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Husk høstens møter siste torsdag i måneden på Frysja, dvs. 30. 
oktober: Turbulente 60-år i Stockholm med A ford, hotrod og 
mahogny racerbåter, Olle Bergström. Servering av ost og vin. 
27. november Årsmøte.“A”visen gjennom 40 år, ved Chris

FOR(D)mannens side
Sesongen 2008 er dessverre definitivt på hell, og våre kjære 
Forder skal atter igjen gå i dvale for noen måneder. I skrivende 
stund er det kun Ekebergmarkedet samt Høstforden som gjen-
står av uteaktiviter for dette året. Sesongen derimot har vært 
svært så innholdsrik, med Grensetreffet i Vejle som den helt 
store happeningen. Danskene tok i mot oss, som alltid, til et 
minnerikt treff med hyggelige venner fra fjern og nær. Det er 
en spesiell opplevelse og oppleve så mange Forder på ett brett. 
Været var kanskje ikke helt på vår siden denne gang, men den 
hyggelig stemningen og den gode atmosfæren kan selv ikke 
værgudene legge en ordentlig demper på.  For de av dere som 
enda ikke har vært med på noe Grensetreff, så kan jeg anbefale 
det på det aller varmeste. Jeg ser alltid fram til Grensetreffene 
og husker dem alle som svært kjære minner. Om snaue to år 
er det svenskene sin tur, og i den anledning er vi alle invitert 
til Grensetreff i Båstad. Ved forrige Grenseting, i fjor høst, ble 
styrene i de nordiske landene orientert om og vist rundt i området 
der Grensetreffet skal arrangeres i 2010. Vi kan garantere at det 
kommer til å bli en ny høydare.
 Ellers er styret i gang med å forberede vintersesongen, med 

inneaktivteter som vi håper vil 
fenge noen og enhver. Vi skal ha 
fordrag fra Jernbanemuseet, vi 
skal lære noe om brannslukking, 
vi får besøk av Olle Bergstrøm og 
vi skal ha tilbakeblikk på A-visen 
gjennom de siste førti år. Så her 
blir det noe for enhver smak. 
 Høsten og vinteren er jo dessu-
ten også høysesong for garasjeak-
tiviteter. Noen av oss er i gang med 
restaureringer eller forbedringer 
av vår kjære Forder. For virkelig 
å få opp motivasjonen, så er intet 
sted bedre enn klubbkveldene til NAMK. Her treffer du likesin-
nede, her kan du diskutere problemer du sliter med i restaure-
ringsarbeidet og her kan du få gode tips og råd som bringer deg 
nærmere målet. Kanskje kommer nettopp Forden din på veien 
neste sesong.
 Jeg ønsker alle lykke til med høst- og vinteraktivitene og 
gleder meg til innesesongen, mens jeg venter på nest vår når 
Fordene igjen skal ut av stallen.

Bjørn Olsen



Ubrukelig 
plugg

Det er ikke alt nytt som er bra.
Vi har jo alle sett at nye deler til  A modellen 
ikke alltid er som de gamle. Passer nesten, er 
blitt mer et kjennetegn på nye deler, enn hva det 
skulle være, nemlig korrekte utskiftbare deler. 
En billigversjon av tennplugg til A modeller, 
er forlengst på markedet, nemlig Motorcrafts 
versjon A-12405-RE. Den er billig, men nær-
mest ubrukelig. Det gamle gode porselenet er 
skiftet ut med et moderne materiale som ikke 
isolerer så godt. Derfor sotes disse pluggene 
ned på rekordtid. Liker du å rense plugger, er 
det bare å bruke dem, men vær klar over at du 
får hyppige driftstopp. Er du så heldig at du har 
gamle originalplugger, så stell dem varsomt. 
De er enkle å demontere og rengjøre og de vil 
tjene deg mange miles. Husk at du ikke mister 
den fine messingskiva som ligger inni pluggen, 
du ser den ved demontering. Nye plugger lik de 
originale er ti ganger dyrere en Motorcraftvari-
anten, og er verdt det! Dessuten finnes en god 
Champion-variant til tre ganger prisen.

Chris
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Original og reprodusert Champion 3-X plugger og en sjelden original 
Edisonplugg.

Originalembalasje til etter hvert sjeldne A-fordplugger.

Motorcraft.plugger til venstre og C-4 plugger til høyre.
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Jeg gremmes over alle som vet alt om miljø og bru-
ker ordet i tide og utide, ofte for å oppnå noe. Alt 
kan vris i en miljøsammenheng, politisk eller for å 
oppnå oppmerksomhet. Å kunne regne og se i sam-

menheng flere ting, er tydeligvis ikke så interessant. Som 
en tilårskommen ingeniør, som til og med har opptrått som 
bilkonstruktør, slutter jeg aldri å undres over dumskapen i 
debatten over bil og miljø. Elektriske biler er greit,  jeg var 
konstruktør i ELBIL-prosjektet på begynnelsen av syttital-
let og lærte en masse. Overraskende er det å se at nærmest 
intet  har skjedd når det gjelder kjørelengde og komfort. 
Lys og varme krever sitt i vintermørket og kalde batterier 
er ennå et problem. Fremdeles må man ha bortimot to 
tonn batterier for å kunne reise Oslo–Trondheim. Ingen 
snakker sikkerhet for kollisjon og kortslutning, fordi ingen 
er foreløpig blitt grillet inne i et rammesystem i en elbil. 
Men det er fremskritt, elektriske bybiler er blitt populære 
sammen med hybridbilene. Så poulære at myndighetene i 
Stockholm trekker tilbake fordelene med gratis bomring og 
parkering, fordi salget av disse bilene har tatt av. Dette er 
miljøpolitikk i praksis. Den foreløpig beste måten å spare 
miljøet på, er faktisk å beholde og bruke den gamle bilen du 
har. Å produsere en ny bil bruker voldsomt mye ressurser 
og vil faktisk ikke lønne seg miljømessig, men dette er jo 
ikke politisk korrekt tale …

Co2-utslipp er sentralt i miljødebatten. Som gam-
melbilbrukere er vi utsatt for utsagn og slengbe-
merkninger om at vi er de store miljøsynderne. 
En ting er at bilene våre bruker mer drivstoff 

pr. kjørt mil, men i snitt kjører hele veteranbilflåten så lite 
i året at vi snakker om promille av CO2-utslippet for hele 
den norske bilparken. Likevel kan vi bli utsatt for påbud, 
forbud og kjørebegrensninger i miljøsoner i byer og tett-
steder. Vi må tydeligvis være på hugget og i forkant, for å 
tilbakevise uvettige påstander om at vi er miljøverstinger. 
Les nøye artikkelen om A Ford og CO2-utslipp i denne 
“A”visen. Våre biler er godt egnet for å kunne kjøres på 
en blanding av etanol og bensin som foreløpig selges noen 
få steder i Norge. Tar du turen over til Sverige er tilbudet 
bedre. I Norden er vi i den heldige situasjon at vi kan lage 
sprit av trevirke noe som ikke påvirker matvareprisene 
slik som mais og sukker som andre land lager sprit av. I og 
med at vi har mulighet til manuelt å stille både 
bensinblanding og tenning, skulle vi faktisk 
kunne ha et CO2-utslipp lavere en bensin-
gjerrige nye biler! Vi hører gjerne om 
dine erfaringer, slik at vi kan bruke dette 
som argumenter mot begrenset bruk av 
våre biler, når det måtte komme.  

Leif Arne Dahle, 7890 NAMSKOGAN
Ådne Smogeli Kjærnesveien 62, 1407 VINTERBRO
Vidar Olsen Nesbryggveien 35, 3133 DUKEN
Niels Egil Brommeland, Fikstveit, 5567 SKJOLDASTRAU-
MEN
Anniken Olberg, Aas gård, 1970 HEMNES

Nye medlemmer Grensetreff 2010 
Vi fortsätter planeringen av Gränsträffen i Båstad i Skåne, vec-
kan före midsommar 2010. Reservera några lediga dagar eller 
en semestervecka till detta. Det kommer att bli någåt extra.
 ca. 45 mil från Oslo eller  ca. 10 mil från Köpenhamn.
Styret og Olle foran Hotel Skansen, vi gleder oss allerede!



5

Henry Ford: «Skjønnhet appellerer til de fleste. Den begynner 
med utformingen, design. For meg er et skikkelig utformet 
maskineri vakkert. Men når folk flest snakker om skjønnhet 
tenker de neppe kvalitet, funksjon  tilpasset design. De tenker 
stort sett farge.» (Sier mannen som i alle år kunne tilby kjøperne 
bare svarte biler. Red.anm.)
 Fra«The Power That Wins» by Ralph Waldo Trine, 1928

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

Utrolig hvordan nye dataprogrammer (Photoshop) kan lage gamle 
bilder. Dette er et foto fra Sveinung Marvik, som han  har tilført 
sepiafarge og kledelige riper i plata. Bildet viser fra venstre: Sveinung 
Marvik, Linda Sophie Ribe Sund, Felix Ribe Marvik, Bente Sund og 

Jørn Sund.

