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oppas att alla haft en bra början på det nya året. Vintern håller på
att fasas ut, dagarna blir längre och vi går mot ljusare tider.
Jag har tillbringat en del tid i vårt garage med nedplockning av gathealeyn
som skall till lackverkstan. Passar samtidigt på att byta ut framrutan och att
kroma om lister mm. Planen är att den skall vara färdig lagom till årsmötet
och även kunna förgylla bröllopsfärden när vårt fadderbarn Martin gifter sig.
Aktivitetskalendern snart fulltecknad. Vi startar med vårmönstring i Stockholm början av maj, sedan premiär av RHK- serien på Kinnekulle i mitten av
maj och årsmötet i början av juni.
East Section har gjort ett gediget upplägg och välkomnar oss till årsmötet
på Aronsborgs Konferenshotell i Bålsta. Det blir ett späckat program som
kan pågå i flera dagar – allt efter egen smak. Inbjudan har legat ute på hemsidan några veckor men finns även inne tidningen. Vi har också förlängt
anmälningstiden med en vecka för att alla skall ges möjlighet att anmäla sig.
Tänk på inför årsmötet att det är alla klubbmedlemmarnas ansvar att komma med förslag och idéer hur vår klubb skall utvecklas i framtiden. Vill ni
inte höja rösten på mötet kan ni skicka mig ett mail eller kort. Tänk även på
att ge våra redaktörer material till webben och tidningen för att underlätta
deras arbete.
Glöm för all del inte att inför årsmötet föreslå kandidater till årets
Enthusiast genom att skicka in förslag med motivering. Skicka detta
till Tommy L (hans e-postadress ser du till i spalten till höger!), sedan
överlägger styrelsen för presentation av vinnare på årsmötet.
I slutet av förra året nåddes vi av beskedet att Margot Healey hade gått
bort. Personligen träffade jag Margot ett par gånger. Den sista gången var
på Austin Healey 50th Anniversary 2002 där jag på kvällen till och med fick
den äran att dansa med henne. Därefter hade vi en del brevkonversation i
samband med Internationela mötet i Halmstad 2008.
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Storleken har visst betydelse …
Då och då (allt oftare av någon anledning …) känner man sig urgammal. Försökte
förklara för ett av de senare tillskotten i släkten när han stolt visade upp sin första
mobil att sådan fanns inte i min barndom.
Då kom jag osökt att börja fundera på det här med utveckling, framförallt vad
gäller telekommunikation och hur storleken ändå har viss betydelse!
Antar att det är fler än jag som kommer ihåg det helt manuella systemet med
växeltanter sittande i stugorna. Där man fick veva på en tämligen omfattande telefonmoj, komma fram till en tant och sedan begära numret. Eller rättare: det fick
man inte alls, telefonen var alldeles för dyrbar för att hanteras av barn, d v s alla
under säg 20 år!
Och när det ringde, fick man absolut inte svara om det var dubbelringning, för
då var det RIKSSAMTAL. Jättedyrt för den som ringde och ingen tid fick förspillas letandes efter den vuxne som skulle ha samtalet. Barn fick nämligen knappast
aldrig telefonsamtal, vi gick till varandra. Det var förresten av naturliga orsaker,
långt ifrån alla hade telefon vid femtiotalets mitt.
Men mobiltelefoni var det tänkt att handla om. Även då känner man sig urgammal när man tänker tillbaka på de första man kom i kontakt med. Någon mer än jag
som på mitten av sjuttiotalet imponerades av de som hade telefon i bilen? Och jo,
det var verkligen något som såg ut som en vanlig backelittelefon, men utan sifferskiva, istället med en metspöstor antenn på biltaket och en rejäl radioanläggning
i bagagerummet. Man fick ringa till en Televerkscentral, begära det nummer man
skulle till och sedan via en mycket analog radiolänk (ibland!) komma fram till den
man sökte. Tror till och med att man var tvungen att ange i vilket område han (var
nästan alltid en han!) fanns för tillfället.
Vilket fantastiskt framsteg det var när NMT kom med sina små smidiga telefoner. Allt är relativt, men en tiokilosklump i bilen kopplat till en antenn på taket
och en lur mellan framsätena, det var grejor det! Och dessutom kunde man ta med
den i handen, alltså hela anläggningen och ha den riktigt mobilt – fast det var på
gränsen att man behövde en säckkärra!
Glömmer aldrig när jag på Tekniska Mässan första gången i en Televerksmonter
såg en fantastiskt smidig ny telefon! Den gick att ha i handen, hade nästan en
timmes taltid. Att den både såg ut och vägde som en normal tegelsten var lätt att
bortse ifrån – nu var det ju nästan en ficktelefon!
Och där, vad gäller storlek, men inte vikt, är vi snart tillbaka. Efter att under nittiotalet kunna imponera med så små telefoner som möjligt – så små att lade man
dem i innerfickan var det nästan som slutförvaring, gick knappast att fiska upp,
så har de senaste åren mobiltelefonerna åter antagit storlekar som knappast gör
dem till ficktelefoner. Tillverkare av arbetskläder hinner inte med, de för telefoner
avsedda specialfickorna är alltid för små!
Jaha, och vad har detta med Healey att göra frågar sig säkert de flesta. Jo, tänk att
oavsett alla storleksnycker vad gäller både telefoner och mer vanliga bilar, så har
alltid våra Healeys varit precis lagom stora. Eller lagom små vad gäller Spritar!
Ut i den snart nalkandes vårvärmen och njut av din alldeles lagom stora (eller
lilla!) Healey!
Anders Lotsengård
PS. På tal om lagom; jag och Maria tillbringade nyligen två fantastiska veckor i
Karibien, varav sju dagar på en kryssning. Fascinerades (?) av alla dessa otroligt
”storvuxna” amerikaner. Oavsett ålder var nästintill en majoritet av en storlek vi
sällan ser här i Sverige. Alla ni som liksom jag är lite (?) överviktiga (eller som en
av mina serieidoler, katten Gustaf, utrycker det ”jag är inte överviktig, möjligen
lite underlång!”); ta en resa till Karibien eller USA och känner er som Twiggy!
Och har vi till äventyrs några så unga medlemmar så Twiggy är ett okänt begrepp
– Googgla! DS.

Medlemsavgiften!!
En liten påminnelse i all blygsamhet: du som ”glömt” betala in din medlemsavgift och inte gör det senast 1 maj
försvinner ur medlemsregistret! Därmed också möjligheten till MHRF/Folksam-försäkringen och deltagande på
våra trevliga årsmöten ... Och dessutom – inget kaffe i Healeydepån!
Kontonummer på vänstersidan. Ange medlemsnummer eller namn.
3

The!ex=Donald!Healey
100/’100S’!Coupe.
Part!Two

A

lmost immediately after WW2
DMH started the Donald Healey
Motor Company to build and market Healey cars.
His sons Geoffrey and Brian were to join
him later, Geoff as Development Engineer
and Brian (Bic) responsible for sales. DMH
and Geoff were to work closely on engineering issues.
DMH’s extensive engineering background
at Riley, Triumph, his war experience as
Works Manager for Claudel-Hobson and
then Humber Car Company helped to make
them a formidable team. There was a constant flow of ideas and feedback on issues
while DMH was travelling or at races, a significant amount of this correspondence sur-
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viving in the Healey Museum and elsewhere.
This in turn was formally fed back to Austin by Geoff. DMH was integrally involved
with every aspect of his business, confident
he could rely on his key managers within his
small team at Warwick.
Post-war DMH’s focus shifted from rallying to racing primarily and the DHMCo
became a regular competitor with Healeys
and Austin-Healeys. DMH’s six drives in
the Mille Miglia underline his ability to get
the best out of his cars, yet perhaps more
famously, it was the high speed records and
endurance records in 1953, 1954 and 1956
where he achieved the most satisfaction.
In 1956 DMH was proud to join the ”200

Faktaruta.
Sedan första delen av Joes artikel i förra numret har bilen sålts på Bonhams auktion. Priset
blev i underkant mot vad som hade förväntats – många trodde att den skulle slå ”Healeyprisrekord”. Så blev inte fallet, den såldes
för den i och för sig avsevärda summan GBP
570.000, men blev alltså ingen toppnotering.
Efter detta hamnade den så småningom på
Healey Museum i Nederländerna, varifrån
flera bilder till denna artikel kommer.

Miles Per Hour Club” – at the time a very exclusive group – using a car of his own design,
a modified 100-Six with a speed of 203.11
mph.
Late 1953 through 1954 was both a busy
and difficult time for the small team at Warwick as Special Test Cars were also being
built for the 1954 season and component availability from both Austin and Dunlop were
problematic. The relatively small number
of components initially available to support
both the current and forward racing and development program was tight and it wasn’t
until 1955 that the 100S components became
available for ONX 113.
Turning to the engine and internally this
100S engine specification is similar to that of
the four cylinder 100 with a bore of 87.3 mm
and stroke of 111.1 mm giving a capacity
of 2,660 cc, but that is where the similarity
ends. An up-rated block carries a nitride-hardened crankshaft, polished connecting rods
with fully floating wrist pin and all running
on tri-metal bearings.
Assisted by an up-rated camshaft, a carefully assembled Special Test Car engine would
develop a little over 140 hp even with a somewhat conservative compression ratio of
8.3:1. The Westlake designed four-port, fourinlet, four-exhaust, aluminium alloy cylinder
head used larger silicone chromed steel inlet
valves and exhaust valves in ’KE965’ steel.
Fed by twin 1 3/4 Inch H6 SU carburettors
with an integral cold air box receiving fresh
air fed directly from the grille. Exhaust is
by cast headers into a ”high efficiency” twin
pipe system. To assist cooling a Tecalemit
brand combined oil cooler/filter was mounted forward of the chassis front cross member.
The 100S engine as fitted to ONX 113 is
block no. SPL 226 BN, a mid-1953 block
used in the Special Test Car Program for
1953 and 1954 events. Although a 1953 spec.
engine, SPL 226 BN was fitted to X191, the
100S displayed at the 1954 Earls Court Motor Show was for the model’s public release.
The cylinder head fitted carries the no. SPL
228 BN, an ultra-rare aluminium ’angle face’
type. This type is pre-production and more
reliable as the production items were, unfortunately, cast in softer aluminium.
Geoff wrote that ”The S engine was seriously considered as a replacement for the
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90hp 100 engine...” and while DMH was unsuccessful in this regard,
the Westlake design influence did make it into the production 100-Six in
October 1957 when the 12 port head, then referred to as a ’six port’, was
introduced. In the end DMH got his way as it is essentially a 100S head in
cast iron plus an extra two cylinders with the troublesome tubular pushrod
tubes cast in. An aluminium version for competition was soon to follow
thus completing the circle.
Special Test Car chassis no. SPL 227/B ran as the modified 100 at Bonneville in 1953 with engine no. SPL 228 BN fitted, and the actual cylinder
head from that car was installed in ONX 113.

