge något smakutlåtande, 
men det var fi na fl askor och snygga etiket-
ter i alla fall. Om du vill se utbudet så fi nns 
det på www.thecornishcyderfarm.co.uk.
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Det XV historiska Rally Monte-Carlo gick 
av stapeln den 28 februari 2012.
Intresset var som vanligt mycket stort, ar-
rangörerna begränsar antalet medtävlare 
till 300 st. startande.
Tyvärr var det bara en enda svensk delta-
gare, Mauritz Lange och Hans Sylvan i en 
Porsche 911 L från 1968.
Det var fl era norska deltagare, varav två 
körde Austin Healey. Knut Chr. Hall och 
Tore Fredriksen i en Healey 3000  från 
1959 samt Frode Lund och Harald Faug-
stad i en Healey 3000 MK III från 1964. 
Frode Lund är en fl itig deltagare i Histo-
riska Monte-Carlo Rallyt. Båda lyckades 
ta sig i mål, Knut Chr. Hall på plats 79, och 
Frode Lund på plats 123 av totalt 214.
Årets rally blev ovanligt tufft med mäng-
der med snö.
Totalt kördes ca 300 mil. Start var i år från 
Glasgow, Oslo, Warsava, Turin, Barcelona 
och Reims. Slutspurten var på natten mel-
lan den 3:e och 4:e februari, då man bl.a. 
körde den välkända specialsträckan ”Col 
de Turini”. Stor och entusiastisk publik 
följde bilarna till målgången i Monaco. 
Segrare blev José Lareppe från Belgien i 
en Opel Kadett GTE från 1978.

Två norrmän stod för den 
nordiska Healeyrepresen-
tationen vid årets histo-
riska Monte-Carlo rally, 
det 15:e i ordningen.
Enthusiastens utsände 
i Monaco, Carl Florman, 
rapporterar.

Frode Lund och Harald Faugstad på startrampen

Knut Chr. Hall och Tore Fredriksen i tvättkön?

$$$$$... SAAB Sport och...

... SonettHundkojan-klassisk Monte-vinnare

Historiska Monte Carlo-rallyt 2012Historiska Monte Carlo-rallyt 2012
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På resa mellan Los Angeles och San Fransisco tittade vi 
in hos Moss Motors. De är en av de största aktörerna på 
reservdelar till brittiska sportbilar. 

Långväga besökare som vi var fi ck vi en presentation och vis-
ning av anläggningen av försäljningschefen Chara Janusas.

På typiskt amerikanskt vis pratade han konstant i minst 30 
minuter. Om man var på hugget när han hämtade andan, kunde 
man sticka in med en fråga. 

Moss har 150 anställda i USA och lika många i Storbritan-
nien. Denna anläggning har c:a 95 personer och är deras största. 
Man har 25 säljare tillika ordermottagare. Försäljarna kan även 
svara på tekniska frågor och det fi nns en grupp på 5 personer 
som hjälper till i komplicerade ärenden. Det  kan handla om 
komplicerad felsökning, delar som inte passar, mm. 

På min fråga varför en reservdelsleverantör har tekniker som 
ägnar sig åt att lösa problem, svarade Chara att de tar tekniskt 
ansvar för de delar de säljer och om de inte fungerar som de ska 
vill man veta det så att man kan förbättra produkterna. Dess-
utom ökar det kundernas förtroende för Moss.

Varifrån köper man delarna? Största volymerna kommer från 
Storbritannien, USA, Australien, Kina och Indien. Kvaliten på 
delar från Kina och Indien var tveksam tidigare, men nu anser 
man att de t.om. är bättre än de från de traditionella länderna.

Moss har en konstruktionsavdelning som konstruerar (kopie-
rar) delar som inte tillverkas längre. ”Kopiorna” menar Chara 
är inte rena kopior, utan när man utvecklar sådana komponen-
ter försöker man samtidigt göra förbättringar. Man utvecklar 
även s.k. ”performance kits”, t ex kompressorinstallationer. 
Vid konstruktion av nya delar tillverkar man prototyper och 
lågvolymartiklar själva i sin ”machine shop”. 

