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STYRELSE OCH VALDA OMBUD I CORTINAKLUBBEN     
Ordförande Kent Svensson, balkeröd 2, 471 71 Hakenäset 0304-665356 kent_svensson@live.se

Sekreterare  agneta Sandberg, Pistolg. 3, 262 62 Ängelholm 0431-10986 bosse.soderholm@gmail.se

Kassör alf dalgärde, borganäsv. 27 b, 776 31 Hedemora 0225-14906 alf.cortina@bahnhof.se

ledamot Mats Hallquist, löransvägen 20, 860 20 Njurunda 060-31591 matshal@algonet.se

ledamot bertil Hässelås, lövstagatan 34, 514 35 tranemo 0325-70686 hasselas@swipnet.se

Suppleant Sören dahl, Krutstampsvägen 16, 713 32 Gyttorp 0587-25428 2cam66@telia.com

Suppleant lisbeth andersson, Åvägen 12 a, 240 35 Harlösa 046-128297 lotus-jan-erik@tele2.se

Revisor Ola Stensson, Hovanders väg 4, 240 10 dalby 046-201957 olaste@telia.com

Valberedning Jan-erik andersson, Åvägen 12 a, 240 35 Harlösa 046-128297 lotus-jan-erik@tele2.se

Valberedning bo Söderholm, Pistolgatan 3, 262 62 Ängelholm 0431-10986 bosse.soderholm@gmail.se

Miljöansvarig Gustav Ulander, Jörnsvägen 22, 934 32 Kåge 0910-89319 gustaf.ulander@home.se

Webbredaktör Jill andersson, Uppegårdsv. 61, 438 38 landvetter 0735-172057 jillsan4@hotmail.com

KLUBBINFO
MedleMSaVGIFt är 200 kr per år, 250 kr för medlemmar bosatta utomlands. Familjemedlem 70 kr per år.

adReSSÄNdRINGaR skickas till kassören.

ÅRSMÖte hålls i maj.

POStGIRO konto nr 489 93 32-3

KlUbbeNS HeMSIda: http://www.cortinaklubben.nu och http://svenskacortinaklubben.webs.com

HedeRSMedleMMaR Nr 100 Gunnar Palm, Nr 200 erik berger

beSIKtNINGSMÄN för MHRF och WaSa
Mats Hallquist, Sundsvall, 060-315 91
Uffe altin, Stockholm, 08-712 30 10
Kent Svensson, tjörn, 0304-665 356
branko Vukota, Falköping, 0515-185 77
Jan-erik andersson, Staffanstorp, 046-128 297

CORTINABLADET
CORtINabladet är en medlemstidning för Cortinaklubben och ges ut två gånger per år.

aNSVaRIG UtGIVaRe Kent Svensson

RedaKtÖR Rolf Stohr, Stohrartad design, 070-535 77 69, rolf.stohr@gmail.com

RadaNNONSeR från klubbens medlemmar införes utan kostnad. 

ÖVRIGa aNNONSeR kostar 150 kr för ½ sida, och 300 kr helsida vid färdigbearbetat material.
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Hej alla Cortina-vänner! Hoppas ni har haft en fin sommar, trots 
det ostadiga vädret (åtminstone här på västkusten).

I ömsom vatten, ömsom sol genomfördes årsmötet på  
Karlskoga motorstadion. Arrangemanget var uppskattat och kommer 
förhoppningsvis att kunna anordnas där även nästa år.

Under sommaren har det anordnats 
ett flertal träffar där Cortinan varit 
representerad. Vi var också några med-
lemmar som åkte över till England för att fira Cortinans 50-åriga födel-
sedag (det kommer ett reportage i nästa nummer av Cortinabladet).
Med vänliga hälsningar
KENT SVENSSON
Ordförande Svenska Cortinaklubben

 ORDFÖRANDEn HAR ORDET   

M in GT står i garaget och surar. Inte fick den ta del av den utlo-
vade omsorgen i somras. Alldeles för många andra projekt och 
aktiviteter tog min tid. Ska se om det går bättre i vinter …!

Jag tog mig för första gången till ett årsmöte, fuskade dock och tog min 
Honda Legend eftersom Cortinan är både obesiktigad och opålitlig. Det 
var trevligt att träffa andra klubbmedlemmar och gå på upptäcktsfärd 
bland klenoderna. Det finns många fina bilar i klubben! Inramningen för 
årsmötet var perfekt – Classic racing på Gelleråsen i Karlskoga. Beslut 
togs om att hålla även nästa årsmöte på Gelleråsen – så kom dit du med 
och upplev stämningen 2013!

Synd att det är så långt från Stockholm 
till Harlösa, tänkte jag. Hörde så mycket 
gott om dessa träffar på årsmötet. Att 
det är ännu längre från Hedemora tycks 
vår kassör inte bry sig om. Och jag får skämmas. Ett måste för nästa år – 
åtminstone för er som bor i närheten!