Bonneville 1953 was the first time out for Harry Westlake’s just
designed ’four port’ aluminium head, and great care was being
taken to conceal it. The ’RA 104’ stamped to the head front face
indicates a Westlake test component.
In preparation for this Bonneville attempt, Westlakes would have
had the engine on test for 24 hours. After this they would have
stripped the engine and head completely, checked and rebuilt it,
then run the engine up in preparation for the record attempt. Endurance records were attempted on a ten mile circular course usually
with a target of at least 24 hours. The modified 100 endurance
attempt was curtailed at 17 hours, not due to poor weather as reported but rather engine failure when a connecting rod broke. On
the modified 100 return to Warwick the engine block was found to
be unable to be repaired and so was buried at DHMCo’s Warwick
Works.
Engine failure aside, results achieved in the modified Healey
were outstanding, DMH’s outright speed was 142.64 mph for
the Mile. On the ten mile endurance course it took records from
122.66 kph to 127 mph. The ’stock’ car - a standard 100 - in Geoff
Healey’s words ”ran with absolute reliability for 30 hours. By
then, we felt we had collected all the records that mattered.” and
the Austin Publicity Department were to make good use of the
records to promote the 100.
While ONX113’s 100S engine is very special, the remainder of
the power train is of interest with 100S Gearbox number 1083
being a late ”production” 100S unit, in this case unusually fitted
with an overdrive. The reason for the overdrive being the rear axle
carries a 3.66:1 differential ratio, optional for the 100S and suitable for short circuits and hillclimbs. This combination providing
spirited performance with the overdrive extending the Healey’s
legs quite handily.
The rear axle treatment is ’state of the Healey art’ for its day. The
original production springs increased to the DHMCo preferred 14
leaves with dampening by adjustable Armstrong shock absorbers
- from the driver’s seat, no less. Incredibly, where the rear chassis rails pass under the rear axle they have been modified to drop
down, allowing greater suspension travel. This very worthwhile
feature did not reach production cars until May 1964! Geoff mentioned the four wheel Dunlop disc brakes were an early modification, which were upgraded to 100-Six type as they became available. Finally, to decrease unsprung weight, beautiful Dunlop 60
spoke aluminium rimmed wire wheels were fitted.
With this specification, ONX 113 would possess excellent performance, handling and braking. Mention has been made of the
output of Special Test Car engines not being much more than 140
hp, but the focus was very much on reliability as even from the
beginning of the Special Test Car Program relatively few 100Sspec spares were available. By the early 1960s these were largely
exhausted. Around that time the remaining 100S stock was sold
as a lot and the model no longer supported by DHMCo. Subsequent parts enquiries were referred to the third party. DMH kept
the coupe until 1962, advertising it in the April 6, 1962 issue of
Autosport as illustrated on these pages.
Quite extraordinary, and relevant to today’s market values, advertised on the same Autosport page was Aston Martin DBR1/1, at
£1,750 for a three year old World Sports Car Championship Winner and value today pretty much priceless! At the time ONX 113
was almost 10 years old and only half as much? In any event, and
even at that asking price, ONX appears to have been advertised
only once and snapped up by the first private owner, a Mr Alexander Hamilton registering the car on 19 June, 1962.
As a mid-1953 snapshot, Austin clearly supported the two coupe
proposal with 100 production now satisfying the strong demand
which was of course the primary focus. Each week an average of
150 were rolling off the line with a seemingly endless USA appetite for them. Timing is everything and perhaps it was simply just
too early for a coupe variant. Regardless, Austin felt that ”there
would not be a market for a coupe” and that was it. Lea5

Man!gjorde!en!show!av!.....

hans!intressanta!text.

ving us with just two 1953 100 based coupes, there would be few Healeys
or Austin-Healeys attracting the same level of desirability or sheer charisma as DMH’s personal 100S Coupe.
Within the classic car movement it is generally regarded as the ultimate
Healey to own. The unique Gerry Coker styling many believe takes the original 100 to the next level plus incorporation of the pick of the Special Test
Car and development program, with many individual components with a
history all of their own.
This is where the appeal of ONX113 transcends Healey and AustinHealey enthusiasts. By any standard it is a handsome motor car and the
addition of its famous owner, Monte Carlo Rally winner, racing driver,
sports car manufacturer and WW1 Royal Air Corps aviator, where does
it stop? The lack of public awareness of DMH’s coupe, seen only on rare
occasions, appears to have only added to its mystique.
ONX113 has in the past not always been regarded by some as a 100S,
rather as a car ”upgraded to 100S specification” by add-ons and cast-offs
for DMH’s personal transport. However, nothing could be further from the
truth. Close inspection of it and relevant documentation there is no doubt
that ONX 113 became a 100S in an identical way to the 1953 and 1954
Special Test Cars did, through metamorphosis. Identically, each 1953 and
1954 Special Test Car started its life as special build 100s and in simple
terms, progressed through ”prototype 100M”, and then 100S specification
emerging in the majority of cases as a 100S. The exception was the Special
Test Record Cars where development continued on.
Austin-Healey prototypes most often featured a higher level of finish,
innovation and performance. For this reason they were usually sought by
and sold to DMH’s friends or industry acquaintances. ONX 113 was essentially the first and it set the bar high! DMH kept ’his’ coupe for nine
years and, considering what other Austin-Healey’s were available to him
to drive during that period, it is an indication of the great deal of satisfaction he derived from driving ONX 113.
Since joining the Arthur Carter collection in 1972 – who acquired the car
direct from Mr Hamilton, the first private owner – ONX 113 has had a relatively sheltered life with occasional appearances and work as necessary.
Condition is good overall and showing signs of age and patina under closer
scrutiny. Bodywork and trim both present well showing little wear and
the 1962 Autosport advertisement noting that the trim had been recently
replaced appearing to be the case.
The engine has also received attention during Arthur’s ownership and
while underbonnet could benefit from a little detailing, the overall impression is consistent with the car’s development role and light use. ONX is
fully operational and underbody there is evidence of some light corrosion,
with subsequent protective coating.
To many, ONX is perhaps the most sought after and desirable AustinHealey of all. Here is an opportunity for someone to put himself behind the wheel of a time warp and travel down the road in not just a
British, but a true international legend’s, beloved 100S Coupe. I just
wish it was me.....
Joe Jarick

Butik och snabb postorderservice

Gustav Adolfsvägen 8, S-141 32 Huddinge
Telefon: 08-664 53 10 • Fax: 08-664 53 18 • E-post: info@britishmotor.se
Öppettider: måndag-fredag 11.00-17.00 • lördag i regel 11.00-14.00 (sommartid stängt)
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Alla priser är inkl moms!

N
YH

Sifferstans 8 mm, nr 0-9

ET

Sifferstansar av härdat stål, kvaliteten
är av professionell klass och är hårdhet
ca 60+-2°. Sats om 9 st stansar 0-9. 6
används också som 9. Längd 69 mm
bredd 12x12 mm. Höjd 8 mm godkända
av bilprovningen för instansning av nummer till bilar.

K

AM

PAN

J

23.900kr
ord.pris 36.090kr
artnr 484873
K
J
AM
PAN

Däckmaskinspaket
Semiproffs

7.850 kr

183 kr

Tändstiftbläster

artnr 494225

Automatisk däckbalanserare U822
Funktioner För personbilar, motorcyklar
och lätta kommersiella fordon.
Automatisk distans och hjuldiametermätning. 240x64 mm LCD skärm.

N

YH

ET

artnr
494014på tändstift med
Gör rent alla
storlekar
hjälp av blästermedel. Använd med
ett tryck på 4,8-5,5 bar. Blästermedel
medföljer ej.

Däckmaskin U-203A med hjälparm
Däckmonteringsmaskin från en av
världens främsta tillverkare.
Passar utmärkt till yrkesmässigt bruk
och för fälgar med riktigt stor diameter.

Lädervård

Metallbandslip BS-100,
bänkmodell
Kraftiga bänkbandslipmaskiner för
grov- och finslipning i metall. Sluten konstruktion. Vilar på bordsstativ. Levereras
komplett med 1-hastighetsmotor - kapslingsklass IP 54, nollspänningsutlösning.

Bandsåg HBS350H,
Deluxe 850W

Mjukgör, bevarar och impregnerar
skinnklädsel. Skinnklädseln bör
regelbundet behandlas med Pratts
Lädervård, för att bevara skinnets
naturliga mjukhet.
OBS!! Prova först på en dold mindre yta.

3.499 kr
artnr 2951

Pela HBS350H är en bandsåg som
passar utmärkt till den entusiastiske
hobbysnickaren.

Arbetsbänk, lådsats
& hylla

99 kr

artnr 495134

Tändstiftbläster

4.414 kr

Gör rent alla storlekar på tändstift med
hjälp av blästermedel. Använd med ett
tryck på 4,8-5,5 bar.

ET

artnr 494220

YH

J

149 kr

Skinn & Lädertvål

ord.pris 199 kr
artnr 489248
K
J
AM
PAN

N

K

PAN
AM

Arbetsbänk Profi, Art.nr 86764
Arbetsbänk 650 x 2000 mm i stabil stålkonstruktion med plåtbeklädd plyfaskiva.
Justerbara ben för arbetshöjd mellan
900 - 1155 mm.

Rengör skinnet eller lädret på ett
effektivt och skonsamt sätt.

Hylsnyckelsats 3/4”
Kraftig sats i 16 delar, 3/4” infästning.
Krom vanadium stål. Levereras i plåtlåda
med bärhandtag.

Verktygsvagn och låda
Spara plats med den här verktygsvagnen! Både topplåda och vagn till lägre
pris än vad bara en vagn kostar normalt.
Dimensioner (LxBxH):
Vagn 680x458x1004mm,
Topplåda 660x306x377mm.

1.995kr
artnr 2868

70 kr

N
YH

artnr 495133

ET

ET

K

548 kr

artnr 494406

AM

PAN

J

2.995 kr

N

För rengöring och fräsning av
spridarens säte i toppen samt rengöring av glödstift.

YH

Fräsverktyg
spridare

ord.pris 3.995 kr
artnr 495863
K
J
AM
PAN

Kombimaskin,
1016 mm
Plåtbock för klippning,
bockning och rullning av
plåt. Klarar att klippa och
bocka plåt upp till 1 mm
tjocklek. Rullar 1 mm plåt
med minsta rulldiameter
39 mm.

Webshop verktygsboden.se

7.840 kr
artnr 64749

Ordertelefon 033-20 26 50

E-post order@verktygsboden.se

Med reservation för prisförändringar, slutförsäljning och feltryck.

7

E

fter ett klarsynt konstaterande, att
man återigen lurat sig själv och köpt
en sämre bil än vad som var tänkt,
var det bara att kavla upp ärmarna och
sätta igång.
Allas vår plåtkonstnär Bosse Johansson besöktes och länsades på innevarande lager av
balkar mm. Bosse, som i hela sitt yrkesverksamma liv jobbat som smed och plåtslagare,
är mycket mer trogen originalutförandet i sina
nytillverkade bitar. Snygga bockar och svetsar,
med rätt mått. All heder!
Den balk som fångat mitt intresse i växthuset i Holland, var den som först fick stryka på
foten. Någonstans måste man ju börja. Alltså
sågades den högra bakre utriggaren loss, men
först efter att en fixtur byggts, som motsvarade
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längden mellan bladfjäderinfästningarna. Detta
mått står i verkstadshandboken under chassiritningen. Denna ritning fick ABA Kopiering förstora upp till A3 storlek och plastlaminera, tillsammans med kryssmätningsdiagrammet som
också finns med i nämnda bok. Balken ifråga
var mer än lovligt tillknycklad. Någon måste
fått ett grymt tvärstopp vid tillfälle, något jag
får bevis för senare under renoveringen …
Bilen är ju ett s.k. ”barn-find” från USA:s
västkust (Oregon), där någon påbörjat en rostlagning någon gång efter 1983, vilket är senaste skattekvittot på reg-plåten. Denne rostlagare
var väl mer nödbedd än entusiastisk inför uppgiften, vilket kunde ses på kvaliteten på lagningarna. Mycket dubbelplåt dolt under lager
av Plastic Padding, och nya ekonomiplåtar från