Man har dessutom ett antal bilar som man provmonterar och 
funktionsprovar delarna på. Om de inte har just den biltyp som 
behövs för ett visst prov, lånar man in bilar från kunder. Dessa 
bilar  används också för att prova delar som kommit i retur i 
form av reklamationer.

För en som kommer från bilindustrin kändes denna fi rma som 
en miniatyr av ett större bilföretag. Jag var imponerad av att en 
leverantör med en så pass begränsad kundkrets kan driva verk-
samheten så pass professionellt som det verkar. 

Chara nämnde att man försöker bredda kundkretsen genom 
att tillföra moderna sportbilsmärken, som tex nya Ford Mus-
tang. 

Vad jag förstår så köper vår vän Thomas Brandt mycket delar 
av Moss Motors. Honom ska vi vara rädda om.

Drop-in besök hos Moss Motors i Goleta, KalifornienDrop-in besök hos Moss Motors i Goleta, Kalifornien
Text: Thomas Almér
Foto: Berit Almér

Chakra Janusas visade oss runt

Litteratur för leverans

Interiör från verkstaden

Det välfyllda lagret
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Husbondegatan 36B
507 60 BORÅS

magnuskarlsson@bornet.net
0703-933349

www.concourshealeys.com

Renoveringar och reparationer Vi utför kvalitetsarbeten på engelska sportagnar. Allt 
från oljebyte till helrenovering. Renoverar du själv? Tag vår hjälp med speciellt kom-
plicerade delar. Vi bygger standard och raceöverväxlar som provkörs i provbänk, 
utför professionella förgasarrenoveringar, byter och brotschar kingpinbussn-
ingar, monterar inredningar och suffletter, renoverar och balanserar motorer, 
balanserar ekerhjul korrekt m.m. m.m. Välkommen med alla förfrågningar.  
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Boras Motor corporation ab

T-shirt i 100% bomull med en mindre klubblogga. Pris 100:-
Finns i färgerna svart, vit, ljusblå och marinblå
Storlekar: XS S M L XL XXL

NYTT från RegaliashopenNYTT från Regaliashopen

Ovanstående är ett urval av vad som fi nns i klubbshopen. 
Titta in på hemsidan för att se det kompletta sortimentet.

Beställer gör du av Nina Nyblæus på 0708-858214.

Det fi nns fortfarande möjlighet att köpa den
mycket populära klubbjackan. Nu provkörd 
och konstaterad mycket bekväm och praktisk.
Pris 1.500 kr. Kontakta shoppen för storlekar.

Enthusiasten söker redaktör
Vår klubbtidning behöver en ny redaktör/redaktionsgrupp. Vi söker dig/er som är intresserade av att lay-outa och se till att en 
tidning av detta format kommer från idé till färdigtryckt tidning. Kunnighet i Adobe InDesign och Photoshop är lämplig bak-
grund. Har du ej dessa programvaror hjälper givetvis klubben till att skaffa dessa. Lämplig storlek på en grupp för detta är nog tre 
personer, vilka ej nödvändigtvis behöver bo på samma ort.
Du/ni som är intresserade kontaktar nuvarande redaktör eller någon i styrelsen snarast möjligt. 
Givetvis utgår ersättning för utlägg som har med produktionen att göra.
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Hello Healeylovers!

