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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–juni.

POStGIRO konto nr 489 93 32-3

KlUbbeNS HeMSIda: 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
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Kent Svensson, tjörn, 0304-665 356
branko Vukota, Falköping, 0515-185 77
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CORTINABLADET
CORtINabladet är en medlemstidning för Cortinaklubben och ges ut två gånger per år.

UtGIVNING 2016: Nr 1 kommer i maj, manusstopp 15 april. Nr 2 kommer i november, manusstopp 15 oktober.

aNSVaRIG UtGIVaRe Kent Svensson, balkeröd 2, 471 71 Hakenäset, 0304-665356, kent_svensson@live.se

RedaKtÖR Rolf Stohr, dyvikslänken 6, 135 69 tyresö, 070-620 10 68, 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.
Klubben står nu utan ordförande men en ny finns där 

ute bland oss. Kunskap har många – men för dem jag har 
försökt att värva är tiden det största problemet. Jag vädjar än en 
gång: Vi måste hjälpas åt att hitta någon så klubben kan fortleva! 
Ett styrelsemöte står för dörren så det rullar vidare än så länge, 
men jag hoppas på en 
ny öppning snarast.
KENT�SVENSSON
Fd ordförande Svenska Cortinaklubben

 Förre ORDFÖRANDEn HAR ORDET 

Mörkret och kylan kopplar sitt grep om Sverige. Cortina-säsong-
en 2015 läggs till historien. En hel del har hänt: Ett mycket 
lyckat 30-årskalas för klubben firades i samband med årsmötet. 

Ett stort tack till dem som arrangerade och genomförde festen! 
Ett antal träffar med Cortina-anknytning har genomförts runt om 

i landet, till exempel i Billesholms Folkets park, Knutstorp, Lergöks-
rallyt, Gelleråsen i Karlskoga, Harlösaträffen och Erik Berger har firat 
sin 90-årsdag storstilat i Bengtfors. Förmodligen har en hel del av 
medlemarnas klenoder luftats under sommaren, och många har nog 
fått en och annan del utbytt eller tillfixad.

Tyvärr har bara något av allt detta 
inkommi till tidningen så att vi som 
inte hade möjlighet att närvara också 
kan njuta eller lära oss något.

Så en liten vädjan: ha Cortinabladet i tankarna om ni fixar något i garaget 
eller har ett kul utflyktsmål att delge era klubbkamrater. Eller bara en bild 
och bildtext på någon Cortinahändelse. Allt är välkommet!

ROFFE�STOHR
Redaktör för Cortinabladet

 redaktören HAR ORDET  

Vem tar över efter Kent?
På förekommen anledning söker föreningen en 
ordförande då Kent Svensson efter tio års för-
tjänstfullt arbete valt att lämna posten. Vi söker 
inte någon som ska göra allt, det finns en stark 

och stabil styrelse som kan sitt uppdrag, men vi behöver 
någon som är vårt ansikte utåt och besitter viss ledar-
skapsförmåga. Är det du? För mer information kontakta 
valberedningen på tel 0435-44 25 37 eller 0705-75 48 24.
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Fredag 17 juli drog jag och Lena till 
Bengtsfors, där vi bokat rum på Gammel-
gården en mycket vacker plats uppe på 
Majberget med utsikt över hela Bengtsfors. 
Vi skulle vara med på Erik Bergers 90-års-
firande. Festligheterna började redan fre-
dag eftermiddag, med ett ”minirally” som 
kördes som regularity sträcka, dvs två åk 
på så lika tid som möjligt. Tävlingen vann 
Tommy Jagerwall med bara 1/10 sek. dif-
ferens. En lite överladdad Berger gjorde en 
piruett framför oss så var det kört för ho-
nom, tyvärr. Två som struntade i tiden var 
Janne ”flash” Nilsson och Kenny Bräck, här 
gällde det bara att slå varandra – tiderna 
blev väldigt bra men diffarna blev ganska 

stora, Kenny slog till sist Janne vilket han 
inte var sen att påtala.

På lördagen var det dags att fira! Det var 
inte bara Erik som skulle firas, Bengtsfors 
MK fyllde 65, Bergers Bosättning fyllde 
100, Dalslänningen, som Erik 90 år. Dagen 
till ära hade vi satt på startnummerr 90 på 
Cortinadörrarna – detta var mycket upp-
skattat. Pickos trailer var uppställd på Stor-
gatan som i en depå med Erik och Tomas 
Halls Escorter, där tyckte man att vår Lotus 
Cortina skulle passa in, – det var ju med 
en Ford Cortina Erik började tävla när han 
blev fabriksförare hos Ford 1963. 

Vid 11 tiden anlände Erik skjutsad av 
Picko i en monsterreplika av en gammal 

Erik Berger rattar vant en Lotus Cortina – för dagen smyckad med startnummer 90!

