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FOR(D)mannens side
 I skrivende stund er det kun en uke igjen til Grensetreffet 
i Vejle. Det er stor deltagelse fra Norge, og ca 40 A-modeller 
reiser i flokk og følge nedover med Stenaline på torsdagen. Vi 
gleder oss stort til å møte våre A-ford venner fra Danmark og 
Sverige. Det kommer vel også i år gjester fra fjernere land, så 
dette tegner til å bli et alle tiders Grensetreff. 
 Det har i den senere tid kommet inn henvendelser fra en del 
medlemmer som har problemer med registrering av A-modellen 
etter år med restaureringsarbeide. Det har vært innskjerpet hos 
trafikkstasjonene at det skal være rammenummer på kjøretøyet 
som stemmer overens med papirene som følger kjøretøyet. Klub-
ben har gjort en formell henvendelse til Vegvesenet på dette som 
vi håper skal løse problemet i fremtiden. Forholdet er nemlig 
slik at A-modellens motornummer er kjøretøyets offisielle 
identitet. Noen biler har innslått et nummer på rammevangen 
under torpedoen på venstre side, men lang i fra alle. Dette er 
også umulig å se etter at karosseriet er montert. 
 Offisielt fra Ford, i litteraturen fra den tiden er det også 
stadfestet at det er motornummeret som er identiteten. Klubben 
forfølger som sagt saken, og vi vil komme tilbake til dette når 

det forhåpentligvis forligger en 
avgjørelse fra Vegvesenet.
 Etter Grensetreffet går vi 
forhåpentligvis inn i noen dei-
lige sommermåneder med masse 
godt A-Ford vær. Ingen ting er 
hyggeligere enn en kveldstur med 
Forden på en varm og lun som-
merkveld. Håper der blir mange 
av de. I klubbsammenheng har 
vi HøstForden som i år kommer 
til å bli arrangert på østsiden av 
Oslofjorden og der håper vi på stor 
deltagelse.
Jeg oppfordrer dere alle til å delta i andre arrangementer rundt 
omkring, det er flust med hyggelige løp og andre arrangementer 
å delta på. I så måte hadde det vært hyggelig om flere av dere 
la veien til Stavern i sommer. Vi har en trivelig rundtur i Brun-
lanes under Glade Dager i Stavern, kalt Gladløpet. Det går i år 
av stabelen 19. juli med start fra sentrum kl 1300.
 Ellers en riktig god sommer til alle NAMK medlemmer.

 Bjørn



Treg i toppen?
Innimellom må den av, altså toppen eller topplokket

Vanligvis er dette en grei sak, av med fordeler, ten-
ningskabel og slange til radiatoren. Vannpumpa kan 
vente, ellers må radiatoren vippes fremover etter at 
man har løsnet de to stagene ved vannpåfyllingen.
 Den aller enkleste måten å få topplokket til å løsne 
på fra blokka er å starte motoren med etter å ha  
fjernet mutterne på lokket. PUFF, så er det løsnet! 
Forhåpentligvis. Men vanligvis går det ikke så lett. 
Jeg dro frem ei motorblokk som hadde ligget et par 
tiår bakerst i garasjen i håp om å finne et brukbart 
emne til erstattningsmotor. Det viste seg å være en 
marinisert  A-modellmotor med kjølerør i bunnkassa 
og plenty rust i blokka etter å ha vært saltvannskjølt. 
Med det tidligere livsløpet, kunne man jo ane at ting 
ville sitte fast. Det begynte med at to av pluggene ikke 
ville la seg skru ut, men røyk tvers av! Topplokksmut-
terne lot seg til nød bevege etter lang tids behandling 
med penetrerende væske (5–65). Så kom den virkelige 
utfordringen, nemlig å få topplokket skilt fra motoren. 
Den vanlige metoden med å sette inn en løftekrok i 
tennplugghull nummer tre (se tidligere Fordeler), og 
løfte motoren etter denne pleier å føre frem. Men her 
satt lokket som hel ved.
 Kompetanse ble innhentet fra høyt faglig hold, 
ledsaget av sterke historier fra tidligere gjenstridige 
motorer. Det vil føre for langt her å gjengi alle disse, 
men heller prøve å konkludere: De fleste lokk lar seg 
løsne med litt godbanking med gummiklubbe eller 
lignende rundt sider og topp, samtidig som man løfter 
med den nevnte kroken. Nytter ikke dette, er neste 
trekk å banke inn kiler rundt lokket. Her må man 
være forsiktig slik at ikke lokk og motorblokk skades. 
Spisse kiler en til to cm brede egner seg best, som 
forsøkes plassert slik at de kiles inn mellom de to kob-
berplatene topplokkspakningen er laget av. Forsiktig 
nå, bank inn kilene på flere steder og fortsett å banke 
på selve lokket. 

 
 Et skikkelig hjelperedskap er en såkalt glideham-
mer. Et tungt lodd glir på en stang som igjen er festet 
til løftekroken på lokket. Dermed får lokket noen 
ordentlige rapp oppover.
 Fører ikke dette frem heller, er siste utvei å skaffe 
seg eller lage et verktøy som består av en tykk plate 
med to bolter som skrues ned i to plugghull og en 
tredje bolt som er gjenget i platen og presser ned på 
en av de midtre topplokksboltene. 
 Heller ikke dette løsnet lokket for oss. Siste utvei ble 
da å ta ei grov rørtang å prøve å skru ut pinneskruene 
som stikker opp av lokket. Enten ryker skruene eller 
så kommer de opp og letter oppgaven. Dette sammen 
med kiler, banking og rykking med glidehammeren, 
fikk lokket til å løsne uten at det sprakk, med det er 
jammen meg den mest gjenstridige utgaven av arten 
vi har vært ute for! Good lokk. 

Chris
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Jeg blir like overrasket over hvor kort tid det er 
mellom skisesong og Fordsesong. Ikke før klisteret 
er forsøkt skrapet av er det Ekebergmarked og 
VårFordløp. Hvis du tror at det bare er å trykke på 

starteren, tror du feil. Alt mekanisk som står, blir ødelagt, 
i hvertfall føles det slik. Dårlig elektriske kontakter, flate 
batterier og lite luft i dekkene, starter det med. Så kommer 
de andre tingene med tenning, forgasser og tette filtre og 
rør. Så kommer Grensetrefftur, da må i hvertfall alt funke. 
Når dette skrives er det rett før turen til Danmark går, og 
det virker som halve klubben står nedi motorrommet og 
prøver å finne ut hvorfor ikke alt funker som det gjorde i 
fjor.  Konklusjon? Ta Forden ut allerede før påske, kanskje 
den har kjørt seg til i mai?

Chemie er et innfløkt fag. I hvertall er det mange 
som later som de har peiling på det når det 
snakkes miljø. Vi er forlengst blitt kjent med 
CO2 og NOXer fra utslipp. Det er klart vi er 

opptatt av utslipp og natur, men vi er ikke enig i de tildels 
hetsaktige angrep på våre etter sigende  bensinslukende og 
forurensende biler. Faktisk viser målinger av “A”modellens 
utslipp svært lave verdier! Dessuten er motorene våre 
faktisk nærmest ideelle for alternative brennstoff. Jan 
Willy Damslet er nå i gang med å prøve “A”Forden med 
etanol iblandet bensin og har gode erfaringer med opp til 
50% innblanding med dertil enda lavere utslipp. Klubben 
arbeider nå med å opprette en helse- miljø og 
sikkerhetsansvarlig (HMS) slik at vi kan  
utarbeide et miljøregnskap for klubben , 
for å imøtegå på en saklig måte useriøse 
anklager mot oss.  

