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Dave Adams som har hand om internetorder + 
superfin nyrenoverad 1958.

Joe som servar mig med delar.
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december med att fota deras lokal samt några av deras 
anställda. 

När vi kom dit så gick det inte att missa dem (se 
fotot). De hade en leverans på en 58a T bird i renoverat 
skick, tog lite foton på den samt inne i butiken. Kolla in 
julgranen! 

Deras utsmyckning slår alla rekord. På bilderna har 
jag namngett vem som är vem av personerna runt fir-
man. Jag handlade lite delar men det mesta jag skulle 
ha fanns inte hemma nu utan skulle levereras till dem 
i mars, så jag får själv beställa det då det är till min AC 
som har läckt ut all ”soppa” R134a.

Tommy AnderSSon

Besök hos ThunderBird headquarTers

en liTen beräTTelSe hur jag fick tag på denna 
firma för 16 år sedan. Det började med att jag jobbade 
på ett varv i Belgien 1994 så en helg var det en utställ-
ning i Rosmalen Holland och där kom jag i kontakt 
med en holländare som hade en katalog från dem. Det 
väckte min nyfiken eftersom min arbetsplats har fax 
som då var det vanliga sättet att komma i kontakt och 
beställa delar vilket jag har gjort under åren till min 
rullande renovering av bilen. 

Jag har även varit hos dem ett flertal gånger på 
deras gamla ställe i Concord. 

De är ju den största leverantören på delar till 
Thunderbird från 55-66 årsmodell. 

De hade ju flyttat nu så jag var mycket nyfiken 
hur det såg ut så jag passade på att besöka dem i  

och åreTs pris i liTeraTur går Till

FörST o FrämST vill jAg TAckA Jonas för detta 
exelenta pris, men inte skulle väll ja! Att det som jag 
skriver om skulle vara efterfrågat tror ingen på, så 
sluta ring Per-Inge du får va´ mä ibland.

Priset skänks vidare till nå´n i Karlbergklanen med 
motiveringen. Att i sann Anna Skipper- anda fått oss att 
hoppa, stutsa o springa, bestiga berg i ösregn o andra 
galenskaper. Hade ont i kroppsdelar som inte ens var 
nämda på doktorns visningsdocka efter årsträffen. 

Ja,Ja såg att Jonas ville ha garage reportage till detta 
nr. HALLÅ detta är en Fordklubb, vi putsar krom o 
vaxar på vintern, prova detta märke själv så ska du se 
att många timmar i garaget försvinner. Hi Hi Hi kunde 
inte låta bli, ska själv sätta ihop motern i 55 an o starta 
upp den, förmodligen hinns det inte mä´ att få ut den 
på gatan i år men, Old Fords never die, They just go 
faster!  

blAdh

Vi vill att du i ansökan uppger följande:
Namn • Adress • Telefon • Medlemsnummer • 
Kontonummer du önskar att pengarna skickas till • Ev 
Vagnsnummer  • Vilken Fordmodell du avser köra med 
• Årsmodell • Motor • Klass mm som du anser kan 
vara av vikt för att din ansökan skall beviljas.

Summan på bidraget kommer att sättas beroende på 
hur många ansökningar som inkommer till klubben.

Som motprestation kommer du få en dekal som du 
skall montera på din bil där det framgår att du spons-
ras av THE CLUB OF AMERICAN FORD .

 
Skicka in din ansökan senast 21/3-2010 till: 
Jonas Ekbergh, Videvägen 44,832 55 Frösön
fordredaktor@telia.com 
Vid frågor ring Jonas 063-800 68 el 070-893 43 03 

dragracingfonden

klubben AvSer ATT betala ut pengar ur dragracing-
fonden. Bidrag kommer att ges till den/de medlemmar 
som kör aktivt eller påbörjar/påbörjat sin bana inom 
dragracingen. För att ansöka pengar ur fonden så skicka 
in din ansökan till redaktören så kommer styrelsen att 
granska och utbetala en summa till de sökande förut-
satt att de sökande uppfyller nedanstående kriterier: 

1:  Du är vid ansökan medlem med inbetald medlems- 
 avgift för 2010 i THE CLUB OF AMERICAN FORD.

2:  Du har ett vagnsnummer ELLER du håller på att ta  
 din licens och avser att köra under sommaren.
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vändigt. Så förutom en rejäl rengöring, optimering av 
hål bilder och radier för oljekanaler så var borrning det 
enda som utfördes.

För att nå önskemålet bra vrid så föll valet på de 
befintliga C8AE-H topparna som satt på den befintliga 
332/352 motorn. Dessa toppar har insugskanaler med 
ett uppflyttat golv som förbättrar flöden i låg och mel-
lanregister. Till detta parades ett GT-insug med samma 
storlek på kanaler. GT-insugen förkommer med båda 
storlekarna på kanaler både de lägre och de något 
högre. Men båda har ett S ingjutet på kanalen till cylin-
der 1.

För att matcha detta stoppades en std 428” kam in 
i blocket, valet var mellan std och en kam med något 
annan profil som tidigare visat sig ge bra prestanda. 
Men med inriktning på en std maskin och med öns-
kemål om låg bränsleförbrukning valdes således std-
kammen.

Efter inmätning av spel och toleranser så är nu de 
vitala delarna klar och ska möta upp vårt önskade 
resultat om vrid och godhållbarhet parat med vettig 
bränsleförbrukning. För att nämna något om short-
block vs long-block. De delar som utgör short-block är 
också de som ger hållbarhet och karaktär (slag vs borr 
samt val av kamaxel och kolvdesign) på motorn. Man 
måste således veta hur short-blocket är ”komponerat” 
för att kunna lägga på en passande överdel (toppar, 
insug och förgasare). Många gånger så görs byggen 
från ett färdigt short-block. Så om du är i begrepp att 
inhandla ett färdigt short-block, ta reda på allt. Vilka 

delar som sitter i detta 
för att kunna med övri-
ga val som är kvar att 
göra få detta att stämma 
ihop på bästa sätt. Med 
de delar vi valt i detta 
bygge så har vi passat 
ihop alla delar utifrån 
ett givet koncept. Efter 
att alla delar monterat 
lackades allt i Raven-
black, dock efter vissa 
efterforskningar vilken 
kulör som egentligen 
var den korrekta i en 
Skyliner -58 med FE. Nu 
fick vi inget klart svar 
på detta utan det blev 
en enkel lösning i svart. 
I nästa nummer får ni 
veta om målet nåddes 
eller ej.

Lycka till med  
slutruschen inför  

sommaren!

