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visst är Det härligt med vinter när det ska vara 
det men nu har jag börjat tröttna på den. För mig har 
det varit en intensiv period i Club of American Ford 
nu med sektionsmöte, tidningsutgivning och styrelse-
möte. Ni skickar in härliga sommarminnen och en o 
annan garageråtta har med sig kameran och förevigar 
sitt jobb med pärlan. Lars Ståhl berättar om hur det 
kan gå till vid en bilimport. Allt är lika kul att läsa och 
se. Jag vill ha mera… Bilder kan jag aldrig få för många 
av så även om ni inte har så mycket att berätta så 
skicka in, en kort information om var bilden är tagen 
till ett collage. Ta med kameran… Jag har en liten 
idé om ett reportage om gamla prylar som har sålts i 
shopen. Så plocka fram era klenoder och ta ett foto av 
dem för att skicka in till Fordmagasinet, gärna någon 
information om när de fanns också. 

Ny som jag är gjorde jag en miss redan i första 
utgivningen, jag skulle ju skickat med inbetalningskort 
för medlemsavgiften. Eftersom jag själv betalar via 
internetbank så tänkte jag inte på att det finns de som 
vill ha ett inbetalningskort och det kan ju vara en bra 
påminnelse också. Så nu rättar vi till misstaget och 
skickar med ett med denna tidning. Ni som har betalt 
innan 30 januari får istället medlemskortet. 

Så till sist vill jag tala om att jag har väldigt oregel-
bundna arbetstider, därför är det inte alltid jag kan 
svara i telefon om du skulle ringa.

Ha nu en skön vår så ses vi snart ute på vägarna!

/Claes

Ta med kameran...  
Jag har en liten idé om ett 
reportage om gamla prylar 

som har sålts i shopen.

Claes

hej på er Mats Andersson heter jag. Efter lite 
påtryckningar från redaktionen ska jag försöka skriva 
några rader om vår bil. En Ford Fairlane 500 XL cab 
från 1966. Hade bilar redan på 80 & början på 90 
talet också men då körde jag konkurrentmärken. Sen 
blev det som för så många andra, man sålde grejerna 
bildade familj, husrenovering mm. Men intresset för 
jänkebilar har alltid funnits kvar så vi började leta 
bil igen. Tog kontakt med hustrun Annas kusin Tony, 
vi visste att han brukade importera lite bilar. Var väl 
egentligen ute efter ett annat märke men det nämner 
vi inte här, men Tony skulle hålla ögon & öron öppna. 
Det gick några dagar & sen kom det ett mejl från Tony 
där det stog (jag citerar) jag kom ju på att jag hade den 
här bilen hemma, en rostfri Ford Fairlane cab 66:a men 
du kanske bara är intresserad av GM bilar. Hm, en Ford 
tänkte jag. Jag hade egentligen bara tre krav, det skulle 
vara en cab, V8 & automatlåda så vi åkte & tittade på 
bilen. Kliver in i garaget & där stod den, nercabbad. 
Man ser ju inte en sån här cab varje dag precis så jag 
bestämde mig nästan direkt. 

Det visade sig att Tony köpt bilen av en dam i 
Kalifornien & före henne hade hennes far ägt bilen 
sen den var ny, så det var en mer eller mindre orörd 
bil från 66. Det som gjorts har utförts på verkstad i 

USA, alla kvitton finns på det. Så vi har fått tag i ett 
bra exemplar. Har bestämt att bilen stannar i familjen 
i alla fall så länge jag lever. Har i alla fall börjat röra lite 
i den, renoverat bakaxeln, växellådan klätt om sätena 
& bytt instrumentbrädan mm. Det står en ny lack & 
bygga en lite roligare motor på tur framöver. 

Några rader om Classic car week i Rättvik också 
då, vilket i mitt tycke är en av årets höjdpunkter. Det 
är hög kvalite på dom flesta bilarna, mycket folk efter 
gatorna en riktig folkfest helt enkelt. Dock gillade jag 
inte den nya cruisingslingan dom hade infört i år, fast 
vädret var ju inte vad det borde vara heller. Klev av 
kön efter 4 timmar, då hade jag inte kört färdigt varvet 
och ungarna hade tröttnat för länge sen & var hung-
riga. Så nästa år hoppar jag över storcruisingen tar 
brassestolen & sätter mig efter vägkanten & tittar på 
& dricker pilsner istället. Men dom så kallade spon-
tancruisingarna är jättetrevliga & håller på mer eller 
mindre dygnet runt hela veckan. Så ni som inte har 
varit dit, offra nån semesterdag & åk dit, man träffar 
mycket trevligt folk och en och annan jättetrevlig foto-
graf också. Vi kanske ses i Rättvik vecka 31.

