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ITVFOMSTON
TIL DEITAGERE OG PUBLIKUM
PROGRAM:

11.00-12.15 Fremmøte og oppstilling av deltagende kjøretøy!
12.15-12.30 Offisiell åpning av Rallye Tionåsen -86, med tale av tidligere

sam-

ferdselsminister, Johan J. Jakobsen!
Starten gar!

12.30
ca. 15.00-

Innkomst! Ioddtrekning på programnummer umiddelbart etter
innkomst!
Middag, premieutdeling og jubileumsfest for pårneldte deltagere!
Tåkk for idag!

19.30
01.00

FOR DEIIAGERNE:
Fremmøte, oppstilling og start,/mal, er på lændemoen/Bakke IL.
Middagen betales samtidig med startkontingent, etter anvisning fra vaktmannskap.

Premiering under middagen.
Det vil bli en "kaffe-stasjoni', underveis

i

løpet.

FOR PUBLIKUM:

Gi god plass for deltagende kjøretøy, og følg anvisninger fra vaktmannskap!
Pølsg hamburger, kaffe og brus blir å få kjøpt på Iændemoen, under hele arrangementet.

Nummeret på dette progralnmet gjelder i loddtrekning, som finner sted like etter at alle kjøretøy er i måI, på lændemoen. Vinnernr. blir også offentligejort i
Fedrelandsvennen, Agder i Flekkefjord og i Stavanger Aftenblad!
Etter innkomst, blir kjøretøyene utstilt ved måLl, til almenn beskuelss BARE SE,

IKKE RøRE!!
Bakke idrettslag står for vakthold, dirigering/anvisning, kiosk-salg etc

RALLYE TRONASEN 1986, er et samarbeid mellom Gammelbilerrs Venner og Agder Motorhistoriske
',trhbb.
Er du interessert i motorhistorie og ønsker å bli medlem, skal du skrive til:
Gammelbilens

Boks
4001

Venner

Agder Motorhistoriske Klubb
Boks 4551 Grim,
4601 Kristiansand

3512
Stavanger

(Kontingent

kr. 150,-)

(Kontingent

kr. 150,-)

X\
RALLYE TRONÅSEN
BILENS

1OO

- ANS JUBILEUM

EN SPESIELL TAKK RETTES TIL ALLE BIDRAGSYTERE OG ANNONSøRER
Ansvarlige for bladet er Frode Garborg og Roger Thompson

-

Trykk Fartner Print,

Staramger
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Agder Motorhistoriske Klubb
Thonåsen 1986
gå"/it siden sist vi var samlet til løp med motorhistoriske kjøretøyer over Tlonåsen.
Dengang som nå, ble løpet arrangert av Gammelbilens Venner og Agder Motorhistoriske Klubb. Løpet dengang ble en kjempesuksess på alle hold, og alle var skjønt enige om at dette måtte for all del gjentas. Og

Fem ar er

slik er det blitt. Tionåsen star idag klar til å ta imot sine utfordrerg bedre rustet enn noen gang. Dette takket
være god støtte og interesse fra myndigheter og andre
Løypa denne gangen er noe forlenget, men selve styrkeprøven fra Tionvik til Bakke bro er den samme som
sist.

I løpet av de fem årene som er gått har interessen for gamle kjøretøyer økt kraftig. Agder Motorhistoriske
Klubb har nå over 300 medlemmer mot ca. 135 for fem ar siden.
Antallet kjøretøyer har økt fra ca. 30 restaurerte dengang til ca. 100 idag. Totalt er der ca. 350 biler og
90 motorsykler i klubben i dag. Flere av disse er under full restaurering.
Som en ser har det vært god vekst i klubben. Klubben har medlemsmøter en gang i måneden, unntatt feriemåneden. Disse holdes vekselsvis på fre forskjellige steder. Kristiansand er hovedbasen. Arendal, Lyngdal og
Evje blir også benyttet.
Klubbavisen var "Fjærbladet" kommer ut i
eks. i aret. Redaksjonen har lagt seg på et sideantall på ca.
4G50. Innholdet er varierende og interessant. Garasjerunder, turopplevelser ogkjøp/salg er interessante emner.
Arrangementer av løp og utflukter har statt sterkt i Agder Motorhistoriske klubb. Vi har hatt vellykkede
løp med god deltakelsg der humøret har vært på topp. Arrangementet med Holmen Tiekkferje har vært en
suksess og ser ut til å bli et fast arlig innslag.
Med denne lille presentasjon og hilsen fra Agder Motorhistoriske klubb, ønsker vi alle både publikum og
deltakere velkommen til, forhåpentligvis en ny folkefest i Tionåsen.

