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Årligt klubkontingent: 225 kr. ISSN: 1901-9289 

 
Bladredaktion/sekretær: Hanne Andersen 
Adresse: Enggårdsvej 67, Ubby 
Postnr./by: 4490 Jerslev Sj. 
Telefon: 59 59 57 41 - 40 68 34 00 
Mail: ford-t.bladet@ka-net.dk 
Hjemmeside: www.ford-t.dk   
 
Obs! Deadline for indlæg til oktober bladet 2014 er 20. august 2014 
 
Alle kan henvende sig med indlæg. Hvis du evt. har lyst til at vise andre 
hvad du går og sysler med i din garage, afsæt en dato og giv mig besked, 
så sætter jeg indbydelsen i bladet. Lad mig det også vide, hvis du har gode 
ideer eller kritik til bladet, herved kan både klubben og vores blad gøres 
bedre, men husk at det altid skal være på skrift. 
 
Vi mangler altid stof til hjemmesiden, send til info@fordtklubben.dk, som 
Leif Munck tager sig af eller til Hanne Andersen, ford-t.bladet@ka-net.dk 
 
Bladet bliver trykt og udsendt v/Østfyns Produktionshøjskole - Medie-
værkstedet.  
 

Forsiden: Der var 1, der var 2, der var mange T Fordér  med på tur da Ole 

Frandsen havde arrangeret kombineret garagedag og køretur på Fyn. Her 

gør vi ophold hos Marius Pedersen, hvor vi så mange spændende veteran-

maskiner, hørte historien om Marius samt smagte nyrøget rygeost. Mums! 

Bestyrelsen i Ford T Klubben 
Claus Olesen - formand 59 50 71 55 
Leif Munck - kasserer 49 26 64 20 
Ole Frandsen 65 98 23 06 
Torkild Hoff Andersen 75 58 25 19 
Uno Andersen 59 59 57 41 
Kurt Knudsen 74 64 43 51 
Ole Andreassen 65 97 85 95 
Finn Wagner Nielsen - suppleant 65 31 64 06 

Poul Thostrup Jørgensen – arkiv 62 50 22 27 

mailto:ford-t.bladet@ka-net.dk
http://www.ford-t.dk/
mailto:info@fordtklubben.dk
mailto:ford-t.bladet@ka-net.dk
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Opslagstavlen 2014 

 
Stumpemarked i Vildsund – kontakt 40 27 57 96 28. juni 2014 

 
Tour de Hvidebæk – kontakt 59 59 57 41 4., 5. & 6. juli 2014 

 
Stjerneløb i DVK regi - se DVK Blad 16. – 17. august 2014 

 
Løb i Sønderjylland 5., 6. & 7. september 2014 

 
Fredericiamesse – kontakt - 75 58 25 19 18. & 19. oktober 2014 

 
Stumpemarked i Herning – kontakt 97 15 16 03 15. november 2014 

 

Stumpemarked i Vildsund 
Traditionen tro afholdes der stumpemarked på Vildsund Strand, Ved Stranden 2, 
Vildsund, 7700 Thisted. 
Den 28. juni 2014 fra kl. 8.00 til 16.00 - Stadeplads kun 150 kr. betales ved ind-

gangen - Ingen tilmelding            Arrangør T. Mailund, t lf. 40 27 57 96  

                                                    E-mail: t.mailund@mail.dk 

Tour de Hvidebæk, 4., 5. & 6. Juli 2014 

Alle køretøjer fra før 1940 er velkommen til at deltage. Det bliver igen afholdt på 
Ubby Fri & Efterskole, Hovedgaden 8, 4490 Jerslev og til en attraktiv pris. Husk, at 
alle drikkevarer skal købes på skolen. 
Vi mødes fredag eftermiddag den 4. juli efter kl. 15:30. Her vil der være ind-
kvartering og hygge samt efterfølgende 2 retters menu kl. 18:30 og senere kaffe og 
kage. 
Lørdag kl. 8:00 spiser vi morgenmad, og kører herefter en tur ud i naturen, hvor vi 
spiser vores frokost. Sidst på eftermiddagen vender vi tilbage til skolen, hvor man 
kan gøre sig klar til festmiddagen, som består af 3 retters menu samt aftenkaffe og 
kage. Hvis der er nogle der vil underholde så giv endelig besked til Uno Andersen. 
Søndag kl. 9:00 spiser vi morgenmad og kører en mindre tur og herefter retur til 
skolen hvor vi spiser frokost kl. ca. 13. Herefter slutter vi af. 
Prisen er 675 kr. pr. person. Dette er for overnatning i 2 pers. rum inkl. måltider – 
drikkevarer købes på skolen.  
 