Mycket av rapporteringen i SCM handlar 
förstås om den nya rekordnoteringen för 
en Healey, nämligen den som vi skrev om 
i förra rapporten NOJ 393 eller den s.k. Le 
Mans bilen. Man säger inte så mycket om 
priset som betalades, 1 323 915 US Dollar 
utan artikeln handlar mer om vad den nya 
ägaren ska göra med bilen! Artikeln är skri-
ven av Miles Collier som är ett välkänt namn 
inom ”The Collector Car Community” och 
jag kan inte riktigt hålla med honom! An-
demeningen är att bilen ska bevaras i exakt 
det skick den är i och som ett minne över 
den fantastiska tävlingshistoria som Donald 
Healey och hans grupp hade när man bör-
jade tillverka de så kallade ”testbilarna”. 
Men bilen är ju redan reparerad efter den 
fatala kraschen på Le Mans och dessutom 
då med delar som inte ens var original med 
bilen som en gång tävlade! Renoveringen 
efter kraschen gjordes på Healey fabriken 
men då med ståldelar istället för aluminium 
som test bilarna hade som original!  
Visst är NOJ 393 en otroligt unik bil men 
den är ju inte som den en gång var och his-
torien får väl visa framöver vad den nya 
ägaren väljer att göra med den! Själv tycker 
jag att den ska renoveras till det skick den 
hade när den gick på Le Mans!
På samma auktion såldes även den pre – 
produktion Healey 100 som Steve Norton, 
Cape har renoverat under en längre tid. Mer 
om detta nedan i vår rapport!
Sedan har även slutrapporten kommit in 
från årets alla auktioner i Scottsdale Arizo-
na! Någon gång ska man nog ta sig dit för 
det är verkligen ett ”Megaevent” där man 
under ca 10 dagar säljer fl er bilar än vad 
som sedan omsätts på ALLA andra bilauk-
tioner över hela världen under ett år! Årets 
siffror visar att man sålde totalt 2 183 bilar 
vilket var 38 bilar färre än 2011. MEN to-
tala omsättningen gick upp från USD: 160 
000 000 år 2011 till 184 000 000 (ca 1 251 
200 200 Sek) detta år! Det är helt ofattbara 
siffror och svårt att förstå när man sitter så 
här hemma i sin lilla stuga och rapporterar 
om det hela! Givetvis har det slagits nya re-
kord på en mängd olika bilar men det skiter 
vi i! Vi bryr ju oss bara om ETT märke!    

Följande bilar har sålts sedan förra rappor-
ten;
Priserna är som tidigare omräknade med 
växelkurs på 6,50.

Silverstone Northamtonshire, England.
1959 Austin Healey 3000 Mk1. 
Serie nr. HBT7L 253. Vit med vit inredning. 
Ingen uppgift om miltalet. Äldre renovering 
med genomgående bra passform. Lacken är 
OK med div. små skador. Krom och inred-
ning i normalt bruksskick och bilen ser ut 
som en normal bruksbil. 
Kondition 3+.
Såld för 37 821 USD – ca Sek: 246 000
Kommentar:
Såld för helt rätt pris för en vanlig bruksbil 
som ser ärlig ut och inte kräver några stora 
insatser för att kunna njuta av. Det är bara 
de riktigt fi na Healey bilarna som numera 
går upp mot de högre prisnivåerna. Vi be-
traktar detta som rätt köpt & sålt!

Bonhams Los Angeles USA:
1961 Austin Healey 3000 Mk2. 
Serie nr. HBT7L15724. Röd med svart in-
redning.. 89 562 miles. En lite ovanligare 
Healey då den har tre SU förgasare! Lacken 
och inredningen visar tecken på fl itigt an-
vändande. Nya fälgar med helt nya däck är 
ett plus.   
Kondition 3-
Inte såld högsta bud blev 39 000 USD – ca 
Sek: 254 000.
Kommentar:
Priserna för ”Big Healey” har gått ner på 
den sista tiden och riktigt bra pengar betalas 
bara för de riktigt fi na bilarna eller de som 
har en unik historia! Bilen kan vara värd 
lite mer än det högsta budet men vi anser att 
säljare skulle ha accepterat det som bjöds! 
Svårt att få ut så mycket mer utan att inves-
tera mer på att få den till en kondition 3+ 
eller 2- bil.   

Bonhams Brooklands UK. 
Det var här som alla tiders rekord slogs för 
en Healey bil men det har vi ju redan rap-
porterat om i den förra rapporten. Men här 
såldes då även den s.k. ”pre-production” 
Healey 100 renoverad av Cape, Steve Nor-
ton.

1953 Austin Healey 100 Prototype. 
Serie nr. BN1L134370. Blå med svart in-
redning. 64 694 miles. Renoverad till en 
mycket bra standard och hög kvalitet både 
på ut och insida. Bilen ställdes ut på Turin 
Motor Show 1953. Renoveringen är av hög-
sta standard och bilen är förmodligen bättre 
nu än vad den var då den kom ut från fabri-
ken! Det som imponerar är alla små detaljer 
som skiljer denna bil från de vanliga bilarna 
t.ex. att lamporna fram sitter lite lägre än 
på senare byggda bilar och en liten skarpare 
profi l på skärmarna fram.  
Kondition 1.
Såld för 161 288 USD – ca Sek: 1 049 000.
Kommentar:
Priset som betalades lär inte räcka för att 
täcka renoveringen som var av absolut hög-
sta klass! Vi tippar på att bilen blir en ny 
”Trailer Queen” som inte kommer att rulla 
för egen maskin framöver! Den nya ägaren 
gjorde förmodligen en mycket bra affär då 
han fi ck ett topp exemplar av en mycket ti-
dig Healey 100 med bra rabatt. Men frågan 
är; vad ska han ha den till? Nöjet att köra 
bilen blir nog mycket begränsat!

