
STATION WAGON 150A 
Oprindelig lavet i 5 eksemplarer i 1928 og 4994 i 1929 

 
Ford lavede fra 1928 til 1931 i alt 11.317 ”Woody’er” i 4 forskellige modeller: 
150A:       Station Wagon fra 1928/29 i 4999 eksemplarer.  
150B: Station Wagon fra 1930/31 i 6292 eksemplarer. 
255A: Special Delivery i 1931 i 56 eksemplarer 
 Traveler i 1931 i 10 eksemplarer  
 
Alle woody’er blev bygget af amerikansk ahorn samt 12mm birkefiner. Karrosseriets metaldele var 
malet i farven Manila Brown. 
Station Wagon’erne har siddeplads til 8 personer. De tre bagsæder (2 enkelte og 1 hel) kan nemt 
afmonteres. I dårligt vejr påklikkes 7 lærredssider, der har klar vinyl i midten. 
I Europa findes i privateje 2 stk. 150A’er – min og en original i Norge samt 1 stk. 150B’er. 
Special Delivery blev bygget som alternativ til 225A Panel Delivery, men blev ikke en succes 
p.gr.a. en højere pris. 
Traveler er en videreudvikling af Special Delivery’en. Den har en 40 l vandtank under loftet, en 
seng, der kan slås ned, et lille skab, vaskebalje samt nedslåeligt passagerryglæn, så der er plads til 
hovedet eller fødderne, når sengen benyttes. Desuden har den aflåselige for- og bagdøre samt 
oprullelige vinduer. 
 

Hvorfor bygge en Station Wagon? 
Jeg havde ønsket om at restaurere en 76A Open Cap Pick-Up, da der ikke i Vamdrup Ford A Klub 
var nogen af den slags. Jeg erfarede på efterårsmødet 2005, at Peter Kock havde én hjemme han 
ville istandsætte. Da Connie Panduro yderligere i foråret 2006 fik en flot restaureret åben pick-up 
hjem fra USA måtte planerne ændres. Som tidligere sløjdlærer faldt valget ikke svært for mig: en 
WOODY!!  
 

Hvad gør man så? 
Jeg købte en Tudor 29 (jan) af Hindsgaul-Madsen på Fyn. Skilte vraget totalt ad. Begyndte straks at 
renovere undervognen og fik sendt motoren til Horsens Cylinderservice. 
Sideløbende prøvede jeg at finde oplysninger til trækarrossen. Hups!! 20.000kr for 80 % af 
tegningerne ved Ford Research Center i Dearborn, USA. 
Fik kontakt med den eneste eksisterende klub for Model A Station Wagons: Woody Wagons med 
Tim Johnstone, McAllen, Texas som formand og redaktør siden 1975. Købte 8 kg genoptryk af 
samtlige medlemsblade fra starten af 73.  
Jeg brugte 4 måneder på at gennemstøve hver side af medlemsbladene for oplysninger om 
150A’eren – kun for at opdage at 90 % af alle tegninger og øvrige oplysninger gik på 30/31 
modellen. Jeg fik senere at vide at man til 28/29 kun havde lavet få tegninger. I stedet blev der lavet 
nogle masters af hver stykke i karrossen, som blev sendt ud til underleverandører. 



Heldigvis fik jeg hjælp af Tim og et andet medlem, Al Ayars. På mine forespørgsler sendte de 
forklaringer, mål og billeder. 
 

En model bygges. 

Som kontrol af de indhentede oplysninger og egne detaljerede tegninger byggede jeg en 1:1 model i 
fyrretræ, krydsfiner og tykt karton. 

 
Kun inderskærme og det bærende beslag (”Z-brakket”) i 3mm plade samt beslagene ved taget 
bruges på den endelige model. 
 
Torpedoen modificeres til en Station Wagon. Her ses beslaget til fordørens hængsel.  
 

 
Under et besøg i Texas hos vores datter kører vi 475km til den ”nærmeste” ejer af en 150A’er. Mål 
blev taget sammen med et utal af billeder. Hjembringer 18kg reservedele til bilen. Vel hjemme 
sammenholdes mine mål og beregninger med USA-bilen og det sjove kan begynde: udsave og 
bearbejde indkøbt amerikansk ahorn til en værdi af 10.000kr 
 

 

 



En af de mange svære opgaver var at lave fingertapninger til kanten omkring bagskærmene. Svend 
fra Vejen lavede cutterjernet, mens en gammel nabo (man vil jo gerne passe på sine egne labber) 
”kørte” stykkerne gennem fræseren med håndkraft. 

 

 
Arbejdet med karrosseriet. 
Dette startede jeg med i foråret 2008.  

                                                           Den bærende del af gulvet 
 
 

 



 
Der udfræses rille i panelet.  
Alle mål og samlinger er i amerikanske tommer. 
 