Moss och A-H Panels, med PIN-kod lapparna
tydligt synliga (bilen aldrig körd efter påbörjad
lagning).
När nu denna första balk skulle passas in mot
den nya innertröskeln, enligt mått på chassiritningen, var avståndet fel i bredd från huvudramen räknat. Det var nog där och då jag förstod
att det inte räckte med att skära bort golvplåtarna för att byta utriggarna (alla fyra), utan
här fick både ytter och innertrösklar tas bort
och linjeras upp rätt i alla led. Ett riktigt pysseljobb, som tack och lov underlättades av den
nödbedde rostlagarens dåliga svetsar, som var
lättare att såga isär än om de varit rätt utförda.
Jag hade väl i någon form av rosa skimmer
hoppats på att kunna behålla trösklarna som
referens. Återigen självbedrägeri …
Nåväl. Bilen vändes upp och ned i den av
Bosse Johansson lånade chassiställningen.
Centrum på främre och bakre tvärbalkar mättes upp, och där borrades ett litet hål som en
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plåtskruv drogs fast i. Mellan dessa skruvar spändes en tunn ståltråd
lika hårt som en gitarrsträng. Den skulle nu få fungera som den fiktiva mittlinje som alla mått utgår ifrån enl. nämnda chassiritning. Bilen
måste ju gå rakt på vägen efter byte av fjäderinfästningar mm. Tvärs
huvudramen, lades ett fyrkantrör, som spändes fast med kraftiga svetstvingar. Nu hade jag en centrumlinje, och ett höjdmått för yttertrösklarnas placering. Vid mätning satt båda trösklarna fel i alla led.
Med tunn 1 mm kaptrissa, punktsvetsborr, och bågfilsblad, lyckades
jag efter flera timmar få isär trösklarnas olika delar. Yttertrösklarna visade sig vara av olika fabrikat, varav den högra var helt rak – utan den
böjda linje som dörrbladet beskriver. Ett vanligt fel på lågbudgettrösklar, vilket ger en felaktig undre dörrspringa. Däremot var innertrösklarna av mycket bättre kvalitet och passform, så dessa sparades och
riktades fina efter bortsågningen.
Bosse har numera har slutat jobba eftersom firman han jobbat vidare
på efter pensionen sålts. Annars hade denne pigga man fortsatt göra
fina plåtar åt oss Healeynördar. Nu hade han en färdig och två påbörjade utriggare åt mig, som jag fick svetsa klart själv. Den fjärde bistod
Anders ”BLY” Gustafsson med i form av en A-H Spares balk. Jämfört
med Bosses såg den hemsnickrad ut. Men med lite filande och kapande
så passade den också. Med alla fyra utriggare på plats och innertrösklarna fastsvetsade, såg bilen på en gång betydligt trevligare ut.
När bilen ändå låg upp och ned, passade jag på att göra ett enkelt
riktverktyg till ramens alla bucklor. Snabbt hopsvetsat efter en idé som
poppade upp i huvudet, lär det inte vinna något skönhetspris. Men
funktionen var det inga fel på. Efter några kvällars riktande, såg ramen
betydligt finare ut. Kul när idéer fungerar.
I nästa avsnitt ska vi byta bakre hjulhus bl.a. Flitens lampa, förlåt,
svetsens låga brinner…
....................................

gladeligen. Till historien hör att samma kompis gjorde samma erbjudande
när jag renoverade Spriten. Då hamnade han under den upp och nedvända
bilen, slipandes bort kondensrost under/bakom instrumentbrädan i den i
övrigt plåtrena karossen. Den hade stått plåtren en period i ett nedkylt garage utan min vetskap. Inte bra!
När kompisen väl dök upp ur sitt gömsle under bilen, hoppade jag till.
Han var helt brun, från topp till tå. Som strösslad med kanel. Vi skrattade
som dårar, och gör det än idag när vi nämner händelsen. Men efter ca 40
min i duschen, en halv flaska schampo och lika mkt tvål, såg han någorlunda ut igen.
Det är tufft att erbjuda hjälp igen efter en sådan pärs …
Nåväl. Han tog sig an uppgiften att borra ur punktsvetsar och skära bort
hjulhuset i bitar med vild frenesi. Kul att ha lite sällskap någon gång.

Då var det helt plötsligt dags för byte av höger hjulhus. Jag hade gått
och kikat på det i flera veckor, som katten kring het gröt. Byta, laga,
byta, laga? Nä, det måste bytas! Anders ”BLY”, skulle göra en större
beställning från A-H Spares, så jag passade på att få med ett hjulhus i
sändningen.
Av en händelse ringer en kompis från Miataklubben och är arbetssugen. ”Vill du ha lite hjälp i garaget?” frågar han. ”Javisst, du kan
få borra och såga bort ett hjulhus”, svarar jag snabbt. Han nappade
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Hustrun kommer ner när det krisar, med en extra hand som
hjälp vid lyft eller liknande. Annars föredrar hon andra utrymmen i huset! Och jag är väl inte så jäkla sällskaplig i garaget,
murvel som man gärna blir där.
Det av A-H Spares inhandlade hjulhuset, fick knådas rätt rejält för att passa i bilen. Felpressat i vissa delar, mutterstycken
på fel ställen osv. Varför blir man inte förvånad? Man får se
plåtdelarna som påbörjade, för att sedan svära i tysthet och fixa
till dem.
När hjulhuset väl satt på plats, kom turen till de rostiga sidorna på kardantunneln och golvet nedanför barnsätena. Fuktiga
mattor tros vara orsaken till denna rost. Sidorna knäckte jag
enkelt till själv, medan A-H Spares åter fick leverera ”halvfabrikat” till golv. Dessa fick jag såga kilar ur. 19 mm på ena
sidans plåt, och 17 mm på andra. Att sedan radien emot hjulhusen inte ens stämde på den sida där A-H Spares hjulhus satt,
förvånade mig inte ett dugg vid det här laget … Bara att knåda
om plåtarna igen.
Vis av detta, valde jag att själv bocka till egna fotboxar vid
torpederna. De passade sedan utan några som helst problem.
Sedan blev det lite ny plåt mot motorsidan i fotboxarna. Troligen blöta mattor som orsak även där.
Lite rostlagning av A-stolparnas nederkant och ”osthålsplåten”
framför dörrgångjärnen var nästa punkt på listan. När man väl sågat bort nedre delen av den plåten, kom man perfekt åt att svetsa ihop innertröskeln mot
torpedsidan, och den förstärkningsplåt som sitter där som en förlängning av torpeden/fotboxens yttersida. Det gäller att få det så stabilt som möjligt i
det området för att undvika allt för mycket s.k. scuttleshake. Något som tyvärr är vanligt på Big Healeys. Läste någonstans att obalans i de stora bakre
bromstrummorna kan vara en orsak till det. Vet inte om det stämmer.
Med alla fyra utriggarna på plats, innertrösklarna fixerade, A-stolparna ok, och lite bakre golv på plats, avslutar jag för
denna gång.
I nästa avsnitt ska bakre tvärbalk bytas, och ramen förstärkas under bakaxeln. Men våren är snart på G, så nu får alla ni som har en mer
körklar bil, passa på att fixa det där som skulle gjorts i vinter. Min mor sa alltid ”Gör inte idag, vad du kunde gjort igår”. Med andra ord:
inget blir bättre av att skjutas upp (möjligen raketer då?).

Välkomna till

VÅRMÖNSTRING
Lördagen de 7: maj

Mini Seven Club Sweden och Austin Healey
Club of Sweden inbjuder till vårmönstring i
Stockholmsområdet den 7 maj 2016.

Samling kl 09:30 på parkeringen vid Görvälns slott, Järfälla.
Avfärd kl 10:00. Vi kör 8-10 mil längs svenska vårvägar.
Klurigheter utlovas längs vägen, glöm Google, medtag GPS. måttband och
skruvmejsel.
Tävling individuellt samt mellan klubbarna. Healeyklubben är titelhållare.
Medtag kaffekorg till fika halvvägs, stolar och bord höjer bekvämligheten.
Vid målet finns servering där man äter till självkostnadspris.
Obligatorisk anmälan senast 30 april till Micke Pettersson per email till:
ordforande@minisevenclub.com. Ange antal deltagare och bilmärke.
Deltagaravgift 50 kr per ekipage.
Välkomna!
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Brand new and exclusive to us
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Healey gearbox case

Direct from the manufacturer
Made to exact dimensions and tolerances

GBC350 - BJ 7
GBC355 - BJ 8
Gearbox case inc bearing housing
£850-00 +VAT

The quality is excellent...

You deserve the best...

www.bighealey.co.uk
DENIS WELCH MOTORSPORT, YOXALL, BURTON ON TRENT, STAFFS DE13 8NA, ENGLAND
Parts Hotline: +44(0)1543 472244 E -mail: sales@bighealey.co.uk
11

Award winning restorations!
Internationally acclaimed Concours Quality Restorations.
Best in Show, St Moritz 2004. Best in Class, Halmstad

high quality work on www.healeyspecialists.com

Boras Motor corporation ab
Husbondegatan 36 B, 50760 Borås, Sweden, phone 0703-933349,
e-mail magnus@healeyspecialists.com, www.healeyspecialists.com
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Margot!Healey

M

ånga av våra medlemmar har i
olika sammanhang träffat Margot
Healey som avled den 30 november 2015. Margot och Geoff stödde under
många år på olika sätt många Healeyklubbar runt om i världen. Margot fortsatte även
att besöka många internationella event efter
Geoffs bortgång 1994.
Margot föddes och växte upp intill havet
med en sorglös barndom vid Neapelbukten.
Till slut flydde familjen från Mussolinis regim i Italien till England precis före andra
världskriget. Familjen bosatte sig i Guildford, där Margot slutförde sin skolgång innan
hon började arbeta med för BBC World Service under krigets sista månader.
I 20-årsåldern utnyttjade Margot sina italienska språkkunskaper och blev värdinna
och guide hos Cooks Tour i Italien och
Schweiz, bl.a. för skidåkning men även sommarturister. Det var under denna period som
hon träffade Donald Healey. Hans bolag tävlade med sitt racingteam både i Italien och
Frankrike och behövde en tolk. Hon accepterade projektet och det dröjde inte länge
förrän Donalds son, Geoff, som var förare i
teamet, hade fallit för henne.
De gifte sig 1952. Margot arbetade fortfarande för resebyrån med resorna till Italien
och Frankrike fram till att deras döttrar Cecilia och Kate föddes. Margot fortsatte sedan
som tolk för racingteamet när de bl.a. tävlade
i Mille Miglia och Le Mans.
Margot var entusiastisk över bylivet i Barford, där hon var en framstående medlem i
den lokala kvinnoföreningen och var ordförande i församlingsrådet. Hon och Geoff njöt
av sin vackra trädgård med både frukt och
grönsaksodlingar samt även en liten vinodling. Under 1980-talet började Margot undervisa i italienska samtidigt som hon stödde

Geoff i skrivande om Healeybilar. Hon blev
styrelseledamot i Healey Automobile Consultants, bolaget som Donald och Geoff hade
grundat under 50-talet.
Efter Geoffs död 1994 tyckte hon det var
viktigt att fortsätta skydda arvet efter Donald
och Geoff. Under de kommande femton åren
fick hon tillsammans med sina döttrar kämpa
hårt med många tidsödande juridiska strider
för att skydda och bevara Healeys varumärke
och namn.
Slutligen, när det inte längre var möjligt
att hantera de oundvikliga rättegångskostna-

derna, såldes HAC till en schweizisk Healeyentusiast. Margot fortsatte att undervisa
italienska tills hennes hälsa försämrades och
hon fick 2015 diagnosen ”Motor Neurone
Disease” (har inget med motorer att göra!
Red.).
Hon togs om hand av sina döttrar tills det
krävdes specialistvård. Hon slutade sina dagar på Alveston Leys Nursing Home i Stratford . Margot, hennes döttrar och vårdhemmet har alla fått ett stort stöd från Motor
Neurone Disease Association.
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Vi gör en förflyttning från 2015 års salta klippor på västkusten till den vackra Mälardalen!
Vi erbjuder två alternativ, ankomst på fredagen den 3 juni eller på lördagen den 4 juni.

Program
Fredag 3 juni

Ankomst under eftermiddagen, vi installerar oss på hotellet. Gemensam middag serveras 19.00.

