
Den røde Ford A’s andet liv 

Jeg har været medlem af Vamdrup Ford A klub i snart 
30 år. Mere præcist købte jeg min ”A” i 1979. Og hvorfor det? Som mekaniker kunne jeg ikke få nok 
af at skrue på arbejde, så jeg ledte efter en veteran-motorcykel. Det lod sig åbenbart ikke gøre at 
finde en sådan. Under søgningen løb jeg så ind i en Ford ”A” Tudor årgang –28 i Taps. Den stod hos 
en alt-mulig-handler, og hvorfor ikke kigge nærmere på den? Dyret kunne starte og køre, den var 
godt nok lidt ”smuldret” i kanterne, men det kunne et par måneder vel gøre meget ved, lød min egen 
optimistiske vurdering. Jeg søgte dog sagkundskab, og jeg havde hørt om Hakon Greve og hans 
klub. Jeg fortalte om mit fund og bad om hans vurdering. Den flinke Hakon tog bilen i øjesyn, og 
mente at de ca. 10 Tkr, som den skulle koste, nok ikke var helt hen i vejret. Så blev der skrevet 
slutseddel og bilen skulle køres hjem. En kollega afleverede mig og han kørte bag mig, da jeg fik 
gang i maskineriet. Men det holdt kun nogle hundrede meter, så var det Fiat’en, der skulle foran 
A’en og dét med et reb imellem. Vi fik den slæbt hjem til min fædrene gård, blæste vist lidt i 
karburatoren,  og så kunne den da starte igen. 

 Der gik ikke lang tid, inden der kom gang i det 
grove værktøj, og toppen blev afmonteret. Så kunne man hurtigt se, at restaureringsarbejdet var groft 
undervurderet.  
Men det var jo bare med at klø på, og jeg havde min bror til at hjælpe ind imellem, og dét med 
undervognen var jo meget regulært så efter godt 1 års tid var den sag klaret.

Page 1 of 5Den røde Ford A

07-10-2009http://forda.dk/biler%20i%20klubben/bendt%20pors/Porskrogs%20hist.htm



 Værre var det med karrosseri-arbejdet, 
det fik da næsten ingen ende, og ind imellem kunne Ford’en få lov til at stå urørt hen i måneder. Der 
blev indrettet svejseafdeling i dobbelt-garagen, et CO2-anlæg blev anskaffet, og langsomt fik vi 
arbejdet os igennem det ofte sure arbejde. Efter 1. behandling af hver karrosseridel i form af 
udskæring af hullet plade, formning og isvejsning af nyt blik, blev den pågældende del sendt til 
sandblæsning. Det var helt sikkert en god investering, for herved fremkom mange nye små-huller, 
som så kunne blive svejst til.  

  Herefter primede vi de enkelte 
dele, for til sidst at skrue dem løst sammen.
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 Nu tog den professionelle 
autolakker over, og det var en stor dag, da den kom retur fra maleren i starten af 1981. 
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  Så kunne det sjove arbejde 
starte igen, nemlig monteringen, hvilket jo også var ganske omfattende. I foråret 1981 meldte jeg 
Ford-A’en til syn, men først til sommeren 1982! Så havde jeg et mål at gå efter: Nu skulle bilen bare 
gøres køreklar inden for det kommende år. 

Som sagt så gjort, bilen blev færdig og kørt til syn i juli 1982, og den bestod med glamour 1. gang. 

Synsmanden udtrykte: ”Sådan skulle alle biler se ud og det hér ville være et drømmejob!” 

  
Så pavestolt kørte jeg min hjemtur fra synet i Kolding til Frørup over Vamdrup, hvor jeg viste 
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vidunderet til Hakon, som havde været til stor hjælp med rigtig mange gode råd og kontakter 
undervejs igennem det slæbsomme, men især til sidst, også ganske sjove arbejde. 

Siden da har den bil givet min familie og mig mange gode oplevelser, og det er blevet til ca. 35.000 
km problemfri – stort set – og fornøjelig kørsel. 

Vore piger, Katrine og Sara, synes da de var små og lidt større, at det var rigtig sjovt at komme med 
ud og køre i den bil, for så blev der så lagt mærke til os. Vi har flere gange været med til Oldtimer 
løb i Gråsten, og især kortegekørslerne gennem byen synes de var sjove, for der har folk rigtig stillet 
sig op for at beskue de mange underlige køretøjer fra damp-taktor til 60-biler. 

 

Pigerne er nu selv ”chauffører”, så vi regner med at klenodiet får mange aktive år i familien endnu. 

Ford-A noter fra 

Bendt Porskrog  
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