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Hej alla Cortina-vänner! Snart är det dags för årsmöte. Vi gör en 
repris på förra årets träff på klassiska Karlskoga motorstadion. 
Se separat kallelse.

Hoppas att få se många gamla och nya medlemmar på träffen som 
omfattar lördag–söndag.

Hoppas själv att i år vara där bägge 
dagarna. Förra året var jag tvungen att 
på söndagen ta hand om min Cortina  
som råkat ut för ett haveri.

Håll gärna en extra koll på vår hemsida inför årsmötet. Ifall 
någon förändring sker kommer vi att lägga in det på hemsidan 
www.cortinaklubben.nu
Med vänliga hälsningar
KENT�SVENSSON
Ordförande Svenska Cortinaklubben

 ORDFÖRANDEn HAR ORDET   

M in GT står kvar i garaget och surar – ännu surare än förra våren. 
Inget har har hänt med den utlovade omsorgen ännu. Men det 
finns hopp, delar är beställda och några andra projekt avslutade. 

Ska försöka dokumentera eventuella insatser för små artiklar i Cortina-
bladet. Tänk på att göra detsamma om ni har något tips eller visdom att 
dela med klubbens medlemmar.

Förra årets årsmöte hölls på Gelleråsen i Karlskoga i samband med 
Classic racing. Fantastiskt härlig inramning till en klubbträff! Beslut 
togs om att hålla även nästa årsmöte på Gelleråsen – så kom dit du 
med och njut av stämningen 2013. Det finns massor att se och uppleva 
för en motorintresserad nostalgiker!

När jag fick reportaget om några 
medlemmars resa till England 2012 från 
Bertil Hedlund blev jag rejält avundsjuk. 
Hade gärna varit med på den om möjlighet funnits. Men med Bertils bilder 
och målande beskrivning känns det nästan som jag deltog i alla fall. Läs om 
resan på sidorna 18–29.

En annan intressant historia som kommit in till redaktionen är den om 
Bertil Hässelås långtidsprojekt. Historien om hur en Cortina blir finare än 
ny om man har lite tålamod. Sidorna 6–14.

Glöm inte att ha kamera och penna i beredskap på sommarvägarna så 
kanske vi kan ge ut ett fullmatat nummer till hösten också. Trevlig läs-
ning!
ROFFE�STOHR
Redaktör för Cortinabladet 

 redaktören HAR ORDET    
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Kallelse till årsmöte 
och velodromträff
15–16 juni 2013, kl 9.00

Vem har formen?

Härmed inbjudes Cortinaklubbens medlemmar till årsmöte. lördagen den 15 
juni kl 9.00 på klassiska Karlskoga motorstadion. Möteslokalem ligger till höger 
när man kommer in  i entrén. Vi parkerar Cortinorna (eller annan klassisk Ford) 
på anvisad plats inne på området.

Medlemmar som besöker årsmötet bjuds på mat lördag av klubben,
Restaurangen är öppen 11.30–13.30. det är också möjligt att vi efter mötet 

hämtar mat och äter gemensamt i möteslokalen för den som så önskar.
Under lördagen komer också att erbjudas möjligheten att rösta på bästa 

Cortina MK I, MK II, samt övriga Ford. Röstsedlar och röstlåda skall finnas vid 
vår flagga. Vid frågor kontakta ordföranden.
Välkomna!
StYRelSeN
Mer info om Velodromloppet på www.velodromloppet.com

För några år sen ringde en person till 
mig och frågade om jag visste nå-
gon som hade instrumentpanel till 

Lotus Cortina MkI för vänsterstyrning att 
sälja. Jag visste ingen då, men jag kände till 
en gjutform som tillhör Mats Hallkvist bo-
ende söder om Sundsvall.

Gjutformen hade Mats lånat ut till Hen-
rik Weiner i Finland. Jag hade köpt en bil 
av Henrik och jag hämtade bilen i Umeå, i 
bilen hade Henrik lagt gjutformen.

Jag gjöt en bräda själv, och sen ringde 
alltså ovan nämnda person ville ha tag på 
en Lotus instrumentbräda. Då jag inte hade 
tid eller lust att gjuta en bräda till före slog 
jag att personen skulle låna formen.

Vi kom överens att formen skulle hämtas 
av en vän till personen som skulle åka förbi 
Alingsås. Då det stämde väldigt dåligt med 

när vännen passerade så var 
jag tvungen att lämna in formen 
på Statoilmacken i Alingsås. Efter 
det är både personen, vännen och formen 
som uppslukade av jorden. På macken sä-
ger de att det var en som hämtade paketet.

När jag sedan kontaktade personen en 
ganska lång tid efteråt för att återställa for-
men till dess rätta ägare minns ingen nåt 
av det hela alls.

Jag är ganska säker på att det på gjutfor-
men står att den tillhör Mats Hallquist, jag 
har till och med för mig att adressen står på 
formen. Om nu någon har en gjutform för 
gjutning av instrumentbräda till vänster-
styrd Lotus Cortina MkI som han känner 
inte riktigt är hans egen, så vänligen skicka 
den antingen till Mats eller till mig.
BERTIL�HEDLUND,�NR�77

!
Efterlysning
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Finare än ny

Sju år tog det att omskapa ett 
rostigt objekt till en glänsande 
pärla. Följ förvandlingen >>>
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Finare än ny
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Efter sju år och efter många påstöt-
ningar fick jag hämta karossen från 
plåtslagarn. Han hade i och för sig 

tagit jobbet på det villkor att han fick job-
ba med karossen då han fick lite tid över 
och på helger – eller när han kände för 
det. Eftersom han är så otroligt skicklig så 
ville jag inte byta plåtslagare – så det fick 
ta den tid det tog. Det har jag inte ångrat, 
för den svetsningen, allt kant i kant och 
riktningen, är svårslagen.Jag tror inte att 
det behövdes mer än 2–3 mm spackel nå-
gonstans.