Lördag 4 juni

För dem som anlänt på fredagen sker avfärd till dagens två alternativa aktiviteter efter frukost.
Det går bra att delta på lördagens aktiviteter utan att ha bott på hotellet natten innan, men de som
kommer på fredagen har företräde om det finns begränsningar i antalet deltagare.
För dem som anländer på lördagen och inte deltar i aktiviteterna sker incheckning från kl. 15.00.
Lördagsaktivitet 1

Lördagsaktivitet 2

Vi åker till Västerås flygplats där Daisy har sin hemmabas. Under
lördagen planeras besök av flera andra veteranflygplan på flygplatsen.
Även flygmuséet kommer att vara öppet och är väl värt ett besök.
Vi har begränsat antal platser själva till flygturen, så först till kvarn
gäller.
Flygturen kostar ca
kr per person (
). I priset ingår medlemskap under ett år i föreningen Flygande
Veteraner på 350 kr vilket är ett myndighetskrav för att få flyga med
Daisy. Det går förstås också bra att följa med till flygplatsen för att
bara njuta av flygande veteraner på marken. Lunch äts till
självkostnadspris i anslutning till aktiviteten.

Vi åker till Grönsöö slott och slottspark som ligger vackert
beläget vid Mälarens norra strand ca 35 km väster om Bålsta.
Slottet som uppfördes av Johan Skytte 1607-11 ägs och drivs
av familjen von Ehrenheim och Grönsöö kulturhistoriska
stiftelse.
Slottet är unikt med samlingar av möbler, böcker och
konstföremål som inte skingrats och än idag finns i slottet.
Vi äter lunch i caféet vid slottsparken efter visningen.
Även slottsparken är värd en promenad innan avfärd.
Slottsvisning inklusive lunch kostar 360 kr per person.

Lördagen avslutas med middag kl. 19.30 och därefter trevlig samvaro!
Söndag 5 juni Efter frukost startar dagens aktivitet – ett ”rally” via fina sportbilsvägar med uppehåll för lunchbuffé på

Haga slott strax söder om Enköping. Åter på Aronsborg håller vi årsmöte med start 17.00.
Söndagen avslutas med sedvanlig årsmötesmiddag och trevlig samvaro. Fördrink serveras 19.00!
Måndag 6 juni Efter frukost på måndagen avrundas mötet. Nationaldagen som också är Motorhistoriska Dagen firas

efter eget intresse och lust. Det finns många möjligheter i trakten som kommer att informeras om på
hemsidan innan årsmötet och på plats.
Deltagaravgift: 1000 kr per person vid ankomst fredag och 800 kr per person vid ankomst lördag. Betalas vid anmälan,

senast den 1 mars till klubbens plusgiro 405161-1 eller bankgiro 125-4556.
I deltagaravgiften ingår samtliga middagar och lunch på söndagen (efter subvention från klubben).
Logikostnad:

Betalning av logi sker på plats direkt till hotellet.
• I tvåbäddsrum eller i dubbelrum med dusch och toalett - 655 kr per natt och person inklusive frukost.
• I enkelrum med dusch och toalett - 725 kr per natt och person inklusive frukost.

Aktiviteterna på lördagen betalas separat i samband med mötet, se priserna i informationsrutorna ovan.

Anmälan sker genom att fylla i anmälningsblanketten som finns på klubbens hemsida, www.healeysweden.com.
Glöm inte att ange namn på deltagare vid inbetalningen!

Anmälningsblanketten skickas via e-post till eastsection@healeysweden.com senast 1 mars 2015.
Full återbetalning vid avbokning senast 5 april. För eventuell telefonkontakt, Anders Gustafson 076-115 0242,
Tommy Lyngborn 070-870 0454 eller Per Schoerner 073-560 5154.

Se uppdaterad information på hemsidan!
Välkomna till Mälardalen 2016!
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Galleri
Austin-Healey 3000 Mk3, 1964.
Ägare och foto: Bent Oldenborg #718

G

rusdammet virvlade upp bakom den blekgula bussen. Det
var sista sommaren på 50-talet. Jag hade precis fyllt min
första tvåsiffriga födelsedag och den nystrukna vita skjortan
klibbade i värmen.

Vi hade rest, i mitt tycke alldeles för länge, på de småländska vägarna.
De obekväma galonsätena förhöjde inte direkt heller den dieselluktande
skumpiga färden. Vi var på väg för att hälsa på några släktingar till min
farfar som bodde i den lilla byn som nu har fått vara med och namnge en
av möbelgiganterna i världen.
Släktingarna var ett par äldre damer. Systrar eller kusiner eller nästkusiner, jag visste inte så noga. Den ena damen var lite rund och kort och
den andra smal och lite framåtböjd. Det sägs att hon tidigare varit sjuk
och därför lite gulaktig i hyn. Mina smeknamn på dom var givna – Biffen och Bananen! I verkligheten hette dom visst Hilda och Sigrid.
Bussen stannar och vi stiger av. Det är varmt och torrt. Riktig högsommarvärme. Det blir alldeles tyst när bussen försvinner i ett moln av
vägdamm.
Det är söndag mitt i sommaren. Ingen bråkar med något arbete.
Tystnaden bryts knappt av ljudet från en skrapig radio där – kan det ha
varit Lill-Babs som sjunger något om en bikini? Nattsuddet efter Ingo
och Floyd känns fortfarande.
Vi möts av tanterna på verandan. Det luktar kokekaffe och kakbordet
är dukat i sann småländsk anda. Dom är snälla de godmodiga tanterna,
alltid klädda i sina förkläden. Rutiga eller randiga på vardagen men tvättade och stärkta till helgen.
Inget att göra. Plågsamt att sitta stilla och snällt vid bordet. Största
nöjet är att studera en fluga som oförtrutet försöker ta sig igenom glasrutan. Snegla lite då och då mot chiffonjén och den lilla fina skålen på fot
med polkagrisar.
Kaffe med mycket mjölk serveras och bullarna är goda och varma. Men
ändå. Sitta så här stilla. Blicken vandrar iväg ut mot byvägen och kyrkan
lite längre bort.

Det var då det hände …
Den kom och försvann lika fort i ett dammoln. Men bilden har för alltid
etsat sig kvar. Den var liten och gul. Lamporna satt på ett lustigt sätt upphöjda på huven. Hjärtat slog en volt, jag hade aldrig sett något sådant förut.
18
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Det var en fantastisk känsla. Bilen, vägen, dammet, omgivningen.
Nu har jag förstått att jag upplevde det perfekta sceneriet. Och bilden, den har som sagt för evigt etsat sig kvar.
Första bilen blev ingen Sprite. Det blev en Hundkoja. Engelskt
förstås, en Morris 850. Passade bra eftersom alla i avgångsklassen
på Teknis bar Kubb! Engelskt så det förslår. Intresset för hundkojan odlades också vid besöken på Ring Knutstorp med Picko och
Bra-Bra. Skruvbehovet tillfredsställdes när vi byggde GoKarts och
startade ÖreGoKartklubb.
Men bilden fanns kvar!
Familj. Skiftnyckeln undanstoppad i någon ”Komma ihåg-kartong”. Stor familj med Volvokombi och bakvända säten i bagaget.
En tös och fyra grabbar. Boendes på landsbygden blev det ett paradis för pojkarna som då kunde bygga sina A-traktorer mm. Dags
att leta upp skiftnyckeln?
Men bilden fanns kvar.
I mitt arbete hade jag som praktikant en arkitekturstuderande italienska, som även studerade latin. Hon översatte min följeslagare
”Håll drömmen vid liv” till latin och då blev det just ”Somnia conservandi sunt viva tuis”. Devisen har följt bilden likt en skugga.
Vid en utställningsresa med A-traktor på släpet inköptes tidningen Nostalgia. Det kunde ju stå något om någon intressant engelsk
bil. Ingen artikel men en annons: ”Austin Healey Sprite och MGMidget säljes eller bytes mot MGB”. Inget särskilt med det, men
riktnumret var det samma som mitt eget! Detta måste kollas upp!
Håll drömmen vid liv!
Killen var en arbetsrelaterad bekant. Inte visste jag att han hade
sådana bilar. Kontakt togs med efterföljande besök på plats. Ett
äkta ladugårdsfynd verkade det som. Efter att ha skrämt bort alla
hönsen och plockat bort gamla cyklar och bråte uppenbarar den sig
– en MK2-62. Men ändå. Röd och orörd.
Efter mycket palavrande kring redan etablerade spekulanter och
dribblande som värsta bandymatch blir den min.

!

!

! !

!

Lagom till mitt eget 50-års jubileum.
Den hade ställts undan -74 och stått så sen dess. Bengt-Elis som ägaren hette, och en bilintresserad kompis till honom hade kört med den
fram till dess. Den hade konsumerat mycket olja, så bilkompisen hade
förbarmat sig över den och rättat till problemet.
Det visar sig att den då 19-årige bilkompisen var Bosse Bildoktorn. Är
det det som kallas provenience i Antikrundan?
Vid Svenskt Sportvagnmeetings rally för några år sedan,med Bosse
Bildoktorn som konferencier i Hörby, uttalade han vid presentationen
när bilen stod på podiet, att ”garantin för jobbet gäller fortfarande!”.
Som tack för jobbet hade han tydligen förärats en flaska kanadensisk
whiskey ”Four Roses”. Enligt honom själv hade han, året efter, åkt till
Skottland så nu är det endast skotsk whisky som gäller. De andra sorterna använder han till vindrutetorkarna.

Nu är det barnbarnen som tycker det är kul med en åktur i ”leksaksbilen”. Tiden har gått så nu är dags för en ny renoveringsomgång.
Från rött till gult är det inte så långt och det finns ju huv att anskaffa.
Men det kanske inte är tillåtet ...
Bilden finns i alla fall kvar.
Och håll drömmen vid liv.

Hälsningar till alla Small Healeys (eller ”Smalleys”)!

!

!
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H

ello Healey Lovers! Hoppas att det är full fart i alla garage med finputsning och
justeringar inför den nya säsongen. Vi får väl bara hoppas på att det blir en bra och
skön Healey säsong!
På garagefronten är det mest P1800 jobb den senaste tiden. Bilen kom äntligen tillbaka
efter lackeringen, det blev en mycket längre process än planerat men slutresultatet blev
otroligt bra och det är verkligen en sober bil med Jaguarfärgen Gun Metal Grey. Då det
är en äldre bil så är det ju mycket kromlister och när man börjar montera allt ”blingbling” så blir det otroligt snyggt, se bilderna nedan.

Någon som har en torkarmotor till en 100:a?
Den som vi tidigare köpt från en större Engelsk leverantör av delar fungerade i knappt
en vecka och då det rör sig om eldetaljer så
vill man inte ersätta den!
I skrivandes stund är de stora auktionerna
i Scottsdale USA avslutade och de brukar ju
sätta tonen för hur marknaden kommer att
se ut framöver. För att ge lite perspektiv på
hur stor Scottsdale veckan är så omsätts det
fler bilar och pengar på en vecka än vad alla
andra auktioner tillsammans under resten av
året gör! Det gäller då ALLA auktioner och
inte bara i USA!
För varje år så har det slagits nya rekord
men omsättningen för 2016 blev faktiskt
en minskning med nästan 15 % mot 2015,
231,5 millioner USD mot nära 272 millioner 2015. Det som fortfarande drar in
de stora pengarna är de riktigt exklusiva
bilarna, medan de lite mer vanliga står still
eller går ner lite.
Diskussionen har redan börjat om det är
en korrigering på gång, bubblan spricker
etc. men så fort den diskussionen startade
kom nyheten att en 1957 års Ferrari 335
sålts på Artcurial auktionen i Paris för den
svindlande summan 35,9 millioner USD!
Denna bil är då den näst dyraste bilen någonsin såld på en auktion endast slagen av
en Ferrari GTO. Framtiden får väl utvisa om
det är en korrigering på gång eller om de
stora investerarna fortfarande ser bilar som
ett bra alternativ till pengar på börsen eller
i konst etc.
För våra Healey bilar blev resultaten för
2015 som i vidstående tabell (i SEK räknat med växelkursen 8:1).

