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HögaKustenträffen
Club of ameriCan fordʼs

Årsträff 2011 norrfällsviKen
www.norrfallsviKensCamping.Com

Vackert beläget vid Höga Kustens 
fiskeläge hittar man den moderna 

Norrfällsvikens Camping och 
Stugby i härlig genuin miljö och  

modern turism. 

torsdag 16 juni
Kortege över Höga kusten bron (tid 15:00) 
Uppsamling från 14:00 på väg som går paral-
lellt med E4an några 100 meter innan bron på 
vänster sida. (Sväng mot Sollefteå Kramfors) 
Personal kommer finnas på plats med träffvästar.
kl 19:00 incheckning och ankomstdag och  
välkomstmacka. 

fredag 17 juni
12:00 Olika utflyktsmål (anmäls vid ankomst vilket 
alternativ som man vill åka på) 
Mannaminne  
www.mannaminne.se/ Museum  
Fort Kodiac  
www.fortkodiak.com/ Vilda Västern 
Lunde bilmuseum  
www.adalensbildemontering.se/museum.htm Bilmuseum

19:00 Surströmmings provning för er som 
törs!! (Föranmälan vid ankomst alt vid bokningen)

20:00 Trubadur och korvgrillning. 

lördag 18 juni
10:00 Rally med olika kontroller och kluriga 
uppgifter runt Norrfällsviken/Höga kusten. 
Ca 15:00 Middag i Restaurangen därefter tips-
promenaden samt bilröstningen. 
20:00 Krantz och Krantz spelar till midnatts- 
solens sken (Vi har beställt finväder) 
http://gs455.no-ip.org/krantz/KrantzKrantz/index.htm

söndag 19 juni
11:00 Prisutdelning med Lars-Åke Krantz. 
www.krantzen.se

En bra film över Campingen  
www.addtv.se/projekt/addtv/camping_tv/camping_player_1.
php?videoId=51
(Länkar finns på hemsidan www.clubofamericanford.se under fliken 
Årsträffen)

Varmt Välkomna!
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Kluringen

Vilka bilmodeller gömmer  

sig bakom dessa märken?

Det sjunde rätta svaret  

vinner vår nya fräna Fordkeps.

?

Tack till Peter Möller som  
är skapare till Fordmagasinets  
kluringar

Så var det då det här med förra numrets kluring.  
Många har klurat på denna och vinnaren blev
Elin Larsson, 15 år  
Tunge Gård 127
463 95 LÖDÖSE 
Medlemsnummer: 800

Grattis Elin! Vår nya fräna Fordkeps kommer på 
posten.





Du är medlem i en MHRF-ansluten klubb?

Du har ett samlarfordon som är 20 år eller äldre?

Du kör det inte till vardags?

Ansök om MHRF-försäkring genom din klubb. 
Läs mer på www.mhrf.se.

MHRF-försäkringen, Sveriges största och äldsta samlarfordonsförsäkring, 
ägs och drivs av Motorhistoriska Riksförbundets ca 170 medlemsklubbar 
i samarbete med Folksam.

Moped från 1980 eller tidigare, traktor och husvagn från 1975 eller tidigare, 
rullande renovering med flera varianter finns.
Läs mer på www.mhrf.se eller ring 08-32 03 54.

Foto Stig Hammarstedt
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sundsvall Custom & Hotrod sHow

Helgen 16-17 april ställde nybildade Mitt-
norrlandssektionen ut i Nordic Hallen i Sundsvall.

Vi började redan på fredagen med att ställa in 
bilarna och att bygga monter.

Showen hade många bilar med från Fordkoncernen.
Vi var som vanligt i Mittnorrlandssektionen ett trev-

ligt gäng som hade hyrt vandrarhem och bodde och 
åt ilag. En MHRF besiktning av Ulla-Britts mycket fina 
helt nyrenoverade Cougar 69 XR7 hann jag även med 
i mellan nyfikna och medlemmar i Club of American 
Ford drack ur ett halvkilo kaffe samt smaskade på det 
inofficiella Fordklubbgodiset Geléhallon.

Samt hjälpte en annan Mittnorrlänning i klubben 
med nya fotografier till MHRF.

Vi fick en hel del nya medlemmar, sålde 3 ”Påsar” och 
gjorde reklam för både klubbjackan och klubbkepsen 
samt lockade några till vår årsträff i Norrfällsviken.

Tack till Kenneth Wallin och ”Ekens” för att ni kom 
med era bilar och tack allihopa för trevlig helg och 
sällskap.

MedleM 0479
JonaS ekbergH

Vår i Södern o funderingar, en sen kväll i april med 
mycket jobb som alltid vid denna årstid för min del då 
alla vill ha sina bilar klara. Det är cab monteringar 
och automatlåderenoveringar i en salig röra med allt 
annat som ska fixas. Jag har köpt på mig några bilar i 
USA som ska bli klara de med, 60a Thunderbird cabben 
såg väldigt fin ut men det blev ändå en massa jobb så 
jag kan spy, nästan... Men nu är den strax klar för bes. 
det ska bli skönt för telefonen ringer hela tiden, kunder 
som frågar om sina bilar. Vi jobbar och stressar runt 
med allt och till vilken nytta kan man ju undra över 
ibland och speciellt när det händer saker runt om oss 
som vi inte kan råda över...