Jag tog in bilen på mitt gamla jobb – det 
underlättar om har tillgång till en verkstad 
med alla grejer man behöver. Jag hade ett  
löfte att använda verkstan för att färdigstäl-
la Cortinan (inkl allt material) efter det att 
jag slutat jobba.

Jag bestämde mej för att arbeta åtta tim-
mar om dagen med bilen, det blev som att 
börja jobba igen. Då skulle det gå ganska 
fort, jag var ju trots allt inte nybörjare på 
lackering. Detta var början av mars 2011.

Först slipade jag ner alla svetssömmar 
som var kvar (även under) och spacklade 
det som behövdes, det tog några timmar. 
Nu kunde man inte längre se var det var 

”svetsningen, 
allt kant i kant 
och riktningen, 
är svârslagen,”
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bytt (elller skarvat) några plåtar. Därefter 
spacklades karossen och planslipades noga. 
Sen grundades den in- och utvändigt med 
epoxigrund (mycket bra rostskydd), och 
till slut på med ett rejält lager slipgrund.

Nu ställde jag undan karossen ett tag så 
all grundfärg fick chansen att härda or-
dentligt. Det hade nu gått ett par veckor, 
så det fanns lite andra saker som behövde 
göras (frugans kommentar).

När mars månad började lida mot sitt 
slut bestämde jag mig för att nu skulle jag 
lacka färdigt Cortinan. Jag slipade karos-
sen in och utvändigt, även undertill – det 
är ganska bekvämt att arbeta med en bil 
när den är upphängd så det går att vända 
den runt ett helt varv. Jag sprutade botten 
och insidan klart, in i torken, därefter ut 
och maskera igen alla öppningar och hål, 
finslipade utsidan. 

Nu såg jag äntligen slutet på renove-
ringen. På med två lager Eremine White, 
väldigt omsorgsfullt. Dagen efter åkte jag 
till verkstan och monterade dörrarna och 
maskerade för den Sheerwoodgröna ran-
den. När jag sprutat på färgen tyckte jag att 
nu är ju bilen nästan klar. 

Dagen efter lånade jag ett släp, åkte ner 

”Pâ med tvâ  
lager Eremine 
White, väldigt 
omsorgsfullt.”
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till Svenljunga och maskade av bilen och 
jag var faktist mycket nöjd med resultatet. 
Där efter lastade jag på Cortinan, drog hem 
den till Tranemo för att slutligen palla upp 
den i garaget. Nu återstod ”bara” monte-
ringen. Jag bestämde mig för att montera 
några delar varje dag, men det var så kul 
att se bilen ta form så det kunde bli ganska 
många delar och många timmar vissa da-
gar – och med lite hjälp då och då gick det 
ganska bra. 

I slutet av maj, när det bara var motor 
och växellåda kvar, trailades Cortinan till 
en kompis där vi lyfte i motor och växel-
låda, anslöt alla slangar och kablar fyllde på 
bensin, vatten och olja, och ställde in tänd-
ningen så noga det gick.

Så VAr DET dags för start. Jag körde 
startmotorn för att få oljetryck men det 
blev inget tryck. Fick konsultera Bertil 
Hedlund som tipsade att om oljepumpen 
legat torr så länge kunde man slå lite olja 
direkt i pumpen för att få den att börjar 
suga olja. Det fungerade direkt! Vilken 
känsla när motorn gick efter sju års vila, 
och dess utom helt perfekt. Efter ett varv 
runt verkstan körde jag min Lotus Corti-

”Vilken känsla 
när motorn  
gick efter sju 
ârs vila.”
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na tillbaka till Tranemo för egen maskin. 
What a feeling! 

Efter ytterligare några dagar med små-
justeringar här och där, bokade jag en be-
siktningstid på Bilprovningen i Gislaved. 
Cortinan klarade nästan besiktningen med 
blankt papper det hängde bara på en styr-
led och ett trögt blinkerrelä. Hem och fixa, 
tillbaka igen ett par dagar senare så var allt 
okej. 

”Det blev  
ganska mânga  
mil i Cortinan 
sommaren 2012.”

Nästan precis sju år efter jag köpte Corti-
nan rullar den åter på vägarna. Jag och fru-
gan premiäråkte ner till ring Knutstorp i 
juli på MGCC-tävlingarna där vi träffade 
andra klubbmedlemmar. 

Senare blev STCC i Falkenberg, där 
hade man ett heat med historiska bilar. Då 
passade Erik Berger på att provsitta Lotu-
sen, det var ju rätt många år sen han satt 
i en Lotus Cortina. Han tyckte det var en 
lyckad renovering – så det blev MVG för 
denna.