Att renovera krom är ingen billig historia
men då många delar inte längre går att få tag
på nya så är det bara att bita ihop och betala.
Dock kan vi varmt rekommendera Excellent
Ytbehandling AB i Skogås. Det som renoveras av dem kommer med en otroligt hög
kvalitet och i många fall bättre än nytt. Inte
billiga men otroligt bra! Vi körde ju tidigare
en del kromdetaljer till 100:an där och allt

ser fortfarande bra ut efter ca 5 år så kvaliteten håller även i längden.
Eftersom de tidigare lägenhetsrenoveringarna numera är ganska så klara så blir det
mer tid över för garagejobb så framöver
ska även 3000 & 100:an få lite välbehövlig omsorg. Det är lite småfel på båda och
eftersom det är besiktning som kommer till
våren är det lika bra att fixa allt på en gång.

(Liten statistikkurs: medianpris är det pris
som hamnar i mitten om man sorterar samtliga priser i storleksordning. Oftast mer
rättvisande är snitt-pris, eftersom extremvärden inte slår i genom! Red.)

Faktaruta.
Vad betyder ”konditionssiffrorna” i auktionsvärderingarna?
Kondition #1-bilar är i världsklass. Den frammanar bilden av den bästa bilen, i rätt färger, på gräsmattan vid de finaste concours eventen. Perfekt ren – har rengjorts
ända ner till däckens slitbanor. Lackering och krom spegelblankt. Damm och smuts är förbjudet, och alla delar, inklusive alla originaldekaler, är korrekta och perfekt
monterade. Beskrivningen i ett ord av #1 bilar är ”concours”. För att ge ett bra exempel från vår egen klubb så är Nils-Fredrik Nyblaeus blå 3000 (se bild nedan) en
kondition 1 bil som kan ställas ut vart som helst i världen, och vinna priser, och inbringa de stora pengarna!
#2-bilar skulle mycket lätt kunna vinna en lokal show. De kan vara tidigare #1-bilar som har körts och åldrats. Även rutinerade domare måste leta noga för att finna
brister, men de kommer förmodligen att hitta några, osynliga för den vanlige åskådaren. Färg, krom, glas och interiör är av högsta standard. Ingen synlig avgasrök vid
start, inga ovanliga ljud från motorrummet. Bilen upplevs som om den kommit direkt från tillverkningen. Beskrivningen i ett ord för #2-bilar är ”utmärkt”. Det är
många i klubben som har kondition 2- bilar, ingen nämnd och ingen glömd!
#3-bilar har några, men inte alla felen i en #4-bil, vilket kan balanseras av kanske en fräsch lackering eller en ny, rätt inredning. #3-bilar fungerar bra, men kan ha
vissa felaktiga delar. Dessa bilar används inte för dagligt bruk men klarar en långresa utan problem. Den vanlige åskådaren hittar inte några synliga fel, utan tycker
att du har en väldigt snygg bil! ”Bra” är ett ord som beskriver en #3-bil. I denna kategori faller nog majoriteten av våra bilar i klubben. Många gånger så kan även en
mängd modifieringar leda till att en annars #2-bil kommer att klassas som en #3. Jag tar min egen 3000 som ett bra (?) exempel!
#4-bilar är bruksbilar med brister synliga med blotta ögat. Kromet kanske skrovligt eller repigt, vindruta med stenskott. Lacken är tveksam, och kanske har stötfångaren eller en skärm en liten buckla. Interiören kan ha spruckna sömmar eller en krackelerad instrumentbräda. Inga viktiga delar saknas, men fälgar eller inredningen etc.
kan skilja sig från original. #4-bilar kan också vara en tämligen sliten äldre renovering. ”OK” är ett ord som beskriver en #4-bil.
#5-bilar är renoveringsobjekt med exempelvis svåra rostskador, matt och flagnande lack, felaktig/trasig motor och mekanik, sliten och trasig inredning, rostprickigt
och skadat krom. Bilar i denna kategori är vanligtvis ”barn finds” eller bilar med långvarig lagring och försummelse och kräver stora ansträngningar, och en tjock
plånbok, för att bli trafiksäkra. ”Rå/risig, eller ett vrak” kan bäst beskriva en #5-bil.
För att öka spännvidden så kan bedömningen även ha en plus eller minussiffra för respektive kategori. Med andra ord så är en nummer 2+bil mycket nära en
concours-bil.
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Modell

Medianpris

med tanke på bilens
kondition och att den
stått still under så
många år.

Toppris

100 4 BN1 600 000 :-- 1 090 000 :-100 4 BN2 530 000:-- 640 000:-100M
650 000:-- 1 650 000:-100S
8 275 000:-- 10 585 000:-100 6
265 000:-400 000:-3000 Mk1
520 000:-- 686 000:-3000 Mk2
592 000:-- 705 000:-3000 Mk3
480 000:-- 1 275 000:-Sprite Mk1 165 000:-400 000:-Sprite Mk2
72 000:-120 000:-Sprite Mk3
68 000:-118 000:-Sprite Mk4 105 000:-- 416 000:-Tänk på att vissa bilar inom varje grupp kan
vara mycket speciella, typ gamla ”works bilar”, eller ägda av vissa berömda personer.
Detta drar givetvis upp det högsta priset ordentligt. Gäller väl då framförallt för 100S
där det såldes några unika exemplar (NOJ
bilar) under 2015. Men överlag så ser det väl
ut som att våra Healeys håller värdet ganska
bra.
De fåtal Healey bilar som sålts kommer då
nedan. Räknar fortfarande med en växelkurs
på 8:1 för att det ska bli lite lättare att följa de
tidigare priserna mot vår krona.
RM Sotheby’s Hershey, USA.
1965
Austin
Healey
3000Mk3.
#HBJ832329. Grön med svart inredning. 29
098 miles. Två ägare och delvis renoverad
och omlackerad. Lackjobbet är inte av högsta
klass och passformen tämligen dålig. Inredning och motorutrymmet kräver en del jobb
för att bilen ska se bra ut.

Kondition 4.
Såld för 49 500 USD eller ca 396 000 SEK.
Kommentar: Enligt uppgift hade mer än
40 000 dollar spenderats på renovering men
svårt att se vart dessa pengar satt. Det var en
allmänt trött och sliten bil. Mycket bra sålt!
Bonhams London, England.
1953 Austin Healey 100 Coupe
#BN11142615. 76 257 miles. Röd med röd
inredning. En av två couper tillverkade och
just denna bil var Donald Healey’s egna
transportmedel. Utrustad med 100S motor,
växellåda och bakaxel. Lite sliten både in
och utvändigt men har en skön patina.

Övriga annonser.
(Här har vi p g a copyrightproblem inte
kunnat ta in bilderna!)
Kondition 3.
Såld för 968 780 USD eller ca 7 750 000
SEK.
Kommentar: Såldes av fabriken 1962 för
1 300 USD = 10 400 SEK. Köptes därefter
1972 av the Arthur Carter Collection där den
stått på display sedan dess. Värderingen låg
på ca 500 000 USD men då det var flera köpare som verkligen ville ha bilen gick priset
snabbt upp och slutade på mer än vad någon
hade kunnat gissa. Men svårt att värdera och
ha synpunkter på det betalda priset då det är
en helt unik bil och att den var ägd och körd
av Donald Healey gör den till ett stycke bilhistoria som inte går att duplicera.
1959 Austin Healey 3000 Mk1 racer.
HBN7 71342. 4 miles. Röd med svart inredning. Välkänd racer – SMO 746. Var från
början en works rally bil och sedan modifierad för racing. Hårt smälld 1972 och därefter
renoverad med delvis ny ram. Skicket var
inte det bästa och utrustningen inte komplett
för dagens racing, störbåge saknades och det

visar att det är många år sedan den sågs på
tävlingsbanorna. Kommer från Arthur Carter
Collection.
Kondition 3.
Såld för 290 528 USD eller ca 2 325 000
SEK.
Kommentar: Körd av John Gott som avled vid olyckan 1972 och därefter lite gömd
i Arthur Carter Collection. Det gick många
rykten om bilen efter olyckan och om den
verkligen fanns kvar. Bilen hade nog fått ett
högre pris om den byggts tillbaka till original rallyspecifikation då den tillhör ett stycke
historia med de tidiga rallyframgångarna för
Austin Healey. Priset får betraktas som ”fair”

1960 Austin Healey 3000 Mk1. Röd med
svart hardtop. Inga uppgifter om inredning
eller miltalet. Står bara att det är en concoursbil, vilket är lätt att säga! Begärt pris 82 500
USD eller ca 660 000 SEK. Ser bra ut på bilden men med så lite information är det svårt
att avgöra om priset är rätt eller inte.
1960 Austin Healey 3000 BT7. Röd med
vit hardtop och modifierad med gälar på
framskärmarna. Svart inredning och med
komplett ”soft topp” som dock inte är monterad på bilen. Enligt uppgift är bilen helt renoverad. Ser bra ut på bilden. Begärt pris 69
900 USD eller ca 560 000 SEK.
1966 Austin Healey 3000 Mk3. Säljs av
Kurt Tanner Motors som i många år betraktats som en av de bästa i branschen (i USA)
när det gäller att renovera Healey. Grön med
ljusbrun inredning. Totalt renoverad och
begärt pris är 89 500 USD eller ca 716 000
SEK. Skicket uppges vara ”superbt” och på
den lilla bilden som visas ser den bra ut.

Allt från oss denna gång och vi hoppas att
ni alla får en bra vår med mycket Healeyåka framöver. Vi ses på årsmötet 2016. Ni
som inte ännu anmält er, gör det snarast
så ni inte missar en av årets höjdpunkter!
uppmanar Ulf och Johan
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naturligtvis inte låta bli att läsa hela, och vad
hittar jag då?

tävlingshistoria!

D

et här kan bli en ganska rörig historia om jag inte håller tungan rätt
i mun!
Det började med att vi i somras fick en ny
medlem i klubben, Jan Liljeros, som skulle få
medlemskapet i 80-årspresent av sin dotter.
Väckte naturligtvis min nyfikenhet och jag tog
kontakt för att få reda på vad det handlade om.
Jo, så här var det (från ett mejl med hans
dotter): ”Min far heter Jan Liljeros och han
fyller 80 år den 17 juni. Det vill vi uppmärksamma med att ge honom ett medlemskap i
Austin Healey Club of Sweden, eftersom min
far hade en Austin Healey 100 på 50-talet som
han tävlade med runt om i Sverige och även i
Danmark”.
Tror någon att min nyfikenhet minskade?
Nä, nu var det dags att gräva vidare! Jag började med släktforskning för några år sedan, och
det är ungefär samma metoder som man kan
använda vid bilforskning. En av metoderna är
envist googlande och sökande på nätet – det
är både fantastiskt och oroande vad man kan
få fram där!
När väl överraskningspresenten var överlämnade kontaktade jag Jan. Han hade mycket
spännande att berätta om sin tävlingskarriär på
femtio- och sextiotalet. Började med en 125cc
Puch på Västkustloppet 1953 och slutade med
en Ford Mustang på Västkustloppet 1968.
Men mer om Jans karriär och minnen i ett
senare nummer – jag har inte haft tillfälle att
åka till västkusten för en längre intervju ännu.
Men det kommer!
Nåväl, det var hans Healey 100, som efterträdde en Triumph 500 cc som tävlingsfordon,
som detta skulle handla om.
Från början visste vi (Jan och jag) egentligen bara följande: Jan köpte den ny 1955,
tävlingsutrustade den, bl. a med Alfin aluminiumbromstrummor fram, annat topplock mm
mm. Kompletterade också med ”riktiga” stötdämpare bak. Har inte fått riktigt koll på om
det var en 100M-sats, men huven var i alla fall
inte rillad. Körde sedan många race med den
(Roskilde, Kanonloppet flera gånger, Kristianstad GP 1957 mm) men sålde den 1958.
Registreringsnumret P47884 kunde man se på
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en bild. Jan hade inga registreringsbevis eller
andra handlingar kvar som visade chassinummer, vad han visste.
Men ett par saker dök upp i våra telefonkontakter. Dels hade hans son efterlyst bilen
i Enthusiasten ”någon gång slutet 70-talet”,
dels hade han hört rykten om att den han sålde
den till hade ”förstört” den genom att såga
sönder schrouden för att göra den 4-sitsig och
att den setts i Växjötrakten. Här fanns lite att
börja gräva med!