ll

Med hilsen
AGDER MOIIORHISTORISKE KTUBB
Jan Fosse
FORMANN
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Gummelbilens Wnner
Bilen 100 år!
Bilen er 100 ar i år, eller rettere sagt Daimler-Benz er 100 år, for det var Karl Benz og Gottlieb Daimler som
framstilte de første brukbare bilene i industriell skala.
Uten bilen klarer vi oss ikke Vi er blitt helt avhengig av denne doningen med motor og fire hjul. Bilen
er både elsket og hatet.
På disse 100 år har bilen blitt forandret myq men det har også bilismens vilkår. Dagens bilteknikk gar derfor mer og mer ut på å tilpasse bilen til det miljøet den skal brukes i.
Det å kunne ta vare på en del av disse kjøretøyene, enten de har 2, 3 eller flere hjul er viktig for var kultur.
At vi i våre klubber virkelig rar våtr kulturarv alvorlig, viser vi her i Rallye Tionåsen i dag.
Gratulerer med dagen.

GAMMELBILENS VENNER
Sigurd Førland

FORMANN
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Ny eller gammel
det er ingen tvil
plass til DIN bil!
-Skalalltid
du spise eller sove,
god mat og en seng kan vi love!

- le rom har egen

Al

i n ngan g/P-plass/dusj/toalett/telefon/farge-TVA/ideo.
HELGETILBuo pA oVERNATTING M/FRoKosT
AperuT HELE AneT

-

Farsund Autogenter as

-/ffiv

4550 Farsund - Telefon 043-90 122
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Litt om hva
vår hobby er
Det å drive med gamle kiøretØyer et en meget omfattende hobby. Først og fremst må man ha en glødende
interesse for de gamle doninger, og man må ha pågangsmot. Det siste kommer ofte vel med når man skal
prØve e ffitak i et restaureringsobjekt. Det er ofte langvarige forhandlinger før en handel er avsluttet. Ofte erfarer man at folk tror den gamle bilen som står bak uthuset er verd en formue, og derfor forlanges det en
astronomisk sum hvis noen kommer og vil handle. Vi
har mange eksempler pa at bilen da ofte blir stående
og forfalle viderg og etter noen åtr er den gjerne så
istykkerrustet at den knapt er brukbar som delebil.
Det er dessverre bare de færreste som vet hva et restaureringsarbeide innebaerer av tid og penger' og ikke minst
problemer med å få tak i manglende eller utslitte deler. Som oftest har man ikke noe betaling for arbeidet
dersom man selger et selvrestaurertkjøretøy. Sveising, motoroverhaling, forkromming, innkjøp av deler, trekkrng av interiør + kjøretøyets anskaffelsesverdi tar det meste av den eventuelle realistiske salgsprisen.
Derfor er en sterk interesse den viktigste tingen man må ha nar man har valgt seg kiøtetøyer som hobby.
Har man denne interessen, så kan man ha fantastisk mye moro og glede med hobbyen. Det er lærerikt, man
kommer stadig bort i nye problemer som må løses, og klarer man det ikke aleng så star alltid en "hobbybror"
klar til å hjehe. Derfor er det oftest et meget godt samhold veteranentusiaster imellom.
Dette er et lite innblikk i var hobby, og det er vårt håp at folk vil hjelpe oss med å ta varc på det som
ennå finnes av urestaurerte kjøretøyer. Derfor, hvis du vet om noen gamle kiøretøyet, så vær så snill å gi beskjed

til

noen som vil ivareta og redde dem for ettertiden.
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AT]TO]UIOBILEN