Lite senare blev det en tripp till Harlösa 
en mycket trevlig träff med likasinnade. 
Det blev ganska många mil i Cortinan 
sommaren 2012, även ett par lokala träf-
far, men den har gått som ”en klocka” hela 
tiden, så jag känner mig mycket nöjd med 
resultatet!
BERTIL�HäSSELåS

Erik Berger passade på att provsitta Cortinan under STCC-helgen i Falkenberg. Den fick 
”Med Beröm Godkänd”!
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Även Capri 
passar fint på 
en Fordträff

FORDTRäFFEN 1 september 2012 på Rudskogen 
i Norge var en träff för allt det star Ford på. Såväl 
Cortina som Granada, Sierra och massa trimmade 
Cosworthar är välkomna. Rekommenderas!

Diskret  
Cortina med  

Cosworth Sierra 
turbomotor  
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Varför skulle inte 
en 4 dörrars Cortina 

få vara med?

Cortina 
redo för 

bankörning
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Det hela började egentligen för tio 
år sen. Cortinan fyllde 40 år, och 
det skulle firas. Min då relativt 

nyinköpta Cortina deluxe från 1962 tog 
tre glada grabbar på stundtals hisnande 
resa till England. Min kära kärra visade sig 
vara den äldsta Cortinan engelska klubben 
känner till. I hela världen alltså. Han som 
ditintills haft den äldsta kända fick se sig 
slagen med flera månader. Hans var produ-
cerad i augusti, min i juni. Han var dessut-
om ganska kaxig fram till det att träffgene-
ralerna sa till honom att hans bil numera är 
nummer 2. Att min vita med röd inredning 
var i stort sett i orginalskick men absolut 
inte i toppskick gjorde väl inte saken trå-
kigare, tyckte i alla fall jag. Hans bil hade 
moderna stolar, breda hjul bak och nån 
80-tals sportratt som hade passat bättre 
i en börsmoppe. Har man nu en Cortina 
som man skryter med är världens äldsta så 

tycker nog de flesta att man ska ha den i 
orginalskick. Det tyckte även Alan Mann 
som jag mottog pris för bästa -62 från. Han 
hade själv valt ut min bil bland sisdär 12–
15 Cortinor tillverkade 1962. Alan Mann 
gick bort 2012, heder åt hans minne!

Taggad av den tio år gamla framgången 
hade jag nu bestämt mig för att 2012 så ska 
-62an vara i toppskick! Arbetet påbörjades 
runt årsskiftet 2011–2012, alldeles för sent 
alltså. Jag fick hjälp av Martin Johansson 
som plockade isär bilen åt mig. Min upp-
gift var sedan att laga rost och lacka för att 
vi sedan skulle hjälpas åt att montera ihop 
bilen. Svetsjobbet påbörjades 25 juni 2012, 
alldeles för sent så klart. Och det blev mer 
än det var tänkt allt eftersom tiden gick. Jag 
ägnade mig nu på heltid åt projektet, och 
fick klart plåtjobbet med nästan tre veckor 
tillgodo innan avresan till England. 

Nu skulle här lackeras. Det får ta en 

Englandsresan

2012
– eller det blev inte riktigt 
som man tänkt sig …
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vecka, max! I helskota heller. Bilen var helt 
omlackad två gånger, och delvis upp till 
fyra gånger. Det var blåsor över hela bilen 
som gick ner till fabrikslacken. Det blev att 
sluta slipa och i stället ta fram varmlufts-
pistol och spackelspade och skrapa hela 
bilen ren från färg. Jag hade god hjälp av 
en vän, utan honom hade det inte gått alls. 
Fick klart bilen för lackering – inklusive 
hel renskrapning på tio dagar. 

Nu var det dags för Ermine White, i mas-
sor! I och med att jag lagat rost i motor-
rum, bytt ramen runt tanken på grund av 
tidigare modifieringar, svetsat igen hål för 
säkerhetsbälten som inte används på B-
stolparna samt bytt båda trösklarna så blev 
det fullständig lackering – det vill säga mo-
torrum, bagage, insida dörrar, dörrgångar, 
insida bagagelucka och huv, instrument-
bräda, alla lösa delar. Sedan var det svarta 
detaljer samt gråa detaljer i två nyanser.

Lackverkstan jag normalt använder var 
stängd för semester. I stället hade en kom-
pis erbjudit att hans far skulle måla bilen 
för mig. Jag lastade allt på kärran och körde 
iväg de dryga 10 milen. Hade på förhand 
kollat så han hittat färgkoden, och då han 
och hans söner hållit på med Ford hela sina 
liv så trodde man att de visste hur Ermine 
White skulle se ut. Det gjorde de inte. Bilen 
blev alldeles för gul, inte bara en nyans, utan 
något vämjeligt som liknar tysk taxi gul. 

Nu var det tio dagar till avresa, och hade 
bilen varit i rätt färg och dessutom utan 
lackeringsmissar så hade jag fått ihop den. 
Jag tog ett tungt beslut efter att ha försökt få 
tag i någon annanstans att lacka om bilen: 
Det blir ingen -62 till England och 50-års-
jubileet. Alla tycker bilen ser för j-lig ut, 
helt fel färg. Att montera ihop den som den 
är och säga att den är Ermine White skulle 
få mig att framstå som dummare än tåget. 