Arne AnderSSon 
467 AA-Engineering

Del 2 av projekt 410” inriktar sin på de ingående 
delarna och vad som görs för att få ett lyckat slutresul-
tat. Det roterande paketet är absolut den centrala delen 
i bygget. Holman & Moody veven var redan slipad vid 
köpet. Den paras nu ihop med en ny svängningsdäm-
pare, ny 428” flexplate och viktade 390 stakar. Nya 
410” kolvar inhandlade av Motorman. 428” och 410” 
maskinerna är båda externt balanserade till skillnad 
från 390”. Så hela det roterande paketet lämnades till 
Uppsala Motorslip för balansering. Intressant att notera 
är att stakarna från -64 var i vikt klart bättre än många 
nya eftermarknadsstakar. Endast mindre korrigeringar 
fick göras i storända/lillända för att uppnå likhet i setet. 
Det finns två sätt att angripa balanseringsfrågan, den 
ena vägen är att fortsätta att behålla paketet extern 
balanserat eller att internbalansera allt. Valet för vår 
del var att fortsätta med den externtbalanserande 
modellen. Dels för att motorn är byggd för medelhöga 
varvtal och att skillnaden mellan att ändra veven till 
internbalanserad inte uppväger priset för en ny flex-
plate. Alernativt kan flexplaten från 390” användas och 
viktkorrigeras vid balanseringen. Nästa bygge som 
behöver en 428” vev kommer att internbalanseras då 
det i nuläget ligger en vev på hylla som är omgjord till 
internbalanserad sedan tidigare. Nu över till blocket, 
som tidigare nämnt så används ett 390-block från -64 
som inte varit borrat tidigare. Kolvarna som inhandlats 
är std betonade m.a.p. på kompression och öd 0.030”. 
Blocket kom från en bil som rullat utan problem, så 
några kontroller m.a.p. sprickor o.s.v. ansågs ej nöd-

projekT 410” del 2”
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fo
r

d
hörnan Hänt o hört

Hejsan alla Fordfantaster! 
Vi har nu kommit i ett nytt decennium och vi får se vad det har för innehåll och nyheter för 
Fordkoncernen. Jag har själv varit en kort sväng till USA innan jul fick se en hel del negativt 
och positivt. Det negativa var en stor Fordhandlare i Roscoe Blvd Panorama City som gapade 
tomt på kunder och rabatter erbjöds frikostigt där de sålde allt inom Fordgruppen. Det nya jag 
såg som rullade var populära muskelMustanger av 2010-11 modell. Även F150 trucken är fortfa-
rande populär samt en version av lilla Ford Fiesta och Fusion. Däremot stora Lincoln Town Car + 
Mercury Grand Marquis är tydligen ute. Men Mercury Milan o Lincoln MKZ syntes ute på gatan. 
Åkte förbi en handlare som sålde flertal Fordar med hutlösa priser. Inte för våra plånböcker se  
www.specialtysales.com/index.htm. Jag åkte Hisingeford där borta, en Volvo S80-
09:a. Jag var även på besök hos en Thunderbirdfirma. Bensinpriset låg på 6,23 kr/litern.  
Nu är det bara 2 månader innan det är dags att vädra sina bilar för de som skall åka till Elmia som 
är lagt tidig i vår denna gång. Vi närmar oss årsmötena inom klubben. Om det kommer det mer 
info om i nr. 2 av tidningen.
Jag önskar er Fordentusiaster en god fortsättning på det nya året med allt det medför.

tommy/preSiDenten 

Vi har nu helt lämnat vår gamla adress .com och gått över på vår nya adress   

http://www.clubofamericanford.se/  
Ändra i dina favoriter så du hittar dit du också

Där finns också hemsidans forum. Här pratas om träffar, garagebyggen, reservdelar, var-
dagsbekymmer och glädjeämnen, det formligen sprutar roliga idéer och tips och det finns massor av 

annonser och framför allt – det finns massor av glada fordklubbsmedlemmar som är sugna på att prata 
med varandra! Kom med du också! 

ny adress Till hemsidan
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hej AllA FordmänniSkor i detta avlånga 
land och välkommen till ett nytt decennium med 
Fordklubben. Jag vill börja med att tacka för 
allt beröm jag fått för Julnummret, det värmde i 
kylan. Kylan föresten, ja, den höll oss i ett järn-
grepp under några veckor här i mellandagarna 
med 32 minus i redaktörsstugan i Bydalsfjällen. 
Nu har kvicksilvret gått upp till mer normala 8-10 
minusgrader. Då värmer det att telefonen ringer 
från medlemmar nere i Stockholm, Varberg och 
Skåne, allihop på samma dag. Det var Mexi, 
Karlberg och Bladh som ville ackurdera med 
sin redaktör. Bladh föresten, han fick ju redak-
törspriset i förra nummret av Fordmagasinet. 
Och det valde han att skänka bort till Veronica 
Karlberg för engagemanget runt årsträffen. Mer 
om detta får ni läsa i hans kåseri, men jag vill 
bara kommentera det hela med MYCKET FINT 
GJORT AV DEJ BLADH! Det är ju trots allt 350 kr 
det handlar om.

Det är mycket möten på gång, gå på er sek-
tions möte och var med och påverka morgonda-
gens Fordklubb. Vad ska vi jobba för? Vad kan bli 
bättre? Utan era åsikter så utvecklas inte klub-
ben som den bör. Jag är bestämd att ta klubben 
in i en moderniserad framtid som utvecklas med 
tiden, men hur vill ni att den skall se ut? 

På menyn denna 
gång finns det: Ett 
besök i landet over 
there • En berättelse 
runt årsträffen • Bilder på 
pristagarna i bilbedömningen • 
Ett reportage från en bilskrot • Ett reportage från ett 
boksläpp • Ett tråkigt medelande om en Ford och sty-
relsemedlem som lämnat oss • Samt en hel del info om 
sektionsmöten mm.
Jag tänkte avsluta med en liten ramsa om oss i styrel-
sen som jag tycker passar bra nu.

Jag är så konstig,
och inte så perfekt.
Men jag gör så gott jag kan.
Och jag är unik.
Precis som du.
För alla är vi unika här på jorden…

Vi ses framåt våren// Redaktör Ekbergh

Jonas Ekbergh 
Videvägen 44, 832 55 Frösön

Tel 070-8934303
fordredaktor@telia.com

RPMRPM

Material ska vara  
redaktören tillhanda  

senast den sista mars.
Vi fortsätter med mek- och garagetema, men vi  

lägger till träffar från 2009 som inte kommit  
med ännu. Vid frågor rörande detta, kontakta:

Jonas Ekbergh 
Videvägen 44, 832 55 Frösön

Tel 063-800 68 alt 070-893 43 03
fordredaktor@telia.com

nÄsTa nummer  
nÄsTa nummer  

uTkommer i maj Vi vill veta mer om vad som  
gömmer sig hemma i ditt garage? 

Har du ett nytt projekt, eller ett gammalt 
du fixar med? Har du hälsat på någonstans,  
eller har du och någon klubbkamrat hittat 

på något annat kul ?

Skicka gärna någon eller några  
bilder och berätta vad du har för dig, det 
är säkert fler i klubben som är nyfikna! 

Litet eller stort reportage?  
Allt är välkommet!

Skicka till redaktör Jonas Ekbergh,
Videvägen 44, 832 55 Frösön

Tel 063-800 68 
Eller maila: fordredaktor@telia.com

Vad gör du  
nuförTiden?