Fra tidenes morgen tit bestefars barndom.
Skrevet av Frode Garborg

vil ta for meg et eldgammelt tema, men ikke desto mindre interessant, nemlig autmobilens historie Og
den historien er virkelig gammel. Eventyret begynner ikke på 1800-tallet og heller ikke på 1700-tallet. For å
få med den absolutte begynnelse, må vi helt tilbake til det første århundre i var tidsregning (eKr.).
Det første kjente forsøk på å bruke damp som drivenergi, ble gjort av en Gresk vitenskapsmann, en gang
i det første arhundre eKr. Hans navn var Heron, og han lagde verdens første "dampturbin-1 Heron kule eller
Eolipilen, som den også ble kalt, var en hul kule som ved hjelp av damptrykk, snurret rundt i stor hastighet.
Jeg skal ikke komme inn på virkemåten nå, men alle med litt teknisk innsikt, vil se av tegningen nedenfor,
Jeg

hvordan Eolipilen fungerte.
Men en automobil bestar jo ikke av bare drivkilde Den må ha hjul, chassi, driwerk, osv. En banebrytende
mann på dette området, var Iæonardo da Vinci, det store universalgeniet fra l5OGtallet, skrev alle sine tekster
speilvendt, og dermed, flere århundrer senere, satte grå har i hodet på de som gjenfant hans konstruksjonstegninger. Den gode Iæonardq blir fremdeles idag regnet som en av de største oppfinnere gjennom tidene. Blant
hans oppfinnelser kan vi nevne sykkelkjede, maskingevær, flyvemaskin, helikopter, fallskjerm, dykkerklokke
sprenggranat, stinkbombe m.m. Iæonardo konstruerte også noen kiøretøy som ble drevet av mennesker innvendig i vognene Den ene vognen var utstyrt med håndsveiver som drev hjulene via tannhjulsoverføring (firehjulsdrift!). Dette var en stridsvogn, og var dekket av en rund "hatt" med skra sider og skyteskår rundtom.

DAMPMASKIN Heron "fikk en hul kule til å rotere ved
hjelp av damp som strømmet ut gjennom de bøyde røren€, og kom dermed James Watt 1700 år i forkjøpet.

DE FØRSTE PANSERVOGI,{ER. Med panserede vognfestninger hvor mannskap skjøt giennom glugge4 seiret
husittene over store hærsvdelinger på 1400-tallet.

"Denne dampkjelemaskinen" dro omkring

i England i

1790.
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til

Iæonardo, var et kjøretøy som ble drevet fremover av åfite mann inne
i et løpehjul, og et meget sinnrikt system av tannhjul.
Da denne meget oppfinnsomme mann døde ble hans tegninger gjemt og glemt. Det var derfor andrg ofte
mange hundre ar senerg som gjenoppdaget det som Iæonardo da Vinci var kommet frem til.
Omtrent midt på 1700-tallet, bygde den Engelske tekniker James Watt, den første brukbare dampmaskin,
og dermed startet det store eventyrets utvikling for alvor.
I det herrens ån 1769, ble den første kjøreteur med en automobil foretatt. Vognen ble bygget av den Franske
militæringeniøren Nicholas Cugnot, og var et trehjuls kjøretøy med en tosylindret dampmaskin, og forhjulsdrift. Han var den første som benyttet veivdrift og drift med overtrykksdamp. Til da var alle dampmaskiner
drerret med damp og damp under vakuum, og atmosfæretrykket var da det drivende trykk.
Bare få minutter etter at denne verdens første biltur startet, inntraff verdens første biluhell. På grunn av
den enorme kobberkjelen, som var montert over forhjulet, var vognen nesten umulig å styrg og den kjørte
Den beste "bil'rkonstruksjonen

inn i et steingjerde
Aret etter var Cugnot den første mann i historien som ble domfelt for å ha opptradt uaktsomt i trafikken.
Men Cugnot ga ikke opp. Ett år senere bygde han en større utgavg på forespørsel fra det Franske krigsministerium. Det nyekjøretøyet som imponerte med lasteevnen, hele fem tonn, skulle gjøre tjeneste som kanonvogn.
Men, akk. Iglen sviktet styringen, og Cugnot veltet med vogna rundt et gatehjørne. Han ble fengslet og vognen ble beslaglagt. Cugnot døde i 1804 uten å ha gjort flere forsøk på å lage en god automobil.

