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Formannen har ordet. 
På Klubbens vegne vil jeg ønske Dem velkommen til utstillingen. 
Gammelbilens Venner ble stiftet for fem år siden så dette er vår måte 

til å fylle år på. 
Grunnen til at det ble noen klubb var vel at for 6 - 7 år siden ba 

Jærdagskomiteen eiere av gamle kjøretøy om å melde seg til opptoget 
gjennom Bryne. 

Det viste seg at fra alle kanter av fy lket kom det kjøredoninger av 
ymse slag, og eierene av disse fikk da snakket seg imellom og kontakter 
ble knyttet. Så i februar 1975 kom det sammen fire entusiaster oq 
sammen plukket vi frem de navn som vi husket i disse og and ) 
forbindelser, et skriv ble sent ut og første møte ble holdt mars 75. 

På dette møte ble klubben stiftet med ca. 20 medlemmer og vi skulle 
finne et navn, forslagene var mange og det var vanskelig, til slu tt var det 
en som sa «Hvorfor ikke kalle oss Gammelbilens Venner til vi finner på 
noe bedre». Vi fant aldri på noe bedre. 

Til å begynne med hadde vi 3-4 møter pr. år, uten programm av noen 
art, men praten gikk livlig over en kaffekopp og jeg tror det ble utvekslet 
mange gode erfaringer på d isse møtene. Deler og utstyr skiftet også 
eier. 

Så etter som årene har gått er klubben blitt større og fler biler og 
motorsykler er kommet på veien . Klubben teller i dag 140 medlemmer 
og det repareres og skrus i kjellere og garasjer, mange prosjekt er i 
gang og det dukker stadig opp nyrestaurerte «Doninger». 

Som Dere vil se av utstillingen er det flere biler fra Haugesund og 
Omegn. 

Haugaland Veteranvognklubb er også 5 år i år og vi har hatt et godt 
samarbeid med Haugaland. 

Med disse ord vil jeg takke alle de som har hjulpet oss med 
utstillingen. 

En spesiell takk til Haugaland Veteranvognklub b. Og en takk til Dem 
for besøket. 

Med gammelbilhilsen 
Per Nysted 

INNHOLDSFORTEGNELSE: 

Katalogen er inndelt i 4 deler: 

Del 1 
Litt historie om hvert bilmerke som er med. 

Del2 
Litt historie om hver bil som er med. 

Midtsiden Kart over O rrehallen med nummer på hvert kjøretøy. 

Del 3 
Litt historie om motorsykkelfabrikkene. 

Del 4 
Litt historie om hver motorsykkel som er med. 
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Austin 
Herbert Aust in laget sin første b il i 1895, og dannet T he Aust in Motor Co. 11905 etter 

å ha ledet bi I avdel ingen i Wolseley-fabrikken i perioden 1901 - 1904. I en menneske
alder var AusJin blant de ledende i britisk industri, og Herbert Austin ble senere ad let for 
sin in nsats og f ikk t ittelen Lo rd Austin of Longbridge. 

Mest kjent er Austin 7, som ble laget i et antall av ca. 350.000 i årene 1922- 37, og som 
også ble bygget på lisens i Frankrike under navnet Rosenfart, i Tyskland under navnet 
BMW - Dixi og i USA under navnet Bantam. I tillegg ble den kopiert i Japan, og ble der 
den første model l av merket Datsun. 

Under krigen laget Ausin-fabrikkene militærbiler og ca. 3.000 fly av typene 
Hurricane og Lancaster. Bilproduksjonen tok seg raskt opp etter krigen , og i 1952 ble 
Austin og Nuffield-konsernet (Morris og MG m.fl .) slått sammen til The British Motor 
Corporation. Dette konsernet ble igjen sammensluttet i 1968 med Ley land Motor Corp., 
og det nye navnet på firmaet etter sammenslåingen ble British Ley land Motor Corp. 

Cadillac 
Ingeniør Henry M. Leland konstruerte bilmotorer allerede før århundresk iftet, o~ 

startet en bi lfabrikk i Detroit i 1902. Bi len ble oppkalt etter den franske adels man n 
Antoine de la Mothe Cadi llac, som var den første europeer som kom til det sted hvor 
Detroit senere ble bygget. Den første modellen var 1-cyl. , og ble bygget i et an ta ll av ca. 
20.000. I 1909 ble fabrikken innlemmet i B.M., og Cadillac har senere vært GM's dyreste 
og medst ansette merke. Cadillac var den første seriebygde bil med elektrisk selv
starter, elektrisk lysan legg og batteritenning . Siden 1914 har Cadillac hatt V-8 motorer, 
og var i 1920-årene verdens mest solgte bil med 8 cyl. motor. Dette b le det imidlertid 
slutt på i 1932 da Ford kom med sin VB, den kostet mindre enn halvdelen av den 
rimeligste Cadi llac-modellen. Fra 1930 og fram til 1939 ble det også bygget endel 
modeller med V12 og V16 motorer. I perioden 1927 - 1941 ble det produsert en mindre 
type bil ved fabrikken; La Sal le, og dette merket var så og si en «billigutgave» av 
Cadillac. 

Etter den 2. verdenskrig har Cad il lac vært den ledende av de amerikanske 
luksusbiler. Modellen «Eldorado» har siden 1967 hatt forhJulsdrift, og dagens 
«Eldorado» er den serie produserte bil som har størst motorvolum, hele 8,2 liter. 

Chevrolet 
Chevrolet Motor Company ble startet i 1912. Firmaets leder W C Du rant hadde et 

godt øye til Fords popu lære T-model l, og begynte således å produsere små lette 
vogner. Chevrolets modell «490» som kom i 1916 ble en far lig konkurrent t il T-Forden 
fordi Chevyen hadde mye mer utstyr. I 1929 kom Chevrolet med sin berømte 6 
sylindrede motor: «The castiron Wonder» (støpejernsunderet). Av den grunn gik 
Chevy i 1930 forb i Ford i salgstall, noe Ford har hatt store problemer med å ta igjen 
siden. Chevrolet b le inn lemmet i General Motors i 1918, og har alltid vært blant de 
rime ligste G.M.- model lene. 

Chrysler Motor Corp. 
Chrysler - Dodge - Plymouth - Desto , 

Walter P. C hrys ler var en god tekni ker og en l ike god adm1n1strator. Etter aha vært 
ansatt ved en rekke jern baneselskaper, b le han sjef for Buick Motor Co. i 1912 og hadde 
i de flg. år flere ledende sti lli nger innen General Motors. Han reorgan iserte Willys
Overland som hadde en nedgangsperi ode etter 1. verdenskrig , og overtok i 
begynnelsen av 1920-årene Maxwell- fab ri kkene, og startet i 1924 produksjon av eg ne 
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biler. C hrysler var de første amerikanske masseproduserte biler som var utsty rt med 4-
hju ls hydrauliske bremser. I løpet av få år vokste fabrikken så sterkt, at C h rys ler i 1927 
stod so m nr. 5 på produksjons-statistikken. 

Brødrene John og Horace Dodge drev et lite verksted i Detroit om kring 
årh undreskiftet, men opprettet snart en stor fabrikk der de i en årrekke leverte rammer 
og moto rer til Ford-selskapet. I 1914 begynte de egen b ilfabrikasjon, og . bygde det 
første året 45.000 b iler. 11920-årene var Dodge blant verdens største bil fabrikker. Etter 
at brød rene Dodge døde, overtok W.P. Chrysler de store Dodge fabrikkene i 1928. 

Samme år ble «økonomibilen» Ply mouth lansert, og i 1929 kom mel lo mklassemerket 
DcSoto som var i produksjon til 1960. 

I 1960-årene overtok Chrysler den franske bilfabrikken Simca, og den engelske 
Rootes-g ruppen (h illman, Humber og Sunbeam) . 

Ko nsernet produserer også marinemotorer, lystbåter og utstyr for romfartsvi rksom
het. 

] itroen . . 
And re C itroen begynte b ilproduksjon 1 191 9 og ble raskt, ved siden av Renau lt, den 

stø rste bil fabrikant i Frankrike. Han to k i bru k helt moderne amerikanske metoder. Fra 
1926 kom således Citroen som den fø rste bil i Europa med karosserier av heistå lty pen . 
C it roens forhj u lsdrevne modell fra 1934 var uten store endri nger i produksjon helt fram 
ti l 1955 og må sies å være en av bilhistoriens store konst ruksjoner. I 1955 kom Cit roen 
med sitt hydrauliske fj æringsystem, og de var de første t il å produsere biler med dette 
systemet i stor skala. 