 Sid 7Fordmagasinet nr 1 • 2010

försÄljning aV Äldre nummer aV fordmagasineT

deT FinnS gAmlA nummer av Fordmagasinet att 
beställa på redaktionen mot en kostnad av 20 kr styck. 
Passa på att kompletera era samlingar.

Nr 3 2002 22st

Nr  2    2003 16st

Nr  2    2004 3st 
Nr  4    2004 33st

Nr  1    2005 15st 
Nr  2    2005 11st 
Nr  3 2005 19st 
Nr  4 2005 36st

Nr  1 2006 1 st 
Nr  2    2006 3st 
Nr  3 2006 42st 
Nr  4 2006 18st

Nr  1 2007 slut 
Nr 2   2007 40st 
Nr 3 2007 5st 
Nr 4 2007 13st

Nr 1 2008 20st 
Nr 2 2008 49st 
Nr 3 2008 50st 
Nr 4 2008 17st

Nr 1 2009 50st 
Nr 2 2009 slut 
Nr 3 2009 10st 
Nr 4 2009 10st

Skicka namn och address samt vilket nr ni önskar till
fordredaktor@telia.com eller smsa 070-8934303
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larna, in och ut ur torn och bastioner och en visning av 
”Mörkercellen”. Här förvarades upp till 20-talet fångar 
samtidigt i absolut mörker där dom fick äta, sova och 
uträtta sina behov på jordgolvet. Det som gav extra liv 
åt det hela var att guiden satte allt i relation till tidens 
gång, politik och de levande människor som kommit 
att prägla fästningens historia. Det ironiska var emel-
lertid att den aldrig blivit utsatt för krigshandlingar 
efter att den slutförts. Frågan är om den därmed skall 
betraktas som onödig?  Efter rundvandringen var 
det fritt tillträde till Varbergs Museum. Det är mest 
känt, även internationellt, för ”Bockstensmannen” vars 
kvarlevor hittades i en torvmosse nära staden 1936. 
Den arme mannen hade sannolikt blivit mördad på 
1300-talet och därefte genomstucken av pålar för att 
inte spöka. I torvmossen hade en del kroppsvävnad, 
håret och kläderna bevarats. I just kläderna ligger tyd-
ligen också hans internationella berömmelse eftersom 
något liknande inte finns bevarat någon annanstans 
i Europa. Intressant var också att dessa  bidrog till 
tidsbestämningen. Även på den tiden rådde klädmode 
som, liksom nu för tiden, spreds över såväl vårt land 
som över gränserna.  I övrigt innehöll museet mycket 
intressant som beskrev och förklarade det dagliga livet 
och förändringarna över tiden i ett lantligt Halland.

Efter återkomsten till Apelviken blev det en varm 
dusch följd av torra kläder och något lite stärkande. 
På kvällen bjöds på grillad korv och underhållning av 
en lokal speleman Cålle i Läjet. Jättetrevligt även om 
vädret gjorde att det blev ganska tidig läggning.

Lördag
Nu var det rallydags och ett ännu större antal del-

tagare var på plats. Genom det fagra landskapet  och 
på de mest fantastiska vägar fick även jag, som yrkes-
chaufför och med rötter i trakterna, se delar av Halland 
som jag inte haft en aning om tidigare. På ett antal kon-
trollplatser fick deltagarna genomföra olika prov med 
humoristisk prägel, men också ganska krävande. Ingen 
risk för full poäng. Under resans gång hade vi också 
ett frågeformulär att fylla i. Edseln skötte sig i stort 
sett exemplariskt och regnet lyste nästan helt med sin 
frånvaro. Efter målgången serverades tidig och rejäl 
middag i restaurang Solviken.

AndrA helgen i juni deltog min fru Kerstin och 
jag för första gången i en större träff arrangerad av 
Club of American Ford.  I mer än 20 år har vi varit med 
och flitigt deltagit i alla möjliga aktiviteter i en euro-
pabilsklubb men nu skulle det bli tillfälle att pröva på 
något annat och träffa en massa nya människor. Om Ni 
undrar vad jag menar med den andra delen av rubriken 
om ”gamla Ford-minnen” skall jag förklara det i slutet 
av texten.

Torsdag
Förmiddagen på torsdagen den 11:e lade vi i Driven 

på vår Edsel Corsair -59, med en viss bävan. Visserligen 
inköpt redan i höstas i ett hyggligt bruksskick, men 
ändå helt oprövad på längre resor, var den ett osäkert 
kort och jag funderade på allt som jag ännu inte hun-
nit justera och kontrollera. Hur som helst:  Kontroll av 
olja, vatten, automatoljan och luft i däcken. Klart att 
få svar på frågan om driftsäkerheten. Hur det gick? 
Perfekt, inte det minsta problem. Efter en behaglig resa 
från Hova i norra Västergötland,  genom ett grönt som-
marlandskap, med avstickare för picknic i det gröna 
och det obligatoriska besöket i Ullared, kom vi helskin-
nade, torra och med rena fingrar fram till Apelvikens 
camping i Varberg vid halvfem-tiden. I receptionen 
fanns funktionärer som snabbt fixade alla papper och 
nyckel till vår stuga. Stugan är värd ett kapitel i sig 
själv. Med två TV-apparater, en uppe och en nere, kak-
lat badrum med toa och dusch och komplett kök med 
kyl, frys och diskmaskin var det den finaste stuga vi 
nånsin sett. Alldeles ny och vi var de första som bodde 
där. Efter att ha installerat oss blev det dags att gå ut 
och titta på fina bilar och möta Ford-folket, nästan alla 
för första gången. Efter att ha tagit oss in torra blev det 
nu dags att använda paraply. Ett envist regnande hade 
tagit sin början och kom sedan att pågå i bortemot ett 
och ett halvt dygn. I regnet och blåsten var det skönt 
att mötas av värmen från de andra deltagarna. Efter 
fika med smörgås i restaurang Solviken visades det 20 
år gammal film från årsträffen 1989. Jättekul även om 
vi som nya medlemmar inte kände igen mer än enstaka 
personer. Efter en sista flukt på deltagarnas bilar blev 
det sedan skönt att lägga örat på kudden.

Fredagen
Vid 11-tiden hade många ytterligare deltagare anlänt 

och det var dags för utflykt med visning av Varbergs 
fästning. Turen upp till fästningen var uppplagd så att 
deltagarna nästan utgjorde en kortege som sakta körde 
genom stadens centrum i blåsten och det hällande 
regnet. Vid en parkering stannades mötande trafik och 
deltagarna gjorde en U-sväng och körde en bit samma 
väg tillbaka för att därefter ta till höger under järn-
vägen och sedan ut till fästningen. På detta sätt fick 
Varbergsborna, de som vågat sig ut i ovädret, se ett 
fint urval av  amerikanska Ford från början av 50-talet 
fram till dags dato. Rundvandringen på fästningen blev 
en höjdare trots det usla vädret. Upp och ner för val-

premiÄr och gamla ford-minnen i ur och skur



 Sid 9Fordmagasinet nr 1 • 2010

en kluBBkamraT och VÄn  
har lÄmnaT oss

Efter några timmars avkoppling och mingel med 
övriga deltagare blev det sedan Pop Quiz, en musik-
gissningstävlan, med den kände Varbergsprofilen 
”Geta”. Därefter flyttade festen inomhus och det blev 
musik och dans med ”Gösta Gigolo” ett lokalt band 
med mycket nostalgi på repertoaren. Här utvecklades 
det hela till en riktig fest och det var roligt att se att 
ordningsvakten verkade vara sysslolös. Bästa stäm-
ningen med andra ord.