I

1784, eksperimenterte Willism Murdock med modellforsøk. Murdock var assistent til Jømes Watt, og brukte Watts
dampmaskin, som fremdriftsmsskin pd sin 19 tommer lange
modell. Forsøkene ver vellykkede, men han "fikk øldri bygget
noe kjøretøy i full størrelse, da Watt syntes forsøkene hans
distraherte ham i arbeidet.

På selveste julaften 1801, rullet den første selvdrevne vogn på engelske veier. Denne vognen, bygget av Richard
Tiwithick, blir regnet for å være den første automobil med trimmet motor.
Trevithick kjørte nemlig med et kjeletrykk på hele 60 pund, til tross for advarsler fra James Watt, som var
en motstander av høytrykksmaskiner. Watt kjørte sjelden sine maskiner over 7 pund, og sa at Tievithick burde

bli hengt, for å ha laget en slik innretning.
Denne første turen med Richard Tievithicks doning, var en ubetinget suksess, og tre dager senere inviterte
han med noen venner på en kjøretur. tuen fikk imidlertid en brå slutt, da vognen gikk istykker. Passasjerene
søkte tilflukt på nærmeste pub, hvor de snart glemte alle sine sorger. Men under kjelen brant ilden lystig,
og da folkene kom ut igjen, var vognen et ulmende vrak.
Men Tlevithick ga seg ikke med det. Han og hans nevø dro til Iondon og tok ut patent på denne vellykkede
dampmaskinen, med en liten spesiell notis på papirel . . . til å bwege hjulvogn på offentlig veil' Våren 1803,
var Tievithick ferdig med en ny vogn. Denne ble skipet til Iondon, for å få hjul og karosseri. Deretter rastg
han og Andrew Vivian, rundt i Iondons gater, i flere uker, ofte opp i en fart av 13-14 km/t. Råkjøring!! Men
til slutt var lommebøkene deres skrapt for penger, og dermed ble vognen solgt. Den ble siden brukt til å drive
en mølle
Tievithick ble senere en av pionerene for damplokomotivet.
Utviklingen var nå i full gang, og det ble eksperimentert med et utall forskjellige fremdriftsmetoder. For
det meste med mindre hell. Flor eksempel Bruntons 1813 "traveller" som tok seg frem ved hjelp av dampdrerme
legger, og David Gordons dampvogn som ble drevet frem av et trjul på 2,7 meter i diameter, plassert midt
i vognen, pluss mange andre rare fremtoninger på hjul.

-7
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For fulle seil på landeveien
I oppfinnelsenes

århundre var det dn ting kløktige menn forsto seg på, og det var
å utnytte vinden. Det ble konstruert en rekke kjøretøyer som skulle bruke denne
energikilden, og et øv dem som virket best, vor denne seilvognen som ble prøvekjørt i Pøris i 1834. Den trengte et fullbeforent mannskap i riggen i tillegg til den
vanlige kusken og postiljongen.

Doningen ble kalt IjEolienne etter Aiolos, vindenes gud i gresk mytologi. Pd
sin første tur nådde den opp i imponerende hastighet, men det har nok vært en
nervepirrende opplevelse å styre vognen for "sjåføren" hade ikke noe herredømme
over førten. Og det ser ikke ut til at oppJinneren overhodet hødde tenkt på hvordøn mzn skulle stanse kjøretøyet.
Slike innretninger Jikk aldri noen praktisk anvendelse, og de måtte snart vike
plassen for dampdrevne vogner og senere for bensindrevne bilen

I1829 foretar Goldsworthy Gurney, den første langdistanse med et selvdrevet kjøretøy. Etter utallige uhell nådde han Bath, etter start i Iondon. Gurney fortsatte sitt arbeide med dampdrwne vogner, og lagde mange gode
vogner. Disse ble kalt "drags", siden de ble brukt til å trekke store passasjervogner med. Sir Gurney gikk også
i spissen for Englands største personbefordringskompani; Iondon, Holyhead & Liverpool Steam Coach &
Road Co., men det gikk fallitt.