En glad gutt
Nå er det jammen blitt laget bok om vårt kjære æresmedlem, 
Terje Kolstad. I anledning av at han gikk av etter 44,5 år 
i De norske Bokklubber, ble det den 29. august 
gjort skikkelig stas på Mr. Bokklub-
ben, med full feiring, og som nevnt, 
egen festskriftsbok. Vi gratulerer 
og siterer gjerne direktøren i det 
hernevnte firma som på syttital-
let bemerket til Terje: «Husk 
at du jobber i B-klubben og 
ikke i A-klubben!» Så er 
det vel heller ingen som 
vi kjenner som har hatt 
med lastebil (Veum-
lasten) på flyttelasset 
da arbeidsplassen, 
les: Bokklubben, 
skiftet adresse et 
par tre ganger. 
I l lus t r a sjon: 
Finn Graff

Boken «Automotive Hardware and 
Trimming» er utgitt av Ford Motor 
Company Dearborn, Michigan i 1938. 
Den tar for seg alt av beslag og dup-
peditter som finnes på alle Forder fra 
1928 til 1938.
 Her er det gode bilder av alt fra dør-
handtak til vindusmekanismer, hengsler, 
assortert skruer og muttere, splinter osv.
Boken har først en fin alfabetisk oversikt 
over hvilke modeller som finnes, deretter 

en numerisk indeks over det som er vist i boka, 
samt en serie med fine bilder av de forskjellige 
Ford modellene som er nevnt. Dessuten viser 
boken hva Ford fabrikken produserte til sine 
kunder og forhandlere på den tiden. Visste du 
forresten at det er 24 forskjellige dørhåndtak 
til A-modellene?
 Har du en kasse med deler du ikke vet hva 
er, kanskje du finner bilde av delen i denne 
boka? Kjempeartig å ha for oss som har Ford 
innenfor dette tidsrommet.         Per Westreng

Bokanmeldelse
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Andre artikkel av to av  Agnar Hauge 

GORKOVSKA 
AUTOMOBILOVA 

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

Arbeidet med den nye fabrikken i Gorkij 
gikk framover, og amerikanske fagarbeidere 
under ledelse av Frank Bennett var travelt 
opptatt med å klargjøre produksjonsutstyret 
og starte opplæring av russere til å betjene 
dette. Her skulle de møte store vanskelighe-
ter. Russisk mentalitet var ikke basert på å ta 
imot lærdom fra utlendinger. De fleste nye 
arbeiderne kom rett fra jordbruket og hadde 
ingen industrierfaring. Dessuten var de barn 
av revolusjonen, og mente sjøl at de kunne 
alt. Disse amerikanerne var jo kapitalister 
og lakeier og skulle ikke komme her og 
bestemme. De var også vant til å ta pauser 
når det passet dem, noe som funker dårlig 
ved en samlebåndsproduksjon. Et eksempel 
var lakkereren som skrudde tørkeovnen på 
fullt med en nylakkert AA inni. Den ennå 
våte lakken avga tynnerdamper i varmen, 
og disse tok fyr. Hele boksen med bil og det 
hele brant opp, og arbeidslaget? De hadde 
gått seg en tur. Ved avreisen fra Dearborn 
hadde Frank Bennet lovt Edsel Ford å sende 
et telegram så snart den første bilen rullet 
ut fra de nye samlebåndene i Gorkij, Edsel 
gjorde det klart at denne kontrakten betød 
mye for Ford som konsern. Og det er klart 
at det hadde stor betydning også for annen 
amerikansk industri i den krisetida som 
inngangen på trettiåra var. I 1930 hadde 
Amtorg handlet for over 14 millioner dol-
lar bare i Michigan, i august 1931 kjøpte de 
deler for 1 888 000. Men da Bennet kom til 
Gorkij ble han nok skuffet over hvor sakte 
deler av prosessen gikk. Bygningene ble 
reist på rekordtid, men en ting som f.eks. 
transportbåndene i produksjonshallene 
hadde de store vanskeligheter med å få til 

å fungere. 2. januar 1932 ble fabrikken offi-
sielt åpnet med en gedigen fest, det er noe 
russere kan. Men det tok en hel måned før 
den første bilen rullet ut. Fabrikken ble ennå 
drevet på kollektivmetoden, med endeløse 
diskusjoner over enhver ordre som ble gitt 
og svært dårlig kompetanse i arbeidstokken. 
Da tok Bennet ibruk en metode som også 
ble anvendt i Dearborn: Lag av arbeidere 
ble tatt med til AMO og KIM i Moskva, 
hvor samlefabrikkene nå fungerte bra. Her 
ble de satt i «spann» med trenede folk for 
å lære. Og det var nødvendig, for allerede 
i april 1932, etter tre måneder, stoppet den 
nye fabrikken helt opp. Det var et resultat 
av flere faktorer, en var temmelig varier-
ende tilgang på stål, en annen en ganske 
så planløs komponentproduksjon. Målet 
for april hadde vært 1075 motorer og 750 
komplette biler, men det ble 301 motorer 
og bare to komplette biler. Man hadde 
nemlig ikke produsert flere bakaksler! 
Frank Bennet fikk hjelp fra høyeste hold 
etter dette: Politbyrået satte i gang en rask 
undersøkelse, og de lokale particellene og 
fagforeningene fikk klar beskjed om at de 
hadde brutt Stalins «seks regler» om sosia-
lismens framgang. Dette betød at det var 
store muligheter for et opphold i Gulagene 
i Sibir hvis ikke de tok skjeen i en annen 
hånd. Dette hjalp litt, og driften kom igang 
igjen. Men det skulle gå lang tid før det ble 
en virkelig storproduksjon.
 Stalin hadde på denne tida også fått 
andre problemer. Den internasjonale krisen 
kunne også merkes i Sovjet. Det var lite 
fremmed valuta å betale med, og ingen land 
ville ha russiske rubler. Gullet, som hadde 
fristet Ford og andre, begynte å ta slutt. De 
store delkjøpene avtok merkbart, i januar 
1932 var kjøpene under 12 000 dollar. Sta-
lin, som alltid var på jakt etter syndebuk-
ker, mente at de vestlige kapitalistene var 
ute etter å knekke landet hans, og allerede 
i festtalene ved innvielsen i Gorkij falt det 
ord som antydet et kaldere klima i framtida. 
Russerne regnet vel også med at de snart var 
selvforsynt med deler, og da var det ikke så 
farlig med kontraktene. 

  Delekontraktene skulle løpe til 
1936. Kontraktene for lisensproduksjonen 
i Gorkij var en annen sak, her var det 
snakk om leie av patenter og opplæring 
av fagpersonell. Russerne hadde rett til 
å benytte alle Fords patenter vedrørende 
A og AA-modellene og til å endre eller 
forbedre konstruksjonene dersom det var 
hensiktsmessig etter de lokale krav til bruk 
av bilene.

Finnes russisk A-klubb? Restaurert GAZ MM.

Avtalen, som var altfor detaljert til å gjengis 
her, skulle gjelde i ni år fra den ble under-
tegnet, så lenge hadde da Amtorg betalt for 
patentene. Etter denne tid kunne de fritt 
bruke dem. Man får vel tro at Ford regnet 
med at de var svært umoderne i 1938.Dette 
var faktisk en svært fordelaktig avtale for 
Sovjet, men Henry så på den som et godt 
verktøy til å utbre sin ideologi om verdens 
industrialisering og mekanisering av trans-
porten. Og den ga også som før nevnt hard 
cash og gull i kassa på et tidspunkt da Ford 
Motor Company var litt ute å kjøre. Den 
første tida gikk produksjonen av de nye V-8 
typene med underskudd, så all inntjening 
var viktig.
 Den ujevne produksjonen i Gorkij var 
derimot et problem, sammen med den 
strammere sovjetiske økonomien.De ame-
rikanske rådgiverne med Frank Bennett i 
spissen gjorde så godt de kunne, men deres 
kontrakttid nærmet seg slutten. I begynnel-
sen av desember 1932 mente Bennett at det 
gikk stødigere framover i Gorkij. De fleste 
Ford-folkene dro hjem til USA, mens Ben-
nett selv reiste til Moskva til en siste sjekk 
på KIM-fabrikken hvor nå samleproduksjo-
nen av USA-produserte deler gikk ganske 
greit. Bennett søkte derfor Autostroy, det 
sentrale byrået ansvarlig for all russisk 
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autoindustri, om tillatelse til å vende hjem 
til Dearborn som kontrakten tilsa. Men rus-
serne insisterte på å gi ham en «juleferie» 
på Krim ved Svartehavet og lot det skinne 
gjennom at han ikke hadde noe valg. Etter 
to måneders «ferie» kom han tilbake til 
KIM, og nå gikk det meste greit også i Gor-
kij. Deretter fikk han reise hjem. Jobben var 
gjort og produksjonen av rene russiske A og 
AA skjøt fart. De amerikanske delene var 
brukt opp i 1934, deretter var all produksjon 
i alle tre fabrikkene av russisk herkomst, og 
alle under navnet GAZ. Og at de nå hadde 
lært, kan man se av tallene. Kildene vari-
erer, amerikanske kilder er ofte preget av 
en nedlatende holdning mens russiske ofte 
er «parti-skryt», men dr. D.W.Nutter som 
regnes som en pålitelig ekspert, fant at fra 
1932 til 1938 produserte Gorkij 600 000 
motorer, og litt over halvdelen av disse kom 
i biler (russerne brukte dem også til annet), 
og ettersom produksjonen av lastebilene 
fortsatte i ennå høyere tempo inn i krigens 
dager, er det trolig at den totale produksjon 
lå på   ca.. 1 000 000 kjøretøy av alle typer 
som kan sies å være A-modeller, men Ford 
kunne ikke lenger følge med. 22. novem-
ber 1934 falt Stalins øks over avtalen med 
Ford. Nå var den russiske valutasituasjonen 
dårlig, gullet var ikke lenger så lett å fram-
bringe, og Amtorg var igang med andre 
avtaler, bl.a. med Curtiss-Wright i USA og 
Hipano-Suiza i Frankrike om tilsvarende 
lisensavtaler om flymotorer. Og i Gorkij 
gikk det så bra at ytterligere leveranser 
av deler var unødvendig. Kreml erklærte 
at all utenlandshandel i bilbransjen skulle 
opphøre og innstilte betalingen. Hos Ford 
i Dearborn var man egentlig godt fornøyd 
likevel. Nå gikk produksjonen greit av 
V8-biler, og man var inne i så mange land 
i vesten med mer moderne biler at de så på 
A-modellen som historie. Og russerne holdt 
sitt løfte om ikke å eksportere. Derfor er 
GAZ-A en stor sjeldenhet i vest idag. Men 
i de tre fabrikkene gikk det for fullt, dog 
ikke så lenge som ryktene her i vest gjerne 
vil ha det til. Alle personbiler fra Gorkij var 
Phaetons, og produksjonen av disse stop-

pet faktisk alt i 1936. Da 
overtok en firedørs sedan, 
GAZ M-1, den lignet svært på 
1934 Ford V8, men under skjørtene 
var det mye GAZ-A, bl.a. hele drivverket. 
Lastebilene derimot, var i produksjon helt 
til 1948, mens motorer og annet i lett modi-
fisert form levde videre, de siste 3,28-liters 
firesylindrete motorene ble bygget helt til 
1968. 

