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Kroppen vår er en snodig innretning, som har evnen til å lege
seg selv. Hukommelsen har noe av det samme; det vi synes er
hyggelig, er ofte lettere å huske enn det som ikke var så greit. I
sommer har jeg fått klare bevis på det. De som mener vi har hatt
en dårlig sommer, de snakker vel helst om været, men det kan
vi ikke gjøre noe med. Derfor kan vi like gjerne slutte å irritere
oss over det med en gang, for nå kommer jo høsten snart.
Nå har det visst rabla for Erik tenker dere, men her er forklaringen: Andre dagen i ferien havarerte girkassa på Forden i
Tyskland av alle steder! Dagen etter kjørte jeg videre. Turen ble
på ingen måte ødelagt, men en hel rekke opplevelser rikere!
Det jeg vil fram til er at når du har gammel bil, eller en annen
hobby, så er det mulig å fokusere på dette på forskjellige måter.
Pessimisten ser på alle timene han har brukt, og alt slitet det
har vært, og hvor forferdelig dyrt det er blitt. Tror du ikke det
regnet første dagen vi skulle ha ut doningen da gitt!
Har du en litt mer positiv vinkel på det, så ser du at du slipper
å se såpeserier på TV mens du skaper noe med hendene, søker
råd og en hyggelig prat med andre i samme “uføre”. Du kommer
deg ut på tur når det en gang blir ferdig, og da treffer du enda
flere hyggelige mennesker som du kan utveksle erfaringer med.
Når det er riktig ille, kan det bare bli bedre. LMK har som dere
sikkert vet vært nede i en skikkelig bølgedal det siste året, og
har måttet tåle mye kritikk. Nå ser det ut til at de er i en bra tur
opp fra dette uføret igjen. Som en av mange medlemsklubber
sendte vi etter årsmøtet inn forslag til forandringer som burde
gjøres for å få en enklere og bedre forsikringsordning. Dette ble
tatt til følge, og det er i dag mye enklere å få LMK-forsikring, og
den favner også mange flere kategorier. Gladmeldingen kom på
e-post nå i slutten av august: “Det er med glede vi registrerer en
stor interesse for LMK-forsikringene etter at styret i mars–april–
mai tok en full gjennomgang av hele ordningen. I skrivende

stund har vi i år passert 560
nye forsikringer, noe som er
mer enn for hele året 2008!
Responsen fra enkeltmedlemmer og klubber på
de justeringene som førte til
en mer inkluderende ordning
har vært gode. Dette inspirerer oss alle til å fortsette
å arbeide for at flere skal
kunne tegne den rimelige og
unike forsikringen for våre
motorhistoriske kjøretøy. Vit
også at det ikke er et eneste
land i verden der motorhistoriske kjøretøy kan forsikres for en
så lav premie til slike gode vilkår. Vær derfor både stolt og forsiktig. Ikke minst det siste slik at vi kan fortsette med de vilkår
og premier slik det har vært helt siden 1983.”
Vi gleder oss sammen med LMK, og registrerer også at det
er liten aktivitet på nettsidene til “Motorhistorisk Forbund”, som
gikk hardt ut mot LMK nå i vår og ville konkurrere med dem.
Personlig så håper jeg vi kan klare oss med én slik organisasjon
i lille Norge, så få deg LMK forsikring du også, hvis du ikke
har!
Når dette skrives, så er høstens kalender klar med arrangementer og medlemsmøter, har du huket av dagene?
Erik Storm- Olsen

Den gunstige veteranforsikringen gjelder
kun medlemmer av godkjent klubb;
NAMK!
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Forsidebilde: Fra HøstFordløpet i år. Krøderbanens lok nr 225, bygd i 1911 ved Thune Mek. Verksted, et tvilling(2-syl) overheterlok med akselanordning 1C0 og treakslet stiv tender Akseltrykk 9,9 t, totalvekt 59 t. ytelse 550 hk.v toppfart 60 km/t, møter
Agnar Hauge med 29 Tudor og Bjørn Burum med 31 Roadster. Fra venstre: Kjell Anderdal, togfører, Gjermund Hansen, lokfører
og Kaj Kr. Mortensen, fyrbøter. Foto: Chris.

eler nr.147
Coiljævelen

Det er den svarte dingsen som sitter øverst på firewallen i motorrommet.
Som regel fungerer den uten problemer år etter år. Men
plutselig kan den få kortsluttningssyken og slutte å fungere. Hvordan ser man det? Det første man gjør når man
er usikker på om det kommer høyspenning til pluggene, er
å ta av coilledningen ved fordeleren og legge enden oppå
en av topplokksboltene. Få hjelp til å starte motoren og du
ser om det gnistrer ved ledningsenden. Hvis ikke, er den
vanlige prosedyren å sjekke stifter og kondensator, Oftest
er det feil på kondensatoren når det er tenningsproblemer.
Før du går til det skrittet å justere stifter og skifte kondensator, ta en kikk på ampéremeteret. Skulle det vise seg at den
viser minus ca 4 ampére konstant når du slår på hovedbryteren for bilen, tyder mye på at det er overledning i coilen. For
sikkerhet skyld, sjekk først at ikke lys, blinklys eller annet
trekker strøm. Skru så av hovedbryteren. Nå kan du måle

Innhold

med et måleinstrument om det er forbindelse til jord (dvs.
til selve coilkanna) fra noen av tilkoblingspunktene, altså
pluss og minus tilkoblingene på yttersiden av coilen. Her
skal det ikke være forbindelse, altså uendelig høy motstand.
Er det liten motstand her, fra null og opp til noen hundre
ohm, er det overslag og bare å skifte coil. Mål rett etter at
du har hatt tenningsproblemer, enkelte coiler kan være så
innfule at de virker normalt når de kjøles ned. En ny coil,
A-12000, koster mellom 150 og 600 kroner avhengig om
du vil ha Ford-skrift på eller ikke.
Når du har multimeteret på gang, kontroller høyspentledningen om det er noen dårlige kontakter i hver ende
eller mulig kabelbrudd. Utrolig hvordan gnistene springer
over dårlige koblinger, men dette “spiser” av gristen ved
pluggen.
Fall ikke for fristelsen til å feste en gummismokk på
høyspentledningen der den går ut av coilen. Vann har en
tilbøyelighet til å renne fra splitten i panseret ned langs
coilen og inn i smokken og kortslutte ledningen. Full stopp
i regnvær!
					
Chris

Fakta om coiler

Inni coilen er det to spoler som ligger innstøpt i et bekaktig materiale. Primærspolen har færrest vindinger,
og er tilsluttet de to skruene som sitter på hver side
av uttaket for høyspenning. Et multimeter vil vise ca
1,5 ohm motstand ved måling mellom disse. Sekundærspolen har mange flere vindinger og langt høyere
motstand. Måler du mellom høyspenningsuttaket og en
av skruene får du ca 6000 ohm. Det skal ikke være noe
kontakt mellom skruene og jord, det vil si yttersiden av
coilen, ellers er det kast. Sjekk at ledningene fra terminalboksen er riktig koblet til pluss- og minus-skruene
på coilen, ellers kan gnisten bli svakere og gå feil vei.
Det er gjerne merker ved siden av skruene eler du kan
bruke en polaritetstester, A-12116.
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a, det er utrolig hyggelig å se den entusiasmen Norsk
“A”Modell Klubbs medlemmer legger for dagen.
Ikke før programmet for klubbens 42 års dag ble
lagt ut, før påmeldingene strømmet inn. Styret med
løpsleder, Morten Ellefsen, hadde med hjertet i halsen sagt
ja til å leie mesteparten av Tyrifjord Hotell og Krøderbanens damplok med teakvogner utenom sesongen. Ingen
fare, skulle det vise seg, arrangementet ble fullbooket på
rekordtid og fødselsdagsopplegget var i boks. Tross jakt-,
hytte-, båtsesong, ble dette prioritert! Etter hvert som Amodellene ankom hotellet, kunne man se det ene finpussede
prosjektet etter det andre, for ikke å glemme personene. I
hvilken grad de var eller ble pusset, det vet bare de som
var med. I alle fall, god gammel stil og moro ble det som det
alltid har vært. Det er også hyggelig å se stadig nye, restaurerte biler som vi har visst om fantes der ute i minst førti
år. Begynner vi å se at alle A modeller i Norge er på hjul?
Nei, i det siste har redaktøren mottatt flere henvendelser fra
A-Fordeiere som skal selge biler som har stått flere titalls
år. Ofte følger det med store mengder originaldeler, som er
samlet over like mange år. Gled dere, her er godbiter for
gamle og nye medlemmer i flere år ...

Nye medlemmer

Bård Glein, Boks 32, 2882 Dokka
Bjarne Risan, Ovenbakken 21 A, 1361 Østerås
Hans Reidar Halvorsrud, General Rugesvei 37, 1850 Mysen
Sverre Been, Ekebyveien 41, 1570 Dilling
Hans-Martin Olsen, Hjortefaret 5, 1779 Halden
Hemming Ringsby, Enerhaugvn 28, 1940 Bjørkelangen
Per Arne Amundsen, Henrik Braseths veg 8, 8250 Rogna
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harmen med å kjøre sammen i A Ford, får
mange til å bruke bilen på langtur i ferien. I
denne og tidligere “A”viser, kan du lese om
mange spennende turer. Brødrene Gaudernack
har imidlertid tatt den helt ut etter over førti år i dvale i
garasjen. Omfattende restaurering av russebilen minus lakkering av karosseriet. Her står nemlig reiseruta til Italia fra
den tid, som nå skal gjenskapes. Gutta dro nylig av gårde
med A Ford følgebil for å treffe jentene igjen fra den gang.
Dette blir heftig, følg med i neste nummer! Amerikanerne
er ivrige til å bruke A modellene på langtur, det vet vi fra
Grensetreffet i Hamar i 2006, der tyve biler og over førti
amerikanere og canadiere stilte på Skandinaviatur. Det
er fristende å modifisere bilen for hurtigere gange på våre
asfalterte veier. De fleste amerikanerne i “Model A Touring
Club” hadde montert inn overdrive på Forden. Flere hadde
synkronisert gearkasse, nyere styresnekke og tolv volt elsystem. Noen hadde hydrauliske bremser og air-condition.
Mange mener noe av dette er nødvendig om man skal følge
dagens trafikk, andre mener dette er unødvendig dill. Vi tar gjerne diskusjonen i vårt
blad. Men uansett, bremser og styring må
være på topp, om man gearer opp bilen
eller ikke.

Grensetreff 2010

Husk treffet 18. til 20. juni 2010. Følg med på hjemmesiden
til våre grensetreff i Skandinavia: www.grensetreff.com, der
all informasjon kommer etterhvert. Innbydelse kommer rundt
nyttår. Vi har allerede sikret oss plass på Danskebåten for grei
adkomst og retur via København.

