
 

   

Lidt nostalgi fra Lars Legaard 
 
Her et foto som viser en Ford T Touring 1924 (el-
sker 1923 – 
1925), da det dog 
efter min smag er 
de stærkeste 
modeller, også 
med produktions-
tal, elegance, 
kulturhistorisk 

påvirkning i Danmark inkl. fabrikken i 
Sydhavnen efter Heimdalsgade. 
 
Lars Klitgaard, og jeg henslæbte 3-4 år på Helsingør Maskinteknikum, og 
endte med at få diplomet (guderne skal vide hvor det er nu?) 
 
Før dette havde jeg i ”Prærieexpressen” mellem Farum og Kbhvn NV, på 
vej til Teknisk skole på Glentevej, ved Vangede Station, set taget af noget 
gammelt på hjul. 
 
En lørdag lånte jeg mine forældres bil, og forfulgte sporet. Det viste sig at 
være en fin Chevrolet 1929, 4-dørs Sedan i særdeles meget god stand. 
Hjemme igen hos mine forældre, som sagde at de 5.000 kr. som den ko-
stede – var OK. Det var i 1974/75. Lars K, og jeg startede den op og kørte 
den til Farum. 
 
Nu tænker læseren: ”Hvad har det med Ford T at gøre?” Jamen – jamen! 
 
Jeg VILLE have en T-model, lå og sprællede på sofaen: VIL HAVE  T-
MODEL!!!!! – Forkælet – Tja. Min mor sukkede, og min far gik surt ned i 
kælderen. 
Jeg færdiggjorde 29-Chevroletten, synede den og Viklit solgte den til Sveri-
ge. Så stod jeg pludselig med 17.000 kr. i hånden – sådan da. 
 
Så var der en flink mand som ville sælge en 2-dørs 26/27 til mig – Pris 
18.500 kr. Nåh, tænkte jeg, det går nu nok. Bilen stod på Fanø, og den ville 
blive kørt til Kbhvn. 
 
Æhm, da den skulle have benzin og frisk vand i Lunderskov ved Kolding, 
solgte ejeren bilen til tankejeren selv – Æv. 
 



 

   

Hos Hans Bo Jacobsen, alias Classic Cars i Skovlunde kunne jeg så købe 
en Ford T Touring 1924 fra Paraguay – pris 15.000 kr. 
 
T-Forden jeg købte af Hans Bo, var noget træt, men jeg samlede igennem 
årene mange dele. Feks var den så slidt, at forfjederen havde gnavet sig 
gennem forbroen, forskærmene blev holdt sammen af et stykke tværgåen-
de fladjern. 
 
Jeg solgte bilen til Alf Nielsen i Gilleleje, som så vidt vides har gjort den 
køreklar. 
 
Denne lille fortælling kan måske også supplere Alf´s viden om bilen. 

 
 
Mvh. Lars Legaard 