Mats andersson, Medlem 410

en fAirline sOm får stAnnA
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Från min sida att se det

börje bladh
Svärtebygget 6188
281 92 Hässleholm

0451-189 20
borje.bladh@telia.se

årsmöte i söDrA seKtiOnen

Det hänDer i KluBBen

president bladh
nu på vintern när alla andra drabbas av garage-
feber så får jag en annan åkomma. Studiefrossa står 
på schemat. Har 2 st damer här hemma som pluggar, 
dottern ska gå ut nian o ta moppe kort. Kära hustrun 
läser till undersköterska och jag får den ena diagno-
sen efter den andra. På något vis har bägge utsett mej 
som nån slags studierektor som kan alla svar. Dottern 
undrar allt från lille Hitler till om älgar har förkörs rätt 
om dom kommer från höger, bara om dom kör en Ford 
svara man glatt o möts av en sur min.

Med hustrun får man ta det mer seriöst, hon blandar 
vilt från böcker o nätet, skriver ihop något eget och 
vill att jag kontroll läser hennes arbete. Man känner 
sej som Indiana Jones, ingen o jag menar ingen kan ha 
läst detta utdöda språk på tusentals år. Jag fattar inte 
ett skit men brummar o nickar lite då o då o berömmer 
henne.

Vad har då detta med Fordklubben att göra, jo det 
går alldeles utmärkt att kombinera familjeliv o lite 
idéellt arbete för klubben. Så, alla ungdomar i vårat 
avlånga land, hör av er med era önskningar. Vill ni 
prova på att jobba i styrelsen, finns alltid något att 
göra. En del av oss känner att vi vill lämna över till 
yngre förmågor så att inte klubben drivs av ett gäng 
gubbar o äldre stiliga damer. Men än hänger vi med 
och efter ett par turbolenta år med krasslig ekonomi 
och en del annat så känns det att vi är på rätt väg. 
Ekonomin har rättats till och glädjen har återvänt. Så i 
år hoppas jag vi kan arbeta med det som vi vill, näm-
ligen göra clubben större o starkare. Då kan fler i vårt 
avlånga land få vara med o dela den kunskap som våra 
medlemmar besitter när det gäller Fordprodukter. Till 
vi syns, var flitiga i garaget. Själv ska jag göra en tenta 
i älgars Psykologiska hälsa gentimot Rhendalens inver-
kan på Falu Koppar gruva.

/presidenten

nästA nummer 
utKOmmer i juni

material redaktören 
 tillhanda senast  

5 maj.

Jönköpingssektionen måste tyvärr meddela att 
Club of American Ford inte kommer närvara 
på Custom Show Elmia under påskhelgen i år. 
Svårigheter i kontakten med de nya arrangörerna 
och minskat intresse från medlemmar efter förra 
året är orsakerna. Jag vill tacka alla er som trots 
allt lagt ner stor energi i planering och förberedel-
ser för att vi skulle kunna delta även i år.

jönköpingssektionen 
Claes staaf

[presstOpp]

sönDagen Den 27 januari träffades vi Fordtokar 
på Hovdala slott , mest kända ansikten, hoppas det 
kan komma lite nytt folk nästa gång, det finns plats 
för fler.

Det diskuterades mycket denna dag om vad vi gjort 
föregående år och kommande verksamheter detta år, 
det blir några fler gemensamma turer, träffar i sommar 
annars ungefär samma som ifjol.

Tidningen har som bekant fått ny redaktör och det 
har Claes fixat väldigt bra så han fick beröm för det.

Årsträffen blir ju i år i Stockholmstrakten så det är 
ju spännande att få se en ny plats, kommer att besökas 
av en hel del från sektionen verkar det som.

Vår klubbförsäkring diskuterades också, det finns 
två olika , Bilsport o mc och Mhrf , mer om skillnader 
och fördelar på dessa kommer i nästa nummer.

Efter div. förtäring av mat o dryck så avslutades 
mötet och vi ser fram emot våren och solen så vi får 
ta fram pärlorna ur garagen igen och njuta av att åka 
Ford o träffas utomhus .

vid pennan bertil p.

Fordträff hos pg i tibro
Lördagen den 20:de april kl. 10–14 inbjuder PG 
Larsson Bildelar alla Fordentusiaster till en träff vid 
hans butik i Tibro. Gör den första vårutflykten med 
finbilen. Passa på att handla in grejerna till servicen 
eller större delar till projektet. Du får själv vandra 
runt på lagret för att se vad du kan hitta. Dessutom 
så bjuds det på kaffe.

Mer info på;
PG  0504-125 75
Leif  073-810 64 02
Per-Håkan Andersson  070-824 27 97

1:a maj kortegen norrköping
Avfärd ca 14 från Motorgården Kråkvilan.
Fika på Cafe Tallbacken(vid E22 mot Söderköping) 
efteråt för de som vill.