Ford 
Henry Ford er vel uten sammenl ign ing den person i bilhisto rien som det er skrevet 

mest om, og sik kert også den som har hatt størst betydning forsamfunnet. T-modellen 
som f ra 1908 t il 1927 ble laget i over 15 millioner eksemplarer, var den bi l som satte 
verden på hjul. Dens avløser A-Fo rden var ikke på langt nær av samme betydn ing , men 
var en adsk illig bedre bil som den dag i dag kan være en bi l man kan bruke. Den ti l
hengere har dannet egne klu bber, så også her i Norge; - Norsk A-modell Kl ubb. i 1932 
kom Ford med sine kjente V-åttere, og den helstøpte motorblokken i disse modellene 
var en virkel ig støpeteknisk t riumf. Denne si deventi lerte motoren b le benyttet nesten 
uforandret opp t il og med 1953. Fords tiltro til det enkle og funksj onelle kan under
st rekes med det faktum at de ikke lanserte hydrau liske bremser før i 1939. 

Andre merker fra Ford-konsernet er Lincoln og Mercury. Bilmerket Edsel, bil
h isto ri ens største økonomiske fi asko t ilhørte også Ford. 

t< issel 
T he Kissel Motor Car Company ble grunnlagt i 1906 i Wisconsin av tysk

amerikaneren Louis Kissel. Firmaet hadde tidligere prod usert landbruksmaski ner og 
motorer. Kissel plasserte seg tidl ig i den høyere prisklasse av ged igne b iler med 
kraftige motorer, og la mer vekt på kvalitet enn på kvantitet . Allerede i 1908 var Kissel 
rangert b lant de 7 toppbiler i USA. Teknisk lå Kissel all ti d langt fremme, i 191 3 b le deres 
vogner levert med kom plett elektr isk utstyr. Fra 1924 hadde alle model ler 4-hJuls 
hydrauliske bremser. Det var Kissel fabrikken som oppfant vacuumtan ksystemet for 
bensintil førsel. I slutten av 1920-årene kom Kisse l i økonomiske vanskel igheter, og 
depresjo nen tok knekken på fabrikken i 1930. Produksjonen var som regel en plass 
mellom 1.000 og 2.000 biler i året . Det er få biler igJen av dette gedigne merke. K issel Kar 
Club International har registrert ca. 180 Kissel biler verden over som eks isterer i dag, og 
av disse befinner 3 seg i Norge. 
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Del 1 
Mercedes Benz 

I 1926 ble to av verdens eldste bilfabrikker, Daimler og Benz slått sammen t il Daim ler 
Benz AG, og de to merkene Mercedes og Benz erstattet av Mercedes-Benz. Hoved
fabrikken ligger i Stuttgart-unterturkheim, hvor også har et meget severd ig 
fabrikkmuseum. Det er også store anlegg i Sindelfingen, Man nheim, Gaggenau m.fl., 
samt en rekke datterselskap rundt om i verden. Produksjonen har omfattet bi ler av alle 
slag, og fly- og skipsmoterer. Fabrikken har vært blant de ledende på d ieselo mrådet, og 
begynte allerede i 1936 serie/produksjon av personbiler med diesel moto r. i 1930 årene 
deltok selskapet meget aktivt og med stort hell i bilsport, og var også i 1950 årene blant 
verdenseli ten før det i 1955 trakk seg ut av race rbi lsporten. Firmaet har utviklet 
pendelakselen, og har levert bi ler med bensininnsprøytning siden 1954. I 1969 ble 
forsøksvognen C 111 , med 3-kammers Wankelmotor, lansert, og året etter en ny utgave 
med 4- kammers motor. I 1958 overtok Daimler-Benz aksJemajoriteten i Auto-Union, 
men aksjeandelen ble imid lertid redusert ti l ca. 15% da Colkswagenverk i slutten av 
1960 årene overtok ledelsen av Audi-fabrikkene. I 1969 overtok Mercedes det meste av 
lastebi lfabri kken Hanomag-Henschel. Mercedes var den første fabrikk til å produse· ) 
personbi ler med 5-sylindret dieselmotor. 

Morris 
Dette merket så dagens iys i 1913, og var se lvstendig fabrikk innti l 1952 da B.M.C. 

(senere B.L.M.C.) ble dannet sammen med A ustin og andre bilmerker. De første 
modellene Oxford og senere Cowley ble på folkemunne kalt «Bullnose» på grunn av 
den meget særpregete runde, buete rad iator som Morris hadde frem ti l siste del av 20-
tal_let. Dette var popu lære og pålitel ige bi ler som etter hvert var å se 9veralt på de 
britiske øyer. Brllrge var de, og brl lrgere ble de da Morr is i motser'ni ng t il sinde 
konkurrenter senket prisene i begynnelsen av 20-årene. 

Sportsbilmerket MG hadde sitt utspring fra Morris i 1924, og de første modellenevar 
opptrimmete og ombygde Morriser. 

Etter en vanskelig periode i begynnelsen av 30-årene, så snudde det seg ti l det bed re 
i 1935 og i 1939 rullet Morris nr. 1 mill ion ut fra fabrikken. De mest kjente Morris
modellene etter krigen er Minor som kom i 1949, og Mini som kom i 1960. De mest 
kjente B.L.M.C. -bilmerkene i dag er Morri s, A ustin, M.G , Jaguar og Rover. 

Nash 
Bi len hadde sitt navn etter Charles W. Nash, som etter å ha hatt pres identsti ll ingen i 

General Motors, i 1916 kjøpte Jeffery-fab rikken og døpte om bilen. Nash laget biler i 
flere pr iskl asser og pene og solide var de også. Toppventi lmodel lene omkring 1930 var 
vel de fl otteste og hadde delvis dobbel tenning , dvs. to tennplugger pr. sylinder. Nasi
brukte karosserier på t restamme noe lenger enn de fleste andre ameri kanske fabrikke1 
i midten av 1950-årene ble selskapet slått sammen med Hudson til American Motors, 
som fortsatt produserer bi ler med merket Rambier. 

0 .e!! Opel laget oppri nnelig symaskiner og sykler i sin fabr ikk, som ble startet i 
1862 i Russelheim ved Rhinen. Sin første bil laget han i 1898, men den egentl ige 
fabrikasjonen av Opel- bi ler begyn te først i 1902. Merket fi kk snart et godt o rd på seg, og 
særlig populære ble Opel da de i 1909 lanserte en bil lig liten toseter. 11923 kom de med 
en ny liten «folkevogn» etter mønster av Citroen, og denne modell b le bygget i sto re 
serier. På den tid var Opel de eneste i Europa som arbeidet med løpende samlebånde. I 
1928 kom fabrikken inn under General Motors som i løpet av de føigende år 9;0rde Opel 
ti l den største bilfabrikk i Europa. Opel Blitz lastebiler ble alget i en nyopprettet fabrikk i 
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Brandenburg. Olympia-modellen ble lansert i forbindelse med olympiaden i Berlin 
1936. Fabrikkene ble helt ødelagt under den 2. verdenskrig, men ble snart bygget opp 
igjen i Russelheim , og ble atter av de ledende i Eu ropa. Karosseriformene til førkrigs
modellene av Opel Kadett b le sendt til Russland etter krigen, ogden ti d ligere Kadetten 
ble således Moskvitch i 1949. 

I 1920-årene var Opel også en betydelig motorsykke lprodusent. 

Packard 
Packard-fabrikken eksisterte fra 1899 til 1958, men storhetstiden opphørte med 2. 

verdenskrigs begynnelse. Da kunne man se tilbake på en lang rekke kvalitetsmodeller 
med en masse tekniske finesser; - Gearkasse montert sammen med bakaksel (Modell 
L), elektrisk an legg med selvst arter i 1913, 12-sylindret Twin Six i 1915 med bl. a. 
alum iniumstempler, sentralsmøringsanlegg i 1925, hypoid bakaksel i 1927 og ?-liters 
V12-motor, fullsynkronisert gearkasse og vakuumopererte servobremser i 1932. 30-
årene innebar de helt store luksu riøse Packarder. Etter 2. verdenskrig derimot, 

riuldret suksessen vekk. Packard-fabrikken ble omsider overtatt av Studebaker, som 
- lv forlot personbilmarkedet for deretter å konsentrere seg om lastebi lmarkedet, 

spesielt det militære. 

Rover 
I en sykkelfabrikk i Coventry ble den første Rbver bygget i 1905. Den var encylindret, 

og hadde gearspak på rattstammen. Bilene var av høy kval itet , og ble i en årrekke solgt 
med to års garanti. Under 2. verdenskrig bygget fabrikken som nå ligger i Bi rm ingham, 
flymotor. Rover kunne i 1950 prøvekjøre verdens første bil med gassturbinmotor, og i 
1950 viste Rover sin modell T3 med f irehjulsdri ft og gassturbinbilmotor: i hekken - fullt 
brukbar for kjøring i dagens trafikk. I 1948 lansertes det firehjulsdrevne un iversalkjøre
tøyet Land-Rover som fortsatt produseres så og si uforandret utsendemessig. I 1964 
kom Rover med en helt ny personbiltype, en moderne firedørs femseter som f ikk 
betegnelsen 2000. I 1968 ble denne typen utstyrt med en 3,5 I V-8 motor, og denne 
motorkonstruksjonen stammet f ra Buick. I 1970 ble den firehjulsdrevne Range-Rover 
lansert. Denne modell er også utstyrt med V-8 motoren, og blir av mange kalt 
«personbilutganen av Land-Rover». Rover har vært tilsluttet Leyland Motors siden 
1966, og kom således et par år senere inn under B.L.M.C. I England kaller man ofte 
Rover «The Poor Man's Rol ls Royce» (Den fatt ige mans Rolls Royce). 