Henry Ford: “Det er bedre å selge et stort antall biler med liten
fortjenestemargin enn å selge få biler med stor margin”
Fra “Henry Ford og Fordfabrikkene”

KLUBBREKVISITA

Vi minner om det rikholdige utvalg av klubbrekvisita, bl.a.
nye merker, klubbgensere, caps og jakker som kan kjøpes
via sekretæren.
Jakkemerke, brodert, ny!
kr 50,–
Vindusmerke		
kr 20,– 3 stk. kr 50,—
Caps med merke, ny!		
kr 100,–
Radiatormerke, støpt		
kr 150,–
Jakke, sort med klubbmerke, ny! kr 450,–
Klubbgenser, mørk blå, ny!		
kr 250,–
Pins, ny!			
kr 50,–
Reservedelskatalog		
kr 100,–
Forgasserhåndbok		
kr 80,–
R. Lohne: Hva gjør jeg hvis
“A”Forden stopper? 		
kr 15,–
Historien om den nye Ford
kr 50,–
Några detaljer om Nya “A”Ford kr 50,–
DVD fra Gensetreff 2006
kr 100,–
DVD fra Holland-tur 2007
kr 100,–
Lommelerke m/ preg & navn, ny! kr 300,“A”viser: Pris avhenger av nr. og antall
Porto kommer i tillegg

Takk for meg !
Etter 38 års ekteskap er det hele nå over – ikke med kona mi,
men med min kjære Phaeton. Jeg var nå kommet til det punkt at
nok er nok, og at alt har sin tid. Jeg må innrømme at i de senere
årene var Forden kun en garasjebil, bortsett fra 2-3 brylluper
i året og et løp hvert tredje år. En slik bil er til for å brukes,
og når det ikke blir slik, er det bedre at andre får gleden av å
bruke den.
Det hele startet i 1968, hvor jeg kom over en artikkel i Vi
Menn som omhandlet den nokså nystartede “Norsk A-modell
Klubb”. Det var da interessen for A-modellen vekket min
nysgjerrighet. En slik bil vil også jeg eie, og jeg ble medlem i
NAMK.

Etter ca. 1 år, med mange bomturer på leting etter en
A-modell, fikk jeg tips om at i Åraksbø (Setesdalen), stod det
en åpen Ford A-modell. Ganske riktig, inne på låven stod en
Standard Phaeton 1930 i ganske bra stand, dog dyr. Jeg kjøpte
bilen og har siden ikke angret. Det var helt utrolig at ikke Leif
Rust var før meg, for han “herjet” svært mye rundt på Sørlandet
i den perioden på jakt etter A-modeller. Jeg husker han hadde
lånt lastebil fra Sigdal kjøkken hvor han på den tid jobbet, for å
frakte hjem sin A-modell fangst.
Det ble ikke så mange Grensetreff – totalt ble det tre, hvorav
ett i Danmark og to i Norge. Høydepunktet ble Bolkesjø i 1985
hvor Anne og jeg vant løpet suverent og mottok første premie
for dette.
I 1978 var jeg så heldig å bli med på USA-turen. Det var litt
spesielt det året, da det var trippeljubileum. Det var etter denne
turen at jeg fikk en tilhørighet til moderklubben i Oslo. I en del
år deltok Anne og jeg på Høsttakkefestene på Gamle Hovind
Gård. Overnatting alltid hos Halfdan og Reidun på Rykkinn, som
også frekventerte Sørlandet noen år om sommeren på 1980-tallet. Takk for mange fine stunder til Halfdan. Vi satte også stor
pris på å få tildelt Henry’s festpris i 1986 på Høsttakkefesten.
Jubileumsfester på Tyristrand Hotell på Vikersund i 1992 og
1997 deltok vi også på. Jeg fikk også prøvekjørt Phaeton’en til
Svenn Engelund, da jeg fikk i oppdrag å kjøre denne fra Oslo til
Tyristrand, da Svenn hadde flere biler enn sjåfører.
I løpet av alle disse årene har jeg blitt kjent med mange fantastiske mennesker – Halfdan, Chris, Bjørn, Svenn, Tove, Espen,
Terje, Gunhild, Ole, Leif, Gerhard osv. Sikkert mange jeg har
glemt, men takk til dere alle for noen uforglemmelige år. Det
var trist å høre fra Halfdan nylig at Terje ikke lenger er blant oss.
Takk for meg – og lykke til videre med arbeidet i NAMK.
Til informasjon er jeg nå gått over til fienden, og har kjøpt en
Mercedes 560 SEC 1987 modell. Sist høst kjørte vi til Papenburg, og i september går kursen mot Stuttgart for feiring av 30
års jubileum for S-klassen. Jeg er nå medlem av den norske og
tyske Mercedes-klubben.
Hilsen fra Jan Fredrik Wasland, Kristiansand.

Ingvar Sviggum kåret
til «Eurostar»
Nordmannen Ingvar Sviggum, Ford of Europes visepresident for
markedsføring, salg og service, er kåret til en av europeisk bilindustris Eurostars av det velrenommerte bilindustritidsskriftet
Automotive News Europe.
Sviggum og ti andre ledere for europeisk bilindustri ble valgt av
redaktørene i Automotive News Europe fordi de skilte seg ut i et
vanskelig år for industrien. Les mer om ham i forrige nummer
av «A»visen.
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LMK-nytt: Bedre og
enklere forsikring
LMKs styre har i samarbeid med klubbene, forsikringsansvarlige og besiktigelsesmenn siden landsmøtet 7.3 hatt en grundig
gjennomgang av forsikringsordningen, og gjort en revidering.
Mandatet styret tok med seg fra klubbenes delegater på landsmøtet var å lage en enklere og mer inkluderende forsikring som
skal favne bredt blant klubbenes medlemmer.
Styret håper at klubbene sørger for at informasjonen om den
nye ordningen spres ut til klubbmedlemmene via klubb- og
medlemsmøter, medlemsblad, internett og e-post.
Brosjyren (2 sider) finner du på www.lmk.no. I tillegg er de
vanlige informasjonssidene om forsikring på www.lmk.no
kontinuerlig oppdatert når det gjelder ytterligere informasjon
om vilkår som det ikke er plass til å beskrive i brosjyren.
De viktigste endringene er:
• Hovedstrømsbryter er ikke lenger påkrevet, men anbefales
likevel på det sterkeste.
• Eier kan for Helforsikring selv gjøre besiktigelse av sitt
kjøretøy med verdi opp til 250.000,- (1959 mod. og eldre) og
150.000,- (1960 mod. og nyere). Besiktigelsen må bevitnes av
en person som selv har en LMK Helforsikring. Vitnet signerer

på skjemaet med navn, samt med reg. nr. på sitt eget helforsikret
kjøretøy pluss navn på sin LMK-klubb. Er kjøretøyets verdi
høyere enn de overnevnte grenser, skal det utføres besiktigelse
av en besiktigelsesperson fra en LMK-klubb. For ombygd/
modifisert og blivende klassiker vil det fortsatt bli besiktigelse
av besiktigelsesperson.
• Det er åpnet for mer tidstypiske endringer og bruks-slitasje/
patina fra kjøretøyets driftsperiode kan godkjennes. Det lempes
også noe på krav vedrørende dekk og felg ved at kravets utgangspunkt nå er at felg- og dekkdimensjon skal være i harmoni med
kjøretøyets konstruksjon og historie.
• For å få en blivende klassiker BK må søker ha en LMK helforsikring enten på bil eller på Mc. Dersom det søkes BK i annen
gruppe enn det man har helforsikring i, må man kunne vise til
brukskjøretøy i samme klasse som det søkes BK for. Bil med
forsikringssum på over kr. 150.000 må ha FG godkjent alarm,
alternativt originalt montert alarmanlegg. Originalt alarmanlegg
skal selvfølgelig fungere uansett forsikringssum.
Kort sagt så gjøres søknadsrutinene mye enklere, samtidig
med at noen tidligere hovedkrav frafalles. Alle søknader, bilder
og skjema for egenmelding eller besiktigelse sendes via klubben
som før (skjemaer finnes på www.lmk.no, eller ring klubben/
LMK). Merk for ordens skyld at forsikringsordningen forsøkes
kontinuerlig å tilpasses etter medlemmenes behov. Sjekk derfor
vår hjemmeside.

•Graving, beplantning, planering, felling av trær, stubbefresing og gressklipping
•Salg av planter, trær, jord, bark, singel, salt og vanningsutstyr
• Levering på lastebil, tilhenger eller i sekker
•Utleie av minigraver og maskiner for park og hage
•Transport av biler, maskiner og utstyr
Morten Ellefsen
Telefon 412 08 771 fax 67 14 76 10, mortenell@yahoo.no, www.ellefseneiendom.no
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Halfdans
Smådrypp
´´´´´´´
Halfdan Prøsch

Gutta på tur
Vi har gang på gang fortalt om Gaudernackbrødrene og deres -30 phaeton, som
har vært under restaurering i Trondheimsveien de siste par år. Hele historien om
deres fantastiske gjentakelse av turene
til sydeuropa i 60-årene, kommer i neste
nummer av «A»-visen, men vi kan ikke la
være å fortelle litt allerede nå. Da avreisedagen nærmet seg, fant Truls Sverdvik
ut at han ville kjøre turen i sin egen -31
Roadster i stedet for å sitte på med Gustav
og Christian. Han fikk med kamerat Kjell
Hansen, og dermed forlot to biler Hjortneskaia den 6. september. Turen skulle
vise seg å bli 2800 km på egne hjul, og da
kan jo ting skje. Den tidligere så bereiste
Phaeton, klarte brasene med glans; kun
en manifoldpakning begynte å lette litt på
sløret, sånn nærmest for å varsle om at nå
kommer vi. Med Roadsteren gikk det litt
verre: En sterk hylende lyd, etterfulgt av
den totale stillhet, preget i noen sekunder
den franske småbyen hvor en pause var
innlagt. En telefon til Norge skulle vel
kunne hjelpe? Men akk nei, det er ikke
så lett å overføre Fordsykdommer pr.
mobiltelefon med dårlig dekning, så den

norske doktor greide ikke å stille diagnosen. Men, midt under konsultasjonen
hørtes det et «å se her’a» fra Christian.
«Fordeleren går jo ikke rundt». Her kunne
årsaken være både ødelagt registerdrev
og det som verre var, men hva var da den
forferdelige lyden? Jo, det var fordelerakselen som skar seg i de nye foringene.
Akselen satt bom fast, og den flate vingen
nederst røk av. Dette har alltid vært en av
mine kjepphester: husk noen dråper olje
i hylsen på fordeleren hver dag når man
er på langtur. Doktoren rådet de reisende
til å finne et mekanisk verksted som enten
kunne sveise på en ny kam, eller eventuelt
dreie en ny fordeleraksel. Sveising ble
valgt, og neste dag var de på veien igjen.
På neste Italiatur ligger det nok en reserve
fordeleraksel under setet – .

nyoverhalt motor fra Møller & Larsen a/s, betalt
med kr 1 500. Som vi
husker, kjørte Veum inn
kr 13 500 under innspillingen av Max Manus,
og da den alltid positive
Inge Bøen tilbød seg å overhale originalmotoren kun mot dekning av deleutlegg,
besluttet Styret at vi skulle trå til. Den
opprinnelige motoren har ikke sittet i
bilen på over 50 år, den fulgte med på
kjøpet som en frostsprengt, sliten klump
med fastrustede stempler. Men motornummeret stemte med vognkortet, så vi
tok jo vare på den, og nå har altså Inge
gjort jobben. Mandag 21. september var
derfor dugnadsgjengen på plass i garasjen
i Tr.heimsveien, og klokken 22 var Veum
klar for 30 nye år i klubbens tjeneste. Dere
kan derfor alle sende varme tanker til
Inge, Erik, Rolf, Knut, Magnar, Øivind,
Per, Morten, Chris og Halfdan.