bertil. p

”fordtanKar”
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Hej kära Fordvänner i vårt avlånga land.
Så kom nu våren och vi har en spännande tid 
framför oss.
Själv jobbar jag och Mittnorrlandssektionen med 
att sy ihop det sista inför årsträffen och det har 
inkluderat bland annat ett studiebesök på Fort 
Kodiak som var mycket sevärt.
Priser och sponsorer skall jagas in i det sista för 
att få det hela att gå ihop ekonomiskt.
Träff T-Shirtar skall beställas och färdigställas 
(den blir superläcker).
Årsmötet i klubben är avklarat utom på en punkt 
som bordlades till årsträffen.
Jag blev vald till redaktör för 2 år till och skall 
försöka leverera i samma anda som hitintills 
perioden ut men kommer efter det lämna upp-
draget. Tack för fortsatt förtroende.
Tomas Björnfot blev vald till ensam Webmaster 
och fick mycket beröm från sektionerna för sitt 
arbete. Han jobbar med nya forumet och inlogg 
på sitt medlemsnummer och individuellt lösen 
på era medlemskort. Vi hoppas tjuvstarta under 
hösten för att slutligen köra fullt ut från och med 
nästa år. Där kommer ni kunna ta del av proto-
koll och matrikel och se och ändra era uppgifter 
till medlems registret samt ladda upp bilder på 
er bil om allt går som vi tänkt. 
Micke o Ingela Wiberg blev valda till klubbens 
nya shopansvariga och den har smygstartat lite 
grand. Vi i Mittnorrland har mjukstartat med en 
utställning och lite fest å galej.

Nog snackat nu och så går vi till meny. Som vanligt 
utan inbördes ordning.
•	 Vi	sänder	ett	sista	adjö	till	en	ikon	inom	Fordklubben
•	 Vår	nya	Shop	presenterar	sig
•	 Vi	har	besökt	Sundsvall	Custom	Show
•	 Södra	har	inkommit	med	några	artiklar
•	 Vi	läser	om	ett	olyckstillbud
•	 Svaret	på	förra	numrets	”kluring”	och	en	vinnare	till		
 det samt en ny kluring då jag vet hur uppskattad den  
 förra var.
•		Ett	garagereportage	om	en	total	karossrenovering.
•		Samt	en	till	renovering	av	Mustang	Sally.
•		Rosie	berättar	lite	om	det	sista	spännande	 
 hopmonteringen av Chris bil.
•		Lite	info	och	annonser.

Glöm nu inte att njuta av livet ty vi vet aldrig när vi inte 
längre får stiga upp på morgonen.
Och var rädda om varandra där ute i sommar, många 
av er kommer vi möta på Årsträffen och det ska bli 
roligt, ni andra får jag önska en trevlig sommar och tag 
mycket bilder till tidningen så vi andra får se vad ni 
haft för er.

Jonas 
Jonas Ekbergh 

Videvägen 44, 832 55 Frösön
Tel 070-8934303

fordredaktor@telia.com

 

RPMRPM

Material ska vara  
redaktören tillhanda  

senast den sista augusti.
Vid frågor rörande detta,  

kontakta Ekbergh:
Tel: 010-404 89 65 alt 070-893 43 03

eller  
redaktor@clubofamericanford.com

nästa  
nummer  

utKommer  

i oKtober

Från min sida att se detFrån min sida att se det
President Bladh

HeJ där ute i vårt avlånga land, hoppas att det så smått börjat 
ljuda v8 längs vägarna när detta skrivs. Vintern har varit lång o kall, 
men nu är våren kommen här i söder. 

Hoppas att den även nått längre norrut så vi slipper köra snö-
skoter på årsträffen. Men känner jag Jonas rätt så finns säkert en 
reservplan, om detta skulle bli aktuellt.

Den 26 februari var det hämtning av lill-Affes nya skyliner, resan 
gick bra o undertecknad blev bjuden på middag. Forden blev place-
rad i mitt hönshus vid hemkomsten. Dagen efter fanns nya fjädrar 
runt om, men den står åtminstone torrt.

Dagen efter hade vi sektionsmöte o alla fick extra smörgåstårta.
Detta berodde på att Per-Inge missat datum och blev utan. Hoppas 
alla sektionsmöte avlöpte lika trevligt som vårt, att träffa likasinnade 
o snacka Ford är ju en av höjdarna i klubben.

Ett av problemen som dök upp är alla evenemang som finns idag, 
tiden räcker inte till att besöka allt. Jag erbjöd att klona mej, men alla 
stöna o korsa sina fingrar, konstigt sätt att visa sin uppskattning på. 
Men för att återgå till problemet, nu finns det så många kul träffar att 
besöka, man kan inte vara med överallt. Har ni nått kul hemmavid 
så ta kameran o åk dit. Då kan ni med några rader dela med er av 
de träffar som vi andra inte hinner åka på. Med andra ord, BOMBA 
redaktören med material till tidningen. Ser fram mot ett välmatat 
höstnummer med många reportage.

Till sist, vid styrelsemötet blev jag så vald till President för klub-
ben, så nu är det på riktigt. Om det är jag som tog på mej uppdraget 
eller om det är styrelsen som begått ett misstag får tiden utvisa. Det 
enda som lovas är att jag kommer att göra mitt bästa för klubben.

Vi syns o hörs!
/Presidenten

Börje Bladh 
Svärtebygget 6188    

281 92 Hässleholm    
0451-189 20 

borje.bladh@telia. 

sKa du ÅKa pÅ 
nÅgon träff?

Glöm inte att ta med kameran och  
anteckna lite om hur det var till klubbtidningen! 

Känns det svårt att veta vad du ska skriva?  
Ring eller maila redaktören så kan du få en  

lathund att fylla i! 

Allt material mottages tacksamt!
Jonas Ekbergh, Videvägen 14, 832 55 Frösön

Tel: 010-404 89 65
Tel 070-893 43 03

fordredaktor@telia.com

vad gör du i 
sommar?

Kanske har du upplevt något kul  
i sommar som kan vara värt att  

berätta i tidningen?
Kanske som en artikel, kanske som en krönika?  

Allt material är välkommet!
Skicka till 

Jonas Ekbergh, Videvägen 14, 832 55 Frösön
Tel: 010-404 89 65
Tel 070-893 43 03

fordredaktor@telia.com

Vässa
    pennan!
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i ett garage  i Bollstabruk pågår för närvarande 
en renovering av en Galaxie 500 från 1964.

Bilen tillhör Micke & Ingela Wiberg, bilen som köptes 
2008 från Californien var i hyfsat bra skick redan när 
den kom, det fanns några små rosthål vid bakrutan 
samt någon buckla här och där, samt att lacken var 
sönderbränd, men bilen är ju gammal så vissa skavan-
ker får man ju räkna med.