Söndag och hemresa
Nu återstod bara prisutdelning och hemresa. Frun i 

huset hade lyckats bra med sitt frågeformulär och vann 
ett set med bromsnycklar, tyvärr metriska. Själv kunde 
jag inhämta en liten verktygssats, i tum, som tröstpris. 
I skönhetstävlan hade vi  inget att hämta, varken själva 
eller för vår bil. Vi är alla i ”orenoverat bruksskick med 
enstaka småfel”.  Istället tillföll dessa priser välförtjänt 
några som verkligen satsat själ, hjärta, massor av tid, 
ansträngningar och inte så lite pengar. ”Rätt bilar 
vann” för att uttrycka sig som kvällstidningarna skulle 
ha gjort om dom varit på plats.

Efter en händelselös hemresa på 28 mil kunde vi 
bara konstatera att vår Edsel  klarat sin första långresa 
med glans. Jättekul att ha träffat så många trevliga 
människor och att ha fått delta i en så innehållsrik och 
välorganiserad träff. Speciellt roligt var att kunna se en 
tillväxt av yngre deltagare som inte har någon motsva-
righet i den europabilsklubb där vi också är medlem-
mar.  Vi summerar det hela med orden i Vera Lynns 
slagdänga från andra världskriget:”We´ll meet again”.

Fordminnet från Varberg
Som barn tillbringade jag flera somrar i Åsa, norr 

om Varberg. Då som nu växlade vädret och ibland 
gjordes utflykter åt olika håll. En regnig dag blev det 
Varbergs Museum och min lillebror och jag skulle för 
första gången få se ett riktigt människoskelett, med 
hår och dessutom antagligen mördad. Jättespännande 
och lite läskigt. Efter besöket var stämningen på topp, 
förutom att pappa irriterade sig över en blå kutryggig, 
norskregistrerad bil som betedde sig konstigt längre 
fram i kön på den då smala och krokiga E6:an. Den där 
förbannade PV:n muttrade pappa genom cigarettröken 
som alltid belägrade hans och mammas omgivning. 
Själv påpekade jag att det inte var en PV. Klart det 
är sa de bägge vuxna och min inställsamme lillebror 
höll givetvis med. Efter lite diskussion i ämnet utma-
nade jag mina föräldrar på vadslagning. 5 spänn, lika 
med innehållet i min sparbössa vid tillfället eller tio 
veckopengar, en ansenlig summa. Ungen måste lära 
sig att inte vara så envis fastslog min mor och pappa 
kommenderades att öka farten och köra om den ifrå-
gasatta Volvon. Med stor ansträngning, lyckades han 
klämma sig förbi strax före Åsa. Opel Rekord Caravan 
-61 med 60 hästkrafter och 3-växlat kräver kalla nerver 
i omkörningsläge på tättrafikerad E6 med vänstertrafik 
och vi kunde konstatera att den påstådda PV:n var en 
amerikansk 46-48 Ford. Tio extra veckopengar och 
sparkapitalet fördubblat på ett bräde, plus prestigen. 
En perfekt dag i mitt barnaliv. Bockstensmannen och 
ett  härligt Fordminne  med anknytning till Varberg.

ClaeS eigert meDl 265

AnderS johAnSSon sektionsordförande för 
Norrland gick bort den 30december 2009 efter en tids 
sjukdom.

Han var en hängiven arbetsmyra som drev sitt före-
tag Nyåkers Bilservice med ett starkt engagemang och 
hela tiden med många järn i elden.

Anders var en stor Ford-entusiast och hade ett stort 
kontaktnät i hela Norrland till vilka han delade med 
sig av sina Ford-kunskaper också det med stort enga-
gemang.

Det känns svårt att tänka sig en framtid utan Anders, 
men samtidigt bra att veta att där han nu är, där har 
man inte ont.

Tack Anders för att vi fick dela en del av ditt liv.
Vi tänker på dig och givetvis på Berit och barnen.

per-Håkan oCH marja-riitta 
klubbmedlemAr och Fordvänner   



Fordmagasinet nr 1 • 2010Sid 10

vAd gör mAn en lördAg slutet av en grådaskig 
november? Jo, man tar en tur till en av de största? USA-
bilskrotarna i Sverige. 

Man behöver inte korsa Atlanten för att kunna kryssa 
runt bland en massa mer eller mindre kompletta bilar 
på en skrot, det räcker att söka sig några mil söder om 
Hässleholm för att finna den rätta känslan och gå på 
skattletarjakt. USA-bilskroten i Osby köpte 2003 Lero-
karosseri i Sösdala, som då gick i konkurs. 

Efter övertagandet har man fortsatt med att fylla på 
i lagret och enbart hålla sig till ”äldre” jänkare, medan 
man i Osby har koncentrerat sig till lite nyare pro-
dukter. Sösdala-skroten är öppen varje lördag mellan 
09.00-13.00, och man kan fritt ströva runt bland bilarna 
och plocka på sig det som behövs till sin bil. 

Utöver alla bilar, finns det en otrolig mängd med 
navkapslar, kofångare och lister utomhus. Inomhus 
finns det en lika stor mängd med dörrar, inredningar, 
lyktglas, bromsdelar m.m. m.m., ja det är en oändlig 
mängd med delar som ryms i lokalerna. När man så 
har strövat runt i några timmar så kan det passa bra 
med lite fika i det nybyggda fiket som går helt i rätt stil 
med jukebox, rätt inredning och naturligtvis en hög 
med biltidningar vid varje bord. 

För dagen hittade jag inget intressant till T-birden, 
men det är ju alltid trevligt att titta på en del mer 
eller mindre ovanliga Ford-produkter, även om de 
inte hör hemma på en skrot. Varför inte passa på att 
ta ett besök i samband med att Power-Meet startar i 
Hässleholm sista lördagen i maj?

Ja, det var lite om vad man kan hitta på en tråkig 
lördag i slutet av november, som till slut blev en riktigt 
trevlig utflykt.

hälSningAr mAgnuS loo, medlem 63

hösTuTflykT
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program för årsTrÄffen 2010

OBS programmet är preliminärt 

Torsdag: Från klockan 14:00 tar vi emot er och på kvällen är det film  
 från Varberg 1990 och fika på restaurang Solviken.