Tuija  070-513 45 02

vårmönstring shra lindesberg, 
11 maj
I naturskön miljö vid Lindeskolan med utsikt över 
Lindesjön. Vi har klubbparkering. 

Välkomna, Info Per-Håkan Andersson  070-824 27 97

the sWap
Nu blir det inomhus Swap Meet i Motala.
När? 27/4 KL 9–6
Var? Lokverkstaden Motala.

Jänkebilsdelar, nya/begagnade, Hot Rod delar, 
 nostalgiprylar etc. Finbilsparkering
Vi kommer ha någon form av aktivitet i samband 
med detta helt nya arrangemang anordnat av TinSign 
Trading.

För info kontakta Clazze  0706-777 976
jonkopingssektionen@hotmail.com

nationaldagsfirande och Motormässa  
i skänninge 6 juni
Ta med picknickkorgen och kom till vår klubbfålla i 
vackra Lindbladsparken. Samma plats som alltid.

Kontakt Clazze  0706-777 976
jonkopingssektionen@hotmail.com

www.clubofamericanford.se
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Det kan mycket väl dyka upp 

 aktiviteter under sommaren som 

för tillfället inte är planlagd, så 

kolla på klubbens hemsida 

www.clubofamericanford.se

och på  klubbens facebook grupp



Fordmagasinet nr 1 • 2013sid 6  sid 7Fordmagasinet nr 1 • 2013

sOffrenOvering Del 2 teAm rAggAr rAcing

nu har jag avslutat min utbildning på Herrljunga 
Tapetserarverkstad och hunnit med flera projekt. 
Under tiden som pick-up soffan jag berättade om i 
förra numret var på rengöring, fick jag in en Ford 
Fairlane-58 som behövde en totalomstyling av inred-
ningen. Det var både soffor, dörrsidor, handtag och 
hatthylla. Bilen ska lackas om, så inredningen ska ha 
vinröd och svart vinyl. Mer om den kommer i nästa 
nummer för först ska jag avsluta ford- pickupen:

efter

vi haDe planerat att köra upp för licens med en 
Falcon 68a som vi skrev i reportaget från Retrorama i 
förra numret... Men i början på maj 2012 så får vi erbju-
dande av Team Fordever att byta åt oss deras ”Jesus” 
Ford Fairlane 63, vilket vi slog till på.

Så säsong 2012 började med licens tagning för oss 
i mitten på maj, som resultera i 2st glada bröder som 
anmälde sig till första tävlingen som vart midsommar 
tävlingen på Tallhed där det vart några vändor att 
testa bilen som visa sig gå riktigt bra, men nya som 
vi va så tog vi oss ett steg i elimineringen, andra täv-
lingen vart i Dala-Järna å Marie Memorial vilket vi vart 
utslagna i första vändan i stegen samt att tävlingen 
regnar bort från lördag kväll...

Så en sammanfattning av 2012 så av endast 2 körda 
tävlingar av 5 så kom vi på en 20 plats av 51 registre-
rade team. Till 2013 kommer vi att va med på flera då 
vi skaffat bättre transport å boende.

teamet består av:
Crewchief/driver Tommy Larsson
Driver/Crewcheif Erik Larsson
Allt i allo: Arne Sjölin

Sponsorer att tacka för 2012 är:
Club of american Ford
Mora Bildelar
Grolls..

Samt alla bekanta som pysslat med lite av varje  
å även hjälpt oss komma till å från tävlingarna.

När jag fick tillbaka de rengjorda stommarna bytte 
jag en resår till som rostat sönder. Därefter började jag 
med att klä stommen med juteväv. 

Spikade fast i trästommen och fortsatte med att sy 
fast juten i ramen för hand och nypa fast i kanterna 
med sk.hooks (bild 2).

Nu var det förberett för att lägga på hairlock på 
sitsen, som är ett blandmaterial av gummi och tagel.

Som sista moment läggs en polyeterplatta och ther-
movadd på. Eftersom stommen är av trä, spikas den 
sydda vinylklädseln fast med möbelnubb (bild 4).

Slutresultatet blev som originalet, och kommer att 
platsa fint i pickupen när den är färdigrenoverad.

Jag har fått positiv respons över mina arbeten och 
min blogg som många har följt. Nu fortsätter jag i egen 
verkstad och har redan fått fler jobb.

Nästa stora projekt är en Fiat 1100 från 1957, där 
 mössen använt sätena som bostad en längre tid och 
festat på klädseln. Men det blir en annan historia...

Min blogg:carina-bergstrand.blogspot.com
Hemsida www.syverkstan.eu

Byte av resår.

Ford pick-up.

Klädseln 
 spikas fast 
med möbel-
spik.

