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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 2016 er 20. novenber 2015. 
 
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 bladet, send til Hanne Andersen, ford-t.bladet@ka-
net.dk 
 
Bladet bliver trykt og udsendt v/Østfyns Produktionshøjskole - Medie-
værkstedet.  
 
Forsiden:  

I stribevis af biler ved Borgernes Hus i Veng fra turen til Him-
melbjerget 2015.

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:ford-t.bladet@ka-net.dk
mailto:ford-t.bladet@ka-net.dk
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100 års fødselsdag i Øster Syv. 
 
Torben og Eve Hyllehøjs Touring 1915 samt Pia 
og Niels Touring 1915 havde slået sig sammen, 
og inviteret både Ford T samt Ford A til en dag 
som vi har nydt i fulde drag. Der deltog 31 for-
skellige ”legekammerater med ledsagere” Vejret viste sig fra den bedste 
side, og vi ankom igennem en flagallé. Ja arrangørerne havde haft travlt. 

De havde også bygget en sa-
loon, som vores ledsagere 
kunne gå igennem, når de 
skulle nyde div. lækkerier. Det 
startede med hjemmebagte 
boller med alt hvad dertil hører. 
Alt var lavet meget fantasifuldt 
og flot, og  vi kunne lege ude 
på marken imens, for vi kunne 
ikke komme igennem svingdø-
rene, og vi sviner og larmer 
også for meget. 
Vi startede på en lille tur alle 

sammen i den skønneste natur, igennem små landsbyer, som mange ikke 
engang ved hvor ligger. Efter denne skønne tur, og da alle var ankommet 
retur, spiste vi vores medbragte mad på ”vores legeplads”. 
Efter megen snak og fælles hygge 
skulle vi endnu engang på tur, denne 
gang lidt længere væk hjemmefra, 
men stadig en flot tur. 
Da vi igen ankom til Øster Syv kunne 
vi heller ikke vente længere. Nu blev 
der serveret lagkage, og der var rige-
ligt lagkage til alle. Nu hyggede vi os 
sammen igen, dvs. vores dæk blev 
sparket til (som nogen siger). 
Da vi blev trætte af det, skulle vi spise 
aftensmad, og der var sat 8 stk. grill op, og der var indkøbt ca. 25 m. kam-
steg som blev grillet samt dejlige pølser, hertil blev der serveret grøn salat, 
kartoffelsalat, brød samt dressing til det hele. Det var en pragtfuld dag, og 
vi siger tak for alt det dejlige i har gjort for os. 
Med mange kærlige hilsner fra en anden gammel Touring 1914 og ledsa-
gere Uno og Hanne Andersen 
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Opslagstavlen 2015 & 2016 

 
Aars stumpemarked & Veteranudst. – kontakt 40 27 64 64 26. september 2015 

 
Fredericiamesse – kontakt -65 97 85 95 17. & 18. oktober 2015 

 
Tur til Holland – Se side 5 6. – 8. november 2015 

 
Herningmesse 14. november 2015 

 
Tour de Hvidebæk – kontakt 40 30 89 90 1., 2. & 3. juli 2016 

 
 

Fredericiamessen efterår 2015! 
Så er der igen messe i Fredericia.. Ford T Klubben vil som vanligt være at 
træffe på standen 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. 
 

Tour de Hvidebæk 2016! 
Husk allerede nu at sætte kryds i kalenderen. Tour de Hvidebæk fortsætter, 
men da der er kommet nye medarbejdere på skolen, har vi hverken priser 
eller andet praktisk på plads endnu, men vi prøver at lave det i samme 
prisniveau som det plejer, men kun datoen er fastsat. Mere om dette arran-
gement når alle aftaler er på plads. 
 
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.veterandele.dk/
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Bustur til Ford Museum Den Haartog  

Tag med på tur til Ford Museum fra fredag den 6. til søndag den 8. novem-
ber 2015. 
 