T roll 
Hvem er det som har hørt om det norske trollet? Det er nok mange, både barn og 

· oksne som nikker gjenkjennende med hodet. Men hvor mange er det som vet at Troll 
Aen bi l, en no rskprodusert sådan? T ro ll ble produsert i Lunde i Telemark i 1955 - 56. 
Den hadde p!astkarossseri, og motor og drivverk kom fra konkursboet ti l Gutbrod i 
Tyskland. Motoren er en 2-cy lindret to-takter på 700 ccm, og 30 hk. Det ble i første 
omgang planlagt å produsere 15 vogner, men prosjektet mislyktes før dette antall var 
nådd. Man er ikke helt sikre på hvor mange vogner som ble produsert, men i fø lge den 
tidligere ledelsen ved fabr ikken skal det dreie seg om 5 el ler 6 vog ner. Fabr ikken ble 
nedlagt på grunn av økonomiske vanskeligheter i 1956. Etter sigende eksisterer det i 
dag frem deles 4 T roll , men ingen av dem er restaurert. 

Willys U .S.A. 
Willys-Overland konsernet ble dannet i 1910, og ble først og fremst kjent for sine 

motorer med glidevent iler, noe som gav motorene en så og si lydløs gange. Det var bare 
de mer luksuriøse vog ner som hadde denne motortype. De rimeligere vogner hadde 
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konvensjonell motor, som regel en liten 4 cyl. sideventi ler. Overland Whippet var 
konsernets billigbil, men til tross for lav pris ble ikke bilen noen suksess. Fra 1932 og 
fremover ble personbilproduksjonen bare konsent rert om små rimelige vogner. 
Produksjonen av personbiler opphørte i 1954. 

Willys-Overland utvi klet i de første årene av siste verdenskrig Jeepen, en vogn som i 
første rekke var av stor betydning for forsvaret . Wi ll ys innførte i 1934 en 2,2 liters 4 cyl. 
motor i sine personvogner, og denne motoren ble benyttet i Jeepen til langt ut i 1950-
årene. Jeepen framstill es den dag i dag, men produksjonen i våre dager går så og si 
bare til ikke-militært bruk. Jeepen har derfor i dag et mye større preg av å være en 
«bruksbil», enkelte modeller har f.eks. VB motor, servostyring og automatgear. Jeep b le 
i 1970 innlemmet i American Motor Corporation (RAMBLER- konsernet) . 
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Utstil lingsnr.: 1 
1932 Austin 7 

Del 2 

Dette er det engelske svar på T-Forden, en liten rimelig vogn som sku ll e være så 
rimelig at enhver burde kunne ha råd t il å kjøpe den, og samt idig enkel å vedl ikeholde 
og reparere. A ustin 7 ble produsert uten særl ig tekniske forandringer i perioden 1922 -
37 karosseriet ble litt forandret i siste halvdel av 1930 årene. Dette l il le vid under har en 
4-cy li ndret motor på 748 ccm, og ytelsen er 11 HK. Det er plass t il to voksne (men det er 
smalt) foran , og to ikke altfor store barn bak. Toppfarten er hele 90 km/t. De ytre mål er 
beskjedne, lengde 297 cm, bredde 123 cm og egenvekt på 360 kg. Dette eksemplar med 
so ltak som er ekstrautstyr, eies av Frank Brøvig, Kristiansand. 

Utstillingsnr.: 2 
i 938 Mercedes 170 V Cabriolet 

Her har vi en fi n representant fo r de åpne bilene Mercedes bygget på slutten av 1930 
årene. Denne vognen var i meget dårlig fo rfatn ing da dne ble tatt hånd om av 
nåværende eier Einar Het land, Helleland. Han gikk i gang med restaureringsarbeidet 
fylt av mot, og resu ltatet viser tydelig at hans arbeid ikke har vært bortkastet. 
Mercedesen har en 4-cyl indret moto r på 1,7 · 1, og den gir fra seg 38 seiglivede 
hestekrefter. Toppfarten er ikke imponerende - ca. 110 km/ t. Bi len bl ir ofte brukt i 
sommerhalvåret, og er et artig innslag blant dagens biler. Kanskje du får se den på veien 
i sommer? 

Utstillingsnr.: 3 
1950 Mercedes 170 S Cabriolet 

Denne vog n er ikke så ul ik den and re fra 1938, men det er en del tekniske 
forbedringer. Karosseriet er større og bilen er tyngre, motoren er bli tt sprekere den yter 
52 Hk og gir en toppfart på 125 km/ t. 

Bilen var i svært dårlig fo rfatning og restau rer ingsarbe idet tok over 2 år, den ble 
registrert i august 1978 og eies av Torav Tveit, Bjoa. 

Utstil lingsnr.: 4 
Nash 1936 modell Cabriolet. 
Tvpe Converible Coupe. 

tt virke lig funn av en gammelbil, denne bi l skal være den eneste i landet og det sier 
ikke så lite om hvor sjelden den er. Da nåværende eier f ikk tak i dennevar den nærmest 
som en ruinhaug å regne. Dere ser her ca. 2000 arbeidst imer og resul tatet er som Dere 
ser selv . 

Eier: Kal Ockar Granberg 
Ølensvåg. 

9 



1:1 

I Utstillingsnr.: 5 
Del2 

Ford va De Lux 4 Door seden. 
Denne l:;il ble kjøpt fra Oslo i utmerket stand . Bortsett fra noen småjusteringer ble 

bil en registrert i desember 1977. Den er siden det blitt omlakkert. Det hender at det 
dukker opp bi ler i god stand og dette må vel sies å være en av dem. 
Eier: 

Harald Lønning 
Grindafjord . 

Utstill ingsnr.: 6 

1946 Morris a ) 
En typisk engelsk småbil. Produksjonen av denne typen startet i 1934, og modeller 

ble raskt popu lær. Dette var en rimelig familiebil, og utstyret var bra, bl.a. 4 dører. Den 
har en 4-cylindret motor på 918 ccm, og effekten er 29,5 HK. Bilen er meget rimeli g i 
drift, ca. 0,7 på mil a, og toppfarten oppgis til ca. 95 km/t. Dette er det eneste kjente 
gjenlevende eksemplar i Rogaland, og den stolte eier er Per Nygård, Sandnes. Han er 
tredje eier av bilen som tilsammen ikke er kjørt mer enn 84.000 km. 

Utstillingsnr.: 7 

1 ie~ i ~~y9~: o~ v~r ! ~!~!!~g !YsPa! e1t~ å ~ ~~t"t i flere år. Motoren ble 
plukket da det viste seg at flere ventiler satt fast, etter dette gikk turen raskt til De 
«Sakkyndige» hvor det vanket «god ord» og en lykkelig eier kunne skrue på skiltene. 
Bilen har nå trillet mange mil etter regi strering og har vært en flittig gjest på 
Jærdagsopptogene. 

En pussig detalj so m viser at Engelskmennene er både fremsynte og konservative er 
at denne vogn fra 1946 har 12 volt anlegg og mekaniske bremser. 
Eier: 

Per Magne Robberstad 
Etne. 

Utstillingsnr.: 8 

1956 Troll 
Utstil lingens Troll er en coupemodell, og det var kun denne karosseritypen som ble 

produsert. Bilen har plass til to voksne foran og to barn bak, ingen bil for barnerike 
familier. Dette eksemplar venter på restaurering, og det eies av Ole C. Simonsen , 
Sandnes. Da bilen er forholdsvis lett å restaurere, burde det ikke gå så lenge fø r vi får se 
denne «Ekte Norske Bil» rulle på Rogalands veier. 
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Utstillingsnr.: 9 

Chevrolet 1934 touring 
Vi har valgt åta med hvordan det ser ut under karroseriet mens arbeidet pågår. Her er 

ramme, drivverk, for og bakaksel, fjærer og styring overhalt og man kan nesten si at det 
er bedre enn nytt. 
Eier: 

Magnus Serigstad 
Bryne. 

Utstillingsnr.: 10 

1933 Chevrolet Master, Convertible Coupe 
Dette er en sjelden vogn , som for tiden er under restaurering. Den har en 6 cyl. motor 

)<i 65 HK og er meget behaglig å kjøre; den har også frihjul. Bilen har såkalt 
,svigermorsete», en luke kan åpnes i bakkant av karosseriet og gir plass til ytterligere to 
passasjerer. Bilen kom fra Evje for 10 - 11 år siden, og den gang var den mærmest vrak 
otter å ha vært brukt som russebi l. Nåværende eier er Olav Torvund, Bryne. 

