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Söderkullagatan 27 B, 50763 Borås, Sweden, phone 0703-933349,
e-mail magnus@healeyspecialists.com

Boras Motor corporation ab

Sveriges första Healey på 
Teknikens Världs omslag 
1953. Samma bil 64 år 
senare efter en renovering 
av yppersta världklass. 
Arbetet är utfört av oss, 
som inte bara gör Con-
cours-renoveringar utan 
alla förekommande arbeten 
på dessa bilar. Vänd er till 
oss, Europas mest välmerit-
erade och kunniga reno-
verare av Big Healeys!

Kontakta oss och få experthjälp till din bil för 600 kr/tim plus moms.

1953 och 2017

Best in Show, St Moritz 2004. 
Best in Class, Halmstad 2008. 
Best and Second in Class, 
Cruiff 2013. Second in Class, 
Alsager 1991. 

www.healeyspecialists.com

Annons

Hur den Blå Valen blev grön 
och omdöpt till Lizzie!

2014 slutade jag äntligen mitt ”72 timmar-i 
veckan-jobb” som utbildningschef och belö-
nades med en liten påse med pengar. Tja inte 
riktigt en påse, utan mer i form av en bankö-
verföring som var tänkt att få mig att hålla tyst 
om företagets hemligheter och må lite bättre 
på min resa ut i den okända nya jobbvärlden.

Jag har också alltid varit en ”British Car 
buff”. Jaguarer var min ”cup of tea”, och un-
der en period av några decennier och flera 
nära skilsmässor (med en och samma kvinna) 
hade jag lyckats köpa, sälja och köpa igen: 
en Jaguar XJ6 1972 med rak sexa, British 
Racing Green (BRG) – kodnamn Albert. En 
E-Typ 4,2, 1971 mörkblå – kodnamn Jimmy, 
och en Jaguar XKR Supercharged 4,2 svart – 
kodnamn The Black Pearl.

Nåväl, nu började den vanliga jakten på 
nästa skönhet att placera i mitt öppna (ingen 
ytterdörr) 5x6 meter stora hemgjorda garage. 
(Jag drömmer fortfarande att en hemsk, kall 
blåsig natt kommer det att blåsa bort och för-
störa min omhuldade brittiska sportbil). 

Jag hade sökt i flera dagar, i första hand efter 
en BRG Jaguar Cab när min blick fångades 
av en ganska sorgligt tilltufsad ljusblå Austin-
Healey med en tämligen risig svart vinylcab. 

Bilen fanns i England och jag gick igenom 
den vanliga proceduren med ett otal förfråg-
ningar. Slutligen, efter flera dagars funderande 
och samtidigt övertygande min hustru att detta 
skulle bli den sista (hon visste att det skulle det 
inte bli!). Jag skickade £ 30,000 till England 
och köpte bilen utan att ha sett den i verklig-
heten. Det kan man kalla att hoppa fallskärm 
utan fallskärm .... Växelkursen var dessutom så 
dålig då att den kostade mig 420 000 kronor. 

När Healeyn kom till Sverige åkte jag för att 
hämta henne, men hon vägrade att starta. Otro-
ligt frustrerande var det då att ingen hade berät-
tat för mig att genierna hos Austin hade beslutat 
att dölja motorhuvens öppningshandtag djupt 
inne i handskfacket. Självklar plats eller vad!?  

Det är något med bilar och deras kön som näs-
tan är lika urskiljbart som hos djur. De ser lika-
dana ut (testiklar undantaget), men nio gånger 
av tio bara vet man. Jag visste omedelbart att 
Healeyn var en flicka. 

Hennes rostiga strålkastare, slitna sittplatser 
och det oljetäckta golvet sa i Mary Poppinsstil 
"hjälp mig mister jag har tre hungriga barn hem-
ma". Dessutom hade de snåla typerna som sålt 
Healeyn till mig inte lämnat ens en liter bensin 
i henne. I ren desperation, och fortfarande utan 
att ha lokaliserat motorhuvshandtaget, förspillde 
jag ytterligare ett antal kronor för att få henne 
transporterad från Stockholm upp till Norrtälje.