Hvilke typer produserte så russerne? 
Var det spesielle kjennetegn på disse?
AMO og KIM i Moskva samlet først alle 
delesettene som ble kjøpt i USA. Dette 
dreide seg om 1930 Phaeton og 1929 AA 
med trekk fra 1930.Dette er forøvrig ikke 
noe spesielt for Sovjetproduksjonen. Også i 
England hadde 1930 AA-preg av 29-modell. 
Men bilene var levert som hele sett, også 
med plan, og den vanligste AA fra Moskva 
var en US-type stake-truck med grinder 
langs planet. Det skal visstnok også ha vært 
noen få firedørs sedan med i denne produk-
sjonen, muligens til høyere partifunksjonæ-
rer? Men de høyeste fikk nok heller kjøre 
i en av de 140 Lincoln som også ble kjøpt 
inn komplett fra Ford.( Senere produserte 
jo russerne Packard-lignende sedaner for 
de store gutta) AA-truckene hadde vanlig 
29-modell panser og radiatorkappe, med 
spissen under Ford-ovalen, som forøvrig var 
den normale blå emaljetypen. Den gamle 
vandrehistorien om at Ford preget hjul-
kapslene med «Fool» stemmer ikke. Henry 
var svært nøye med at disse bilene var ekte 
Forder, og at det ikke skulle deler ut igjen 
av Sovjet. De kapslene vi alle så på 60-tallet 
var nok piratkopier fra småprodusenter som 
var redd for Fords «trademark»-advokater. 
Motorene i disse bilene var også standard 
amerikanske. 72 000 biler ble altså produ-
sert slik, og vi ville nok hatt problem med 
å skille dem fra Dearborns egne.
 Men når Gorkijfabrikken kom igang, 
ble det noen forskjeller. Blant annet under 
panseret. Den første tida var det mye dårlig, 
men etter hvert som russerne fikk sving på 
metallurgien sin, kom det topp kvalitet på 

motorsida. Russisk stålstø-
ping fikk fort ry som noe av 

verdens beste, og ettersom de 
tok seg opp også på smi-teknologien, 

fikk man opp ytelsene på motorene. Basis 
for GAZ-motoren var den seine Ford-Berlin 
utgaven, mye lik den vi nå kjenner som 
Kølner-motoren. Det var altså en B-Ford 
blokk med det man i USA kalt C-veivaksel, 
større lagerdimensjoner og bedre balansert. 
Så ytet da også GAZ-motoren 50 hester før 
krigen, og fra 1938 fikk man ut ca. 54 hester. 
Ellers modifiserte GAZ endel detaljer, bl.a. 
med frostplugger i topplokket og oljekopp 
på starteren . Dette var praktisk ved drift 
i ekstrem kulde.Utseendemessig kan man 
identifisere en Gorkij-Phaeton ved radiator-
kappa. Det ble kun brukt en type, altså AA-
kappe også på personbil-en. Lastebilene var 
nå helt 1931-modell. Man hadde jo Berlin-
pressene her. Gorkij leverte hele bilen, med 
plan og senere spesialkarosserier, men det 
vanlige planet nå var med lemmer som vi 
kjenner det i Europa. firetrinns gearkasse 
var standard, og alle hadde kraftuttak på 
siden av kassa. Et trekk som forteller oss at 
det er russisk AA er støtfangeren: Det ble 
brukt personbilsfanger, ikke den vi kjenner 
fra Veumen.
 GAZ visste også tilfulle å benytte seg av 
retten til endring og utvikling, og snart duk-
ket det opp serieproduserte spesialversjoner. 
Noe av det første var busser, og både rene 
bybusser og mere langtursvogner ble levert. 
Et lukket varebilkarosseri svært likt Panel 
Delivery ble introdusert som standarisert 
ambulanse på AA-chassis. 

Treakslet standard miltær-ambulanse med 9 
bårer, 1936-1945
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GAZ 05-193, 1942. Krigshybrid. Treakslet buss-
karosseri med MM-front og en lykt.

Men Stalin likte seg i uniform, og den stør-
ste avtageren av GAZ-AA skulle snart bli 
Den Røde Hær. Den skulle motoriseres, og 
gjerne med solide biler. AMO-fabrikken var 
nå omdøpt til ære for Stalin, og het nå ZIS: 
Zavod Imeni Stalina. Her foregikk busspro-
duksjonen, og i 1934 introduserte de GAZ-
AAA, som var en treakslet 6x4 lastebil med 
lasteevne tre tonn på vei og to tonn i terreng. 
Vi har hatt treakslede AA i Norge også, men 
det var ombygninger. Hele sju forskjellige 
amerikanske firmaer leverte boggi-sett til 
Forden, men det var stort sett «slepeaksler» 
uten drift. ZIS tok utgangspunkt i Timkens 
aksel med drift (Amtorg hadde også sikret 
seg Timken-patenter) og konstruerte et 
helt nytt hjuloppheng med utligning for 
tandemdrift og hadde dermed den lastebilen 
Hæren trengte. Den ble produsert helt fram 
til krigens slutt både som standard lastebil 
og i et utall av spesialversjoner, som tankbil 
både for felt og flyplasser, som starterbil 
for flymotorer etter Hucks patent, som 6x4 
feltambulanse og som BA-10, en sekshjulet 
panserbil med tårn og 45 mm kanon og fire 
manns besetning. Den var tung og tørst: 
9–10 liter på mila.

GAZA-64(1)         GAZ 64 lett panserbil på 
GAZ-63-chassis. Relativt få produsert.

BA-10 var en panserbil på AAA-chassis .Pro-
dusert i stort antall fra 1935. Mannskap på fire. 

Bestykning: Én 45 mm og to 7,62 mm.

En Lisunov Li-2 tankes fra AAA. Li-2 var en 
Douglas DC-3 produsert på lisens på samme 
måte som AA-modellene, gjennom Amtorg-

avtale

MiG-3 får bensin fra en AAA tankbil. Disse 
var av standard modell produsert fullt ferdig 

på Moskva-fabrikken.

En AAA utstyrt med en såkalt Hucks starter 
for flymotorer. Dette var et engelsk patent fra 
Første Verdenskrig, og da neste alltid på T-Ford. 
Drives fra kraftuttaket og koples til propellen 

med en klo. Flyet er en Polikarpov I-153.
Like tørst var en spesialversjon med belter, 
såkalt Half-track, som ble bygget under 
navnet GAZ-60. Den kunne ta seg fram der 
hvor AAA måtte gi opp.

Halvbeltebil. Toppfart 35 km/t og 10 liter på 
mila, men den kom fram over alt.

Da russerne kom med i krigen sommeren 
1941, var allerede all produksjon for for-
svaret. Men det ble fort desperate tider med 
mangel på ressurser og nødvendig å spare 
der det var mulig. GAZ startet da bygging av 
en forenklet versjon av AA, GAZ-MM. 

En forenklet, militær utgave kom i 1941. Den 
hadde flate skjermer som var enklere å produ-
sere og reparere.ofte bare en frontlykt og av 
og til ble det levert serier med tre-førerhus,noe 

også tyskerne gjorde

Dette var en vanlig toakslet lastebil, men 
med enklere «militære» skjermer i flate 
stålplater med rette, enkle vinkler. Hensik-
ten var å forenkle reparasjoner, og er kjent 
fra militære kjøretøy også i andre land. Stål 
var nå en strategisk viktig vare, og både 
GAZ-AA og MM dukket nå opp med enkle 
førerhus av tre som kunne produseres av 
ufaglærte folk i et materiale det var nok av. 
Andre sparetiltak kunne også sees, det var 
vanlig å levere bilene uten høyre lyskaster, 
det skulle jo blendes likevel. Krigen gikk 
russerne imot, tyskerne nådde langt inn mot 
Moskva, og Leningrad var beleiret.

AA-bilene var en viktig del av Leningrads 900 
dagers kamp. På vinteren var det mulig å få inn 
forsyninger over Ladoga-isen. Kolonner kom 

med forsyninger som denne «slakteribilen».

AA er ingen tung bil, og det passet godt nå. 
Vinterstid var det mulig å nå Leningrad over 
Ladoga-isen. Lange kolonner av GAZ-AA 
kjørte inn med forsyninger, ofte med store 
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tap, men uten disse bilene hadde antagelig 
byen falt.Tyskerne på sin side erobret store 
mengder av AA-er i de besatte områdene og 
tok dem straks i bruk. De var mer robuste 
i det harde miljøet på Østfronten enn deres 
egne 

Godt fast i gjørma, 54 hk hjelper ikke.

Tyskerne likte GAZ-en. De brukte selv tyske AA 
i bakre linjer, og tok gjerne i bruk de russiske 

de kapret.

En GAZ-AA i tysk kolonne. Bak kommer en 
Bedford OY  3 tonner,sikkert ”gjenglemt i 

Dunkirk”

Her er en i Luftwaffe-tjeneste

Selv om produksjonen av Phaeton opphørte 
tidlig ble hjulene fortsatt laget i mange år for til-
hengere og som her, 45 mm. Panservernkanon. 
Vi vet jo at det var solide hjul,så hvorfor ikke?