Utstillingsnr.: 11 

Ford 1932 va Fordor sedan 
I 1929 startet Chevrolet si produksjon av 6 syl indrede vogner og tok ledelsen fra 

Ford, dette var et stort nederlag og fabrikken startet utviklingen av en 8 sylinder som 
kom på markedet i 1932 som den kjente v'åtter. 

Denne vogn har nå vært i drift i flere år som bruksbil men den holder seg fortsatt godt 
selv om eieren sier at den må restaureres helt fra bunnen av.· Dette har også vært en 
flittig gjest på Jærdagene. 
Eier: 

Arvid Johannesen 
Haugesund. 

Utstillingsnr.: 12 

1932 Chevrolet «Confederata» Sedan, BA serie 
Vognen er utstyrt med en 6 cyl. motor på 60 HK. Av utseende ski I ler den seg ikke fra 

de tidligere 30-årenes biler; de fleste hadde ennå den typiske «kasseformen». Denne 
vogn eies av Johannes Hompland, Tonstad. Også denne vogn er relativt sjelden i 
Norge; det er bare bevart et par eksemplar av denne type. 

Utstillingsnr.: 13 

1934 Dodge Sedan 
Svein H. Svanes, Egersund, erhvervet seg denne flott vogn i 1977 og hadde en 

problemfri ferietur til Trondheim samme år. Milene gikk raskt unna med en 6 cyl. motor 
på 82 HK under panseret. 

Hvem andre kunne tenke seg en ferietur i denne bil? 
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Utstillings.nr.: 14 

Ford T 1921 Touring 
Her er så den berømte T Forden . Produsert i mer enn 15 mil lioner fra 1908 til 1927. 
Det er vel ingen bil som har så mange historier knyttet til seg som denne. Den kunne 

fås i alle farger så lenge det var sort sa gamel Henry Ford. 
Bilen har ikke vanlig gearkasse men en såkalt planetgear som oppereres med 

føttene, fotsjaltet det interesanne med denne geartype er at prinsippet til en moderne 
automatgear bygger på samme prinsippet bare det er en automat enhet som styrer det 
hele, ikke føttene. Denne bil ble funnet som en rusthaug og eieren har samlet deler fra 
hele landet for å få en komplett bi l, det sies ikke noe om hvor mange timer som er lagt 
ned i denne bi l, men vi kan gjette. 
Eier: 

Andreas Dybdahl 
Tysvær. 

) 
Utstillingsnr.: 15 

Chevrolet 1924 Touring 
Dette var i 20 årene den største konkurrent til T Forden. 
Denne som er vist her er en serie F de Lux og veie r 1955 pund og kostet ny 640 Dollar. 

Motameter som var montert oppå radiatorlokket var ekstrautstyr. 
Eier: 

Jan Vestre 
Haugesund. 

Utstillingsnr.: 16 

1927 Kissel Convertible Coupe 
Dette er en av mellomkrigstidens virkelige «playboy-biler». Den har en 6 syl indret 

sideventilert motor på 61 HK som gir bilen en toppfart på 11 5 km/t. Bilen er ikke av de 
mes·. lettkjørte, den er tung på ratet og svingradiusen er heller dårlig. Denne sjeldne 
vogn ble kjøpt fra Østlandet i 1978 av Ole C. Simonsen, Sandnes. Et meget verdifullt 
innslag i «Rogalands gammelbilsaml ing». 

Utstillingsnr.: 17 

1932 Packard Standard Eight, 
Convertible Sedan by Dietrich 

Dette er et riktig glamorøst eksemplar av det en gang så kjente luksusbilmerket 
Packard. Etter sigende så ble denne staselige vogn solgt ny til ingen ringere enn Clark 
Gable, og det er flere overbevisende indisier på at dette stemmer; -b l.a. så bærer bi len et 
forhandleremblem som forteller at den ble levert ny av den kjente Packard-forhandler 
Earl C. Anthony i Los Angeles. Nordmannen og generalkrigskommisær hr. Bruu, som 
dengang levde i USA, kjøpte senere bilen og tok den med hjem til Åsgårdstrand i 1937. 
Den kjente Packardentusiasten Lars Kile jr. i Kristiansand kjøpte vognen av fru Karen 
Bruu i 1960, og han solgte den videre til dagens eier Einar Grannes, Sola, i 1978. 
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Den utstilte Packard bærer et «tre-veis topp» spesialkarosseri fra karosseri byggeren 
de Dietrich, og med dette kan bilen kjøres som helt åpen vogn, åpen foran og lukket 
bak, eller helt lukket. Bilen har også en rekke andre finesser; - støtdempere som kan 
justeres fra førerplassen, manuell eller automatisk (vakuum-) operert clutch, 
automatisk sentralsmøring, termostatstyrt sjalusi foran radiatoren, motoroljenivå som 
kan av leses på instrumentpanelet med mer. Packardens tjenestevekt er ca. 2,7 tonn 
inkludert 12 helflasker i barskapet, og til å forflytte dette er det til rådighet en 8-cyl. 
rekkemotor på 5,3 liter og 110 HK. 

Utstillingsnr.: 18 

1943 Willys Jeep 
Da Amerikanerene kom med i krigen ble det utlyst en konkurranse om hvem som 

kun ne lage den beste lette terrenggående bilen. 
) De som deltok var fabrikkeneWi llys, Bantam og Ford . Willys gi kk av med seieren og 
produksjonen startet i 41. 

Senere fikk Wil lys problemer med det antallet som de hadde påtatt seg å produsere 
de ble derfor nødt til å søke hjelp hos Ford. 

Samlet produksjon for Willys er 361.000 av modellen som kalles MB. 
Fords produksjon var noe mindre, 278.000 og modellen her kaltes G.P.W. 
Her vises en 43 mod. jeep, den ble kjøpt i Mandal for 1 år siden . Hadde da stått i 5 år 

og motoren var rustet fast etter et iherdig restaureringsarbeid. På 1/ 2 år var jeepen i god 
teknisk stand og eieren har hatt menge turer på no rmalt ufremkommelige veier. 
Eier: 

Lars Jan Haaland 
Varhaug. 

Utstillingsnr.: 19 

1946 Citroen Derlina Sport B 11 
Det ser ut ti l at denne bil er registrert I Norge i 1964. Nåværende eier kjøpte den i 

Porsgrunn i 78 og den var da nesten ferdig restaurert . Dette er i grunnen en god 
representant fo r Citroen's produksjon fra 1937 til og med 1954. Bi len ble produsert 
nesten uforandret i alle disse år og er ofte bl itt betegnet som Frankrikes Folkevogn. 
Eier: 

Terje Refsnes 
Sandnes. 

Utstillingsnr.: 20 

1938 Opel Super Six, Sedan 
Her har vi et eksempel på europeiske bilproduksjon i slutten av 1930-årene. Vognen 

har en 6 cy l. motor på 60 HK, og denne i till egg til hydrauliske bremser gjør at vognen 
har utmerkede kjøreegenskaper. Men det er al ikevel ingen bi llig bruksbil, 
bensinforbruket setter en stopper for det. Denne vogn eies av Sverre Pettersen, Hinna. 
Han kjøpte Opelen i 197 4, og den var da fremdeles registrert. Restaureringsarbeidet var 
forholdsvis enkelt da bilen var i god original stand. B ilen har ikke ti lbakelagt mer enn 
90.000 km fra da den var ny, så Pettersen har nok uten tvil bil for mange år fremover. 
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Utstillingsnr.: 21 

1952 Chrysler New Yorker . 
Denne bil b le I si n ti d kjøpt ny av skipsreder Gowart-O lsen, stavanger. Bilen har en 

åttesy l indret V-motor av Hemitype og automatisk gearkasse. Bilen er i meget_ god 
stand, og er ikke kjørt mer enn 57.000 km sammen lagt. Dagens eier, Per Eiene, 
Stavanger, passer meget godt på denne prekt ige vogn, så det er ikke nødvend ig å 
bekymre seg om denne bilens fremtid (Bilen blir f.eks. aldri brukt I regnvær, og brukes 
heller sjeldent om vinteren) . 

Utstillingsnr.: 22 

1 i!r1a!2~n~,!~~tfg fm~!~~~~!n~v~g~~a~in ~-~~o~p1 5,7 liter, og de! 
vter 165 HK. Bensinforbruket er ikke helt avskrekkende, ca. 2 liter pr.;mil. Cadillacen 
har gode prestasjoner, akselerasjonen av 2,2 tonn fra O - 100 km/t går på 15 sekunder, 
og toppfarten er ca. 160 km/t. Vognen ble innført til Norge i 1946, og gikk flere år som 
ambassadebil i Oslo. Den er i meget god stand, og har enda det originale trekket 
innvendig. Denne vognen er den eneste kjente i Norge med denne karosseritype, og 
dette fører igjen til at den må bli tatt meget godt vare på. Noe som den blir hos Ole C. 
Simonsen i Sandnes. 

