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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 januar bladet 2015 er 20. november 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:  
Ford T Tudor 1926, står i Den gamle by i Århus.

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 & 2015 

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

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

 
Fredericiamesse – kontakt - 75 58 25 19 21. & 22. marts 2015 

 
Fredericiamesse – kontakt - 75 58 25 19 17. & 18. oktober 2015 

 

Fredericiamessen i efteråret. 
Så er der atter gang i messen. Ford T Klubben vil være at træffe på stan-
den i Hal C med udstilling af div. genstande. Kom og få en snak. Der er 
kaffe på kanden til vores medlemmer, og der er i dette blad vedlagt en 
rabatbillet til indgangen. 
Vel mødt. 
 

Ole Spang Frandsen har noget i støbeskeen: Tur til Tyskland sidst i 

juni 2015!! 

Turen vil gå fra Fyn – Flensburg – Kiel – Lübeck – Sassnitz – ca. 600 – 800 

km, det kommer an på, hvilken vej det kommer til at gå. Færge til Trelle-

borg i Sverige – Trelleborg til Helsingborg, ca. 100 km. og hjem igen. 

Turen vil strække sig over 8 – 10 dage, fredag til søndag sidst i juni. Jeg vil 

gerne vide hvor mange der vil med, før jeg tilrettelægger turen. Kontakt mig 

inden december, så jeg kan nå at få noget i bladet til januar 2015. 

(husk deadline til 

blad er 

20. november 2014, 

Red)  

 

Henv. 

Ole Spang Frandsen, 

Toften 9, Måre, 

5853 Ørbæk, 

 

Tlf.: 65 98 23 06 

eller 20 45 78 75 
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Millioner af Ford Model T er stadig i daglig brug! – Gl. artikel lånt af 

Poul Hedegaard. 

 

I omtrent tyve år har Ford Model T vognen været den førende indenfor Automobil-

industrien, og er stadig den vogn, der er mere i brug end nogen anden. Verden 

over er endnu mere end 8 millioner Model T vogne i daglig aktivitet – et sandt tro 

vidnesbyrd om den stærkt byggede vogns pålidelighed og økonomi. 

 

På grund af den mægtige kapital som er bundet i disse automobiler, og i forbindel-

se med, at mange af dem vil blive kørt endnu i flere år, vil Ford Motor Company 

stadig fremstille reservedele til dem, indtil Henry Ford personlig føler, at den sidste 

Model T er en saga blot. 

 

Ford Motor Companys princip har altid været ikke alene at fremstille et godt auto-

mobil til en billig pris, men også at sørge for, at automobilets levetid var det længst 

mulige med et minimum af omkostninger. 

 

Overalt i verden, hvor De end bor, kan De altid købe ægte Ford reservedele til 

Model T med den samme garanti som tidligere, vel vidende, at De vil få den bedste 

betjening, som tænkes kan, således at De endnu længe kan have værdi af de 

penge, som er fastlagt i Model T automobiler. 

 

Alle ægte Ford reservedele er, som De ved, fremstillet af det samme materiale og 

på samme måde som de originale dele i det færdige automobil, og samtidig er, i 

overensstemmelse med Ford Motor Companys principper, prisen meget lav. 

 

For at De stadig kan få den største ydelse af Deres vogn og ydermere forlænge 

dens levetid, foreslår vi, at De kører den ind til Deres nærmeste Ford forhandler, 

lader ham undersøge den og give Dem et tilbud på de reparationer, som måtte 

være nødvendige. De vil da måske finde, at det kun behøver at være en lille ting i 

vedligeholdelsen, som skal til for at skabe bedre værdi og sikre Deres vogn endnu 

mange tusinder af kilometers kør- sel. 

 

 

Som det ses af det meste af ovenstående, gælder samme principper stadig ca. 
100 år efter Model T´s fødsel. (Red.)
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Turen går til Himmelbjerget 2014  

Lørdag den 14. juni var det tid til den årlige udflugt til Himmelbjerget med 
de glade Ford T folk. Vejret var godt, og bilen sat på trailer – Klar til afgang 
tidlig morgen. 