Gurneys
damp-omnibus
Gumeys dampomnibus

1828.
fra 1828.
fm

Dr E

Church's produkt

før

1833.

Icgg merke til bladfjørcn på frcnthjulet.

i England, i 1831, stagnerte utviklingen,
og den beryktedes "rødt flagg" loven, som kom noe senerq som sa at det alltid måtte gå en person med rødt
flagg, foran vognen, gjorde at automobilens utvikling i England, ble holdt i tøyler, i over tredve år.
Her på berget, var det også mye skepsis knyttet til dette nye; automobilen. I l87l fikk vi vårt første kjøretøy
for landeveistrafikk. Det var et landeveislokomotiv med to vogner, som ble satt i rutetrafikk mellom Lillehammer og Tlondheim. Dette gikk nedenom og hjem p.g.a. for dårlige veier og illsintg skremte vognmenn.
Paul Henning Irgens konstruerte i 1880, en automobil med bensinmotor, som kunne blitt den første norske
bil, men økonomi og skepsis, gjorde at Irgens planer aldri ble satt ut i livet.
På grunn av de enorme avgifteng som ble satt på bruk av dampbruk
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Og nå, nar vi er kommet inn på emnet bensinmotor, må vi se litt nærmere på denne rwolusjonerende oppfinnelsen.
Ælerede i 1807, lagde sveitseren Isaak de Rivaz, en motor drevet av gitss. Denne maskinen drev en liten
modellbil over gulvet i Rivazs hus. Eksosventilen måtte åpnes og lukkes manuelt.
En gass og vakuum drevet motor, krøp i 1826 opp en bratt bakke i Iondon, som drivkilde i Samuel Browns

landeveislokomotiv. Det ble for dyrt i bruk, og skrinlagt.
I 1853 tok to italienere ut patent på en bensinmotor, som skal ha vært den første brukbare bensinmotor.
Disse to var; Eugenio Barsanti og Rlice Matteucci. Dessverrg planene deres ble aldri satt ut i livet, og tegningene ble glemt.

I

Paris, 1859, ble det stiftet et fond på 2 millioner frang for å hjelpe landsmannen Etienne Iænoir, med
hans eksperimenter på dette området. En motor som han bygde og som antente drivstoffet ved hjelp av en
gnist, var på hele 18 liter 08000 ccm), men ga kun 2(to!) hestekrefter.
Østerrikeren Siegfrid Marcus bygde i 1865, den første bilen som ble drwet av en motor, som gikk på flytende drivstoff.
1872 startet Nikolas August Otto ("Otto-motoren") og Eugene Langen, frmaet Deutz Gas Engine Factory.
Produksjon av den Otto-konstruerte motoren, startet samme aret. De sarnme to herremenn bygde i 1878, den
første firetaktsmotor.

100-åm jubileet
Det var ved denne fabrikken, at den berømte Gottlieb Daimler, med tiden ble direktør. Daimler satte i 1883
i gang produksjon av sin selvkonstruerte motor, som er regnet som den første hurtiggående motoq egnet for
drift av landeveiskjøretøy.I1885 bygde Daimler en motorsykkel som han puttet denne motoren i, og det hele
fungerte da også etter hensikten, men den ble atdri patentert.
Samme år (1885) kom Carl Benz rullende med sin tre-hjulede motorvogn. Denne hadde en bakplassert motor med vannavkjøling og elektrisk tenning. DEN FØRSTE AUTOMOBILEN!
Grunnen til at vi feirer den i 1986 er rett og slett det at Carl Benz tok ut patent påkjøretøyet29. januar
1886. Dermed ble den første bilen "Benz patent-motorwagen", et beviselig faktum, som bokstavelig tålt fikk
hjulene til å snurre