Fredag: Alternativ 1: Klockan 11:00 blir det cortege till kulturarvet  
 Grimeton radiostation, där vi får en guidad tur.
 Alternativ2: Klockan 11:30 blir det cortege till stan och parkerar  
 på fästningsparkeringen. Därifrån går vi upp på fästningen och  
 får en guidad tur samt möjlighet att besöka museet.
 OBS! Anmäl vid ankomst vilket alternativ ni väljer. 
 Klockan 20:00 är det korvgrillning och underhållning av 
 trubaduren ”Cålle från Läjet”

Lördag: Klockan 10:00 startar rallyt och middag serveras efteråt på  
 restaurang Solviken. Vid specialkost meddela detta vid  
 bokningen (eller snarast möjligt till Rosie).  
 klockan 16:00 startar tipspromenaden och bilröstningen.  
 Klockan 21:00 börjar dansen till Cover Power  
 på restaurang Solviken. 

Söndag: Prisutdelning som startar klockan 11:00. 

Vid eventuella frågor ring: Gösta Karlberg 0703-440199

Varmt välkomna till  
Varberg helgen 17-20 juni 2010  

 
Göteborgssektionen 

Vill du Vara med och göra fordTidningen?

Jag tar tacksamt emot all hjälp! Oavsett om du vill 
berätta om din bil, familjens resa till en träff, något ni 
gjort i er sektion, en vanlig dag i garaget eller något 
helt annat med Fordanknytning du har säkert många 
bra tankar själv - så är du varmt välkommen att höra 
av dig! 

Har du frågor eller vill ha hjälp att komma igång är 
det bara att ringa eller maila, och har du färdigt mate-
rial är det bara att skicka hit det via mail eller pappers-
post! Material mottages tacksamt!

Många frågar hur ett reportage skall se ut och det 
är svårt att svara på men jag rekomenderar max en 
A4 sida + bilder till ett vanligt reportage, men även 
kortare.

I övrigt tycker jag fantasin kan få flöda, jag förbehål-
ler mig rätten att redigera och sätta ihop reportaget 
efter utrymme och lämplighet.

Mer faktabaserade reportage kan bli längre, men 
dessa kan man gärna dela i del 1 del 2 osv

Jonas Ekbergh
Videvägen 44
83255 Frösön

Tel 063-800 68
070-8934303 
fordredaktor@telia.com
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nya medlemmar

Klubben har fått några nya medlemmar som vi hälsar  
varmt välkommna till vår gemenskap.

0103 Kristian Strömberg Veronica Dicksson  Kumla Mustang 1966
0105 Christer Nilsson  Ljungbyholm Thunderbird 1966 
0109 Lars & Helene Nyman  Frösön Thunderbird 1955
0256 Lennart Elowsson  Arvika Fairlane 500 Skyliner 1958
0603 Michael Haenflein  Upplands Väsby Mustang  1971
0607 Camilla Håkansson  Eslöv Galaxie 1967
0617 Mimmi Karlsson  Falköping Fairlane 1963
0619 Michael Wiberg  Bollstabruk Galaxie 1964
0621 Håkan Sandberg  Alingsås Lincoln MkIII 1970
0625 Hev Svensson   Åstorp E-150 Nomad exclusive
0627 Clarence Roslund  Mårdaklev Thunderbird Special Landau

Mycket välkommna!

http://www.clubofamericanford.se 
Under vintern är klubbens forum en utmärkt träffplats, och det finns mycket att prata med 

klubbkamrater om även om bilen är inställd i garaget!

Ett axplock av höstens samtalsämnen: 
 • Tekniksidan: Elschema, Gjutnummer mm, Massor av tankar och ideer!  
 • Köp och Sälj: (bra när man saknar något i garaget, eller inte längre får plats…)
 • Vi snackar Ford: Tips på bra musik, Galleriet, mm
 • Klubbträffar: Aktuella fikaträffar och möten under vintern, mm 

Dessutom goda möjligheter att få tips och råd om renoveringar och mycket annat! 
Titta in du också! 

du har VÄl koll på hemsidan?

FörrA vinTern STArTAde vi en 
fikaträff på Motorcaféet som anslut-
ning till Motormuseet i Motala. Vi 
träffas första söndagen varje månad 
vid 15-tiden och snackar ett par tim-
mar. Normalt brukar vi vara runt 15 
stycken men ibland är vi fler. Det 
snackas om olika träffar som har 
varit eller kommer, ett och annat 
råd vid problem byts också. Även 
det obligatoriska skvallret före-
kommer. Dessa träffar håller i sig 
även över somrarna så då kan det 
se riktigt trevligt ut på parkeringen.  
Passa på om du har vägarna förbi 
Motala första söndagen i en månad.

clAeS  

fikaTrÄffar i moTala
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Tack till våra  
sponsorer av  

Årsträffen 2009 
 

apelvikens 
camping

fyndmagasinet

hemma kväll

heimrots bilut-
hyrning

gallerix

ad center

charden reklam

j.s rikt och 
motor

Varbergs 
automobil

Bilsport

Wheels 

power

mekonomen 

jula

standox billacker

american racing

hansen racing

Då tryckfelsnisse var framme  
i förra nr av fordmagasinet så  

kör vi ännu ett tack till de  
företag som sponsrade vår  

träff med priser till årsträffen

Pristagare Årsträffen 2009
Old     
1:a  Bosse Junefjäll, 1955 Mercury  Montclair cab 
2:a Max Igelström, 1959 Thunderbird
3:a A-C Karlsson, 1955 Mercury Monterey

60 ś   
1:a Peter Hansson, 1969   Fairlane 
2:a Katarina Andersson, 1963   Thunderbird 
3:a Stefan Ottoson, 1962   Thunderbird

New   
1:a Roy Moen, 1970 Torino
2:a Anders Wikman, 1971 LTD
3:a  Birgitta Karlson, 1971 LTD

Pony  
1:a Bo Sewallius, 1967 Shellby Gt
2:a Alf Persson, 1967  Mercury Cougar
3:a Viveka Gustavsson, 2005  Mustang Gt

Tryckfelsnisse var 
framme i förra  
nummret av maga-
sinet i klassen Old. 

Det skall givetvis vara. 
1:a pris Mercury  
Montclair cab 1955  
3:e priset skall vara  
Mercury Monterey 1955
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Pristagare Årsträffen 2009
Old     
1:a  Bosse Junefjäll, 1955 Mercury  Montclair cab 
2:a Max Igelström, 1959 Thunderbird
3:a A-C Karlsson, 1955 Mercury Monterey

60 ś   
1:a Peter Hansson, 1969   Fairlane 
2:a Katarina Andersson, 1963   Thunderbird 
3:a Stefan Ottoson, 1962   Thunderbird

New   
1:a Roy Moen, 1970 Torino
2:a Anders Wikman, 1971 LTD
3:a  Birgitta Karlson, 1971 LTD

Pony  
1:a Bo Sewallius, 1967 Shellby Gt
2:a Alf Persson, 1967  Mercury Cougar
3:a Viveka Gustavsson, 2005  Mustang Gt

Välkomna på 
Jönköpingssektionens  

årsmöte lördag 6 mars på 
Motell Vätterleden kl. 15.00 
Mat serveras vid 17-tiden.