Og en i Wehrmacht.Bak står en Matford,fransk 
Ford

Østfronten var brutal, tusener av GAZ-er endte 
nok slik.

Men med to hestekrefter kan man jo avansere

Mercedeser og Opeler.Men med krigens 
gang kom det også våpenhjelp fra vest, bl.a. 
lette feltvogner av jeep-typen.De første 
var av Bantam og Ford GP typen, Wil-
lys og Ford GPW kom først seinere. Men 
Bantamen interesserte herrene i Gorkij, og 
de bygget en prototyp på en russisk jeep, 

Den ble satt i serieproduksjon i 1943 og 
det var tydelig å se dens blandete opphav.
GAZ-63 hadde tydelig jeep karosseritype 
bakover, men forskjermene var som MM og 
motorpansertoppen og torpedoen med tank 
var ren A. Med kvartelliptiske fjærer som 
bakakselen på AA, og firehjulstrekk ble det 
en stiv men god feltvogn, som selvfølgelig 
ble drevet av en A-motor, men her var det en 
moderne fordeler og fall-forgasser med ben-
sinpumpe, for å få stor nok aksjonsradius pa 
steppene hadde den både falltanken og en 
tank under forsetet, men instrumentbrettet 
var Fords fra 1931.

Med linjer som kan ligne på  de første etterkrigs-
Fordene, men helt uten A-modell tilknytning 
kom  GAZ M-20 Pobeda. Her som firehjulstrek-

ker, M-72.

Hjul og dekk ble forøvrig laget i Gorkij på 
maskiner sendt fra USA med Murmansk-
konvoiene. Det var brukte maskiner som 
U.S.Government hadde kjøpt av Ford! 
GAZ-63 .ble produsert fra 1943 og som 
GAZ-67 helt til 1953. Da ble den moderni-
sert ytterligere og kalt GAZ-69, men da var 
det ikke noen A-modelldeler igjen. GAZ-67 
ble levert til Nord-Korea i 1950-53 og flere 
eksemplarer ble erobret av U.S.Army og 
tatt med til USA. 

GAZ 67 4x4 feltvogn, den russiske standard 
«Jeep». Mye A-deler, motor, deler av øvrige 
drivverk, torpedo-tank etc. I tjeneste fra 1944 
og langt ut på 50-tallet.De første het GAZ 

63,senere forbedret.
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GAZ 67B som krigsbytte i Koreakrigen. Denne 
endte på et museum  i California.

Chassiet ble også brukt til panserbilen 
BA-64, en enkel oppklaringsbil med tungt 
maskingevær, men kriger tar også slutt, og 
med dem ofte en produksjon. Først stoppet 
båndet for GAZ-AAA i Moskva og MM i 
Gorkij, tre år etter var det over for GAZ-AA. 
Lend–Lease leveranser under krigen hadde 
brakt inn mye førsteklasses amerikansk 
materiell, og selv russernr skjønte at det 
var på tide med noe nytt. Store mengder 
2½-tonnere var levert, noen GMC, men flest 
Studebaker US 6. Minst en av disse kom nok 
til Gorkij for dissekering, og fra 1948 kom 
det en lastebil av samlebåndet der som het 
GAZ-51. Den ble levert både som vanlig 4x2 
og som 4x4, og lignet veldig på Studebaker, 
men ingen på den fabrikken fikk noen sinne 
lisenspenger. Nå tok man opp igjen det 
politisk korrekte navnet på fabrikken, og 
GAZ-51 ble hetende «Molotova». Under det 
navnet ble den også eksportert, og på 50-tal-
let gikk det flere av dem i Norge.Personbiler 
startet man også med igjen. Man så litt på 
hva Ford gjorde, fant at 1941 som da var den 
siste tilgjengelige kunne danne et mønster 
og konstruerte sin egen lignende modell. 
Det ble GAZ M-20 Pobeda (uttales Pobjeda) 
som betyr seier.Den ble også eksportert, 
det er ikke få drosjeeiere i Norge som har 
hatt en slik. Men en ren kopi av Ford, som 
noen amerikanere hevder, er det ikke. Hel-
ler ikke etterfølgeren, Volga, som vel også 
har noen 50-talls Ford-trekk ved seg, men 
den gode gamle GAZ-A-motoren ble byg-
get i moderniserte versjoner til bruk i bl.a. 
skurtreskere til opp mot 1960. 
 Fabrikken i Gorkij som W.J. Austin og 
Ford bygde har overlevd som Sovjets største 
bilfabrikk i mange år. I St.Petersburg er det 
nå en Ford-fabrikk! Den lager Ford Focus.

GAZ-51 som tok over samlebåndene i Gorkij. 
Her er det ikke noe Ford tilbake, men hos Stu-

debaker ville de nok dra kjensel på litt.
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Finner du ikke en hel rute? Delt rute var jo 
moderne engang.

Og tilslutt viser vi bakenden, i god russisk takt 
og tone. Husk at en million av disse bilene 
gjorde en kjempejobb på veier vi ikke ville 

drømme om å utsette våre kjæledegger for.
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Ja, endelig så kom den etterlengtede datoen 
som for oss alle var torsdag.12. juni 2008. 
Denne dagen hadde jeg sett frem til lenge 
med både spenning og samtidig litt frykt. Det 
med spenningen var jo det at nå skulle min 
kone og jeg, og ikke minst vårt eldste fami-
liemedlem, «Bestemor Duck-bilen», ut på et 
grensetreff for første gang. Dessuten skulle vi 
en hel masse ting vi skulle være med på, og 
det som for meg kanskje var det skumleste, 
nemlig at bilen kunne få motorstopp.  Kom 
bilen til å klare denne maratonprøven?  
 Jeg hadde i god tid i forveien tenkt og 
tenkt på hva som kunne gå galt, hva kunne 
gå i stykker, hva skulle jeg ha med meg av 
reservedeler osv. Etter nøye vurderinger pak-
ket vi  ferdig en reservedelskasse som inne-
holdt alt fra en komplett forgasser, fordeler, 
kondensatorer og andre duppeditter.  Så var 
alt klart til avreise. Når jeg nå tenker tilbake 
hadde jeg da selvfølgelig ikke tatt med meg 
det eneste som jeg fikk bruk for, og det var 
et ekstra flagg av alle mulige ting. Alt annet 
holdt jo aldeles perfekt, bortsett fra at det ene 
av mine to flagg fikk en altfor tidlig slutt på 
sitt stolte liv foran i grillen på en A Ford fra 
1929. Den blåste rett og slett av når  A Ford’n 
gikk for fullt på motorvegen rett før Vejle.
 Ellers så var det en stolt gjeng på  
ca. 34 biler som møttes på kaia i Oslo 
på avreisedagen med sol og fint vær. 

Alle hadde, etter det jeg kunne se, gjort 
det samme som meg, nemlig å stille med 
gammelbilen i topp stand både teknisk og 
utseendemessig.  
 Båten hadde en noe forsinket avgang, 
så ble det litt tid til fotografering og annet 
koselig samvær. Tross noe forsinket avgang, 
så ankom vi Frederikshavn kl 09.00 neste 
morgen i et strålende vær også her. Det ble 

frokost på Damsgaard som kun var noen få 
hundre meter unna. Jeg visste jo ikke når det 
var muligheter til å fylle neste gang, så her 
var det best tanke opp.
 Nå hadde det seg slik at jeg trodde at 
vi alle skulle kjøre i samlet følge nedover 
mot vårt bestemmelses sted, men nei... det 
var tydeligvis ingen av de andre som hadde 
samme oppfatning som meg om dette. Etter 
å ha fylt opp bensintanken sin, så føk de av 
gårde alle sammen.  Jeg som stod med nesa 
ned i tanken så heller ikke hvilken vei de 
forsvant. Når jeg da som siste mann fikk fylt 
opp tanken og tittet meg rundt, så hadde alle 
dratt av sted bortsett fra en, og det var Mr. 
Bredesen. Nå var jeg svært motagelig for 
gode råd.  Hva gjør vi nå, reiser vi tilbake 
til Damsgaard, kanskje de venter på oss 
der? Kanskje de har satt kursen sydover og 
venter på oss langs veien et sted? Hva gjør 
vi to akterutseilte A Ford piloter nå?  Jeg er 
jo nærmest blitt avhengig av GPS for å finne 
frem, så nå var gode råd dyre. Nå er det jo en 
kjensgjerning at slike nåtidens dingser ikke 
passer så godt inn i våres biler, men jeg mener 
å huske at jeg fikk et papir ark med en masse 
rare tegninger på som visstnok heter et kart 
da vi var på kaia i Oslo.