Sköt om era klenoder under den mörka årstiden så kanske vi ses på 
vägarna nästa sommar! Och skicka gärna in något alster till tidningen, 
det uppskattas av medlemmarna att få läsa om stor och smått i Cortina-
världen. I nästa nummer synar vi Bertil Hässelås Cortina i sömmarna. 
ROFFE STOHR
Redaktör för Cortinabladet 

PS. Cortinabladets sidantal styrs till stor del av portokostnaden. Därför 
blir det bara 16 sidor när annan info som t ex medlemsmatrikel också ska 
med i utskicket. 

 redaktören HAR ORDET    
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Sören dahl fick ett brev från Per ekberg som han 
köpt sin lotus Cortina av. tänk om alla säljare var 
lika generösa med historia och kunskap!

The Lotus Cortina
Hej och ett försenat brev.Det hela började november 1975 då bilen inköptes i Malmö. 1977 då jag arbetade på Chalmers i Göteborg så hade jag lediga eftermiddagar och då var min tid förlagd till Auto Alfa på Mölndalsvägen i Göteborg. Plåten i bilen var i bra skick så en omlackning fick räcka. Det maskinella var desto sämre så en total genomgång påbörjades.Topplocket fick nya ventilstyrningar och kanalerna frästes upp så 

att större ventiler monteras, samma som i Big Valve-motorn.Kammarna slipades om. Kurvan är okänd då vi bara hade en enda nock från en 
trasig kam att malla efter.Toppen planades också, liksom blocket togs av ca 1 mm så att kolvarna gick ända 
upp till kanten.

Cylindrarna borrades en överdimension, samtliga kolvar och vevstakar vägdes 
in. Diff max 0,5g. Vevaxeln balanserades ihop med svänghjul och tryckplatta. De 
sistnämda är sinsemellan märkta med körnslag eller mejselslag, minns inte riktigt.

Startmotor, generator och vattenpump fick nya lager, slipning av kollektor samt 
nya kol.

Växellådan har nya lager och friska synkringar och packboxar. Bakaxeln fick nya 
lager och tätningar.

Stötdämparna fram är renoverade av expert i Göteborg, bak är Koni röda.
Bromsservot gick sönder någon gång 1979 och då kopplade jag förbi den så att 

bromsen fungerade utan servo.Mattan inne i bilen är en nytillverkad från England. Den gamla är kvar under. 
Rospolerad aluminiumplatta undersida armstöd är hemmagjord, liksom luftboxen 
framför förgasarna (om den är kvar?). Webrarna har större halsringar, munstycken 
och nya kullager.

Bilen har ej gått många mil sen renoveringen, men de sista gångerna som jag tog 
ut bilen var det problem med bromsen fram och bak. De låg på och satt fast. Men 
med lite motion med polygriptång så gick det bra.Anledning till att brevet kommer sent är att jag och min familj skall flytta till 
Lidköping i maj, jag har fått arbete där. Adress och tel.nr är ej klart med nu. Telnr till 
mina föräldrar är 0511-721 62. Om du vill hämta grejor någon gång så ring bara, jag 
har då bara 3 mil därifrån.Ha en fin LotussommarPer Ekberg, Lidköping

Det kom ett brev!



CORtINabladet NR 2 – 2012 5

Det står att 1979 kopplade han bort 
servon, men det var det första som 
jag skaffade – en nyservad servo 

och satte dit. Det har ändå varit lite pro-
blem med servon, men nu funkar den bra. 

I år har det inte blivit så många mil med 
Lotusen men på Ånnaboda hade jag bokat 
plats som jag gjort i många år.

Det hände en rolig sak på Ånnaboda: en 

bekant kom fram och frågade om jag visste 
vem som ägde den röda Cortina som stod 
jämte min bil. Jag svarade att jag vet vem 
som äger den, då sa hon att hon hade ägt 
den och sålt den till Jan Idesten. Så jag fick 
tag i Jan så de fick träffas och tala om sina 
historier om bilen. Det kan man kala för en 
solskens historia.
CORTINA SöREN
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Som har framgått av annons i Cortina-
bladet har Jan-Erik och Lisbeth Anders-
son tagit initiativet till en månatlig träff i 

Harlösa under sommarhalvåret. 
Den har ägt rum första lördagen i varje må-

nad under tiden maj – september.
Ett mycket trevligt och lyckat initiativ, och 

fortsättning lär följa nästa år. Den första och 
den sista träffen var riktigt lyckade, medan de 
övriga tre led lite av dåligt väder. Även lokal-
pressen har bevakat arrangemangen.

Den sista träffen (1/9) kom cirka 45 fordon, 
och alla närvarande njöt av den trivsamma 
 atmosfären. Det serverades kaffe och gott kaffe-
bröd,  grillad korv m m.