Alla svenskar utom Maria som håller i kameran, från vänster Stefan Holgersson, Stockholm, Stefans 
far, Bertil Hedlund, Alingsås, Bosse och Agneta, Ängelholm, Ulf Larsson, Fristad, Kent Svensson,Tjörn.
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Vad man lärt sig av detta är att ska man ha 
något riktigt gjort så får man göra det själv. 

Nu blir det nerslipning och ommålning 
i rätt kulör (ej påbörjat än och nu är det 
april 2013). Himla trist med så blev det. Så 
det blev att ta fram trotjänaren igen i form 
av en Cortina automat kombi i stället. Den 
fick sig en genomgång inklusive oljeservi-
ce, byte av kickdown wire, svarvade broms-
skivor samt nya bromsklossar. Sen fick det 
gå som det går. Och det gjorde det.

DEN 7 AUGUSTI klockan väldigt sent, 
egentligen var det nog den åttonde, gick 
vi och la oss för att vakna med ett ryck av 
väckarklockan 04.00. Bilen var lastad och 
klar, så det var bara att plocka med det sista 
och ge sig iväg. 05.30 mötte vi Ulf Larsson 
i Borås och gjorde sällskap med honom till 
Varberg där Kent Svensson mötte upp. Vi 
var i god tid till Danmarksfärjan som skul-

le ta oss till Grenå. Någon hade stängt av 
värmen på färjan, så vi satt där i våra tunna 
sommarjackor och frös. 

Efter fyra timmar i ett kylskåp rullade vi 
ut på dansk mark och körde söderut mot 
Esbjerg. Efter en stunds körande blev vi 
sugna på lunch. Vi hittade en ”Kro” som 
såg bra ut, och efter att ha studerat menyn 
så blev det danska smörrebröd för allihop. 
Tyvärr så verkade remouladsåsen vara slut, 
för det var ingen av de som skulle ha det 
fick någon. Jag däremot avnjöt min ohygg-
ligt läckra leverpastejsmacka utan att sakna 
remouladsåsen. Och tydligen var de andra 
nöjda också, för det var ingen som saknade 
såsen förrän allt var uppätet.

Så närmade vi oss då Esbjerg, och blev 
uppringda av Agneta Söderholm från Äng-
elholm. Hon var som alltid ute i god tid 
– tre timmar innan färjan skulle gå. Hon 
undrade var vi höll hus. Vi är på väg blev 

Ett helt knippe Lotus Cortina.
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svaret, och vi rullade på i cirka 90 knutar 
och tog det hela med ro. Stannade och 
tankade, fikade, stäckte på benen… och 
så ringde Agneta igen. VAr Är NI??? Vi 
kommer, ta det lugnt fick hon till svar. 

Men hon var allt annat än lugn. På de-
ras biljett stod det att man skulle checka in 
senast 90 minuter innan avfärd. Och den 
gränsen var passerad med en kvart. Vi hade 
någon mil kvar, och på vår biljett stod det 
att man skulle vara på plats en timma innan 
avfärd, och på Ulf och Kents biljett stod det 
45 minuter. Jaja, vi fick väl skynda oss lite 
då, så vi ökade till 100 knutar, kom fram, 
checkade in, och fick sen vänta en halvtim-
me innan man började lasta båten. Och vi 
kom ombord före Bosse och Agneta!

Bosse och Agneta körde inte Cortina. 
De körde i stället med sin superfina Consul 
Capri från 1963. Himla stilig bil som fick 
oss andra att hamna i skuggan. Även Ulfs 
fina röda GT-64 hamnade lite i skuggan av 
Caprin. Agneta mös, för det är ju hennes 
bil säger hon. Bosses Lotus Cortina ligger 
på sidan i garaget och behöver nog sisådär 
400–500 timmars arbete innan det går att 
köra nånstans med den.

DET VAr DFDS Tor Line som stod för 
färjeturen från danska Esbjerg till Har-
wich på Englands östkust strax norr om 
river Thames utlopp. Då vi kollade priserna 
förra sommaren så var det vansinnigt dyrt 
att ta bilen till England med DFDS. I våras 
sänktes priset radikalt, men det var också 
en annan båt som sattes in på rutten. Bå-
ten ifråga var inte på något sätt ofräsch eller 
dålig, men det var en fraktbåt som inte alls 
påminner om de partyfärjor som gick från 
Göteborg och Esbjerg tidigare, de var rena 
nöjespalatsen. restaurang fanns naturligt-
vis, liksom cafeteria och butik. Priserna i 
restaurangen var HUTLÖSA! Glöm det där 
med taxfree till sjöss! À la carte middag för 
två personer gick på 650 danska kronor, 
och då var det inte massa dyra drycker med 
i det priset utan endast en öl per person! 

På de stora färjorna fanns det också ett helt 
fantastiskt smörgåsbord, det som erbjöds i 
smörgåsbordsväg denna gång var ett skämt! 
Till hemvägen fixade vi matsäck i stället.

Nöjesutbudet bestod i en trubadur som 
klinkade 70-talsdängor. Jag besparar er yt-
terligare information om nöjesutbudet.

Efter 18 timmar av tristess la Dana Sire-
na till i Harwich, ”right on schedule” som 
engländarna skulle sagt. Vi körde iland och 
möttes upp på en parkeringsplats längs ut-
farten. Caprin hade inte klarat seglatsen 
utan att haverera, så det blev att ta fram sto-
ra stygga skruvmejseln och justera dörren 
så den höll sig stängd. Det var enda mekket 
som behövdes på den bilen. Ulf fick låna en 
spärrnyckel med hylsa av mig för han satt 
och retade ihjäl sig på att ratten satt snett. 
Det var enda mekket på den bilen. 

