
  

Ford T Bladet 
Nr. 61  Januar 2013 16. Årgang 

God jul og Godt nytår 
til alle vores medlemmer 



 

 - 2 -   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 april-bladet 2013 er 20. februar 2013. 
 
Alle er velkommen til at henvende sig både med spørgsmål, gode ideer 
eller indlæg til bladet, også hvis du har kritik til bladet, så lad os det vide, så 
vi evt. kan gøre både klubben og vores blad bedre, men husk at det skal 
være på skrift. 
 
Vi mangler altid stof til hjemmesiden, send til info@fordtklubben.dk, som 
Leif Munck tager sig af. 
 
Bladet bliver trykt og udsendt v/Østfyns Produktionshøjskole - Medie-
værkstedet.  
 
Forsiden: Turen gik til Ærø 2012, her på stribe ved Bandholm Havn. 

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 
Pierre Lefèvre 33 23 31 87 
Ole Andreassen 65 97 85 95 
Kurt Knudsen - suppleant 74 64 43 51 
Poul Thostrup Jørgensen – arkiv 62 50 22 27 

mailto:ford-t.bladet@ka-net.dk
http://www.ford-t.dk/
mailto:info@fordtklubben.dk
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Så indkaldes der til generalforsamling på Fyn 
Søndag den 10. februar 2013 
 
Adressen er: Motorbyen, Hvidkærvej 4, 5250 Odense SV 

 
Programmet er: 

 Kl. 11:00 Rundvisning i Motorbyen 
 Kl. 12:00 Ford T Klubben er vært med en let anretning: snit-

ter/smørebrød 
 Kl. 13:00 Generalforsamlingen starter 

 
I Motorbyen er der mange spændende køretøjer, bl.a. gamle biler, modelbi-
ler, modeltoge, så der skal nok være lidt for enhver at fordybe sig i. 
 
Hvis du ønsker at deltage i den lette anretning, bedes du venligst inden den 
1. februar henvende dig til Claus Olesen på telefon 59 50 71 55 eller mail: 
claus@clo.dk. 
 
Dagsorden til generalforsamlingen: 

 
1. Valg af dirigent 
2. Valg af stemmetæller 
3. Formandens beretning 
4. Klubbens regnskab 
5. Fastsættelse af kontingent 
6. Valg af formand 
7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer, følgende 

er på valg: 
a. Ole Frandsen  
b. Uno Andersen 
c. Pierre Lefèvre 

8. Valg af suppleant 
9. Indkomne forslag 
10. Eventuelt. 
 
 
Vi håber at se så mange som muligt til generalforsamlingen. 
 
Vel mødt og venlig hilsen Claus Olesen, formand 

mailto:claus@clo.dk
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Opslagstavlen 2013 

 
Fredericiamesse – kontakt 75 58 25 19 9. – 10. marts 2013 

 
Garagemøde – Kontakt 97 14 14 83 7.  april 2013 

 
Swap Meet – Andelslandsbyen Nyvang 28. april 2013 

 
”Vi mødes igen i Brugsen” se side 8 – starter den……………… 1. maj 2013 

 
Turen går til Skagen – kontakt senere 23., 24. & 25. august 2013 

 

Fredericia-messen 
Lørdag den 9. marts og søndag den 10. marts 2013 er der Bilmesse og Stumpe-

marked i Fredericiahallerne. Ligesom de tidligere år vil Ford T klubben være på 

vores stand i hal C med 1 eller 2 Ford T’er. Vi vil forsøge at få standen til at se 

præsentabel ud. Kom og få en hyggesnak om de gamle biler. Der er kaffe på kan-

den til alle besøgende – såvel klubmedlemmer som øvrige gæster.  

Vi vedlægger i dette klubblad en kupon, som giver rabat på adgangsbilletten til 

messen. Velkommen til Messen og på Ford T-standen. Torkild Hoff Andersen 

Der inviteres til garagemøde hos Poul Hedegaard Laursen 

Thorupvej 29, 7451 Sunds, den 7. april 2013, kl. 11:00 
Poul har mange spændende ting at vise frem på værkstedet. 
Han har bl.a. flere gamle biler, salg af reservedele og fremstilling af pladedele til 
bilerne mv. så det kan blive spændende at se. Der vil blive serveret lidt til maven.  
Tilmelding til arrangementet, bør af hensyn til traktement ske til Poul Hedegaard 
Laursen tlf.: 97 14 14 83, eller Claus Olesen, tlf: 59 50 71 55, mail: claus@clo.dk 
senest den 1.4.2013. 
 