Du bedes selv medbringe, dyne, hovedpude, lagen og håndklæde. Husdyr er ikke 
tilladt. 
Bindende tilmelding og betaling til Uno Andersen, tlf.: 59 59 57 41, eller mail: 
uno@ka-net.dk kontonr. Oplyses ved tilmelding og du er først tilmeldt, når din 
betaling er registreret. Seneste tilmeldingsfrist er den 1. juni 2014. Princippet er 
først til mølle, da der er begrænsede sovepladser, hvis du vil overnatte andre ste-
der, er det for egen regning, og du bedes selv sørge for reservation. 

mailto:t.mailund@mail.dk
mailto:uno@ka-net.dk
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Tur i Sønderjylland – Åbenrå og omegn 5., 6. & 7. september 
 
Program for turen – Der er fuld forplejning inkl.opredning hele weekenden. 
Ankomst den 5.9. eftermiddag til Fjordlyst Åbenrå 
 
Lørdag starter vi kl. 9:00 efter morgenmad (fra kl. 7:30) 
Vi kører en tur nord og syd for Åbenrå Fjord hvor frokosten indtages hos Ford i 
Åbenrå. Kaffen får vi serveret på Kalvø Badehotel. 
Aftensmad og hygge på Fjordlyst. 
Søndag kl. 9:00 efter morgenmaden kører vi til Damgård Mølle og traktormuseum. 
Herefter videre til Sikringsstilling Nord i Lerskov Plantage 
Skrub af frokost på Fjordlyst kl. ca. 13:00 
 
Tilmelding: 
Hytte:  2 personer m. hund (under opsyn) á 1.500 kr. pr. person. 
Værelse: 2 personer á 1.500 kr. pr. person. 
 
Sørger du selv for overnatning (evt. camping), bestilles for egen regning: 1.000 kr. 
pr. person. 
Bindende tilmelding og indbetaling senest 1.5.2014. 
Kontonr.: 7990-0001065973 - Husk at anføre dit navn på indbetalingen. 
Tlf.: 74 64 43 51 (efter kl. 18:00) OBS! Ingen tilmelding på mail. 
 
Fjordlyst Åbenrå camping tlf.: 74 62 26 99 
www.Danhostel.dk/aabenraa 
Vi glæder os til at se jer og krydser fingre for godt vejr og god tilslutning 
Mange kærlige Ford T hilsner fra Kurt & Inger i Tinglev. 

 
Aabenraa Fjordlyst Camping 
 
Aabenraa ligger skønt placeret i bunden af fjorden, med en lækker badestrand 
midt i byen.  
 
Byen er omkranset af skovklædte bakker, med masser af muligheder for ture på 
cykel eller til fods. 
 
Området omkring Aabenraa er bl.a. kendetegnet ved sine mange vandmøller, flere 
af dem er flot restaureret og nogle danner ramme for restauranter og brugskunst. 
 
Aabenraa er en gammel søfartsby, med stolte traditioner og en bemærkelsesvær-
dig historie, der blandt andet fortæller om Aabenraabådenes sejlads på kinakysten.  
 
Aabenraa er centralt placeret for et besøg i Sønderjylland, med udflugtsmål til 
mange seværdigheder i Sønderjylland og grænselandet.

 

http://www.danhostel.dk/aabenraa
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Ford T – tur til Kerteminde maj 2014 - Arrangeret af Elin og Ole Frandsen. 