Vi rullade ut på de engelska vägarna, 
fortfarande på vänster sida. Jag hade fun-
derat en del på vad vi skulle hitta på under 
torsdagen och fredagen, och efter lite över-
vägande och ringande så blev det beslutat 
att vi körde norrut mot Norwich för ett be-
sök hos Lotus historiska formel 1 team. Vi 
hade via en kontakt i Sverige ordnat VIP 
visning. Vi fick se verkstad, trailers, utrust-
ning, reservdelslager och ALLA racerbi-
larna! Det var en helt fantastisk upplevelse! 
De stora namnen fanns där allihop, Nigel 
Mansell, Ayrton Senna, Graham Hill och 
inte minst ronnie Peterson för att nämna 
några. Jag tror nästan att vi hade fått prov-
sitta om vi hade vågat fråga, för vi fick 
verkligen se ALLT som man kan se på det 
där stället. 

Alla bilarna ägs inte av Lotus själva, det 
finns även privatägda bilar där som Lotus 
underhåller för ägarna. De privat ägda bi-
larna flygs som regel till och från tävling-
arna. De som äger sina bilar själva har nog 
bra ordning på lädret. Som ett litet tack så 
köpte vi tröjor och dekaler, pengarna går 
helt oavkortat till att finansiera racingen 
med Lotus egna formelbilar.

Knäsvaga, smått överväldigade och 
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aningen omtumlade styrde vi kosan väs-
terut mot den kommande helgens begi-
venheter. Vi hittade en fantastiskt fin bed 
and breakfast. Mat och dryck avslutade 
dagen och alla somnade gott och den nat-
ten drömde alla om breda slicks och racing 
soppa …

Så VAr DET då dags för den första fru-
kosten i England. Vita bönor i tomatsås, 
bacon, korv, stekt tomat, stekt ägg, te och 
rostat bröd. Flingor fanns också. Det var 
blandade åsikter om vad man ska äta till 
frukost, men man får väl ta seden dit man 
kommer och pilla i sig bönorna och det 
andra utan att gnälla. Mätta och belåtna 
körde vi vidare västerut mot Stratford on 
Avon, Shakespears födelsestad. Fantastiskt 
vacker stad, smockfull med turister. Det 
blev lunchdags och det var dags att prova 

Fish and chips. Det var delade meningar 
om den kulinariska nivån på anrättningen, 
så det var enda gången vi åt detta. 

Sedan var det dags att ställa in GPSen 
på Stratford racecourse. Vi hade parkerat 
bilarna bara några minuters gångväg från 
centrum. Enligt GPSen så skulle det ta 10 
minuter att köra till träffplatsen. Det måste 
ju ta mer tänkte jag för annars är ju träf-
fen väldigt nära centrum. Och det var det, 
endast 25 minuter att gå från träffplatsen 
till paradgatorna. Superläge! Och detta var 
platsen vi skulle vara på i dagarna tu. Vad 
kunde gå fel?

Hotellet som en i sällskapet haft vänlig-
heten att boka och betala sedan flera må-
nader visade sig ligga så illa till att vi var 
tvungna att åka bil dit. Det var ett enkelt 
men helt acceptabelt motorvägshotell till 
ohyggligt bra pris. Vi hittade det till slut och 

Bosse och Bertil utanför Lotus Cortina spare centre.
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checkade in. Sen åkte vi tillbaka till träff-
platsen. Det droppade in bilar hela tiden, 
kanske hundra Cortinor och en del andra 
engelska Fordar fanns på plats redan på fre-
dagskvällen. Vi hade ju också ytterligare en 
svensk på plats. Stefan från Stockholm med 
sin fina deluxe -63 som är orenoverad och 
i orginalskick. Det var bara att strosa runt 
och titta på bilarna, prata med folk och nju-
ta i största allmänhet. Frampå kvällen bjöds 
det på helstekt gris. Så småningom blev det 
att dra sig tillbaka till hotellet för att sova så 
man skulle orka med nästa dag.

LÖrDAG MOrGON, sovit dåligt, varmt 
som i en bastu på hotellrummet. Vädret 
var toppen i alla fall. Lagom varmt, lite 
halvmulet och inget regn i sikte enligt 
prognosen för dagen. Väl på plats på träf-
fen så hade det dykt upp fler bilar samt 

även några säljare av delar. Utbudet var 
ganska dåligt och priserna har gått upp så 
in i vassen sen sist.

Halv elva var det dags för en liten utfärd 
till Heritage motor museum i Gaydon. Det 
är en ohyggligt fin samling av bilar som 
ägs av både privatpersoner, stiftelser och 
museet. Man byter tema titt som tätt och 
just nu var det hastighetsrekord-bilar som 
fanns att se i specialutställningen. Det var 
väl cirka femtio Cortinor som deltog i pa-
raden till museet. Det gick som det gick 
med så pass många bilar som skulle förbi 
rondeller och trafikljus. Paraden splittra-
des, några hamnade på efterkälken och vi 
hamnade bland de som körde fel. Vi kom i 
alla fall fram och fick köpa biljetter till ra-
batterat pris. £6 per person som vi fick vi 
betala var det helt klart värt! Vet inte vad 
normalt pris är, men säkert det dubbla. 