Nå er det jo et gammelt ordtak som heter 
«at nøden lærer naken kvinne å spinne» så 
her var det nok ingen vei utenom. Etter å ha 
studert dette såkalte kartet litt for så å ha 
funnet frem til hvilken vei som var opp/ned 
på dette arket, eller kartet som det så fint 
heter, så hadde vi staket ut en kurs sydover. 
Vi skulle bare kjøre på den veien som gikk 
nedover der et lite stykke for så og svinge 
av til høyre, trodde jeg. Det som skjedde, 
var at når jeg så den avkjøringen hvor jeg 
skulle ha svingt av, så var det takk og farvel 
til den avkjøringen. Det siste jeg så til den, 
var at den forsvant av sted i bakspeilet. Det 
å begynne å rygge på en motorvei var nok 
ikke å anbefale, så her var det bare å stå på 
med «flatt jern» så godt det lot seg gjøre og 

ha øynene åpne for neste avkjøring. Når vi nå 
hadde sust forbi den avkjøringen, så var jeg 
jo så utrolig heldig at jeg hadde jo med meg 
min kone som da umiddelbart ble forfremmet 
til kartleser, og da gikk det jo straks meget 
bedre. Hun fant da en avkjøring som i følge 
kartet bare var noen få cm. unna, så den var 
nok like om hjørnet, trodde jeg.  Du verden 
hvor feil man kan ta av slike avstander som 
dette kartet viste da. Vi kjørte og kjørte, men 
nei, ingen avkjøring å se der nei. Hei der pas-
serte det forresten en stor trailer som blinket 
med lysene. Han vinket med armen ut av 
vinduet og tutet som bare det og for å si det 
rett ut, så hadde han et noe kraftigere horn 
en det jeg hadde, bare litt, med dog sterkere. 
Jeg tutet med vårt velkjente «Ahooga»-horn 
og vinket tilbake. Jeg får vel aldri svar på 
om han var forbannet eller ikke, men jeg 
velger og tro det motsatte. Etter å ha kjørt og 
kjørt, så åpner det seg i fjerne en mulighet 
til å komme seg vekk i fra denne hi-speed 
raserbanen, vi så uheldigvis havnet på, og 
vi tar så en ny kurs østover. Det som nå blir 
et stort problem for min kartleser, er at den 
kjørebeskrivelsen som vi fikk utdelt, nå plut-
selig ikke stemmer lengre. Ingen av de vei 
navnene eller vei nummeret som vi skal inn 
på er der hvor vi er. Vel, vi har ikke annet å 
gjøre enn å kjøre og se om vi kanskje er så 
heldige å komme inn på en av de vei navnene 
som beskrivelsen henviser til. Vi kjører og vi 
kjører og nyter turen så godt vi kan og hilser 
og tuter både til høyre og venstre på masse 
blide dansker. Etter å ha passert en del rund-
kjøringer, så roper plutselig min fantastiske 
levende GPS-navigator et «HEI. Der går 
den veien vi skulle ha kjørt på!». Nå er det 
ikke annet å gjøre enn å kjøre en ny runde i 
denne rundkjøringen, og for de som eventuelt 
måtte ha sett oss, så de to gamle biler kjøre 
rundt og rundt. Sikker et flott syn det, men oj 
… der klarte vi jammen å komme oss ut av 
rundkjøringen og inn på den veien vi skulle 
følge. Jepp..så var vi tilbake på rett kurs 
igjen, men fremdeles ensomme og forlatte i 
et fremmed land. Turen går videre gjennom 
mange koselige små tettsteder, for å kalle 
dem for byer blir helt feil. De tankene som 
nå kommer, er at nå har vi jo rett kurs igjen, 
så da får vi kjøre turen ned til bestemmelses 
stedet uten de andre. Når vi nå er kommet 
litt ovenpå når det gjelder ferdigheten med 
å skjønne dette kartet, så byr jo ikke dette på 
noe problem nå mer.
 Etter å ha passert nok et lite sted og hva er 
det jeg ser som står parkert langs veien langt 
i det fjerne, næmmen det er jo en hel rekke 
med A Ford biler, våre landsmenn. Hurra vi 
er atter gjenforent med våre allierte, og nå 
gjelder det og henge på for bare livet heretter 
og passe seg for å havne sist i følget.
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Turen videre går helt perfekt, og neste post 
blir nå å ta en ferge som det står Egense Hals 
på. Vi kjører noen km til, og kommer til en 
ny ferge som det står Udbyhøy Kabelferge på. 
Når vi kjører av den siste fergen, så står det 
jo faktisk to enslig A Ford biler der, og det 
viser seg at den ene bilen har fått motorstopp. 
Den andre står der kun for å være solidarisk 
mot de to kvinnene som har tilhørighet til 
den andre bilen. Det som nå blir forsøkt, er 
å gi den et dytt i håp om at den starter, men 
nei. Videre så blir det festet et slepetau i 
følgebilens henger for så å forsøke å få den 
i gang på dette vis, men nei. Det som skjer 
videre, er at det nå kommer et par karer i fra 
sine parkerte A Forder og som aldeles ikke 
er redd for å få litt møkk og olje på fingrene 
sine, og ut kommer hele fordeleren for så og 
bli demontert der og da av et team fra Grøf-
tekanten Auto. Det viser seg at der er noe feil 
med innfestingen av kondensatoren og når 
dette er fikset, så starter den på første forsøk. 
Det er slike ting som dette her som gjør at det 
føles sikkert og trygt med å kjøre flere i følge. 
Det som også er helt klart at det er utrolig 
stor dyktighet og masse viten om disse bilene 
våre blant klubbens medlemmer.
 Vel vi kjører videre på vår ferd mot syd, 
og kommer til Auning Kro hvor vi inntar en 
utmerket lunsj som består av ypperlig dansk 
kokekunst. Etter å ha kjørt langt og lenge og 
lengre enn langt, da igjennom små steder, 
små villaveger med da dertil feilnavigering 
og et utall av ureglementerte u-svinger både 
her og der så ankommer vi Munkebjerg 
Hotell etter ellve timer i A-Ford. Vi fikk da 
i hvert fall sett en hel masse av Danmark og 
ikke minst små private hager, så det var jo en 
opplevelse i seg selv bare det. Når vi som de 
aller siste ankommer vårt reisemål, så er det 
et spektakulært syn som møter oss alle. Her 
formelig kryr det av A-Forder i alle farger 
og variasjoner, hele 147 stykker på et brett. 
Wow!
 Her var det biler i fra Estland, Sverige, 
Danmark, Frankrike, Tyskland og ikke minst 
Norge, og alle hadde kommet seg hit uten 
problemer og ved hjelp av egen motor. Det 
er neimen ikke dårlig, og jeg tror nok ikke 
at den godeste Henry visste den gang at hans 
fantastiske oppfinnelse skulle fungere like 

bra etter 80 år. Kveldens videre gjøremål er 
å melde sin ankomst for sekretariatet og få 
tildelt et rom på hotellet og få seg litt mat. 
For meg og min kone så ble denne kvelden 
forholdsvis kort, og det samme tror jeg nok 
gjelder for de fleste av oss. Det tar på å kjøre 
elleve timer med A Ford.
 Påfølgende lørdag var jo selve dagen 
som 147 biler og rundt 300 personer skulle 
ut å kjøre et såkalt rally rundt på danske 
småveier med innlagte ferdighetsprøver av 
forskjellige ymse slag og lunsj med grilling 
o.a. som ble holdt av hotellet. Alt var bare så 
perfekt lagt opp, at bak alt dette her, så må 
det ligge en helt utrolig planlegging og ikke 
minst innsats. Bare det å organisere mat og 
lignende for 300 personer, står det respekt 
av. Rallyet var lagt opp slik at annenhver bil 
kjørte ut fra hotellet til høyre og venstre slik 
at de omtrent møtes på midten av løypa ved 
Børkop Vannmølle der maten ventet:

Vel tilbake til hotellet etter avsluttet rally for 
egen maskin på samtlige biler, bortsett fra 
en med litt rusk og rask i forgasseren, så ble 
dette et Rally uten den helt store topphastig-
heten og en flott minne.

Kveldens videre program bestod av en tom-
gangsprøve og enda mer mat og utdeling av 
premier og taler. Når jeg nå først er inne på 
det med mat, så bestod kveldens gallamiddag 
av kun det beste som dansk kokkekunst kan 
frembringe inklusive flott forrett som i seg 
selv var et helt lite måltid. 
 Det ble utlevert en god del premier både 
for det ene og det andre, og ikke minst for 
det mest tidsmessige riktige antrekket, og når 

det gjelder dette, så var det faktisk min kone 
og jeg som ble utnevnt til vinnere av denne 
konkurransen i form av Bonnie & Clyde. 
Selve premien bestod av en meget stor og 
flott vandrepokal som vi får lov til å beholde 
i to år frem til neste Grensetreff i Sverige. 
Jeg tror kanskje også at helheten med min 
medbrakte Tommy sub-machine gun gjorde 
at vi vant. 

A propos denne maskinpistolen, så sto jeg 
utenfor inngangen med denne i armkroken 
og ventet på  min kone. Det viste seg at 
samtidig som A Ford klubben hadde dette 
treffet, så ble det også avholdt et bryllup der 
samtidig med oss. Jeg sto nå som sagt der i 
min gangsterlook med nevnte maskinpistol 
i armkroken idet det ankommer en busslast 
med gjester til dette bryllupet. Ut av bussen 
kommer det jo nå en hel masse gjester, og 
alle ser på meg med kanskje litt frykt og 
tenker sikkert at hva i all verden er dette for 
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en gangsterfigur som står der. Hvorfor står 
han der tro? Etter hvert, så er det en mann 
som tar mot til seg og spør meg forsiktig 
om ikke han kan få lov til og ta et bilde 
av meg sammen med sin frue for og vise 
til barnebarna som han sier. 

Den danska for(d)mannen Ole Jagd mottar 
Grensetreff-radiatorkappen vår formann 
Bjørn Olsen som et tegn på at Danmark 
er værtskap før den om to år gis videre til 

svenskene.

Olle Bergström inviterer til Grensetreff i Sve-
rige, nærmere bestemt Båstad i Skåne uken 

før sankt hans 2010.

Jo da, det går helt greit det sier jeg og bil-
dene blir tatt, og dermed var det gjort. Det 
kommer plutselig en hel masse mannfolk 
bort til meg med samme ønsket for sine 
koner, og jeg får da flere spørsmål om 
det koster noe og få tatt disse her bildene 
hvilket jeg da selvfølgelig sier nei til. 