Vi kom tidligt op om lørdagen, havde pakket T-eren dagen før og skulle bare af 

sted i tide. Havde glemt Tina´s taske hjemme men spildte kun 15 minutter. Herefter 

til Korsør hvor vi skulle møde de andre T-ere kl. 8 og følges samlet over Store-

bæltsbroen. Dette var dog ikke så nemt, da nogle af dem havde højere gearing i 

bagtøjet, og som sådan kunne køre lidt hurtigere. Vi kom dog over med tungen ud 

af halsen og samledes igen ved første frakørsel på Fyn. Videre gennem Nyborg 

mod Ørbæk, hvor der ventede morgenkaffe og brød hos Elin og Ole.  

Så gik turen gennem det fynske landskab ad alle de små idylliske veje med nogle 

stop undervejs for at samle op på de rigtige tidspunkter. Stor ros til arrangørerne 

for dette. Vi holdt ind undervejs for at få en tår at drikke, og fortsatte herefter til 

Hindholm Egnsmuseum, hvor vi spiste vores medbragte mad og fik lov til at se 

egnsmuseet. Meget interessant og imponerende, i og med det var overtaget fra en 

privat samler og herefter indrettet i den gamle skole. Efter museet fortsatte vi til 

Fynshoved hvor vi ligeledes gjorde holdt et øjeblik. Det var på daværende tids-

punkt begyndt at småregne, så vi fortsatte hurtigt mod Kerteminde, hvor vi blev 

indlogeret på Vandrehjemmet. En hurtig douche og i noget andet tøj, og herefter 

over i restauranten til aftensmaden kl. 18, med lækker buffet, dessert og kaffe. 

Trætte efter en lang dags ”anstrengelser” tørnede vi ind omkring 22:30 og var oppe 

igen næste morgen til morgenmad kl. 8:30, med mulighed for at lave en madpakke 

til senere på turen. Turen gik herefter tilbage til 

Elin og Ole, og efter en hurtig kop kaffe gik 

turen til firmaet Marius Pedersen A/S, hvor vi fik 

en rundvisning og fik forklaret hvordan firmaet 

var startet i sin tid. Ligeledes så vi nogle af de 

gamle maskiner som man havde fremstillet 

førhen. Som et kuriosum fik vi nyrøget rygeost 

på franskbrød til kaffen bagefter. Virkelig læk-

kert og originalt. Så gik turen tilbage til Elin og 

Ole for sidste gang, hvor der var mulighed for en tår at drikke og et besøg i systuen 

og på værkstedet, inden næsen atter vendte hjemad. Vi fulgtes ad til Korsør igen 

og kørte herefter hver til sit.Nu var turen jo gået så fint med den gamle bil, så den 

syntes måske lige at vi skulle have en hilsen med på hjemvejen. Vi var nødt til at få 

renset brændstoftilførslen 3 gange inden vi til sidst nåede til Rejnstrup, ca. 6 km. 

hjemmefra. Der var ikke andet at gøre end at få bilen op på et fejeblad og få den 

hjem. Skidt i karburatoren og ikke noget trykluft ude på landevejen. Nå, skidt, det 

kan ikke spolere en aldeles dejlig week-end sammen med gode venner. 

En stor tak til Elin og Ole Frandsen for et storartet arrangement. Vi ses snart igen, 

Tina og Stig Madsen, Glumsø.   
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Ford T indstillingsmål: 
 
Dæktryk: 30x3½” ........................................................................................ 55 lbs 
Dæktryk: 21” ............................................................................................... 32 lbs 
Forhjul spidsning: ................................................................................... 1/8-1/4” 
Ventilspillerum ikke større end 1/32” eller mindre end: ....................... . 1/64” 
Tændrørselektroder: ................................................................................... 1/32” 
Tændingsrækkefølge: ................................................................................. 1243 
Tændspoler platinafstand: ................................................................. 1/32-1/64” 
Tændspoler strømforbrug: ......................................................... 1,2 – 1,4 amp. 
Frigang mellem magnetklamper & spoler: ....................................... .025-.040” 
Lav tænding = ................................................................................................ 2½”  
mellem midt bolt holdefjeder & midt hul for reguleringsstang 
Topstykke til spænding: ....................................................................... 55 ft/lbs. 
Rulle i timer skal altid være velsmurt 
Motorolie som type ....................................................................... Castrol XL 30 

 
NB! Poul Thostrup opdaterer stadig Ford T arkivet med alt relevant for Ford T 
Klubben, så venligst hvis du ligger inde med avisudklip, billeder eller andet, 
så er Poul meget interesseret. 
 