”Shop til you drop” på Burton!
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En enda Cortina fanns utställd, en au-
bergine färgad 1600E som ägs av Ford mo-
tor company. Den var inte så fin som man 
skulle kunna tro, och den var dessutom 
omlackad från saluki bronze till aubergine 
och dessutom försedd med ett hemskt sol-
tak. Ford hade köpt in denna bil på 80-ta-
let till sin samling, måste ju funnits något 
bättre att hitta kan man tycka med Sven 
Örnbergs flera gånger best in show belö-
nade 1600E -69 i tanken. Vi gick runt och 
tittade på utställningen i flera timmar, och 
ändå kändes det som att man inte hunnit 
med allt. Vi åkte tillbaka till träffplatsen 
under eftermiddagen, helt klart nöjda med 
vad vi sett.

Väl tillbaka på plats så höll engelska 
Cortinaklubben sitt årsmöte. Jag lyssnade 
lite med ett halvt öra, och kunde inte hålla 
tyst när det kom ett förslag på att alla med-
lemmar utanför England inte skulle få sin 

tidning i brevlådan mer utan i stället som 
pdf fil som man får printa själv. Detta på 
grund av portokostnaderna. Man sa att 
man går back på medlemmar i utlandet. 
Det hela slutade med det att man skulle 
se över om man kunde höja medlems-
avgiften för medlemmar i utlandet, samt 
att man skulle undersöka om man kunde 
trycka tidningen någon annanstans. Att 
trycka i utlandet som vi och norrmännen 
gör kom inte på fråga. Vidare så diskute-
rades delarna som klubben tillhandahåller. 
Arbetsbördan har blivit så pass stor att det 
inte räcker med fritiden för att sköta om 
allt runt delarna. En medlem driver ett så 
kallat lagerhotell och åtog sig att skänka 
tio timmars hanteringsarbete i veckan 
samt hålla lagret utan kostnad i sitt företag. 
Andra lösningar var att sälja lagret till ett 
utomstående bolag och fördela pengarna 
man skulle få på medlemmarna eller att 

En handbyggd replika av den mytomspunna ”Saxon”, en prototyp av Cortinan i sportkupétappning som   skickades till Detroit för utvärdering – och försvann!
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sälja det som finns i lager och när det var 
slut lägga ner reservdelshanteringen. Som 
väl var så blev beslutet att välja medlem-
mens lagerhotell, vi får hoppas att det kom-
mer funka framöver nu bara.

Efter mötet var det dags för Dennis ro-
berts att hålla föredrag. Han var en av de 
som var med under utvecklingsarbetet av 
Cortinan. Han hade en unik kompetens 
som utbildad ingenjör både inom bilindu-
strin och flygindustrin. Han fick ansvaret 
att se till så karossen blev så lätt och stark 
som möjligt. Han lyckades ganska bra får 
man säga. Med den tidens krav så var den 
helt enkelt ultramodern. Dennis tog flyg-
tänket in i bilindustrin, och det har blivit 
kvar där sen dess. Han myntade tidigt 
en av sina deviser: ”If it bend it will not 
break”. Det kan enkelt sammafattas med 
att om karossen tillåts flexa något så håller 
den bättre, det vill säga den spricker inte 

om det finns utrymme för flexibilitet. In-
till slutet på 50-talet fanns inte begreppet 
vridstyvhet. Man ansåg att om något kan 
vrida sig fick man förstärka det så det inte 
kan vrida sig. Dennis var en mycket trevlig 
man som gärna svarade på frågor och dess-
utom tog han sig tid till lite eftersnack. Då 
jag själv jobbat inom bilindustrin och dess-
utom inom produktutveckling så var det 
extra intressant att jämföra det han sa med 
det jag upplevt själv. Och det är faktiskt så, 
att arbetssättet att ta fram en ny bilmodell i 
dag inte skiljer sig mycket mot hur det såg 
ut på 60-talet. 

Framemot kvällen var det pop quiss, 
mera mat och allmän fest. Vi kroknade 
och drog iväg strax efter att det mörknat. 
Ljusomkopplaren hade bråkat lite tidigare 
på vår bil och nu ville den inte släppa fram 
ström till halvljuset. Men förutseende som 
jag är så hade jag naturligtvis en i reserv 

En handbyggd replika av den mytomspunna ”Saxon”, en prototyp av Cortinan i sportkupétappning som   skickades till Detroit för utvärdering – och försvann!
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med mig. Det var bara att byta den så fun-
kade allt som det skulle igen. Hotellrum-
met var lika varmt som vanligt trots att 
fönstret stått öppet hela dagen. Ventilation 
fanns ingen över huvud taget inte i rum-
met. Fönstret fick stå öppet några timmar 
inpå natten, men jag stängde det frampå 
småtimmarna när det körde motorcyklar 
och lastbilar runt hotellet. Vi vaknade i 
varsin pöl av svett.