Ni kanske kommer i håg ”den Blå Valen” i nr 137, Juni 2015?Ni kanske kommer i håg ”den Blå Valen” i nr 137, Juni 2015?
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Nya klubbmedlemmar presenterar sig.
Jag fortsätter ta mig friheten att ställa några frågor till våra nya klubbmedlemmar sedan förra Enthusiasten.
Som ni ser kunde vi fira vårt årsmöte med att ha passerat 700 i medlemsnummer! 
När vi alla hjälps åt att se varje tillfälle när vi träffar någon Healeyägare eller Healeyentusiast som ett medlemsvärvningsprojekt kan 
klubben säkert fortsätta växa i samma takt. Men det ställer också krav på att vi tar hand om våra nya medlemmar på ett bra sätt!

I början på 80-talet såg vi en 3000 susa fram på genomfartsleden i Halmstad. Ljudet 
och utseendet fastnade, har inte kunnat glömma! Började leta AH för några år sedan, 
men inga bra napp ännu.

Ägnat många år åt segling, byggde själv en 55” stålsegelbår som vi hade som bostad 
i 15 år, bl a under en tre års långsegling – Skottland, Irland, Isle, Portugal, Medelhavet, 
Turkiet.

Vår bruksbil har under många år varit en 9-sitsig Land Rover 109” 1980 som vi nu 
sålt. Den får i avvaktan på en Healey illustrera mitt billintresse. Hoppas kunna ersätta 
den med min drömbil, Austin Healey 3000!

Klubben hoppas jag ska kunna ge både gemenskap och kontakter samt viss hjälp/råd 
av erfarna Healeyägare. Samt naturligtvis tips om en AH 3000 att köpa!

Ulf Lundqvist, 65 år, Halmstad. Söker en AH 3000, körbar men gärna med renoveringsbehov. Medl nr 699.

The ”Blue Whale”, as we have already named her, story began in my search for a Jaguar. 
(I have had three Jags in the past XJ6, E-Type and XKR). I spent months looking for THE 
one but nothing came up that was just right.

Then I decided to change tact and gave myself a new set of search criteria: She had to be 
built the year I was born, 1963, she had to be British (naturally), she had to be a softtop 
and she had to have wire wheels. ”Blue Whale” (3000 BJ7) was located via the net at 
Berkshire Classic Cars and it was love at first sight, and I bought her on trust and without 
even seeing her live.

I have no idea what I have done but I am most excited to begin my Healey adventure! I 
will not be able to attend your meeting on the West Coast as I will be on my honeymoon in 
the garage going over the whale with a fine tooth comb ...

Peter John Fyles, 51 år, Åkersberga. AH 3000 BJ7 1963, ej regnr ännu. Blue. Medl nr 697.

Är uppvuxen i en bilhandlarfamilj i Färjestaden, Öland. Min far Ingemar var mekaniker och 
restaurerade veteranbilar vid sidan av jobbet. Bl a en MB 170 SL A-cab; E-type och till sist 
en XK 120 OTS.

Han hade modellbilar av alla sportbilar han ägt och bland dem fanns en Healey 3000 
MK3. Han pratade ofta om just den, att han aldrig borde gjort sig av med den. Den bilen 
fastnade i huvudet på mig redan som ung – så vackra linjer den hade! Fick när jag fyllde tio 
år en orange treväxlad cykel. Känner fortfarande lyckan jag upplevde då och det har varit 
min dröm återgälda det till min far genom att köpa en Healey till honom en födelsedag. Jag 
hann dock aldrig – han gick bort 2013. 

Egentligen hade jag faktiskt inte råd att köpa denna. Men när jag såg att den blev inregist-
rerad i Sverige på min pappas födelsedag så kände jag att det var ett tecken. Så jag belånade 
hus och hem och köpte den!

Bilen kom till Sverige från USA 1994. Jag försöker spåra ägaren i USA, som jag har namn 
på, för att få reda på mer.  Jag gick med i klubben för att det är en mötesplats för alla som har intresse för framför allt Austin Healey, och har förmågan 
att njuta av dem. Bilen behöver en del renovering och eftersom jag inte ärvt pappas gener kring att renovera bilar så jag behöver antagligen dessutom 
lite råd ibland kring bilen...