Turen går til Skagen. 

Det er kommet mig for ørerne, at Elin og Jacob Christiansen fra Svenstrup har sat 
dato på en spændende tur/weekend den 23., 24. & 25. august 2013. Turen kom-
mer til at foregå omkring Skagen. Vejret er bestilt, og humøret må du selv med-
bringe. 
Du bør sætte et X I kalenderen allerede nu, hvis du synes at dette lyder spænden-
de. 
Elin og Jacob sætter alt ind for at få de endelige og spændende oplevelser på 
plads, til priser hvor vi alle kan være med, og i næste blad kommer det endelige 
program, pris samt tilmelding. Hanne/Red. 

mailto:claus@clo.dk
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“Biblen” genoptrykt. 
 
Der findes nok ikke mere omfattende bogværk om vores kære Fordvogne 
end Bruce McCalleys “Ford Model T – the car that changed the world”. 
 
Den er baseret på Bruce's egen forskning I kilderne hos Benson Ford 
Research Institute samt på andres. Den gennemgår udviklingen af Ford T 
før1908, alle ændringer frem til de sidste der laves I 1927 og faktisk til den 
sidste motor samles I 1941 (bortset fra de 7 der blev lavet I 2003). I bogen 
søges der også at tidsfæste hvornår de enkelte biler er lavet ud fra 
motornummeret, som jo også var bilens VIN (Vehicle Idendity Number – 
Køretøjets identitetsnummer). Desværre har der været en brand på Fords 
arkiver på et tidspunkt, så der er et hul I registrene. 
Det er en absolut “must have” bog for 
enhver Ford T entusiast, men den har 
været udsolgt fra forlaget de sidste 
mange år. 
 
Nu her et halvt år efter at Bruce 
McCalley døde, genudgives bogen – 
uændret – så den viden der er erhvervet 
siden bogen udkom er ikke indskrevet I 
bogen. Her må man ty til den “Ford 
Model T Encyclopedia” som Bruce har 
udgivet selv på et par CD'er. I skrivende 
stund kan den stadig købes hos Barbara 
McCalley, Bruces enke, men jeg ved 
ikke hvad fremtiden er for dette værk. 
Man kan iøvrigt se indholdet på den 
amerikanske Ford T klubs hjemmeside. 
 
Bogen er derimod nu genudgivet og kan bestilles over nettet fra forlaget og 
koster lige knap 30 $: 
http://www.oldcarsbookstore.com/model-t-ford-car-that-changed-world 
Hertil kommer fragt, told og moms men måske vores lokale 
reservedelsforhandlere vil tage den hjem? 
 
Michael Deichmann 

http://www.oldcarsbookstore.com/model-t-ford-car-that-changed-world
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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 tilspænding: ........................................................................ 55 ft/lbs. 
Rulle i timer skal altid være velsmurt 
Motorolie som type ....................................................................... Castrol XL 30 

 
 
 
Vi mødes igen i ” Brugsen” 
 
Til en aftentur for alle veteran-køretøjer, og det er altid den 1. onsdag i 
måneden. 
Vi kører altid fra mødestødet kl. 17.30 
 
Vi sørger selv for mad, drikke, evt. badetøj. 
Vi starter: 1. maj DagligBrugsen ”Tømmerup” Kåstrupvej 1, Kalundborg 
 5. juni Den springer vi over (National køredag) 
 3. juli  DagligBrugsen ”Nørupvej 16, 4420 Regstrup. 
 4. sept. DagligBrugsen i Havnsø 
 
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 sevær-
dighed eller en vej vi ikke kender. 
Vi spiser vores medbragte mad i det grønne, eller i et ”skur” 
 
Med venlig hilsen Claus Olesen, tlf. 59507155 
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Profilen 
 
Mit navn er Jørgen Boel Hansen og jeg er 74 år gammel og enkemand, da 
min kone døde for 4 år siden. 
 