IVÄG TILL TrÄFFEN IGEN, och nu hade 
det brakat loss ordentligt. Inte vädret alltså, 
men antalet bilar hade mångdubblats! Det 
talades om runt 500 bilar, jag vet inte för jag 
räknade inte. Helt klart är att det var så pass 
stort och så mycket folk att det gick alldeles 
utmärkt att missa massor. Även personer 
gick att missa. Frampå eftermiddagen var 
det prisutdelning och det gick ganska bra 
för svenskarna. Ulf med sin röda GT fick 
andra pris i GT klassen, Stefan Holgersson 
fick första pris i ”Best overseas”. Man kun-
de välja var man ville ställa ut, som bästa 
modell det vill säga GT, deluxe och så vi-
dare. Eller som bästa utländska bil. Stefan 
stod och videofilmade, och när han hörde 
sitt registreringsnummer läsas upp trodde 
han inte det var sant! reaktionen finns på 
filmen, men tråkigt nog hörs bara ljudet, 
han syns ju inte för han höll ju i kameran. 
Då Ulf hade gett sig av så fick jag ta emot 
hans pris.

Sedan var det dags för bedömningen best 
in show. Alla klassvinnarna fick köra fram 
sina bilar, sedan bedömdes de av en jury 
som bestod av de som utvecklat Cortinan. 
Priset gick inte till någon av svenskarna.

En sak som överraskade lite är att det 
verkar som att den som har mest kompisar 
med sig vinner. Vinnaren i GT-klassen var 
ingen direkt fin bil, inte bara Ulfs var fi-
nare utan det fanns flera som borde vunnit 
första priset. Likaså var det när det gällde 
klassen för modifierad Cortina. Den som 
vann var jättefin. Lackad i imperial blue, Z 
tech motor, massa krom och polerad alu-

minium. Det är ju en del jobb att få ihop 
något sånt, men inget mot det jobbet som 
är nerlagt på den bilen som borde vunnit.  
I det fallet kan vi snacka hantverk. 

Problemet är att ingen fattar vilket jobb 
han lagt ner, samt vad det egentligen rör sig 
om. Det handlar om replikan av Saxon. Det 
byggdes en enda prototyp av en 2-dörrars 
sportkupé av Cortinan. Den bilen skicka-
des till Detroit för utvärdering, men ingen 
vet var den blev av. Sedan dess är den en 
myt. Det har endast funnits ett par enstaka 
bilder på bilen. Ingen har sett den sen tidigt 
sexiotal. Utifrån dessa få bilder har en kille 
byggt en replika. Den är helt fantastiskt väl-
gjord, både vad gäller utseende och finish. 
Det finns massvis med bilder på internet 
på bygget, man slås av hur mycket jobb han 
lagt ner, samt att resultatet är så himla bra. 
Detta är den ultimata modifierade Corti-
nan. Dessutom så han han gjort legenden 
levande. Det kommer ett special reportage 
om denna bilen i kommande blad.

EFTEr PrISUTDELNING och avsked till 
nya och gamla vänner så styrde vi kosan 
söder ut. Det var dags för oss att äntligen 
besöka våra vänner som bor nästan längst 
ner i Cornwall. Enligt GPSen var det 36 mil 
att köra, så det var bara att stå på. Bosse 
och Agneta hängde på. Strax efter 22 var vi 
framme, vi blev sittande till 2 på natten, för 
att sedan somnade rysligt gott. 

Måndag morgon, och huvudet kändes 
tungt. Nu hade vi blivit lovade en dags 
sightseeing i Cornwall, och det bar av i våra 
vänners BMW som naturligvis var höger-
styrd. Jag fick det tveksamma nöjet att sitta 
i passagerarstol, på vänster sida. Kändes 
väldigt mysko. Bosse och Agneta körde ef-
ter med Caprin, det var inte plats för mer 
än fyra i värdparets BMW. 

Vi fick se det bästa av Cornwall, både 
stad och landsbygd. De tog med oss på 
vindlande vägar och helt fantastiska vyer. 
Cornwall är vackert, men håller på att in-
vaderas av rika överklass-snobbar från 
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storstäderna. Priserna på hus har tiodubb-
lats på tio år, matpriserna är högst i hela 
England, hantverkare tar hutlöst betalt, 
vatten och ström är extra dyrt och så vi-
dare. Det finns ett statligt program som 
hjälper familjer som bott i Cornwall i ge-
nerationer så de ska kunna leva kvar där. 

Våra vänner består av tidigare Cortina-
klubbsmedlemmen Carl-Johan röning-
berg och hans hustru Shelly Hubbard. 
Shelly är från Cornwall och har rötterna 
där sedan hundratals år. Hon har ett må-
natligt bidrag i form av huset där de bor. 
Staten äger huset och de hyr det till en må-
nadshyra som är långt under vad det skulle 
kosta att hyra av en privat hyresvärd. Det 
är inget stort pråligt hus med havsutsikt, 
men det är fullt funktionellt, fräscht och 
modernt. Även tisdagen ägnades åt vad vi 
skulle kunna kalla turistaktiviteter.

ONSDAG MOrGON. Dags att styra norr-
ut igen. Det var 65 mil till Harwich och det 
skulle tas i minst två etapper. Färjan skulle 
ju inte gå hemåt förrän på fredagen, så det 
var ingen stress. Vi valde att ställa GPSen 
på ”undvik motorväg”. Det visade sig vara 
svårt då det var det enda som fanns en del 
av sträckan vi skulle köra. Så det blev att 
slå av den och Mia fick läsa kartan i stället. 