Thor Erik Klever Sundbyveien 305, 1820 Spydeberg
Knut Willy Olsen Rådborge 12, 3711 Skien
Geir Farstad Johansen, Parkveien 8, 3186 Horten
Rennie Gylterud, Furuholveien 23, 2130 Knapper
Ole Ingar Parken, Breidablikkveien 6, 2013 Skjetten
Steinar Dale, Leikvollen 14, 1400 Ski 
Bent Ivan Janitz, Bredsandkroken 25, 1570 Dilling 
Hallvard Bergsholm, C/O Norvald Horve, HOVRE,
4308 Sandnes
Steinar Arthur Hådal Hedru, Ravei 51, 3270 Larvik

Nye medlemmer 

Hvem visste at Olle var en poet? Denne fant redaktøren i en “A”vis fra tidenes morgen. Den selsamme poet har lovet oss å fortelle 
om denne tiden på et medlemsmøte i høst, dette blir sterke saker! egen innkalling til møte.
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Henrys bomtur til Norge
I 1915 arrangerte Ford en fredsmeglingsekspedisjon til Europa, 
der Verdenskrigen rådet. Sammen med 188 andre idealister seilte 
han til Skandinavia med damperen “Oscar II”, men allerede ved 
overfarten gikk diskusjonen så høyt om bord at Ford la seg syk 
på Grand Hotell i Kristiania da skipet kom fram ved juletider. 
I stedet for å holde sine annonserte taler i byens største forum, 
Calmeyergadens Misionshus, ga han bare et par korte intervjuer 
fra sengen.
 Da fredsekspedisjonen dro videre med Stockholmstoget 
foretrakk Ford å stikke av på den daværende Østbanestasjonen 
framfor å fortsatt være med på det han nå betraktet som en 
farse. Ford tok i stedet toget til Bergen, seilte derfra hjem til 
USA, og deltok deretter i produksjon av krigsmateriell. I 1917 
presenterte Ford også sin første lastebil, TT. Alt dette lønte seg. 
Han kjøpte ut Dodge-brødrenes Ford-aksjer, og i 1919 overtok 
sønnen Edsel Bryant Ford de aksjene som fortsatt hadde sirkulert 
utenfor familien. Edsel ble samme år konsernets president.

Feilgrep
Henry Ford kan kanskje kalles genial som konsernsjef, men 
politisk kunne han ha dårligere innsikt, for å si det pent. Freds-
ekspedisjonen var en ting, men etter at Edsel tok styringen 
ble farens minussider mer synlige. Han støttet uforbeholdent 
vedtaket om totalforbud mot alkoholomsetning i USA fra 1920 
av – totalt blind for hvilke konsekvenser dette medførte i form 
av svartebørs, kriminalitet og grobunn for gangstervelde.  Hans 
politiske utspill fikk desto uheldigere virkninger fordi han nå 
kjøpte opp både et avisforlag og en radiostasjon.
 Henry Fords største feilgrep i 1920 var hans utgivelse av 
antisemittiske skrifter både i hefteform og gjennom hans avis 
The Dearborn Independent. Lite visste han at disse artiklene 
ble oversatt til tysk allerede i 1921 og at en herre med bart to 
år etter brukte stoffet som inspirasjon til å skrive Mein Kampf, 
der han også idoliserte Ford ved navn. Enda mindre ante Ford 
hvilke forferdelige tiltak denne mannen skulle iverksette mot 
jødene et par tiår etter.
 Det ble aldri påvist at Ford forfattet disse artiklene, men det 
var hans personlige sekretær Ernest Liepold som hadde samlet 
inn råstoffet artiklene var sydd sammen av, og Ford sto svart på 
hvitt som utgiver. USAs president Woodrow Wilson og senere 
president Franklin D. Roosevelt underskrev begge en protest 
mot innholdet.

 Fords reaksjon var iskald: «Min eneste kommentar til pro-
tokollene er at de passer med det som foregår i dag, og de har 
passet på verdenssituasjonen fram til i dag», sa han i 1921. Året 
etter utga han en mer politisk nøytral selvbiografi og fulgte 
opp med ytterligere to titler fram til 1931. Og da avisen i 1927 
ble trukket for retten grunnet et angrep på en jødisk advokat, 
sto redaktøren fram og påtok seg forfatterskapet bak disse 
artiklene. I ettertid ba Henry Ford både advokaten og jødene 
som gruppe om unnskyldning, og i 1942 da artiklene igjen ble 
brukt i tysk propaganda skrev Ford at han «ikke støtter noe 
som på noen måte kan fremme antagonisme mot mine jødiske 
medborgere».
 Uansett hvordan Henry Ford hadde beveget seg i dette 
politiske terrenget, hadde han utvilsomt sine edle sider også: 
Ikke minst var han en storslagen donator til veldedige formål, 
en tradisjon som konsernet har fulgt opp til dags dato. I 1929 
sponset Ford også Richard Byrds Antarktis-ekspedisjon med 
bl.a. fly, og fikk til takk oppkalt fjellkjeden Ford Ranges etter 
seg.

Hentet fra internett bilnorge.nos artikkel om Fordkonsernet

KLUBBREKVISITA
Vi minner om det rikholdige utvalg av klubbrekvisita, bl.a. 
nye merker, klubbgensere og T-skjorter som kan kjøpes via 
sekretæren.

Jakkemerke   kr  50,–
Vindusmerke  kr  20,–
– 3 stk for   kr  50,–
Radiatormerke, ny!  kr 150,–
T-trøye (bare voksne) ny!  kr  80,–
Klubbgenser (blå) ny!  kr 200,–
Reservedelskatalog  kr 100,–
Forgasserhåndbok  kr  80,–
Hva gjør jeg hvis “A”Forden
stopper?  kr  15,–
Historien om den nye Ford kr  50,–
Några detaljer om den NyA-Ford kr  50,–
Pins, ny!   kr  50,–
DVD fra Gensetreff 2006  kr 100,–
DVD fra Holland-tur 2007 kr 100,– 
“A”viser: Pris avhenger av nr. og antall
Porto kommer i tillegg
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Fra 1936 overtok GAZ M-1 for Phaeton i produksjonen.
Utvendig en 1934 Ford V-8, men under skjørtene veldig 

mye A-modell.
 

Første artikkel av to 

GORKOVSKA 
AUTOMOBILOVA 

ZAVOD GAZ
Eller: «Bilfabrikken i byen oppkalt 
etter Maxim Gorkij», som det betyr 
rett oversatt. 

Historien om Henry Fords engasjement i 
Russland begynner alt i T-Fordens andre 
år, 1909. Da var det snakk om helt van-
lig eksport av Dearborn-produserte biler 
gjennom lokale importører og lokalt for-
handlernett i det gamle tsarriket. 
 

Fordsontraktor av den typen som ble levert 
til Sovjet.

Russland var da et temmelig underutvi-
klet bonde- og feudal-samfunn med stor 
fattigdom og enorme klasseforskjeller 
til en ufattelig rik elite. Industrien var i 
sin barndom langt etter Europa, og egen 
russisk bilindustri var helt ubetydelig. 
Markedet var heller ikke særlig godt, 
verken for egen bilindustri eller for Ford 

Motor Company. Det manglet rett og 
slett den middelklassen som var de mas-
seproduserte bilenes kunder. Eliten var for 
rik for T-Forder, de foretrakk eksklusive 
franske og engelske biler, og det store 
flertall hadde nok med å skaffe seg mat og 
husly. Transportmidlene for dem var hest 
og kjerre, jernbane eller sporvogn i byene 
og i stor grad apostlenes hester.
 Men Ford solgte litt i Russland like-
vel, både T og TT modeller, og da 1. 
verdenskrig brøt ut ble mange Forder 
innrullert i tsarens hær. Men i 1917 kom 
USA med i krigen og alle resurser ble satt 
inn i militærproduksjon for eget og vest-
alliert bruk. Eksport til et Russland hvis 
havner lå ved Østersjøen, var ble da for 
vanskelig. Også var det jo det med denne 

revolusjonen da. Den ble en langvarig og 
blodig affære som gikk over i en borger-
krig mellom de røde og de hvite. Hvor de 
røde gikk seirende ut i Russland mens de 
hvite vant i de gamle okkuperte områdene 
i Finland og Polen. Den nye staten som 
oppsto av ruinene kalte seg SSSR, eller 
Sovjetunionen, og hadde mistet mye av 
industrien i de polske områdene. Og var 
ennå i større grad et bondesamfunn. Biler 

