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Tre pedaler på gulvet virker kjent, 
men i en Ford Model T kommer 
du ikke langt hvis du prøver å kjøre 

som normalt. Det som er bremsepedalen 
i en moderne bil, får T-Forden til å rygge, 
med mindre du tråkker den flatt i gulvet. 
Noe du må gjøre hele tiden, mens du kjø-
rer. Venstrepedalen styrer de to girene. 
Helt nede har du første gir, halvveis opp er 
nøytral og helt oppe er andre gir, toppgi-
ret. Clutchpedalen kan du glemme å finne, 
fordi den eksisterer ikke.

Den første rakkeren vi prøver er en Mo-
del T Tourer kabriolet fra 1911, som når 
vi stikker innom har en prisantydning på 
snaue 93.000 kroner. Med den sedvanlige 
merverdiavgiften, stykkavgift og vrakpant-

avgift inkludert må du ut med 118.650 kro-
ner – pluss frakt. Det er likevel lite for en bil 
som garantert gir nærmeste superbil-eier 
nakkesleng. 

En ny Aston Martin, Ferrari, Bentley 
eller Rolls-Royce blir aldri det samme. 
Det kan tenkes at du også hadde vært vett-
skremt for å bli påkjørt, om du visste hvor 
vanskelig det er å kjøre T-Ford.

Fabrikk i Manchester
Fra 1908-1927 ble det bygd totalt 15 mil-
lioner Model T, hvorav rundt 300.000 ble 
bygd i Manchester i England. 750.000 ble 
bygd i Canada og brorparten av resten kom 
fra USA. Siden 1977 har Neil Tuckett (58) 
skrudd på T-Forder. 

I dag fronter han Tuckett Brothers på 
familiegården i Buckinghamshire, og det 
går så det suser. Neil finner, restaurerer, 

kjøper og selger deler. Omtrent hver uke 
hele året selger briten en helt eller delvis 
restaurert T-Ford. 

– Det begynte som en hobby da grand-
onkelen min ville delta i det store veteran-
billøpet fra London til Brighton. Vi hadde 
en Model T stående på gården, og da ga 
svaret seg selv. Siden har det bare ballet på 
seg, forteller Neil Tuckett.

Tuckett Brothers regnes i dag som den 
fremste Model T-ekspertisen i Storbritan-
nia, og er høyt respektert i resten av verden. 
Flere ganger har gjengen gjestet Goodwood 
Festival of Speed og Goodwood Revival. 
Det var bare et spørsmål om tid før Fi-
nansavisen Motor dro innom, men hva er 
greien liksom, med denne antikvariske T-
Forden? Vi klatrer opp bak rattet, setter oss 
ned og klør oss i hodet i møte med ukjente 
metallspaker og brytere. Det er ikke man-

ge, men nok til å nøle. Heldigvis for oss 
og medtrafikanter ute på landeveien, blir 
Neil med og guider oss grundig. Uten ham 
hadde det gått skeis.

Håndgass og tenning 
Å starte en T er enkelt, deretter er det en 
smule mer vrient. Gassen styres med bry-
teren på rattet, mens «advance/retard»-
innstillingen (som styrer tenningen), også 
må være riktig innstilt for ikke å kvele mo-
toren. Håndbrekket må være i nær verti-
kal stilling (nøytral) på utsiden av bilen. 
Venstrepedalen tråkkes flat for å aktivere 
førstegiret. Vi dytter håndbrekket forover 
så langt det går, og vips, rykker vi fremover. 
Slik holder vi det gående i cirka 16 km/t, og 
når vi slipper venstrepedalen er vi 
i toppgiret.

Under panseret sitter det en 

NORTH MARSTON, ENGLAND: Å kjøre en Ford Model T er ikke 
bare rett fram. Fikser du den uvanlige kjøreteknikken, kan 

du muligens bli en bedre sjåfør – også til hverdags.

PRAKTISK: Dørmatte på stigbrettet er praktisk, 
spesielt på landet. Det får du hverken på en ny 
Bentley Bentayga eller Range Rover.

SKJERPER SANSENE: Å kjøre en Ford Model T skjerper 
sansene. 50 km/t i denne skranglekassen, føles uendelig 
mye raskere. Med brems på høyre pedal og revers på pedalen 
i midten, er det fort gjort å betvile egne evner.

MOTOREN GÅR: Tro det eller ei, dette er motoren 
i «Rusty». Patina til tusen, noen av de 20 hestene 
funker stadig.

LAV PRIS: T-Ford er en flott motvekt til dagens 
superbiler og luksusbiler. Bonusen er mye 
bilglede og lave priser.

POPULÆRE: Ikke alle bilene Tuckett Brothers 
selger er helrestaurerte. Mange kunder liker å 
kjøpe et rullende chassis, slik at de kan bygge 
resten selv.

��Ford bygde 15 millioner Model T ��Tuckett selger én bil hver uke ��Ofte på Goodwood-festivalene

Fra 1908-1927 ble det bygd 
totalt 15 millioner Model T, 
hvorav rundt 300.000 ble 
bygd i Manchester i England 
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2,9-liters rekkefirer på 20 heste-
krefter. Det holder i grunn ut-
merket med tanke på hvor høyt 

vi sitter, og at egenvekten bare er i overkant 
av 540 kilo. Ved å justere håndgassen kan 
man nå 72 km/t, men vi nøyer oss med 
drøye 50 km/t. 

