
Överrubrik.   -Jag är ingen 110-hästars kille 
 
Blown Ford Customline 1953 
David Beyer var på semester 1980 och svängde in på Boulevarden i Britton 
Minneapolis. Där stod en totaltrött Ford med uppbränd lack. Davids ögon 
brände fast på Ökenforden. Han klev ur och köpte bilen på trottoaren. 
Mexikanen fick 350 dollar. av Krantz 

 
En senig man kommer ur skuggorna denna heta dag. Inte långsamt och 

släpande utan kvickt som en ekorre. David Beyer är full av energi och pratar 

fort med intensiv blick. I den slöa södern är han definitivt avvikande. Född i 

Oklahoma har han alltid varit motorintresserad och det är trimning som gäller.  

-Jag är ingen 110-hästars kille säger han och ber dottern servera förfriskningar. 

Forden står bredbent på tomten med dragen puffra i form av en motor som 

sticker upp ur huven.  

Vi drar, säger han, vrider igång kompressorsnurran och jag undrar vad dottern 

tänkte när hon kom med dricka? Man sitter högt och framåtlutat. Det är som 

kroppen vet att den kommer att pressas bakåt. David vinkar till en granne och 

sedan stoppar han gasen i botten varvid jorden vibreras ner i kvarterets alla 



rabatter. Undrar vad grannen tänkte?   

-Hej, David och sedan fick han gå på Home Depot och handla toppdressing.   

Forden reser huven ett par gånger till innan vi är tillbaka i förfriskningarna. 

David dricker snabbt, tittar på bilen och kluckar gott.  

-Jag lämnade den där på gatan när jag hade köpt den. En vecka senare var jag 

tillbaka med dottern och med bagaget fullt med verktyg. Forden hade tre olika 

däckmönster, inga bromsar och vi hade tre dagars körning hem. Jag fick igång 

den och vi rullade iväg, körde genom tre trafikljus utan bromsar, kom ut på 

stora vägen och … ja resan hem kändes som tre veckor.  

Sedan dess har jag hållit på med den. Först grejade jag med sidspisen som satt 

i. Ganska dumt av mig . Det var dyrt och dåligt och det blev aldrig något bra 

resultat säger mannen som varit ansvarig för en konstruktionsenhet inom 

verkstadsindustrin fram till pensionen.  

Han rev ur sidspisen, fick bra betalt för den och började om med betydligt 

billigare grejer, en 351 Cleweland som borrades till 355 kubiktum. Sumpen 

behövde flyttas till bakre delen för att passa i 53:an. Växellådan blev Fords 

kraftigaste, en C6:a och det blev även stabilt i baken med en Ford niotumsaxel 

med Mooserdiff och utväxlingen 3,91:1. Tractionbars monterades och sedan 

blev den ivrige utbränd på Forden. Den stod i 10 år.  

 

Varför det då?  

-Nä, jag vet inte jag hade skruvat med den i 23 år och den bara åkte in i garaget, 

ostartad med ny drivlina. Jag köpte en 71:a Ranchero och for omkring i, säger 

David och springer efter bilder på renoveringen.  

Huset är fullt av pokaler och biltavlor. Gubben har alldeles klart hunnit med 

annat också.  Efter tio år kom en ung kille förbi hos David.  

-Jag har en blower med mig om du vill se, sade han och det ville ju 

motorheaden David så klart.  

Kompressorpaketet var komplett, oanvänt utan en skråma, fem år gammalt och 

hade kostat 4000 dollar. Killen hade kroknat. Han ville ha 1500. David avböjde 

och gick in. 

-Din dumma nöt, du vet att du gillar den, tänkte han när killen rullade ut från 



gården och motorheaden sprang ut igen.  

-Awright, du får 1350 för den sade David och så tändes gnistan igen. 

Motorn plockades ur den gamla Forden den helgen för nu var konstruktören 

David i driveläge. 

-Jag hade aldrig hållit på med överladdning men nu lästa jag allt om det 

berättar han.  

Han köpte nya 8,5:1 kolvar och viktade dom på 6/100 dels gram när. Starkare 

stakar köptes in som också vägdes. Flera fästen adderades mellan ram och 

kaross och sedan blev det fram off. Jajamen karossen åkte av ramen och allt 

renoverades och ytbehandlades.  Idag sammanfogar 17 fästen ramen med 

karossen = styv. Därefter målades bilen och David blev galen.  

-Jag har lackerat sex bilar men med denna gick det troll i sprutflaskan, säger 

han.  

Det blev ett evigt slipande och målande innan Ford Customlinen såg ut för 

något. Två år gick innan två 4160 Holleys monterades på kompressorn och 

bränsleslangarnas klammer kollades för sista gången.  

Utanför garaget, bakom huset, åskade det till så blomjorden föll en tum i 

krukorna när gasser David Bayer lade i ettan på C6:an och skottade ut på gatan 

för första gången. 

Det här var mer än han hade tänkt sig när han började trimma sidspisen för 30 

år sedan.  

-MYCKET MER! 



  

 
David Beyer har jobbat på sin Ford Customline 1953 under 30 år. Det syns kan 

man säga.  

 
-Är du med i sätet så åker vi sade David och lät kompressorn yla.  



 
wow –wow- WOW!  Mr Beyer höll ner så GubbGPSen kantrade i vattenskålen.  

 
Bilen hemma efter tre dagars skräckfärd 1980. Inköpt på gatan för 350 dollar. 



 
Kompressor och gatslicks är ok i Florida. Det handlar om hur man kör. Hur man 

ansvarar för sitt fordon och inte om tekniska bryderier huruvida dagens 

vridmoment passerat 60 år gamla tabeller från Ford. Besiktning existerar inte. 

Personligt ansvar och förtroende för individens tänkande gäller. Tack Florida. 



 
Staplade hästkrafter i konstruktörens första försök med remdriven förgasare. 

Spinner som kissekatten på tomgång.  

 
Niotummare med 3,90:1. Tractionbars och uppstyvat chassie.  



 
Forden är populär på träffarna. Renhet och stil kombinerad med rå kraft. 

 
Man sitter högt i racern med bra sikt trots blowern. 



 
Snyggt och prydligt i den hemsvarvade baksoffan där hjulhusen blivit till lyxigt 

breda armstöd. 

 
Varvtal, överladdning, ampere, vattentemp, oljetryck, oljetemp, 

bränsleblandning och hastighet. Inget undgick byggaren gällande maskinens 

hälsa. 



 
Bilen såg rostigare ut än vad den var vid en första anblick.  

 

Efter att ha stått i tio år kom en grabb med ett komplett kompressorpaket för 

1350 dollar. Då blev det nytändning i garaget.  



 
Spänstigt racestuck med lackerat krom överallt. Enhetligt. 

 
Skärmarna är uppskurna. Avgasljudet vasst. 70-åringarna är unga här. 



 
Sista året för sidventilsmotorn var 1953. Största nyheten var att det gick att få 

broms- och styrservo. Davids bil hade inget av det där men han har monterat 

ett eftermarknadsservo med dubbla bromskretsar.   

 

 
Nästa projekt var redan halvfärdigt. En T5 fastback med unik historia. (T5 är 

tysksålda Mustanger. De fick inte heta Mustang för tyskarna hade en 

trampcykel som registrerat namnet).– Sehr knifflig. 



 

 

 

  

 

 

 

 

 