Utstillingsnr.: 23 

Ford A 1931 Fordoor Sedan 
Denne bil ble kjøpt som vrak i 1969. Den var da bygget om til lastebil og eieren fikk en 

stor oppgave bare med å samle deler slik at han kunne bygge den opp til originalstand. 
Dette lykkedes og som fugl Føniks oppstod dette fine eksemplar av 2 - 3 biler og ble 

registrert i 1974. 
0 

• • 

Etter oppbygning er den kjørt 12.000 km blant annet pa ferietur til Danmark. 
Eier: 

Geir Tobiasen 
Stavanger. 

Utstillingsnr.: 24 

1931 Ford A, Tudor Sedan. . " . 
Her har vi en lukket utgave fra A-modellens siste produksJonsar. Denne karosseri 

typen var den mest solgte, og følgelig er det også bevart flest av denne. Navnet Tudor 
kommer fra den amerikanske uttalen av two-door (todørs). Denne vogn eies av 
Gudmund Skretting, Varhaug. Den ble restaurert for 7 år siden, og har i løpet av disse 
årene tilbakelagt 20.000 km uten problemer. 
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Utstillingsnr.: 25 

1930 ford A, Phaeton 
Dette er en annen f in rep resentant for Fords berømte A-modell. A-Forden er den 

mest populære gammelbil blant samlere, en regner med at det finnes ca. 800 A-Forder 
bare i Norge ( i staten Califo rnia i U .S.A. er det bevart ca. 25.000). Denne vogn tilhører 
Håkon Asland, Bryne. Bi len g ikk som ny i Stavanger, og ble midt i 1930-årene bygget 
om til lastebil. I 1940 ble den satt inn på låven, og der stod den til Åsland kjøpte den for 7 
- 8 år siden. Aslands A-Ford er uten tvi l en av de fi neste i Norge, og han har hatt mye 
glede av den. Sommeren 1975 ble Forden benyttet ti l ferietur til Tyskland, en tur uten 
problemer av noe slag. 

Utstillingsnr. : 26 

)<1930 Ford A, Roadster 
Her ser vi en flott utgave av 1930 årenes «sportsbiler». Nypris i 1930 var 450 dollar, og 

dette var en av de billigste A-Ford- modellene. I dag er dette en av de A-Ford-utgavene 
som er høyest verdsatt av gammelbilentusiastene. A-Fo rden har en 4 cyl. motor på 40 
HK, og toppfarten er ca. 11 O km/t. Den utstilte vog n eies av Olav Torvund, Bryne, og er i 
meget god stand. Da den ble vist b ilti lsynet f6 r et år siden hadde de intet å bemerke. 

Utstillingsnr.: 27 

1929 Chevrolet A C, Touring 
Dette var det første året Chevro let benyttet sin nye 6 cyl. motor i si ne vogner. Den 

utstilte vogn eies av Per Nysted, og er ganske sjelden. Det ble produsert ca. 8000 
eksemplarer av denne karosseritypen i 1929, og bare et par stykker er bevart i Norge. 
Med sin smid ige motor på 46 HK har denne bi len ingen problemer med å ho lde følge 
med dagens t raf ikk . 

BRYNE 
~ 

BILUTLEIE 
INNEHAVER PER NYSTED 

Telefon (044) 82 333 - Mobi ltelefon (012) 66 326 
Reevegen , 4340 BRYNE 

15 



,li 

I 

11 

I I 

11 I 

1'11 

/ 
/ 

/ 

I 

I 1 1 

I-_ 
~ 

I 

I ~ --
'I 11 

11, 

16 

[r---1~1 
I 

I~: il_____!!) I 
L - - - - _J 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 

/ 

/ 
/ 

/ 
/ 

w.c. 

/ 
/ 

/ 

(ij 

I 
I 

<V 
11 

I ,------.. 

; [ to ] 
I 

/- - - - - - - - - - - - - - - · J- - I ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ I_ - - - -

,,,·' ~--,J~ 9 

KJØRETØYPLASSERING MA°L 1:200 

17 



Del 3 

BSA 
Våpenfabrikken Birmingham Small Arens begynte å lage motorsykler i 1906 og har i 

årenes løp produsert sykler med motorer fra 125 ccm til 1000 ccm. Best kjent i Norge er 
vel de ensylindrete modellene på 350 og 500 ccm, samt de tosylind rete 500 og 650 ccm 
fra 50-åra. Den norske hær har bl.a. hatt mye 500 ensylindere. 

BSA har også deltatt med vekslende hell i fo rskjellige løp, men er best kjent for gode 
bru ksmotorsykkler. 

I 1960-årene kom BSA opp i de samme økonomiske vansker som resten av den 
engelske motorsykkelindustrien og tidlig på 70-tallet ble fabrikken ned lagt. 

D.K.W. 
Dansken Jørgen Skaffe Rsamussen, som bodde i Tyskland, laget i 1919 en 

hjelpemotor for sykkler på 122 ccm og 1 HK. Kraftoverføringen var ved hjelp av reim. I 
1922 hadde man ellerede solgt 10.000 stk. og i 1926 var man kom met t il 25.000. Rett før 
2. verdenskrig var det laget 1 mi llion DKW totaktmotorer. 11927 laget man den første to
sylinder totakter og i 1928 ko_m den med vannavkjøling. I denne tiden hadde DKV\' ) ) 
kjælenavnet «Das KnabenWunsch» (Guttedrømmen). Omkring 1940 laget DK\fv 
motorsykler med 97, 173, 198, 245, 298, 346, 490 og 596 ccm, alle totaktere. 130-åra var 
DKW verdens største motorsykkelfabrikk. 

I 1958 gikk DKW inn i «Auto-Union» og dermed startet også bilproduksjonen, men 
motorsykkelproduksjon fortsatte ennå i mange år. 

BMW 
I 1920 begynte BMW å lage motorer og i 1923 kom deres første komplette motor-

sykkel. Det var en 500 ccm med boksermotor på tverts i rammen og kardangdrift. Denne 
konstruksjonen har siden gått igjen, helt fram til i dag. Det har også vært laget 
ensylindrete modeller fra 200 - 400 ccm , men BMW har alltid vært «boksermotor og 
kardang» for motorsyklisten. 

I Norge er det modellene fra krigens tid samt modellene etter 1969 som er best kjent, 
hovedsakelig fordi de har vært meget dyre. Fra 1955 har politiet, særlig i Oslo, brukt 
dem i ganske stort antall. 

Francis - Barnett 
Francis - Barnett var en av de mange engelske fabrikkene som kjøpte motorer og 

bygget selve sykkelen selv. Den første tiden var det JAP-motorer og senere Villiers. 
Fabrikken startet i 1919 og forsvant i den store saneringen i engelsk motorsykkel
industri på -50 og -60 tallet. De har aldri vært særlig kjent i Norge. 

Harley - Davidson 
Harley-Davidson er et motorsykkelnavn med spesiell klang hos både gamle og 

unge. Omtrent alle her i landet har en bekjent eller slektning som har eid eller kjørt en 
Harley, og det er utallige historier som verserer om disse motorsyklenes kraft, slite
styrke og anvendelighet. 

Fabrikken ble startet i 1903 av Bill Harley og de tre brødrene Arthur, Walther og 
William Davidson. Nordmannen Ole Evinrude, senere kjent for sine påhengsmotorer, 
var behjelpelig med en del teknisk bistand den første tiden. 

I 1909 kom H-D med sin V-motor på 1000 ccm og 7 HK. V-motoren har siden vært 
kjennetegnet for de store Harleyene. Det har vært halvtopp-sideventil og toppventil
motorer i størrelsene 750, 900, 1000, 1200 og 1300 ccm. Fabrikken har også laget 

18 

Del 3 

mindre ensylindrete modeller, men de oppnådde aldri samme anerkjennelse og 
berømmelse. 

Harley- Davidson motorsy klene har i grunntrekkene vært samme konstru ksjon de 
siste 45 år, men selvfølgel ig er de fo rbedret og modern isert fo r å oppfylle tidens krav. 

Fabrikken eksisterer fremdeles og styres nå av brødrene Joh n og Wi ll ie Davidson. 

lndian 
I ndian-fabrikken ble grunnlagt i 1901 av George M. Hendee og Carl Oscar Hedstrøm 

og fikk navnet Hendee Manufacturing Company. I 1902 ble det solgt 143 sykler og i 
arene fram til første verdenskrig hadde fabrikken flere best ill inger enn de kunne 
produsere. Under 1. verdenskrig ble det produsert ca. 41.000 sykler til militære formål. 

I slutten av 20-årene kom det inn folk i ledelsen som var li te motorsykkelinteressert 
og det ble lagt ut store beløp i forsøk på å lage bi ler, f lymotorer ( den første offisielle 
postflyging i USA gikk med lndian-motor), påhengsmotorer til båten - senere også 
støtdempere, kjøleskap og støvsugere. Alt dette førte til at fabrikken etter annen 

) erdenskrig sto uten kapital til utvikling og fornyelse, og i 1953 måtte fabrikken se seg 
on kurs. 