Vi skulle mødes på Brandmuseet i Kjellerup til morgenkaffe og rundtur på 
museet. Det blev en fin og nostalgisk oplevelse, specielt for de, som kan 
huske alle de udstillede genstande. Der lød mange sjove historier om 
barndomsoplevelser. Derefter gik det ad de skønne danske biveje (og om-
veje på grund af vejarbejde samt omkørsel) til frokost hos AP Plus i Silke-
borg. Solen skinnede, og vi nød også resten af turen til Himmelbjerget. Her 
var dækket op på græsset i solen med langborde, hvid dug og kaffe med 
hjemmebagt kage. Vi følte os som VIP-ere blandt de mange mennesker, 
som også havde valgt denne skønne dag til en udflugt med familie og ven-
ner.  

Efter hyggeligt samvær og megen snak, var det tid til at sætte næsen mod 
moderne bil og trailer for at køre hjemad. 

Tusind tak for en utrolig veltilrettelagt tur (tak for pudsekluden, som vist var 
beregnet til mændene ikke?) Vi håber på, og glæder os til en oplevelse 
næste år. 

Kærlige Ford T hilsner fra Kurt og Inger i Tinglev. 

Lørdag den 14.6 gik turen til Himmelbjerget. Turen var tilrettelagt af Poul 
Erik Just og Betty samt Jens Jørgen og Else Binderup. 

Jeg kørte hjemmefra Skovby v/Haderslev tidlig morgen i det fineste solskin. 
Vi skulle mødes på Kjellerup Brandmuseum, Lis stødte til der. På museet 
fik vi kaffe samt en rundvisning. Mange af de lastvogne, som blev brugt 
som brandbiler har jeg kørt i magen til som nye, og det tyder på, at jeg selv 
også er blevet veteran. Fra Kjellerup kørte vi mod Silkeborg ad små og 
kringlede veje, som jeg aldrig har kørt på før, en rigtig køn tur. 

I Silkeborg spiste vi frokosten hos AP Plus Bilsyn: Pølser med kartoffelsa-
lat, øl og vand. Derefter kørte vi langs vandet til Himmelbjerget. 

På Himmelbjerget sluttede vi af med kaffe og hjemmebag. Slut på en me-
get veltilrettelagt tur af Just og Binderup. En stor tak til jer alle fire. 

Hermed venlig hilsen fra Jørgen og Lis Boel Hansen 
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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! Husk at Poul Thostrup stadig opdaterer  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. 
 
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% ra-
bat på alt, når du handler som medlem af Ford T Klubben. Fordelin-
gen er 7,5 % i rabat til dig (husk at skrive, at du er Ford T medlem) 
og klubben får 2,5 % af købet.  

 
 
 
Alternativ parkering

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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En stor tak til vores sponsorer ved Tour de Hvidebæk 2014 
 

Nordisk Veteranforsikring, Andelslandsbyen Nyvang, 
Dansk Veteranbil Klub, Ford T Klubben, GF Forsikring, 
Klippehjørnet i Ubby, Nordea Kalundborg, OK Benzin, 
SuperBrugsen i Ubby, Vestsjællands Bilsyn i Slagelse, 
Vestsjællands Veterantog, Odsherred Bilcenter, 
Veterandele v/Leif Munck og Ubby Fri & Efterskole 
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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 Jørgen 
Lindgreen er født i 
1948 i Himmerland i en 
lille by ved navn Ged-
sted. 
 
Jeg bor i dag ved Bo-
rup på Midtsjælland. 
Har en Ford A Tudor 
årgang 1930 som er 
kørende, og en Ford T 
Tudor årgang 1926 
som i år (2014) for 
tiende år er under re-
staurering. 
 