Dan Håkansson, 42 år, Karlskrona. AH 3000 Mk3 BJ8 1964, PAG181. Röd. Medl nr 698.

Det har inte passat in i situationen tidigare att köpa en Austin Healey, men nu äntligen kom 
tillfället som jag har väntat på i årtionden. Det är en alldeles jättevanlig BN1 100/4 1955, 
vilket väl egentligen är ganska ovanligt ... En av de sista BN1, från 1955. 

Bilen verkar ha levt ett mycket tråkigt liv i sin ungdom, och frånsett en budgetomlackering 
samt ny klädsel gissningsvis sent 1960-tal så tycks tiden därefter ha stått stilla. Den är från 
början från Kalifornien där den hade regnr AH55, men sedan är historien oklar. Den impor-
terats till Sverige  från Holland 2012 och fått nödvändiga reparationer av Torbjörn som jag 
köpte den av, för att klara av besiktningen och lite mognadskörning efter det. 

Jag har bara gjort några korta söndagsutflykter och entusiastkvällar – mesta tiden har gått 
åt att få igång avsomnad teknik. På det sättet kommer jag att fortsätta, tänker inte göra mig 
någon större brådska så länge som den rullar. Bilen ser bra ut på lite avstånd, men det finns 
ändå mycket kvar att göra innan allt fungerar som det ska.

Den är alltså i ovanligt mycket originalkondition, på både gott och ont, men det är just 
det som jag uppskattar. Jag har letat i många år efter en bil som har lyckats att överleva i ett 
tillräckligt bra skick.

Och om någon har en överbliven sufflettställning liggandes, så går det bra att höra av sig!

Stig Hellsten, 56 år, Kimstad. AH 100 BN1 1955, XUB490. Röd. Medl nr 696.

Det strulade lite med fotograferingen, kommer rätt 
bild i nästa nummer!

Sedan följde veckor av sparsamhet och 
"mixtrande". Det är väl känt i min familj att 
”pappa har tummen mitt i handen”. Ändå har 
jag helt oförskräckt aldrig slutat låtsas att jag 
är mekaniker i Lotusteamet på Silverstone. Na-
turligtvis har jag haft vissa framgångar genom 
åren. 

Jag är känd för att framgångsrikt ha bytt 
bromsbelägg, ett rostigt avgassystem och att 
återställa tändningen till nolläge – men jag 
måste dessvärre erkänna att de flesta av dessa 
framgångar tog veckor snarare än dagar, och 
med envist blödande fingrar, svordomar av be-
slutsamhet – och litervis av te.

Och äntligen, nu när våren närmar sig, är Liz-
zie – min numera BRG-gröna Healey – nästan 
redo för sin jungfrufärd. Med bromsarna ny-
ligen fixade av min lokala verkstad (tack Gud 
för Stefan och Magnus!) tog jag henne på en 
tur runt kvarteret. Cabben blåste av innan jag 
växlat till trean! 

Försökte igen några veckor senare och nu 
gick det bra, men istället hade hastighetsmä-
taren slutat fungera. Brittiska bilar kan ibland 
vara så grymma! 

Men jag tror att vi alla vet, att när de väl tas 
om hand och är iordninggjorda, så drar de till 
sig blickarna och påminner oss om svunna tider 
som aldrig kommer tillbaka, men i våra bilar 
kan vi drömma och behålla dem i våra hjärtan. 
  #697 Peter John Fyles

Nu har Peter återkommit med dels en rapport 
om vad som har hänt, dels även en koll om nå-
gon är intresserad att överta den numera täm-
ligen iordninggjorda ”valen” – som numera är 
grön! 
Fast Peter verkar inte helt övertygad om att 
han vill sälja den – se hans ”säljannons” på 
sidan 29.  

Some facts about Lizzie:
Healey BJ7 3000 -67. Chassis number H-BJ7-L/23411. engine number 29F-RU-H/4251. I have the British Motor Industry Heritage of authentication 
and the chassis and engine are the originals. She was made for export for the USA with Left-hand drive and presumably spent many years over there 
away from the wet and smog of GB. I have not got a picture of her underneath but she is very fine with no damage.       Se mer på sid 29!
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