Bengtsfors firade  Berger
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Kranskullan var samma ”tjej” som gav honom 
segerkransen 1962 – fast då körde Erik en Saab.

Erik anlände i stor stil med Picko Troberg 
bakom ratten i mäktig racerreplika.

Lokalpressen var 
naturligtvis på plats!racer med en enorm motor – en öron-

bedövande entré.
Trots att Erik undanbett sig uppvaktning 

i form av presenter blev det en hel den så-
dant, han är trots allt en mycket populär 
person. Insamlingen till barncancerfonden 
som Erik ville att gåvorna skulle gå till gav, 
inklusive auktionen på en lådbil i teamets 
färger, över 70 000 kr! Tack för detta Erik!

På kvällen var var det dags för Eriks in-
bjudna gäster att inta en fin buffé i Kanal-
gården. Där blev han ytterligare uppvaktad 
från kommunen med flera. Det är nog 
svårt att undanbedda sig uppvaktning när 
man är så populär som Erik.
LENA�OCH�BERTIL�HäSSELåS

Bengtsfors firade  Berger
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Cortinaklubben 
firade 30 år
I samband med årsmötet på Gelleråsen bjöd klubben 
upp till fest för att fira sitt 30-årsjubileum. Festmål-
tid, musikquizz, tårta och mycket Cortinasnack för 
de medlemmar som dök upp. Redaktörn bugar och 
tackar för det fina arrangemanget!

Erik Berger, klubbens äldste 
medlem tillsammans med Matilda, 
klubbes yngsta medlem, och hen-
nes stolta fader Martin Hallén.

Gänget samlat utanför festlokalen.
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Bo Söderholm  Nr.118
Agnetha Sandberg Nr.911
Sören Dahl Nr.547
Bertil Hässelås Nr.877
Göran Appelskog Nr.665
Ingemar Frohm Nr.645

George Hermansson Nr.962
Yvonne Hermansson Nr.963
Ove Bolin Nr.99
Wåge Dahl Nr.343
Ronny Holmèn Nr.989
Rolf Stohr Nr.860

Bertil Hedlund Nr.77
Martin Hallèn Nr.193
Alf Dalgärde Nr.321
Jan Idesten Nr.351
Kent Svensson Nr.120
Ulf Larsson Nr.977

NäRVAROLISTA�åRSMöTET�2015
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Uppslutningen på Cortina-fronten var 
ganska dålig. Vi var där båda dagarna med 
Caprin och Cortinan, på lördagen anslöt 
Daniel med sin Cortina GT och Wilks men 
sin Ford Escort. På söndagen kom Jan-Erik 
med sin Lotus Cortina. 

Vädret var kanon – kanske sommarens 
varmaste dagar. Några äldre herrar fick sol-
sting – ambulansen fick ta hand om dem. 

Erik Berger var i sitt esse, men orkade inte 
riktigt på sluttampen. 

Vi hade bokat plats för tio bilar. Intresset 
verkar inte så stort så frågan är om ska vi 
boka till nästa år. Vi som var där njöt i alla 
fall i fulla drag av alla racen. Ola Stensson 
var där för första gången – nästa år får vi 
hoppas han kommer med sin Cortina. 
AgNETHA�OCH�BOSSE

Knutstorp 3 och 4 juli
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Träffrapport

Oturlig träff 
för Cortinan
Vi hade anmält våra bilar till Lergöksrallyt 
den 29 augusti. Det var ett trevligt evene-
mang med över 500 bilar på plats. Vi körde 
en fin lång tipsrunda genom Kullahalvön. 
Vi hade tur med vädret, även om det var 
lite kallt och ruggit på morgonkvisten. 
Men vi kunde bara köra dit med Caprin … 

Fjorton dagar tidigare var vi i Billesholms 
Folkets park och ställde ut Cortinan. Även 
här var över 500 hundra fordon närvaran-
de – man fick placera bilarna utanför par-
ken för där inne blev det snabbt fullt. Eddie 
och hans fru Inga, som är eldsjälarna vid 
denna bilträff, hade fullt upp med att räkna 
alla bilar och motorcyklar men de behöll 
lugnet. En del av besökarna blev dock sura 
över trängseln och körde hem igen. 

När vi kom hem tryckte Bosse på garage-
knappen, porten öppnades och han släppte 
av mig. När han körde in i garaget råkade 
han trycka på knappen igen och porten 
gick ner. Den träffade rutan och tryckte ner 
taket på Cortinan – så nu står den på verk-
stad. Den nya porten gick också sönder, 
men det är det minsta problemet. Bosse 
sov dåligt den natten. 
AgNETHA�SANDBERg

Information  
från MHRF
• För femte året i rad kommer MHRF att 
medverka på Bilsport�Performance�&�
Custom�Motor�Show�i�Jönköping under 
påskhelgen. MHRF finns i hall C, ”Nostal-
gia-hallen”, som vänder sig till alla som har 
ett stort intresse för historiska fordon.

temat i Nostalgia-hallen för 2016 är 
Farsans�första�hjul�(och�några�morsors�
också). det handlar om att visa våra barn 
och barnbarn hur vår första moped, mc 
eller bil kunde se ut, i alla dess former och 
tidstypiska utföranden från den genera-
tionen då det begav sig med extrautrust-
ning, eftermarknadsprylar och inte minst 
ljudanläggning.