Ford Aen har jeg fået af min bedstefar som var smedemester i Nibe, 
da jeg fik kørekort som 18 årig. Vognen fik jeg synet og indregistreret 
i 1966 og afmeldt igen i 1970 pga. militærtjeneste. Vognen kom igen 
ud at køre i 2002 med tidstypiske nummerplader og med samme 
nummer - U513 som Bedstefar havde i Nibe fra 1946 til den blev 
afmeldt i 1960. 
  
Mit medlemskab i Ford T klubben er tilbage fra 2004 hvor jeg meldte 
mig ind i klubben for at annoncere i T bladet efter et restaurerings-
emne og selvfølgelig for klublivet, hvis det en dag skulle lykkes at få 
bilen indregistreret. 
 
Har ikke, pga. manglende køreklar bil, deltaget i ret mange Ford T 
arrangementer men weekenden ifm. 100 året for Ford Ts produktion i 
2008 på Ubby Efterskole hvor vi var inviteret til at køre med Poul 
Thostrup fra Tullebølle om lørdagen og Ebbe Carmel om søndagen 
var en rigtig god oplevelse 
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Postillonen kommer – Gl. artikel venligst udlånt af Poul Hedegaard 

Man behøver ikke at gå ret mange år tilbage i tiden for at træffe postillonen. Dens 

ankomst blev imødeset med en vis spænding og interesse, og den vakte derfor 

altid røre i byen. Den bragte gode eller dårlige budskaber med fra nær og fjern. Det 

var en langsommelig transport, men frem kom brevene. 

Tiderne skiftede. Udviklingen tog fart, og der måtte hurtigere befordringsmidler til. 

Postillonen afløstes af jernbaner, og automobiler besørger nu befordringen af post 

til og fra storbyens forskellige posthuse. 

Den moderne postillon er Fordvognen. I mange lande er den indtrådt i Postvæse-

nets tjeneste, såvel som i andre Stats- og kommunale institutioner, og i handel og 

industri beskæftiges flest Ford lastvogne. 

Priserne på Ford ½ og hel Ton lastchassis er verdens laveste. Fordmotoren er 

ankerkendt som pålidelig og driftsikker. Hel ton lastvognen er forsynet med snek-

ketræk – Gearsystemet er det letteste at betjene. Standardgear (7½ - 1) giver 

latsvognen maximumkraft, hvorimod det specielle gear (51/16 – 1) forøger vog-

nens hastighed med 10 km. i timen, og vognen egner sig da til hurtig varekørsel. 

Lad nærmeste Ford forhandler demonstrere Ford lastvognen. Forhandlere overalt i 

Danmark. 

Kære medlemmer og venner 
Nu da køresæsonen er ved at være ovre, vil jeg lige ønske jer 
alle et rigtig godt efterår, forhåbentlig med mange gode timer 
med bilsysler og andet ”vigtigt”. Vi har haft nogle rigtig hygge-
lige og sjove dage/timer sammen, og jeg håber at det vil genta-
ge sig til næste år.  
Mange efterårshilsner og på genkig i januar Bladet fra jeres re-
daktør Hanne Andersen 
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Stemningsbilleder fra Tour de Hvidebæk 2014
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”Vi mødes i Brugsen” den 6. august 2014 
 

Vi deltog i en Ford T Touring fra 1914. 

Den er efter en del renovering blevet 

køreklar, og den kørte fint indtil hjem-

turen, her var der lidt problemer, der 

var en utæthed så olien løb ud, men vi 

kom da helskindet både ud og hjem. 

Vejret var, som det i øvrigt har været 

en stor del af sommeren, meget varmt 

og solen stod højt på himlen. Alt var som det skulle være. 

 

Vi mødtes i Ruds Vedby og her 

var 33 forskellige køretøjer der 

skulle deltage. Claus Olesen 

bød velkommen, og Dirch Glad 

meldte sig som fører for hele 

konvojen. 

Dirch førte os ud over åbne 

marker, igennem grønne enge 

og under store træer i det smuk-

ke vestsjællandske, og vi endte i 

DVK´s klubhus i Løve, hvor vi spiste vores medbragte mad. Herefter gik 

turen hjem hver for sig efter en dejlig tur. 