Der kan søges tilskud til Ford T løb. Der kan søges et beløb op til 2000,- kr. pr. 
løb, som kun er Ford T løb, men det skal forud annonceres i bladet. 
Ved ansøgning – henvendelse til formanden Claus Olesen. 
Beklager, der havde sneget sig en fejl ind i bladet for januar måned, hvor der står 
at der kan søges op til 2.500 kr. men 
det er kun 2.000 kr. Undskyld (red.) 
 
Der er oprettet et link på Facebook til 
Ford T klubben, adressen er 
http://www.facebook.com/fordtklubben 
 

 
Klubben har en aftale med 
www.veterandele.dk  De giver 
10% rabat på alt, når du handler 
som medlem af Ford T Klubben. 
Fordelingen er 7,5 % i rabat til 
dig (husk at skrive, at du er 
Ford T medlem) og klubben får 
2,5 % af købet.  

 

http://www.facebook.com/fordtklubben
http://www.veterandele.dk/
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Batterier til alle biler, Mc & både 

også til din Ford T 

Amerikansk Nitram SAE 30, 40 & 50 

samt gear-olie 

K. Christensen 

59 50 80 71 

40 61 49 91 
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TRÆKAROSSERIER 
Renovering af bestående eller opbygning af nyt 

 
Kalechebøjler og andre karosseridele 

fremstilles på bestilling 
 

Poul Thostrup – Tlf.: 62 50 22 27 
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Fredericiamessen forår 2014 – af Hanne Andersen 

Nu er der pakket sammen efter Fredericiamessen for dette forår. Igen var det en 
succesfuld udstilling med Ford T, motor monteret med bore- og fræseværktøj, Ole 
Frandsen med hans målerudstyr og hans efterløber samt Poul Hedegaard med 
hans spændende Ford T ting, fjernsyn med sjove Gøg og Gokke film mv.  Ford T 
Klubbens trailer var ”som altid” repræsenteret. Den indeholder jo vores hjerte i 
klubben, nemlig borde, stole, flag, kaffekander og alt det andet, som vi bruger når 
vi er ude for at præsentere klubben. 
Standen var som altid godt besøgt, der er rigtig mange der kommer og sætter sig 
ved bordene, drikker kaffe og spiser småkager, og der er også rigtig mange 
spørgsmål til både vores udstillede motor og ikke mindst bilerne. 
Vores stand bliver også brugt som mødested, medlemmerne imellem hvis der er 
behov for hjælp, bytte reservedele m.v.  
Vi som opholder os på standen får talt rigtig mange ting igennem som vi har gået 
og tumlet med i løbet af vinteren, samt vi får og giver gode ideer videre. Altså en 
rigtig god oplevelse. Med tak for hyggeligt selskab til de som jeg mødte i foråret 
2014 og på efterårligt gensyn i oktober fra Hanne Andersen. 
 
Det koster meget lidt af få en Model T Fordvogn repareret  
Gl. artikel lånt af Poul Hedegaard. 

 

Da priserne på ægte reservedele til Ford Model T er yderst rimelige, og da autori-

serede Ford forhandlere holder faste lave arbejdspriser, vil De altid kunne få Deres 

vogn gået efter mod en overkommelig betaling. 

Det vil være god økonomi for Dem, at lade den nærmeste autoriserede Ford For-

handler undersøge Deres vogn, og lade ham give Dem et overslag over, hvad det 

vil koste at føre den i stand. De vil erfare, at De ved eventuelt at ofre nogle få kro-

ner kan få deres vogn til at køre sikkert og pålideligt endnu tusinder af kilometer. 