var det siste de trengte nå, men traktorer 
og lastebilder derimot … 
 Sovjetene greide ikke å organisere 
produksjonen etter sine idealer så godt 
som de hadde trodd, og landet gikk inn 
i en enorm hungersnød. Verden var kjent 
med dette og mange gode krefter ble satt 
inn for å hjelpe. Fridtjof Nansen gjorde 
store ting med hjelp av Vidkun Quisling, 
ingen av dem var vel særlig kommunis-
tiske. Det var heller ikke president Hoover 
og Henry Ford, men disse to skulle spille 
en stor rolle i hjelpeprogrammet. Sovjet-
lederne så med uvilje på Vest Europa i 
1920. England hadde sågar deltatt aktivt 
i borgerkrigen på de hvites side, slik at 
handel med disse var nærmest utelukket. 
Men Amerika derimot, selve kapitalens 
høyborg, dem kunne man snakke med. 
Fra 1920 til 1926 kjøpte Russland 24 600 
Fordsontraktorer, som i svært stor grad 
var med til å få kollektivbrukene opp og 
stå, produksjonen av mat økte og krisa var 
over. 
 Sovjetlederne likte Henry Ford, ikke 
kapitalisten men «sosialisten», som 
betalte arbeiderne sine godt og lagde biler 
til folket og ikke som luksus. 
 Samtidig foregikk det en ren heksejakt 
på bolsjeviker i USA og de mest markerte 
politiske aktørene ble faktisk deportert 
til Sovjet. En Dearborn-mann ved navn 
Adams var en av dem, og han satte i gang 
produksjon av en liten lastebil i Russland, 
kalt F15 for den Røde Hær. Han brukte 
sin erfaring fra Ford og resultatet lignet en 
blanding av Ford og Fiat. Men fabrikken 
ble drevet etter kollektivprinsippet med 
allmøteledelse og demokratisk styring 
(husker noen AKP på 70-tallet?), og da 
hele årsproduksjonen skulle paradere på 
den Røde Plass 7. November 1924, så var 
det med en kolonne på hele 10 biler. Men 
AMO- fabrikken overlevde og dukker opp 
som samlefabrikk for Ford A senere. Mot 
slutten av den store traktorordren skjedde 
det en del ting. Produksjonen i USA var 
ikke lenger lønnsom, konkurransen var 
hard, det var trøbbel med å få inn alle
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pengene fra russerne. 75% ble betalt ved 
avsending fra USA, men de siste 25% 
som skulle betales etter 10 måneder lot 
vente på seg. Sovjet skylte på at de hadde 
lite valuta, hvilket nok var sant, og at 
fordelingen til brukerne tok tid. Her var 
det ikke snakk om vanlig salg, men stat-
lig fordeling og derav mye rot. Gamle 
Henry hatet statlig innblanding og ville 
se om det var mulig å få mer kontroll ved 
å produsere Fordsontraktorene i Sovjet 
under amerikansk kontroll. Dessuten 
opphørte produksjonen i USA uansett, 
den ble flyttet til Cork i Eire (Henrys far 
var for øvrig fra en landsby nær Cork, ved 
en elv. Ford betyr vadested). 
 Hjemme i USA var man i ferd med 
å planlegge omlegging til A-modellen. 
Tallrike forslag ovenfor Kreml om lisens-
fabrikk munnet ut i et sonderingsbesøk i 
1926. Ville en slik produksjon lønne seg? 
Delegasjonens konklusjon var negativ, det 
ville være svært risikabelt å satse penger 
på et prosjekt som russerne når som helst 
kunne nasjonalisere uten erstatning. Å 
bygge en fabrikk med Amerikansk kapital 
for å produsere til faste priser i en fagfo-
reningsstyrt produksjonslinje fristet ikke 
Henry, som ikke tålte verken statlig sty-
ring eller fagforeninger. Delegasjonen var 
heller ikke imponert over den behandling 
de leverte traktorene fikk. 

Utendørs lagring i lang tid gjorde ofte sitt 
til forfallet.

De sto lagret ute i vær og vind i påvente av 
fordeling, og mange var i dårlig forfatning 
uten å ha vært brukt. Ford Motor Com-
pany bestemte seg derfor for å fortsette 
med direkte salg, og foreslo istedenfor 
å opprette servicedepoter og delelagre i 
egen regi. Dette kokte bort, for i mellom-
tiden var International Harvester kommet 
inn på sovjetmarkedet, og russerne kom 
i gang med egen produksjon i Leningrad 
av traktoren «Rød Putilovets» som så ut 
akkurat som Fordson, men var av svært 
dårlig kvalitet, og produksjonen gikk med 
Sovjet-fart, komitéstyrt som den var. 
 Men nå skjedde det andre ting. Det 
Øverste Sovjet vedtok en femårsplan som 
gikk ut på at landet skulle motoriseres og 
bli selvforsynt på området. Og ledelsen i 
Kreml var klar over at de for å oppnå dette 
måtte ta i bruk moderne produksjonsme-
toder og avansert, les-amerikansk tek-
nologi. Her var Josef Stalin en pådriver, 
mens Trotsky forsvarte den gamle linjen 
med komitéstyrte fabrikker. Stalin vant 
som kjent maktkampen med Trotsky og 
russerne henvendte seg nok en gang til 
Ford. Alle konsesjonsavtaler om lisensi-
ert produksjon var nå slettet, russerne 
ville starte helt på nytt. Og det trengtes. 
På fire år, fra 1924 til 1928 var det bare 

blitt bygget ca. 1000 biler i Sovjet. Nå ble 
Ford spurt om han ville være med å bygge 
opp en virkelig bilindustri, samtidig som 
de lot ham forstå at de også snakket med 
GM om Chevrolet! Og nå var det snakk 
om en russisk-finansiert fabrikk bygget 
ved amerikansk hjelp. Et av de viktigste 
momentene i femårsplanen var også å få 
orden på handelsforbindelsene med USA. 
Det var jo, som Ford og andre viste, stor 
risiko ved å handle med Sovjet, bla fordi 
det ikke var diplomatiske forbindelser 
mellom de to landene. USA anerkjente 
ikke Sovjetstaten i 1920-åra. Ble Sta-
lin sur, var pengene tapt. Nå opprettet 
Sovjet et amerika-basert handelskontor 
registrert som et ansvarlig firma i New 
York, Amtorg Trading Corporation. 
Dette firmaet ble nå kontraktpartner for 
amerikanske firmaer som skulle inn på 
det russiske markedet. I Russland lå nå 
saken i hendene på det øverste Sovjets 
Industri råd som hadde ansvaret for å 
gjennomføre femårsplanen. I et opphetet 
møte 4. Mars 1929 diskuterte rådet om de 
skulle satse på GM’s 6-syl. Chevrolet eller 
Fords modell A som standard modell. 
Rådspresident Quibeshev bestemte seg 
for A-modellen, og også for hvor den nye 
fabrikken skulle ligge. Det var allerede 
lagt frem tre alternativer: Moskva, Lenin-
grad eller Nizhni Novgorod ved Volga. 
Den siste ble valgt pga fasilitetene, som 
også harmonerte med Fords krav til alle 
sine fabrikker: Muligheter for sjø eller 
elvetransport av råvarer. Jernbane alene 
var risikabelt. 
 Femårsplanen hadde som mål å pro-
dusere 70 000 lastebiler og 30 000 per-
sonbiler per år fra og med 1932. Målene 
og stedet var nå vedtatt, så gjaldt det å 
komme i gang med bygging. I motsetning 
til hva som er vanlig oppfatning blant oss 
Ford-entusiaster, var det ikke Ford som 
sto for bygging av selve fabrikken. Den 
jobben satte russerne bort til W.J .Austin 
Company i Cleveland. Sommeren 1929 
inspiserte Austins visepresident stedet, 
Og etter at Ford hadde inngått kontrakt 

Radiatoremblemet som erstattet Ford-emble-
met på de rene russiske bilene. Den nederste 

linjen betyr «Oppkalt etter Molotov».
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om å utruste fabrikken, skrev han under 
en kontrakt om bygging av Europas 
største bilfabrikk. Russerne regnet ut at 
arbeidet ville ta fire år, men Austin lovet 
den ferdig på 15 måneder. Tomta var på 
nesten 70 kvadratkilometer og besto av 
en fabrikk etter Fords skisser for seks 
komplette samlebåndslinjer og tilhørende 
støperier, smier etc. med totalt 35 000 
arbeidere pluss hele den byen som skulle 
huse disse arbeiderne og deres familier. 
Avtalt pris var 40 millioner dollar i gull 
pluss bonus hvis de klarte det på 15 
måneder. Det holdt med et par dager! På 
området lå ikke mindre enn tre landsbyer 
som Austin Comp. måtte fjerne, her så de 
for seg lange rettssaker med grunneiere 
som i USA, men de ble resolutt fjernet 
ved hjelp av den Røde Arme. Ingen for-
sinkelser tåltes, og de kunne jo ta jobb 
på fabrikken og flytte inn i nybyggene! 
10 000 bygningsarbeidere ble satt inn på 
jobben, både menn og kvinner og Austin 
betalte akkordlønn, noe ingen hadde hørt 
om i Sovjet til da. Det var mange proble-
mer med tilpasning til nye systemer til 
å begynne med, men det løste seg etter 
hvert. Men det sies at Henry hadde pro-
blemer med å akseptere at kvinner bygget 
fabrikk for ham, og på likelønn. Totalpri-
sen på fabrikken ble 119 millioner dollar 
med den nye byen rundt, inklusive alle 
fasiliteter som vann, kloakk, kraftverk, 
dampsentral, kaier, jernbanespor, støpe-
rier, acetylenfabrikk, brannstasjon og alt 
annet et industrisamfunn trenger. Til og 
med sykehus, bibliotek og samfunnshus 
var med. 