Det føles likevel uhyrlig fort, der vi sitter 
med rak rygg langt over grusveien. For å 
stoppe må vi først trykke venstrepedalen 
halvveis ned, for å komme tilbake i nøytral, 
og bremse ved å klemme inn høyrepedalen 
varsomt. Å kjøre den 105 år gamle bilen 
krever ferdigheter, som ikke sitter med 
det aller første. Det flotte er hvordan alt 
dette får deg til å tenke fremover og lese 
trafikkbildet med ny iver. I vissheten om 
at bremsing krever mer kløkt enn normalt, 
gir vi oss selv gode sikkerhetsmarginer og 
tar det rolig. Det burde vi sikkert gjøre of-
tere i hverdagen.

– Barn lærer å kjøre T-Ford på 5-10 mi-

nutter. For voksne er det vanskeligere, fordi 
du må glemme alt du har lært tidligere. De 
fleste får det til. Jeg greide til og med å lære 
Jeremy Clarkson å kjøre T-Ford, men for 
å kunne bli skikkelig god må du øve i 12 
måneder, forteller Neil Tuckett.

Etter en stund sitter det, så vidt. Fartsfø-
lelsen er enorm der vi humper og spretter 
av gårde i fint driv på den private veistub-
ben, som er en ideell prøvebane. Snu bilen 
sier du? Ja, så klart, svarer vi – og svinger 
utpå jordet for å slippe å måtte rygge. Det 
får da være måte på.

– Ikke kjør for lang uti terrenget. Setter 
vi oss fast må vi hente traktoren, advarer 
Neil brått.

Miljøvennlig
Model T utviklet seg stadig, noe en 
1927-modell Model T Tourer lar oss kjen-
ne med baken. Setene er mer komfortable 
med skikkelig fjøring i putene og Bestemor 
Duck-preget er mindre, til fordel for en la-
vere profil. Ute på landeveien er det stas å 
kjøre det lange droget. Det er også en tanke 
mindre slitsomt, ettersom vi får cruise en 

stund mellom hver stopp.
«Rusty» kaller de bilen, med god grunn. 

Dette er et låvefunn som fortsatt ser ut 
omtrent som den gjorde da den ble fun-
net i 1997. Rusthaugen som er utstyrt med 
skilter og utrolig nok kan brukes på offent-
lig vei i England, ble solgt av Sotheby’s for 
rundt 40.000 kroner. Dette er en bil Neil 
ikke vil selge. Det kan vi forstå. All rusten 
gir bilen en nydelig patina. Concourse-
skjønnheter er vel og bra, men det er noe 
eget med biler som har levd. Og er preget 
deretter.

– Det vi gjør er å resirkulere rust. Det 
er umulig å bygge en mer miljøvennlig bil 
enn en Model T. Vi driver ikke bare med 
helrestaurering, der det endelige resultatet 
er bedre enn da bilene opprinnelig forlot 
fabrikken. Hver sjette uke bygger vi et helt 
nytt rullende chassis, hvorpå kunden får 
gleden av å kunne bygge opp sin egen bil 
for hånd, påpeker Neil Tuckett.

SELGES IKKE: «Rusty» er en bortimot gjennom-
rustet Tourer fra 1927, som like fullt kan brukes på 
offentlig vei. Det står det respekt av.

HUSKEREGLER: Tuckett Brothers arrangerer 
kjørekurs og har en enkel huskelapp. Takk og pris. T-FABRIKKEN: I Storbritannia er det et større miljø for «vintage»-biler, begrepet brukes om biler bygd 

før annen verdenskrig. Ford Model T som ble bygd fra 1908 og frem til 1927 er godt innenfor.

SENTRAL FIGUR: Midt i alt det organiserte rotet, finner vi en byste av Henry Ford (f. 1863, d. 1947). 

TIL TOPPS: Ikke bare sitter du høyt, denne kjerra kjørte for noen år tilbake til toppen av Ben Nevis, som 
med sine 1.344 moh. er Storbritannias høyeste fjell. 

De fleste får det til. Jeg greide til 
og med å lære Jeremy Clarkson 

å kjøre T-Ford
MODEL T-EKSPERT NEIL TUCKETT

Det er umulig å bygge en mer mil-
jøvennlig bil enn en Model T

MODEL T-EKSPERT NEIL TUCKETT

IKKE SKRAP: På tunet i Buckinghamshire er det 
minst 150 motorblokker, 20 chassis og et utall 
andre deler.

STOR BREDDE: 
Ford Model T har 
blitt bruk til alt. 

Her er en an-
nonse for noen 
av de offisielle 

versjonene, den 
gang bilene var 

nye.  FOTO: FORD

EGNET PICKUP: Som blikkfang skal det godt 
gjøres å finne en bedre pickup enn en T-Ford.

SPORTSBIL: Ideen om å kjøre bil kun for gledens 
skyld er ikke ny. Toseteren heter Open Runabout.