MHRF söker fordon som passar in på 
temat från 1950-talet och framåt! Gör din 
intresseanmälan på www.custommotor-
show.se/anmalan. bifoga gärna bilder och 
en kortfattad historik kring fordonet.

• transporthistoriskt Nätverks samarbete 
fortsätter att utvecklas. Nätverket fanns på 
plats under politikerveckan i almedalen. 
Genom ett gemensamt agerande lämna-
des under riksdagens allmänna motionstid 
tre motioner. 

Riksdagsledamöter från både regeringen 
och oppositionen har motionerat om 
behovet av stärkt�bevaranderätt�för�det�
rörliga�kulturarvet samt enklare regler 
och avgifter i kontakt med myndigheter:
1. Stärkt bevaranderätt för rörligt kulturarv 
(S).
2. bevarandet av det motorhistoriska 
kulturarvet (M).
3. anpassad lagstiftning för att underlätta 
bevarandet av det rörliga kulturarvet (M).

läs mer om motionerna på:  
www.mhrf.se/motioner/2015 

läs om transporthistoriskt Nätverk på: 
www.mhrf.se/transporthistoriskt_natverk

Garaget och personen på bilden har inget sam-
band med artikeln.
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Vem behöver
en V70?

En Estate är lösningen för alla med fraktbehov. Synd att bara drygt 1000 MK1 och knappt 
800 MK2 registrerades i Sverige under åren 1964–1972. Undrar hur många som överlevt?

En 3-sits + 2-sits 
– svalde rubbet, 
hälsar Daniel 
Nilsson i Svalöv, 
Skåne.
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Klubbtröjor
Klubben har tagit fram
nya Pikétröjor av 
hög kvalitet.

För info om
pris, färger
och storlekar
kontakta
bosse
Söderholm
på 0431-10986 
eller via mejl:
bosse.soderholm@gmail.com

Beställ
tillsommaren2016!

Brevlådan

Harlösa-
träffen
Hej Cortinavänner! 
Här kommer lite information om vår lyck-
ade träff med Ford-tema i Harlösa.
Följande bilar ställdes ut: 
• Min egen Lotus -64.
• Bosse och Agnetas, GT och Capri.
• Bondesson, Ängelholm, GT med Lotus-
motor.
• Daniel, Svalöv, GT.
• Stigsson, Cortina Lotus.
Det som imponerade mest på mig var att 
Stigssons kom från Öland för andra gång-
en. Med husbil och släp, och på släpet sin 
Cortina Lotus. Vi kunde säkert varit fler 
Cortinor, men tack till dem som kom!
JAN-ERIC�OCH�LISBETH



Omslaget
Hela Bengtsfors firade hemmasonen Erik 
Berger på hans 90-årsdag. Erik hade avböjt 
presenter och ville hellre att man satt in 
pengar till barncancerfonden. Den fina 
gesten gav över 70 000 kr till fonden!

Historien om ett fotografi

Året är 1972, försommarsolen skiner 
ikapp med en nybliven Cortina-ägare. 
Bokstaven D avslöjar att bilen köptes i 
Nyköping. För det facila priset av 2 200 kr 
blev den min – att bilskojaren sedan lu-
rade mig på skatten blev några kronor till.

Jag övningskörde hem och parkerade 
bilen hos min morbror i Stuvsta i södra 
Stockholm medan jag tog körkort. Vi 
servade, putsade och fixade fram till den 
19 juli då jag äntligen hade ”lappen”!

Minnet av första turen på egen hand är 
fortfarande starkt. Jag åkte småvägar från 
Stuvsta till hemmet i Bollmora och visade 

stolt upp bilen för mamma Karin, fortsatte 
ut på småvägarna mot uddarna på Tyresö-
halvön. I en knixig kurva med backkrön 
på den smala vägen mötte jag bussen – det 
kändes omöjligt att bägge skulle få plats. 

För sju år sedan flyttade jag ut på halvön 
och passerar kurvan nästan dagligen – 
vägen känns inte lika smal längre … 

I garaget står en röd GT -65, dock inte 
samma som på bilden. Försökte spåra min 
förstling i bilregistret eftersom jag mindes 
reg-numret den fick vid förändringen 
av systemet. Men ESA416 är numera en 
Kawasaki ZX 900 … ROFFE�STOHR
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Första bilden på första bilen.