Hon ledde oss på fina vägar, och rätt vad 
det var så dök det upp ett bekant ortsnamn 
på skyltarna – Crewkerne. Där ligger Lotus 
Cortina spare centre, och naturligtvis fick 
vi ta en tur dit. Det resulterade inte i något 
annat än besvikelser. Vad vi än frågade ef-
ter i reservdelsväg så fanns det inte. Vi fick 
i alla fall taget en bild på utsidan, alltid nå-
got. Det blev ett par mil till innan det kur-
rade i magen och vi hittade en fin pub med 
motell som vi valde att göra nattstopp på.

Stefan Holgersson med första priset för “Best overseas”.
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Torsdag morgon körde vi vidare och 
närmade oss nu västra förorterna till Lon-
don. Namn som känns igen från TV dök 
upp, reading och Slough bland andra. Vi 
bara väntade på att bli haffade av kändis-
poliserna från road Wars. Men vi tryckte 
på stealth-knappen och slank igenom de-
ras nät obemärkta. runt London finns en 
ring av motorväg. Vi anträdde den och 
körde vidare på den till vi mötte väg A12. 
Den går in mot London och förbi Burton 
power products som säljer allt man kan be-
höva för att få sin Ford att gå fortare. Bosse 
handlade väl allt man kan för en orginal-
renovering av en twincam motor, och jag 
fyndade lite smågrejer både till mig själv 
och några kunder. 

Vi körde förbi stora skyltar med infor-
mation om trängselskatt, så vi får se om vi 
får någon räkning hem i lådan. Nu körde 

vi vidare mot Harwich hållet. Då vi hade 
en inbjudan från Saxon-byggaren Colin 
Ginn som vi inte ville tacka nej till blev det 
Clacton on Sea som blev stoppet för natten. 
Vi hittade ett hotell vid stranden till riktigt 
bra pris. Det visade sig vara ganska dåligt 
tyvärr. rummen var även här helt oventile-
rade så det var bara att öppna fönstret. Fick 
stänga det igen under natten för duvor och 
måsar höll ett förskräckligt liv utanför. 

Frukosten var väl ok, men Agneta som 
redan dag ett hade ledsnat på bacon och 
bönor bad om ett kokt ägg. Det tog väl cir-
ka tio minuter innan det kom, och det var 
i princip rått. Brödrostarna tog en evighet, 
så det var kö till rosten, inget kul. Sen när 
vi kom ut så kom chocken. Bilarna var helt 
nerskitna av fåglar. Vi fick låna en slang att 
tvätta med som tur var, shampo och svamp 
hade jag med mig.

Cortina Mk1 owners clubs fina banderoll.
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Sen var det dags att leta upp Colin som 
byggt Saxon. Han visade oss sin verkstad 
och sina bilar, imponerande alltihop. Tje-
jerna hade sett en skylt om något shopping-
center som de vill till, så vi fick väl åka dit 
då. Jag och Bosse satte oss på en parkbänk 
medan girlsen shoppade loss. Till slut gav 
de upp och var nöjda, och efter en lunch på 
stranden styrde vi mot Harwich som ligger 
bara nån mil från Clacton. Vi var i alldeles 
för god tid till färjan, gissa vem som drev 
på... Blev lite mer affärer och slutligen var 
det då dags att ta farväl av England för den 
här gången. resan till Danmark gick bra. 
Trubaduren lyckades vi undvika. Matsäck 
och öl hade vi med oss, fy sjutton vad man 
kände sig svensk.

Väl framme i Esbjerg tog vi farväl av 
Bosse och Agneta som skulle köra broarna 
hem. Vi ställde in GPSen på Frederikshavn, 

vi hade sju timmar att köra 25 mil på så det 
skulle inte vara några problem. Färjan tog 
nästan fyra timmar på sig till Göteborg, 
och vi var hemma när klockan slog ett nat-
ten till söndagen 19 augusti. En stundtals 
underbar resa var till ända. Man kan nog 
inte kalla det semester direkt, för man är 
ju på spänn hela tiden när man kör vän-
stertrafik och vill få med sig så mycket som 
möjligt längs vägen. Men kul hade vi! Och 
vi saknade alla de som inte hängde med!

Bilen skötte sig helt perfekt. Helt original 
1500 motor med automatlåda funkade helt 
underbart. Gick dessutom billigt på cirka 
0,75 l/mil. Den gjorde slut på en halv liter 
olja, och det mesta av det läckte nog ut. 
Och det var nog bra att vi hade kombin, för 
det blev en del inhandlat som jag inte fått 
med hem om vi åkt i -62:an.
BERTIL�OCH�MARIA

Maria, Shelley Hubbard, Carl-Johan Röningberg, Bosse och Agneta.
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Dessa sidor 

föll av misstag 

bort i MHRF:s 

evenemangs

kalender 2013.  

Läs dem här 

i stället!
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årEN Går FOrT. Här ser man det på min son som nu är vuxen 
och som glatt lossar spännbanden på Lotus Cortina Twin-cam 70. 
Vi hämtade den i Deje Värmland 1988.  KENT�SVENSSON

Historien kring 
ett fotografi

Omslaget
Bertil Hässelås äger en Cortina som genomgått en 
sällsamt noggrann renovering. Inte ett spår av det 
omfattande svetsningsarbetet går att finna. Det 
hjälper om man har en kamrat som är skicklig med 
svetsen och man själv är pensionerad billackerare. 
Och att man inte har bråttom …