For ca. 100 kr. kan De få motoren og transmissionen fuldstændigt efterset og 

istandsat. I denne pris er der indbefattet nye plejlstænger, udboring af cylindrene 

og hvad der ellers er nødvendigt. Raslen forebygges nemt og billigt. Dørene efter-

spændes for ca. 4,75 kr. I almindelighed behøves der kun meget få reservedele. 

Der er heller ingen grund til at køre med en medtaget vogn. De kan få den oplake-

ret for ca. 100 kr. Buler i karosseri og døre fjernes for en ringe pris. Det koster kun 

6,75 kr. at få en bagskærm monteret og 7,75 kr. for en forskærm. 

Det vil uden tvivl betale sig for Dem at lade den autoriserede Ford Forhandler at gå 

Deres vogn efter. Ved at lade ham gøre dette, får De mere for de penge, De har 

givet for vognen, og den kan endnu i årevis være Dem til gavn og glæde som et 

fortræffeligt, økonomisk transportmiddel.  
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Mindstetaksten for sponsorstøtte er 250 kr. og der vil samtidig 
blive indsat et link på vores hjemmeside med sponsornavnet. 
Hvis du er interesseret, bedes du henvende dig hos vores kas-
serer Leif Munck. 

 

Med tak til vores sponsorer samt vores annoncører i 
Ford T klubben Danmark, og husk, at der altid er plads til én til! 

 
 
 
 
 

 
Revisor Partner  
 

Bogføringsassistance, moms- og perioderegnskaber, budgettering, 
skatterådgivning, udarbejdelse af årsregnskaber, selvangivelser og 
skatteberegning. Telefon 49 26 69 65 www.revipart.dk  
 
Poul Hedegaard sponserer venligst strømmen på standen 
v/Fredericiamessen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.revipart.dk/
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Profilen 

Jeg hedder Jens Halck er 57 år og er 
bosiddende i Hvidovre.  
Hvorfor nu Ford T - Jeg som ellers har 
lavet damp- og diesellokomotiver gen-
nem de sidste knap 40 år Det skyldes 
den simple årsag, at jeg blev lokket med 
et godt tilbud.  
 
Historien er den, at min svigerfar, da 
han blev 18 fik sin fars gamle Ford T at 
køre rundt i på Bornholm. Den blev op-
staldet i forældres garage i 1956 og 
indtil huset skulle sælges, hvor Ford’en fandt ny ejer i Rønne. Det blev ikke 
rigtigt til noget med at restaurere Ford’en, så svigerfar blev for 5 år siden 
tilbudt at købe den tilbage, men han mente ikke, at han ville påtage sig at 
få den restaureret, så familien blev spurgt og ja sådan et tilbud er jo svært 
at sige nej til – så nu er jeg på omskoling i reparation af bil. Det er nu ikke 
lige sådan at komme ind i en ny branche, der er meget der skal læres og 
gøres, som fx at sådan en bil jo skal have en garage – så den gamle car-
port måtte udskiftes. Efter et par års planlægning og byggeprojekt kunne 
Ford’en komme til Hvidovre december 2012. Status: Generelt har den det 
godt, sliddele skal selvfølgelig udskiftes, men jeg har ikke fundet nogle 
større skavanker. Vognen er adskilt og samling er påbegyndt.  Hvor lang tid 
der vil gå det spørger jo alle om, og svaret er: ”Ikke i år”, men måske, vi får 
se, en dag kan jeg forhåbentlig deltage i klubbens løjer med eget køretøj. 
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Vi mødes igen i ” Brugsen” 
 

Til en aftentur for alle veteran-køretøjer. 
Det er altid den 1. onsdag i måneden. 
Vi kører altid fra mødestødet kl. 17:30. 
Vi sørger selv for mad, drikke, evt. badetøj og ”værktøj”. 
Vi starter: 07. maj Brugsen i Raklev Gl. Nyrupvej 1, Kalundborg 
 04. juni Super Brugsen i Høng 
 02. juli Super Brugsen i Vig 
 06. aug. Dagli Brugsen i Ruds Vedby 
 03. sep. Super Brugsen, Nyvej 7, Jyderup 
 
Der er ingen tilmelding.  
 
Vi kører en tur ud i landskabet på den egn hvor vi mødes. 
 