Första vintern renoverades motorn eftersom det var 
ojämn komp samt att det rök en del blått ur avgasrö-
ret, samma vinter bytte vi även klädseln på framsoffan 
samt att vi bytte mattan.

Nu skulle det bli åka av 2009. Och visst blev det en 
hel del mil och vi bara njöt.

Vintern 2009 monterades ett drag så vi skulle kunna 
dra med den ny inhandlade lilla husvagnen som är en 
Kabe Topas från 1969.

Sommaren 2010 började fint, vi var på diverse träf-
far. Bl.a. med husvagn till Wheels Nat Norr i Umeå, 
säsongen skulle avslutas med att jag skulle till Hoting 
på deras träff i slutet av augusti.

Sagt och gjort, bilen packades och i väg det bar efter 
jobbet vid fyratiden.

Till saken hör att det oftast är kallt här den årsti-
den och har man då kopplat bort värmepaketet pga. 
läckage, så blir det kallt när man ska åka över 20 mil... 
Men man är väl viking. (Tur man hade en filt med i alla 
fall)

Nåja, tre timmar senare var jag (frusen) äntligen 
framme vid Hotings camping där träffen skulle vara, 
när jag skulle svänga vänster in på campingen fick jag 
möte, jag släppte in bilen som också skulle in på cam-
pingen före mig, men bilen stannade plötsligt endast ca 
6 m in på infarten så jag blev stående bakom den med 
halva bilen ute på vägen, skulle just tuta då han lägger 
in backen och åker in i min front, jag han inte ens rea-
gera innan det small.

Jaha! Just en fin början på helgen…
Killen som körde hade nyligen tagit körkort och var 

nu ute i pappas Mercury, gissa om han blev rädd när 
jag förbannad körde upp på sidan om bilen.  Vi prata-
des vid och bytte telefon nummer så vi skulle kunna 
träffas dagen efter när det var ljust.

När jag kom fram till stugan jag och Jonas hyrt så 
talade jag om vad som hänt, vi besiktade skadorna 
och det visade sig blivit en hel del, huven och grillen 
var bucklig, det nya kromet på stötfångaren blev repat 
samt att lacken släppte på dörren när allt flyttades 
bakåt.

Allt löste sig rätt bra i alla fall, jag gjorde upp med 
mitt försäkringsbolag om en kontant reglering.

Nu ska bilen lackas om tänkte jag och frun.
En ny huv samt kylarram skulle inhandlas, hittade 

det i Hallstahammar.
I oktober började jag och min kompis Walle (ägare 

till den fina 64 cabben i julnumret) demontera bilen 
(tänkte att, detta kommer inte att ta lång tid, kommer 
lätt vara färdig före årsträffen 2011) när demonteringen 
var klar så skulle den lilla rosten bort vid bakrutan, 

garagereportage
som vanligt visade det sig vara mer än jag först trott, 
hela nedre delen av rutkanten fick bytas samt de övre 
hörnen.

Nu var det bucklan ovanför höger bakhjul som skulle 
riktas, hade först tänkt leja bort detta men det skulle 
bli så dyrt så det var bara att göra själv, jag tillverkade 
ett verktyg för att kunna dra ut bucklan som var 50 cm 
lång och 10 mm djup, riktningen tog mig några veckor 
men resultatet blev jag mycket nöjd med.

Sedan var det dags att slipa bort den gamla lacken, 
som tur var fick jag låna en dammsugare som man 
kopplade till en slipmaskin. Jippi! Inget damm, men 
vilket jobb... det gick åt nästan 30 slippapper bara för 
kaross baklucka samt dörrar, visade sig att bilen lack-
ats om tre gånger tidigare så på vissa ställen var den 
hela 4 mm tjock. När jag slipat bort lacken såg jag även 
att de ställen det var tennspacklat på så var det svullet 
så det var bara att avlägsna det gamla tennet och fixa 
till det som var under…

När så det var klart började jag tennspackla, det var 
första gången jag prövat på detta, många sa att det är 
svårt, jag hade nog nybörjartur för att det gick riktigt 
bra, sammanlagt har det gått åt 11 st stavar tills nu och 
då har inget hamnat på golvet :-)

Jag och lackeraren har fram till skrivande datum 
hunnit grovspackla och finspacklat det mesta, det som 
återstår är huv och framskärmar, den nya huven var 
riktigt fin i plåten, men färgen som var på var så skitig 
att jag fick renslipa även insidan från färg. Pust!

Höger framskärm var fin endast en liten buckla, pas-
sade även på att lägga igen antennhålet på den.

Vänstra framskärmen var det värre med, såg ut som 
någon sparkat och slagit på den och därefter försökt 
rikta den med pigghammare.. Suck! Var bara att ringa 
Lars i Hallstahammar igen, och vist hade han en 
skärm, den är i skrivande stund på väg till mig. :-)

Medan jag väntar på skärmen, lackas instrumentbrä-
dan och de invändiga listerna om, samt att jag fortsät-
ter med spacklandet av bla. huven.

De nya gummilisterna från Californien har heller inte 
kommit, de kommer först om någon månad.

Ja, som ni förstår är det en del jobb kvar innan den 
är ute på vägarna igen så ni får tyvärr inte se den 
på Årsträffen i Norrfällsviken men vi är givetvis där 
ändå.

Ha en trevlig Cruising sommar!
Micke
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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?

nya medlemmar

Klubben har fått nya medlemmar t.o.m. 30 april som vi vill hälsa välkomna till vår gemenskap.  
Hoppas att ni kommer trivas och var inte rädd för att fråga om det är något.