Afrejse fra København den 6. november kl. 8.00. Mulighed for opsamling 
på vej til Rødby.(Opsamling i Roskilde og Køge)  
 
Overnatning på Amstel Botel, Amsterdam, inkl. morgenmad. 
Prisen er inkl. 2 overnatninger, entre på Museet og frokost, samt aftensmad 
lørdag aften. 
 
Pris for turen pr. person i dobbeltværelse kr. 2.350,00. Tillæg for eneværel-
se kr. 450,00. 
 
Tilmelding på www.OK-Rejser.dk eller tlf. 22 72 27 11 senest tirsdag d. 29. 
september 2015 

 
 

Priser for annoncering i bladet! 
Hvor i bladet Priser for 2015 

Bagsiden 1200 kr. 

Hel side 900 kr. 

½ side 450 kr. 

¼ side 250 kr. 

Sponsorside Min. 250 kr. 

http://www.ok-rejser.dk/
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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! Ekstra tillæg til Ford T indstillingsmål fra Poul Hedegaard. Tekst oven-
over bliver tilrettet senere (red.) Original engelsk tekst se side 11. 
 
Der kan være variation i de forskellige timer typer, med hensyn til tændingstids-
punkt. Det er derfor vigtigt at sikre sig at timeren er indstillet rigtigt.  
Afmonter forreste tændrør, hold en tommelfinger over hullet samtidig med at en 
anden person drejer motoren rundt med haandsvinget. Du kan mærke naar stem-
plet er paa vej op i kompressionslaget. Ved hjælp af f.eks. et stykke svejsetraad 
fanger du nu stemplet og finder TDC (top dead center). Tændingshaandtaget ved 
rattet skal være helt oppe, lav tænding. Nu tilpasses længden på forbindelsesstan-
gen, saaledes at tændspolen for forreste cylinder stopper med at snurre. 
Tændspolen for forreste cylinder skal snurre hvis tændingshåndtaget føres 
nedad til høj tænding). Man kan ogsaa bruge en prøvelampe forbundet mellem 
batteriet og forbindelsen til forreste tændspole, naar lampen slukkes er tændings-
tidspunktet indstillet. 
Det korrekte tændingstidspunkt, tændingshaandtaget ved rattet helt oppe (lav 
tænding), er 15 grader efter TDC.  
 
Ovenstående er tilrettet af Poul Hedegaard, og nu tilføjet noget tekst fremhævet 
med sort tekst. 
 
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 1000,- kr. 

pr. dag ved 2 dages løb, som kun er Ford T løb, men det skal forud annonceres i 
bladet. Ved ansøgning – henvendelse til formanden Claus Olesen. 
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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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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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Engelsk tillæg Ford T indstillingsmål  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sælges:  
2 stk. nye vulstdæk – 30 x 3 ----1.500 kr. 
Ford håndbog april 1924 
Horn til Ford A 
Nimbus vejledning fra Nimbus nr.10301 
B.S.A. Motorcycle instruction Book 1933 Models 
Ford katalog over reservedele model T 1928 
Katalog over reservedele model A og AA 1928 
Ford A håndbog 1930 – 1931 (56 sider) 
Til 1925 - 1927: 
Chassisramme m. udenlandske papirer – 2.000 kr. 
2 stk. trådhjul, 21” – 1927 – 600 kr. 
 

Henvendelse 
Tlf.: 40 30 89 90 
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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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Himmelbjergturen 2015   

Lørdag den 30. maj var jeg til Gråsten Oldtimer. Det var 25. gang det blev holdt, og 
jeg har været med alle gangene. Torsdag den 4. juni kørte jeg op til min datter Lis i 
Horsens og overnattede. Fredag den 5. juni på Fars dag kørte vi til Wedelslund 
Gods, som ligger mellem Silkeborg og Århus. Der var ca. 2.000 klassiske biler 
samlet på godset, plus besøgende. Der var opvisning i Luften med et Spitfire Ja-
gerfly fra 2. verdenskrig. 
 
Dagen efter den 6. juni samledes vi 
hos Jens Jørgen og Else Binderup for 
at køre til Himmelbjerget. De har en 
masse fine biler samlet, alle førkrigs 
biler. Efter morgenkaffen kom der en 
lirekassemand og spillede for os.   