Nytt om Veum
Klubbens maskot, «Veumlasten», har i
lengre tid følt seg litt sliten. Det er nok
ikke fritt for at diverse sjåfører opp
gjennom årene har vært redde for å bli
akterutseilt når vi har kjørt flokk i følge,
og derfor har kjørt fortere med den lavt
girede bilen, enn hva godt er. Og sånn har
det vært i 30 år nå, siden vi i 1979 satt inn

A Forder over Løkke bru i Sandvika. Foto og bil, Arne Sand.
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Tannlaus i
Tyskland!
Når du reiser på ferie så er
forventningene som regel store,
det er dette vi jobber og sliter for
hele året, og når endelig sommeren
kommer så er det herlig å komme
seg litt vekk fra hjemtraktene.
Vi hadde lagt opp en liten A-modellrute sammen med Bjørn og
Bjørn med de ikke helt ukjente etternavn Olsen og Sand. I korte
trekk gikk den ut på å kjøre til Oslo, ta fergen til Kiel og etter
en overnatting rett utenfor Kiel skulle vi snegle oss oppover i
Danmark noen dager før vi tok ferge til Larvik. Slik ble det også,
men det ble vesentlig mer innholdsrikt enn forventet.
Før en slik tur så er jeg noen runder over og under Forden, og
sjekker og smører og etterfyller og justerer og skifter motorolje.
Vi kjører gjerne et løp eller to på forsommeren, det gikk jo fint
i år også. Det eneste jeg merket meg var at det hadde minket
litt olje på girkassa, men det var ikke noe som bekymret meg
spesielt der og da. Det er 17 år siden jeg restaurerte bilen, så den
er ikke helt tørr under lenger.
Avreisedagen var alt normalt, vi møtte Bjørn og Kari på Sem
ved E18 og Bjørn og Liv i Drammen som avtalt, og det skjedde
ikke noe annet enn at vi kjørte til Oslo, om bord i ferga og turen
var i gang. Etter en utrolig flott fergetur i godt vær, kjørte vi i
land i Kiel dagen etter. Siden Chris hadde vært på besøk hos
Fordforhandleren Paulsen & Thoms på deres forsinkede 80 års
jubileum nå i vår, så var vårt første mål å kjøre dit og ta noen
bilder av våre biler på utsiden. Kanskje samtidig få se bysten
av Henry Ford og T-Forden som de hadde kjøpt fra Norge i den
anledning.
Det var en forferdelig brosteinsbelagt gate inn til forretningen, og det skranglet og ristet i både bil og passasjerer. Vi
svingte inn foran verkstedet, og ble øyeblikkelig observert av
innehaveren som kom ut og lurte på hvor vi kom fra. Günter
Schultz har vært med på flere grensetreff, og syntes det var
hyggelig å få besøk. Han tok oss med til salgslokalet på den
andre siden av gaten der både Henry og T-Forden stod utstilt.
Det var da det skjedde! Plutselig var det noe som stoppet opp i
drivverket på Forden, jeg forsøkte å rygge, og kom et par meter
bakover før det var stopp igjen, og samme distanse forover før
det kom et smell! Da fikk jeg kjørt litt videre, men en mekanisk
klaprelyd sa meg at her var det noe som ikke var bra. Lyden kom
og gikk, og det lugget i understellet, men jeg kunne ikke stille
noen diagnose sånn helt umiddelbart.
Etter en runde med fotografering i salgslokalet, fortalte jeg
Günter hva som hadde skjedd, og før jeg rakk å spørre om noe
som helst, hadde jeg fått tilbud om å låne løftebukk og verkstedet
og en eldre mekaniker som var flink med gammel Ford! Maken
til service har jeg aldri opplevd!
Mens jeg begynte en intens feilsøking for å finne hvor lyden
kom fra, tok Günter med seg de andre og ga dem kaffe og omvisning hjemme hos seg, i sitt private verksted.
Når de kom tilbake en stund senere, hadde jeg etter hvert fått
skrudd ut gulvbord og toppen på girkassa, og der ble jeg møtt
av et trist syn. Drevet til andregiret manglet en tann! Med en
magnet fikk jeg fisket litt i olja, og da fikk jeg opp en halv låsering? Hvor kom den fra? Jo takk, girkassehuset hadde sprukket i
bakkant ved utgående lager, og der hadde låseringen for lageret
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falt ut. I den tykke olja så hadde den klart å holde seg flytende
lenge nok til å få kilt seg mellom tennene, og resten sier seg selv.
Det var lite aktuelt å kjøre videre med dette, og her kunne
ferien ha bråstoppet. Günter sto og tenkte litt før han sa: “Jeg
tror jeg har en girkasse hjemme, skal jeg hente den?” Jeg
trengte ingen betenkningstid, og sa ja takk. Så var det bare å gi
gass, Bjørn og Bjørn tok med seg Gro og bagasje ut til hotellet
som lå like utenfor Kiel, for å installere damene våre der. Jeg
skrudde det jeg var god for, og når herrene kom tilbake et par
timer senere, hadde jeg to girkasser i deler på benken. Girkassa
som Günter kom med, var ikke i den forfatning at jeg kunne
sette den inn og kjøre hjem. Lagrene var dårlige, og det så ut
som den hadde stått med vann i en tid. Så vi ble enige om at jeg
kunne bruke det jeg syntes var mest fornuftig. Derfor flyttet jeg
innmaten fra min over i huset på den andre, og brukte bare huset
og andregirsdrevet, for kubbeakselen min hadde heldigvis klart
seg. Nå var vi plutselig tre mann til å skru, og da gikk det unna,
og når verkstedet stengte på ettermiddagen var vi nesten klare.
Vi lurte en stund på om vi skulle trille bilen ut og gjøre resten
ferdig der, men fant ut at det var klokest å ta resten dagen etter
når vi hadde fått litt mat og hvile.
Etter en tidlig frokost i Eckernförde, Kjørte Bjørn Sand og
jeg tilbake til verkstedet og tok siste rest. Det var nok fornuftig
å ta en siste runde og sjekke at alle splinter var på plass, få kjent
over alle boltene og ta en prøvetur for å se at alt fungerte. Ikke
minst var det hyggelig å få snakket med Günter, og få gjort opp
regnskap før vi dro. Regnskap ja, jeg ble enig med ham om at
jeg skylder ham en girkasse når vi treffes neste gang, og så fikk
jeg aller nådigst lov til å betale for en liter girolje som jeg fikk
ut fra delelageret!
Utover dette så forsynte han damene våre med paraply. batteridrevet vifte og neglelakk, alt sammen med Ford logo på, og
til herrene kom han med en flaske lokal krydderbitter som holdt
50%, så vi skulle ha noe å styrke oss på for resten av turen!
Vi kunne fortsette som planlagt og ble vel ikke nevneverdig
heftet av denne hendelsen selv om undertegnede kanskje gikk
glipp av en handlerunde i Eckernförde, og mine gode venner fikk
litt olje på fingrene. Men vi sitter igjen med et ferieminne om
gjestfrihet og hjelpsomhet som vi aldri glemmer. En annen ting
er tingenes tilfeldighet: Vi var i aller høyeste grad på riktig sted
til riktig tid. Hadde dette skjedd på autobahn i høyere hastighet,
så hadde vi vel gått og plukket deler i grøftekanten ennå.
I Ribe overnattet vi i “Den gamle arrest” og avsluttet på Kokkedal Slott i Brovst, så man kan si vi hadde en jevn stigning på
turen. Forden fungerte helt glimrende resten av veien, selv om
det var litt mer lyd i girkassa på andre gir. Jeg valgte å plukke
ut kassa en gang til når jeg kom hjem, for å sette inne et bedre
drev, og samtidig satte jeg sammen en girkasse til Günter med
nye lager og litt bedre deler så han får igjen noe som er kjørbart.
Denne står nå i en kasse klar for levering, så fort det byr seg en
anledning. Det blir selvfølgelig plass til blant annet, en flaske
med noe “typisk norsk” i denne kassen også.
Tekst og noen fotos: Eik Storm-Olsen, flere fotos: Bjørn Sand

Slottsgården på Kokkedal Brovst, Danmark.
Günter F. Schulz fra firma Paulsen & Thons i Kiel.
Girkassehuset med sprekk rundt låseringsporet, andregir drev med
«laus tann», Günter i døra på verkstedet hjemme hos ham, et par bilder
i hans verksted, siste innspurt i monteringa på løftebukken (gulvmatta
henger bak på kofferten) og bilen kjøreklar utenfor verkstedet.
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Chevrolet eller Ford? Ja takk, begge deler