Dermed er vi kommet frem til slutten av begynnelsen, bokstavelig talt, men det var jo ikke bare i Tyskland
det foregikk noe på den tiden. I Europa var også England og Frankrikg i høyeste grad med på kjøret, så
å si. Frankrike med; Iion Serpollet, Etienne Iænoir, Panhard & Iævassor m.fl. I England nevnes; George Brayton, Hornsby & Son, James Sumner osv.
I USA foregikk det også mye, og mer skulle det bli, via navn som; Henry Ford, R.E. Olds, George Baldwin
Selden, Charles woods osv. SNIPP SNAPP SNUTE, SA vAR EVENTYRET I RUTE!!!
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Thonåsen som utvilsomt var den vanskeligste strekningen på <Den Vestlandske Hovedvei> er idag et stykke
levende veimuseum, som må vekke beundring for de menn som i sin tid bygde veien, uten de maskiner og

hjelpemidler som dagens veibyggere har til radighet. Man må også føle beundring for de bilførere som måtte
nytte Tionasen som eneste vei Øst- og vestover, som forbindelsesåre mellom Vest- og Sørlandet.
Tionåsen har 8 krappe og bratte svinger på Rogalandsiden og 3 på Vest-Agder siden. Den bratteste stigningen finnes i en av de tre svingene på Agdersiden. Her er stigningen hele l:3. Til sammenligning kan net/nes
at største tillatte stigning idag er l:8.
Det gamle ordtaket om at der geita gikk først kom meqneskene etter, tråkket ble til sti og stien etter hvert
til vei, gjelder sikkert også Tionåsen. Vi må gå ut fra at kleivene ved tonvik var ferdselsare til fots og med
kløvhest i lange tider før den ble beordret for kjerretrafikk og senere biler.
Av Vegvesenets arkivstoff går det fram at "Den Vestlandske Hovedvei" innen L,rnd kommune ble bygget
i 1840-arene av Statens Vegvesen. Anleggsomkostningene var på kr.221.715,80 og ble bevilget i 1839 og 1841.
"Den Vestlandske Hovedvei" var kjørbar med karjol fra Stavanger til toppen av Tionåsen i slutten av l8M.
Senere ble veien utvidet og utstyrt med rekkverk av fylket. I 1851 ble det berrilget 555 spesiedaler (ca.22M
kroner) til dette formålet, og i 1852 en mindre sum. I fylkestinget i 1857 foreslås 45 sp.d. bevilget til maling
av rekkverk, milepæler og støtten ved amtsgrensen, som varslet at man på vei sørover kjørte over fra Stavanger
amt til Lister og Mandals amt som det dengang het. Støtten er av støpejern og er laget av Fossum lern-Værk

i

1849.

Ifølge "Departementstidend' fra 1829 var "6 mile af hovedveien gjenem Lister og Mandals amt neppe passabel som ridevei, hvorhos flere deler af amtet høylig tiltrængte større eller eller mindre nye veianlægl' I en
"indberetning" fra Amtmannen i 1835 om amtets "tilstand" star det: "at der i 1830 ikke fantes i Lister og
Mandals amt nogen ved hjulredskaber farbar vei, naar undtages en del af hovedveien mellom Tofdalselven
og Lyngdal, i det resten av denne vei til Sireelven kun er farbar med hest. Disse mangler blw i femårsperioden
183l-1835 delvis afhjulpet ved forskjellige utbedringet'' Disse utbedringene fortsatte også etter 1835.
10-
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grensen med Stavanger amt på toppen av Tionåsen ble bygget i tidsrommet
1839-1887, og har en lengde av 3,81 km. Dette veistykket var trolig kjørbart med "hjulredskaper" i 1844 da
Parsellen Bakke