 

                            Taget samles                Pyntelister på døren monteres 

 
                        Metaldele males                                  Trædele lakeres 
 
 
 

 



 De 3 bagerste flytbare stolerammer tilpasses                  Samling påbegyndes               
 
Konstruktionen af de 4 sæder tog 5½ måned. Stolebenene er originale, mens resten er lavet af vores 
gamle sengs bundbrædder. Fik kyndig vejledning af Knud Andersen, Vejen, som er en ældre erfaren 
tapetserer = nutidens møbelpolstrer, til at binde de 236 fjedre op/sammen. 
Fik også vejledning i hvorledes bilsæder polstres, betrækket sys og hvordan de 7 ”vinduer” af 
specielt lærred og klar vinyl skulle fremstilles med klik-on beslag.  
 

                       Sæder beklædes                                    og karrossen tager form 
 
19 loftlister monteres med 396 rustfrie skruer. Listerne blev oprindeligt sømmet på, men da de ikke 
bliver synlige snydes der lidt! 

                        De øvrige 745 synlige skruer og bolte er alle som de originale. 
 

  

  

 



Den nedfældelige bagklap monteres. 
 
For øvrigt lidt irriterende nogle gange kun at have 15m2 til rådighed i sit værksted, når der både 
skal saves, høvles, pudses, males, lakeres og metaldele tilpasses. Nogen gange på en gang! 

 
For første gang ude i det fri – motorhjelm mangler! 
 

 
 
Endelig færdig!!!! 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Smuk eller ikke?  
I hvert fald er fords valg af farve lige så velvalgt, som til de øvrige modeller. 
 
 

 
 
Lakeringen er også selfmade; metaldelene med grunder, mellemmaling, lak og afsluttet med klar 
lak. Trædelene lakeret to gange før montering af lakerede pyntelister. Afslutning med yderligere 3 
gange klar lak. (Hvorfor er det altid det sidste lag der mislykkes en smule?) 

 
 
 

 

 



 
Nogle af de mange små detaljer: 

 

 

  

 



Og så klargøring til syn. Kæmpede i 2 uger med at få den til at bremse nogenlunde acceptabelt.! 
Opdagede at differentialet larmede så man næsten ikke kunne høre unoderne fra en overslidt 
gearkasse! 
Styretøjet var mildest taget uanvendeligt! 
Kørte alligevel til syn og fik den godkendt!!!!!??????? 
 
16 dage til vi skulle til Grænsetræf i Båstad med efterfølgende campingtur til Øland og 
Bornholm!!!! 
Så er der kun én ting at gøre – køre bilen ”op til min ven Jacob ved Tarm”.  
5 dages arbejde med at renovere bagtøjet og få et ekstra fjederlag lagt i bagfjederen p.gr.a. den store 
vægt på 1132kg!. Det samme med forfjederen. Gearkassen og styretøjet totalt renoveret. 
Desforuden flere småting ordnet. (Som Jacob taktfuldt sagde.” Du har nok haft tankerne henne på 
det med træarbejdet, mens du renoverede undervognen!”) 
 

                Jacob og bagtøjsrenovering                       Bagtøjet monteres  
 

               Fortøjet får samme omgang                          også styretøjet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                      Klar til den første tur: Manø med 4 medlemmer af Jels Mølles møllelag. 

                 Grænsetræf i Båstad              På vej hjem til hytterne. 
 

      Lørdagens rally oppe på Hallandsåsen                    Frokosttid på vej til Øland 
 

 

 

  



                          OOO du dejlige Bornholm, hvor vi også deltog i rallyet Bornholm Rundt 

                          Skøn natur – og bil          Korrekt påklædning kræves 
 
 
Totalt kørte vi 2700km. En medbragt dynamo måtte i brug og en pære i venstre afviservinge virkede 
ikke. Kunne en ny bil gøre det meget bedre? 
 
Mange minder fra turen, men det der står klarest er  nok når vi efter en dags lang køretur med 5-8 
forklaringer om bilen til svenskere – på svensk- endelig ”landede” på campingpladsen og skulle slå 
telt op og lave aftensmad. Så var forklaring kort: Jeg har lavet det hele selv – undtagen at have 
fældet de amerikanske ahorntræer! 

 

  



 
 
Renoverings- og byggeudgifterne har været på lidt under 100.000kr takket været jeg har lavet alt 
selv og har haft mulighed for selv at medbringe mange reservedele fra USA. 
 
Jeg vil gerne være andre behjælpelig med råd og vejledninger, hvis nogen har lyst til at gå i gang 
med et sådant projekt. Jeg har også sat 200 billeder ind på en billedserie, der mere detaljeret 
beskriver hele forløbet. 
 
Ellers kan man fra 2 firmaer i USA få sendt alle trædelene, hvor de enkelte dele er samlet. Pris 
5000§. Alle metaldelene kan ligeledes erhverves for ca. 5000§. En privatmand syr ”vinduer for 
1000§. Fragt, told og moms vil nok løbe op i 8000§. Altså i alt i omegnen af 115.000kr.  
Undervogn, motor, sæder, torpdo/benzintank, lak, øvrige reservedele kommer så oveni. 
 
Mit arbejde med projekt Station Wagon har været så spændende at jeg allerede har hjembragt en del 
dele fra USA til det næste projekt: en Traveler. Researcharbejdet er jeg godt i gang med; har en 
undervogn (som dog er fra 30, men mon man ikke kan finde en person der gerne vil bytte med 30 
papirerne til 31-papirer !?) 
 
15.10.2010 Ole Rasmussen, Jels 
 
 