I 1965 kjøpte jeg en Chevrolet Phaeton
1931-modell, som jeg tenkte å ha som
russebil. Jeg så på flere biler og syntes det
var best med en åpen bil. Den var dyrest
også, men jeg hadde tjent en del penger
på å jobbe i skoleferiene og lot meg ikke
avskrekke av prisen. Den utvalgte bilen
manglet både kalesje og kalesjestativ,
men det bekymret meg ikke: Jo åpnere,
dess bedre! Bilen var temmelig komplett
og kjørbar. For å få den registrert, måtte
jeg montere skvettlapper og blinklys. Da
jeg skulle registrere bilen, kom det for
en dag at den forrige eieren ikke hadde
levert salgsmelding da han kjøpte bilen.
Av den grunn ville ikke biltilsynet registrere den. Papirene ble brakt i orden, men
ikke tidsnok til at jeg kunne bruke bilen
i russetida.
Faren min hadde bygget en dobbel
garasje med plass til en tredje bil, og
derfor beholdt jeg Chevrolet`en. Der ble
den stående lagret i mange år til garasjen
måtte vike plass for en enebolig. Svigerfar
hadde ledig garasjekapasitet som jeg fikk
disponere. Etter 25 år med “fjernlagring,”
kunne jeg frakte bilen hjem til egen
nybygde bilstall. Der stod den i ytterligere
noen år.
Flere av mine bilinteresserte venner nevnte stadig på at jeg burde starte
restaureringen. Men først måtte jeg jo
utvide min nye garasje. Nytt tilbygg og
isolert verksted - restaureringen kunne
begynne!
Ting tar tid, ikke minst gjelder det restaurering. Mine utålmodige bilvenner mente
at jeg burde kunne få opp tempoet. For å
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avlede dem, foreslo jeg at de fikk skaffe
meg en bil som var kjørbar, og som jeg
kunne bruke til prosjektet var ferdig. De
lot seg ikke be to ganger, og jeg ble tatt
med på flere ekspedisjoner hvor vi jaktet
på restaurerte A Forder. Disse A Fordentusiastene hadde bestilt tur til Danmark
med sine biler, og var fast bestemt på at
jeg skulle være med som etteranmeldt. Vi
måtte derfor forsere kjøpet, og tilslutt ble
jeg eier av en 1929 Tudor. Bilen var kun
gått noen få mil etter restaurering.
Vi var fire biler på rundturen på Jylland. Jeg ble noen erfaringer rikere når
det gjaldt A Fordens teknikk og mulige
innkjøringsproblemer. Det ene problemet
var at den brukte flere 4-liters kanner med
vann om dagen, og den andre var “noe”
med strømmen. En hyggelig tur gjennom
Danmark ble gjennomført.
Etter utallige diskusjoner med andre A
Fordeiere, ble radiatoren tatt fra hverandre
og feilen ble oppdaget. Det viste seg at
den personen som hadde skiftet registeret,
hadde loddet slik at gjennomstrømningen
ble sterkt redusert. Når det gjaldt det elektriske, fant vi raskt ut at når ampermeteret
viste ladning, så var det tvert om.
Siden det er flere A-Fordeiere i distriktet,
ble Ford’n brukt ganske ofte. Det ble flere
grensetreff og turer innenlands, så vel som
i Sverige og Danmark.
Jeg fortsatte restaureringen av min
åpne bil, og etter 6 år arbeid ble den endelig ferdig. Jeg skulle jo da selge A Ford’n,
men det hyggelige miljøet i A Fordkretsen
gjorde at jeg ombestemte meg og behold
den. Bilen var dessuten “grei” og enkel å

holde i drift. Da hadde jeg altså to biler
og trengte mer plass. Nok en gang måtte
jeg bygge på garasjen. Jeg gikk over til
betegnelsen “uthus” (kona sier “hangar”),
og kunne faktisk ha plass til enda flere
biler. Det syntes sønnen min var helt greit.
Han var kommet i mekkealderen.
Det gikk noen år. Både Chevroleten og
Forden var i bruk. Tanken på å restaurere
en A Ford ga meg ikke helt fred. Den jeg
hadde var helt ferdig, og skulle dessuten
vært solgt så snart jeg hadde Chevy´en
ferdig. Trangen til selv å restaurere en A
Ford ble for stor, og da det dukket opp en
1930 Fordor til salgs, slo jeg til. Den var
påbegynt, men restaureringen hadde stoppet opp på grunn av eiers prioriteringer
av andre hobbyer. Så var jeg i gang med
restaurering av en bil til. Jeg prøvde å få

en oversikt over alt det jeg måtte kjøpe.
Innkjøplista ble lang, men så hadde jeg
fått med alt som trengtes for jobben. Jeg
har senere trodd det samme hele fire ganger, før jeg tilslutt hadde skaffet meg det
meste til restaureringen. Fordor har, som
kjent, mye treverk Men jeg var heldig som
slapp med kun å skifte nye spiler i taket
og tverrstykket bak mellom langsgående
hovedbærere. Drivlinjen var restaurert og
det var kun å montere motor med tilhørende deler som overhalt forgasser, starter,
fordelere etc. Det meste ble prøvemontert
av karosserideler.
Bilen var i utgangspunktet sort, selvfølgelig. Jeg ville imidlertid ha en annen
farge, men det er ikke så lett å vite hvor
blå “Lombard Blue” er, men med hjelp
av en meget hyggelig og flink lakkerer,
fikk vi avklart fargene “Lombard Blue”,
“Maroon” og “Tacoma Cream”. Mens
karosseriet var til overflatebehandling,
benyttet jeg tiden til å forbedre bremsene
med nye støpejernstromler og andre deler
som skulle gjøre bremsene bedre. Jeg
brukte mye tid på tilpasning av bremsesko
og justering av stag etc. Igjen er det fint å
ha A Fordvenner rundt seg, som kan låne
ut spesialverktøy og gi råd.
Med lakkert karosseri på plass, var det
bare å finne alle gummimellomlegg som
jeg hadde ordnet i forbindelse med riktig
justering av dører og panser. Panseret
måtte justeres på nytt - mange ganger
på nytt. Radiatoren ble justert forover,
bakover, til høyre, til venstre, flere/færre
mellomlegg. Til slutt ble det akseptabelt
om enn ikke så bra som ønskelig.
Som tidligere beskrevet, har jeg et stort
uthus. Jeg kjente en som trengte lagringsplass for vinteren og tilbød han plass til
sin Ford. Som “husleie” kunne han da
hjelpe til med trekking av taket. Det var
vinterstid da arbeidet skulle gjøres, og vi
måtte ha god varme i rommet. 35 grader
ble visst litt for varmt, men taket ble bra
med god hjelp av Erik og Reidar. Da var
det bare å fortsette med innvendig trek-

king av bilen. Det gikk veldig fint, bortsett fra at de fleste panelene var 5-8mm for
store, og derfor måtte det meste trimmes.
Da setene skulle trekkes, dukket heldigvis
Erik opp igjen. Det er veldig fint å være
to når en skal strekke ut de ferdig sydde
trekkene.
Det er morsomt å montere på dørvridere, lykter, hjulkapsler, støtfangere og
andre fine, blanke deler. De meste passet
greitt, men noen deler måtte justeres. Dekkene var av merke Firestone med korrekt
dimensjon. Med da fikk jeg ikke reservehjulet ned i brønnen. Jeg måtte derfor
bytte reservehjul til en smalere utgave.
Da er det fint med gode venner å bytte
reservehjul med om det skulle trenges.
Fine nye, tidsriktige speil var innkjøpt,
men akk! Armen til speilet “gapte” ikke
høyt nok over dørhengslene. Nok engang
er det kjekt med A Fordvenner i rimelig
nærhet, slik at man kunne bytte om på
type speil.
Bilen begynte å bli ferdig og vi skulle
taue bilen i gang. Det luktet svidd clutch
lang vei. Vi tok ut pluggene og tauet nok
en gang, men det luktet fremdeles av
clutchen. Erik kom på besøk og vi roterte
motoren med ett brekkjern mot startkransen gjennom åpningen til starteren. Motoren ble etter hvert så samarbeidsvillig at
den ville starte. Den måtte gå en del timer
før starteren greidde å dra rundt varm
motor, men den gikk seg til etter hvert.
Det meste var nå montert og testet,
og bilen var klar for besøk på Statens
Trafikkstasjon. Jeg hadde med nødvendige papirer, liste over eiere siden 1930,
bilder fra restaureringen og noen bøker.
De kunne ikke utstede papirer da bilen
ikke hadde rammenummer synlig og
heller ikke original motor! De forlangte
at jeg skulle løfte opp karosseriet slik at
rammenummeret på venstre side under
torpedo/splash kom tilsyne og kunne
overbevise trafikkstasjonens representant. Jeg argumenterte med at det ikke
nødvendigvis var hugget inn noe nummer

der, og at dersom det var gjort, var det
sannsynligvis rustet bort. En blir jo litt
slukøret av slik behandling, og det var
bare å reise hjem.
Men gode A Fordvenner kom meg til
unnsetning igjen. Erik greide å finne originalmotoren hos Inge Bøen. Bjørn Olsen
og Halfdan Prøsch skrev et brev om dette
med ramme- og motornummer. Ny time
måtte bestilles, og saken løste seg veldig
greitt denne gangen.
Under restaureringen viste det seg at
jeg var for høy for Fordoren. Jeg fikk
hodet opp i taket, og selvfølgelig rett
under en spile. Jeg var visst for lang i
beina også. Skinnesystemet til forsetet
flyttet jeg bakover. Det gav meg god nok
plass til bena. Jeg hadde benyttet nytt
fjærsett og bestemte meg for å finne det
gamle, lave forsetet. Nytt trekk ble bestilt
til det gamle forsetet. Jeg har således to
seter, ett for høye og ett for lavere sjåfører.
At den originale fargen på mohairstoffet
hadde skiftet farge mellom innkjøpene,
kunne jeg ikke gjøre noe med.
Speedometeret som fulgte bilen, var i
miles per hour, og jeg trengte derfor et
annet. Leieboeren, Erik, var på Ekeberg
og fant akkurat hva jeg trengte. Det var
montert high speed utveksling, og jeg
hadde derfor bestilt tilsvarende drev.
Under kjøring synes jeg at hastigheten
som speedometeret viste, måtte være mye
feil. Jeg byttet tilbake til det gamle drevet
og inviterte naboen på testtur med GPS.
Avlesning av hastighet på GPS stemte nå
perfekt med speedometeret.
Den første sommeren på veien må
anses som brukt til plunder og uttesting.
Denne sommeren er jeg klar for lengre
utferder. Restaureringen tok fire år og jeg
har lyttet på mange fine programmer på
NRK radio. Hva nå videre? Det får greie
seg, nok en gang.
Med en Fordor i drift solgte jeg min
1929 Tudor i våres.
Thor Olav Skudem, Sandefjord, Z-9006
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Fjærbrudd mm

Min fru og undertegnede skulle i fjor høst bare kjøre en tur rundt
bygda. For å komme til bygda må vi passere fire fartsdumper, på
den fjerde smalt det, noe helt forferdelig. Jeg merket ikke noe på
Forde’n så jeg forsatte, men skal du ikke stoppe å sjekke, sier min
fru. Så for å berolige henne, stoppet jeg. Men hva skulle jeg se
etter, jeg hadde ingen anelse hva som hadde skjedd. Da jeg kom
bak bilen og så inn på bakakselen så jeg feilen. Det var brudd på
bakfjæra. Bruddet var ca. 100 mm fra høyre lenke, fjærbladet
sto på bakakselen. Derfor merket jeg ikke noe på Forden.
Det var bare å liste seg hjem igjen. En uke i forveien var jeg
med og kjørte herrer med høye hatter. Sandsvær Sparebank fylte
125år, tenk om bruddet hadde skjedd da?
Jeg snakket med Erik Storm Olsen om han hadde erfaring med
nye fjærer fra USA. De var av helt grei kvalitet, mente Erik. Etter
Eriks anbefaling, bestilte jeg en ny fjær foran også. Ettersom jeg
skulle bytte forfjær, passet det bra å kontrollere cambervinkelen
(“Hjulbeintheten”, red anm.). Jeg har hatt feil dekkslitasje på
forhjulene, hjulene slites i ytterkant.
Spissingen var i orden. I “A”visen fra 1998 nr.3 side 17, har
Bjørn Sand satt ord på Leif Rust-metoden for retting av foraksel. Jeg kontrollerte min aksel først på den måten og fant ingen
feil med akselen. For noen år siden kom jeg over et hefte på
Ekebergmarkedet, hvor det blant annet er beskrevet kontroll av
cambervinkel.
Da jeg kontrollerte min aksel på den måten, fant jeg feil.
Avstanden mellom hjulene var for kort under aksel og for
lang over. Bildene viser hvordan jeg bøyde akselen, og fikk da
riktige mål. Min aksel hadde riktige vinkler etter Rust-metoden.
Da var jeg ganske trygg på at jeg bøyde likt på hver side.
I år har vi kjørt Norgesløpet fra Ålesund til Geiranger, da vi
kjørte til Ålesund passerte vi Trollveggen. Etter å ha kjørt ca.200
mil i sommer, virker det som dekkslitasjen er i orden. Bare for
orden skyld, fjærene passet nesten, litt justering på bredden ved
fjærlenkene.