NSU 
Fabrikken startet i 1880 som symaskinfabrikk og i 1901 kom den første motor

sykkelen med navnet «Neckarsulmer». Den hadde en Zedel-motor på 1,25 HK. I de 
følgende år ble sykkelen videreutviklet og moderenisert; flere hestekrefter, f iretakts
motorer, vannavkjølte motorer og senere også v-motorer. 

, I 1909 satte NSU en rekke verdensrekorder i USA, bl .a. 124 km/ tover en engelsk mil. 
I arene frem til 2. verdenskrig laget fabarikken mange forskjellige modeller fra 50 ccm til 
1000 ccm. Etter krigen var det helst mopeden samt en rekke motorsykler med firetakt
motorer fra 98 ccm til 250 ccm som ble produsert. 

I 1962 overga NSU byggingen av de store maskinene til den jugoslaviske faabrikken 
Pretis i Sarajevo og det ble slutten på NSU som motorsykkelprodusent. 

Nimbus 
Et dansk motorsykkelmerke, laget av en fabrikk som er best kjent for sine 

støvsugere, nemlig Nilfisk. 
Fi r_maet ble startet i 1906 av herrene Nielsen og Fisker, og motorsykkelproduksjonen 

tok til 1 1920. Det var en 4-sylindret motor på 745 ccm og sykkelen hadde 
bakhjulsfjæring. På grunn av sin spes ielle form på tanken ble den ka lt «Kakkelovns
røret». Produksjonen ble stoppet i 1928. 

) Etter en pause på 6 år kom en ny modell i 1934. Denne var også op 745 ccm, 4 
sy lindre! med overliggende kamaksel. Effekten er 22 HK. Alle Nimbus var 
kardangdrevne. 

Nimbus ble mye benyttet av det danske politiet og postvesenet. Under krigen ble den 
også brukt i den danske hær, da med en 20 mm kanon på sidevogna. 

Produksjonen opphørte i 1959, den siste sykkelen fra fabar ikken ble levert i 1960. I 
alt ble det laget 12.715 stk. 

Norton 
Norton-fabrikken ble grunnlagt i 1901 og i 1907 vant de sin første store seier i løp. 

Det var med en Peugeot V-twin motor, men like etter begynte Norton å lage sine egne 
motorer. Storparten var 350 og 500 ccm ensylindere, men også andre motorer har vært 
laget. Mest berømt er Norton blitt for sine løpsresultater. Fram til 1953 hadde de vunnet 
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TT-løpet på Isle of Man 32 ganger og satt 61 verdensrekorder. Siden laget de sin 
berømte «Featherbed» ramme og dette tallet kunne økes betraktelig. Slagordet «The 
Unapproachable Norton» var ikke bare tomt skryt. 

Best kjent i Norge er vel den ensylindrete 500 ccm sideventil-modellen som hæren 
hadde et stort antall av i -40 og -50 åra. Norton-fabrikken eksisterer ennå i navnet, men 
har de siste åra vært på konkursens rand og er nå nesten redusert til et handelsselskap. 

Sarolea 
Denne belgiske fabrikken startet i 1898 og har laget et utall av modeller fra 50 ccm til 

1000 ccm. 
I Norge er det deres ensylindrete modeller på 350, 500 og 600 ccm som har vært 

solgt, særlig i 30-åra, men aldri i de virkelig store antall. Etter 2. verdenskrig kom merket 
ikke igjen på det norske markedet. Fabrikken la ned motorsykkelproduksjonen i 1960. 

Tempo 
Tempo er det eneste norske motorsykkelmerke som har bestått over et lengre 

tidsrom. Fabrikasjonen tok til i 1931 med en enkel modell med 74 ccm Sachsmotor og 
pedaler. Denne finnes i to utførelser, modell 1931 og 1932. 
Siden fulgte: 

1934 - 39 
1936 - 40 
1938 - 40 

1939 - 49 
1940 - 41 
1940 - 41 

1942 
1946 
1950 - 55 
1955 
1950 - 51 

1952 
1956 - ca. 60 
Ca:1955 - 57 

Tempo «Standard» med 2 girs 98 ccm Sachsmotor og pedaler. 
Tempo «Sport» med 2 girs 98 ccm Sachs og kickstart. 
Tempo «Transport» med 2 girs 98 ccm Sachs med kickstarter, uten 
differensial. 
Tempo med Villiers 98 ccm og 125 ccm håndsjaltet motor. 
Tempo med 3 g irs 98 ccm og 125 ccm Sachs-motor. 
Tempo «Transport» med 3 girs 98 ccm og 125 ccm Saxhs-motor med to 
exhaustrør, uten differensial. 
Tempo Elektro med elektrisk motor og differensial. 
Tempo «Transport» med 3 girs 125 ccm Sachs-motor og d ifferensial. 
Forskjellige modeller med Villiers motorer på 98, 125 og 150 ccm. 
Forskjellige modeller på 50, 125, 150 og 175 ccm med Sachs-motorer. 
Den første mopeden , egentlig en forsterket sykkel med 38 ccm Victoria-
motor. 
Moped med Sachsmotor på 50 ccm. 
Tempo med 125 og 150 ccm CZ motor. 
Tempo «Progress». Dette var en Scooter med 200 ccm Sachsmotor med ) 
12V el. anlegg, elektrisk start og viftekjøling . ) 

Det har også vært laget prototyper med I lo-motorer, men disse kom aldri i 
produksjon. 

I 1971 - 72 ble motorsykkel-produksjonen innstilt etter henstilling fra Veidirekto
ratet. Nå lages det bare mopeder hos Jonas Øglænd - Sandnes. 

Velocette 
Velocette fabrikken produserte motorsykler fra 1909 - 1971, da de avviklet p.g.a. 

dårlig økonomi. Fabrikken ble grunnlagt av Johannes Gutgemann (senere forandret til 
Goodman) og hans to sønner Percy og Eugene overtok siden. Fra 1925 - 1939 
produserte man den meget suksessrike K-serien med overliggende kamaksel. M
serien, med toppventiler og støtstenger så dagens lys i 1933, og ble holdt forholdsvis 
uforandret til 1971. (Mange deler er ombyttbare). 
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Vincent 
Vi ncent var en meget eksk lusiv motorsykkel med sin store og etter fo rholdene 

moderne V-twin motor på 1000 ccm. 
Fabrikken startet i 1929 med Blackburn , Python og Wil liers motorer. På midten av 

30-ta ll et laget de sine egne motorer på 500 ccm og like før krigen kom 1000 ccm 
utgaven som har gjort merket berømt. 

Vin cent har aldri hatt noen importør i Norge, men noen ganske få eksemplarer er tatt 
hJem privat. produ ksjonen opphørte i 1956. 

Zundapp 
Zundapp startet i 1921 og laget kun 200 og 250 ccm totaktmodeller de 1 O fø rste åra. 

I 1933 kom så modellrekken med boksermotorer og kardang. Det var to og 

)" resyl indrete motorer fra 500 til 800 ccm. Disse modellene ble produsert i forskjellige 
ersjoner fram til 1954. Etter den t id er igjen bare små totaktere som lages. 

Raufoss-mopeden fra Våpenfabrikken som ble produsert omkring 1960 hadde 
Zundapp-motorer. Ellers er det model lene fra krigstiden som er best kjent i Norge. 

C ) 

Kraner fra 
18 - 45 tonn 

ØVREBØ 
TJELTA SOLA · TELEFON STAVANGER 54 277 
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B~!t ~PSu~a:f1~}Xf~a~d~2:1~t ~!~~~s:~~o~ll~ngt nord i 
Østerdalen. Dette er en meget uvanlig sykkel i Norge fordi det var bare Harley og I ndian 
som ble betraktet som «ordentlige motorsykler», dvs. med motorer over 500 ccm. 
Sykkelen er så godt som helt original og i kjørbar stand. Den skal restaureres i nær 
f remtid. 

Eier er Oddstein Steffensen, Stavanger. 

Katalog nr. 32 

Tempo 74 ccm 1933 
Dette er den første modellen Tempo. Kjøpt i Gjesdal for ca. 10 år siden for 250 

kroner. Den var da i noenlunde kjørbar stand. Restaurert i løpet av ca. 3 måneder i 1975. 
Den er nå i stand som ny. 

Eier er Ingvar Helland, Ålgård. 

Katalog nr. 33 

Tempo Elektro 1942 
0 

• • • 

Første eiervar baker Johannesen, Sandnes, nav ærende eier kjøpte den 11944 og har 
brukt den jevnlig til dags dato. Det er ikke forettt noen reparasjoner på motoren i denne 
tiden. 

På fulladete batterier er rekkevidden 50 - 60 km ved 50 km/t. 
Under krigen var det mange av denne typen i bruk. Bare i Sandnes var det ca. 20 stk. 