Dessutom är det en mycket trevlig plats för 
denna typ av arrangemang. En öppen stor gräs-
plan framför Harlösa järnvägsstation (nåja – 
sista persontåget gick härifrån 1955) och  Har-
lösa Hotell byggt 1910.

Den sista träffen för året blev det till och 
med en ”Cortina-ruta”, eftersom det kom 
hela fem Cortinor. Mest långväga Corti-
naägare var vår kassör Alf, som kom 
ända från Hedemora ner till södra Skåne.

Strax intill finns också en nostalgi mack 
ägd av Sven Malmborg, som också bidrog 
med en Cortina Mark I – och dessutom 
inte mindre än åtta traktorer.

Många tack till paret Andersson för 
dessa träffar och lyckönskningar inför  
samma trevliga initiativ nästa år.
LEIF NILSSON
Cortina estate

läs mer om Harlösa på sid 13

I Harlösa har  
paret Andersson 
pusslat ihop en 
omtyckt träff 
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Jag tyckte att det var ett lyckat drag att 
lägga mötet till Gelleråsen i samband 
med tävlingarna, vädermässigt blev 

det en bra helg – åtminstone på sönda-
gen.Jag och min fru “fuskade” lite för jag 
tog Cortinan på släp efter en husbil som 
vi fick låna över helgen. Då löste vi login 
samtidigt och det var ju kul att kunna 
ställa Lotusen bland dom andra Fordarna.

Lördagskvällen blev det en trevlig grill-
fest i den fina skyttepaviljongen som Sö-
ren varit med att renovera. 

På söndagen var vi tillbaks på banan, 
solen hade kommit tillbaka så det blev en 
fin dag, det var många heat som kördes. 
Vår hedersmedlem Erik Berger hade inte 
någon bra dag då han i ett försök att kom-
ma fram i fältet krokade ihop med en kon-
kurrent. En bärarm gick av och så var det 
kört.  Det är otroligt hur hårt man trots 
allt kör med de gamla rariteterna – så fort 
det kommer en nummerlapp på dörren så 
växer hornen ut.
BERTIL HäSSELåS

Många fina bilar stod uppradade på 
klubbparkeringen.

Det fanns gott om Cortinor i depån och 
på banan – men också en brokig bland-
ning av tävlingsbilar från förr.

Närmare ett tjugotal medlemmar deltog 
i årsmötet och ute på parkeringen tilldela-
des Bertil Hässelås Sören Dahls Pris för sin 
fina renovering. Foto: Rolf Stohr



CORtINabladet NR 2 – 2012 9

Årsmötet 2012
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Kärt återseende
Vi har haft bilträffar maj-september 

första lördagen i varje månad i år. 
Några träffar har varit välbesökta, 

några regnade bort. Överlag dåligt med 
Cortinor, då är frågan om det är ointresse 
eller dyr bensin? Ja, inte vet jag, men Alf 
Dalgärde körde från Hedemora och Leif 
Nilsson från Osby – så där fanns intresse 
i alla fall. Vi kör nästa år igen, sen får vi se. 
Vi har kanske inte bilarna kvar?

Jag har ställt ut Lotusen på Autoseum i 
Simrishamn. När vi åkte dit passerade vi 

Sjöbo där Jan Åkesson bor idag. Jan ägde 
och tävlade med Lotusen på 60-talet. 
Många race blev det. Jag fick överta hans 
gamla hjälm och banden som satt runt 
lagerkransarna när han vann något race. 
Mycket trevligt.

Tyvärr har Jan haft en stroke, så han kan 
inte prata – men verkar förstå allt som sägs. 
Ljudet när jag rusade Lotusens Twin Cam  
fick verkligen Jan att skina upp!
JAN-ERIC ANDERSSON
Medlem 73, Harlösa

Jan Åkesson fick återse sin gamla tävlingsbil, och njuta av ljudet från en välkänd Twin Cam.
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CORTINAKLUBBEN ON TOUR 1992, 
firar Cortinans 30-åriga födelsedag. Här 
ses en rad med Cortinor från Sverige 
(totalt var vi 14 eller15 bilar).

På nedre bilden besöker vi EX-pressed 

steel i England. Vi ser Bertil, Martin och 
Martin, studera litteratur. Kanske de 
funderar över om exemplaret är en ”äkta” 
Lotus MK 11.
KENT SVENSSON

Historien kring 
ett fotografi

Omslaget
Den mycket fina och sällsynta Caprin av årsmodell 
1964 ägs och vårdas av medlem 118 Bo Söderholm 
från Ängelholm, som också renoverat den under 
sin tid som ägare. Caprin har har tagit hem en hel 
del välförtjänta priser genom åren på Cortina-
klubbens träffar.