Det kan være, at en lokal vil være vores ”fører” og måske 
vise os en seværdighed, eller en vej vi ikke kender. 
 
Vi spiser vores medbragte mad i det grønne, eller i et ”skur” 
 
Den sidste tur i september, den 3. starter i Super Brugsen i 
Jyderup og afsluttes i Mørkøv Cafe (Mørkøv Hallen), hvor der kan bestilles 
dagens ret og en øl eller vand for 90,00 kr. pr. person. 
 
Der skal gives besked/tilmeldes til Leo eller Nette senest mandag den 
01.09.14 kl. 12:00, telefon nr. til Mørkøv Cafen er 53 13 44 40. 
Maden er Dagens ret. 
 
Med venlig hilsen Claus Olesen 59 50 71 55. 
 
 

Er der virkelig ikke flere, 
der har oplevet noget siden 

April Bladet ????? 
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Jeg hedder Poul Hedegaard Laursen 

 

Jeg bor midt i Jylland, få 

kilometer nord for Herning, 

og har boet her på egnen fra 

jeg begyndte at gå i skole. 

Efter endt skolegang hjalp 

jeg min far med landbrug, 

indtil jeg kom i lære som 

automekaniker hos Herning 

Motor Compagni, daværen-

de Ford forhandler i Her-

ning. Jeg købte min første 

Ford A medens jeg var i lære, og har ejet en Ford A hele tiden siden. Kort 

efter udstået læretid, foråret 1963, blev jeg indkaldt til militæret, Hærens 

Tekniske Korps. Først rekruttid i Varde, så Bådsmandsstrædes Kaserne med 

sergentskole. (det var før der var noget der hed ”Fristad”). Derefter nogle 

måneder på værkstedet i Oksbøllejren. Resten af min soldatertid tilbragte 

jeg som FN-soldat på Cypern, et spændende ophold med reparation af for-

skellige militære køretøjer. 

 

I 1965 begyndte min karriere som selvstændig mekaniker. Jeg fik overladt 

et hjørne i maskinhuset og indrettede et lille værksted her, samtidig købte 

jeg et folkevogns-rugbrød til servicevogn. I 1969 købte jeg stedet her, en 

lille landejendom uden jord, og laden blev indrettet som værksted. Efter i 

nogle år at have arbejdet med almindelige biler og traktorer, var jeg i 1976 

blevet involveret så meget i arbejde med veteranbiler, at jeg bestemte mig 

for at droppe arbejdet med almindelige køretøjer og så koncentrere mig om 

veteranbiler. Og det har jeg aldrig fortrudt. De første år arbejdede jeg med 

forskellige mærker, men efterhånden kom det til at handle udelukkende om 

Ford T og Ford A. Import af reservedele fra USA begyndte og ligeledes 

fremstilling af karosseridele, mest til Ford A. Snyder’s Antique Auto Parts i 

Ohio køber mange karosseridele. Ligeledes køber jeg stort set alle Ford T 

og Ford A reservedele hos ham. Snyder’s Antique Auto Parts er et meget 

seriøst firma, og jeg har aldrig oplevet problemer i vores mangeårige sam-

arbejde. Det er også blevet til et par besøg hos ham i forbindelse med jeg 

har været i USA. Jeg har 4 gange besøgt det store Hershey Swap Meet i 

Pennsylvania, en kæmpe oplevelse hver gang. En god oplevelse var det  
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også, hos en lokal Ford A reservedelsforhandler i Pennsylvania, at se han 

havde karosseridele ”Made in Sunds” på lager. 

Jeg har altid kun været mig selv på værkstedet og til alt det øvrige der følger 

med. Gennem mit arbejde med Ford T og Ford A er jeg kommet i kontakt 

med mange spændende og interessante mennesker. Jeg er meget glad for 

samarbejdet med Ford T klubben, og ser hver gang med stor glæde frem til 

at være med på standpladsen i Fredericia. 

Men det handler ikke om Ford T og Ford A det hele. Jeg har en svaghed for 

MG-sportsvogne. Ikke helt ved siden af, for tingene hænger lidt sammen. 