Den nye fabrikken i Nizhni Novgorod under 
bygging. Montagehalbouw 1930. Ennå en 

hall bygges.

Den nye byen lå ca. 23 kilometer fra 

sentrum av Nizhni Novgorod, og ble døpt 
Gorkij til ære for revolusjonens dikter 
Maxim Gorkij. Selve fabrikken ble offi-
sielt kalt bilfabrikken Molotov etter den 
sovjetiske statsministeren. Men de som 
skulle jobbe der kalte den Gorkovska 
Automobilova Zavod-GAZ- og det ble 
navnet på bilene. 
 Innredning av fabrikken og utrustning 
med maskiner var Fords ansvar. Alle 
verktøymaskiner, samlebånd, sveisejig-
ger, naglehammere, lakkutsyr med tør-
kekamre, snekkermaskiner og annet kom 
fra USA, og hele fabrikken ble satt opp 
etter mønster fra Dearborn-fabrikken. Det 
var opprinnelig meningen å bygge 1929-

modellen, men før produksjonen kom i 
gang flyttet Ford sin tyske fabrikk fra 
Berlin til Köln, samtidig som de skiftet til 
B-modellen, slik at det ble de nesten nye 
31-modellpressene fra Berlin som kom til 
Gorkij. Det er vel grunn til å tro at kølner-
motoren også influerte på GAZ-motoren, 
den gav 50HK, senere 54HK og hadde 
høyere kritisk turtall (bedre balanse) enn 
den originale amerikanske, men ennå 
var ikke produksjonen i gang, og sovjet 

trengte biler. Derfor lå det i kontrakten 
med Ford at det skulle startes samlepro-
duksjon fra amerikanske deler så fort som 
mulig. Under ledelse av Ford-folk kom 
den i gang i AMO-fabrikken i Moskva, 
Adams gamle fabrikk som kunne klare ti 
biler i året i 1924. 31. Mai 1929 signerte 
Henry Ford en kontrakt med Amtorg om 
denne produksjonen, og første bil, en AA 
av 1929-typen rullet ut 1. Feb 1930, rett 
etter fulgte en 1930 Phaeton. 
Første Ford AA samlet av amerikanske 1929-
deler ruller ut 1. februar 1930. Skiltet over 
reklamerer allerede for den nye fabrikken i 
Novgorod, men her er det nok en Moskva-

samlet bil. 

Bilene hadde Ford-emblemer, og selv de 
få russiske delene var merket Ford. Fordi 
russene selv mente at Austin trengte fire 
år på å bygge fabrikken i Gorkij, tegnet 
de kontrakt med Ford om kjøp av deler til 
72 000 biler i fire år frem til 1932, en kon-
trakt til 30 millioner dollar. Ingen av disse 
bilene skulle ifølge kontrakten noensinne 
forlate Sovjet, og alle reparasjoner skulle 
skje med originale Ford-reservedeler.  
Det første punktet ble strengt overholdt, 
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Fabrikkfoto av A Phaeton Gaza 1, som etter 
mange år så slik ut?

Ford Motor Company har aldri fått høre 
om noen russisk Ford A noe annet sted, 
men når det gjelder deler er det vel en 
grunn til å tro at mange etter hvert ble 
fikset med GAZ-deler der det var mulig. 
 AMO fabrikken ble for liten for jobben 
og Albert Kahn Co of Detroit satte opp 
ennå en ny fabrikk i Moskva, og Sovjet 
ble etter hvert forsynt med A-modeller. 
Den nye KIM-fabrikken fungerte bedre 
enn ventet, og i 1931 satte de sammen 13 
000 A-modeller av både AA og Phaeton 
typen. Og her er vi fremme ved et litt artig 
aspekt ved A-modellen i Sovjet: Hvorfor 
velger man, blant alle Fords modeller å 
produsere Phaeton i et av verdens kaldeste 
land? For det er et faktum at det var den 
åpne, firedørsmodellen som ble bestilt i 
stort antall fra Dearborn, og kun den som 
ble produsert siden fra bunnen av i Gor-
kij. Noen få lukkede biler ble bygget fra 
komponenter ved AMO, men ikke mange. 
Men det skulle vel ikke være luksus? 
 Lastebilene som ble samlet ved AMO 
og KIM var gjennomgående fra begyn-
nelsen av 1929-typen, med plan av vanlig 
amerikansk “stake-truck” modell. En av 
grunnene til det var Henry Fords kjente 
sans for økonomi. Da kunne man bruke
pressene til denne eksporten, og bruke de 
nye hjemme i USA hvor markedet ville ha 
det siste nye. Intet til spille, og russerne 
betalte med gull. Enn så lenge …

Standard GAZ AA

Treakslet GAZ-AAA i produksjon fra 1934. 
Parade på Den Røde Plass.

AA-ambulanser i 30-åra.
 

Med en omfattende kalesje kunne det bli en 
drosje ut av en Phaeton.
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Irmelin og Trond Berg
alias 

Bonnie & Clyde
Del 2

Rivaler
Det begynte slik at det var to 
gutter som vokste opp i samme 
by i Texas hvor den ene da ble 
lovens vokter, og den andre brøt 
alle lover. Dette er historien om 
rivalene Clyde Barrow og den 
noe mer ukjente Ted Hinton.

Vi er nå kommet til året 1933 og for Ted 
Hinton sin del, så ble det nå hans lite 
hyggelige oppgave å spore opp de her to 
tidligere vennene. Det ble 
nå satt i gang en storstilt 
jakt på dem, og bare ved 
å holde seg i bevegelse 
samt ved hjelp av Clyde sin 
uvanlige dyktige behand-
ling av bilen og kjennskap 
til en rekke småveier som 
ikke sto på noen kart ennå, 
så klarte de og unnslippe 
lovens lange arm.
 Clyde hadde oppar-
beidet seg en enestående 
teknikk i det og rygge 
bilen bakover i full fart, for 
deretter og svinge kraftig, 
sette den i 1.ste gir for 
å så forsvinne i motsatt 
retning. Dette samt andre 
tilsvarende manøvreringer 
av bilen var hans spesia-
litet. Ved hjelp av de her 
kunstene, så klarte de å 
unnslippe sine forfølgere 
i to år og gjennom tjue 
delstater.
 Det skulle så vise seg 
at Ted Hinton også hadde 
stor kjennskap til samtlige 
småveier fra Missouri til 
Texas og siden han kjente 
til sine gamle venners 
vaner, samt at han også visste hvordan de 
så ut, ble han en svært farlig fiende. Fra nå 
av, så hadde ikke Ted noe annet valg enn å 
bruke all sin erfaring og kjennskap til sine 
venner for å sette en stopper for all denne 
meningsløse volden. Det som jeg beskrev 
litt tidligere om at Bonnie hadde et meget 
spesielt forhold til sin mor, gjorde igjen 
at hun hadde et stort ønske om å få treffe 
sin mor igjen, og dette familiemøtet ble 
så arrangert på et jorde i utkanten av byen 
hun bodde i. Dette var et familietreff som 

en hvilken som helst vanlig familie har 
hvor de spiste og koste seg. Etter hvert, 
så ble det ikke bare dette ene møtet, men 
derimot flere, og dette visste Ted å benytte 
seg av, og dette ble en velsignelse for 
denne Ted Hinton. Han begynte og holde 
familien under oppsikt for så og forsøke å 
finne ut når neste møte skulle finne sted.
 Etter hvert som aktiviteten til duoen 
tok seg kraftig opp, så han seg også nødt 
til å krysse statsgrensene i jakten på dem. 
Etter en blodig skyte episode i Joplin Mis-

souri, så førte sporene dem til en forlatt 
bungalow hvor politiet fant flere filmruller 
som ikke var fremkalt ennå, og innholdet 
av de her filmrullene viser bilder av Bon-
nie & Clyde med biler og forskjellige 
våpen. Etter at bildene ble publisert av 
politiet, ble hele USA fascinert av deres 
voldsomme historie og bakgrunn. De ble 
nærmest å betrakte som helter over hele 
landet.  Det amerikanske folket begynte 
på en slags måte å føle at de nærmest 
kjente de to villstyringene privet. Det 

bildet hvor Bonnie står med en sigar i 
munnen ble jo en fantastisk sensasjon, for 
slikt skulle da ikke en dame gjøre.
 Videre så vokste jo bare heltestatusen 
da et ungt par fra Louisiana fikk bilen sin 
kapret av Bonnie & Clyde. De fortalte 
politiet at de fikk gå etter 14 timer i fan-
genskap og at de i tillegg fikk 5 dollar til 
bussen hjem. Denne jenta fortalte videre 
til Ted Hinton at de fortalte vitser og lo, 
mens de var livredde. Folk flest hadde jo 
en svært god grunn til å være livredde for 