Plutselig så var jeg nærmest blitt til en 
ekte Clyde Barrow og jeg følte meg nesten 
som en levende legende. Jeg har i ettertid 
tenkt mye på denne episoden, så kanskje 
jeg skulle stille meg opp på Aker Brygge 
med kofferten til maskinpistolen åpen for 
tips og småpenger. Vel, uansett så er jeg 
vel avbildet nå rundt omkring i mange 
hjem med forskjellige kvinner i min arm. 
Dette var jo en riktig så hyggelig bonus 
opplevelse og ta med seg videre. Alt i alt, 
så ble dette en uforglemmelig kveld og et 
flott arrangement.
 Turen hjem på søndagen gikk stort sett 
i et øsende regnvær så for de som da satt i 
en åpen bil og ikke minst i svigermorsetet 
der bak en svært kald og våt opplevelse. 
Jeg sender på vegne Irmelin og meg en 
stor takk til våre danske kollegaer for et 
utrolig og flott gjennomført arrangement 
samt en stor takk til Bjørn Grønvold for 
alt praktisk han har bistått med.  Dette tror 
jeg også resten av mine klubbkollegaer er 
enige i. 

En svært så fornøyd dansk formann takker 
for nok et vellykket Grensetreff.

 

J
an Olov med charmant kone i skånske 

bondeklær og nakne ben syntes godt. Deres  
pick-up uten lakk.

Karen Gaarn-Larsen og den danske smeden 
Paul Hedegaard Laursen.

Hilsen Bonnie-Irmelin & Clyde-Trond.
Foto: Trond, Knud Gaarn-Larsen, Olle 

Bergström og red.
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Vellykket 
med etanol 

på A-Forden
Et viktig innlegg i miljødebatten

 
Etter å ha lest diverse nettsider om etanol-
tilsettning i vanlig bensin, ville jeg prøve 
dette på min egen A Ford. Tilgangen 
på etanol i Norge er minimal. Selv om 
Borregaard i Sarpsborg produserer 22 
millioner liter hvert år, er det umulig å få 
kjøpt E85 i Østfold. 
 En «smugletur» til Sverige var løs-
ningen, der etanolblandingen kan kjøpes 
de fleste steder. Med to 20-liters kanner 
med E85 ble riksgrensen passert uten 
problem. Hadde jeg blitt stoppet av en 
toller så kunne nok dette betydd problem 
i megaklassen. Ville tollerne akseptert at 
dette var bensin eller var det sprit? Vel 
hjemme ble lukten testet og eimen er 
tydelig spritlukt. 
 Nå skulle miksen testes, første blan-
ding ble to like deler av E85- og 95-ben-
sin. Tanken på bilen var tømt og alt skulle 
testes fra start med kald motor. Tempera-
turen i luften var 20 grader celsius. 
 Før jeg trykket på starteren opplevde 
jeg at fantasien slo til med  «bilder» av 
sprengt topplokk og en bil i flammer! I det 
den høyre foten trykket på startpedalen 
startet Forden med det samme. Motoren 
putret og alt var helt normalt. Litt rusing 
på forskjellige turtall, og alt syntes å være 
i skjønneste orden. Bensinskruen vil ha 
litt fetere blanding, ellers er alt normalt. 
Ut på veien, der alt går fint og videre opp 
en bratt kneik der jeg tydelig merket at 
bilen faktisk er sprekere!
 Prøveturene i sommer har vært over all 
forventning, bilen har gått som en klokke 
og det teoretiske CO²-utslippet er  ca. 130 
gram pr km (Ny bil: Ca. 165 gram/km) og 

blandingen jeg har kjørt på i sommer er 
seks deler E85 med fem deler 95-oktan. 
Det vil si sprit og bensin i omtrent like 
mengder. Etter noen mil, tok jeg ut plug-
gene, og de var rene og nesten uten sot. 
Jeg har ikke oversikt over hvor mange mil 
jeg har kjørt for å teste, men godt over 
150 liter er det nok, og alt har gått helt 
fint. Startproblemer merket jeg 17. mai 
da temperaturen var ned mot null grader, 
men med litt startgass var det i gang. 
 Sommerens kjøring med E85 ble 
derfor en særdeles miljøvennlig aktivi-
tet. E85 er et mer miljøvennlig drivstoff, 
kanskje bare slått av batteridrift, solfan-
gere og brødgenerator. Spritandelen er et 
fornybart brennstoff som kan utvinnes 
bl.a. fra skogens trær som inneholder 3 
% sukker. Bokstaven E betyr at vi har å 
gjøre med etanol eller kanskje enda mer 
oppklarende, sprit (C² H5 OH). E85 er 
altså en drivstoffmiks som inneholder 
15 % bensin og 85 % er sprit/alkohol. 

 Sprit er ikke noe nytt drivstoff og 
Henry Ford tilpasset dette til sin T Ford 
så tidlig som på 20-tallet. Da kunne man 
snu en hendel i forgasseren, så var det bare 
å starte opp. Brasil er landet hvor etanol 
tankes i store mengder og kanskje har 
kommet lengst i å benytte dette drivstof-
fet. I Sverige produserer Saab en E85-bil 
for skandinaviske forhold, men ikke for 
Norge. Her på berget er vi å regne som 
u-land på dette området, og jeg mistenker 
at myndighetene har en finger med i å 
trenerer dette alternativet til bensin pga 
skatte- og avgiftinntektene. 

 Som drivstoff til bensinmotorer, 
Ottomotorer, har etanol mange positive 
egenskaper: Høyere ytelse, 5–10 %, renere 
utslipp av sot (NOX) og betydelig lavere 
CO²-utslipp. Det er faktisk mulig å få CO² 
verdiene helt ned mot null.
 Forden har gått som en klokke og 
det teoretiske CO²-utslippet er  ca. 
130 gram pr km Til sammenligning er 
dagens moderne bil i snitt 165 gram CO² 
per  km.  
 Selv om våre historiske kjøretøyer 
nesten ikke benyttes og kjøredistansen pr 
år er ubetydelig, er det likevel litt artig å 
teste E85 brennstoffet på A Forden. Alle 
biler og mc kan benytte sprit innblandet 
i bensinen i større eller mindre grad helt 
uten noen ombygging av forgasser etc. 
Den bensinen vi handler i dag inneholder  
ca. 5% etanol. 
 A Forden har stillbar dyse i forgasseren 
og stillbar tenning fra førersetet, så på 
den måten er bilen som skapt for etanol-
kjøring. Etter å ha lest gjennom utallige 
sider om temaet tyder alt på at dette går 
veldig greit. Derfor har jeg testet dette på 
A Forden og videre på Volkswagenbuss 
fra 1974, gressklipper, traktor og Jawa 
MC. Drivstoffet i den blandingen jeg har 
benyttet, fungere fint på samtlige motorer. 
Til neste år vil jeg øke mengden etanol for 
ytterligere å få ned utslippene. Da må jeg 
kanskje gjøre noen enkle inngrep i forgas-
serne for å øke gjennomstrømmingen.
 Selv mener jeg det er utrolig nyttig 
for oss i veteranbilmiljøet at også vi kan 
få ned utslippene. Alle jeg treffer på er 
positivt overasket. Ønsker myndighetene 
å straffe kulturarbeidere som oss på hjul 
pga utslipp, så kan vi vise til at utslip-
pene på våre kjøretøyer kan reduseres 
til et minimum og er i en kategori som 
en hybridbil! Tenk om vi kunne slippe å 
smugle etanol fra vårt naboland.
 Vil du lese mer om E85 til kjøretøy, 
gressklipper eller mc, så anbefaler jeg at 
du titter på nettsidene www.etanol.nu
Da må jeg gi meg for denne gangen 
folkens, da jeg skal på ny smuglertur til 
Sverige. 

Jan-Willy Damsleth i Fredrikstad 

Send gjerne spørsmål om temaet til

jan.wda@gmail.com. 

Jeg kan ikke love omgående svar, men 
skal forsøke å besvare etter hvert.

CCH
3COCH

2CH
3 

+ C2H
5OH = E85
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Passer nesten 1 

Det er alltid en grunn til at denne spalten lever. Manglende 
internkontroll, manglende kontroll over produsenter, kanskje feil 
å si---men etter noen år i Asia er det fristende å nevne griskhet 
for penger. Dette vet jeg faktisk ganske mye om. Og mange deler 
lages i Asia pga. rimelige lønninger. 
 Årsaken til denne lille greia er at en nydelig 1931 Tudor fikk 
«shimmy» når man bremset. Alle kjenner shimmy pga dump 
i veien og masse slakk i styringen. Denne var litt anderledes. 
Da jeg plukket forstillingen fra hverandre, fant jeg veldig gode 
bremser-tidligere gjort av Inge Bøen. Men forfjæra! Den skal 
ha 10 blad. Denne hadde 8 blad, og hovedbladet var knekt 
midt på! Istedenfor de to manglende bladene var det putta inn 
diverse skrapjern. Så ny fjær (honnør til dama hos Snyder-jeg 
bestillte feil, for hot rod. Hun skjønte jeg ikke arbeider med 
voldetekter, og sendte mail om det egentlig var det jeg ønsket. 
Flink dame!) 
 Samtidig med fjær ble nye bolter bestillt. Alle deler fra Snyder 
kom iløpet av 3 dager. Utrolig! Men de hadde ikke komplett 
sett kingbolter. Jeg gikk til MAC – de hadde nettopp fått inn 
komplette sett. Ett ble bestillt. Men Fedex skulle ha 100 dollar 
ekstra for å sende dem! Posten tok 35 dollar. Nå viser det seg at 
Posten Norge har fått sovesyke, de har ikke tilpasset seg mengden 
gods fra USA som handles pga dollarkursen. Var det noen som 
nevnte verna bedrift? Hørte ikke helt!
 Sorry. Herfra er det saklig: Kingboltene kom fra våre gode 
leverandører på Sørlandet. De hadde dem på lager, og jeg ble 
spurt om jeg ville ha dem over natten. Dum som et naut sa jeg 
JA. Resultat: Postmannen vekte oss 07.30 igår, med kingbolter. 
Men senga var sååå god … !
 Å, ja; glemte nesten «Passer nesten»: Der er en metallskive 
som holder en filtpakning på plass mellom nedre del av kingbolt 
og akslingen som var 5 mm for høy! Og filtpakningen som skulle 
passe var tilsvarende tykk. og filtpakningen som er mellom 
bremseskjold og kingbolt var også altfor tykk.
 Men det er vel bra med den pølsa som er for lang, eller …

Passer nesten 2 
A-Forden har om mulig verdens enkleste bensinmåler. En kork 
på en vippearm som flyter i bensin og en måleskala i den andre 
enden. Da burde det være enkelt å lage reservedeler? Nei. Murp-

hys lov i praksis. Jeg repeterer noe av det vi har funnet tidligere: 
Ytre mutter har feil gjenger! Tappen på måleskiven som skal 
passe inn i et hull i måleren er for stor. Nye glass med linse er 
av plast som ikke tåler bensin! I «Judging Standards» beskrives 
tre forskjellige glass og åpninger. Vertkal oval, horisontal oval 
og rund. Glassene har linse, opphøyning, eller er flate. Når man 
så bestiller deler regner man med å få ting som passer, men bare 
en type ser ut til å være i handelen – nemlig den siste med flatt 
glass og rund åpning. Dette sier katalogene ingenting om. Så når 
jeg vil bruke et glass-glass med linse passer ikke skiven som var 
i pakken. Årsmodell ble selvfølgelig oppgitt i bestillingen. 
man kan vel anta at om korrekt katalogbeskrivelse var tilgjenge-
lig ville salget gå ørlite granne ned? And money talks!
 Sjekk «Judging Standard» før ordre blir sendt!