Henry Fords søn Edsel var vild med MG sportsvogne og ligeledes Edsels 

søn Henry Ford II.  

I fritiden gælder det børn og børnebørn og blandt andet hus, have, antikvite-

ter, folkedans, lystfiskeri, Y’s Mens Club og selvfølgelig at komme ud at 

køre i de gamle biler. Min Ford T Centerdoor 1921 er ved at tage form, og 

forhåbentlig kommer den snart ud at køre. Ford T er en speciel bil og meget 

spændende at arbejde med. 

 

De bedste Ford T hilsner, Poul Hedegaard Laursen 

 

Et par ord fra redaktøren. 

Poul Hedegaard Laursen er altid at finde på vores stand i Fredericia, og han 

arbejder med en tilpas levering af div. reservedele til bilerne så alle kan 

være tilfredse. Han er tillige en vellidt mand og tror jeg, kendt over det dan-

ske land, ja det skulle heller ikke undre mig at han er kendt i andre nordiske 

lande, tak for godt samarbejde Poul Hedegaard Laursen. 
  
 

Mekaniker 

Poul Hedegaard Laursen 
Thorupvej 29  DK 7451 Sunds   Danmark 

Tlf:+45 97 141483  
 post@poul-hedegaard.dk 
www.poul-hedegaard.dk 

 

Ford T & Ford A 
Reservedele 

 

SE.nr.26422450

mailto:post@poul-hedegaard.dk
http://www.poul-hedegaard.dk/


 

 - 17 -   



 

 - 18 -   

Køb, salg og efterlysning! 

Sælges: 
2 stk. nye vulstdæk – 30 x 3 ----1.500 kr. 
5 stk. nye 5,20 x 12 --- 1.500 kr. 
Ford Håndbog  April 1924 
Ford Håndbog August 1922 
Nimbus Vejledning fra Nimbus nr. 10301 
B.S.A. Motorcycle instruction Book 1933 Models 
Ford Katalog over reservedele Model T 1928 
Ford Katalog over reservedele Model T 1931 
Katalog over reservedele Model A og AA 1928 
Katalog over reservedele Model A og AA 1929 
Til 1925  - 1927: 
Chassisramme m. udenlandske papirer – 2.500 kr. 
2 stk. trådhjul, 21” – 1927 – 600 kr. 
Købes: 
Ford T topstykke lavt – gammel fra 1909 - 1912 

 
Forruderamme sælges: Henvendelse tlf.: 20 74 44 86 

 
 
 
 
 
 

 

Sælges: 

Triumph Speed Twin – årgang 1951 - Meget fin stand 

Henvendelse bedst aften: 59 50 89 06 

 
Sælges: 
Lyskontakt til Ford T 1915-17. 
NOS (ny del fra gammelt lager) 
Original nr.: T-6589-X 
Poul Hedegaard 97 14 14 83 
 
Dørhåndtag til lukket Ford T 1924-27 
NOS (ny del fra gammelt lager) 
Original nr.: T-17130-BRX 
Poul Hedegaard 97 14 14 83 
 

Henvendelse  
Tlf.: 40 30 89 90 
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Køb, salg og efterlysning!  - fortsat 

 
Sælges: 
 
Ford T Tudor Årgang 1927, velkørende og i særdeles fin stand. 
Fremstillet i det sidste produktionsår - Stel nr.: 14652339. 
Gartner Mose i Glamsbjerg købte den fra ny - Synes næste gang i 2016. 
 
Pris: 90.000 kr. 
 
Kurt Bisgaard Kjeldsen 
Amtsvejen 145, Mellerup 
8930 Randers NØ 
Mobiltlf.: +45 29 93 18 62   
Tlf.:         +45 86 44 18 62 
E mail: kurt@bisgaard.net 

Tekst og illustrationer på 

siderne 17, 20, 21 & 22 er 

taget fra hæfte indsendt af 

Jørgen Brøcher. 

Hæftet er trykt og offent-

liggjort i December 1913, 

og udgivet af Ford-Motor-

Companys Forhandler for 

Danmark. 

mailto:kurt@bisgaard.net
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Vanadium stål! 
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