dette paret, for de hadde et 
tvilsomt rykte på seg til å 
være to skyteglade despe-
radoer som ikke gikk av 
veien for et drap eller to. 
Når det gjaldt Bonnie sin 
skyte ferdighet, så nærmest 
forlangte Clyde at hun ved 
enhver anledning når de slo 
leir langt fra folk, at hun 
skulle drive med skytetre-
ning med alt fra småka-
librede revolvere, til den 
beryktede Thompson Sub 
Machine Gun, som også 
fikk klengenavnet Tommy 
gun, Chicago piano, Chi-
cago typewriter, Chopper, 
samt mange andre navn. 
Det som opptar mye av 
Ted Hintons tid, er nå at 
han leser absolutt alt som 
er å lese om paret i aviser, 
samt han nå også begynner 
å loggføre alle hendelser.  
 Videre så tok han også 
imot et hint i fra Clyde og 
gikk til anskaffelse av en 
Ford V-8 han også.  Dette 
var Clydes favorittbil. På 
denne tiden var Ford V 
8 den kraftigste og mest 

pålitelige bilen som fantes, så da var nok 
A Fordens tid over.  Den hadde vært med 
å skrive sin historie i Bonnie & Clydes liv. 
Forøvrig så ble Clyde så glad i denne V-8 
bilen, at han skrev et fanbrev til Henry 
Ford som lyder slik: 

– Så lenge jeg har luft i mine lunger,  
Skal jeg fortelle hvor fine bilene du 
lager.
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Jeg har alltid kjørt 
Ford når jeg har hatt 
muligheten til det, 
for en Ford i toppfart 
kjører fra alt annet, og 
selv om min virksom-
het ikke alltid har vært 
lovelig, så skader det 
ikke å fortelle hvor fin 
bil din V-8 er. 
Ærbødigst Clyde 
“Champion” Barrow.

Når vi nå kommer til 
sommeren 1934, så får 
Ted Hinton den grufulle 
meldingen at under en 
flukt, så kjørte Clyde av 
veien og påførte Bonnie 
store brannskader. Hun 
hadde nå store brann-
skader på begge armer 
og ben, og det ville ta 
mange uker før hun 
kunne klare å gå igjen. 
For da å skaffe tilveie de 
medisiner og pleie som 
hun nå måtte ha, så tok 
han nå risker som han 
aldri ville tatt tidligere, 
og dette var med på å 
stramme løkka enda 
hardere rundt halsen 
til dem begge to. Det 
lokale politiet klarte så å oppspore hvor 
de var, og på dette tidspunktet hadde de 
klart å skaffe seg en medhjelper hvorpå 
de skjøt seg fri og bar Bonnie inn i bilen 
og forsvant av sted. Ut fra Ted Hintons 
kjennskap til Bonnie, så regnet han med at 
hun i en slik tung og smertefull situasjon 
ville oppsøke sin mor, og ganske riktig, 
det gjorde hun.
 I løpet av en kveld, så ble Clydes bil 

observert to ganger utenfor huset til hen-
nes mor, men til tross for to desperate 
biljakter, så greide Clyde atter engang å 
unnslippe. Ted Hinton var gal av raseri 
og svor på at dette var absolutt siste gang 
at han ble ifrakjørt av sin erkefiende. Han 
startet umiddelbart med å oppgradere og 
trimme sin bil slik at den skulle bli rask 
nok til å ta kunne igjen Clydes bil, eller i 
det minste holde tritt med den.
 Etter dette ble det nærmest en beset-
telse for han og ta til fange Bonnie & 
Clyde, og han brukte all sin tid både natt 
og dag samt feriedager til å kjøre rundt på 
alle tenkelige steder for å se etter dem.
 Mens dette pågikk, så gjorde Bonnies 
sykeleie at de snart var tomme for pen-
ger, og selv om han hadde skaffet seg en 

medhjelper, så reiste han ikke langt unna 
sin elskede Bonnie, og dette gjorde han 
sårbar. Det neste brekket nå var å bryte 
seg inn i nasjonalgardens lager og stjele så 
mye våpen og ammunisjon at han hadde 
nok til en hel lite hær ifølge Ted Hinton. 
Etter flere uker med rekonvalesens, så 
begynte livet ute på veien igjen, men livet 
var svært vanskelig. Hun klarte knapt 
nok å stå, og holdt seg for det meste i 

bilen. Videre så hadde det seg slik at 
deres medhjelper ble arrestert, og under 
forhørene kom han nå med påstander at 
han nærmest ble holdt fanget, og at han 
hadde sett Clyde Barrow skyte ned minst 
fem mann. Videre så fortalte han også at 
Clyde nå begynte å føle seg truet av sin 
tidligere venn Ted Hinton. De var nå alene 
og levde fra hånd til munn, samt at deres 
savn til den øvrige familien, kom til å bli 
deres bane. 
 Videre i sin jakt på duoen, så merket 
Ted Hinton under ett av sine rutinebesøk 
merke til at Ma Barrow ble mer og mer 
unnvikende i å svare på spørsmål, og da 
skjønte Ted raskt at det snart nærmet seg 
tiden for en ny familiesammenkomst, og 
planla derfor et bakhold. Politiet gjemte 

seg nå i buskene under ledelse 
av en sheriff ved navn Schmid 
på et sted som het Sowers i 
Texas, men dette skulle vise 
seg å bli en stor feil. Som Ted 
Hinton hadde forutsett, så kom 
de faktisk også kjørende på 
denne veien, men de valgte å 
ikke stanse på politiets opp-
fordring. Nå brøt helvetet løs 
med full fres på Tommygun 
maskinpistoler og andre våpen. 
Kulene suste gjennom jak-
keslagene på politiet, samt at 
bilen ble pepret med skudd, 
men til alles forundring, så ble 
ingen skadet og de kom seg 
unna atter engang. Noen timer 
senere, så fant politiet bilen en 
full av huller, men ikke tegn 
til Bonnie & Clyde. Ut i fra 
funnene i bilen, så tydet det nå 
på at de levde i en tilværelse 
av flukt og elendighet. Det 
var matrester, tepper, o.a. som 
tydet på dette. De hadde på 
dette tidspunktet blitt så kjent 
at de ikke torde å ta inn på noe 
motell lenger. Videre oppdaget 
også politiet at de lå langt etter 
når det gjaldt ildkraften som 
Bonnie & Clyde hadde til dis-
posisjon.
Ut fra denne hendelsen ble nå 

statusen på Bonnie & Clyde forandret 
til etterlysning død eller levende.I denne 
intense jakten som nå ble iverksatt, så 
måtte Ted legge alle personlige følelser 
til side. Nå skulle de tas uansett, og nå 
utviklet dette seg til en svært privat krig 
mellom Ted Hinton og Bonnie & Clyde. 
Clyde begynte nå å kalle Ted Hinton for 
en feiging som på sin måte forsøkte å ta 
dem fra et bakhold, og Clyde gikk også 

Politiet fant bildene på fire ruller ueksponert film etter at de hadde prøvd å 
arrestere Bonnie og Clyde i Missouri.  De unnslapp i sin B-400 etter å ha 

drept flere politimenn.
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ut og fortalte at Ted ikke hadde mot nok 
til å møte ham personlig uten å ha ryg-
gen dekket av loven. Tingenes tilstand 
ble kraftig forverret ettersom tiden gikk. 
På dette tidspunktet, så rant begeret over 
for Ted Hinton. Han oppsøkte Clyde Bar-
row sin far og fortalte at han er klar til å 
møte sønnen hans uansett når det måtte 
passe, og uansett sted. Nå var det svært 
mye følelser som også var satt i sving, 
og kunne jo bare ende med at en av dem 
ble drept.
 Bonnie & Clyde var på dette tids-
punktet blitt så desperate at tid og rom 
for hvile ikke fantes. De sov, spiste og 
bodde i bilen, og hadde også gitt opp 
alle jordiske eiendeler for godt. De var 
nå jaget vilt med dødsdom og en pris på 
deres hoder som de ikke kom seg ut av. 
De kunne ikke lengre vise seg offentlig 
heller. De måtte heretter alltid se seg over 
skulderen om det var noen som kanskje 
fulgte ette dem for å angi dem eller ikke. 
Under denne hvileløse jakten som nå 
pågikk, så levde også Ted Hinton samme 
flakkende tilværelsen, han sov og bodde 
i bilen og var stadig på jakt, natt og dag. 
Han forsøkte å tenke i samme baner som 
dem, forsøkte å regne ut hvor de kanskje 
kom til å slå til neste gang, og i det hele 
tatt, være som dem. Når han en sjelden 
gang stoppet for ev. å spise, så var tankene 
der, ville de ha stoppet her eller ikke. All 
denne letingen, ga endelig resultat, og 
det skjedde i mars året 1934. Han kjørte 
rundt og patruljerte, men atter engang så 

