
68 69

AUSTI N H EALEY 100

ÅTERSEENDET
Henrik Engström var en av de ledande profilerna i  
kretsarna kring brittiska sportvagnar under 70- och 
80-talen. Austin-Healey var hans grej, men plötsligt,  
för 30 år sedan, sålde han sin Austin-Healey 100 och  
förlorade kontakten med den. När den nu är renoverad 
har vi sammanfört Henrik med sin gamla bil och  
dagens ägare Jonas Lidén.

TEXT: ROBERT PETERSSON.
FOTO: PETER GUNNARS.
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– Det är nästan på dagen 30 år sedan jag körde den 
senast! Det var på en lokal träff i slutet av 1989 och efter det 
ställde jag av den och sålde den sedan strax efter årsskiftet.

Henriks förväntan är inte att ta fel på när vi träffas hemma 
hos Jonas i oktober 2019 och han ska få se den för första 
gången sedan 1990.

När Jonas öppnar garageporten blir det helt tyst.
Minnena kommer flödande och Henrik tar fram en gammal 

bild som visar hur Healeyn såg ut 1971 strax efter att han köpt 
den av en bilhandlare i Norrköping. Märkligt nog hade säljaren 
två Healey 100 och Henriks klasskamrat Anders Thapper köpte 
den andra, en vinröd. 

Förmodligen var det en slump att han valde just den här. 
Den var blekt senapsgul och från början hade den plåtfälgar 
bak, men på bilden har han hunnit byta till ekerhjul. 

Jag minns hur glad Henrik blev när jag för ett antal år sedan 
fick kontakt med honom igen och berättade att hans gamla 
pärla var återfunnen. 

Just den här är en av de allra första Austin-Healeybilarna 
som byggdes och det var ingen mindre än rally- och racerföraren Raymond Sjöqvist, 
även känd för att ha skapat Räddningskåren, som övertalat fabriken att släppa den 
tidiga bilen som egentligen varit på väg till USA. Då, på hösten 1953, var den en sen-
sation och prydde flera svenska tidningsomslag.

Sjöqvist tävlade en del med den innan han sålde den 1957. Du kan läsa hela histo-
rien om bilen i GranTurismo 3/2018.

På bilden kan man också känna igen det luftintag som Raymond Sjöqvist lät göra i 
huven en tid efter att han fått Healeyn levererad och registrerad A63830 den 15 sep-
tember 1953. Den uppmärksamme noterar att Jonas skaffat personliga skyltar med 
just det numret, en blinkning till historien. Frågan är hur mycket om bilens tidiga liv 
Henrik kände till?

– Från början hade jag ingen aning, men när jag blev sekreterare i Austin-Healey-
klubben, jag tror det var 1973, öppnades en ny värld. Medlemmen Peter Hagman var 
intresserad av historia och det var han som forskade fram vad bilen varit med om. Det 
ledde i förlängningen till att jag träffade Raymond Sjöqvist och hans son på deras kon-
tor vid Norrtull i Stockholm. Men Raymond var inte särskilt intresserad, det kändes som 
om Healeyn var en parentes i hans tävlingshistoria, han snackade hellre Citroën B11 …

Henrik tävlade också en hel del med bilen, men först efter att den delvis renoverats 
och lackats röd. På den tiden var den historiska racingen i sin linda och det krävdes 
inte många modifieringar för att få ställa upp på de svenska banorna. Det blev även 
några utländska övningar och jag minns själv hur jag vid ett tillfälle fungerade som 
Henriks codriver under Prix Maritim i norra Tyskland. 

Men så småningom blev det krav på störtbåge med mera, och många kommer 
kanske ihåg Henriks inspirerade framfart under Norrköpings Grand Prix på 80-talet.

För några sedan fick jag tips om att den gamla bilen stod i Borås som ett renove-
ringsobjekt och färgad som jag fortfarande var av minnena av min första Healey 100 
som jag köpte 1970 tänkte jag först att den skulle klara sig med en enklare tillfixning. 
Men 70-talet var en helt annan tid, bilarna var billiga och med tejp, ståltråd och lite 
annat smått och gott kunde man hålla dem rullande. 

Idag är det världen annorlunda, jag insåg min begränsning och efter en kort sejour 
i min ägo tog Jonas Lidén över projektet. Han samlar på intressanta bilar med svensk 
historia och den här kvalade verkligen in i den beskrivningen.

Men den måste som sagt renoveras och det tidiga chassinumret gjorde att den 
skiljde sig en hel del från de vanliga produktionsbilarna. Healeyspecialisten Magnus 
Karlsson i Borås tog sig an den stora utmaningen och när jag berättade om det var 
dock Henrik aningen skeptisk till att bilen skulle bli original. Den hade ju varit ganska rå 

JUST DEN HÄR 
AUSTIN-HEALEYN 
VAR EN AV DE 
FÖRSTA BYGGDA 
SOMMAREN 
1953 OCH 
EGENTLIGEN PÅ 
VÄG TILL USA NÄR 
DEN SVENSKE 
FÖRAREN RAY-
MOND SJÖ-
QVIST FICK 
TAG I DEN. 