 
På turen besøgte vi en gård, hvor man lave-
de Citroén 2 CV fra bunden. Der var mange 
eksemplarer af Citroén og det var meget 
interessant. Herefter kørte vi til Borgernes 
Hus i Veng for at spise til middag. Vi fik bøf 

med kartofler, sovs, løg og salat. Det smagte herligt 
 
Efter middagen kørte vi til Himmelbjerget og var der på 1½ times ophold, og heref-
ter kørte vi retur til Jens Jørgen og Else hvor vi fik eftermiddagskaffen og afsluttede 
turen. 

 
En rigtig stor tak til Just, Betty, Jens Jørgen og Else for en fin og veltilrettelagt tur til 
Himmelbjerget. Jørgen Boel Hansen  
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Lidt hverdag fra Jørgen Boel Hansen 

 

Lørdag den 27. juni kørte jeg til Als med Ford Tén, en tur tilrettelagt af 
DVK. Vi samledes ved Dybbøl Ban-
ke i det fineste vejr, og herefter kør-
te vi ad små og snoede veje til 
Vagns Saab Museum.  
Fra museet kørte vi til Munkegård 
Traktormuseum ved Nordborg. Der 
er mere end 200 traktorer samlet og 
i pæn stand. Her spiste vi vores 
medbragte mad. 
Efter dette kørte vi til Dyvig Badeho-
tel, hvor vi drak eftermiddagskaffen og afslutningen gik til Augustenborg 
Slotspark. En rigtig god tur. 

 
Søndag den 5. juli var jeg med i 
optoget til ringridningen i Aabenraa. 
Det var rigtig fint vejr, klar himmel 
og meget varmt. 
 
Lørdag og søndag hhv. 18. & 19. juli 
var jeg på Mekanisk museum ved 
Hokkerup lige før grænsen, også i 
fint vejr. 
 

Lørdag den 8. august kørte jeg til et bryllup i Vojens også i det fineste vejr. 
Hver eneste tur jeg har kørt i sommer har vi haft godt vejr. 
 
Med venlig hilsen Jørgen Boel Hansen 
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Ole S. Frandsens store drøm om Ford T ture 
 
Tysklandsturen var den sidste tur af mange ture jeg hade drømt om siden vi var 
med første gang ved turen Danmark rundt i 2003 som var planlagt af Jon og Ka-
ren. (Jeg havde en drøm om at Elin og jeg vil besøge alle de lande der har græn-
ser ind til Danmark). Siden var det Færøerne i 2005, som Henrik Westengaard 
planlagde, så var det Norge i 2006 og siden Sverige i 2007 (Elin og jeg har siden 
også været i Stockholm 2 gange alene i Ford T) før turen kom til England og Skot-
land i 2011 og nu Tyskland i 2015. Nu er det endelig lykkedes sammen med gode 
venner i Ford T klubben. En stor tak for at I ville deltage i de mange ture jeg har 
planlagt sammen med Elin. 
 
Vi blev meldt ind i klubben i 2002 var med på Himmelbjergløb samme år, hvor 
mange løb i Danmark vi har været med til ved jeg ikke, men det er mange, jeg har 
regnet lidt på hvor mange km jeg har kørt, det er nok blevet til 40.000 km eller 
mere siden jeg købte bilen i 2002. Så hvem siger at en Ford T ikke kan køre lange 
ture? Det er hermed bevist, at hvis de er vedligeholdt og i god stand, så kører de 
langt 
 Elin Christophersen og Ole S. Frandsen 

Billedet er fra 2002 hvor vi købte 
bilen, den køres i garage for første 
gang 

1. præmie vundet ved turen Danmark 
Rundt i 2003. 
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Ford-T tur til Nordtyskland 

 
Turen startede med morgenkaffe i Nyborg. Madpakkehvil i Kolding og så sydpå til 

Kobbermøllen(museum), der ligger lige syd for grænsen. Herefter gik turen til før-

ste overnatningssted i Walsbull hvor vi fik en dejlig tysk schnitzel til aftensmad.  