Vidar Grønli
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Over: Fjærbruddet. Under: Jekking av foraksel

Trollveggen reflektert i forskjermen

Kontaktproblemer!

Som mennesker kan vi have alle
hånde kontaktproblemer. At en
Ford A kan opleve det samme,
skal jeg her berette nærmere
om.Mit batteri var ved at være
“fladt”, og derfor gik turen for et
par dage siden til Kaj Andersen i
Sorring, der kunne udstyre mig
med et funklende nyt batteri, i
sort kasse, som passer godt til
bilen. Kaj havde netop hældt
Trollmannen f ra Jylland,
syre
på, og fortalte at det nu kun
Knud, redaktør, rektor og
skulle have tre timer med en
politiker.
oplader, så skulle batteriet være
klart. Ikke noget med en hel nats opladning, for så mente han
at batteriet ville komme til at koge, og det var der ikke nogen
mening i. Som sagt så gjort. Batteriet blev udstyret med en
selvklæbende etiket, der senere kan fortælle mig hvornår det
blev taget i brug, og så blev det monteret i bilen. De i rigeligt
lunkent vand gennemspulede kabelsko, blev forsvarligt skruet
på. Hovedafbryderen blev slået fra, og propperne løsnet en
smule, for at være på den sikre side, før laderen blev sat på og
strømmen tilsluttet. Efter tre timer blev strømmen taget, og
laderen fjernet, propperne spændt, og nu skulle det nye batteri
prøves. Hovedafbryderen blev tændt, og det samme gjorde lyset
på instrumentbrættet – det lyste klart og flot, og nu skulle det så
vise sig, hvor kraftigt det nye batteri var, i forhold til det gamle.
Der skete ikke andet, end at lyset gik ud på instrumentbrættet,
men det blev tændt igen, når foden blev fjernet fra starteren.
Flere ting blev forsøgt, uden det hjalp. Det måtte være batteriet,
der ikke duede.
Inden det blev fjernet, fik jeg en opfordring til at rense kabelskoene med spil kogende vand. Det blev gjort, og da der stadig
sad en sort belægning på den ene af dem, fik den en tur med en

Bremse-LED-lys
Da er sommeren på hell, og Fordene har fått noen runder i
år også. Tudoren fikk luftet seg til Ålesund og deltagelse i
Norgesløpet, uten andre problemer enn stiftejustering og kondensatorbytte. Jeg har byttet til elektronisk tenning igjen etter
dette. Phaeton her vært en tur til Kiel med ferge og landeveien
derifra til Hirtshals uten problemer. Andre videverdigheter på
turen, forteller formannen om selv, siden han stod for underholdningen i år.
 	 Jeg er litt opptatt av at våre lyssignaler skal synes, og monterte
diodebaklamper på Tudoren i fjor. Disse har fungert utmerket.

fil, før den igen blev monteret på det nye batteri, og nu skete der
ting og sager. En ganske kort kortslutning, fik en løstsiddende
prop på batteriet til at flyve af. Nu blev alt monteret igen, og nu
var der gang i sagerne. Hu hej hvor det gik.
Husk altså at rense kabelskoene ordentligt i kogende vand, og
gerne med en fil inden de monteres. Det er store mængder strøm
der skal overføres på en gang, når starteren aktiveres. Husk også
at fjerne propperne når batteriet oplades. Kommer batteriet til at
koge, dannes knaldgasser, og en lille gnist fra en af ladekablerne
er nok til at tænde gasserne, og den medfølgende eksplosion
kan i værste tilfælde være så kraftig, at batteriet flækker. Det
har en mand fra udkanten af Sunds oplevet, så han slår altid
strømmen fra ved stikkontakten, før han fjerner laderen. Af
skade bliver man klog!

Kondensator
Nederst i strømfordeleren sidder der et lille rundt rør, der er
fæstnet med en skrue i den ene og den anden ende.
Går kondensatoren i stykker, er føreren ikke i tvivl længe. Motoren går ujævnt – sætter hele tiden ud, og den skyder ret så kraftigt.
Kondensatoren kan ikke repareres, den skal ganske enkelt skiftes, men den er ikke specielt dyr, og den fylder ikke meget, så
det er en nem lille sag at have med i reserve.
Det ligger uden for min tekniske formåen at forklare helt
hvordan kondensatoren virker, men populært kan man sige, at
kondensatoren er et lille batteri, som lyn hurtigt lades op, og
lige så hurtigt aflades, og den hjælper altså til at motoren får en
mere jævn gang.
Skiller man kondensatoren ad, vil man finde ud af at den består
at to lange stykker sølvpapir, med et isolerende materiale imellem, der er rullet sammen, og her kan positive og negative ladede
partikler på brøkdele af sekunder op- eller aflades.
Der er forbindelse mellem skruen i den ene ende, og stel i den
anden.
Phaeton derimot har baklamper som ikke synes særlig godt i
dagslys. Problemet er at deleleverandørene ikke har diodeplater
som passer til 28–29 lampene (sier de) Jeg gir meg ikke så lett,
og puttet diodekortene fra Tudoren inn i Phaeton. Det gikk fint
det, man må bare passe på å legge inn litt isolasjon for ikke å
få kortslutning. Grunnen til at gutta i USA skriver at det ikke
passer, er for å unngå problemer og klager.
Følgelig ble det behov for nye diodebaklamper i Tudor’n, og
jeg bestilte nye glass (plast) med innstøpte dioder denne gang.
Disse er nå tilpasset, for de passet ikke umiddelbart. De lyser
noe inn i he … , og bruker nesten ingen strøm.

Bjørn S
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Ford i Fokus

Arvid Hammerstad er gift med fru Anna Synnøve og holder til på Skreia. Familien har 7 bygninger på tomten av
forskjellig størrelse. Noen av husene var svært så innholdsrike. MGA 1959, Ford A Tudor 1929, Ford A Cabriolet 1931.
Det var kanskje 1929 Tudor som kjøpte Arvid og ikke omvendt?
Familien Hammerstad var med på et løp som Vetle Skori arrangerte i Seljord. Siden Vetle selv ikke kunne delta, lånte Arvid
Vetles Tudor. Dermed var det gjort. Bilen ble med Arvid hjem
til Skreia. Som vanlig så jo bilen grei ut, men ved nærmere
eftersyn oppdaget Arvid at alt måtte gjøres. Rivejobben startet
i 1989, og bilen var ferdig i 1991.
Da bilen stod på hengeren og var på vei til Skreia var det en
eldre dame som spaserte rundt bilen. Hun kommenterte tørt til
fru Hammerstad at “Ja, du vet nå hvor du har mannen din de
nærmeste årene!” Det hører med til historien om Tudoren at
motoren ble overhalt på Oslofjordens østside. Den varte 6000
km! Arvid opplevde totalt motorhavari på vei til Flåklypa Grand
Prix i Lom. Men pytt, pytt. En godt brukt blokk med stempler
og krumtapp fantes i nærheten. Arvid handlet den umiddelbart,
byttet motor om natten og deltok i løpet neste dag som om ingenting hadde skjedd. Det gamle topplokket måtte flyttes over på ny
motor, og uten pakningssett for hånden måtte gammel pakning
følge med. Den holdt tett.
Da den “nye” motoren røk registeret efter et par ukers kjøring,
ble originalmotoren sendt til et kjent A-Ford motorverksted på
vestsiden av Oslofjorden, med bra resultat. Så å bytte 2 motorer
på 14 dager, intet problem! Den som ble ordentlig overhalt, har
nå gått ca. 35 000 km uten problemer.
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Vi besluttet å fotografere Tudoren utendørs. Bilen hadde ikke
vært startet siden sept. 2008. Men i dag, mai 2009, startet den
uten problemer. Arvid hadde ikke ladet batteri eller gjort noe
som helst. “Den pleier å starte” sa Arvid, og det gjorde den.
MGA ble kjøpt usett fra USA via Tyskland. Da Arvid fikk se
den første gang, trodde han at han var grundig lurt. Heldigvis
var det bare fargen son minnet veldig om rust! Bortsett fra et
bremseproblem, som ble feilaktig reparert i Oslo og måtte gjøres
om igjen, har bilen fungert aldeles utmerket.
1931 Cabriolet har Arvid alltid hatt lyst på. Da han kom i
prat med noen svensker på et Grensetreff, fikk han høre at Bertil
Bjørkman i Stockholm hadde en til salgs. Det var et prosjekt
som tidligere hadde kommet fra Norge. Arvid hentet prosjektet
i 2002, og klarte og oppspore tidligere eier i Norge. Bilen hadde
gått i Stai i Østerdalen, og tidligere eier bodde nå på Vinstra. Han
avskiltet bilen i 1959, men ville gjerne signere salgsmelding til
Arvid. Og i morgen, 28. mai 2009, på vei i nyrestaurert Cabriolet
til Flåklypa Grand Prix, skal eieren fra 1959 få se den igjen.
Dette ble også en “ frame off” restaurering. Mye så bra ut,
men ved nærmere eftersyn var ting nyovermalt, og ikke nyoverhalt. En del paneler rundt døråpningene var i for dårlig forfatning
til å kunne brukes. Men mekaniker Poul Hedegaard Laursen i
Danmark lagde nye med gamle som mal. Som med Tudoren har
motor, lakk og trekking vært satt bort til folk med spesialkunnskap. Alt ellers har Arvid og fru Anna gjort selv. Men delene
har han måttet betale. Da skal man passe på! Stempler, fjærer
og herdede ventilseter kostet i Norge kr 2 800,- I Danmark var
prisen Dkr 1 800,- Det er penger å spare på å undersøke litt før
man handler.