Gammelt originalt til venstre

Enda mer om lakk
Nå er phaeton’en min nesten klar for klær-eller lakk, om man 
vil. Så idag dro jeg til min veldig personlige og hyggelige 
farvehandel i Tønsberg. de selger fortsatt lakk, tynner og her-
der. Jeg fortalte min kontaktmann om artikkel i Amcar, om 
forbud mot acryllakk, kommunikasjon med Ingeniør Monika 
Aila Lahti i Statens Forurensningstilsyn. Han var en bunnløs 
brønn av informasjon. Ja, det skal begrenses salg av acryllakk. 
Men det finnes to vesentlige (for oss) unntak: Motorsykler og 
veteranbiler. Ingeniøren i SFT kunne ikke informere om slike 
uvesentlige detaljer men fotfolket med kunnskap i lokalbutikken 
hadde faktisk lest hele lovverket, inklusive unntakene. Og de 
har forstått hva de har lest!
 Han kunne fortelle at man ikke bare leverte lakk for småverk-
steder, men kunne også levere spraybokser med originallakk til 
A-Ford! Det bety at om man har kodene og PPG-lakk kan man 
reparere småskader akkurat som man gjør på en moderne bil!
 Ja, ja. Ingen har søkt om dispensasjon siden forbudet trådte i 
kraft. Og med de unntaksbestemmelsene som finnes er det vel 
lite sannsynlig at slik søknad noengang kommer.
 Da er det jo godt at en statsansatt ingeniør har en meningsfyllt 
jobb. Vente på søknader som ikke vil komme. Kanskje bedre 
med permanent Påskeferie, og beskjed om å lese hele regelver-
ket? KLIKK. Min tålmodighet og samarbeidsvilje med offentlig 
sektor er ytterligere redusert. 30 år i helsenorge har satt sine 
spor. Nå også i min veteranbilhobby!

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
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HøstFord i Østfold
Med A-ford helt «på jordet» (se omslaget på bladet).
Da vi skulle kjøre ut fra besøket på gården i Hvitstenveien 203, 
ble det foreslått å kjøre ut på jordet med alle 27 A-Fordene, 
og det gikk aldeles utmerket. Har de muligens vært «på jordet 
før»?

I strålende høstvær møtte 27 A-modeller opp på denne gården 
invitert av Østfoldgutta Anstein Spone og Bjørn Børja, til det de 
kalte «HøstFord i Østfold». Det ble en aldeles strålende tur med 
ulike synsinntrykk og uten uhell av noe slag. På gården ble det 
servert vafler, kaffe osv. og alle koste seg. Attraksjonen på gården 
var en engelskbygget A-modell fra 1931 med skyvetak, som hadde 
stått på låven i over 40 år. Og, etter en kort titt, var det klart at det 
var en del jobb på denne før den kunne kjøre, men et fint restaure-
ringsobjekt var det.

Kjente stier?
Da vi skulle videre til Kambo, Moss og Jeløya, ble det foreslått at 
bilene skulle kjøre videre en snarvei over det ferdigslåtte jordet. 
Noen av oss var litt usikre på om det kunne være bløtt, men selv 
de smale dekkene på A modellen bar godt. Og, det spørs om ikke 
flere av disse bilene hadde «vært der før»? Tenker man tilbake til 
1928, var det nok ikke få mil en slik bil måtte kjøre nettopp på 
nyslåtte jorder. Selv om det ble bygget veier i kjempefart, er det vel 
et spørsmål om at kanskje flere av de bilene som var med, tatt hjem 
brukt fra USA, kanskje har levd på jorder der borte i sin ungdom? 
Det var i hvert fall et fint tiltak og mange som kjørte eller syklet på 
veien ved siden av, var raske med å forevige det flotte synet.
Turen videre
gikk til Hølen, hvor det var et chassis av en AA lastebil med 
norskbygget hytte, å titte på. Deretter kjørte hele kortesjen videre 
og stoppet så i Kambo. Der lå jo Norges mest kjente bilfabrikk i 
sin tid «Den Norske Automobilfabrikk». Halfdan Prøsch holdt et 
innlegg om denne historien, arvelig belastet som han er, idet hans 
bestefar var direktør på fabrikken. Litt skuffende at vi ikke kunne 
komme inn for å kjenne om det hang noe av historien igjen i veg-
gene? Men det er vel for mye forlangt på en søndag. Temaet er i alle 
fall så interessant at vi håper Halfdan kunne skrive en artikkel om 
det, eksklusivt for “A”visen.
 Deretter kjørte vi via Moss’ gamle industriområde, med de 
særpregede arbeiderboligene, til Jeløy hvor vi stoppet på Alby, der 
Galleri 15 ligger. Her ble det lunch i det grønne fra medbrakt niste, 
og alle koste seg kongelig i det fine været. Imidlertid var det ikke 
mange som skåret fullt på spørsmålene som var lagt inn i program-
met. Selv spørsmålene om A forden, klarte mange å bomme på, 
inklusive undertegnede. De som ikke var med på denne turen, gikk 
virkelig glipp av en suveren Fordtur. Takk til arrangørene!

Epilog
Klubben har utvilsomt hatt suksess med å ha sine vår- og høstløp 
dagen etter Ekebergmarkedet, og vel er det. Men det man ødelegger 
er medlemmenes mulighet for å besøke og/eller delta i den kon-
kurransen om beste bil i de forskjellige årsklasser som AMCAR 
avholder på Ekeberg dagen etter markedet. Ja, undertegnede vant 
faktisk sin klasse med sin A-modell, Sport Coupe. Så kanskje kunne 
man dele litt på dette, og la vårløpet gå en annen søndag, gjerne 
en uke før Ekebergmarkedet? Da hadde man et mål å sette seg 
føre på våren. Bilen måtte da være klar til VårFordløpet, så kunne 
man en uke etterpå tørke av turstøvet og stille opp for premiering 
på AMCAR-treffet og kanskje få premie der? Våre biler er for de 
flestes vedkommende nå i så god tilstand, at det burde være gode 
muligheter for premiering i sin klasse. Videre får vi vist fram alle 
de flotte A Fordene våre idet vi også er AMCAR’er

Svenn og Finn
Foto: Morten Ellefsen 

Anstein Spone og Bjørn 
Børja orienterer om løpet 
med innlagte A-forder å se 
på. Først gårdens glemte 
Ford som hadde stått på 
låven i 40 år, deretter et 

ekte AA-vrak på veien.
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Halfdan Prøsch

Halfdans Smådrypp
Kjedelig høy standard?
Årets grensetreff i Vejle er behørig omtalt 
annet steds i bladet, men i etterkant av et 
slikt treff, er det jo lov å gjøre seg noen 
refleksjoner. Av ca. 50 deltakende norske 
vogner, reiste 35 med danskebåten tors-
dag kveld. Fredag skulle så disse 35 biler 
kjøre ca. 25 mil ned til Vejle, på gamle 
koselige veier. Løpet på lørdag bød også 
på noen mil i tildels hardt regnvær, og 
så skulle man de samme 25 mil tilbake 
på søndag, hvis man da ikke forlenget 
oppholdet med en ferietur i noen dager. 
Redaktør Chris og fru Toril, tok hjem-
veien gjennom Sverige. Det blir det fort 
noen mil ut av. «Team Emilie» gjorde 

Grensetreffet til en ti dagers ferietur, 
med avslutning i Tyskland. Det ble også 
noen mil! Da en bekymret bror sendte en 
SMS etter en ukes tid, nærmest for å høre 
hvordan det sto til, lød svaret som følger: 
«Emilie logrer». Og da er det man spør 
seg selv: hvor er det blitt av alle de hyg-
gelige stoppene man jo måtte regne med 
i de gode gamle dager? Vi er da vant til å 
justere litt på stiftene, eller blåse litt i et 
tett bensinrør, og kanskje prøve å finne ut 
hvor den nye (u)lyden kommer fra, når vi 
er på langtur med 80 år gamle biler. men 
denne gang ei. Ikke ett uhell har jeg hørt 
om blant disse 50 biler. Det er nesten så 
en får lyst tilå si at det er blitt kjedeligere 

å kjøre A-modell?
En 1930 Phaeton, som jeg 
husker godt fra ungdomstiden, dukker 
nå opp igjen. Det er Arnstein Arnebergs 
bil jeg tenker på; den som alltid kjørte 
med nedlagt frontrute og sjåfør i bar 
overkropp! Bilen ble parkert på lysaker 
ca. 1970, og med få unntak, har ingen sett 
den siden. Fra «En halvbror av reven», 
den ikke ukjente NRK-mannen Leiv 
Solberg, har vi hørt rykter om at Arnstein 
har forært bilen til en nevø på sørlandet, 
og at overrekkelsen skjer nå i september. 
NAMK skal prøve å være til stede med 
fotoapparat (og kranvogn?) for å sikre en 
reportasje til neste nr. av “A”visen.