För att kunna göra matbeställning 
vill jag ha in anmälan senast  

27 februari.

Anmälan görs till Claes
0141-217934

0706-777 976
jonkopingssektionen@telia.com 

årsmöTe  
jönköpings-
sekTionen

Hej alla glada i södern, nu är 
det tid igen med lite Fordsnack, 
Vi träffas söndag 7 mars kl 13.00 
 och precis som förra året blir 
det hos Börje mitt ute i skogen 

så ingen kan störa oss !!!

Förra året kom det en hel del  
(vilket syns på bilden) men det finns 

plats för fler, både nya som gamla med-
lemmar. Hör gärna av er till Börje så vi 
vet på ett ungefär, 0451-18920, eller till 

mig några dagar innan.
Hälsn. Bertil o Börje

årsmöTe  
skåne- 

sekTionen

Den 21 februari 2010 har  
Stockholmssektionen  

årsmöte kl. 14.00 i 
Hagsätragaraget hos  

Falconjanne.

Ni får gärna höra av er om ni 
skall komma på telefon 070-922 38 13 

Mexi.

årsmöTe 
sTockholms-

sekTionen

Örebrosektionen håller  
årsmöte den 6 mars kl 14:00 
på Cafe Skogen, Glomman.

Där bl a ny sektionsordförande  
kommer väljas.

Frågor?  
Ring Henka 070-554 47 74

årsmöTe i  
öreBro- 

sekTionen
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Så var det då äntligen dags för  
nybildade Mittnorrlandssektionens 

första årsmöte (gäller ni medlemmar 
med postnummer som börjar med 
83... 84... 85... 86... 87... 88... 89...).

Jag hälsar alla Fordklubb- 
medlemmar i sektionen (även bli-
vande medlemmar) välkommna 

till mötet som börjar kl 14:00 och 
beräknas pågå i ca 2 timmar.  

Vi ska välja en ordförande  
(områdesrepresentant) en vice  
samt diskutera var vi vill vara  

representerade under sommaren 
2010 samt en till för sektionen  

mycket viktig fråga.

Vi möts på  

Sandslåns gästgiveri   
www.sandslansgastgiveri.

se Lördagen den 20 mars-
2010 kl 14:00 (i samma hus som 
Riverside cruisers håller till och där 

de har sin träff på sommaren)

Efter mötet bjuds alla medlemmar 
med familjer på middag och kaffe.
P g a beställning av maten, så vill 

jag ha in anmälan om du/ni kommer 
(observera att i medlemskapet ingår 

familjen) snarast till:  
fordredaktor@telia.com  

alt 070-8934303  
(Går även bra att smsa)

Mvh/Jonas Ekbergh

nyheT!!!
årsmöTe i 

miTT- 
norrlands-
sekTionen

VarT man  
VÄnder sig?

Presidenten 
Är vårt ansikte utåt, dit vänder sig din sektions- 
ordförande med frågor om ex träffar mm.

Sekreteraren 
Medlemsregistret och matrikeln. Hit hör du av 
dig om det står fel uppgifter om dig i registret.

Kassören 
Ekonomi och inbetalningar. Hit hör du av dig 
om du gjort en inbetalning och sedan inget 
hört.

Din sektionsordförande
Hit vänder du dig med frågor och förslag som 
sektionsordföranden bör ta upp med styrelsen. 
Hit vänder du dig också om lokala träffar och 
om hjälp eller stöd att arrangera någon träff. 
Det är alltid hit du vänder dig i första hand 
med dina frågor, sektionsordförande återkom-
mer med svar till dig om han inte kan svara på 
din fråga.

Redaktören
Allt som rör tidningen och tryckeriet, till 
exempel angående reportage eller om du sak-
nar din tidning eller om du vill köpa ett äldre 
ex av magasinet.

Shopen 
Då det gäller material du vill köpa. (Dock ej 
äldre magasin då du vänder dig till Redaktören).
Även lån av träffväst vänder du dig hit. 

Webbmaster
Alla frågor gällande hemsidan, det som finns 
där eller det som borde finnas där. 

Även Forumet, medlemsbilar, problem med 
inloggning. Medlemskap på forumet, medlem-
skap i klubben, olämpligt innehåll, stadge-
överträdelser etc.

Hit sänder du dina träffbilder mm.

VÄlkommen!
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SekTioner

Jönköpingssektionen: 
Claes Staaf
Fogdegatan 8
591 37 Motala
0141-21 79 34
0706-777 976

Norrlandssektionen: 

Vice sektionsordf. 
Håkan Ullander 
Ystarvägen 29
906 25 Umeå
090-18 24 46

Kontaktman 
Norra Norrland: 
Nils Mattila 
Storstigen 2 
974 32 Luleå 
0920-22 35 38

Stockholmssektionen: 
Mats ”Mexi” Österman 
Stensövägen 7 7tr
138 32 Älta
08-594 318 31
0709-223813

Stockholmssektionen: 
Falcon Janne 
08-647 61 42
0708-22 82 00

Örebrosektionen: 
Henrik Lennartsson
Ormesta 122
694 91 Hallsberg
0582-105 31
070-554 47 74

Vice sektionsordf. 
Christian Nilsson
Skaragatan 14 B
531 32 Lidköping
Tel 0708-50 78 22

Södra sektionen: 
Bertil Persson 
Onslunda-Ådala 
273 95 Tomelilla 
0417-301 66 
bat_mobile@onslunda.nu

Vice sektionsordf. 
Börje Bladh
Svärtebygget 6188   
281 92 Hässleholm   
0451-189 20 
borje.bladh@telia.

Dalasektionen: 
Vakant

Göteborgssektionen: 
Reine Ericsson
Norrmannebo 545
442 92 Romelanda
0303-25 08 37
070-999 41 78 
mia-reine@spray.se
Vice sektionsordf. 
Emil Karlsson
Västra Gatan 49
442 31 Kungälv
0303-22 37 66
070-215 97 13
emil.r.karlsson@telia.com

SEKRETERARE 
Tuija Jansson Karlsson
Stationsvägen 29 B 
617 32 Skärblacka
Tel 011-579 72    
 070-51 345 02
tujaka@hotmail.com   
 

VICE PRESIDENT 
Olle Montén 
Prinsvägen 2 
794 33 Orsa 
 
Tel 0250-434 09 

KASSÖR 
Rosie Forslin
Fällevägen 17
560 42 Sandhem
Tel 0515-76 00 61
Alt 073-859 64 92 
ro4@telia.com