Arvid har rukket å bli 69 år. Da han lå på gulvet inne i svigermorssetet på Cabèn og hadde problemer med å komme ut,
truet fruen med å lukke og låse lokket.
Anna Synnøve har forsøkt å føre regnskap over hva hver bil har
kostet. Dette gav hun fort opp. Det var ikke noe gøy å vite eksakt
hvor dyrt alt ble. Med Cab’en har Arvid møtt “passer nesten ”
problemer i massevis. Ting må monteres, demonteres, tilpasses
to til tre ganger før det virker.
Familien deltar i løp regelmessig. Det blir ni til ti løp i året.
Totenløpet, Flåklypa, Lillehammerløp, Sjøormen, Helgøya
rundt, Hamarløp, Romeriksløp, Norgesløp og treff for A Ford.
Det blir fort dyrt, men man får sett veldig mye av det virkelig
vakre Norge med små løpsveier. Alle løpsplaketter er sirlig
montert i glass og ramme, og deltagernummere er brukt som
tapet i garasjene. Veldig dekorativt.
Det er et godt gammelbilmiljø på Toten. Lokalklubben har
ca. 300 medlemmer og klubben er 30 år gammel. Man har
jevnlige treff og åpent klubbhus. Uante mengder kaffe og vafler
konsumeres. Noen av Arvids venner har kommentert at det jo
var OK å være i hans verksted når man har en så god restaurant
i nabohuset! Vedkommende pekte ned på boligen hvor fruen var
i gang med maten.
Som avslutning på vår tur til Skreia ble vi servert nydelig
norsk middag. Dette ble en helt spesiell opplevelse for min Thai
frue.

Reidar

15

Reidars hjørne

Sikringer
Det er godt å være tilbake i Norge. Sneen er borte og bare moms
og nynorsk hindrer mine daglige gjøremål! Rett før vi forlot
Thailand flyttet vi en blomsterpotte i hagen. Der var det to skorpioner! To dager senere så jeg en slange ved garasjen. Pilsen ble
byttet ut med lang planke, og verden er en King Kobra mindre.
Da er det bare kos med løvetann og mordersnegler i Norge!
Men det var dagens hjemreise fra et aldeles supert treff i
Sarpsborg jeg skulle fortelle om. Et aldeles utmerket arrangement av Jan Willy Damslet uten for mye kjøring. Dette kom
trolig meg til gode. Jeg har jo restaurert bilen 2 ganger, siste
gang med mer erfaring og kunnskap enn før. Tror faktisk jeg
har hatt bilen i 42 år. Efter siste restaurering, har jeg lagt merke
til at amperemeteret har fluktuert litt når hovedlysene har vært
tent i tunneler og sånt. På denne dagen virket ikke hornet mitt
i hastigheter over 50 km/t. Jeg la heller ikke vekt på dette. Det
var dumt.
Noen kilometer efter vi kom av Bastøfergen, på smal vei, like
efter en rundkjøring, så stoppet bilen. Jeg fant fort ut at det var
strøm til starter, men ikke til noe annet. Sikring! Den var gåen.
På grunn av kinkig sted og mye trafikk, tok jeg sølvpapir fra en
tyggis og la rundt sikringen. Ikke en gnist da denne provisoriske
sikringen kom på plass, og ikke lys på dashbord. Bilen startet på
to sylindere, og så var tyggispapiret brent av. Mer tyggispapir.
Fire stempelslag, og ny avbrent sikring. Dette skjedde også med
tenningen avslått, så fort jeg rørte selvstarter røk sikringen. Med
briller på nesen så jeg det. Ledningene til og fra batteriterminal
på ladereleet hadde ramlet av, og skruen lå til jord. Uten sikring,
hva om det hadde tatt fyr?
Jeg slo en tape rundt ledningene og kjørte til nærmeste
busslomme. Der ble skruen forsøkt satt inn igjen, men uten
resultat. Gjengene var borte. Så for å hindre dynamoen i å bli
varm, ble ledningene tapet på plass. Med ny sikring som dukket
opp i kampens hete, kunne jeg kjøre hjem med ladning og kald
dynamo.
MORAL:
1. Ha alltid ekstra sikringer tilgjengelig.
2. Lag en prøvelampe med 2 krokodilleklemmer som kan erstatte
sikring til feilen er funnet (beskrevet tidligere). Sikringen ryker
når noe er feil!
3. Regelmessig sjekk alle elektriske koblinger. Fordens vibrasjoner, vil løsne dem over tid, sammen med tidens tann, fuktighet
og overgangsmotstand.

Forbedret Ford “A”?
Nye bremsedeler som etter sigende skal bedre bremseeffekten
høres i utgangspunktet bra ut. Man har fått til flytende sko med
selvpådrag, noe Forden ikke hadde. Tidligere systemer har jeg
sett låse seg på en måte som gjør at man verken får hjulet rundt
eller av!! Men dette høres bra ut.
Men behovet for bedre bremser, da? Overdrive, ballansert motor,
high speed bakaksel, osv. De originale bremsene er 100% gode
nok når de blir tatt vare på, overhalt, justert, sett efter. Og ikke
minst må alt være med korrekte vinkler og med minimal slitasje.
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Reidar var i mange år redaktør av
“A”visen. Da han flyttet vinterstid til Thailand ble han vår faste korrespondent der.

A-Forden var beregnet til hullete veier med marsjfart på ca. 75
km/t. Ønsker man den skal følge dagens trafikk har man flere
problemer. Motor, styring, bremser, transmisjon. Det er når man
ikke vedlikeholder eller bruker bilen til noe den ikke var ment
for at problemene dukker opp.
Jeg tenker sånn at om man skal kjøre i et bryllup stiller man
ikke med mopeden sin?? Skal man kjøre flyttelass kommer
man ikke med nypolert veteranbil?? Man må tilpasse bruk
efter hva det er man har!! Da er ikke behovet for modifikasjon
av bremser tilstede.

Lysbryter

Hvor mange ganger har man ikke sagt noen velvalgte ord, jeg
vet jeg har en sånn dings, men hvor er den? Den hadde jeg det
da dingsen på enden av lysbryterstangen skulle monteres. Rask
telefon til Inge, joda, jeg har en ny i uåpnet pose. Noen kilometer senere ble frua utkommandert fra kjøkkenet for å holde
lysbryteren nede, mens jeg forsøkte å skyve dingsen på plass
med fjær og låsering. De små ørene som stikker inn i lysbryteren
har skarpe kanter, og fjæra er hard. Derfor har jeg handlet et
verktøy som gjør en gammel manns dager enklere, se foto. Men
ved tredje forsøk pa å presse greia på plass, knakk et av ørene.
Med et slikt verktøy, burde dette ikke vært noe problem.
Jeg forsøkte å slaglodde øret pa plass, bare for a finne ut at hele
dingsen var laget av “pot metal”, dvs. en metallblanding av
utrolig dårlig kvalitet, som ikke tåler noe som helst av belastning. Den bøyer seg ikke, bare knekker. En telefon til gutta pa
sørlandet, resulterte i en konvolutt med en ny spider. Denne
ser anderledes ut enn den originale, men den fungerer. Den er
laget av stål, kan bøyes, justeres, og funker helt OK. At den er
litt anderledes i utseende, spiller liten rolle, ingen ser den.
Så kommer det alvorlige: Med en spider i potmetal, skal det
ingenting til før ett eller to av ørene brekker av. Om man hekter
fast jakkeermet i lysbryteren, glemmer bryterens posisjon og
tar i litt ekstra i feil retning, kan ørene knekke. Og om de gjør
det, kan de forsvinne ned i bryteren og lage kortslutning så det
holder. Hvis man da ikke har sikring, kan det hende man ikke
har bil heller!
Passer veldig nesten, og er potensielt farlig.

Kunstig treverk
Igjen bygger artikkelen på erfaringer fra mitt Phaeton–skogsvrakprosjekt. Bilen hadde, trodde jeg, et brukbart kalesjestativ.
Feil. Det var kappet, sveiset og bøyd i alle retninger. Heldigvis
fikk jeg låne Bjørn Nilsen-Aas sin Phaeton, for å ha noe å se
efter. Masse kraftig språk og mange timers sveising senere,
passet stativet på bilen igjen. Da var det bare å finne noe man
kunne putte inn i den bøyde delen av spilene som man senere
kunne stifte og spikre i.
Det ble en del telefonsamtaler til folk som har gjort tilsvarende arbeid tidligere, og til produsenten av West System, som
stadig dukket opp i samtaler.

Bakerst fra venstre: West system. Original spikerlist. Ro-Ber transparente system. Prøver fra venstre: Brøddeig. Flis + resin. Støv +
resin. Flis + støv + resin.

dunk å blande i? Jeg satte boksen midt i en asfaltert innkjørsel.
Og så begynte det å koke – eller gjære, om du vil. Antagelig
var varmen kraftig nok til at seks år gammel fuktighet i flisa
begynte å koke! Så jeg endte opp med en halv håndball med et
slags veldig seigt og tørt brødprodukt. Kutting og sliping avslørte
innsiden omtrent som en forsteinet natursvamp. Stifter og spiker
festet seg svært dårlig i brøddeigen.
2. Ro-Ber-resin + sagflis: Jeg har hatt tre liter resin, herder
og glassfiber stående i ca. 20 år i hylla – dunkene har begynt
å lekke litt og herderen hadde skilt seg, så den måtte masseres
lenge for å få den ut av tuben! En liten blanding av dette med
sagflis, var lovende. Litt porøs, kanskje, men ingen koking og
godt feste for stift og spiker.
3. Ro-Ber .resin + slipestøv. Et lokalt snekkerverksted gav
meg en sekk veldig fint slipestøv. Det hadde konsistens som
talkumpudder. Ny blanding ga godt feste for stift og spiker,
ingen koking. Men blandingen kunne bøyes og knekkes.
4. Ro-Ber resin + sagflis + slipestøv: Ny blanding med tilsatt
sagflis. Rett før peanøttsmørkonsistens, tilsatte jeg ca. 20–30 %
slipestøv. Resultat: Perfekt. Seigt, sterkt, umulig å ødelegge, godt
feste for spiker og stift og bearbeidbart efter herding. Men pga.
tiden blandingen tok for å bli laget, ble arbeidstid før herding
relativt kort. Men det var jo bare og blande små porsjoner og
jobbe fort!
Alle spilene ble fylt og det gikk med nesten alle tre literne
jeg hadde av stoffet. Overflødig materiale lot seg slipe bort og
stifter og spiker var vanskelig å trekke ut når de var feilplassert
, med andre ord, godt feste! (Tenk, så mange ganger jeg nesten
har kastet de grisete tre dunkene ut fra hylla mi!)
PS: Phaeton ble registrert i dag uten andre bemerkninger enn
at man lurte på lovligheten av å ha to nummerskilt bak.