Först ner i en garderobs mörkaste hörn där
jag har samtliga nummer av Enthusiasten sparade i en (någorlunda) sorterad hög (hade turen att som nybliven Healeyägare 1980 stöta
på vår dessvärre för tidigt avlidne medlem
Klas från Nässjö när han hade stånd på Mantorp och sålde prylar, bl. a hela samlingen av
just Enthusiasten – något en nybliven entusiast
knappast kunde tacka nej till!).
Slutet 70-talet visade sig vara 1982, där Jans
bil fanns dels på förstasidan med en racebild,
dels inne i tidningen som en efterlysning. När
jag ändå hade tidningen framme kunde jag

Jo, bara några blad efter efterlysningen var
en annons/notis där en Kaj Ekberg, nybliven
klubbmedlem, söker delar till sin ”nya bil”
som han ska ”göra om till originalskick igen
(ombyggt bakparti).” Men vad i tusan, kunde
det vara möjligt att just den efterlysta bilen
med ombyggt bakparti fanns med på bild i
samma nummer? Verkade otroligt, men allt
verkade stämma: jag lyckades spåra annonsbilen till just Växjö genom en gammal matrikel
(jo, till hustruns förtvivlan sparar jag på det
mesta …) och det gamla 0470-numret hade
fortfarande en Ekberg som abonnent! Det var
Kajs änka, och hon kom väl ihåg bilen och gav
mig följande information: ”Kaj köpte bilen i
delar med ombyggt bakparti ca 1981/82. Kaj
dog redan 1985, och då var bilen inte klar.
Gjordes färdig av sonen Michael med hjälp
av Roy Palm. Såldes några år senare till en
person i Växjö, men hon kom inte ihåg vem.”
Sonen Michael bidrog med informationen att
de hade sålt till någon i Växjötrakten, men att
den sedan sålts vidare. Nåväl, genom matrikel
hade jag det nya registreringsnumret, och då
var det lätt att hitta nuvarande ägare genom
Trafikstyrelsen. Inom parentes: AH 100an är
enligt registreringsinformationen godkänd för
max släpvikt 3070 kg med E-kort (sic!), men
får bara ta 70 kg last i bilen. Så det kan bli!
Nuvarande ägare visade sig bo i Täby, inte
medlem i klubben och bilen var avställd.
Magnus i Borås hade hjälpt honom att fixa
till bilen, som varit en överraskningspresent
till hustrun, men hade inte kommit till någon
större nytta/glädje, och bilen kunde eventuellt
vara till salu.
Fantastiskt, här fanns Jans gamla bil, tillgänglig och i hyffsat skick!
Ungefär samtidigt hade jag dock från Landsarkivet lyckat få fram kopia på original registreringsbevis från Jans ägartid. Det var ett helt
annat chassinummer än på ”Växjö-Täbybilen”! Ridå, och tillbaka på ruta ett!
Men nu hade jag chassinumret. Chansade på
att googla det med healey före. Och ta mig tusan igen: ”Biluppgifter för AUSTIN HEALEY
100/4 EED855. Chassinr. 226719. Status. Avställd. Införskaffad. 1983-09-14 av en 29-årig
man från Enskede. Ägs sedan 32 år av en 62årig man från Enskede”.
Helt fantastiskt, nu hade jag den rätta bilens
nya registreringsnummer och kunde via SMS
till Trafikstyrelsen lätt få ägaruppgifter. Dessutom verkade nuvarande ägare ha haft den
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ända sedan 1983 och en
sådan entusiast måste
ju finnas i klubben, eller? Jodå, medlem #377.
Men vad hade hänt mellan 1957 och 1983?
Första mejlsvaret från
nuvarande ägare Ragnar
gav lite mer att nysta i:
”Ja, jag är ägare av
AH100, EED855. Tyvärr
står den fortfarande som
ett icke färdigt objekt.
Jag köpte den av Sven
Nihl 4 december 1982.
Jan Liljeros var förste
ägare på denna bil. Han
tävlade då och var bästa
Healey på Roskilde Ring
-56. Bilen råkade ut för
en motorbrand i mitten
av 60-talet och har inte
rullat sen dess.”
Bra, här fanns ett namn
till att söka vidare från.
Han dock inte börja förrän nästa mejl från Ragnar:
”Motorbrand
-65,
ägare någon i Växjö
(Ingelstad). Sen Ingemar
Ahlqvist, Rydaholms Bilmuseum (finns det något
sånt?). Sven Nihl köpte
bilen 9/5 1970 av honom.
Sven Nihl sålde delar till
Karsten Larsson, motor, låda, bromstrummor
(alu fram Alvins?). Jan
hade biffat upp den lite
med M- trimsats på egen
hand. Det är extra dämpare fram och tvärställda
bak. Jag har ett original
regbevis från 22 mars
1965 där det går att tyda
G33840, adress Berganäs? Helgevärma. På det
står också K308?0, förutvarande regnr. På ett
annat hittar jag F42692,
ägare efter Jan Liljeros
(1958).”
Dessutom fick jag ett
antal bilder från Ragnar.
Några bilder här intill ger
en uppfattning om skicket dels när Sven Nihl
köpte den 1970, dels vid
Ragnars köp 1982. Tala
om ”skogsvrak”! Att det
är ”rätt” bil framgår av
den stötdämpare som
skymtar vid vänster bakhjul. Men här fanns också mer information att
gräva vidare i. Jag började ”framifrån” d.v.s.
med Sven Nihl i Skåne
som köpt bilen 1970 av

Här!ser!man!den!ombyggda!rutan/rutramen!

Ingemar Ahlquist i Rydaholm och sedan sålt
den till Ragnar 1982. Bra med namn som är
sökbara på nätet! Jodå, han kom väl ihåg bilen
(även om han varit en ”bilman” med intressant
fordonshistoria hela livet och haft nästan 300
bilar genomåren!). Intressant telefonsamtal
med mycket fordonssnack, det visade sig att
vi hade flera gemensamma beröringspunkter/
personer genom åren.
Även Svens bilhistoria vore värd en egen artikel, fast kanske inte i vår tidning, innehaven
hade varierat från Ferrari 275 GTB, vilket jag
upptäckt under mitt googlande (som sålts till
en annan av våra klubbmedlemmar!) till Trabant (det sista är min gissning!). Han köpte
100an som ett vrak med lösa delar och hade
tänkt bygga upp den. Men en Sunbeam Tiger
hade kommit emellan och vraket blivit stående. Tyvärr, sade han, hade han under tiden sålt
av lite delar, bl. a de speciella bromstrummorna, toppen mm till en Karsten L i Malmö och
han hade senare hört ett rykte att vissa av dem
hamnat i en grön AH100 i Växjötrakten (väldigt vad Växjö verkar vara i ropet!). Tyvärr
har jag inte lyckats få tag på Karsten L, vore
spännande att få veta var de speciella delarna
hamnade. Undersökningen i denna del var jag
tvungen att ge upp. Troligen hette han Karsten
Larsen, och mina kontakter med gammelbilsengagerade i Malmö gav som enda resultat
att han troligen var avliden. Lite besviken att
jag inte lyckats spåra de speciella ”trimdelar”,
antagligen större delen av en M-sats, som försvunnit.
Under tiden jag väntade på Landsarkivets
svar på de nu tack vare Ragnar kända G, F och
K-registreringsnumren ringde jag Ingemar A i
Rydaholm. Jodå, trots sitt innehav av museum
med 100-tals fordon kom han med lite hjälp
ihåg Healeyn. Han hade köpt den någon gång
1967/68 från skrotfirma i Växjö, Adolf Henriksson, som ett vrak. En bild visar Sven, hans
far och bilen vid köpet från Ahlquist 1970.
På skrot/bilfirman hade den hamnat 1965,
antagligen på grund av den motorbrand som
Sven ovan nämner skett i mitten av sextiotalet.
Ingemar hade tänkt göra den i ordning (han
också!) men det sammanföll i tid med hans
projekt att starta upp sitt museum, så han sålde
den vidare till Sven Nihl 1970.
Det visade sig att det inte bara fanns en Gregistrering utan totalt minst tre!
Men nu tror jag det är dags att vända på historien – gå tillbaka till Jan Liljeros försäljning till
”någon i Jönköpingstrakten” 1957. Det visade
sig närmare bestämt vara i Gislaved, där chaufför Paul Schölin registrerades som ägare 195711-12, nu med ovan nämnda registreringsnummer F42692. Har inte lyckats spåra denna, och
någon Schölin överhuvudtaget finns enligt nätet inte i Gislaved 2016. Så just där kommer jag
inte närmare bilen. Bilens F-historia blir dock
kort, på F-beviset har en noggrann länsstyrelsetjänsteman för hand noterat på baksidan ”Reg.
Hos l:n i Kronoberg 14/2 1958 under G10587”.
Tack för den hjälpen du okände byråkrat! Var
det chauffören Schölin som flyttat över länsgränsen, eller tröttnade han på bilen redan efter
ett par månader? Några dagars väntande på det
”nya” beviset, sedan kom svaret.
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Den var såld till en Bo Jonsson, målare, i
Strömsnäsbruk som behöll den i drygt två år.
Och tänka sig, han bor fortfarande kvar på ungefär samma adress och med samma titel och telefonnummer! Naturligtvis måste jag ringa honom.
Efter ett par försök kom jag fram till en nu 76årig f d målare, men inte f d på något annat sätt!
Under ett längre trevligt samtal fick jag reda på

dels att han köpt den början av 1958 för 5 400: inkl. sufflett och hardtop. Han sålde den (vilket
han fortfarande ångrade!) för att han fått korn på
en Porsche 1600. En detalj som då var lite speciell
med bilen var att den var utrustad med fyrpunktsbälten – bälten överhuvudtaget var ju sällsynta på
den tiden. Han hade också sett Jan Liljeros i racet
i Kristianstad några år tidigare. Sportbilsintresset
har han vårdat under alla år, Porschen hade följts
av en P1800, sedan ytterligare några Porschar
och nu i en ”flång ny” Toyota GT86 sedan bara
någon månad. Visst håller det här med sportbilar
oss unga och ungdomliga!
Annonsen han köpte den på och några foton
från tiden lovade han att posta, ni ser dem i anslutning till artikeln.

Nigårds Bil i Kristianstad blev nästa registrerade ägare 1960-04-24, men efter bara fjorton
dagar tog sonen i familjen, studeranden Gudmund Nigård hand om bilen. Bra tänkte jag,
ett sökbart namn (tänk på det alla ni Sven- och
Karlssöner – ni försvårar allvarligt kommande
släktforskningar, inte bara vad gäller bilar!).
Resultatet blev ytterligare ett trevligt samtal
med en 76-årig bilman. Nu pensionär nere i
Falsterbo efter ett yrkesliv som test- och utvecklingsansvarig för Trelleborgs däckverksamhet. Men det hade blivit mycket tråkigare
när bildäcksveksamheten såldes – testa bildäck på avstängda flygplatser var betydligt
roligare än att sedan bara handla om traktordäck mm! Nåväl, han kom ihåg sin vita Healey mycket väl. Den avlöste en Triumph TR2,
men var i hans ägo endast ett knappt halvår.
Dels tröttnade han lite när motorn skar och
fick renoveras av en Kristianstadsfirma, dels
blev det höst och byte till en begagnad MB
220S kändes helt rätt.

campingsemester! 1959.! Healey! som! bruksbil!