unnslapp de. I april måned. samme år, satt 
de i bilen og spiste da det kom to politifolk 
tilfeldigvis kjørende på motorsykler og 
rett mot dem. De ble begge skutt ned og 
drept av et skur av kuler fra Tommygun 
maskinpistoler, og nå var det enda to til 
som kunne tilføyes på deres dødsliste. Da 
dette ble kjent, så trappet intensiteten av 
jakten ytterligere opp.
 Etter ordre fra guvernøren, ble det satt 
ytterligere inn en Texasranger med navn 
Frank Hamer i denne jakten. Hinton og 
resten av politistyrken sporet så duoen 
til en liten småby i Oklahoma, men for 
i frykt for at uskyldige liv skulle gå tapt, 
valgte de å ikke gjøre noe foreløpig. Enda 
engang, så klarte de å komme seg unna, 
og nå ble det bestemt at den eneste måten 
å få tatt dem på, var og sette opp en felle. 
To dager etter denne hendelsen, så dreper 
Clyde enda en politimann, og dette var da 
hans tolvte nedskutte politimann. 
 Noen få dager etter dette, så fikk Ted 
Hinton endelig sin sjanse. Den lange jak-
ten som nå hadde pågått i to og et halvt 
år, nærmet seg nå sin slutt, og den skulle 
bli enda mer blodig enn noen i sin vil-
leste fantasi kunne forestilt seg. De hadde 
klekket ut en plan om at de skulle bruke 
lastebilen til en bekjent av Clyde som åte, 
og denne ble parkert på veien slik at det 
skulle se ut som om den var havarert. Nå 
lå de klare til å bare vente til han kom 
kjørende, og her lå de i to døgn før de 
tilslutt hørte lyden av en velkjent bil som 
kom kjørende.  

 Ted Hinton visste at på måten og farten 
den bilen kom kjørende med, ikke kunne 
være andre enn Bonnie & Clyde. Da Clyde 
dro kjensel på lastebilen og bremset ned, 
åpnet samtlige ild mot dem, og Bonnie & 
Clyde var nå sjanseløse i det kuleregnet 
som kom. Da skytingen stoppet opp, så 
var Bonnie & Clyde døde etter en lang 
jakt og med svært mange døde i deres 
fotspor. Hun ble 23 år og han 25 år, og 
bilen var gjennomhullet av 167 kulehull. 
Det ble etter hvert funnet over 50 kulehull 
i hver av dem, uten at de rakk og løsne et 
eneste skudd selv. Det sies også at Bonnie 
& Clyde selv visste at den uungålige slut-
ten nærmet seg raskt, og i den forbindelse 
så hadde hun også på en måte skrevet 
deres egen nekrolog, et dikt.
– En dag skal de sammen falle, begraves 
side om side,
noen vil sørge, andre vil bli lettet,
men det vil bli døden for Bonnie & 
Clyde.

Av A-Fordklubbens svar på 
Bonnie & Clyde, Irmelin ogTrond Berg.

1934 V8 Sedan hvor i Bonnie og Clyde ble drept 23. mai 1934, i bakhold nær Arcadia i Luisiana. 
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Nå har de laget seg en mandagsklubb 
for entusi“A”ster i Skåne i Sverige også 
. Olle Bergström viser at de må ha egne 
T-skjorter!
Ellers går pickup prosjektet til Jan Olof 
(JO) videre og bilen vil bli vist frem i 
Vejle på Grensetreffet uten maling, bare 
klarlakkert! 
I februari 2007 hade vi då hämtat ett 
antal rostiga bitar uppe i Stockholm. 
Bitar som tidigare varit en Pick Up hytt 
byggd av Thompson i Anaheim i Califor-
ninen. Chassiet är sammansatt av delar 
som följde med när vi köpte Viktorian av 
Jörgen och Bente. Pick Up flaket hittade 
JO på annons och det hämtades i Juni 
förra året i samband med Ford markna-
den i Uppsala. Chassiet är uppvisat för 
Bilprovningen och förregistrerat. Hytten 
är klar att montera och vi siktar på att 
bli klara till Vejle. Forden kommer att 
registreringsbesiktigas innan dess.
Bakaxel och växellåda är inte reno-
verade, bara genomgångna och kontrol-
lerade samt försedda med nya oljor och 
smörjmedel. Motorn som också kommer 
ur Viktoria lasset är isärtagen rengjord 
och har fått nya ventilsäten. Vi har mätt 
upp alla lager och försett den med nya 
ventiler och ställbara lyftare, samt nya 
kolvringar. I går skedde provturen med 
Chassiet. Vi drog ner Tudorn till mitt 
garage och startade upp den. Varmkörde 
för att efterdra topplocksbultarna. Mot-
orn har genomgått en borrning med nya 
kolvar. Vi drog första varvet till 6 kpm 
för två år sedan. Startade upp och kol-
lade att allt var OK. På eftermiddagen så 
skedde så premiärturen med Jan Olof´s 
Chassie. Gå in på Youtube och använd 
”Svenska A Fordarna” som sökord så 
kommer ni att få upp. Ford Model A – first 
time start up.

“A” modellen på 
film, hvor?

Fra Fordbarn har jeg sakset en web-
adresse som lister opp filmer hvor biler 
inngår: http://www.imcdb.org/
Klikk på Ford Modell A, og du får flere 
hundre treff. Bjørn Børja

Andre lenker som er av interesse for 
oss, sendt inn av Erling Storstrøm.
Fordhistorie
oldcarandtruckpictures.com/Ford/ 

Fordmotorer
midstateantiquestockcarclub.com/
flat_heads1.htm 

Oversikt over restaureringsartikler skre-
vet av MAFCA
mafca.com/how2restore.html 

De flokker  seg

 

Vi gratulerer
VAMDRUP FORD A KLUB

med 50-års jubileet
17.mai 2008

..............................................................................................................
F O R M A N N

På selveste 17. mai fylte Vamdrup Ford A 
Klub på Jylland 50 år. Dette er den eldste 
Ford “A” klubben i Skandinavia. Vi gratu-
lerer klubben ved formann Ejvind Greve 
og ønsker lykke til med de femti neste!
Gå gjerne inn på klubbens hjemmesider 
og få tips om teknikk og turer i dejlige 
Danmark: http://www.vamdrupfor-
daklub.dk/

Ve t e r a nb ø r s e n  by t t e r  n av n  t i l 
“Klassiker`n”, og kommer fra nå av ut 
med mer redaksjonelt innhold, økt sidean-
tall, samt flere spennende skribenter som 
skal dekke hele det området som klubbens 
medlemmer er interesserte i. Som en liten 
redaksjon,og som det eneste, private og 
entusiasteide motorhistoriske magasin i 
“vårt” segment, synes vi dette er godt nytt 
til alle i den motorhistoriske bevegelse. 
Veteranbørsen utviklet seg fra å være et 
rent annonsemagasin til å ha mange arti-
kler på slutten, og derfor er det naturlig å 
ta skrittet fullt ut mht leseropplevelsene. 
“Gamle” Veteranbørsen fortsetter likevel 
som en integrert del av Klassiker`n, og 
vil fortsette med gratisannonseringen av 
kjøretøy.

Veteranbørsen 
 bytter navn!

Fra og med utgave 6 endrer vi 
navn til Klassiker’n. Vårt gode 
merkenavn Veteranbørsen 
flyttes nå lenger inn i bladet 
og vil være vårt nye navn på 
“Markedsplassen” - dvs kjøp og 
salg. ”Klassiker’n” fordi det nå 
kommer mange flere artikler, 
nyheter og reportasjer fra både 
etablerte og nye skribenter. 
Sidetallet økes for å få plass til 
alt dette nye…så FØLG MED!

Magasinet for deg 
med sans for det 

klassiske!

Jan Olov tidlig i prosessen. Bare en profe-
sjonell “plåtslagare” kunne gå på et slikt 
prosjekt. I tillegg til å sveise inn et utall 
plater etter å ha fjernet rust, forselget han 
likegjerne hytta slik at det går an å sitte 
komfortabelt i den. Pickuphytta er som 
bekjent laget for korte, små amerikanere  
den gang de var det i tyveårene.