• Torbjörn Palm HUSKVARNA  Mercury Montclair 1955

• Thomas Ekhem LAHOLM  Customline 1956

• Patrik Eliasson LAKENE  Lincoln Mark IV 1973

• Anders Bylin ÖRNSKÖLDSVIK  Galaxie conv 1965

• Alpo Alatalo SANDHEM  Mustang

• Tony Åström MATFORS  Galaxie 1962

• Anders Jonsson NORRTÄLJE  Sunliner 1959

• Roger Lövgren BODEN  Galaxie 500XL 1964

• Magnus Cato HELSINGBORG  Mercury Maruder S55 conv 1963½

• Stefan o Sussie Haglund DEGERFORS  Ford Coupe 1947

Här några rader från er nyligen invalda ordfö-
rande i Stockholmsektionen.

Nu inleds härlig tid på året, finbilarna kommer ut ur 
sina vinteriden och många aktiviteter med utflykter är 

planerade.
För egen del så är det nu det är skör-

detid av allt som odlats under vintern i 
form av arbete, planering och drömmar.

Efter en längre tid utan hobbybil så 
gjorde jag slag i saken förra sommaren 
och blev med Ford. Som medlem i Club 

of American Ford har jag fått träffa många kompetenta 
och trevliga Ford-ägare som gärna delar med sig av 
sina kunskaper och som sprider entusiasm och glädje 
omkring sig.

Vad är jag för filur då? En stockholmskille född i slutet 
av 50-talet som trivs bäst en bit utanför staden men 
jag vill gärna ha närheten till den och till det som där 

stoCKHolmsseKtionens nya ordförande

erbjuds. Gillar generellt gamla prylar och riktig Rock’n 
Roll. Lirar lite gitarr och fotograferar, gärna med Tri-X 
som jag soppar själv i källaren.

Men jag är inte främmande för modern teknik. Jag 
har förstås även digitala systemkameror och är aktiv i 
ett större fotoforum där vi anordnar en del fototräffar 
runt om i Sverige. Det är en härlig kombination att gilla 
foto och gammelfordon.

I uppgiften som ordförande för Club of American 
Ford Stockholm ser jag gärna att vi medlemmar har 
kontakt med varandra och delar våra idéer och funde-
ringar. Det är en väldigt fin stämning på våra träffar och 
en jädra härlig gemenskap på utflykterna. 

Och till alla nytillkomna medlemmar vill jag bara 
säga att ni är varmt välkomna att följa med på de inpla-
nerade aktiviteterna som finns nu i sommar. 

Med önSkan oM en riktigt bra SoMMar
peter Möller

Varmt välkomna! 

/Styrelsen

 

otur

HeJ, Jag Heter Siw. Jag har en Mustang 66:a. 
Så här illa kan det gå när man har oturen framme.

Jag var på väg till Örebro i somras. Såg då taket 
på en skördetröska som vi var på väg att möta. 
Bilen framför tvärnitade för han trodde inte att 
det fanns plats att mötas men det var gott en halv 
meter i mellan. Vi fick tvärnita och klarade oss pre-
cis från att köra in i honom men bilen bakom oss 
körde in i Mustangen.

Därför vart det en del plåtskador så nu har vi 
lite att göra. Vi skulle ha renoverat en annan motor 
att lägga i under vintern men så blev det plåtjobb 
istället.

Men nu börjar bilen ta form igen och den har 
fått ny lackering i en annorlunda kulör än innan så 
snart är vi ute på vägarna igen.

MedleM 0363
Siw erikSSon

fordmöte i snappHanesKogen

SiSta Helgen i februari var det dags igen, jo just 
det möte hos Börje o Åsa , alla hittar väl snart t.o.m. 
jag, ja det är inte lätt när man kommer in i skogen för 
en slättbyggdsgubbe som jag, jaja till slut gick det o jag 
hade ju smörgåstårtan så de andra fick ju vänta på mig, 
kaffet stod på bordet så det gick väl ingen nöd på töser-
na o pågarna. Alltid trevligt att träffas och snacka lite 
Ford och sätta igång planerna inför sommarens brava-
der. Mycket olika saker diskuterades och till slut fick vi 
hugga in på tårtan (om nu det va det viktigaste).

Mötet avslutades med en kort vandring bort till Affes 
nya kärra, han hade ju köpt ny bil så även den beskå-
dades men det smet jag ifrån för den hade ju varit en 
vända hos mig på hösten för översyn innan den såldes 
till Affe, av alla, ja världen är liten ibland.....

Nu ser vi fram emot lite sol o värme så vi kan träffas 
även utomhus....

From The South

bertil p
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anderS wikMan  har efter en tids sjukdom som-
nat in och vi i styrelsen vill sända honom denna sista 
hälsning och hyllning.

Anders var uppskattad och omtyckt av alla och jag 
hade nöjet att få träffa honom i Varberg där han genast 
började planera för årets Årsträff i Norrfällsviken. 

Anders kom inte till klubbens historiska 35 årsträff 
i Norrland men när vi genomför träffen kommer hans 
anda att vara med oss och där kommer hållas en tyst 
minut till minnet av denna fina man. 

Vid pennan för StyrelSen 
Vice preSident JonaS ekbergH

en stor fordKlubbsiKon Har lämnat oss

Vår tidigare President Anders Wikman har efter en tids sjukdom gått bort. Saknaden är 

stor för oss i Ford klubben då Anders W. när han kom till träffarna hade den fantastiska 

förmågan att sprida glädje omkring sig, han hade alltid ett positivt synsätt som han gärna 

delade med sig till både gamla och nya Ford vänner. 

Första gången jag träffade Anders W då han kom på en lokal träff i Stockholm i sin 

Ranchero var att han  direkt frågade om det var ”något jag kan hjälpa till med” så mycket 

snabbt hjälpte han till med många praktiska saker och skrev även artiklar till den dåva-

rande tidningen klubbnytt. När jag sökte en kassör till klubben ställde Anders W upp och 

tog på sig detta jobb som han skötte mycket ansvarsfullt. 

När jag något år senare skulle avgå som president var valet för styrelsen mycket lätt 

då Anders W. har gjort sig känd som en klippa i klubben och han hade även en gedigen 

kunskap kring US Fordarna. Som president såg han till att under lång tid både träffar och 

tidning flöt på under mycket trevliga former. 