Juteväven 
sys fast.
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Det kom ett brev….

hej
Jag är lite sent ute, men skulle vara intres-
sant om fler från klubben är anmälda till resan 
att korsa USA på Lincoln Highway 2013.Det 
är maximerat till 100 bilar äldre än -79 från 
Skandinavien. Henning Kjensli från Norge organi-
serar turen vad gäller Shipping, hotell, följebilar 
etc. Resan startar 1/7 från New York och anlän-
der San Francisco runt den 25/7.
Mer finns att läsa på www.LH2013.com.

hälsningar 
jan-eric sandh medlem 0078

Glöm inte kameran  
när ni är ute på  

träffar… Det finns  
alltid plats för ett  

reportage i 
 Fordmagasinet…

Club oF aMeriCan ForD fick en inbjudan från 
Huskvarna Folkets Park att vara värd för en av deras 
välorganiserade onsdagsträffar. Givetvis tackar vi ja 
och blev tilldelade säsongsavslutningen 29 augusti. 
Kanonväder just den dagen bäddade för mycket besö-
kare. Det blev en rejäl samling Fordar som radades upp 
i solen. FREDIK STAAW gjorde ett kanonjobb på sitt 
första egna uppdrag i sektionen. Det är vad vi behöver 
i klubben, ungdomar som engagerar sig och sätter fart 
på oss gamlingar. Hoppas du fortsätter i samma stil 
Fredrik. Seden bjuder att klubben ska presentera sig 
på scenen och i år skötte Stefan Ottosson den biten 
med bravur. Tack till alla som kom och gjorde att vi 
har haft en härlig kväll att minnas i vinterkylan.

Claes staaf, 409

i huskvarna
Fordkväll

ÄR DU INTRESSERAD 
AV ATT VARA MED ATT 
 PÅVERKA KLUBBEN?
Det finns plats i styrelsen för fler och 
några vill lämna över till någon ny 
som kommer med fräscha ideer.  
vi i styrelsen ser gärna att yngre 
förmågor vill vara med att arbeta för 
 klubben. läs vad presidenten har för 
klokt att säga denna gång.

s ä l j e s

Har dessa glas med Fairlane -66 ingraverat. 
De har inte använts, bara legat i väskan. 
Nypris var 2.100:- Säljes nu för 1.500:-

Anna Palmgren
Tel: 076 -311 18 65
Mail: annapalm_3@msn.com

Fordmarknaden i Högsta
Endast för alla Ford oavsett land, modell, 
årtal, ombyggt eller original.

Datum: 1 juni
Tid: 08.00
Plats: Högsta, g:a E4 norr Uppsala
Info: 070-421 43 45
Arrangör: www.fordv8klubbsverige.se
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cluB Of AmericAn fOrDs årsträff 13–16 juni 2013

stugor och pris
A6 28 m2

6-bädds stuga med dusch/WC 1195 SEK/dygn

A5 24 m2

5-bädds stuga med dusch/WC 1070 SEK/dygn

B 20 m2

4-bädds stuga med dusch/WC 995 SEK/dygn

C 16 m2

4-bädds stuga med dusch/WC 895 SEK/dygn

D
4-bädds stuga utan dusch/WC 755 SEK/dygn

F
2-bädds stuga utan dusch/WC 525 SEK/dygn

camping
Husvagn 260 SEK/dygn
Tält 200 SEK/dygn
Dusch ingår 
El 40 SEK/dygn

Bokning och information
Har du andra frågor om träffen, skriv till mig på 
e-post: flottsbro@nikonfoto.se
Telefon, Peter Möller 0224-39 10 20
(Endast mellan klockan 17.00–18.00 de flesta 
dagarna)

Välkomna önskar
Stockholmssektionen 

planeringen pågår För Fullt och preliminärt 
träffprogram är:
Torsdag 13/6 Ankomst, kvällsmackor och mingel 

med gamla och nya vänner.

Fredag 14/6 Spännande dagsutflykter mot än så 
länge hemliga mål och på kvällen rock-
ar vi loss till... ja den karamellen får vi 
suga på ett tag till.

Lördag 15/6 Sedvanligt rally med kluriga kontroller. 
Förhoppningsvis med mycket solsken 
och efter det blir det mycket mat och 
umgänge i glada vänners lag.

Söndag 16/6 Allt har ett slut, så även denna helg.
Prisutdelning och vi tar med oss en 
massa glada minnen hem som gör 
att vi redan nu ser fram mot nästa 
Årsträff.