Min datter Lis Boel 
Hansen deler min 
interesse for gamle 
biler. 
 
Jeg bor i Skovby ved 
Haderslev, er født og 
opvokset i Lunde ved 
Varde. Jeg er udlært 
automekaniker, har 
arbejdet som værkfø-
rer og kørt rutebil fra 
Haslev til Næstved. 
 
Jeg har været selv-
stændig Taxavogn-
mand i Kruså, haft 
cykelforretning i Pad-
borg, kørt turistbus i syv år på sydeuropa samt været selvstændig lastbil-
vognmand med kørsel i hele europa og østlandene under den kolde krig i 
Sverige med venstrekørsel samt Norge og Finland. 
 
Jeg har en Ford T Tudor fra 1926 som jeg fandt i Hoptrup i et dødsbo i 
2001. Den har været klodset op siden før krigen, men den var nogenlunde 
intakt. Det tog mig tre år at lave den. 
 
Jeg har været medlem af Ford T Klubben siden 2001, og jeg har arrangeret 
Himmelbjergturen fire gange. 
 
Det værste jeg har oplevet med Forden, var en knækket krumtap. Heldigvis 
skete der ikke noget med motorblokken. 
 
Jeg er meget glad for at være medlem af Ford T Klubben, der arrangeres 
mange ture og der er et godt kammeratskab. 
 
Venlig hilsen Jørgen Boel Hansen. 
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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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Køb og salg annoncer: 
 
Sælges: 
Ford Anglia 100E - 1959 - sideventilet (sidste årgang før model 
med skrå bagrude). Holder syn til 2018.  
Velkørende og ingen rust 
Henvendelse: Stig Madsen - 20118501 
 
Købes: 
Jeg mangler en værktøjskasse til min Ford T, der kan stå på trinbrættet. 
Den må max være 30 - 40 cm lang og ca. 18 
cm bred. 
 
Nb! Samme type som billedet. 
Henvendelse Claus Olesen - 40137155 / 
claus@clo.dk 
 

Stemningsbilleder & tændrørsproblemer 
fra turen til det Sydfynske øhav over Lolland, Ærø til Svendborg 

 
Finn Pedersen med hvide handsker 
 
T- modellerne ved Bandholm Hotel 
 
Kirsten og Ebbes bus & nøgen pige på 
gyngende grund i Fåborg 

mailto:claus@clo.dk
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TRÆKAROSSERIER 
Renovering af bestående eller opbygning af nyt 

 
Kalechebøjler og andre karosseridele i træ 

fremstilles på bestilling 
 
 

Poul Thostrup – Tlf.: 62 50 22 27 
 

 

 

 

Husk, at : 
Der kan søges tilskud til Ford T løb. Der kan søges et beløb op til 1000,- 
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 en rabat på i alt 
10%, når du som medlem handler. Du får 7,5 % i rabat (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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Begyndt at gå med ble! 
 
Min Ford T er blevet så gammel, at den er begyndt at gå med ble. Alderen 
taget i betragtning, er det vel ikke så mærkeligt, men sagen er den, at den 
spilder olie, der hvor kardanrøret går ind i gearkassen. 

 
Dette har jeg afhjulpet ved at binde en 
barneble omkring kardanrøret, men det 
er jo ikke holdbart i længden, så i vin-
ter skal det skilles ad, og så må jeg se 
hvad jeg kan gøre ved sagen. 
 
 
Venlig hilsen Jørgen Boel Hansen. 
 

 

 

Tur i det sydfynske øhav 

 
En stor tak til Ole Andreassen og Birthe, Ole Frandsen og Elin for en vel-
lykket tur i det sydfynske den 23. – 26. august 2012.  
 
Det var nogle oplevelsesrige dage med en blanding af tørt vejr, regn og sol. 
Svendborg vandrehjem, hvor vi boede, var rigtig godt med fine værelser og 
god mad. Jeg nød rigtigt hver dag, bare det at kunne sætte sig til et vel-
dækket bord er lykken. 
Jeg har med vilje ikke skrevet om selve turen, fordi Lis, min datter, har 
skrevet meget detaljeret om turen i Oktober Bladet. 
 