 

Den første ”Vi mødes i Brugsen” tur blev kørt den 3.5.2006, og jeg er sikker 

på, at alle der deltager synes at ideen er god. Den tur vi lige har kørt var nr. 

44 i ”Vi mødes i Brugsen” turene, så 

jeg kan regne ud, at næste års sidste 

tur bliver nr. 50, mon der bliver arran-

geret noget særligt til den tid? 

 

Det var en rigtig god og flot tur, tak for 

det Dirch. 

 

Med venlig hilsen Hanne Andersen 
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Jeg har modtaget dette billede 

fra Niels Sørensen med flg. 

skrift: 

Jeg har fået min Ford T fra løb 
på Roskilde Ring i tresserne. 
Hvor mange løb den nåede at 
vinde, har jeg ikke fået oplyst, 
men der stod Lillesø på bilen 
da jeg købte den i ca. 1970. 
  
Har fået billedet fra Historisk 
Forening i Roskilde 

Liden tue vælter ofte stort læs – Gl. reklame fra Ford Motor Company A/S 

 
I erkendelse af denne sandhed har Ford 
ikke villet løbe nogen risiko med sit kø-
lingssystem. 

Ford kølingssystem – Thermo-Syphon – 
er det enkleste og mest effektive af alle – 
ingen pumpe, som bliver utæt eller går 
itu. Det er simpelthen motorens tempera-
tur, der får vandet til at cirkulere. Jo 
stærkere varme, jo hurtigere cirkulation, 

hvorved motoren konstant holdes på den mest effektive varmegrad. 

I alle punkter følger Ford kølingssystem det princip, hvorefter Ford er fremstillet – 
største ydeevne og pålidelighed nået ved enkelthed i konstruktion. 

Venligst leveret af Poul Hedegaard 

 

 

 

 

 

Ford har planetarisk transmission, dobbelt 
tændingssystem. Thermo – Syphon køling. 
Smøring efter stænkeprincippet og 3-punkts 
motorophængning. 
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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 – 2.000 kr. 
2 stk. trådhjul, 21” – 1927 – 600 kr. 

 
 

Sælges: 
 
Forruderamme 
 

 
Vandpumpe til Ford T  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Efter oprydning et hav af dele – helst 
samlet 
 
Henvendelse tlf.: 20 74 44 86 

Henvendelse  
Tlf.: 40 30 89 90 
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Tour de Hvidebæk 2014      af Michael Deichmann 