När Anders W. renoverade sin LTD conv. kunde vi alla se vilken noggranhet och känsla 

hade i arbetet med bilen, han vann många priser och uppskattning för denna kulturgär-

ning. 
Våra tankar går dessa dagar till Ylva och Rikard Wikman, vi ser fram mot att se nästa 

generation tar vid då jag vet att hela familjen har varit intresserade av livet kring klubben 

och alla vänner där. 

Jag kommer att sakna de mycket sena kvällar (nätter) där vi har suttit och pratat på 

träffar tills solen gått upp. 

Vännen Anders Junkergård

Ford-Tankar 
Överskriften i mitt reportage Ford-Tankar här i tidningen, lånade jag från en gammal Fordvän som har gått bort och det alldeles för fort, han kallade sin ledare så när han blev president i klubben.....

Anders Wikman, tog över rodret efter Anders J.1985 och gjorde det med en mycket fin känsla för andra människors tankar och ideer. Han lyssnade och vävde samman det med oss andra i styrelsen så allt fungerade...Vi träffades första gången i Örebro på Ånnaboda camping på årsträffen där i början på 80-talet, jag som rätt grön sektionsordförande i södra och han från stockholmssek-tionen.
En episod där glömmer jag aldrig när Anders hade fixat med fiberoptik från varenda glödlampa till en panel så han kunde se om alla lampor fungerade, mitt i natten var det när det började ljusna då visade han upp det för oss nyfikna, med sådan entusiasm, vil-ken grej ingen hade gjort något sådant förut....Det var ett av minnena från möten med Anders som bara varit så positiva….det sista blev i Varberg förra sommaren och inte kunde jag ana det då............. ses kanske nån annanstans någon gång

Bertil.P

Anders Wikman har lämnat oss…

Det är klart våra tanker är hos Ylva och 

Rikard, men tyvärr kan vi inte göra någon-

ting för att lindra deras smärtan.

Anders var så stolt över sin familj. 

För Chris och mig är Anders en special 

person. Jag har hört så ofta hur de både 

två Ungkarlarna alltid dukat så fint på års- 

träffarna. Åt på porslinstalrik och drack ur 

glas. Ingen pappers/plast engångsartiklar 

för dem! Jag är säkert många av Er ser bil-

den framför Er…………

Anders missade aldrig en årsträff och i 

vanliga fall var sista bilen på rallyt …………

Melodikrysset blev löst först innan den fina 

vita LTD, rullade iväg till första kontroll.

Anders bil fick alltid många röster när med-

lemmar valde deras favorit under lördag’s 

e.m. vandring bland alla Fordbilar.

Under alla år, som medlem, president, 

Stockholms ordförande har Anders glada 

ansikte synts. Alla medlemmar respekterade 

och tyckte om honom. Han ställde alltid upp 

för sin älskade Fordklubb, och jag är stolt 

över att jag kan kalla honom en vän. 

Rosie Forslin 

Medlem 0056

Ett stort Ford freak har parkerat sin LTD för 
sista gången, jag pratar om Anders Wikman 
som körde Ford året runt i alla år, LTD:n 
var sommarbilen som han tog till årsträffen 
alla år. Anders är tyvärr inte längre med 
oss. Anders och jag jobbade ihop i klubben 
under tio år, han som president och jag som 
sekreterare, åren var 1985-1995. 

Vi saknar Dig Anders!
  

Gunilla Bäckman medlem nr 5
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Köp & sälj
Det ni vill köpa/sälja skall höra till bilhobbyn. Webforumet 
och tidningen samarbetar så att det som kommit in på 
forumets köp och sälj även kommer med i nästa tidning och 
tvärt om. Har ni sänt in till tidningen så läggs det även in 
på forumet. Köp och säljforumet på webben fungerar så att 
annonser bara ligger kvar i 6 mån sedan kommer de rade-
ras. Har man det man annonserat kvar så får man lägga in 
en ny annons efter 6 mån. När ni sålt/köpt varan så snälla 
släng iväg ett Mail till oss så plockar vi bort annonsen.

fordredaktor@telia.com  

Köpes
Medlem 0097 
Flathead sidspisbil. Någon som vet om bil till salu nu 
eller framöver? Krav = orginal sidventilare, gott kör-
bart gärna med orginal eller eftermonterad automat-
låda, mekaniskt skick. Resten väldigt flexibelt. 
Tack vare Elmia är nu motor lokaliserad så därmed 
utgår krav enl ovan. 
Men resten är flexibelt och har mer glidit över på 
något som är eller är lämpat för taksänkning. 
Gammalt kustom eller avstannat kanske? Gärna och 
helst två dörrars.... 
Roger o Anki 0370-467 57

Medlem  0221 
Marauder 64 kromlist. Ingen som råkar ha en kromlist 
till höger C-stolpe tillhörande en Mercury Montclair 
Marauder 64 liggandes i nått hörn? 
Mårten 070-426 39 99

Medlem 0685 
Ford fairlane -62 
Hejsan !! jag har en Ford Fairlane 500 1962,a och und-
rar om dt finns någon som kan ha prylar liggandes till 
den????? Hör gärna av er om ni har. 
Tonye 076-848 89 75

Medlem 0472 
Motorhuv till galaxie 59 rostfri motorhuv eller iallafall 
en hyfsat bra motorhuv till galaxie 59 köpes.  
Niclas 070-535 67 93 

säljes
Medlem 0619
Kabe Topas -69. Hel och mycket fin in och utvändigt. Två 
förtält, ett öppet och ett ”vinter” 12000:-
Micke 070-660 07 60

Köp & sälj & Köp & sälj & Köp 

Här koMMer lite uppdatering på Chris’ 
Crown Ranchero.  