Men sedan hände det grejor med ”vår” 100! Nästa
ägare 1960-11-07, efter
bara någon månads registrering på en bilförmedling
i Karlskrona, blev en skicklig bilplåtslagare i Växjö,
Vitold Dolski. Även han
tycks ha tyckt att det blev
obekvämt med öppen bil, så
han gjorde strax om den till
en riktig kupé! Hardtop var
tydligen inte tillräckligt ombonat. Yrkesman som han
var sågade han av taket på
en Borgward Isabella, och
gjorde enligt samstämmiga
vittnen en mycket snygg
och proffsig montering på
Healeyn. Den var då silverfärgad. Dessvärre har
jag inte lyckats hitta några
bilder på bilen i detta skick.
Antagligen var det även Vitold som gjorde en ganska
kraftig ombyggnad av instrumentbrädan – något av
detta kan skymtas på en av
bilderna där instrumentbrädan står bredvid bilen. På
bilden på föregående sida
vid Nihls köp 1970 ser man
tydigt att även framrutan var
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omgjord för att passa kupémodifieringen. Vitold avled redan i början av 70-talet, så längre
än så här, genom samtal med ”bilkamrater”
i Växjö, kommer jag inte vad gäller Vitolds
ägarskap.
Detta avslutades dock ganska snart, redan
i juni 1962 dyker nästa ägare, elektriker Ove
Fransson i Sölvesborg upp i registren. Hans
ägartid, som blev en av de längre i bilens digra ägarlista, har jag dessvärre inte lyckats få
någon information om. Trots kontakter med
några välkända bilmän nere i Sölvesborgstrakten tycks han och Healeyn under de knappa tre
årens innehav inte ha avsatt några minnen eller spår. Men landsarkivet vet råd, nu passerar
bilen för tredje gången gränsen in till G län.
Köpman Georg Ryd, Helgevärma, Växjö,
tog i början av1965 hand om bilen, gjorde den
i ordning (vad som fattades den vet jag inte
riktigt). Georg, nu 85 år, kom mycket väl ihåg
både bilen och den förre Kronobergsägaren Vitold. Georg handlade lite med bilar och sålde
den ganska snabbt. Under
vårt långa samtal ”biktade”
sig Georg – han hade i ungdomsåren arbetat extra hos
Adolf Henriksson (ett namn
som dyker upp senare i historien!) och då varit med
och skrotat bilar som idag
gjorde honom tårögd. Det
var allt från Jaguar SS till
Rolls Royce, och många andra idag eftertraktade bilar
däremellan. Men ett fortsatt
bilintresse dokumenteras av
att Georg än idag är aktiv i
Kronobergs Fordonsveteraner, där han var en
av grundarna. Återigen, ränderna går inte ur
gamla bilmän!
Men som sagt, Georg var affärsman, och
efter bara ett par veckor registreras den april
1965 på en annan Helgevärmabo, Bengt-Erik
Strömberg.
Återigen bingo på nätet, den nu 72-årige
Bengt-Erik svarar direkt i telefon. Och det är
under hans ägartid som katastrofen inträffar!
Healeyn, fortfarande med fast tak, behövde
en ny topplockspackning. På den tiden rekommenderades denna att fettas in i samband
med monteringen. Sagt och gjort, en lyckad
provkörning avfirades med en kopp kaffe. Och
under firandet passade bilen på att ta eld! Antagligen startat i motorrummet och gissningsvis hade den infettade topplockspackningen
en roll i eländet. Elden stannande dock inte
i motorrummet, och när brandkåren väl kom
fram var det ”helbrand”. Brandkåren tog sin
uppgift på blodigt allvar – förutom att hugga
söder stora delar med sina brandyxor använde
de 3”4 plank för att bända upp karossdelar för
att komma åt elden.
I Bengt-Eriks ögon var därmed bilens saga
all. En gammal Healeybekant, Roy Palm i
Växjö, hjälpte honom ta hand om skrotet och
han tappade greppet om bilen. Men han tappade inte greppet om sitt sportbilsintresse!
Numera växlar han mellan att njuta av sina
Morgan, MG och TR3:a. Det blir lite tjatigt,
men återigen, en gång bilnörd, alltid bilnörd,
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oavsett åren!
Efter den katastrofala branden våren 1966 är de
formella registreringshandlingarna inte spårade.
De enda noteringarna i G33840, dock utan ny ägare, är ”Reservreg” 6890831 och ”Avförd” 680930.
Men hörsägen är bättre än inget!
Den kände bilmuseumsinnehavaren Ingemar
Ahlqvist i Rydaholm köper den enligt egen uppgift från Adolf Henriksson Bilskrot i Helgevärma,
Växjö. Antagligen 1968-09-30 då den avförs ur G-

registret, men utan notering om var den registrerats
vidare. Ingemar, som jag tidigare i artikeln redogjort för mitt samtal med, sålde den som tidigare
nämnts till Sven Nihl, nere i Tyringe, Skåne.
Som en av bilderna på sidan 23 visar var den då
tämligen komplett inklusive taket, om än allvarligt
skadad, men den av Nihl påbörjade renoveringen
medförde när renoveringen avstannade att delarna
låg lite kringspridda i den skånska myllan, vilket
förklarar bilens skick när nuvarande ägare Ragnar
=

hämtade den.
Avslutningsvis: samtalet med vår nya medlen
Jan Liljeros om hans gamla ”racerhundra” som
han bara hade ett P-nummer på och minnet att
han sålt den till ”någon i Jönköpingstrakten” i
början på 1958 och sedan upplevt som försvunnen väntar nu bara på sin fullföljd. Det ena är
att Ragnar blir klar med renoveringen (endast
en fråga om tid!), det andra är: vart tog de delar som Sven Nihl sålde till en Karsten L någon
gång på 70-talet vägen? Någon som vet? Då
skulle cirkeln definitivt bli sluten.
Anders!Lotsengård!#!113

Datum

Ny ägare

Regnr

Notering

1955-08-25

Jan Liljeros,
Studerande,
Västermalmsg. 21,
Borås

P47884

Första reg.
Tävlingsutrustade bilen och körde den 195557 i Sverige och Danmark.
Jan idag 80 år.

1957-11-12

Paul Schölin, chaufför
Söderg 1, Gislaved

F42692

Har inte gått att spåra.

1958-02-14

Bo Sven Elof
Jonsson, Målare,
Pl 1358,Axhult,
Stömsnäsbruk,

G10587

Köpte den för 5400 kr. Sålde p g a köp av
Porsche 1600.
Bo idag 76 år.

1960-04-24

Nigårds Bil AB,
L20696
Långebro, Kristianstad

Firman såldes mitten 60-tal.
Numera nedlagd.

1960-05-11

Sten Gudmund
Nigård, Studerande,
Finjag. 14,
Hässleholm, Tel
12570

L20696

Vit och i bra skick. ”Gick som tusan!”
Ersatte en TR2.
Motorras. Bytte (jämt?) med en beg.
MB220S direkt efter motorrenoveringen.
Gudmund idag 76 år.

1960-09-16

AB Karlskrona
Bilförmedling,
Skomarekeg. 35,
Karlskrona, Tel
14017, 14911

K27561

Tog den i inbyte mot en MB220S. Företaget
nedlagt.

1960-11-07

Vitold Dolski,
plåtslagare
(Dutkowski enl
regbeviset!)
c/o Nyman,
Östregårdsg 34, Växjö

G21606

Satte på tak. Silverfärgad.
Vitold avled tidigt 70-tal.

1962-06-28

Ove Fransson,
Elektriker, Söderg 19,
Sölvesborg

K30880

Har inte gått att spåra.

1965-03-22

Georg Ryd, Köpman,
Bergsnäs, Helgevärma

G33840

”Bilhandlare”
Gjorde iordning bilen och sålde. Georg
idag 85 år

1965-04-07

Bengt-Erik Strömberg
Alströmslund,
Helgevärma,
Bergunda 18

G33840

Motorbrand 1966.Till skroten efter branden!
Inte rullat sedan dess.
Bengt-Erik idag 72 år.

1966

Adolf Henrikssons
Bilskrot, Berganäs,
Helgevärma

G33840

Finns inte med på G-regbevis. Uppgiften
från Ahlqvist nedan!

1968 ca

Ingemar Ahlqvist,
Rydaholms
Bilmuseum

1970-05-09

Sven Nihl, Tyringe

EED855

Sålde dessvärre bl a motor (eller kanske
bara toppen?), låda, Alfin alu-bromstrummor
fram mm till en Karsten Larsen, som jag ej
lyckats spåra!

1982-12-06

Ragnar Tengstrand
(nuv ägare)

EED855

Medlem AHCS #377.
Renovering pågår!

Avförd 680930. Finns inte med på
G-regbevis. Uppgift från Nihl nedan!
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Hej Anders!
Hittade i min gömmor ett registreringsbevis
från juni 1970 och ett besiktningsprotokoll
från oktober 1969 och det påminde mig om
hur det gick till när jag köpte vår Healey.
Som jag i en tidigare artikel (#128) nämnt
så jag är uppvuxen på femtiotalet i kanske
Sveriges mest Healeytäta kvarter. Det fanns
tre AH100 på en yta av sex kvarter, så Healey
var inympat i mig sedan barnsben. Så en dag
1969, som ung grabb, fick jag reda på att det
fanns en Healey som var till salu i Habo strax
utanför Jönköping och ägdes av en familj
med tvillingpojkar.
Jag fick kontakt med familjen och förstod
ganska snart att det var en i familjen som ville
sälja bilen och det var fadern. Pojkarna var
helt emot att sälja och ville helst inte träffa
mig. Fadern hade dock ett starkt skäl till affär
och det var "säljer vi inte bilen så kommer
pojkarna att köra ihjäl sig".
Jag förstod att det inte var helt lätt för dem
att sälja. Bilfirman de varit i kontakt med ville
inte ha den i inbyte enligt frun i huset. Efter en del prisdiskussioner och ett krav från
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mig att bilen skulle genomgå en besiktning,
så blev vi överens: affären skulle genomföras
till ett pris av 4 500: - (om jag minns rätt, tyvärr så hittar jag inte kvittot!) om bilen blev
godkänd.
Bilen blev besiktigad och affären genomfördes. Jag körde hem den i ett ganska uselt
väder (tänk vad man
kommer ihåg en del
detaljer!), avregistrerade och garagerade.
På våren registrerades
bilen enligt bifogat
bevis och jag och min
blivande/nuvarande fru
åkte på semester till
Italien. Vi kom både dit
och hem men det är en
annan historia som jag
redan berättat.
För något år sedan
fick jag för mig att
söka kontakt med tvillingarna och höra om
de hade något att

berätta om bilen och vad de visste om att bilen varit krockad. Jag trodde det skulle bli en
lätt match tvillingarna hade ju ett ovanligt
namn. Ganska snabbt lede spåren till en känd
kommunalpolitiker, dock i en annan kommun
än min egen, men där var det stopp.
Det var omöjligt att få tag på karln, så jag
skrev ett brev till honom och sent omsider
fick jag svar: "Jovisst kommer han ihåg bilen,
men si det var så att han var kusin till tvillingarna som ägde bilen och de bodde numera i
Amerika". Nytt brev till kommunalpolitikern
med en stilla vädjan om adressen till pojkarna. Svaret på mitt första brev tog lång tid,
svaret på mitt andra brev har jag inte fått än
och det är nu ett par år sedan …
Summa summarum: Vi har alltså ägt vår
Healey oavbrutet (om man inte ser en flerårig renovering som ett ”avbrott”!) sedan
jag köpte den i oktober 1969.
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Avoid frustration and simply go for the best