Så gjorde de det igen, Uno & Hanne af Ubby. Et velplanlagt og –gennemført vete-
ranbilløb over en weekend i det vestsjællandske. Løbet er for biler før 1940, og lige 
børn leger nu engang bedst. 
Modellen er den snart velkendte – vi mødes på Ubby Fri- og Efterskole i løbet af 
fredag eftermiddag, kører selve løbet lørdagen og har så en ”tur med kulturelt 
indhold” søndag formiddag og skilles så efter frokosten på efterskolen. 
Der er mange Ford T’er på deltagerlisten, men det er jo også et arrangement med 
Dansk Veteranbilklub og Ford T klubben som fælles arrangører så det er jo ikke så 
mærkeligt. Der er dog stadig flere udenfor Ford T klubbens kreds der finder frem til 
denne lille perle af et løb og i år var der da også flere medlemmer af Ford T klub-
ben der viste nogle af deres andre køretøjer frem. 
Turen lørdag startede fra ”hovedkvarteret” Ubby Fri- og Efterskole og gik først til et 
pit stop ved Ubby Brugs, hvor der kunne tankes benzin på det sponsorkort vi hav-
de fået af OK eller vand i Brugsen til fører og passagerer. Derefter gik det vestover 
ad ”Ford T veje” til næste pit stop ved Undløse Kirke. Her var vi lovet at der skulle 
være et toilet, der var åbent, men det var der ikke. Vi fik dog fat i Menighedsråds-
forkvinden, der kom og lukkede op, så der kunne tappes af og gøres plads til nye 
forsyninger af væske fra ”Servicevognen”. 
Herefter gik det videre vestover mod Holbæk og nærmere bestemt Andelslandsby-
en Nyvang, hvor vi kørte ind frit og samledes omkring Zonen stationen og vogn-
mandens garage. I garagen blev vi budt velkommen og fil lidt at vide om hvordan 
man arbejdede i Andelslandsbyen – bl.a. at man som hovedregel kopierede de 
gamle huse efter originale tegninger eller opmåling, frem for som på Frilandsmu-
seet ved Kgs. Lyngby, hvor man genopfører de originale huse sten for sten. Heref-
ter kom så madpakkerne fra Ubby Fri- og Efterskole meget tilpas leveret i en fin 
Austin A35 fra omkring 1950. Man var alligevel gået hen og blevet sulten. Efter 
frokosten kunne vi gå rundt og se lidt på f.eks. det arbejdende (oste)mejeri og 
husmandsstedet. Efter ca. 1½ times ophold i Nyvang var det tid at komme ud på 
landevejene igen. Igennem Holbæk og ud på den gamle Oddenvej op i Odsherred, 
hvor vi næsten traditionen tro fik eftermiddagskaffen hos Odsherred Bilcenter i 
Svinninge. Mens vi var der mærkede vi at 
der var andre der havde arrangementer i 
Odsherred idet et større antal amerika-
nerbiler kom kørende forbi bilforretningen 
og også spredte grupper af Harley-
Davidson motorcykler kørte forbi. 
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Se så at få den motor 
afbalanceret  

Kan man få det hos  

Ford T Service 

Efter 30-40 minutters ophold gik turen ”hjemad” mod Ubby – i alt en tur på 105 km. 
Lørdag aften var der som sædvanlig 3 retters gallamiddag med amerikansk lotteri. 
Gevinsterne er sponsorgaver og indtægten er med til at betale arrangementet.  
Søndag morgen gik starten også efter morgenmaden, og der kørte vi mod Høng, 
hvor Vestsjællands Veterantog holder til i en remise og en stor vognhal. Klubben 
råder over et DSB Litra K damplokomotiv, som vi så de var ved at skifte nogle 
kedelrør på. Derudover har de et antal ”rystevogne” fra DSB. Derudover har de en 
driftsklar Triangel skinnebus fra 1926 og en anden Triangel som de har lånt af 
Nordsjællands Veteranbane som er fra 1927. Derved er de i stand til at køre som 
man gjorde på privatbanerne med 2 sammenkoblede Trinagler, hvor man kørte 
med den ene i den ene retning og den anden i den anden retning. Den Triangel 
der ikke kørte var så med som almindelig vogn. Under restaurering havde de yder-
ligere ”rystevogne” og et Marcipanbrød – et dieselelektrisk lokomotiv bygget til 
privatbanernes godsdrift af Frichs i Århus i 1952. 
Efter at have besigtiget ”staldende” blev Triangelvogntoget kørt til perron og efter 
at vi havde fordelt os i de to vogne, kørte vi til Gørlev ad klubben egen veteranba-
ne på ca. 5 km. I Gørlev ligger den gamle station lige ved sukkerfabrikken, som 
tidligere var stor godskunde på banen. Her var der holdt i 20 minutter hvor vi igen 
kunne købe drikkelse og her også is fra en campingvogn opstillet af klubben til 
formålet. Herefter gik turen tilbage til Høng og derfra hjem til Ubby igen. 
Frokost på skolen og farvel og tak og måske på gensyn i 2016 samtidig med at 
formanden for Ford T klubben lige kom til at for annoncere ”Tour de Tibirke – 21. 
internationale Nordsjællands rally” til sommeren 2015. Det skal blive spændende 
at se hvad det lige ender med at blive!  
Uno og Hanne – tak for et rigtig godt veltilrettelagt arrangement – og vi er garante-
ret klar igen i 2016 
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Med venlig hilsen fra Jørgen Boel Hansens tur-dagbog. 