Efter två år i Österbybruk, fick jag till slut 
bilen hämtad av Chris’ brorson, som tur är 
jobbar med MotorTransport i Stockholm och 
”Victoria” blev transporterad till Vikingshill, 
Nacka där Ingemar Becker tog emot henne 
för lackering. Tyvärr var han inte nöjd med 
grundarbetet och sättet till att slipa ner henne 
igen så att han hade en bra grund för lack-
ering. Det är klart det blev ytterligare kostnad 
som blev en överraskning till. Hur som helst 
Ingemar jobbade flitig och jag är väldig nöjd 
med resultatet.  

Ingemar gjorde den ”lite X-tra” eftersom han 
hade också varit en klasskamrat till Chris och 
familjen kände honom ganska så väl. 

Till slut blev det dags för Victoria att 
komma hem igen. En gång till anlitade jag 
hjälp av Tomas min svågers son, för leverans 
från Stockholm till Mullsjö, där jag skulle 
möte honom, eller en annan förare för Motor 
Transport. Jag visste inte exakt NÄR bilen 
skulle komma, bara under vilken vecka. Så 
när jag fick ett telefonsamtal från en kille, 
medan jag spelade Bridge på en tisdagkväll, 
vid 19:30 tiden. Jag blev lite orolig eftersom 
jag kunde inte bara sticka iväg och lämna min 
”partner”, men ”det var lugnt” sade killen. Han 
skulle ringa igen när han kom närmare till 
Mullsjö, och skulle i alla fall stanna övernatt 
där. Bra! tänkte jag, men sedan medan vi hade 
en fikapaus var jag tvungen att kolla att någon 
kunde köra mig in till Mullsjö vid 23:00 tiden 
för att hämta hem den spännande resultat av 
så många års arbete. 

Jag trodde allting var nästan klart med 
bilen, när den blev ”levererad” den sen som-
mar kväll. Men……………som vanligt, har jag 
lärt mig med de mesta, särskilt bilar, är det 
en ”on going ” projekt. Bak ljus fungerade inte 
och bara en fram ljus tändes. Blinkers fung-
erade, men inte vindrutatorkare. Lennart, en 
granne som ställde upp, hängde nära för de 11 
km, så att ingenting körd på mig. (Jag var lite 
orolig i fall jag skulle plötslig får en Kingcab 
på flaket!!) 

CHris rangero

Min jungfru resa med Chris’ andra kärlek, levde 
inte precis upp till min förväntning. Men det gick bra 
i alla fall.  Ett litet problem till är att jag har väldig lite 
erfarenhet av Amerikanska bilar, även om min första 
pojkvän hade en Fairlane, som är ganska så ovanlig i 
England!. ……Att jobba lite gran på en gammal Morris 
Minor, eller Triumph Herald or Mini – det är en sak, 
men att sätta mig in i tripple carbs mm är det lite svå-
rare. Som tur är, har jag ett par entusiaster i byn som 
har slutat arbetar och är beredd att hjälper till. Som de 
flesta av Er vet, dansar jag square dans – på Challenge 
nivå, så det här blir en Challenge till!!

Jag trodde det var bara att skruva fast registrerings 
skylt, fixa fast dörr trim och handtag, sätta på de fina 
nya hjul och kör bilen till besiktning., och sedan var 
allting fritt fram för att köra till Elmia. FEL!!

Först blev det svårt att starta bilen – fast en ny batte-
ri fixade detta. Sedan hade vi lite problem med wipers. 
Men efter att Alpo tog ner allting och smörjade upp det 

så fungerar de igen, en ny seal till bensinpumpen fixa-
de sugning av luft och lite smörj runt växellådan löste 
läckage runt den. I stort sätt mycket av problem dök 
upp pga att ”Victoria” hade varit stående så länge. 

Nu verkar det som Alpo har ”fixat” det mesta som 
behövs för besiktningen, så jag hoppas att Ni kommer 
och besöka oss på Elmia, där Victoria, kommer att 
synas i sin ”full glory” på klubbens monter. 

Jag skulle vilja tacka vår president och Skånes sek-
tion, Jönköpings sektions ordförande för att avstå sina 
resekostnader till årsmötet i Norrköping och donera 
det till Elmia mässkostnader. Det är viktig att vi syns 
på Sveriges största Custom Car show. Samtidig vill jag 
tacka alla medlemmar och Club of American Ford som 
har stöttat detta projekt genom att skicka in donatio-
ner till Chris’ minnes fond. 

Bilderna visar Chris bil 2003 på Elmia och 2011 på 
Elmia och har tagits av Micael Wennberg Edsbyn som 
var kollega med Chris.

 

MedleM 0056
roSie forSlin
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vart man vänder sig?

Presidenten Börje
Borje.bladh@telia.com 

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

Vice presidenten Jonas
vicepresident@telia.com 

Sköter presidentens arbete när presidenten sak-
nas samt i övrigt bistår och avlastar presidenten

Sekreteraren Tuija
tujaka@hotmail.com 

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

Kassören Rosie
Ro4@telia.com 

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 återkommer med 
svar till dig om han inte kan svara på din fråga.

Redaktören Jonas 
fordredaktor@telia.com   

Allt som rör tidningen och tryckeriet,till exem-
pel angående reportage eller om du saknar 
din tidning eller om du vill köpa ett äldre ex av 
Magasinet.

Shopen Micke o Ingela  
miwib@kramnet.se

Då det gäller klubbmaterial du vill köpa. 

Även lån av träffväst vänder du dig hit. 

Webbmaster Tomas  
epost@bjornkramizar.se

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

Även Forumet, medlemsbilar, problem med 
inloggning. Medlemskap på forumet, olämpligt 
innehåll, hit sänder du dina träffbilder mm.

se Hit  
alliHop!

Planerar din sektion eller ditt kompisgäng  
några trevliga aktiviteter under hösten?  

Glöm inte meddela mig så att vi kan  
puffa för er aktivitet i tidningen!  

Och om det är för kort varsel för att  
det ska hinna komma i tryck - glöm inte att vi kan  

puffa även på vår fina hemsida, och givetvis  
vill vi gärna ha in en rapport efteråt om hur  
ni hade det, gärna med en eller flera bilder!