För att underlätta arbetet inför årsträffen så är det vik-
tigt att vi som inte bokat plats kommer ihåg att anmäla 
oss och betala in träffavgiften snarast. Träffavgiften 
betalas in på Plusgiro 169397-7 Glöm inte att skriva i 
medlemsnummer, namn och hur många som kommer. 
Träffavgiften är Vuxen: 300:- Barn 7-18 år: 150:- Barn 
0-7 år: Gratis

Det finns fortfarande några stugor kvar, så boka 
snarast. Reservera er stuga eller campingplats på klub-
bens hemsida http://www.clubofamericanford.se/

fullBOKAt

fullBOKAt

i träffavgiften
ingår tillgång till

campingens aktiviteter:
Bastuflotte, bangolf,  
frisbeegolf, kanoter,  
beachvolley, boule,  

kubb mm.
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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 t.ex. träffar m.m.

vice presidenten
Sköter presidentens arbete när  presidenten 
saknas samt i övrigt bistår och avlastar 
 presidenten.

sekreteraren tuija 
tujaka@hotmail.com
Matrikeln, och som namnet låter, klubbens 
sekreterare. Hit hör du bl.a. av dig om det står 
fel uppgifter om dig i registret.

Kassören rosie & Anette 
Ro4@telia.com 
anette.l@hotmail.com
Ekonomi och in- och utbetalningar.

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 direkt kan svara 
på din fråga.

redaktören
Allt som rör tidningen och tryckeriet, t.ex. 
angående reportage eller om du saknar din 
tidning eller om du vill köpa ett äldre ex av 
Magasinet. Även ändringar i medlemsregistret 
som ny adress, bytt bil etc.

shopen micke & ingela  
miwib@kramnet.se
Då det gäller klubbmaterial du vill köpa.  
Även lån av träffväst vänder du dig hit.

Webbmaster tomas Björnfot 
epost@bjornkramizar.se
Alla frågor gällande hemsidan, det som finns 
där eller det som borde finnas där. Även 
Forumet, medlemsbilar, problem med inlogg-
ning. Medlemskap på forumet. Olämpligt inne-
håll. Hit sänder du dina träffbilder m.m.

seKtiOnsKArtA

Var med
& påverka!

Ledig styrelseplats finns...
Anmäl ditt intresse till

Börje eller Tuija

nyA meDlemmAr

något som föll bort i förra numret var att vi får nya medlemmar i klubben. orsak till 
det var ett glapp i rapporteringen när jag tog över redaktörsposten. vi hoppas att 
det i fortsättningen ska fungera. är det någon som jag missat så hör gärna av er så 
jag kan rätta till misstaget.

0105 rickard jansson uppsala Fairlane 500 convertible 1968
0318 håkan gustavsson länna Fairlane 500 1965
0132 Daniel gustafsson, kisa Ford skyliner1957 
 jessica carlsson
0140 Kan lindén huskvarna
0142 ingvar tobiasson vega
0153 Bernt & marie rolander hällestaD Ford Fairlane 500 
   galaxie sunliner 1959
0156 Bert svanberg, västerås ForD ltD Cab1971 
 helen jakobsson
0160 royne & carola petersson linköping Ford (Mercury) Comet 1961

en liten uppmaning till er som är nya: skicka gärna in en liten presentation av dig 
och bilen till fordmagasinet@hotmail.se 

Du har väl inte 
glömt att betala in 
medlemsavgiften 

för 2013?!
Då är det hög tid att göra det för du 
vill väl inte missa nästa nummer av 

 Fordmagasinet?
Du har fram till 31 mars på dig...

vi vill ha kvar just Dig i vår gemenskap
Familjemedlemskapet kostar 400:- för 

året och betalas in på  
plusgiro 169397-7

glöm inte att skriva  medlemsnummer 
och namn. ni som har betalt får 

 medlemskortet med detta nummer.

Tack Medlem 410  
MATS ANDERSSoN, 

för att du antog  
utmaningen och  

berättade om din bil

Tuija
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örebrosektionen arrangerar varje år en 
riktig klassiker inom Club of American Ford. I slutet av 
september körs deras höstrally. I år gjorde det verk-
ligen skäl för sitt namn, det var ett riktigt höstrusk 
med regn och blåst denna lördag. Trots det var det ett 
glatt gäng som drog ut och längs härliga vägar mellan 
Café Skogen, Glomman och den fina bygdegården i 
Brändåsen. Det bjöds på kluriga kontroller med frågor 
och körövningar under vägen. 

Per-Håkan, Hjelmberg och Lidberg som höll i årets 
rally, kunde till slut räkna ihop 15-talet Fordar på det 
något vattensjuka parkeringen innan det var dags för 
förtäring, prisutdelning och den obligatoriska grill-
ningen under gemytliga former tog vid. P-H såg till att 
det fanns en rejält värmande brasa när kvällskylan 
kom krypande.