1953 Austin Healey 100S Prototyp. 
Serie nr SPL226B. Blå / Bronze med svart 
inredning (det lilla som är kvar av den). 30 
313 miles. Detta är då NOJ 393! Vi har ju 
redan rapporterat om bilen men det kan 
vara av intresse att läsa SCM’s kommentar 
till bilen som givetvis var en kondition 5 bil 
och igen såldes för:
1 323 915 USD – ca Sek: 8 606 000!!!!!!
Kommentar:
Samma ägare sedan 1969 som då köpte den 
för USD: 372 – ca Sek: 2 400:-. Vad som gör 
denna bil så speciell är givetvis dess historia 
och då framför allt Le Mans krasch 1955. Sål-
des till en budgivare i rummet för ca 4 gånger 
mer än någon annan Works Healey. Man har 
lite svårt att avgöra om priset är rätt eller inte 
utan konstaterar bara att för en sådan unik bil 
är det budgivaren själv som avgör vad som är 
rätt eller fel!
Jag tror själv inte att vi någonsin får se ett så-
dant här högt pris för en Healey om inte just 
denna bil kommer ut på marknaden igen! Se-
dan kan vi bara konstatera att ägaren som köpte 
bilen 1969 har gjort en helt otroligt bra affär! 
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Collector Car Productions, Ontario Ca-
nada.
1963 Austin Healey 3000 Mk2.  
Blå med blå inredning. Serie nr HBJ7L 
23461. 77 726 miles. Överlag bra kaross 
och passform. Lack och krom visar tecken 
på att rost börjar komma. Nytt golv och 
cabb, nya fälgar och däck. En typisk bruks-
bil som använts fl itigt!
Kondition 3-
Såld för USD: 17 943 – ca Sek: 117 000 
Kommentar:
Enligt auktionsfi rman var denna bil renove-
rad men man missade nog att tala om vilket 
år renoveringen gjordes! Typisk bruksbil 
som mycket väl kan fungera bra och vara 
en grund för en rullande renovering. Priset 
är rätt och den nya ägaren kan mycket väl 
få många roliga mil bakom ratten och med 
mindre investeringar och arbete få en bra 
värdeökning på sitt köp.

1963 Austin Healey 3000 Mk2. 
Blå med blå inredning. Serie nr HBJ7L 
20803. 84 204 miles. Full renovering 2004. 
Ser mycket bra ut och bra passform på ka-
rossen. Lack, inredning och krom i mycket 
bra skick. Har även kromade ekerfälgar med 
nya däck. Kommer med fullständig doku-
mentation och kvitton från renoveringen.
Kondition 2+
Såld för USD: 50 024 – ca Sek: 325 000.
Kommentar:
Inget att göra för den nya ägaren än att 
tanka och köra! Köparen gjorde en mycket 
bra affär och kan se fram emot många roliga 
mil utan stora utgifter och rätt skött även få 
igen sina pengar!

1967 Austin Healey 3000 Mk3. 
Blå med blå inredning. Serie nr HBJ8L 31 
392. 80 886 miles. Nyligen renoverad men 
till vilken standard? Lacken har dåligt un-
derarbete och även på håll ser man att det är 
mycket spackel under färgen! Lacken bör-
jar även visa bubblor på sina ställen så man 
kan misstänka att det är rost under! Kromet 
OK men inredningen lämnar en hel del att 
önska.
Kondition 3-
Inte såld, högsta bud USD: 24 715 – ca Sek: 
160 650.
Kommentar:
Auktionsfi rman beskriver att bilen går som 
en dröm. Det man inte säger är om det är en 
mardröm eller en bra sådan! Vi tycker att 
bilen är felrepresenterad och att man som 
säljare har ett större ansvar att ge en bra 
beskrivning av det man försöker sälja! Just 
denna bil väcker en mängd frågor och har 
vart ute i auktionssvängen tidigare, senast 
2007 i Toronto då den inte heller såldes. 
Högsta bud då var USD: 31 000 – ca Sek: 
202 000. Den är inte ett dugg bättre i dag 
och förtjänar inte ett högre bud en det som 
lades!   