Jonas Ekbergh
Videvägen 14, 832 55 Frösön

Tel: 010-404 89 65
Mobil: 070-893 43 03

redaktor@clubofamericanford.com

sKa du ÅKa pÅ  
nÅgon träff?

Glöm inte att ta med kameran och  
anteckna lite om hur det var till klubbtidningen! 

Känns det svårt att veta vad du ska skriva?  
Ring eller Maila redaktören så kan du få en l 

athund att fylla i! 
Allt material mottages tacksamt!

Jonas Ekbergh
Videvägen 14, 832 55 Frösön

Tel: 010-404 89 65
Mobil: 070-893 43 03

redaktor@clubofamericanford.com

vad gör du  
nuförtiden?

Skicka gärna någon eller några  
bilder och berätta vad du har för dig, det är säkert  

fler i klubben som är nyfikna!

Jonas Ekbergh
Videvägen 14, 832 55 Frösön

Tel: 010-404 89 65
Mobil: 070-893 43 03

redaktor@clubofamericanford.com
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året är 1958. Bilen är gräddvit och 
grenadierröd, V8:an mullrar under huven. På 
radion spelas: At the hop med Danny & the 
Juniors, etta på Billboard ś top 20-lista. Folk 
vänder sig om på gatan efter den blänkande 
pickupen och tänker att det går bra för Mr 
Rogers som har råd att köpa en sådan bil. På 
flaket skramlar verktygslådorna. Mr Rogers 
är på väg från sin verkstad i Detriot, för att 
hjälpa Miss Young, vars bil läcker som ett såll 
utanför biografen…

50 år senare… Renovering pågår! Så skulle 
det kunna stå på garageportarna. Där innan-
för döljer sig en nedplockad bil. En Ford 
Ranchero, årsmodell 1958. 

Min Mustang har äran att få vara gara-
gegranne med denna pickup. När Rancheron 
flyttade in i garaget var den rosa och vit, inte 
särskilt manligt tyckte min kompis. Han tänk-
te sig en omlackering och började slipa. Då 
upptäckte han att bilen lika gärna kunnat vara 
röd och gul, som förpackningen till en ”go´ 
och gla´ kexchokla”. Rancheron var fruktans-
värt uppspacklad under ”amerikalackeringen”. 
Bilen visade sig faktiskt mest bestå av spackel 
och färg. Jag undrade hur min kompis skulle 
ro iland med renoveringen. Han fick t.ex. byta 
ut så gott som hela flaket. Bilen består fortfa-
rande av en del spackel, men nu vet man var 
och hur mycket. Alldeles i dagarna har en ny 
dörr köpts in för att så småningom ska lack-
eras och monteras.

Längtar till sommaren då vi kan rulla ut 
och skrämma miljövänner med våra vrålande 
v8:or igen…

ford ranCHero -58
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Sektioner

Jönköpingssektionen: 
Claes Staaf
Strandvägen 92 A 
591 46 Motala 
Mobiltel: 0706 -777 976

Norrlandssektionen: 
Vakant

Stockholmssektionen: 
Peter Möller
Holmgårds Backe 6
141 33 HUDDINGE
0224-39 10 20
0763-94 92 00

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

Örebrosektionen, vakant 
Kontaktman: 
Per-Håkan Andersson 
Brändåsen 110
692 93 Kumla
0708-24 27 97 

Vice sektionsordf. 

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

Vice sektionsordf. 

Mittnorrland 
Jonas Ekbergh
Videvägen 14
832 55 Frösön
070-893 43 03 
mittnorrland@telia.com

Dalasektionen: 
Vakant

Göteborgssektionen: 
Reine Ericsson
Norrmannebo 545
442 92 Romelanda
0303-25 08 37
070-999 41 78 
mia-reine@spray.se
Vice sektionsordf. 
Vakant

SEKRETERARE 
Tuija Jansson Karlsson
Mårhult, Vånga
617 90 Skärblacka
Tel 070-51 345 02
tujaka@hotmail.com   
 

VICE PRESIDENT 
Jonas Ekbergh
Videvägen 14
832 55 Frösön
070-893 43 03
 

vicepresident@telia.com

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

PRESIDENT 
Börje Bladh
Svärtebygget 6188   
281 92 Hässleholm   
0451-189 20 

borje.bladh@telia. 

borje.bladh@telia.

preSidiuM

CLUB OF AMERICAN FORD, Mårhult, Vånga, 617 90 Skärblacka
Tel 011-579 72 • Mobil 070-51 345 02 • Plusgiro 16 93 97-7

www.clubofamericanford.se 
vicepresident@telia.com 

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

Fordmagasinet trycks av  
NärkeTryck AB, Hallsberg

w
eb

b
- 

M
a
S
te

r Tomas Björnfot
Hallsbergsvägen 55
694 72 ÖSTANSJÖ
Tel 0582-105 09 • Mobil 070-746 86 02 

e-post@björnkramizar.se

REDAKTÖR/Ansv.utg. 
Videvägen 14
Videvägen 44
832 55 Frösön
070-893 43 03

fordredaktor@telia.com  

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

redaktion

Vice sektionsordf. 
Magnus Loo
Ringshult Svensdal 1
342 53 LÖNASHULT
Tel 076-398 10 76

förSäkringSanSVarig

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

Hemsida • Forum • Säljes/köpes = www.clubofamericanford.se

jonkopingssektionen@hotmail.com

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 Fordprylar i lager 
Tar hem med flyg
Stensätravägen 1
127 39 Skärholmen
Besöksadress:  
Strömsätravägen 15
Tel 08-680 88 80
Prata med Bellqvist
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

coaf_sthlm@nikonfoto.se

Fam Wiberg 
Blästabacken 31
837 40 BOLLSTABRUK
Tel 070-660 07 60 alt 
0612-155 59

SHopen

Ingela Micke
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ningen var även den sönderbränd, men bilen i sig var fin 
för oss. Efter besiktning och registrering var det nästan 
dags för vinterförvaring så 2008 blev de inte många mil.