Næste morgen gik turen til Dannevirke, hvor vi gik en tur til skansen samt besøgte 

museet. Her fik vi 1864 genopfrisket og mange oplysninger om tidlige tiders urolig-

heder i området, og grunden hertil. Andet overnatningsted var en  landevejskro i 

Grevenskrug nær ved Kiel. Næste punkt på ruten var Zur Linde i  Ratzbek. Her tog 

vi en eftermiddagstur til Lübeck og gik en tur i den gamle bydel og så den genop-

byggede kirke, den berømte byport og marcipanmuseet samtidig med vi nød det 

gode vejr.  

Turen gik videre næste dag til Hohen Schønberg. Vi kørte over Timmerdorfer 

Strand og videre til Travemunde til vores hotel; Ostsee, hvor der var mulighed for 

en tur i svømmehal og sauna. Det var vi flere, der benyttede os af.  

Dagen efter gik turen videre igennem de smukke landskaber til Wismar, hvor vi gik 

en tur i den gamle by. Så den meget store kirkeruin, hvor kun lidt rester af tårnet 

stod tilbage, men grundridset var bevaret. I en anden gammel kirke i nærheden, 

var man ved at gøre klar til store koncerter i den kommende måned.  

Femte overnatningssted var Landhaus Dargelin. Men det var jo Sct. Hansaften og 

vi kunne ikke se bål nogen steder. Formanden havde taget lidt brænde med og 

lavet en lille heks. Så på grillstedet, holdt vi fest med sang og det hele og en godt 

glas tysk øl. Landskabet bar tydeligt præg af tidlige østtysk område. Lukkede fa-

brikker og brosten på vejene eller blot cement fliser med græs i midten. Men frem 

kom vi. Næste dag gjaldt det Peenemünde’s historiske tekniske museum på Use-

dom. Peenemünde anses for at være rumforskningens fødested. Fra slutningen af 

1930 og til slutningen af anden verdenskrig eksperimenterede tyskerne med høj-

teknologisk raketforskning. Der var blevet brugt tvangsarbejdere og koncentration-

lejrindsatte til opførelse af kraftværket mm. Det blev kraftigt bombet under krigen 

og har indtil 1989 været brugt til militære formål af DDR.  

Sjette overnatningssted var Landhotel Borgwarthof i Reinberg nær Rügen. De 

sidste 10 km var på brostensvej og mange nye lyde kom frem fra bilen, og til sidst 

røg lydpotten af, heldigvis havde vi ståltråd med. Næste morgen sejlede vi til Ru-

gen hvor vi besøgte Jernbane og teknisk museum. Vi så også det gigantiske nazi-

siske badehotel nær Sattnitz helt ned til vandet ”Kolossen på Proga”, som Hitler 

havde ladet opføre i 1936, som ferieboliger til 20.000 feriegæster.  

Næste formiddag nåede vi en tur til Kap Arkona inden vi skulle med færgen til 

Trelleborg, og sidste overnatningssted i Vellinge. Så gik turen videre til Helsing-

borg og så færgen til Danmark, hvor vi skilles med Claus og Mariann som kørte 



 

 - 18 -   

hjem til Tømmerup og Finn som kørte hjem til Nyrup. Vi andre fortsatte over Sjæl-

land til Fynsland, Elin og Ole fortsatte til Herrested, og vi stoppede i Nyborg. 

Vi siger tak til Elin og Ole for det store arbejde de havde gjort, en god tilrettelagt tur 

gennem smukke landskaber, og besøg på mange interessante steder, og dejlige 

overnatningssteder. 

Jytte og Finn Nyborg 

 
Stemningsbilleder 

fra Tysklandsturen. 
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Gearbånd med 

Løs øre 

Hvis gearbåndene er dårlige 
Jeg har haft nogle Ford Ter hvor jeg har skiftet gearbånd. 

De var enten slidte eller var blevet gamle så de faldt fra hinanden. Det er 

ikke godt, når båndene er gamle. Rester fra dem går i olien og kan stoppe for 

olierøret så det ikke smører lejerne i motoren. Det anbefales derfor, at se 

efter om de er gode. Det er nemt at skifte bånd, hvis der er løse ører på bån-

det. Så kan de tages ud, mens motoren ligger i bilen.  