Barrett-Jackson, Scottsdale Arizona USA
1967 Austin Healey 3000 Mk3. 
Grön metallic(!!!!) med grön inredning. 
Serie nr HBJ8L 140711. 19 169 miles. 
Original var bilen lackad i Colorado red 
men omlackerad i en mycket attraktiv färg 
kombination. Ser mycket bra ut både på håll 
och vid närmare besiktning. Passformen är 
mycket bra och inredningen i nyskick.
Kondition 2+
Såld för USD: 99 000 – ca Sek: 644 000.
Kommentar:
Fantastisk renovering och snygg färgkom-
bination! Möjligen inte vad en riktig Hea-
ley entusiast skulle önska sig men bilen var 
snygg! Vi anser att detta var ett bra köp!
Min egen kommentar: Tänk att man blir så 
”till sig” bara för att det är en bil med helt 
annorlunda färger etc. Själv tycker jag att 
färgen mest påminner om grön ärtsoppa!!!! 
Men det fi nns en ”torsk” bakom vart hörn 
som är villig att betala bra när man har ett 
par öl innanför västen!! 

Bonhams, Scottsdale Arizona USA.
1956 Austin Healey 100M. 
Svart/röd med svart inredning. Serie nr 
BN2L 231026. 21 321 miles. Ärrad racer 
som levt ett hårt liv! Köptes ursprungligen 
av en Amerikansk soldat på hemväg från 
England. Vid leverans uppgraderade han 
bilen till 100M specifi kation så detta är då 
inte en original fabriksbyggd 100M! Mo-
difi eringarna gjordes ju efter leverans från 
fabriken! Bilen skadades vid transporten 
till USA och köparen lät då bilen gå till J.C 
Kilburn som redan tävlade med en Austin 
Healey 100 men inte fått leverans av sin be-
ställda 100M! 
Bilen har en lång tävlingshistoria men utan 
några stora vinster under sitt bälte.
Kondition: 3-
Inte såld, högsta bud blev USD: 80 000 – ca 
Sek: 520 000.
Kommentar:
Ärrad tävlingsbil som har en väl dokumen-
terad historia dock utan några stora vinster 
eller körts av någon av ”de stora” förarna. 
Säljaren påstod att bilen var genomgången 
och redo för banan men det tar vi med en 
”stor nypa salt” för bilen såg allmänt lite 
trött ut och kräver nog en ordentlig genom-
gång innan den är redo för race igen!
Vi tycker nog att budet var bra nog och 
skulle ha accepterats!
(Vad säger du Nisse om gamla USA bilar?? 
Visst kräver de jobb innan de fungerar som 
det ska!)  

E-Bay.
1956 Austin Healey 100-M. 
Grön/vit med ljusbrun inredning. Serie nr 
BN2L 232978. Ingen uppgift om mätarställ-
ning. Säljs av en handlare; Goodman Reed 
Motorcars. Ser mycket fi n ut på alla bilder, 
och det är många! Bra presentation och do-
kumentation. Enligt beskrivningen fi nns det 