Etter krigen fikk de fleste satt in bensinmotorer, festene var på plass, og det er i dag bare 
kjent noen ganske få eksemplarer med elektromotor 

Eier er Brødrene Gundersen, Hana i Sandnes. 

Katalog nr. 34 

Tempo 74 ccm 1936 
Denne sykkelen har gått på Vikeså til ca. 1975. Den står nå som da den var i bruk ) 

temmelig original og i god kjørbar stand. 
Eier er Ole Chr. Simonsen, Sandnes. 

Katalog nr. 35 

Tempo 125 ccm 1946 . . 
Sykkelen har gått i Bjerkreim og har samme «lakkering" som da den var I bruk. 

Motoren er en håndsjaltet 3 girs Villiers med 24W lysanlegg. 
Eier er Magnus Dahle, Sandnes 

Katalog nr. 36 
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Tempo 125 ccm 1948 
Funnet hos naboen i 1965 nærmest som en «rusten ramme" etter å ha ligget ute i flere 

M. Den ble oppusset og reparert i løpet av en intens arbeidsuke i 1976. Den går nå svært 
bra og brukes jevnlig . Motoren er på ca. 3 HK og toppfarten ligger på 65 - 70 km/ t. 
(po litiets bemerkning: «Du kjøre kvasst ') 

Eier er Kåre Helland, Sandnes 

Katalog nr. 37 

Tempo 150 ccm 1956 
Dette er utstill ingens nyeste motorsykkel. Den er med for å vise at Jonas Øg lænd har 

bru kt andre motorer enn Sachs og Vill iers. Denne er utsty rt med en tjekki sk CZ- motor. 
Te mpo CZ var populær fordi den var rask, men fabrikken g ikk snart over ti l bare å bruke 
Sachs-motorer. 
) Eier er Kjell Mæland, Stavanger 

Katalog nr. 38 

Harley-Davidson 1200 ccm 1926 
Denne sykkelen kommer fra Haugesundskanten . Den ble hentet hjem våren -74 og 

etter noen småreparasjoner ble den kj ørt ved Jærdagsarrangementene samme år. 
Sykkelen var fra fabrikken utstyrt med magnet-tenning og muligens karbid lykter 

Den er senere b litt påbygget dynamo og elekt risk belysni ng. 
Eier er Torleif Eftestøl, Bryne 

Katalog nr. 39 

Harley-Davidson 750 ccm 1936 
Kom fra Flekkefjord i 1968. Den så da noenlunde bra ut. men var ikke helt komp lett. 

Det tekniske var svært dårlig. Sykkelen ble reg ist rert i 1970 og gikk da et par år, men 
siden har den stått. Motoren er nå satt i brukbar stand og hele sykkelen har fått en 
grund ig overha ling og oppussing. 

Dette er den siste utgaven fra H-D med forbrukssmøring Pa tanken sitter en ekstra 
håndpumpe for å gi motoren mer olje ved store belastn inger. 

Ei er er Thomas Bergsaker. Sandnes 

) Katalog nr. 40 

Harley-Davidson 750 ccm 1939 
Kjøpt pa Sunndalsøra sommeren 1978. Den er nå lakkert op p, og motor og gear er 

kon tro ll ert Det viste ingen slitasjetegn, så antagel ig har sykkelen bare gått de 45.000 
km speedometeret viser fra den var ny. Denne sykke len har vært brukt i postt jenesten 
pa Nord- Møre. Postverket hadde visstnok 6 stk. der oppe. 

Denne modellen ble med mindre forandringer produsert i meget sto rt antal l under 2. 
verdenskrig . Den ble særl ig brukt av den amerikanske og den kanad iske hær. 

Eier er Thomas Bergsaker, Sandnes 

Katalog nr. 41 
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Harley-Davidson 1000 ccm 1940 

Sykkelen ble kjøpt delvis demontert fra Haugesund, men har tidligere gått i Oslo
området. Ved hjelp av deler innkjøpt fra england ble sykkelen bygget opp. utseendet 
ble fullstendig fornyet, det tekniske noe mindre. Restaureringsarbeidet tok ca. 400- 500 
arbeidstimer. Sykkelen har nå gått ca. 60.000 km. 

Eier er Otto Helland, Ålgård. 

Katalog nr. 42 

Harlev-Davidson 750 ccm 1943 
Kjøpt på Vaulen i 1965 og brukt frem til 1967. Da ble sykkelen demontert og satt til 

side. Fullstendig restaurering startet for alvor i 1974 og ble fullført i mai 1976. Sykkelen 
er nå i topp stand og har de to siste somrene gått ca. 6.000 kni, deriblandt en tur til 
Hamar og en til Hardanger i 1977. I 1978 ble det en tur til Sørlandet og en til Valdres. Alt 
uten problemer. Motoren yter 25 HK ved 4.600 omdreininger. Dette gir en toppfart r ' 
ca. 130 km/t. Passende marsjfart med to personer og oppakning er c a. 80 - 90 km1 

Eier er Oddstein Steffensen, Stavanger. 

Katalog nr. 43 

Harley-Davidson 750 ccm 1949 
Kjøpt fra Sørlandet for ca. 10 år siden. Den forrige eieren, 70 år gamle Elias Bergstøl 

hadde kjøpt den på auksjon, men syntes den var fortung. Det var bedre med moped for 
en 70-åring! 

Sykkelen er omtrent som den var, noe fornikling er utført av nåværende eier, likedan 
småreparasjoner, bl.a. av hjul. Lakken er antagelig original. Motoren er skiftet med en 
fabrikkny. Alt extrautstyret er originalt fra Harley-Davidson-fabrikken . 

Eier er lngolv Hel land, Ålgård. 

Katalog nr. 44 

Nimbus 750 ccm 1939 
Sykkelen kommer fra Østfold og er heioverhalt og lakkert av nåværende eier. 

Motoren har 22 HK v/ 4500 o/min og dette gir en topphastighet på ca. 120 km/ t solo og 
ca. 95 km/t med sidevogn. Sykkelen veier 185 kg kjørek lar. 

Eier er Ted-Jonny Tharaldsen , Sandnes 

Katalog nr. 45 

DKW 122 ccm 1919 
Motor og tank biefunnet i en kjeller i Sandnes i 1972. Etter identifisering ble motoren 

reparert og pusset opp. Den ble laget som hjelpemotor fo r tråsykkel og er nå montert på 
en Crescent fra 1914 med karbidlykt. Motoren har ikke vært i bruk siden krigen. Da var 
det båtmagnet på den. Nå er den borte, og det originale anlegget mangler desverre 
også. 

Eier er Ted-Johnny Taraldsen, Sandnes. 

Katalog nr. 46 
24 

Del 4 

DKW 97 ccm 1936 
Kjøpt på Grimstad-kanten sommeren 1973. Moto ren var helt uts litt, men gearkassen 

var nettop skiftet. Resten av sykkelen så hel ler ikke helt bra ut. Restaureringen startet 
straks og tok ca. 1 år. 

Motoren yter ca. 3 HK og toppfarten er ca. 75 km/ t. 
Eier er Ted-J ohnny Taraldsen, Sandnes 

Kata log nr. 47 

Francis-Barnett 125 ccm 1947 
Dette er en type motorsykkel som var svært populær i årene etter kr igen , lav vekt, 

ba re ca. 60 kg, og meget rimelig i drift. Den er utstyrt med Villiersmotor på ca. 3 HK, 
samt reserve bensintak av samme utseende som verktøy!<assen på motsatt side. 

Restaureringsarbeidet startet i februar d.å. og nærmer seg nå slutten. 
) Eier er Tor Ari ld Dahle, Stavanger. 

Katalog nr. 48 

BMW R12 750 ccm 1940 
BMW'en ble funnet på en låve på Øvre Gramstad . Den hadde da ikke vært I bruk på 

endel år og så ut deretter. Etter ca. 1 år med pussing , sveising og lakkering er den nå 
restaurert t il original «Wehrmacht» stand. Etter restaurering er den kjørt ca. 2.000 km og 
går bra. Motoren yter ca. 18 HK og toppfart m/sidevogn er 85 km/ t. 

Eier er Terje Gramstad , Sandnes. 

Katalog nr. 49 

z~y~ k~l~n~Pe k~~~ka~s~v~våJe~~~8 Ramme etc. var da sto rt sett ferdig restau 
re rt , men motoren var i dårlig fo rfatning og trengte alvorligere overhaling. El lers har det 
stort sett vært bare monteringsarbeid. 

Motoreffekten er 26 HK og det gir en toppfart på ca. 100 kni/ t m/ s1devogn. 
Eier er Teri e Gramstad, Sandnes. 

) Katalog nr. 50 

Vincent Rapid 1000 ccm 1948 
Kjøpt i 1962, restaurert og modi f isert av eieren så den nå er mye bed re enn ny 

Sykkelen eides i sin tid av Hans F. Messel i Trondhjem som bl.a. brukte den i Inter
nati onal Six-Days T rial i sidevognsk lassen med meget godt resultat. 

