
Et år med fest og farver 
Af Knud Gaarn-Larsen 
Vatikanet udråbte år 2000 til et år ”jubelår”. I gamle dage var der 100 år mellem hvert 
jubelår, men i 1350tallet blev det sat ned til 50 mellem hvert jubelår, og nu er det vist 
endda sat ned til 25 år. Så bliver Rom sat i stand, og der bliver snøgget over det hele, og 
folk valfarter til Rom.Sådan et år har jeg, sammen med Vamdrup Ford A Klub haft i år. 
Fødselsdag 
For mit vedkommende startede det i april, hvor jeg blev 60 år. Det blev fejret, så det 
nærmest føltes attraktivt, at blive ældre! 
I maj fik vore nærmeste venner her i Frederiks en datter gift. Længe før fik jeg besøg af 
den vordende brud, der lige ville høre, om hun kunne få en tur i Forden, når hun nu skulle 
giftes. Om hun kunne? Hun kunne nærmest ikke blive fri! Mens gæsterne blev ”spist af” 
med kaffe og kage, fulgte jeg det unge per på nærmeste hold de næste næsten tre timer. 
Det er bare hyggeligt, og et privilegium der følger med at have en Ford A.  
Jubilæum 
Klubben havde 50 års jubilæum, og det blev fejret med maner. 17. maj, på Norges 
nationaldag, var der kaldt til stor samling i Vamdrup med masser af biler og selv TVsyd 
havde fundet vej til begivenheden. Det blev en femstjernet oplevelse. Alt klappede. 
Enestående forarbejde, garneret med enestående vejr. Alle var med til at gøre det til en 
enestående oplevelse, lige fra Arena Syd, som det vist hed, til hovedet meget sent på 
aftenen ramte hovedpuden på Hotel Kronprins Frederik, gik det som smurt i olie. Det er 
bare hyggeligt, og et privilegium der følger med at have en Ford A! 
Næste måned var der kaldt til Grænsetræf på Hotel Munkebjerg ved Vejle med over 150 
deltagere. Mere luksus, end vi er vant til i Vamdrup Ford A Klub, men jeg vil sige, at det 
er stærkt vanedannende! Også her klappede alt. Jeg kunne glæde mig over, at Poul 
Hedegaard Laursen i foråret havde fået min bil til at køre som en drøm og som en Ford A 
skal køre. I tomgangsdysten blev den målt til 280, og vinderen havde 275. Havde jeg 
vidst, at jeg var så tæt på, havde jeg nok forsøgt en gang til. Dog, for mig er det vigtigste, 
at være med. Det er bare hyggeligt, og et privilegium der følger med at have en Ford A. 
Så kom jubilæumsturen til Vesterhavet den 6. juli. Som i 1958 deltog 22 køretøjer. Igen 
en succes! Det er bare hyggeligt, og et privilegium der følger med at have en Ford A 
Norge 
Vores ferie skulle efter planen have været i Ford A, men den gamle redaktør gik i stykker 
i ryggen, og måtte til behandling. Som en sagde: ”I gamle dage var bilerne ikke i for god 
stand, men det var vi til gengæld. Nu er det bilerne, der er i tip top stand, mens vi ikke er 
i for god stand!” Det er der en sandhed i. Det lykkedes dog at blive klar til en tur til 
Norge, hvor vi var inviteret af gode Ford A venner. Vi valgte med blødende hjerte at lade 
Forden stå hjemme, og bruge den moderne bil. Tidlig fredag morgen blev vi hentet i 
Sandefjord af Reidar Henriksen, der eskorterede os cirka 40 km ad skønne veje til 
Stavern, hvor en modtagelseskomite stod klar med en morgenkomplet. Er det godt at 
være norsk i Danmark, så skal jeg hilse at sige, at det ikke er spor ringere at være dansk i 
Norge! 
Bilen blev parkeret i Stavern, og så blev vi ellers fragtet standsmæssigt de næste par 
dage. I Ford A forstås! Vi gik på omgang ved fire familier. Nu ved vi helt nøjagtigt hvad 
forkælelse er! En ubeskrivelig oplevelse! 
Et af målene på turen var at deltage i det traditionsrige løb i Stavern. Da vi ikke havde 
nogen Ford A med, blev vi generøst tilbudt, at låne en. Jeg afslog venligst, men meget 
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bestemt. Havde det været en lettere ramponeret model, så måske, men dette vidunder af 
en Ford A, der så ud som den netop havde forladt fabrikken. Det ville have redet mig 
som en mare, om der var sket noget. I stedet kom vi ind på bagsædet hos gode venner, og 
det gav faktisk løbet en helt ny dimension. På en post var et af de svære spørgsmål: 
Halvtreds på Dansk er det 40, 50 eller 70? Det lo vi en del af, men flere nordmænd 
klarede ikke den opgave. Vejret var ikke det bedste, men det var humøret og 
sammenholdet til gengæld. En enestående oplevelse, som jeg godt kunne fristes til at 
gentage næste år på egen hånd med Ford A, og gerne ifølge med andre danske. Det er 
bare hyggeligt, og et privilegium der følger med at have en Ford A. 
Når vejret har tilladt det, så har jeg taget Ford Aen på arbejde. På vejen frem og tilbage 
møder man en masse glade mennesker. En del blinker med lyset, fordi jeg ikke kører med 
kørelys. Jeg vinker tilbage, og får en masse brede smil. Det er bare hyggeligt, og et 
privilegium der følger med at have en Ford A. 
Her i efteråret har jeg jævnligt fået mail fra to Ford A venner, der tager turen fra 
Californien til Nova Scotia. Jeg tør ikke gætte på afstanden, men det er en L A N G tur. 
Jeg har lagt deres beskrivelse, og nogle af de billeder de har taget på klubbens 
hjemmeside under det amerikanske flag. Det er bare hyggeligt, og et privilegium der 
følger med at have en Ford A. 
I august havde min skole, Frederiks Skole, 50 års jubilæum. Det blev fejret med en kanon 
fest med mere end 1300 deltagere. Det er helt ubeskriveligt at være sammen med så 
mange hyggelige mennesker, hvoraf jeg kende langt de fleste – selv om mange kunne 
være svære at genkende! Det har ikke noget med Ford Aen at gøre, men da 
skoleinspektøren samtidig fratrådte sin stilling, fik jeg lov til at køre ham hjem i Forden, 
efter hans sidste arbejdsdag. Det er bare hyggeligt, og et privilegium der følger med at 
have en Ford A. 
For nylig snakkede jeg med Bob. Bob var koordinatoren for Amerikanerne da de var her 
med 24 Ford A ere for to år siden. Jeg fortalte ham om alle de gode oplevelser jeg havde 
haft med Ford Aen, og sagde at det egentligt var utroligt så mange steder interessen for 
den gamle bil havde bragt mig hen, og hvor mange flotte oplevelser den havde været med 
til at give mig og min familie, og hans svar kom med det samme: Jeg har ofte haft de 
samme tanker. 
Det er altså bare hyggeligt, og det er et privilegium der følger med at have en Ford A! 
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