kvitton på renoveringen som enligt uppgift 
har kostat USD: 40 000. Motorn modifi erad 
med race delar från Dennis Welch Motors. 
Enligt beskrivningen så är det då alumini-
um topp, högkomp kolvar, nya stakar och 
vevaxel, mm, mm. Original växellåda bytt 
till en 5 växlad manuell sådan men ingen 
uppgift om vilken typ. Alla original delar 
kommer med bilen.
För en bil som på bild ser så bra ut och med 
de modifi eringar man beskriver låter reno-
veringen mycket billig! Dock tycker jag att 
det är lite tveksamt när man sätter i annan 
typ av växellåda i ett dokumenterat original 
100M exemplar! 
Tror inte alls på uppgiften om att renove-
ringen kostat USD: 40 000! Vi klarade inte 
av att komma i närheten av dessa pengar 
med Johans bil! Eller så är det inte riktigt 
gjort! 
Då man säger att detta är en helt autentisk 
och fabriksbyggd 100M lär man vilja få ut 
MAXIMALT pris för den och man säger 
själva i sin beskrivning att en sämre bil än 
denna såldes på auktion för USD: 147 500, 
det sätter väl ribban för vad man önskar el-
ler tror sig kunna få ut!
Jag missade tyvärr att se hur det hela slu-
tade! Inte lätt att bevaka E-Bay då man får 
sitta uppe halva natten och ha koll på läget! 
Men så länge jag kollade var buden uppe i ca 
USD 70 000 och det lär nog inte räcka till! 
Men bilen väckte ett otäckt ”habegär” hos 
mig och det är väl tur att man blir fort trött 
på kvällen och somnar tidigt och inte orkar 
med E-Bay auktioner!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Eftersom det sker en hel del förändringar 
runt tidningen framöver med ny redaktör 
etc. så har vi också beslutat oss för att ta 
en paus med Aggeryd’s Healey noteringar! 
Det har ju pågått under ett antal år och det 
känns som att vi inte har så mycket mer att 
tillföra just nu! Priserna går upp och ner 
men verkar ligga på en stabil nivå för bra 
och ärliga bilar. Sedan kommer det någon 
toppnotering mellan varven typ den 100S 
som såldes tidigare och givetvis för NOJ 
bilen. Men de vanliga bruksbilarna verkar 
ligga ganska stabilt och då blir det ju inte så 
stort nyhetsvärde runt det hela!
Vi kommer givetvis att fortsätta med diverse 
reportage i tidningen framöver och det som 
är på G just nu är; besök på Techno Classica 
i Essen och ett besök hos Bart i Holland där 
Johan Larssons 100 vilar just nu!
Grabbarna ska ut på ”road tripp” !
Tack för den här tiden och jag hoppas att ni 
som orkat läsa denna spalt regelbundet har 
haft nöje av den!

Hälsningar från Ulf & Johan Aggeryd.
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Big Healey In Competition, skriven 
av John Baggot tar upp alla Austin 
Healeymodeller från 100 till 3000, 

samt Jensen Healey. Redan från början täv-
lades det med Austin Healey bilarna i Mil-
le Miglia, Sebring, LeMans, Liège-Rome-

Brand New...
Steering Boxes

Safety column type

Non-adjustable  
steering 
wheel 
type

Adjustable steering 
wheel type

Constant clearance worm

 

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

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

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

Over many years we have rebuilt literally hundreds of 
Healey Steering Boxes and the root of most problems 
originates with the casing, which is often a less than perfect piece 
of engineering.

We have produced new CAD drawings and brand new casings based 

and worm design can be.

The new columns are available as:

Liège Rally samt i klubbtävlingar. Boken 
beskriver i detalj bilarnas tävlingshistoria 
i rally, racing och även rekordförsök. Den 
redovisar ett stort antal tävlingsbilar, in-
klusive ”Works” bilar.

Boken är uppdelad i nio intressanta ka-
pitel, The Austin-Healey 100 and 100M, 
100S: The Production Racer, Six Cylin-
ders: The 100-Six, Enter the 3000, Final 
Lap: The Healey SR/XR 37, Healey: The 
Muscle Rally Car,  The Jensen Healey, 
John Chatham, och The Austin Healey 
Club Championship.  Boken har 190 sidor 

med både svartvita- och färgbilder, ISBN 
1-86126-828-9 .  

År 1953 deltog för första gången två Aus-
tin Healey 100s i Mille Miglia, bilarna var 
NOJ 392 och NOJ 392. Boken ger en bra 
och saklig information om tävlingsbilarna 
fram till i början av 2000-talet. Boken kan 
rekommenderas till alla Austin Healey-
entusiaster som har intresse av tävlingsbi-
larna.

I boken kan man t.ex. följa tävlingsfö-
raren Anders Lotsengårds Austin Healey 
3000 Mk 1, SID 1, från när den lämnade 

fabriken i december 1959. 
”Bokens utformning är bra 
genom att man kan följa en-
skilda tävlingsbilars identitet 
och ägare genom åren” säger 
en stolt SID 1 ägare Anders 
Lotsengård.