 Lørdag den 10. maj kørte jeg til konfirmation 
 

 Søndag den 11. maj kørte jeg over til Elin og Ole Frandsen. Ole har afbalance-
ret gearkassen samt lavet en bøsning med pakdåse for at forhindre oliespild. 
Så nu skal den prøves af. Det gik meget fint. Vi drak morgenkaffe hos Elin og 
Ole og herefter kørte vi til Marius Petersen for at se hvordan det hele begyndte. 
Efter rundvisning tilbage til Elin og Ole hvor vi spiste vores madpakke. Hjemtu-
ren gik også fint. 

 

 Torsdag den 5. juni, Store køredag, kørte jeg til Wedelslund. Et gods som ligger 
mellem Silkeborg og Århus. Lis var også med. Der var over 1.300 biler samlet 
og vi parkerede på gårdspladsen og i den store park. Det var det fineste vejr, 
både stille og med sol. Kl. 14:30 begyndte regnen, men det ødelagde ikke tu-
ren. 

 

 Fredag den 4. juli – 6. juli. Tour de Hvidebæk Lis og jeg kørte hjemmefra Skov-
by ved Haderslev fredag og vi ankom til Ubby Fri & Efterskole kl. 14:00 med 2 
timers pause undervejs. Efter ankomsten fik vi anvist værelse, om aftenen var 
der middag. Det er godt, at jeg ikke skal spise så god mad hver dag, tænk hvad 
det kunne ende med. 

 

 Lørdag kørte vi ad en masse kringlede små veje til Andelslandsbyen Nyvang, 
hvor vi spiste frokost. Et meget interessant sted, hvor man kan gå rundt en hel 
dag for at se det hele. Derefter kørte vi til Odsherred Bilcenter hvor vi fik efter-
middagskaffen og herefter kørte vi tilbage til Ubby. Det var en varm og rigtig 
køn tur. Om aftenen var der festmiddag. Maden var rigtig god og efter midda-
gen var der Amerikansk lotteri. 

 

 Søndag efter morgenmaden kørte vi til Vestsjællands Veterantog hvor vi kørte 
med et gammelt Triangel tog fra sidst i tyverne. Jeg var rigtig i mit es, for jeg har 
selv kørt Italien med en Triangel turistbus, en rigtig dejlig bus at køre med. Tri-
angel lastvogne og busser var et fælles fabrikat, og blev bygget i Odense, og 
togene i Randers. Efter togturen, kørte vi tilbage til Ubby, hvor vi fik frokosten 
og turen var slut for denne gang. En rigtig stor tak til Hanne og Uno for nogle 
dejlige dage. Herefter gik turen til København for at besøge min bror. Om man-
dagen kørte vi fra København og hjem til Skovby. Ford Tén klarede turen uden 
så meget som én udsætter. 

 

 Lørdag den 19-20 juli var jeg til veterantræf ved Mekanisk Museum i Holbøl, tæt 
på Kruså. Det er to hollændere, far og søn der har museet. Der var mange ud-
stillere med biler, lastbiler, tyskere med traktorer og beboelsesvogne, stationæ-
re motorer og skibsmotorer, men kun én Ford T. En ung journalist fra Jyske 
Vestkysten Åbenrå spurgte om hun måtte skrive om min Ford T. Det fik hun lov 
til og om søndagen var der 2 sider om Ford T samt et billede af mig og bilen. 
Det var en rigtig skøn oplevelse. 
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Nå Fritz hvorfor tog det så lang tid 

Teknik  - v/ Ole Spang Frandsen 

Ekstra olie rør direkte ind i det i det forreste 
hovedleje, olien kommer ned sammen med 
bolten der spænder hovedleje.  

 
 
Måde at få aksel  tæt 
for olie ved koblings 
aksel 
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