PRESIDENT 
Tommy Andersson
Spjutgatan 27 3tr
603 63 Norrköping
Tel 070-955 83 65
 

 
tommy_andersson21@hotmail.com

preSiDiUm

THE CLUB OF AMERICAN FORD, Stationsvägen 29 B, 617 32 Skärblacka
Tel 011-579 72 • Mobil 070-51 345 02 • Plusgiro 16 93 97-7

www.clubofamericanford.se 
tommy_andersson21@hotmail.com

Utgivningsplan för Fordmagasinet:  
Nr 1: februari • Nr 2: maj 
Nr 3: oktober • Nr 4: december 
Plusgiro 16 93 97-7 
Medlemsavgift 350:-/år
.

webbmaster@clubofamericanford.comW
eB

B
- 

m
A
S
Te

r WEBBMASTER 
Mikael Hagberg
Frans Bloms Gata 20
603 78 Norrköping
Tel 0733-80 92 05

REDAKTÖR/Ansv.utg. 
Jonas Ekbergh
Videvägen 44
832 55 Frösön
063-800 68  
070-893 43 03

fordredaktor@telia.com  

SHOPANSVARIG 
Lotta Sääv
Berga Västergården 303
692 93 Kumla
Tel 019-57 35 87
 070-288 35 18

Per-Håkan Andersson 
Brändåsen 110
692 93 Kumla
0708-24 27 97 
per-hakan@osg.nu

redAkTion

Vice sektionsordf. 
Torbjörn Rogsberg
Fornåsa Skrikstad 131
590 33 Borensberg
070-557 85 51

FörSäkringSAnSvArig

I tidningen framförda åsikter och insänt material behöver  
nödvändigtvis inte alltid överensstämma med  
The Club of American Fords värderingar och stadgar.

Hemsida 
Forum 

Säljes/köpes
www.clubofamericanford.se
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STIGS AXLE & PARTS
Medlemsrabatt enl. ök.
Generalagent för Mark Williams. 
Delar till 50+60-talare.  
Bygger bakaxlar 
Säljer nya + beg. delar 
Tallvägen 14 
610 41 Ringarum
Tel: 0121-301 25, 070-521 47 09
www.axleandparts.se 
MECA BILDELAR
Allt under ett tak -reservdelar
Plåt, avgassystem, verktyg mm.
Rågsvedsvägen 102 
124 65 Bandhagen
Tel: 08-556 207 30 
HK´S BILCENTER
Pennzoil motorolja 
kartong om 12 l. postorder 30 %
Horntulls Strand 15 
117 39 Stockholm
Tel: 08-84 37 00 
TOMAS ULLMAN
Diverse Ford-delar
Västra vägen 14
430 91 Hönö
Tel: 031-96 96 91, Tomas 
K GRANATH BILDELAR AB
Varierande rabatt
Beg till USA-bilar. 
Box 2076 
553 03 Jönköping
Tel: 036-12 99 90, 036-12 99 91 
ÖVERÅS VETERANBILDELAR
Medlemsrabatt 10-20 %
Delar till 50-tal eller äldre
Hövdingegatan 11 
824 00 Hudiksvall
Tel: 0650-182 65 
fax: 0650-182 57
MOTORMETROPOLEN
Medlemsrabatt 10-50 % 
Nya och beg saker
Hantverksgatan 8, Box 73 
954 00 Gammelstad
Tel: 0920-25 71 50 
AIR COND CENTER
Medlemsrabatt 15 %
Service och reparation av AC
Reservdelar och tillverkning av  
slangar
Tantogatan 73 B 
118 42 Stockholm
Tel: 08-65 86 700 
fax: 08-65 85 533
www.aircondcenter.se 
AUTOREP 
Medlemsrabatt minst 10 %
Rabatt på arbeten och delar
Även import av bilar och delar  
från USA
Produktv. 3 
Skellefteå
Tel: 0910-186 54, Christer
www.autorep.nu 

FIRMARABATTER  
gynna dem, de gynnar oss

JARL ELOWSON AB
Medlemsrabatt 20% 
Reservdelar till Ford Mercury  
Lincoln 
Delar även till äldre bilar
Sisjökullegatan 2, 
421 32 Västra Frölunda
Tel: 031-68 56 40, tala  
med Uffe 
LÖVEN 
Medlemsrabatt 0-25 % 
mot uppvisande av medlemskort
Runebergsgatan 44,  
611 37 Nyköping
Tel: 0155-28 78 78 
LUNDGRENS SVERIGE AB
Fd Hymab. 
Klubbpris på hela sortimentet
Idrottsvägen 31B 
702 32 Örebro
Tel: 019-26 10 20
Fax 019- 26 06 68
CUSTOM BILDELAR
Medlemsrabatt 10-15%
76 olja, Hansens sortiment
Tingslagsgatan 5
702 17 Örebro
Tel: 019-32 09 96
www.customracing.se
CUSTOM RACING
Paketpris vid hela  
renoveringar
Tingslagsgatan 5
702 17 Örebro
Tel: 019-32 40 40
www.customracing.se
CENTRALA GUMMI
Medlemsrabatt 10-50%
Däck och Fälgar
Västhagagatan 5
703 46 Örebro
Tel: 019-26 30 10 , Alf,  
Per, Ola
www.centralagummi.com
PRO PARTS
Medlemsrabatt 5-15%
Nya och begagnade bildelar
Gäller ej specialerbjudanden 
samt vissa begagnade delar
Box 158
795 22 Rättvik
Tel: 0248-138 00
USA TRADING COMPANY
Medlemsrabatt 10-30% 
Mattor, Cabbar, Vinyltak 
Gummi, Filtlister, Inredning
Tel: 0521 -22 40 80
Fax: 0521- 22 40 81
HANSEN RACING
Medlemsrabatt Från 10 % 
och upp på hela sortimentet
Gäller vid köp i vår butik
Kälvestavägen 110
163 54 Spånga
Tel: 08-474 50 00

OLJEMARKS  
BILFJÄDRAR AB 
Medlemsrabatt 15% 
Tillverkar och reparerar 
Enköpingsvägen 80
174 46 Sundbyberg 
Tel: 08-564 90 580 
Fax: 08-733 53 10
www.oljemarks.se
HARAMBEE HOBBY
Medlemsrabatt 10 % 
Bilmodeller i plast  och  
metall 
Rådmansgatan 25
Box 260 20
S-100 41 Stockholm 
Tel: 08-411 62 90 
Fax: 08-411 45 02
www.harambee.se
ROGERS CUSTOM
Medlemsrabatt 10 % 
På hela sortimentet
Östergärde Industriområde
417 29 Göteborg
Tel: 031-83 01 70
www.rogerscustom.se
KLINTBERG&WAY
Medlemsrabatt 15 %
En del Ford prylar i lager 
Tar hem med flyg
Lindvretsvägen 12
143 46 Vårby
08-680 88 80
www.klintbergway.com
AMERICAN RACING
Medlemsrabatt 10 % 
Gäller hela sortimentet 
utom vissa undantag
Gillbergagatan 32  
581 11 Linköping  
Tel: 013-10 46 80
www.americanracing.se
DÄCK CENTER
Medlemsrabatt 10 %
Finspångsvägen 65
602 13 Norrköping
Tel: 011- 13 13 59
www.dackcenter.nu
BROMSHUSET  
KRISTIANSTAD
Medlemsrabatt 10% tala  
med Per Bromsband,  
Renoveringar av ok mm
Till de flesta bilar
Tel: 044-10 33 71
STANDOX  
STOCKHOLM
Nettopriser  
(Ring före besök)
Allt i Billack 
Även verktyg för dylikt
Fraktflygargatan 7
128 30 Skarpnäck
Tel: 08-447 34 80
www.standox.se