Motoren går nå i Black Shadow tr im og yter 60 HK. 
Max. safe speed på 1. gear 104 km/t - 2. gear: 138 km/t - 3. gear 176 km/t -

Toppfart 200 km/ t. 
Såvidt vites f innes det bare to Vincent 1000 ccm motorsykler i No rge. 
Eier er Georg Pol lestad, Bryne. 

Katalog nr. 53 
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Velocette MAC 350 ccm 1946 
Sykkelen ble solgt ny av Maskinhuset 5/7 1946, og kjøpt av nåværende eier 5/12 

1946. Sykkelen var i dag lig drift i ca . 10 år, og ble så satt tils ide p.g.a. mindre tekniske 
problemer. Sykkelen har ikke vært oppusset og har fortsatt original lakk og dekaler. Av 
praktiske grunner er bagasjebrettet utskiftet med et kraftig hjemmelaget. 

Eier er Lars Haaland, Varhaug 

Katalog nr. 54 

NSU 350 ccm 1936 
Dette er en motorsykkel som var meget populær i årene før krigen, særlig fordi den 

var billig, men også fordi den var forholdsvis rask med sin en-sylindrete toppventil
motor på 18 HK. Det fantes også en 500 ccm utgave av samme sykkel. 

Eier er Ted-Jonny Tharaldsen, Sandnes. 

Katalog nr. 55 

Sarolea 500 ccm 1936 
Har vært her i distriktet i mange år, men sykkelens historie er lite kjent. Den ble kjøpt 

av nåværende eier som et rustent vrak for et par hundrelapper. Omtrent alt var da 
fastrustet. Restaurerin gsarbeidet har tatt flere år og mye småadeler måtte lages. Den er 
nå i så godt som original stand med unntak av exhaustanlegg og enkelte smådeler som 
har vært umu lig å få tak i. 

Eier er Tor Arild Dahle, Stavanger. 

Katalog nr. 56 

Harley-Davidson 1000 ccm 1919 . , 
Kjøpt fra Notodden for ca. 7 år siden. Denne sykkelen har vært med I opptoget pa 

Jærdagen 3 ganger. Den skal restaureres. 
Eier er Otto Helland, Ålg ård. 

Katalog nr. 57 }) 

Harley-Davidson 1000 ccm 1920 
Harley'en hang i taket I en garasJe i mange år og da den ble tatt ned var alt brunt av 

rust. Restaureringen startet våren 1972 og da viste det seg at hele sykke len var overmalt 
med aluminiumsmaling. Dette har sannsynlig reddet delen e fra å ruste helt bo rt. 
Motoren var i noen lunde bra stand, den ble faktisk bare grundig rengjort og satt 
samme n igjen . Arbeidet ble gjort i løpet av ca. et halvt år . Sykkelen har siden ikke vært 
brukt. 

Eier er Jan Eskeland, Stavanger. 

Katalog nr. 58 
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Sarolea 500 ccm 1934 
Kjøpt som vrak for ca. 5 år siden. Da manglet framhjul, eksosanlegg, forskjerm, lykt, 

styre og mye smådeler. 
Restaurert over flere år. Absolutt alt er reparert eller laget nytt. Sykkelen er nå minst 

like god som ny og kan godt stå som et eksempel på hvo rdan en restaurering kan 
utføres uten tilgang til nye deler. 

Eier er Jens Olsen, Haugesund. 

Katalog nr. 59 

Nimbus 750 ccm 1936 
Denne sykkelen har vært nåværende eiers helt siden 1945 og har vært i b ruk hele 

--pe n, både som daglig transport til arbe idsstedet og på lengre ferieturer i inn- og 
.Ala nd. Eieren regne r med at den må ha gått minst 300.000 km til nå. Sykkelen er 
overhalt og restaurert , men har alltid vært meget driftssikker. 

Eier er Wilhelm Johnsen, Stavanger. 

Katalog nr. 60 

N ort on 500 ccm type ES2 1937 modell 
Kjøpt på Hjelmeland i 1967 og brukt som leketøy i 6 - 8 år. Etter at alt på sykkelen var 

tota lt nedslitt startet restaurering og fremskaffi ng av deler våren 1975. Nå er alle slitte 
de ler skiftet elle r reparert og monteringen er begynt . 

Motoren er på ca. 20 HK og gir en toppfart omkr ing 120 km/t. 
Eier er Oddstein Steffensen , Stavanger. 

Katalog nr. 61 

lndian Motoplane 750 ccm 1933 
\ Denn e sykkelen ble funnet I et nedlagt fjøs på Helleland og er rncd fo ra vise i hvor 
~årlig stand et kjøretøy kan være før restaureringen starter. Det c1 en sportsm odel l som 
ble introdusert høsten 1932 og produ ksjonen ble stanset sommere n 1933 da det viste 
seg at modellen var altfor dårlig Sykkelen kostet i 1933 S 250 frc1 fc1brrk ken. Den ble 
produsert i 400 - 450 eksemplarer. Man an tar at det finne s 10 - 12 sykl er igjen i verden. 

Eier er Arne Eftestøl, Bryne. 

Katalog nr. 62 
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Synes De Deres 
bilforsikring 
ble dyr i år? 
Få et tilbud 
fra oss! 

_.... Norges 
.._._ Brannkasse 

Brann tak stbestyrcrne 
Olav Søllesvik 
4340 Bryne. Tlf. 82 504 

Bjarne Fagerland 
4060 Kleppe. Tlf. 89 771 

Avd. Madla: Mad lav. 257, Tlf. (045) 56 915 - 57 101 

Avd. Sandnes: Strandgt. 147, Tlf. (045) 65 900 

r.ooa;fiEAR 

) 

~ - t ) 

Ford nå som dengang! 

~ Bryne Bil 
Brodrene Kverneland ais 

Prøv oss neste 
gang du skal ha 
trykksaker! 

R@~@~(f~1i1i @~ 
i Kleppekrossen 
Telefon (044) 89 640 
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@ SOLVIK-OLSEN 

Bensinstasjoner: 
storgt. Bryne - R.v. 44 Kleppe 

Varmesenter: 
Meierigt. 17, Bryne 

Se og lytt 
ti I siste nytt 
hos 

LANGGT. 60 - 4300 SANDNES 

Litt om hva vår hobby innebærer 
Det å drive med gamle kjøretøyer er en meget omfattende hobby. 

Først og fremst så må man ha en glødende interesse fo r de gamle 
doninger, og man må ha pågangsmot og styrke. Det siste kommer ofte 
ve l med når man skal gå til anskaffelse av et restaureringsobjekt, det er 
ofte langvarige forhandlinger før en handel er avsluttet . Og sl ike for
hand linger med «gjenstridige» selgere krever pågangsmot og styrke. 
Det skjer så altfo r ofte at folk tror at den gamle bilen de har bak uthuset 
er verd en halv formue, og derfor forlanger de astronomiske summer 
hvis noen kommer og vil handle. Resultatet blir ofte at bi len blir stående 
)g forfa lle videre, og etter noen år så er den gjerne så medtatt og 

gjennområtten at den knapt nok er brukbar som delebil. Det er desverre 
bare de færreste som vet hva et restaureringsarbeid innebærer av t id og 
penger, og ikke minst problemer med å få fatt i m~nglende eller utslitte 
deler. Som oftest så har man ikke noen betaling for arbeidet dersom 
man selger et selvrestaurert kjøretøy. Motoroverhal ing, forkromming, 
deleinnkjøp, lakkering, rustsveising og trekking av interiør + kjøre
tøyets anskaffelsesverdi tar det meste av den eventuelle real istiske 
salgsprisen. 

Derfo r er en sterk interesse den viktigste tingen man må ha når man 
har va lgt seg kjøretøyer som hobby, og har man denne interessen, så 
kan man ha fan tast isk mye moro og glede med hobbyen . Det er 
I rerik t , man ko mmer stad ig bort i nye problemer som må løses, og 
klarer man det ikke alene, så står det all t id en «hobbybror» k lar ti l å 
hjelpe. Derfor er det som oftest et meget godt samhold veteranentusi
aster i mellom. En annen tilfredsstille lse med denne hobbyen er at man 
er med på å berge ting av k luturh istorisk interesse, og derfo r er det også 
samarbeid mellom Norsk Teknisk Museum og gammelbil / veteran
moto rsykkelklu bbene. 
1 Dette er et lite inn blikk i vår hobby, og det er vårt håp at fol k flest vil 
hjelpe oss med å ta vare pa det som ennå f innes av urestaurerte 
kjøretøyer. Derfor, hvis du vet om noen gamle kjø retøy, så vær så snill å 
g i beskjed t il noen som kan ivareta og redde dem for ettertiden. 

Vår klubbs adresse er: 
Gammelbilens Venner 
Post boks 1059 
Lura - 3201 SANDNES 