Kilmartin is the premium brand for
Austin Healey chassis and sheetmetal replacement parts. Our
craftsmen have been producing
highest quality chassis for all Big
Healey models and a complete program of replacement parts for over
30 years.
Kilmartin chassis and sheetmetal
parts are widely known for their impeccable quality and superior fit. We
take pride in delivering professional
restorers and Austin Healey owners
a range of over 600 premium quality
sheetmetal parts. Avoid frustration
and simply go for the best.

www.kilmartin.eu
info@kilmartin.eu
+31 653 555 388
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Per Klitter, 51 år, Gustavsberg. Söker en körbar Groda! Medl nr 717.
Jag erkänner direkt, det blir enklast; jag har ännu aldrig ägt en Healey! Men söker en
körbar Groda.
Växte upp i Trollbäcken, mittemot bodde bröderna Engwalls mormor, och efter några
år bröderna Engwalls familj. Ibland kom det karavaner med Healeys och hälsade på,
minns mest en ljusblå groda.
1980 när jag gick gymnasiet stod Börje Engwall ute och mekade men en vit/beige
groda, och jag brukade gå in och störa – och snacka.
1982 blev det körkort och strax innan en Porsche 914 som såldes innan den blev klar,
BMW 2002 -74 på 18 årsdagen, sen blev det tjänstebilar Men ville egentligen köra Alfa
GTV, dom var coola då på 80-talet.
1996 ville jag ha en cab istället, kollade på grodor (Gula tidningen); ett vrak kostade
30 och en körbar 80, det blev en BMW Z3 2,8 -97 i stället. Sedan följde i snabb takt en
Foto:!Tommy!Lyngborn
Alfa 156 V6 Sportswagon, kompletterad med en cab, Miata, som ersattes av en Porsche
Boxter
2012 skulle jag bara ha en bil och Boxstern byttes mot en Porsche Cayman. Var nere vid Årstaviken (MHRF) och min sambo såg en groda och
gillade den skarpt. Började kolla efter groda som hobbybil, kollade på en i Småland. Min kompis som var med rådde mig att i stället köpa hans
revisors superfina Alfa Spider -85, för han skulle sälja p.g.a. sjukdom, och så blev det.
Förra lördagen sålde jag Alfan, kanske måste jag ha en groda ... Men i våras skulle min kompis pappa sälja både villan och sin Volvo 164 E -74
som han haft sen ny, så den bara måste jag köpa. Den är på sitt sätt en fullt tillräcklig hobbybil, väcker enormt mycket gamla minnen hos folk,
och är praktisk med fyra säten och dragkrok.
Vi får se vad som händer, har ju varit utan cab en hel vecka på lördag. Det är kul att köra till jobbet på lördagarna när man åker cab ...
Vore kul om min köpesannons i slutet av tidningen ger resultat!

Bent och Jytte Oldenborg, 67 år, Bornholm. AH 3000 Mk3 1964, AU 57987. Metallic Golden Beige. Medl nr 718.
Vi har under många år haft en Morris 8, 2-sitsig, 1936. Vi köpte den i lådor 1978 och
den var klar 1983.
Under de åren har vi haft många underbara upplevelser med den lilla bilen här på
ön, men som semesterbil är inte den mest idealiska. Därför blev en gammal dröm om
en nyare sportbil aktuell, och valet föll på en Healey 3000Mk3, eftersom den har de
mest vackra och harmoniska linjerna oavsett från vilken vinkel du ser bilen.
Köpte så en Mk3, som via Nederländerna kommit från Kalifornien, Monterey Park.
Bara två ägare, och har sedan mitten av 80-talet stått i väntan på renovering.
Ramen var som ny, bortsett från de vanliga bucklorna på tvärbalkarna, vilka reparerades.
Sedan vidtog renovering av kaross, motor och hjulställ.
Motor, växellåda och overdrive fungerar riktigt bra utan några konstiga ljud, och
bilen är mycket stabil på vägen och ger fantastisk körglädje!
Inredningen har jag förändrat lite, eftersom jag är ganska fascinerad av träpaneler har jag satt sådana både på/i mittkonsolen och på dörrarnas överkant.
Eftersom vi bor nära södra Sverige, var det rimligt att gå med i Svenska Healey-klubben för att delta i era arrangemang och med intresse
läsa artiklar, särskilt av teknisk karaktär, i klubbtidningen.
Jag antar också att vi kommer att delta i en del av Sydsektionens aktiviteter.

Om du följer länken http://www.healeysweden.com/Austin%20rebus%201.jpg,
eller knappar dig in på klubbens hemsida och sedan under fliken ”Uppsnappat” så
hittar du vidstående rebus i lite mer tydbart skick.
Först insända rätt lösning kommer att förutom äran och ett hedersomnämnande få
ett pris ur klubbens regaliasortiment.
Den/de som dessutom skriver en fyndig text på uppgift B kommer också att uppmärksammas!
Min mejladress ser du på
Red.
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Original Austin Healey Parts Specialists
!

The

QUALITY AUSTIN+HEALEY PARTS!

Contact us with your Austin-Healey parts requirements.

“Not only do we choose A H Spares as our primary parts supplier
we also value their open-minded approach to development of
existing and new products.” - John Chatham

Visit our website www.ahspares.co.uk
Tel: 0044 (0)1926 817181 | Email: sales@ahspares.co.uk

The$Original$Austin-Healey$Parts$Specialist!
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Healey!Market

KALENDARIUM

FÖR AUSTIN HEALEY CLUB OF SWEDEN

Ni som annonserar: glöm inte att meddela redaktionen när ni köpt eller sålt
delar och annonserna ska tas bort!

KÖPES:
Dörrgångjärn BJ7-BJ8
övre på höger sida.

KÖPES:
Körbar Frogeye,
helst i Stockholmsområdet.

På medlemmarnas önskan återinför vi vårt
kalendarium här i tidningen.
Fast nu under vintersäsongen finns inte
mycket att informera om, men håll ögongen på hemsidan!
Men tänk på att informationen på hemsidan oftast är mest aktuell och mer innehållsrik.

Per Klitter #717, 073-999 43 85
klittersson@hotmail.com

Den Engelska bilträffen i norr
ordnas i år av Skellefteborna.
Datumet är lördagen den 11 juni.
För mera info kontakta:
Leif Sundqvist #408, 070-337 25 24
14224@bredband.net

Gångjärn till baksätets ryggdyna
till BJ7. Alternativt komplett ryggstöd utan
klädsel.
Börje Engwall #148, 070-4100954
frogeye@telia.com

SÄLJES:
Två ”sotningssatser”
1 st AH 100/4 250:-1 st AH 100/6 300:-Samt en topplockspackning AH 100/4
Björn Almström, 070-588 07 60
bjorn.almstrom1@gmail.com

Kinnekulle
Gelleråsen Karlskoga
Knutstorp
Mantorp
Falkenberg

Boka in och besök Healey-depån!

SÄLJES:
Fyra dörrgångjärn AH100 1953
i mycket utmärkt originalskick. Passar bara
den första årgången.
Säljes endast i en sats, delas inte på.
Pris 3 500:-Torsten Jönsson #512, Höör, 076-103 66 34
ah30002010@live.se

SÄLJES:
Efter att i 15 år kört, vårdat och njutit av min Jensen Healey
tänker jag nu sälja!
Högerstyrd. 1973, Mk 2. Regnr DHP 307. Gul med svart inredning.
Soft- och hardtopp. MHRF-försäkrad. Besiktigad OK 2014.
Bra bruksskick. Karossrenoverad 1984. Fler bilder kan mejlas.
Pris: 80 000 kr.
Olof Lokrantz #376, Arlöv, 070-542 38 26,
olof.lokrantz@telia.com
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13-15 naj
17-19 juni
1-3 juli
1-21 aug
16-18 sept

Den 31/3 är vi hos Jerrys El, Bil & Motor
i Skoghall, som är mycket duktig på äldre
bilar.
Den 28/4 är vi hos Gunnar Anderssons
Bilfirma i Karlstad som säljer beg. Jaguarer,
Ferrari, Aston Martin Mercedes, Porsche
m.m. De har byggt nya lokaler som vi är med
och inviger.
Den 28/5 är det vårmönstring till Walfridssons bilmuseum i Hagfors.
För mera info kontakta:
Kjell Eriksson #402, 070-334 53 50
ke-bkkjelleriksson@telia.com

Se inbjudan till vårmönstringen 2016
på sidan 10!

SÄLJES:
Weberanläggning till AH3000.
Använt en sommar. Tre dubbla Weber 45-or med insug,trattar,filer och
reglagedelar.
Pris på förfrågan – de är precis som nya!
Knut Gravdal, #713, Tönsber, Norge, Tfn +44 797 109 866
knut.gravdal@gmail.com,
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Klubbmärke tyg 35:-

Ledslaps
Reflexband som lyser eller
blinkar med två hastigheter.
Röd/grön. 80:-

T-shirt ljusblå/svart/vit/mörkblå
100:Klubbdekal Metallfolie 20:

Klubbjacka 1500:- Nu 1200:-

Piké ”Slazenger” (bra kvalité!).
Grå/Navy/Kornblå/Beige/Lime.
S till 3XL.
230:-

Skjorta ljusblå oxford med button down krage. Ej slim fit. Bröstficka . Brodyr Austin Healey Club
of Sweden. Stl S, M, L, XL, XXL.
Pris: 400 kr

Vagnmärke 280 kr

SLUT

Klubb resp TEHMIS-keps
svart, grå, blå, 120:-

Vagnmärke 40-årsjub. 200 kr

Fleecejacka MAC 1, med
AHCS logga broderad. Två
fickor med dragkedja. Dragsko i
nederkanten. S till 3XL. 240:-

Vykort nr 1 21x15 cm 10:Paraply ”golfmodell” grön/vit,
svart/röd resp röd/vit 250kr;
blå/gul 275kr, grön/ TEHMIS
50kr.

Vagnmärke TEHMIS 300 kr

Skjorta mörkblå med ryggtryck
Stl S, M, L 435:- Nu 299:-

Vykort nr 2 21x15 cm 10:-

Picknickfilt, svart / grön 230:Knapphålspin 20kr. Slipsnål 20kr. Slipsklämma 30kr.
Klubbmärke 20 kr

Vykort nr 3 21x15 cm 10:-

Piké ”Lacoste”, svart, röd 210:-

Bilvårdshink hoppfällbar 120:-

Använd klubbens utmärkta
och snygga reflexväst!

Beställ regalia NU (annars
glömmer du det!) genom att
gå in på: www.healeysweden.com/regalia eller
maila: mikaelfrieberg@
yahoo.se Du kan även ringa
Micke på 076-282 80 99.

Med stor klubblogga på
ryggen. One fit all! 70:-

Nyckelring DHMC 100:-

Manschettknappar
Austin Healey
Pris: 170 kr

Registreringskylthållare 50:-

För tröjor/skjortor etc
ange färg och storlek.
Frakt/porto tillkommer
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Your Austin Healey 100 restoration should
be done one way... the perfect way!
100M
HEALEYS is dedicated to the preservation,
restoration and recreation of one of Britain’s
greatest sports cars: the Austin Healey 100M
,
100M and 100S. We believe restorations should
be done one way... the perfect way! Our team
of craftsmen and skilled technicians can
perform any task required, from complete

frame-off restorations to repairs. We have an
internationally acknowledged reputation for
investment grade restorations and the production of a continuation series of the iconic
100S. We are based in the Netherlands and
have a worldwide client base.

Investment Grade Restorations

100M
HEALEYS | Breinderveldweg 23 | 6365CM Schinnen | The Netherlands
www.100healeys.com | email info@100healeys.com | phone +31 653 555 388