BS MEKANISKA  
MOTORKYL
Medlemsrabatt 10 %
Spårvägen 1
521 02 Falköping
Tel: 0515-72 17 80
www.bsmekaniska.se
CUSTOM  
AVGASSYSTEMET
Medlemsrabatt  
10 % tala med Thomas
Drive in lagning
Platsbygger, Svetsar, Bockar
Mariehällsvägen 28
Bromma
Tel: 08-28 89 28
MOTORMAN AB
Medlemsrabatt 10-20 %
Gäller Delar, Tillbehör
Har Trimdelar till alla  
Fords motorer
Utför renovering och  
Trimningsarbeten
Skrantabacken 29
691 42 Karlskoga
Tel: 0586-523 60
BILSPORT & MC 
SPECIALFÖRSÄKRINGAR
Tel 0470-201 25 
www.bilsport-mc.com

FIRMARABATTER  
NORGE
ÅKE GUSTAVSSON
Medlemsrabatt 10 % (Ej arbete)
Allt i Automatgear og reservdelar
Idelevegen 22
1750 Halden 
Tel: 09-18 44 87
AUTOMATSERVICE
Medlemsrabatt 15 %
Allt i Automatgirkasser
Bakaksling og fordelning
Postboks 134
5090 Nyborg 
Tel: 05- 19 12 30
US AUTOPARTS
Medlemsrabatt 12 %
Ford orginaldeler 
det meste på lager
Östre Rosten 4A
Box 6060
7003 Trondheim
Tel: 72- 88 08 70
BILSPORT A/S ULVEN
Medlemsrabatt 10 % på delar
Strömveien 233
0668 Oslo
Tel: 02-65 97 01
BJÖRN ALVARSTEIN & CO
Medlemsrabatt 15%
Ford originaldeler, Reservdeler
Bruktedeler, Karosseri, Verksted
3410 Sylling (Vid Drammen)
Tel: 03-85 61 31
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FIRMARABATTER  
gynna dem, de gynnar oss
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kent åBerg, För-
FATTAre  till succéboken 
”Kärlek Rostar” kommer 
nu med en uppföljare. I 
den har han lyckats få 
med nyskrivna texter av 
Lars-Åke Krantz och för-
ordet skrivs av en annan 
tungviktare, Claes-Beck 
Friis. I dagarna står det 
klart: Det blir en Ford på 
omslaget!

Kent har kommit 
till sida 70 i sidbyg-
gandet av boken när 
Fordmagasinet får ett 
snack med honom.

-Jag jobbar bäst på 
nätterna och nu är jag 
inne i rytmen, säger han. 
Kent är mycket nöjd med 
sin första bok som sålt i 
närmare 3000 exemplar, 
en fantastisk siffra för 
den här typen av böcker. 
Boken ”Kärlek Rostar” 
innehåller färgfoton av 
skogsvrak avbildat med 
kärleken hos en biläls-
kare som Kent Åberg.

nu Är deT klarT – deT Blir en ford

Dream Team
-När jag var liten åkte jag med sotaren i hans 1962 

Kapitän genom hela byn och satt i timmar i Kapitänen 
medan han sotade, berättar Kent. Den nya boken ska 
heta ”Plåt, Krom och Rost” och kommer att innehålla 
såväl amerikanare som europeiska skogsvrak i olika 
grader av sönderfall. Många bilder är helt otroliga. 
Visste ni att det ligger en Hudson bakom IKEA i Birsta 
exempelvis? Kent publicerar beviset i boken och bil-
den är inte gammal. Bilen låg kvar förra veckan, när 
Kent kollade. Han har ett enormt lager med bilder från 
förr och nu och han säger att kommande bok blir ännu 
bättre.

-Nu har jag fått med Dream Team, säger han

Klar till Elmia
Kent kommer just från ett möte med Lars-Åke Krantz 

där de första 60 sidorna gåtts igenom liksom även 
omslaget och nu är beslutet taget:

-Det blir en Ford som kommer att pryda bokens 
framsida, säger Kent. Boken tidigareläggs i och med 
Krantz närvaro på Elmia 2010. Egentligen skulle boken 
tryckas till hösten men nu blir den alltså klar till påsk. 
Lars-Åke Krantz kommer att signera sina filmer och 
böcker på Elmia, samt visa Krantzjackan, en annan 
succe´ som sålts i fyra länder och nu nått serienummer 
150. I samband med detta kommer alltså Kent Åbergs 
nya att premiärsläppas.

Fordmagasinet först ut
Fordmagasinet får som första tidning en arbetskopia 

av omslaget. Vi tackar bilälskaren Kent Åberg för prat-
stunden som också utlovar en nyss tillkommen bonus. 
Unika skrotbilder av en ung Krantz med Instamatic! Vi 
önskar lycka till och ser verkligen fram emot den nya 
boken.

jonAS ekbergh redAkTör

Krantzjackan är en exakt 
replica av hans original-  
skinnpaj från 1953 som till 
slut rämnade. Den nya jackan, 
med genuin femtiotalskänsla i 
tyngd, foder och skinntjocklek, 
säljs skräddarsydd med unika 
serienummer.  
www.dinjacka.se

Då åker vi.  
– Det blev en väldig fart när Krantz sade ja i och  
med hans engagemang på Elmia, sade Kent Åberg  
t.h. på bilden.

Ny bok av Kent Åberg till Elmia. Boken kommer att  
innehålla unika bilder av skogsvrak till Kent Åbergs  
berättande bildtexter. Till detta specialskrivet material  
av Lars-Åke Krantz.
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kluBB-
shop

Bildekal 25:-
Bildekal liten 20:-
Grillmärke 150:-
Jackmärke 25:-
Klubbnål 15:-
Nyckelband 10:-
T-shirt 100:- 
Vit. Strl. S-XXL. 4-färgstryck

T-shirt barn 80:- 
Vit. Strl. 90-140 cl. 4-färgstryck

Linne 100:- 
Vit. Strl. S-XXL

Sweatshirt 250:- 
Marin. Strl. S-XXXL

Munkjacka med dragkedja 350:- 
Marin. Strl. S-XXXL

Munkjacka utan dragkedja 260:- 
Marin. Strl. S-XXXL

Munkjacka barn 220:- 
Marin. Strl. 110-150 cl

Skjorta 230:- 
Svart. Strl. S-XXL

Keps 130:- 
Broderad logotype
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Ring Lotta Sääv och beställ på tel 019-57 35 87, 070-288 35 18 (även dagtid) 
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