bro

Bakke bro ble bygget.
Allerede ca. l0 år etter at veien var kjørbar, meddeler amtmannen i Stavanger fylkestinget at det forhåpenf
og videre: "ligesom jeg
lig snart vil bli undersøkt en ny linje til Østlandet med utgangspunkt i Gjesdal
vil stræbe at bringe det under nærrnere Undersøgelse, om ikke den næppe længer tidsmessige Veilinie over
Tionaasen kunde blive ombyttet med en anden. Af denne Grundd er heller ikke de af forrige Amtsformandskab til denne Veis Istandsættelse bwilgede 640 Spd. blevne benlttede, men man har indskrenket seg til en
Istandsættelse, der i det Mindste for det Første svarer til Hensigten, og hvilket har kostet omtr. 4O Spdl'
Tlonåsen-trasden ble imidlertid opprettholdt, men stadig var det framme krav om en bedre veilinje. I 1876
heter det at arbeider ved Flikkeid "vil hindre at oppføre noget Beløp til Tionaasens Omlægning for Tiden".
Det var andre grunner også for at en ikke ønsket å koste noe på veien. Ingeniørkaptein Krak undersøkte mulighetene for en forbindelse mellom Telemark og Stavanger over Sirdal. Videre var tanken om en jernbanetrase
gjennom Lund brakt på bane og til slutt var det snakk om en nyvurdering av hovedveinettet vestover.
I 1880 ble imidlertid presset for sterkt. Ingeniørkaptein P. Krag undersøkte en linje langs Ilndwannet og
sendte planene til vegdirektøren vedlagt en redegjørelse datert 3l/12 1880: "Veien over Tionaasen (som danner
grænsen mellom Stavanger og Lister Amter) er nu den besværligste Del af den vestlandske Hovedvei mellom
Ekersund og Østlandet.
I en sammenhængende Bakke hvis steilhed fordetmæste er 7/4 a l,/5 stiger veien nemlig 780 Fod tilveirs
fra gaarden Tionvig ved Ilndwandet til Toppen av Aasen, for derefter igjen strax at falde med vexlende stigning (af endog inntil 1 paa3 l/2) samt et par mindre Motræk indtil Bakke Kjædebro, som har samme Høide
som Udgangspunktet.
Kleven ovenfor Gaarden Tionvik er delvis ført i slyng paa høie Mure, som have vært seg brøstfældig og
tildels ere ramlede ned saaledes at delvis Flytning af den gamle Vei har været nødvendig.
Om Vinteren naar Svul og Islag bedækker Veien, hvilket er meget almindelig under hærværende Klima er
bakkene ofte livsfarlige at passerd'

-
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Krag sier videre at folk foretrekker å ta seg fram over Lundevannet framfor på veien, men dette er
en sårbar rute vinterstid. Postverket må bruke 2 hester over fjellet mot en hest på resten av veien. Tilfredsstillende vei får en bare ved å legge den langs vannet og vanskene med dette blir omtalt i svulmende
ordelag. Det "er vanskelig med nogenlunde Sikkerhed at forfatte et paalidelig overslag". Han kom først
til 90.000 kroner, men etter å ha spinket og spart der han kunne, kommer han til 75.000 kroner for en
2 l/2 meter bred vei med møteplasser.
Vi vet at Krags planer ikke kom til fullførelse. Det er rimelig å tro at utbyggingen av jernbanen må
ta noe av skylden for dette. Jærbanen ble bygget i tiden 1874-1878 og en jernbane fra Drammen til Egersund var planlagt ferdig til 1888. I virkeligheten ble jernbanelinjen fra Egersund til Flekkefjord anlagt
mer enn ti år senere, i tiden 1894-1904.
En annen grunn må ha vært at anlegget var avskrekkende dyrt. I tiden 1880-83 var det samlede veibudsjett på noe under I mill. kroner pr. år.
I Norges Land og Folk utgitt i 1903 står det: "Tionaasen har aldrig været meget benyttet, idet den
kan undgaas ved at benytte baad eller dampskib paa Lundevatn; efter jernbanens anlæg vil veien ganske
tabe sin betydningl' Slik gikk det nå ikke.
Det er nå stille om Tionåsen fram til 1920. Lret før ble det stukket ut for utbedringer av slyngene og
dette ble kalkulert til 5000 kroner. Det var formannen i Stavanger automobilklub, fabrikkeier Borgen,
som tok initiativet til dette fordi bilene ikke kom gjennom de trange slyngene og veibanen var tilgrodd
med gress slik at bilene ikke fikk tak for hjulene. Arbeidet ble satt bort på akkord og ble forskottert
av privatpersoner i Stavanger.
Det viste seg snart at dette heller ikke var nok og allerede i I92l ble det stukket for omlegging av veien
med en maksimal stigning på 1 til 9 l/2. Disse planene ble lagt på is fram til 1938. Grunnen til dette
er sannsynligvis at den framtidige forbindelsen til Østlandet nå var tenkt lagt over Åna-Sira og at dette
arbeidet var kommet i gang. Overing. Th. Riis fikk bevilget 4000 kroner i 1924 for ennå en gang å utbedre slyngene. Det han ville var "i svingene å anordne en slågs hvileplass således at man med letthed kunne stanse litt før man kjørte videre". Dette ble så gjort.
Fra l/l 1928 ble veien riksvei og fikk nummeret 440.