Første prøvekjøringen som selvsagt ble 
feiret med sprudlevann og egnet antrekk, 
snibel.
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Reidars hjørne 
Reidar Lohne var i mange år redak-
tør av “A”visen. Etter at han flyttet 
vinterstid til Thailand, har han blitt 

vår faste korrespondent der.

Reidar

Litt mer om lakk
Jeg fikk oversendt en mail som naboen min omsi-
der  fikk fra Statens Forurensningstilsyn, saksbe-
handler Monika Aila Lahti. Der forteller hun at 
små kvanta vil være mulig å få dispensasjon for 
når det gjelder spesielle antikvariske gjenstander, 
som f.eks. veteranbiler.
 Med denne mailen som bakgrunn, sendte jeg 
mail fra Thailand hvor jeg spør om 2 liter lakk er 
mye eller lite, og om man ved små kvanta er på 
sprayboksnivå? Ikke svar. Ny mail med purring. 
Da kom svaret som jeg videresender til “A”visen. 
Ny mail fra meg : Er to liter lakk mye eller lite? 
Ikke svar. Purring. Ikke svar.
 Sa sendte jeg SMS til opplysningen og fikk 
Monika Aila Lahtis nummer. I går 22. februar 
ringte jeg. Tydelig ikke populært; dama var på 
ferie. Jeg ba meget om unnskyldning, og sa at 
vinterferie ikke falt meg inn her i Thailand, men 
er to liter mye eller lite? Det var umulig å svare på. 
Send dispensasjonssøknad, så skal man se på det! 
Hittil var det enda ikke kommet noen søknader, så 
et svar var altså helt umulig. Jeg ba enda en gang 
om unnskyldning for at jeg ringte i hennes ferie, 
og ønsket henne fortsatt god ferie. Fra Norge ble 
samtalen avsluttet med et stort KLIKK.
 Så har jeg tenkt litt. Hun sier i mailen at salget 
skulle opphøre 1. januar  2007. Det er over ett år 
siden! Og enda ingen søknader, og fargehande-
len selger som vanlig. Her er det noe som ikke 
stemmer. Må man søke om dispensasjon for hver 
halvliter man trenger, hvor lang tid vil det ta, og 
hvilken fargehandel gidder å sitte med lettbederve-
lige varer i årevis uten a ha omsetning pa dem?
Hun sa dette muligvis var noe for en organisasjon. 
Kanskje LMK kunne ta tak i dette?

Reidar i Thailand
– som etter hvert forsto hvorfor dama ikke 

fikk jobb i Statoil

Godt lys med enkle midler 
i mottorrummet

Få tak i en seks volts pære fra en gammel fol-
kevogn, tilpass og tre på en ledning med AMP-
kabelsko i ene enden og krokodilleklemmer i 
andre. Sterkest lys får du hvis du kobler sammen 
nær- og fjærnlys på pæra. En stump ståltråd rundt 
pæra lager et enkelt oppheng. Tilkobles jord og 
strøm for eksempel nede ved starteren.

Altfor mange ganger har jeg hørt veteranvognfolk si at de ikke begriper noe 
om strøm. Strøm er farlig! Jeg har møtt folk som ikke tør ta på et bilbatteri!! 
Er man redd for syre, ja, men strøm, nei! men det er lurt å vite litt om strøm, 
særlig hvis man må feilsøke på en god, gammel Ford.
 A-modellen hadde originalt ikke sikringer eller hovedstrømsbryter. Det 
betyr at om man får en kortslutning er det virkelig fare på ferde. Alt man 
trenger er en ledning som ligger over en skarp kant i noen år, og litt vibra-
sjon. Det har man nok av i en veteranbil! Et eller annet vil smelte-brenne av 
eller ta fyr! Derfor er det svært viktig at man installerer en 30 Amp-sikring 
på startbryteren. Når så noe går galt med ledninger eller dynamo, er det bare 
sikringen som ryker, ikke halve bilen.

Strøm & feilsøking
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Passer nesten
Jeg har puslet litt med en hyggelig 1930 modell Tudor. 
Litt teknisk, litt strøm, litt brems og styring. I den for-
bindelse ville jeg bytte et sprukkent bensinglass (sedi-
ment bowl) på torpedoveggen. Jeg bestilte nytt glass, og 
flesket til med teflonpakninger fordi jeg har sett nok av 
inntørkede korkpakninger som lekker! Det gikk ikke 
så bra. Det nye glasset var over 5 mm lenger enn det 
gamle. Med ny tykk teflonpakning var det fullstendig 
umulig å få bøylen som holder glasset, på plass. Teflon-
pakningen passet såvidt på det gamle sprukne glasset. 
Med  original korkpakning var det heller ikke mulig å 
få det nye glasset på plass. 
 Løsningen var å lage en særdeles tynn papirpakning, 
sette denne inn med ørlite grann pakningssement (ikke 
silikon!). Da fikk jeg truet bøylen på plass. Hele greia 
ble så trang at det er plent umulig å få bøylen av igjen 
uten å bruke et skrujern og vippe enden av bøylen ut av 
lokket den er festet i! Fem millimeter til besvær! Det nye glasset til venstre. Høydeforskjellen er stor.

 Jeg har nesten satt fyr på min egen 1929 Tudor.For 35 år 
siden kjørte jeg på trikkeskinner og brostein i Trondhjem, og 
batteriet skranglet seg løst. En pol kom borti staget fra brems-
epedalen. Heldigvisstoppet motoren, og enda mere heldigvis 
manglet jeg skruer i gulvet, så jeg fikk revet opp gulvet i en viss 
fart og flyttet batteriet. Men bremsestaget var brent tvert av! En 
hovedstrømsbryter innen rekkevidde ville vært veldig smart!
 Sikringen på startbryteren er også lur å bruke mens man 
leter efter elektriske feilkobler opp nye ting, osv. I det siste har 
jeg vært borte i to biler som spiser sikringer. Den ene hadde en 
kortslutning i et hovedlys. Når bryteren sto i fjernlys posisjon 
røk sikringen, men bare med lykteglasset på. Altså litt vrient å 
finne feilen. Den andre ryker sikringer av og til når man skrur 
tenning på eller av.
 For å finne slike feil kan man bruke flott og dyrt måleutstyr, 
eller man kan rote litt i skuffen og finne en H-4-pære fra dag-
ligbilen, litt ledning og to krokodilleklemmer.
 Ta ut sikringen og koble lyspæra til terminalene i stedet. Best 
resultat får man om man kobler pæra slik at begge glødetrådene 
er innkoblet samtidig Prøv deg frem til hvilke terminaler som 
skal kobles sammen. med lyspære istedenfor sikring vil følgende 
skje: Vinduspussere, blinklys, horn, parklys, bremselys og ten-
ning vil fungere nesten normalt, og man vil ha en meget svak 
gløding i H-4-pæra. Med hovedlys tent, vil pæra lyse middels, 
og hovedlyslampene vil gløde svakt. ved en kortslutning vil pæra 
lyse sterkt.Hvor sterkt? Finn ut ved å kortslutte ett eller annet 
sted, for eksempel utgang fra dynamo til jord. Det er faktisk gøy 
å kortslutte litt når det ikke fører til noe galt! Eller koble pæra 
rett til et seksvolts batteri. Det at pæra er 12 Volt, spiller ingen 
rolle.
 Nå kan du jobbe i fred på hele det elektriske anlegget uten 
å ryke en eneste sikring. Pæra forteller deg om alt er i orden 
eller ikke. Med motoren i gang vil også pæra lyse mere og mere 
eftersom dynamoen lader. Kjekt når man skal flytte tredje eller 
femte børsten for å regulere lading.

 Når man først er i gang med strøm er det fristende å fortsette 
litt. Ohms lov og loven om effekt bør man vite om.