Under vintern -09 tog motorrenoveringen fart, samt att 
vi bytte klädseln på framsoffan så att vi skulle kunna åka 
på Sveriges vägar under sommaren. 2009 började inte så 
bra, den första cruisingen som vi var på tappade vi all 
olja ur växellådan, det visade sig senare vara en packning 
som gått sönder. Men tack vare snälla och hjälpsamma 
människor så ordnade det sig med både garageplats för 
bilen över helgen, men även skjuts hem för hela familjen. 
Senare den sommaren träffade vi Jonas på en utställning 
i Sollefteå, han kom och delade ut tidningar, var visst nått 
om en Fordklubb. Ja, för er som träffat Jonas så förstår ni 
väl att även vi blev intresserade av att vara med i denna 
klubben.

Mycket har hänt sedan dess, vi blev medlemmar i denna 
klubb och Jonas i vår hemma klubb Riverside Cruisers. 
Efter det har vår vänskap byggts ytterligare. När Jonas 
en dag sa att klubben sökte nya ansvariga för Shopen 
vaknade våran inspiration till liv, vi började spåna om att 
hitta nått här uppe, efter besök hos flera företag så hittade 
vi till slut rätt, det är en reklamfirma i Sollefteå som även 
trycker på kläder, det kändes rätt redan vid första träffen 
med dom så vi såg framför oss ett bra samarbete.

Just nu väntar vi på leveransen av kepsarna och jack-
orna, de skeppas från Kina. Vi kommer inte att kunna 
hålla så stort utbud från början men bygger ut eftersom. 
Vi kommer heller inte att kunna hålla något större lager 
eftersom det skulle kosta för mycket, så ni får ha överse-
ende med att det ibland kan ta någon vecka att leverera. 
Just nu finns klubbjackan kepsar och vår berömda ”Påse” 
till salu och kommer säljas och visas på årsträffen. Under 
året kommer vi att få till så att det går att beställa på klub-
bens hemsida och vi håller som bäst på att ta in offerter 
på fraktalternativ. 

Vi vill tacka för de förslag som kommit in till oss och 
lovar att göra vårt bästa för att tillfredställa era önskemål. 
Har ni frågor så skicka maila eller slå en signal så ska vi 
försöka hjälpa er.

ingela ocH Micke

Klubb-
sHop

N
Ä

R
K

E
TR

Y
C

K
 A

B
 -

 H
A

LL
S

B
E

R
G

 2
01

1

JaHa, det kanSke är dagS att vi presenterar oss! 
Vi heter Micke och Ingela Wiberg vi gick med i klubben 
hösten 2009. Vi tyckte att det verkade lite spännande med 
en klubb, bara för de som faktiskt har en Ford på sin gård 
i familjen Wiberg ingår även 2 ganska stora barn, ett litet 
på väg och en gammal hund.

Vi tar det ifrån början. Allt började egentligen en fredag 
kväll i december 2007, jag Ingela var på fest med arbets-
kamraterna och jag hade lämnat Micke hemma själv! Det 
brukar vanligtvis gå bra men just denna fredag kväll så 
hade någon lagt ut en annons på Blocket; Mc i delar säljes. 
Till råga på allt så var det bara 4 mil hemifrån så plötsligt 
så satt Micke i bilen på väg till grannstaden Härnösand 
för att köpa denna fantastiska mc. Väl hemma så börjades 
det skruvas och pillas en massa med hojjen. Jag kan villigt 
erkänna att jag var då inte ett dugg imponerad, hur kul är 
det med en Mc då man är 4 stycken i familjen + 2 hundar? 
Jag kan också erkänna att jag muttrade för mej själv, åk 
motorcykel du så får jag väl åka med övriga familjen efter 
dej!

Renoveringen av Mc:n drog ut på tiden då förgasaren 
inte ville gå riktigt som de är tänkt att de ska göra. Micke 
ledsnade dels på Mc:n som krånglade men säkert även på 
min negativa inställning till hela projektet. 

Under våren 2008 så kläckte jag iden att jag innan jag 
fyller 50, så skulle jag vilja dels åka till Australien men 
även äga en vacker gammal amerikanare.

- Åka till Australien, sa Micke. Då skaffar jag hellre en 
amerikanare! Sagt och gjort letandet började på en gång, 
här fanns ingen tid att förlora jag skulle ju snart fylla år 
visserligen bara 31 men ändå! Vi kollade Blocket båda två 
så fort vi hade möjlighet, den var fin men för dyr, för van-
lig, fel färg, för liten, för långt borta många fina bilar såg vi. 
Till slut så gjorde vi en lista över vad vi ville ha för special 
i bilen de visade sig att vi båda ville ha soffa fram och att 
jag ville ha ett tanklock som inte sitter på sidan av bilen. 
Ingen jätte lång lista precis och inga svåra krav.

Så en dag hittade Micke en grön metallic Ford Galaxie 
-64 en sådan fanns inte i stan, den hade soffa fram och tan-
klocket under bagageluckan, allt var perfekt, förutom då 
att den fanns i Californien men telefonnumret hade riktnr. 
Umeå! Micke ringde numret och fick prata med brodern 
till bilägaren som visade sig vara en trevlig prick, och 
som vi dessutom hade möjlighet att få träffa under Wheels 
helgen i Umeå. Det kändes skönt att kunna ha kontakten 
på svenska, så på midsommaraftonen 2008 bestämde vi 
oss för att slå till.

Nu börjades det planera, dels för ”pärlans” färd till 
Göteborg men även för den kommande renoveringen, 
nytt krom fixades innan skeppningen och ny inredning 
beställdes. (California brodern fixade en till oss till ett bra 
pris). Bilen kom till Göteborg i början av augusti, och efter 
lite fixande skickades på tåg till Sundsvall och anlände 
veckan efter vår egen klubbs bilträff. Lacken hade inte den 
perfekta lystern efter ett långt liv i Californiens sol, inred-
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