Stort tack till de som sponsrat prisbordet
MOTORMANN Karlskoga
MECCA Hallsberg
JOHAN THOREN BIL AB Hallsberg

unDer våren 2001 så kom känslan av att jag skulle 
ha en Amerikansk bil med V8:a och Automatlåda. Det 
var väl någon typ av 40-års kris. Hade haft känslan ett 
tag, men den blev allt kraftigare och kraftigare under 
våren. Märke och modell var av mindre betydelse. 
Amerikanskt, V8:a och Aut. var det som gällde, inget 
annat. Internet med alla dess bilar till salu fanns, men 
inte i den omfattning som idag. Letade fram ett fem-
tontal olika bilar, alla i eller omkring Stockholm. Det 
var lämpligt att i Juli göra en kombinerad semester-
och bilköp-resa. Vi tittade på staden och på någon bil. 
Ibland så var jag intresserad och ibland så var Lisa 
intresserad, dock aldrig på samma gång. På Sveavägen 
ligger Företagsbilar www.foretagsbilar.se/. Där stod en 
grå Ford Thunderbird LX av årsmodell 1994 i ett hörn, 
och den föll både mig och Lisa i smaken. Efter en prov-
tur så var vi överens; denna köper vi! Bilen var bara 
7 år gammal och hade inte gått speciellt långt. Inget 
skruva, bara åka. Gjorde upp med säljaren att vi skulle 
komma åter då andra resmål än Stockholm också var 
inplanerade. 1-Aug 2001 åkte vi åter till Stockholm och 
hämtade bilen. Den gick tyst, mjukt och ACC funkade 
perfekt. Vi var jättenöjda, vilket vi fortfarande är.

Så kom hösten 2001. Ska jag ställa av den för vintern 
eller köpa vinterdäck och åka? Jag gillade ju bilen, 
trots att helljuset var uruselt. Helljuset är nog det 
som vi är riktigt missnöjda med på bilen. Det blev till 
att köpa vinterdäck. Fälgar? Jag ville inte att original 
Aluminiumfälgar skulle bli förstörda av vägsalt, så Rolf 
på USA-bilar i Sunne www.usabildelar.se/ skaffade mig 
4 st plåtfälgar från en Taunus. Dubbdäck på och sedan 
åka. Kunde inte speciellt mycket om bilen eller all den 
elektronik som finns i den. Konstaterade att värmen 
var jättebra. Klimatanläggningen höll den inställda 
temperaturen och rutorna immade inte igen. Bilen har 
ett anti-spinn system och det funkade också alldeles 
utmärkt. En dag då vi skulle åka från jobbet så hade 
det kommit underkylt regn och det är en backe upp 
från parkeringen. I den backen stod ett flertal bilar 
och inte kom upp. Det var både svenska och utländ-
ska märken. När jag gick till T-birden så fick jag några 
syrliga kommentarer om att den där stora bilen blir sit-
tande och proppar igen totalt. Det blev långa ansikten 
då anti-spinn spelade trumsolo i bakaxeln och bilen 
smög upp. Nu anser jag väl bilen inte vara så speciellt 
stor, men det är klart, jämför man med en Volkswagen 
Polo så blir den ju stor. Bilen gick sedan 3 hela år som 
min året runt bil. 

lite fakta om bilen
Som jag skrivit så är det en Thunderbird LX av års-
modell 1994. Modellbeteckningen på bottenplattan är 
MN12 som står för Mid size North America version 12. 
Bilen delar bottenplatta med Mercury Cougar. Detta 
är den 12:e grundversionen av Ford Thunderbird. 
Modellen kom 1987 och blev kvar till 1997. Dessa går 
också under namnet ”Superbirds” då det finns en ver-

sion med V6:a och kompressor, Supercoupe. Vår bil 
har V8. Det är en 4,6 liters eller 281 om man ska säga 
enligt vad som är brukligt för Amerikanska motorer. 
Det är ingen stor motor till volym, men på utsidan är 
den större än en big-block. Dessa motorer går under 
namnet Modular. De är tillverkade både som 4.6L och 
5.4L. Finns även en truck-version som V10 på något 
över 6 L. De flesta 4.6L är tillverkade av Romeo och 
5.4L av Windsor, men variationer kan förekomma. En 
hel del delar är lika mellan motorerna och höger och 
vänster sida, som t.ex. topparna mellan dessa moto-
rer. Man kan, men bör inte, sätta toppen från en vän-
ster sida på höger sida, även om det går och funkar. 
Dessa motorer finns som 2-3-4 Ventilers. Alla Modular-
motorer har överliggande kamaxlar och insprutning. 
Det finns både järn och Aluminium-block. Dessa 
Aluminium-block med 4V-toppar sitter i vissa Lincoln-
modeller. Den version som sitter i vår T-bird är en 2V 
på 205 hk. Järnblocken tål ~700 hk och Al-blocken kan 
passera drygt 1000 hk och detta utan några som helst 
modifieringar (enligt vissa källor). Däremot så är sta-
kar av pressat stålpulver och veven gjuten. Håller man 
sig till moderata trimningar så håller det. Ska man ösa 
på rejält så är det smidda stakar och smidd vev som 
gäller. Om jag inte har läst helt fel så har senaste ver-
sionen av Shelby-Mustangen en 5.4L 4V med kompres-
sor och 1000 hk. Shelby skulle vara före Tyskarna att 
ha en helt gat-legal bil med så många hästar.