Venlig hilsen Jørgen Boel Hansen 
 

 

Faste annoncer i bladet Pris for 2013 
Bagsiden 1200 kr. 
Hel side 900 kr. 
½ side 450 kr. 

¼ side 250 kr. 

Sponsorside Min. 250 kr. 
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Nytårshilsen fra formanden. 
 
Så er 2012 gået og bilerne er sat i garage, og det er blevet tid til årets jule- 
og nytårshilsen fra formanden. 
 
Året har budt på mange dejlige ture rundt i landet, så en stor tak til alle der 
har arrangeret de forskellige løb. Det er altid spændende at komme rundt i 
landet, og se nye seværdigheder, samt være sammen med Ford T folk. 
Det er der flere der skulle opleve, og bakke op om, når der bliver arrangeret 
noget. 
 
Nyt i 2013 er, at himmelbjergløbet bliver flyttet fra Grundlovsdag til 
en weekend der ligger op af Grundlovsdag, mere om dette i næste 
blad. 
 
Sommerturen går til Skagen, den er Elin og Jacob i fuld gang med at tilret-
telægge, så det bliver også spændende. 
 
Program for disse ture kommer i kommende blade og på hjemmesiden. 
 
Jeg håber også, at i vil bakke op om vores generalforsamling, der afholdes 
i Motorbyen i Odense, se inde i bladet. 
 
Hermed vil jeg ønske jer og jeres familie en god jul og et Godt Nytår. 
 
Men venlig hilsen 
 
Claus Olesen  
Formand. 
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Med tak til vores sponsorer samt alle vores 

annoncører i Ford T klubben Danmark, og husk, at 
der altid er plads til én til! 
 

Mindstetaksten for sponsorstøtte er 250 
kr. og der vil samtidig blive indsat et link 
på vores hjemmeside med sponsornav-
net. Hvis du er interesseret, bedes du 
henvende dig hos vores kasserer Leif 
Munck. 
 
 

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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Bilen der ikke ville køre fremad 
 
Alle som deltog i turen til det Sydfynske Øhav, ved at min bil strejkede da vi nåede 
afslutningen af turen lørdag, den ville ikke køre fremad. Mange både kloge og 
mindre kloge stod på hovedet i gearkassen og var enige om, at det var dèr pro-
blemet var, efter gentagne ganges skubben frem og tilbage blev hjemtransport på 
hidkaldt trailer en nødvendighed. 
Et par måneder efter  i en varm garage, måtte der nu gøres noget. Fejlen skulle 
findes, og jeg og Stig (som efter at have set på flere biler spurgte om han kunne 
købe den, han har nu købt bilen), gik i gang med at fjerne trynen for at se hvad 
gearkassen gemte. Her var der intet at bemærke. Der var blevet fokuseret så me-
get på en bule i trevle-
sien, som skulle indi-
kere, at der var kom-
met noget i klemme 
nedefra, men hvad? 
Det skal lige fortælles, 
at inden bilen startede 
på turen, var trevlesien 
blevet set efter, og da 
var den bulefri. 
Efter en del spekulati-
oner, kom jeg i tanke 
om, at trevlesien hav-
de stået op ad det ene 
baghjul og var væltet, 
da bilen blev rokket 
frem og tilbage. Heref-
ter er der måske blevet 
trådt på sien, så bulen er fremkommet. 
Jeg besluttede nu at tage motoren ud for at adskille gearkassen, men inden vi kom 
så langt, skulle jeg da lige mærke efter slør i kardankryds og det kunne drejes 1/3 
omgang uden hjulene fulgte med. Herefter blev kardan afmonteret, og jeg konsta-
terede, at spidshjulet sad løst på kardanen, og når man drejede på kardan gik den 
stramt på èt punkt, ellers så alt ud som nyt.  
Vi måtte adskille kardanen for at se hvorfor den gik stramt. Bingo – Der manglede 
en stor del af bøsningen til spidshjulslejet! Flagerne skulle ud gennem lejet, som 
også var blevet deformeret, og herefter var havnet i bagtøjet. Her var årsagen til, 
at bilen ikke ville køre fremad. 
Herfra var opgaven simpel. Bagtøj og differentiale blev skilt ad og vasket rent, og 
nu kunne delene samles efter indkøb af: ”Bøsning, leje og pakninger” 
 Uno Andersen
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