En sällsynt 
elegant profil. På 
den fyrcylindriga 
Austin-Healey 
100-modellen 
kunde man luta 
vindrutan lite ex-
tra. Läckert, men 
inte praktiskt.
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”DET ÄR NÄSTAN PÅ DAGEN 30 ÅR SEDAN JAG 
KÖRDE DEN SENAST. MYCKET KÄNSLOR! DEN UPPLEVS 

OVÄNTAT GAMMAL – OCH TUNGKÖRD!”
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när han hade den och till viss del hade han väl fortfarande samma tankar som jag – att 
det går att hålla liv i gamla drömmar med lite ståltråd och mycket vilja. Och det är inte 
okomplicerat att återse en gammal kärlek som kanske förändrats till oigenkännlighet.

– Jag fick höra att den totalrenoverats och förväntade mig en steril skapelse berö-
vad den identitet jag mindes. Men istället känns det som att jag konfronteras med 
en fabriksny skapelse, en Healey som just rullat ut från fabriken. En bil i det skick jag 
drömde om 1971. Tänk att få tag i en sådan och varsamt hotta upp den till det busiga 
utförande jag alltid velat ha …

Efter några varv runt bilen tar Henrik försiktigtvis plats bredvid Jonas och styr norrut 
från Stockholm längs Norrtäljevägen. 

Till sist är det dags att stanna och lufta de första intrycken.
– Det är intressant att sitta bredvid, det har jag faktiskt aldrig gjort tidigare. Förmod-

ligen var besiktningsgubbarna de enda andra som körde den när jag hade den. 
Det blir några varv till i tystnad, jag avvaktar på avstånd hur de två sedan närmar sig 

varandra och börjar skärskåda bilen i detalj. ”Vill du inte köra en sväng”, säger Jonas 
plötsligt och jag noterar hur Henrik tvekar en millisekund innan han skiner upp, tar 
plats och mullrar iväg.

Kvar står Jonas och jag, tittar på varandra och undrar hur långt han tänker köra? 
Ingen fara, några få minuter senare är han tillbaka och kliver ur. Det är dags för ”sport-
frågan”: Hur känns det?

– Mycket känslor! Den upplevs oväntat gammal – och tungkörd! Mina gamla pen-
sionärsarmar är bortskämda med servo. Samtidigt är den så otroligt bra. Tight och 
skrammelfri, det var den knappast när jag hade den.

Eter en sväng i din gamla bil, får du inte lust att skaffa en Austin-Healey igen?
– Både ja och nej, men en annan Healey blir ändå bara ett slags surrogat för den 

jag en gång hade. Och minnena har jag ju kvar ändå.  
Henrik verkar inte kunna släppa det faktum att den gamla 100:an känns mycket 

tuffare än väntat. Jag förstår hans rädsla för att den skulle upplevas som en lite över-
renoverad möbel, ett museiföremål.

– Men så fort den rullar så – wow! Jag kan bara hoppas att den kommer att få gå 
en hel del, Jag tycker det är trist att många fint renoverade bilar inte används som det 
var tänkt. 

Jonas kontrar med att målet är att köra Healeyn så mycket som möjligt – och sätta 
tillbaka Brooklandsrutorna. Han avslutar med att ”när Henrik körde bilen var det som 
att dess historia fick liv”.   

Väl hemma hos Jonas igen är det dags att avrunda, men Henrik har svårt att slita sig. 
– Hur kunde jag sälja den …

HENRIK HADE 
LITE SVÅRT ATT 
SLITA SIG FRÅN 

SIN GAMLA PÄRLA. 
SLUTKOMMENTA-

REN VAR INTE 
HELT OVÄNTAT

”HUR KUNDE JAG 
SÄLJA DEN ...”

FAKTA / AUSTIN-HEALEY 100 1953

Motor: Rak 4-cyl, 2 660 cm3, max effekt 90 hk vid 4 000 r/min,  
max vridmoment 203 Nm vid 2 000 r/min. 

Transmission: 3-växlad manuell låda + overdrive.

Kaross och chassi: Kaross i stål och aluminium. Triangellänkar och skruvfjädrar fram,  
stel axel och halvelliptiska bladfjädrar bak, trumbromsar runtom. 

Mått och vikt: Längd/bredd/höjd 385/159/123 cm (med sufflett), hjulbas 229 cm. Tomvikt 987 kilo. 

Prestanda: 0–100 km/h 10,5 sek., toppfart 177 km/h.

Pris: 16 700 kronor ny i Sverige 25 augusti 1953.

Övrigt: Före detta Henrik Engströms, numera Jonas Lidéns, bil är renoverad av 
Magnus Karlsson, mer info på www.healeyspecialists.com 

Jonas och Henrik 
har förenats i sin 
beundran för den 
gamla Healeyn.
Det är läckert 
med personliga 
skyltar med det 
regnummer bilen 
hade när den var 
ny 1953.