Tillbaka till vår T-bird. Den har en 4-växlad Aut-låda 
av modell 4R70W. Bakaxeln har 3,08 i utväxling. Denna 
motor, låda och utväxling samt den strömlinjeformade 
karossen gör att man enkelt åker under litern på lands-
vägskörning. Det billigaste som vi någonsin kommit 
ner till är 0,75 l/mil. Vi åkte 40 mil på 30 liter. 

Vi åkte med bilen i ca 5-år, sedan blev en broms-
skiva fram sned och det var lite andra små fel, inget 
allvarligt, men ändå, några små skit-fel. Det var inte 
speciellt kul att åka. Jag tänkte sälja den, men då kom 
hustrun med direktiven att jag fick göra vad jag ville 
med T-Birden förutom att sälja. Byta mot något annat, 
reparera eller vad som helst, bara inte sälja. Tur att 
hon har vett att säga ifrån!

fOrD thunDerBirD lX 1994  Del 1.
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BilimpOrten pOWer enD Of summer meet i emmABODA

jag skulle vilja berätta om vårt senaste jänkar-
bilsköp och Fordköp. Som kanske de flesta av er vet 
så har vi åkt omkring med en Crown Victoria -56 med 
tillhörande Stilmasterhusvagn. Kromvicken har vi åkt 
ett antal år med ”23 år var det visst” så nu behövs det 
en uppdatering av den för att den skall rulla fler år. 
Då jag vet att det kanske tar längre tid än man räknat 
med så ville vi ha en annan bil att åka med ( läs Ford ) 
under tiden och valet föll på en 1963 1/2  Galaxie helst 
då med bigblock motor. Till att börja med så trodde 
vi att vi skulle kunna finna en bil här i Sverige, men 
det fanns inte många till salu i det skick vi ville ha. Så 
blicken vändes västerut och mot USA i ett försök att 
hitta någon bil där i stället.

Då jag inte törs, kan, och dessutom är flygrädd eller 
har kunskap om hur man tar hem en bil från USA så 
kontaktades diverse bilförmedlare här i Sverige. Ett 
femtontal firmor kontaktades och olika förslag på 63 
och 64 inkom men vi ville ha en 63:a. De tröttnade 
väl på oss och till sist fanns det bara ett företag kvar 
som ville hjälpa oss, det var Door2Door och Anders 
Dahlgren. Ett intensivt letande efter en Galaxie påbör-
jades i oktober 2011. Anders var på plats i USA och 
tittade på bilar åt oss och vi kikade på olika bilar via 
olika sajter på internet. Vi mejlade varandra med tips 
om olika bilar som kunde vara intressanta. Till sist 
hittade vi en 63 1/2 i Pennsylvania och detta var i juni 
2012. Innan vi fann denna Galaxie så hade vi säkert tit-
tat på ett 20-tal bilar, en del ville vi inte ha och en del 
ville inte skicka sin bil på export.

När vi då hade vunnit budet på Ebay så kontaktade 
Anders säljaren, en äldre herre vid namn Bob Morgan 
som bodde i Jonestown Pennsylvania för att åka och 
titta på den och se om den överensstämde med Bobs 
beskrivning. Bob hade ett flertal bigblock Galaxies bl.a 
några med original 427 motor. När affären skulle göras 
upp och Bob fick reda på att Anders kom från Sverige, 
så ville han inte sälja den till honom pga att han inte 
ville exportera den utanför USA. Efter ”lite” övertal-
ning och Anders talade om för Bob att den skulle få 
god omvårdnad här i Sverige så gav han i alla fall med 
sig och bilen kunde börja sin långa färd till Sverige. 

Efter en nervös väntan ända tills 12/10-2012 så 
anlände Galaxien i alla fall till Norrköping. Skicket 
stämde exakt som Bob och Anders hade beskrivit, 
både via mejl och foton. Den besiktigades den 13/11 
- 2012 utan någon som helst anmärkning och den går 
som en ny bil, 10297 mil har den rullat. 

Till er då som vill importera sin drömbil men inte 
kan eller vill åka över själv gör då som jag. Kontakta en 
seriös bilförmedlare. Det kostar en slant extra men jag 
vart inte blåst på vare sig bil eller pengar.

lasse stålh Medlem nr 0494
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avlastning i norrköping.

kerstin & lasse stålh.

här kopplar vi el till Dragkroken.

registreringsbesiktning.

vi var träFFansvariga i Emmaboda och pratade 
med Leif Lidberg med Fairlane & Torino club om sam-
verkan med insläpp o tält. När vi var där vid 08;10 
hade Leif hade redan kommit så vi reste tältet. Sedan 
var det att vänta att det skulle komma några Ford.

