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Lidt skriveri fra Lars Legaard 
 
Lars Legaard har for nogle år tilbage haft korrespondance med Graham 
Clarke + Neil Tuckett, som ville sælge ”Shabby Habby” en urestaureret 
Austin 1928 Pick up.  
 
Her fandt han ud af, at Graham også var Ford T mand. Neil Tuckett har 
skrevet en del bøger, men har intet skrevet om en Max Beaumont. Max 
deltog i de første Himmelbjergløb i tresserne. 
 
Lars husker ham som en mand med meget stor karisma, hvor han optrådte 
med 2 – 3 biler, udlovede præmier – stående iført hård stråhat, butterfly og 
fin stribet lys jakke. Han var om end ikke andet – damernes ven. Som en 
lille dreng i de voksnes selskab så Lars meget op til ham. 
 
Noget må være sket siden han faktisk er blevet fortiet væk siden. Han var i 
RAF, og kom alvorligt til skade med det ene ben. 
Det levede han med i mange år, men man har fortalt at på en rejse til Ba-
hamas, styrtede Max ned af en betontrappe. 
 
Hans eneste kommentar var: ”Jeg vidste, at det satans ben én dag ville 
tage livet af mig!” Hvorefter han døde. 
 
 

Billedet er en Ford T 
1912 med  
Max Beaumont fra 
England ved rattet 
taget ved Himmel-
bjergløbet 4. juni 
1962 
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Lidt fra en anden tur til Himmelbjerget – skrevet af Th. Ry Andersen 
 
Det blev kaldt VI Ford T Rally, og historien er hentet fra Bilhistorisk Tids-
skrift, nr. 2 Oktober 1964, og direkte afskrevet stod der: 
 
Traditionen tro blev Ford T Rallyet kørt den første søndag i juni og denne 
gang med stor international deltagelse, idet der var tre vogne fra England 
og ti fra Sverige. 
Løbet kørtes som sædvanlig som et præcisionsløb over 55 km lutter asfalt-
vej, med 34 km/t og 2 min. interval. I alt deltog 43 vogne. Formanden for 
det engelske  Ford T Register, Max Beaumont imponerede ved at bringe 
tre vogne til Danmark, hvoraf den ene, en 1923 lastbil, blev overlegent ført 
af fru Tove Hartmann fra Virum. Fruen havde aldrig kørt en Ford T indtil 
dagen før rallyet. Vejret var strålende varm sommervejr indtil hjemkørslen 
som endte i regn og torden. En enkelt Fordvogn forvildede sig i Århus ga-
der og slap først ind på ruten efter en times søgen. Han fik trøstepræmien, 
udsat af Max Beaumont, for at komme sidst i mål. 
Der var i øvrigt masser af præmier, både engelske og danske. Vinder af 
rallyet blev Åge Schreiber med sin 1927 model. Nr. 2 blev Knud E. Peter-
sen, Skive, og nr. 3 Jørgen Nørgård, Hellerup, Fru Ruth Nellernarin vandt 
Ladies Cup og fru Hartmann fik præmien, til den der for første gang førte 
en Ford T, galant udsat af den altid oplagte Max. 
Blandt de svenske vogne var der adskillige brass-radiators. Af hensyn til 
teknikernes og dommernes svaghed for blankpudset messing, var det øn-
skeligt, om man til næste rally havde en klasse for den kantede køler og én 
for den afrundede. Præmien for den mest velholdte vogn gik for anden 
gang til A Praag i Stockholm – det var en brass radiator. 

 
 
 

Max Beaumonts Ford 

TT lastbil, med føreren 

fru Tove Hartmann. 
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Batterier til alle biler, Mc & både 

også til din Ford T 

 

Amerikansk Nitram SAE 30, 40 & 50 

samt gear-olie 

 

CCJB ApS 
Claus Christensen 

Vesterbygårdsvej 12, 4490 Jerslev 

tlf. 21 82 32 84 

ccjb@mail.dk 
ring evt. 40 61 49 91 

Svarer også aften og weekend 
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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  
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