                                                                Ole S. Frandsen 

Nitten slås igennem båndet. 

Læg en buet træklods under som 

nitten kan gå ned i. 

Her kan man se at nitten har spredt sig 

lidt ud til hver side, så er de nemmere at 

trykke ud til siden. 

Jeg har selv lavet en nittemaskine. 

Den kan trykke nitterne ned under belægningen, så de ikke kører på gear-

rullerne, og laver spor i dem. Husk at båndene skal ligge i olie et døgns 

tid, så de er fyldt med olie inden de monteres. Hvis man ikke kan vente så 

længe, kan man varme olien op i en gryde og lægge båndene ned i olien, 

så ser man, at de tager olie til sig. 
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Efterårshilsen fra formanden 
 

Kære alle 

Så er sommeren igen ved at gå på hæld, og vi har haft en god sæson med 

mange ture rundt om i landet i forskellige sammenhæng. 

Der har været mulighed for at deltage i div. for alle der havde lyst. 

For mit eget vedkommende har der været rigtig mange og forskellige ture 

både i ind- og udland, og det vil blive for omfattende at skrive om her.. Vi 

har som skrevet andet sted i bladet kørt vores sidste ”Vi mødes i Brugsen” 

tur for i år, og der har været rigtig stor tilslutning til disse ture, tak for det, og 

vi glæder os til næste år, hvor vi starter igen. Vi har set rigtig mange områ-

der her på Sjælland, nogle set før og andre ikke set før. Tak til de som har 

(taget føringen) på disse ture. Det er altid spændende hvor vi ender. 

Nu varer det ikke så længe, før vi atter må sætte vores biler i garage, og så 

kan vi pusle om dem hver især, eller vi kan samles i de forskellige garager 

og udveksle kloge meninger m.v. Så husk hvis du har noget at dele med os 

andre, så giv lyd, eller skriv evt. til Bladet med en dato, og vi prøver at lave 

garagedage/aftener hen over efterår/vinter/forår. 

Jeg skriver en lille historie om min bil, der ikke ville opføre sig ordentligt, da 

vi var på tur til Tyskland, men nu er OK igen. 

Med venlig efterårshilsen fra jeres for-

mand Claus Olesen 
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Så er vores sidste og 50. jubilæumstur 
”Vi mødes i Brugsen” kørt for i år. 

 
Vi havde en rigtig god eftermiddag, med lidt sol og en del blæst, og for nog-
le lidt regn på starten af turen. 
 
Vi mødtes ved Super Brugsen i Ubby fra kl. 17:00 og vi var 36 tilmeldte 
køretøjer - flot tilslutning. 

Kl. 18:40 kørte vi ud i naturen forbi Vesterby-
gård, til Jorløse herfra videre til Madesø, med 
en pragt-
fuld udsigt 
over land-
skabet og 
søen. 
Halvt rundt 
om Tissø 

igen med en flot natur, og videre til 
Fugledegård, hvor vi holdt en pause i 
blæsevejret. 
 
Efter pausen kørte vi videre til Gørlev og forbi Aagård til Bjerge. 
Så kørte vi gennem Svallerup og drejede ind til Ubby, hvor vi sluttede ved 
Ubby Forsamlingshus. Her skulle vi spise, og Kim Kok havde lavet marine-
ret svinekam med timian kartofler, og blandede grøntsager til, hertil øl og 
vand. Til de som ønskede det kunne der købes kaffe efter maden. 

 
Sjællandske Motorveteraner har doneret 
et tilskud på 2.000 kr. til arrangementet, 
og Ford T formanden Claus Olesen fik 
som tak for initiativet til ”Vi mødes i Brug-
sen” turene overrakt et SMV krus fra be-
styrelsen i SMV.  
 
Tak for en god dag med dejlig mad, vi 
glæder os til gensynet til næste år..  

 
Venlig hilsen Hanne Andersen 
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