Förlaget heter: The Cro-
wood Press Ltd www.cro-
wood.com

Jag köpte min på  adlibris.
com, den  kostade 211 kr plus 
frakt. Den fi nns hos fl era In-
ternet bokhandlare.
Den fl ygande Healey 100:an 
deltog i Midnattsolsrallyt 1956.
A Frölander/SE Lindberg från 
Öbacka MSK satt i stolarna 
och placerade sig tolva.

Av: Gert Assermark
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Reservdelar och Tillbehör till din M.G., Triumph,
Austin Healey och BMC-Saloon car

årsmodell 1955 och framåt

Tel. 08-664 53 10Tel. 08-664 53 10
www.britishmotor.se

Öppettider: må-fre 11.00-18.00 • lör i regel 11.00-14.00 (sommartid stängt)

Följande nya medlemmar hälsas varmt välkomna till 
Austin Healey Club of Sweden. 

634 David Boarder Aneby AH Sprite mk2 1961
635 Tomas Moberg Karlstad AH 100/6 1958

Att få känna sin sportbils egenskaper och begränsningar på en motorbana gör att man blir en bättre och säkrare förare.
Vi kommer att dela upp förarna i tre grupper för att varje förare ska kunna köra i sin egen takt och känna sig säker på banan. 
Grupp A: debutanter, grupp B: tidigare erfarenhet samt grupp C: vana förare. 
Vi kör under ledning av Svenska Bilsportförbundet, SBF:s instruktör Kenneth ”Kåge” Gustafsson. 
Hjälm krävs, tunna greppvänliga handskar, lämpliga skor och täckt klädsel.
Mellan kl 09. 00 - 10. 00 startar vi med besiktning och information om hur bankörningen kommer att genomföras under dagen.  
Klockan 10. 00 - 17. 00 bankörning. 
Kostnad per bil blir max 600 kronor för förare som har SBF banlicens, förare som inte har licens betalar extra för SBF-licens ”enkel” 
som kostar 150 kronor. Deltagarkostnaden  beror på antalet deltagare.  
Anmäl dig nu, dock senast den 20 augusti. Denna bankörning ersätter den tidigare planerade bankörningen vid Linköpings Motorsta-
dion den 2:a juni.
Vägbeskrivning till Björkvikring: Kör på E4:an mellan Nyköping och Norrköping. Tag avfarten från E4 :an till väg 216 och kör på 
väg 216 mot Björkvik i ca 5 km. Sväng sedan höger för att komma till Björkvikring. 
För mer information  och anmälan  kontakta                 
Gert Assermark 0151-10114
mg-med-fart@mgcc.se

Bankörning vid Björkvikring  
lördagen den 1:a september

Vi har av Lotus och Morganklubbarna blivit inbjudna till träff hos en medlem ute på Rådmansö i Stockholms skärgård, obs land-
förbindelse. Stället är stort och her plats för cirka trettio bilar. Där fi nns också ett racingmuseum med mycket brittiskt bl a.
Datum är 14:e juli och vår ankomst bör vara mellan kl 10.00-11.00. Eventuell samåkning får jag återkomma till.
Kolla även hemsidan för senast nytt. Där fi nns även vägbeskrivning.    //Lasse Johansson 0722-52 66 55

East Sec  on informerar

Healey Market
Köpes:
Smitty konverteringssats för 
Toyota växellåda samt hard-
top köpes till BJ8.
Lasse Johansson: 
0722-52 66 55



  

KAS 

Kilmartin Automotive Sheetmetal Made in Australia 

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

Kilmartin has been the premium brand
for Austin Healey chassis and
(sheet)metal replacement parts for
over 25 years and is now available
throughout Europe. 
The Kilmartin Chassis and sheetmetal
parts are widely known for their
superior quality and fit. 
 
We produce chassis for the full range
of Austin Healeys and stock 600+
different (sheet)metal parts. Call or
email for info and prices. We can also
assist in putting your car on a new
chassis. 

 
KAS europe 
 
 
 www.kilmartin.eu  Email:   info@kilmartin.eu Tel. :  ++31 653 555388 

Need a new chassis? 

 