Flis og støv.

West System er et polyesterprodukt man kan blande fyllstoffer
inn i, og ende opp med polyesteren omtrent som peanøttsmør,
før den herder. En liters dunk kostet 498 kroner i vår lokale
båtbutikk. Produsenten i Oslo mente at uansett hvilket materiale
man blandet inn ville polyesteren bli så hard at den ikke kunne
spikres i. Den ville bli stein hard. Andre som har benyttet dette
produktet har fortalt de har boret et 1 mm hull for hver spiker!
Lite fristende prosjekt. Så jeg lagde noen prøver:
1. West System med sagflis. Jeg har tatt vare på seks år gammel flis fra sist jeg kappet fyringsved for å suge opp oljesøl i
garasjen. Jeg blandet litt mindre enn et halvt plastlokk fra en
sparkelboks med West System og tilsatte en neve sagflis og rørte
til jeg hadde en brukbar konsistens. Da herdeprosessen satte i
gang ble alt så varmt at jeg lurte på om et plastlokk var en riktig
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En vekkelsesreise
til Tyrifjorden
Vi her på Sørlandet har nå denne trua, at det helst vil gå godt.
NAMK skulle ha 42-års jubileum (når vi blir gamle nok jubilerer
vi visst hvert år) og Høst-Ford på Tyrifjord Hotell med innlagt tur
med Krøderbanen. For en gammelbileier med sære interesser for
skinnetrafikk ble det for fristende. Og siden Forden Mathilda d.e.
også skulle i vinterhi i Oslo, passet det bra med en lengre utflukt.
Mandagen før startet vi optimistisk med kurs for storbyen, hvor vi har
«hytte» i OBOS-blokk med garasje til den gamle beskyttet mot kyst-Norges
salte vintervinder.
Når man kjører A-Ford fra Tvedestrand til Oslo tar man selvfølgelig ikke
E18, men holder seg mest mulig til Den sørlandske hovedvei! Det går utmerket,
det er bare 75 km lenger enn motorveiene, men mye morsommere. Med flere
pauser med innlagt bremseslakking (det ble litt varmt etter justeringa) og besøk
på Bamble Rådhus hvor medlem Gunleik Kjestveit holder hus som brannsjef, ankom vi Oslo
etter bare åtte timer. Og Mathilda gikk som ei klokke hele veien. Det har hun gjort siden hun
fikk en forgasser-transplantasjon i Danmark i 2008.
Vel framme i hiet fikk hun roe seg helt til fredagen kom, og tur til Tyrifjord sto på programmet.
Da var avtalen å plukke opp Per Hektoen og møte hos Chris i Bærumsveien klokka 11.30. No
problem, vi er vel ikke redd for Store Ringvei og slikt med så gild bil. Helt etter avtale svinger
vi inn hos Chris og Nathan og tuter lystig til Odd Norge, før vi rygger ut på fortauet for å snu.
Og der dør Forden! Ikke tegn til liv, helt bråstopp i maskinrommet. Nå har vi jo stoppet før, og
skjønte at slik total og plutselig svikt har med strøm å gjøre. Fram med voltmeter og skrutrekker
for å sjekke; Ingen gnister noe sted. Etterhvert kom naboen innom, han lukter gammelbil, elektroingeniør Einar Ohm! Men det var ikke motstanden det var feil ved, det viste seg at primærkretsen
i coilen jordet så strømmen gikk rett hjem igjen uten å jobbe. Ny gammel coil lå selvsagt i garasjen
hos Chris, og med den montert startet Mathilda på første slag igjen. Den gamle coilen viste seg ellers
å virke igjen straks den var kald, men det er det jo ikke noe vits i. Den var forøvrig av det engelske
merket Lucas, så legenden om hr. Lucas, “mørkets fyrste”, er kanskje sann? Men i ettertid får man jo
litt sånn nesten-religiøse tanker. Det kunne jo skjedd hvorsomhelst, i Slemdalstunnelen eller på vei
til Sollihøgda f.eks. Men neida, det skjedde der hvor det var åtte meter å gå for å finne en annen
coil. Sitter’n Henry der oppe og passer på oss, tro? Man kan jo lure.
Turen ellers var jo bare fantastisk. Vi var tidlig oppe, og bare et par Forder var å se. Men utover
ettermiddagen kom den ene etter den andre, og da maten ble servert var over tredve biler parkert
utenfor. Mottagelse med salgsavdeling for klubbeffekter og gode venner, sørget for at kvelden ble
svært hyggelig og litt sen for noen … men neste morgen var alle oppe, og ennå noen A-modeller
trillet inn. Dermed var alt klart for løpet, som gikk til Krøderen stasjon hvor entusiastene i Norsk
Jernbaneklubb hadde fyrt lokomotiv i flere timer alt for å ta oss med på tur. Det er ikke bare å
åpne krana og trå på starteren derigården, det er en flere timers prosess å starte opp et damplok.
Men de var godt forberedt, og etter kunstferdig parkering av ca 35 A-Forder på stasjonen bar det i
vei mot Kløftefoss hvor det var omvisning på vedlikeholdsanlegget. Man fikk fort forståelse
for at restaurering av tog er mer avhengig av teamwork enn en enkel veteranbil. Men ved
returen til Krøderen var jernbanefolka vel så ivrige med kameraene som oss, så det
var nok en opplevelse for dem også at begge sider av stasjonsbygningen
var satt 70–80 År tilbake i tid. Returen tilbake til hotellet gikk i
små følger eller enkeltvis mens vi grublet på spørsmålene
i konkurransen, noen så seg litt om i terrenget og fordrev
tida fram til middag mens vi fordøyde den enkle lunsjen
som var inntatt på stasjonen. Og kvelden ble som det blir
i godt lag, vått og tørt i passe mengder og mye Fordprat
og gode historier helt til det umerkelig var blitt søndag.
Tid for litt søvn og frokost før hjemturen startet. Og for
Nathan og Mathilda gikk den via Krokstadelva, for nå
husket endelig Chris at han sendte hjem kofferten med
noen andre etter grensetreffet i Vejle i fjor. Kan jo ikke
huske på alt, heller?
Alt i alt en svært hyggelig og vellykket høstavslutning
som Morten Ellefsen & co har all mulig ære av som
arrangør.
Agnar Hauge
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Ikke bare
en togtur

Ny kolleksjon klubbartikler, ga heftig omsettning.

Livat på banketten, vi skimter Gunhild Koldstad
og Odd “Norge”.

Bjørg og Jan-Willy Hestad er som alltid med.

Vinnere av spørsmålkonkurransen: Astrid og
Reidar Henriksen og Thor Olav Skudem.

Brita og Knut Myrvold fant på et lokalt loppemarked
kofferten til Gösta Hammarlund, den mangeårige
og kjente avistegneren i Dagbladet. Ekstra stas med
kjendiskoffert på bagasjen!

Etter å ha opplevd en fantastisk
togtur på Krøderbanen helgen
den 11.-13. september i klubbens
høsturregi, fikk jeg lyst til å se litt
nærmere på hva som skal til for at
en museumsbane skal kunne blåse
i fløyta, lukke dørene og ta med
seg folk på tur.
De fleste tror vel at en slik “modelljernbane” lever sin egen verden,
men slik er det ikke.
En museumsbane i Norge er
underlagt Statens Jernbane Tilsyn
på lik måte som alle andre skinnegående baner i Norge, slik som
Jernbaneverkets infrastruktur og
NSB, trikker og T-banen osv.
En gang i året må museumsbanen
dokumentere overfor SJT at det er
kjørt målevogn. Det vil si at sporets stabilitet og kvalitet er funnet tilfredstillende. Samtidig må
museumsbanen dokumentere at
gjeldende periodisk vedlikehold
av materiell og tekniske innretninger er utført etter gjeldende
krav. Det er også krav om rutiner
og saksbehandling når det skjer
en uønsket hendelse. Det skal også
lages togruter og ekstratogruter
som viser når tog kommer og går.
Når det gjelder forberedelsene til
selve togturen begynner den kvelden i forveien da lokpersonalet må
få fyr på kjelen. Vi som var med
på turen og var innom lokstallen,
så kanskje at det var ett overnattingsrom i bygningen. Dette blir
brukt hver natt før en togtur av
fyrbøter. Under selve turen, er
loket bemannet med lokfører og
en fyrbøter. Inne i vognene er det
en togfører som er ansvarlig for
bilettsalg, fremføringen og som
gir signal ved avgang osv. og en
person som tar seg av kiosksalget.
I tilegg er det krav om at stasjonen
skal være betjent når det kjøres
mer enn ett tog.
Akk ja, en kan begynne å lure.
Jeg er en av de som står som sild
i tønne i 160 km/t tur-retur gjennom Romeriksporten hver dag.
Hva er best? Før eller nå?
Nok en gang takk til klubben
for en fantastisk A Ford- og
toghelg.
Per Westreng
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Vi overdriver

Fra jeg var 18 år forelsket jeg meg i en A-Ford. Jeg tror det var
en 1930-model sort med svigermorsete som var veldig fin ,den
stod utenfor huset vårt på Vålerenga i Solørgt. Han som eide den
sa han skulle selge den, mener og huske prisen var 3000 kroner
det var mye penger den gang i 1966 for meg, og så hadde jeg
ingen steder og ha den, så det ble ikke noe handel. 1980 flyttet jeg til Rjukan og vi reiste ofte til Oslo der vi hadde familie
og venner Reisen gikk altid forbi Eiker Motorshop og i1994
var det en A-Ford Sport coupe 1929. Jeg spurte kona om og få
kjøpe den, med masse fram og tilbake med mye mas ble jeg en
lykkelig eier av et restaureringsobjekt i september 1995. Bilen
har jeg pelt helt i deler og bygd opp igjen og filmet under veis.
Arbeidet varte i åtte år og jeg blir aldri ferdig forbedrer ting
og finner på nye ting. Jeg har vært hos Leif Rust en del ganger
med problemer som han har løst for meg, eller vi har løst dette
sammens.Det ser ut til og vere et fint miljø med dette med
kvinner og menn med samme inntresse med mange fine sosiale
treff. Tilbake til Leif Rust så var han ifjor på treff på A-Ford i
USA hvor han var i kontakt bl.a. med produsent Mitchell MFG.
som lager overdrive kasser til A-Ford, dette ble jeg nysjerrig på
og kunne tenke meg et sånt overgear. Han hadde fått over to
sånne kasser fra fabrikken ,hvor jeg valgte og kjøpe den ene.
Leif Rust sa han ikke hadde noen erfaring med dette, så vi leste
monteringsanvisnigen i sammen og og dette mente jeg skulle gå
bra, så fikk jeg med en spesial avtagerfor uttrekking av pinion
og lager på turen hjem. To dager senere startet jeg på dette i
sammen med Arne Bråthen som har en 1928 mod Phaeton som
var like spent som jeg.
Vi fulgte annvisningen nøye, Vi startet med og ta ut gulvet
,løsne bremsestag ,dempere fire muttere til bladfjerer skille
mellomaksel fra gearkasse og bolt fra v-stag. Demontering av
mellomaksel fra kardang med pinion og lager satt godt fast,
men det løste seg med spesialavtager fra Leif. Så kontrollerte vi
lager og pinion som var bra før innsetting i kardang med ny flens
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pakning som fulgte med. Bakre delen av mellomakslingen var
en enhet som vi monterte først med lager og pinion, dette passet perfekt sammen. Fremre mellomaksling og overdrivekasse
var i en del, som vi monterte inn på bakre mellomaksel med
hjelp fra en garasjejekk Vi hadde løftet opp bakparten på bilen
så høyt at vi kunne bevege hjula fritt på bakakslingen og da