Halfdan Prøsch orientere om  bestafars pionerjobb på «Den Norske Automobilfabrikk» 

Vinnere av konkurransen sammen med solnytende lunchafordianere
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Salg 
29 Sport Coupe karosseri. Nå ny 
pris kr 30 000
Ny bakluke fra Brookville.
Rust i bunn av dører og inner-
skjermer bak. California-import, 
har vært senket over rammen.
Øivind Henriksen 330 78 990

To nye hovedlykter til 30-31.
Johnny Bredesen  63 82 83 55
mob 957 71 259

Ultralydrens av din forgasser 
kr 400 inkl.plansliping, pluss 
returporto. På sikt overhaling/
rep. av A-Ford-forgassere. Drei-
ing av bakre trommler  ( Utføres 
av Johnny Bredesen )  kr 150 
pr. stk 
postmaster@snappernorge.com 
eller spør etter Steinar på 
tlf 63 86 88 70

30-mod Tudor
Børre Larsen tel. 906 45 780

Styringsstabilisator brukt 650 
km kr 500.
Håkon Schjager
Tlf. 92 85 16 15 / 35 52 20 72

1930 Tudor i original stand vur-
deres solgt. Stått i 15 år. Masse 
deler.
Børre Larsen tlf 906 45 780

Jag och min gode vän Jan Olof 
Gustafsson har funderingar på 
att starta produktion i liten skala 
av koffertar till Ford A. Det blir 
en kopia av den koffert som sit-
ter på min Phaeton. Helt i plåt 
utom botten som är vattenfast 
plywood. Locket är tätat med 
gummilist och kofferten är helt 
vattentät. Storleken blir anpassad 
så att den ryms i ett bagageräcke 
modell De Luxe. Jag skickar 
gärna bilder om intresse finnes.
Priset måste vi räkna fram men 
vi kommer inte att spara på 
kvalitéen.

Olle Bergström +46 707 661 766
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Nr. 10-2007 - Årgang 17 - Pris kr. 60,-

GRATIS bruktmarked-annonser for alle!

Sjelden tsjekker Verdens minste? Den lille kjempen Store og støyende!

Julens røde veteranbiler:

Foto: Rolf Thoresen, 1976

GRATIS bruktmarked-
annonser for alle!
GRATIS bruktmarked-
annonser for alle!

Veteranbil- og MC-bladet 
for folk � est
Veteranbil- og MC-bladet 
for folk � est

VarebilFord
Min far har en A-ford 1929 varebil. Vi er 
tre stk. som vurderer å sette den i stand. 
Kan du sende meg oversikt over hvor 
mange slike varebiler det finnes i Norge, 
hvis du har den oversikten.Har du andre 
generelle tips til oss som skal gå i gang 
med et slik prosjekt?

Dag Kåshagen, Moelv tlf 99 74 45 98

Hei Dag Kåshagen og dere andre. Jeg 
fikk lyst til å svare Dag fordi jeg jo har 
en slik bil selv. I 1929 kom den første 
Delivery fra Ford. Den er laget på basis 
av en 2-dørs «Tudor Sedan», men har 
altså ikke vinduer på sidene. Derimot 
har den dør bak. Karosseriet er i helt stål. 
Jeg nevner dette fordi det også var vanlig 

å kjøpe norskbygde trekarosserier. Det var mange 
slike karosseribyggere, og disse bilene var absolutt 
i flertall her hjemme. 
 I 1930 ble de «originale» Deliveriene fra Ford 
levert med et forlenget karosseri. Bilen fikk derved 
et overheng etter den relativt korte rammen, og med 
litt for mye last bakerst i rommet, hendte det  at døra 
ikke passet lenger.
 1929-modellen er etter min mening en veldig 
hyggelig A-Ford, og jeg vil gjerne være behjelpelig 
hvis dere har spørsmål. Det er faktisk noen fall-
gruber man lett kan gå i vedrørende akkurat 1929 
Delivery; mange ble levert med 19” hjul og lykter 
i rustfritt stål, slik som på 1930-modellen. Disse 
bilene har vist seg å være førstegangsregistrert i 
Norge i 1930, og er således en slags «overliggere». 
Det er ikke mange 1929 Delivery i Norge, antakelig 
under ti stk.

Mvh. Halfdan Prøsch
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Astrid og jeg har vært på Cuba på  sykkel-
tur. Absolutt å anbefale! Da kan man lett 
stoppe å studere alt man ønsker. Pløying 
med okser, bensinstasjoner, verksteder 
med og uten tak, gårder, forskjellige red-
skaper, tråsykler, motorsykler, biler osv. 
Opplevelsene er som å skru tida tilbake 
50 år og noen ganger langt mer.

Det aller meste av biler var amerikanske 
fra 50-tallet. I Trinidad kom vi over denne 
A Ford’n som var i daglig drift. Som det 
fremgår av bilde, er den nok noe moder-
nisert spesielt med hensyn til bremser. 
Dere som kjenner coupe’en, vil sikkert 
se andre forandringer.

Håkon Schjager

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.

Kriegsutgaven

av Avisen

i neste nummer

Veumlasten 
i krig

A-Ford på Cuba

Kjøp
AA-FORD 1928 speedometerdrevet som 
sitter i kardangen.Bakakselen er av snek-
kedrev typen med den høye utvekslingen.
Andre deler også av interesse.
Lars-Erik Olsen  mob.  901 98 979

Taktrekk til innvendig bruk,  ca. 4 meter, 
bredde 130 cm. Brun/beige mohair. 
Bente Bastiansen, tlf. 976 73 258

Reimhjulet på den orginale dynamoen. 
A-10130-B. Er det noen som har et slikt, 
så hadde det vært flott slik at min 1929 
coupe igjen blir friskmeldt.
928 45 694 Trond Berg

Ramme til A-Ford ønskes kjøpt. Trenger 
ikke papirer til den.
Ring meg på 900 30 740 Olav

Lykter, foran og bak, til 1929-modell!
1930-lykter i bytte.
Agnar Hauge tlf 975 00 741
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SNAPPER snøfresermodeller for 2008–09. En freserserie med legendarisk kvalitet! Produsert i USA.
Etter å ha solgt Snapper i Norge i over 25 år, vet vi garantert at disse også fungerer i våt/tung snø!

Vi tilbyr nå ultralydrens av din A-Ford-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 ink.l evt. 

plansliping mot manifold, pluss returporto. Vi tar i mot dreiing av bremsetrommler i første omgang bakre 
trommler (Utføres av Johnny Bredesen). Vi tar kr 150 pr. stk og du slipper å ha «pulserende»  pedal. 

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

Ford
er 80år og like populær!

Dette vil vi feire med nyheter 
og gode tilbud !Henry`s Lady

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

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

Velkommen innom! Hilsen Leif Rust.

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

18.900,-
Pick Up Box

59.900,-
1930 Roadster

99.900,-
1932 Roadster

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

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  1995,-
12 volt sett m/ spesialcoil  1995,-
Komplett fordeler til A og B  3995,-

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

MITCHELL OVERDRIVES

17.900,-
Ny til A Ford

19.900,-
For A Ford
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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.

Tenkte jeg ville overbringe for øvrigheten en hyggelig sommer-
opplevelse nå, som det kan se ut som sommeren er på hell. I all 
hast bestemte Miri og jeg at vi skulle dra til Stavern sammen 
med Per Krydsby og hans venninne Inger Lise Bjerke. Dette 
var et generelt veteran-treff, derfor bestemte vi oss for å bruke 
MG’n som hadde stått i dvale alt for lenge. Koffert ble pakket og 
stablet på grinna på koffertlokk og etter ett par timers behage-
lig kjøring ble vi hilst velkommen av Per ved inngangsdør til 
Wassilioff med et glass inneholdende godt drikke.
 Sammen med rundt 170 andre deltakere stilte vi på Fred-
riksvern festning i Stavern hvor start og innkomst var lagt. Et 
fantastisk skue av biler av alle slag - ingen skikkelig gamle, men 
masser av hyggelige biler fra 30–70 årene – morsomt. Spesielt 
fint var at så mye publikum hadde møtt opp og som klappet og 
heiet oss i vei, og da været var på vår side – ja, kan en veteranbil-
eier da ha det bedre?
 Med så mange biler i ei løype på ca. 60 km og flere poster 
underveis, oj, tenkte jeg, her blir det vel mye venting. Men den 
tanken måtte jeg snart bite i meg. Løypa var laget som ei rund-
løype, slik at annenhver bil kjørte hver sin vei, og med separate 
poster i hver trasee, derfor fantes det ikke kø dannelse i det hele 
tatt. Glimrende avviklet!
Til orientering besto oppgavene av 1–X–2-spørsmål, som skulle 
løses på stedet. Vel tilbake på festningsområdet, ble det en vel-
fortjent matbit servert arrangørkorpset i tidsriktige uniformer.
 Etter hvert ble også premieutdeling, men ingen suksess for 

oss her, men det gjorde overhode ingen ting.
 Søndagen åpnet himmelen seg, og å kjøre utett engelsk 
sportsbil uten sidegardiner i øs, pøs regnvær, ja da kan egentlig 
en veteranbileier tenke seg noe bedre.
 Har aldri vært så gjennomvåt noen gang – tror jeg! (Kan på 
et varmeste anbefale fiskerestauranten på brygga i Stavern!)

Tekst/foto: Miri/Bjørn

GLADLØPET I STAVERN 19.juli.
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