Vid 10:00 tiden kom en plåt Cab från Emmaboda 
gammal medlem, straxs efter kom Presidenten med 
tre bilar från Skåne, det kom senare en Mercury till, 
så vi var sex bilar. Leif fick hop fem, att det var inte så 
lyckat för hans del heller. Annars var det många bilar 
o bra väder.

timo o gunilla niskanen + reX
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FIRMARABATTER  
gynna dem, de gynnar oss

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

Stockholmssektionen:
Peter Möller
Holmgårds Backe 6
141 33 HUDDINGE

0224-39 10 20
0763-94 92 00
coaf_sthlm@nikonfoto.se

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

Norrlandssektionen:
Kontaktperson
Håkan Ullander
Ystarvägen 29
906 25 UMEÅ

072-712 66 33

seKtiOner

Jönköpingssektionen:
Claes Staaf
Strandvägen 90 A
591 46 Motala

0706-777 976
jonkopingssektionen 
@hotmail.com

Vice sektionsordf:
Sven Öberg
Norra Bäckhultsgatan 7
332 31 Gislaved

070-558 81 61

Mittnorrlandssektionen:
Leif Ahlman
Kalkstensvägen 5
894 40 ÖVERHÖRNÄS

070-642 94 18
mufflers@telia.com

Vice sektionsordf:
Bill Andersson
Söredsta
880 50 Backe

070-779 25 39
0624-400 50

Örebrosektionen:
Arne Angermayr
Ösby
697 91 Pålsboda

019-23 08 62
073-802 96 02
arnemayr@telia.com

Vice sektionsordf:
MHRF- försäkringsansv.
Per-Håkan Andersson
Brändåsen Adolfsberg 110
692 93 Kumla
0708-24 27 97
019-5819 39
per-hakan@osg.nu

utgivningsplan för fordmagasinet

Nr1: MArS Nr 3: September
Nr 2: JUNI Nr 4: December

ForDMAGASINEt trYCKS AV 
Närketryck AB, Hallsberg

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

MEDLEMSAVGIFt
400:-/År

PLUSGIro
16 93 97-7

Försäkringsman Mittnorr
Hemrik Sahlin
Forsmoby 15
881 Långsele

070-33 10 477

Försäkringsman Södra
Peter Nilsson
Lugnadal 3187
280 20 Bjärnum

0451-173 65 • peterbes@telia.com 

försäKringsmän

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 Forddelar
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

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
Fax: 019-32 09 92
Mob: 070-326 04 43
Mail: custom@telia.com
www.custombildelar.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

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

Södra sektionen:
Bertil Persson
onslunda-Ådala
273 95 tomelilla

0417-301 66
bat_mobile@onslunda.nu

Vice sektionsordf:
Peter Nilsson
Lugnadal 3187
28020 Bjärnum

0451-173 65
peterbes@telia.com 

Tomas Björnfot
Hallsbergsvägen 55
694 72 ÖStANSJÖ

tel 0582-105 09
Mobil 070-746 86 02
epost@bjornkramizar.se

WeBBmAster
HEMSIDA

ForUM
SäLJES/KÖPES

www.CLUBoFAMErI-
CANForD.SE

Micke & Ingela Wiberg
timotejvägen 23
873 40 BoLLStABrUK

tel 070-660 07 60
0612-155 59
miwib@kramnet.se

shOpen

SEKRETERARE
Tuija Jansson Karlsson
Mårhult, Vånga
617 90 Skärblacka

tel 070-51 345 02

tujaka@hotmail.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.

VICE PrESIDENt
presidium

Göteborgssektionen:
Reine Ericsson
Norrmannebo 545
442 92 romelanda

0303-25 08 37
070-999 41 78
mia-reine@spray.se

rEDAKtÖr/Ansv.utg.

Claes Staaf
Strandvägen 90 A
59146 Motala

tel 0706-777976

fordmagasinet@hotmail.se

reDAKtiOn

tala om
vad du vill!
Det finns lediga 

platser 
i styrelsen!

kontakta börje eller 
tuija för mer  
information
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äldre klubbshopsaker  

rea 50%

priser shopsaker
jackan 795:- (Beställningsvara)

”påsen” 150:-
Klubbkeps 120:-

Beställ nya  

fräcka 

fordjackan!!!

SHoPENANSVArIGA
Micke & Ingela wiberg 
Blästabacken 31
837 40 BoLLStABrUK
tel 070-660 07 60  
alt 0612-155 59
E-post
miwib@kramnet.se
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