valgte vi og ha hjula på for og styre dette
kontrolert på garasjejekken i riktig nivå
inn på gearkassa, bolten som skall inn på
mellomaksel og v-stag var noe trang og
få inn på, også var det spaken med stagoverføring og tilpassing av hull i gulvet,
montering av gulv og testing av spak som
også gikk greit .Etter montering er det
viktig og huske og fylle olje på kassa opp
til nivå i siden til det overflødige kommer
ut igjen. Det rant ut litt olje fra kardang
også ved demontering som ble etterfylt.
Vi var nå klare for prøvekjøring og
meget spente hvordan dette vil fungere,
overdrivespaken så virkelig fancy ut der
jeg så på den, vi startet opp og lyttet til
ulyder og slapp clutchen forsiktig ut og
ingenting hente. Jeg prøvde alle gear,
men nei, da så prøvet vi overdrivespak,
den stod i mitstilling, satte den på L, lav,
og clutchen forsiktig ut da beveget bilen
seg normalt jeg lyttet fortsatt etter ulyder,
det hørtes bra ut økte hastigheten og det
låter bra. Gearet opp til andre og fortsatt i
lav, så prøvet jeg overdriven til H, høy, og
senket turtallet på motoren det gikk fint så
til tredje og overdrive i H, høy, men da ble
turtallet for lavt, så overdriven ble satt i lav
med øket turtall som det står i manualen.
Etter hvert som jeg prøvde dette, viste det
seg at jeg kunne geare opp og ned med
overdriven i hvilket som helst gear som
det skulle være en synkronisert gearkasse
med seks gear forover og to bakover. En
kan sette den både i høy eller lav, det
spiller ingen rolle når en rygger. Det var
enkelt og moro og geare opp og ned under
fart med overdriven, motoren trakk da
mere villig .Normalt synes jeg det er for
stort hopp fra andre gear til tredje gear,
og da fungerer det bra med andre gear
overdriven i høy. Må si dette fungerer bra,
må prøves. Speedometret på min A-Ford
er ganske riktig fra hastighetmålinger på
vegene når jeg kjører 80 km/t vises det
78 på veimåling .I dag kan jeg ligge i ca
75–80km/t med samme turtall som jeg
kjørte i ca 65 km/t tidligere, også er det
bensin og spare.

Villy og Kirsten Berg

Girkassenytt

Nå kan alle kjøre A – modell
Takket være Mitchell Manufacturing i California som har greid å montere inn
synkronisering i den originale A Ford girkassen.
For Reidun var dette en gledelig nyhet, hun har lenge ønsket å kjøre sin egen
1930 Coupe, men dobbelclutch og mellomgass var ingen jentegreie syntes hun.
Nå i vinter fikk Coupe’n innmontert ny synkronisert girkasse og Reidun er storfornøyd. Her er hun avbildet med Per Ivar og begge guttene, Håkon og Henrik
og som passasjerer på en av sine prøveturer.
Det var i Dallas i fjor sommer vi møtte Sue Mitchell og fikk importagenturet forn Skandinavia. Det gjelder også den helt nye Mitchell overdrive til A –
modell, to meget viktige komponenter. (se annonse)
						

Leif Rust

Nye “A”-deler
Visste du at det nå er mulig å få takk i nyproduserte felger til A-Forden? Både 21
og 9”. Jo, da – i siste utgave av Snyder-katalogen reklamerer de med nyproduserte
felger, “just like the originals” som det står. De er bare primet så en kan legge på
den fargen man ønsker. Prisen ligger på $285 for begge variantene. Nå er det vel
snart mulig å gå til en Ford-forhandler å kjøpe seg en “ny” A-Ford.
Hvor interressant det er for oss skal være usagt, det er vel fremdeles godt om
brukte originalfelger i omløp. I samme katalog står det også å lese at en nå er det
mulig å få løse lagerskåler til både veiv- og rådelager.
Rådene er nyproduserte, ferdig med
lagerskåler og avbalansert, intet bytteopplegg og settet koster $580. Det
leveres selvfølgelig løse lagerskåler i
sett á $75. Når det gjelder bærelaringene, er det litt mer omfattende.
Blokka må maskineres for å ta
imot løse lagerskåler, koster sikkert
mye, men lagerskåler medfølgende
montering/modifiseringsinstruks og
nødvendige trøsteskiver, beløper seg
til $90.
Jeg tror vel fortsatt at Inge kan
kose seg med lagerstøping i flere år
fremover.

Bjørn Burum

Dette er en ny anvendelse av en gammel
felg, så da så.
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Ford Henry`s

Lady

Nyrestaurerte stålkarosserier til meget gunstige priser.
Pass på mens dollaren er lav!

MITCHELL OVERDRIVES

6 gear og overdrive.
Ingen modifikasjoner.
Alle deler er inkludert,
monteres på få timer!

1930 Roadster

59.900,-

Pick Up Box

18.900,-

1932 Roadster

99.900,H a n d l e o nline på www.eike r.co m

er 80år og like populær!
Dette vil vi feire med nyheter
og gode tilbud !

For A Ford

19.900,-

Nå kan alle kjøre A Ford,
Synkronisert 2 og 3 gir i den
originale kassen.
Alt innvendig er nytt.

Ny til A Ford

17.900,-

Elektronisk tenning for Ford Model A.
Vi har nå inngått avtale om import og salg
av den maget populære FS ignitions for
Scandinavia. Glem stifter og condensator
problemer. Norsk monteringsanvisning.

INTroDukSjoNSPrISEr:
6 volt sett m/ spesialcoil
12 volt sett m/ spesialcoil
Komplett fordeler til A og B

Du kan stole på oss, vi har over 50år
med Ford - 30 år som deleleverandør.

Velkommen innom! Hilsen Leif Rust.

1995,1995,3995,-

3300, Hokksund (v/E-134) Tlf.: +47 32 25 06 00 Fax.: +47 32 25 06 02
Åpningstider: Man-Ons. 9-17 / Tors. 9-19 / Lør. 9-14

SNAPPER snøfreser modeller for 2009/2010.
En freserserie med legendarisk kvalitet!

Produsert i USA.Etter å ha solgt Snapper i Norge i over 25 år, vet vi at disse også fungerer i våt/tung snø!

Antique
Ford Deler
Kunngjøring:

Legges ned på grunn av sykdom.

Er noen interessert i å fortsette denne hyggelige virksomheten
og overta delelager og alle datalister, ta kontakt med Hans
Martin Klovland
Tlf. 90 50 19 46 eller Asbjørn Føreid
Tlf. 90 98 22 25 – asbjfoe@online.no   
  

Salg
•Nye sidevinduer til
A Ford Phaeton
•Ultralydrens av forgasser
kr 400
•-78 mod Honda Goldwing
GL 1000   USA mod. 45
800 km kr 49 000
1976 Harley
1200 Electra Glide
kun 230 mil kr 120 000
1977 Cadillac Eldorado
99 640 km kr 79 000
1979 Cadillac Coupe de Ville
108 000 km kr 85 000
1977 Chevrolet C-10 Pick up
118000km kr 75 000
1979 Porsche 928
118 000 km  kr 95 000
1978 Porsche 911 cab
kr 159 000
1979 Porsche 911/930
spes.bygg Pristinafab. California 15 7000 km kr 275 000
Alle kjøretøyene er importert
fra Arizona og er derfor rustfrie. Cadillac-ene og Chevrolet
+ 911 cab er ferdig registrert
w w w. s n a p p e r n o r g e. c o m
VETERAN
Tlf. 63 86 88 70
1930 Tudor framseter ganske OK kr 150. Baksete kr
150. Setene trukket om en del
ganger. Kan hentes eller sees i
Oslo, evt. Ski eller Strømmen)
rra@pmcservi.no
(tlf. 916 00 154 av og til).

1931 Deluxe Tudor!
Regist rer t og kjøra ndes,
restaurér hvis du vil. Nærmest
rustfritt usveisa karosseri, lakkert prøvestrøk copra/chickel.
Skjermer må sveises noen
få plasser. Bilen er solgt ny i
Sandvika i Bærum juli 1931 og
fikk C-2611 som den fortsatt
har. Full historikk, bl.annet eid
av sønnene til forfatter Torborg
Nedreaas. Jeg har hatt bilen
siden 1994. En av de beste
urestaurerte Deluxe Tudorene
her på berget?
Selges fordi jeg nå prioriterer restaureringen av min
30 Town Sedan som har gått
i familien fra den var ny til
den ble solgt rett før krigen.
Fant den igjen for tre år siden.
Deluxe Tudoren selges til snill
person uten hotrod-planer. Tlf.
91863860
Hovedlykter 1928-29, sorte,
til pickup/ AA. meget bra
kr 1000, eller bud. Radiaor
1928–29 kr 800. Lekker ikke,
men må renses. Tlf. 916 66 618.
Kort mellomaksel ca 50 cm
til 1930 AA evt. girkasse. Ring
meg 99786113
Tudor 1931
Selveste USA-bilen (!)
beskrevet i A-visen nr. 1 2009.
Ring Chris 9589 9289

Kjøp
“T”-ramme kjøpes. Trenger
ikke papirer Tlf. 900 30 740

Vi sees på stranden i
Båstad under
Grensetreffet
18.–20. juni 2010
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Returadresse: Norsk “A”Modell Klubb – Postboks 1930 Vika, 0125 Oslo
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Bjørn Burum, Øyvind Løen og Odd Norge fulle av kullstøv fra lokomotivrøyken. Ola Bakstad og Ivar Manum godt påkledt i høstværet.
Kari og forrige for(d)mann,
Bjørn Olsen i åpen
phaeton.
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Lokfører
Gjermund Hansen i
disputt med Bjørn Burum om
hvem som har forkjørsrett.
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Unni Westreng og Brit Frei tidsriktig kledt.
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