U = R x I     Spenning (U) = Motstand (R) x strømstyrke (I)
Volt = Ohm x Ampere

Effekt (W) = Spenning (V) x Strøm (Amp)
W= V x A

 Når man kjører med nærlys på skjer følgende: Man har to 
hovedlyspærer med 35 Watt pr stk. og to parklys bak med fem 
Watt pr. stk, tilsammen 80 Watt. Og med gymnasiastens ihuga 
løsning av ligninger blir  strømstyrken 80-delt på 6 = 13,33 
Ampere. Ved et 12 Volts anlegg ville den vært 6,6 Ampere. Da 
forstår man at man trenger mye tykkere ledninger i et 6 V-anlegg 
enn i et 12- eller 24-Volts-anlegg. Og med høye stømverdier 
blir også eventuelle tap (varmgang) i koblinger og skjøter fort 
store.
 Veldig mange A-Modeller har dårlige kontakter i koblings-
boksen eller i amperemeteret. Kjenn på skruene i koblingsboksen 
og på dashbordet rundt amperemeteret regelmessig. Der skal det 
ikke være varmt. rene kontakter og gode loddinger er viktig.
jeg har ofte målt 6 Volt på startbryterkontakten, 5,8 på en ter-
minal i koblingsboksen, 5,7 på den andre, og 4,8 i fordeleren. 
Da har man rotet vekk 1,2 Volt i kabelskjøter, og elendig gnist 
er resultatet.
 Så derfor: Alle kontakter, endestykker osv. må være rene. Alle 
skruer/muttere må være godt tiltrukket med sprengskiver.
 Og mens man er i gang – batteriet sitter alene i støvskyen 
under bilen. Støv og møkk som lander på batteriet vil sammen 
med syredamp lage en elektisk ledende gjørme. Det vil føre til 
at batteriet utlades sakte men sikkert via det som kalles kryp-
strøm. Sett haveslangen ned gjennom gulvet hver gang du vasker 
bilen!
 Lykke til med feilsøking uten gnister eller angst.
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Kjøp
A Ford Coupe 1930/31 Er i 
utgangspunktet på jakt etter en 
kjørbar original bil, men alt har 
interesse fra prosjekt til restau-
rert bil. Pål Torp Ring tlf 90 75 
90 92 etter kl. 16 eller i helgen. 

Roadster … Er fremdeles på 
jakt etter en 30-31 roadster. Alt 
av interesse. Tlf 918 63 860 Olav 
Solberg

Salg 
29 ford Sport Coupe karos-
seri. Ny Brookville luke. Dette 
er et karosseri som så ut som en 
cabrialet.Dvs med stofftak. Kr 
35 000 evt. bytte annen A Ford. 
Tlf 330 78990 Øivind Henriksen 
oeivihen@online.no

1 x kpl-sett i canvas, sidegardi-
ner til Phaeton brukt to ganger. 
Ny pris 7900 selges kr 4800
Fått feilsendt fra USA: 1 x 
AM-751 panel under visor, 
30–31 fordors/ coupe kr 860. 
«This is the panel that covers the 
front wood header and also is 
used for the interior panel to set 
into.» Tlf 928 64 205 Steinar 
 
Ford AA 1,5 tonn 1930 modell 
med original hytte og platefelger. 
Nye skjermer og ellers en del 
restaurert. Selges kr 49 000,- 
Per Landsmoen, Tjøme. Tlf 33 
39 02 26

Framskjermer, stigtrinn og 
splash 1928-29 selges. Erik 
Jostad e-jostad@online.no 

Driftsproblemer med din 
A-Ford? 
Vi tilbyr nå ultralydrens av din 
forgasser. 
Fjerner som regel alt av forurens-
ninger i kanaler og dyser hvor en 
normalt ikke kommer til med 
annet verktøy. Kr 400 inkl. evt. 
plansliping mot manifold, pluss 
returporto. 
Vi håper på sikt også å kunne 
tilby overhaling/reparasjon av 
A-Ford-forgassere. Ønsker til-
bakemelding på hvor stor inter-
essen er.
E-post: postmaster@snapper-
norge.com eller spør etter Stei-
nar på tlf 63 86 88 70.

Dårlig vær da markedet ble avholt for første 
gang førte til at oppslutningen på markedet 
i Rygge ble noe lav. Det ble i stor utstrek-
ning selgerne som gikk rundt og snakket 
med hverandre, men en nærstående selger 
omsate  for ca. 1000 kroner. STOR takk til 
V8-klubben for å ha satt i gang med mar-
kedet. Håper på større oppslutning neste år, 
spesielt fra NAMK.

 Rolf Alexandersen

Fordmarked Rygge

Reportasje i 
neste nummer:

Den gunstige veteranforsikringen gjelder 
kun medlemmer av godkjent klubb; 

NAMK! 
Har du betalt kontingenten?

Ikke medlem — ingen forsikring!
(gammelt kinesisk ordtak)
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Klubbens AA-lastebil har i våres vært med i innspillingen av den kommende storfilmen om 
Max Manus som har filmpremiere 19. desember. En spennende opplevelse for flere av klub-

bens medlemmer som deltok som sjåfører og statister. Mer i eget krigs-krisenummer.

Sagene Sportsforretning. Skistavfabrikk anno 
1932/33. Det var den gang man laget alt selv, 
men bambusen måtte importeres. Bygningen 
lå i Maridalsveien 160 i Oslo og er nå erstattet 

av en blokk. (Ukjent fotograf)

En kriegsutgave

av Avisen

kommer senere

Her var hans bestemors patron. Litt spen-
nende plassering og lett. Mange muntlige 
besvarelser som viser at leserne følger med, 

så kom ikke der.

Jernbanetorget i Oslo ca 1935. Her kan man 
faktisk telle flere “A”Forder sammen med 

buss og trikker fra Oslo Sporveier
Foto fra Oslo Bymuseum

Veumlasten 
i krig

Konkurranser 
er høl i hue
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A Ford-deler
Ute etter nye A-Ford-deler til rimelige priser? Vi kan nå bestille deler fra USA to ganger årlig, og ta hjem i container. Dette gir 
meget rimelig frakt. Normalt går deler som stykkgods eller flyfrakt! Delene finner du hos vår leverandør, Mike’s, med priser i 

dollar. http://www.mikes-afordable.com Du bestiller deretter gjennom oss med korrekt delenummer.  

Driftsproblemer med din A-Ford? 
Vi tilbyr nå ultralydrens av din forgasser. Dette fjerner som regel alt som er av forurensninger i kanaler 
og dyser hvor en normalt ikke kommer til med annet verktøy. Dette koster kr 400,- inkl evt. plansliping 
mot manifold, pluss returporto. Vi håper på sikt også å kunne tilby overhaling/reparasjon av A-Ford 

forgassere, men trenger litt tilbakemeldinger på hvor stor interesse det er for dette.

Send en mail til postmaster@snappernorge.com eller ring oss og spør etter Steinar.
Velkommen til en hyggelig handel, eller kontakt oss for nærmeste forhandler

Besøksadresse: Lindebergveien 14, 2016 Frogner Tlf 63 86 88 70, faks 63 86 88 79

www.snappernorge.com
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Annonse:

Antique
Ford Deler 

Vi har vi lang erfaring med veteranbiler, 
–deler og reparasjoner.

Ring oss gjerne, om det skulle være tekniske 
problemer eller om ikke annet for og slå av en 

prat.
 
Antique Ford Deler, Føreidveien 75, 4640 Søgne
Åpningstid: Mandag til fredag mellom kl. 10–15

Tlf. 90 50 19 46 – fax. 38 18 12 92  
Hans Martin Klovland  

Tlf. 90 98 22 25 – asbjfoe@online.no   
Asbjørn Føreid   

Den raskeste måten å få deler på.

Norsk A Modell Klubb hadde også i år 
stand på markedet. Bjørn Grønvold, Rolf 
Aleksandersen og undertegnede turnerte 
mellom det å være på marked, eller å 
drikke kaffe og prate med trivelige afor-
dianere eller andre Ford entusiaster. Vi 

har jo stand ved siden av V8 klubben så 
det blir mye konversering samt løsing av 
bil og verdensproblemer.
 Sitter vel igjen med ett inntrykk av at 
markedet denne gang ikke var så overbe-
folket som det til tider har vært.

For min egen del var jeg på jakt etter 
vannpumpe og fordelerhus som kunne 
bygges opp til reservedel som kunne opp-
bevares under setet på turer. Vannpumpe 
fant jeg ikke, men fordelerhus fant jeg til 
den nette sum av kr. 20.
 Ønsket også å prøve å finne omfor-
mer fra 6V til 12V. Disse var jo vanlig 
ekstrautstyr deriblant på VW og Volvo 
PV så dette mente jeg skulle være mulig 
å finne.
 Etter rad opp og rad ned uten å få annet 
svar enn «du er den tiende som spør», var 
jeg i ferd med å gi opp, men som ordtaket 
sier «lykken står den vakre bi», eller noe 
sånt, så fant jeg én på den siste plassen jeg 
var innom; en Mascot 6–12V omformer 
ble min for kr. 200. Da var dagen full-
kommen og over for vår del. Veumen ble 
lastet for retur og kjørt uten ladning ned 
til Halfdan som skulle doktorere den. For 
min egen del var markedet denne gang en 
fin opplevelse med godt vær, hyggelige 
mennesker og noe i veska som kunne 
brukes til ett eller annet.

Per Westreng    

Ekebergmarkedet våren 2008



Returadresse: Norsk “A”Modell Klubb – Postboks 1930 Vika, 0125 Oslo