For 50 år siden

-

30.

juni 1936

:Bilkortesj e med t urister
I morgen kommer "Monte Rosa" til Flekkefjord og skal landsette 1250 passasjerer som skal transporteres i bil til Stav-

anger, hvor de skal gå ombord i båten igjen. Det blir en av de
største biltransporter som har vært her borte. Det er samlet
sammen 40 rutebiler på strekningen fra Lyngdal til Stavanger.
Dessuten er det 40-50 drosjebiler fra Flekkefjord-distriktet og
60 drosjebiler får man fra Stavanger. Det blir således en kortesje på ca. 150 biler som i morgen eftermiddag skal passere
Tronåsen. For anledningen er det innført en veis \iøring i Flekkefjord i morgen og flere gaier blir helt optatt som parkeringsplass.

Så kom,,krigen med en tysk plakat ved Svalestsd bru:
'40 km til Tionåsen. Stigning 35 %o

LIVSruRLIG!''

E
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Tionåsen fikk ligge frem til 1938 da Riis ba om å få stikningen av l92I og om en befaring av veien sammen
med overingeniøren for Vest-Agder vegvesen. Denne herren "kjører for tiden nødig Tionåsen med bil", han
ville enten ta toget til Moi eller kjøre bil Flekkefjord-Egersund-Moi. Dette sier noe om hvor fryktet stigningen
var.

Så kom krigen med en tysk plakat ved Svalestad bru: "40 km

LIG!''

I

til

Tionåsen. Stignrng 35s/0.

-

LIVSEAR-

1945-46 ble riksveien endelig

flyttet ned der Krag foreslo den burde ligge. Jernbanetunnelen gjennom
Tionåsen var ferdig og vegvesenet overtok den gamle jernbanetras6en langs l-undevannet. Ombyggingen fram
til avleveringen den 5. desember 1945 kostet 220.æ0 kroner.

I møte den 17. april 1948 gikk Lund herredstyre inn for at den gamle Tlonåsen burde opprettholdes som
riksvei på grunn av turistferdsel og militære hensyn. Vegsjef Ødegfud skriver bl.a. til dette: "den gamle veien
har tapt enhver betydning for den alminnelige ferdsel idet dens beryktede stigninger og kurveforhold er slik
at selv lett kjøring fra Bakke til Moi vil foretrekke omveien om Sirnes fremfor den kortere veien over Tionåsenl'
Veien ble etter dette nedlagt som riksvei. Så lenge den var noenlunde kjørbar var den et yndet utfartssted

for dem som husket de beryktede kleivene og for dem som ville se om Tionåsen fortjente sitt rykte.
Det ryktet veien fikk er sikkert fortjent. Den ble bygget for 137 ar siden og tjente som den Vestlandske
hovedvei i omlag 100 år før den ble lagt ned.
Tionåsen var i sin tid alle bilisters skrekk. Når TForder og datidens busser kravlet oppover kneikeng for
ikke å snakke om nedturen, satt både passasjerer og føreren temmelig skjelvende og kikket utover det bratte
landskapet. Et stadig tilbakerøendende spørsmal var om bremsene ville holde. Enkelte bilister bandt en tretopp
etter bilen for å bremse på farten i unnabakken. De fleste bilene på den tiden var tunge og hadde små motorer.
Mange måtte derfor rygge opp bakken da de var lavere giret i revers. En del biler, uten bensinpumpg med
motoren foran og bensintanken bak, måtte rygge opp for å få fall fra bensintanken til motoren..Ofte gikk
motoren varm og det var ikke uvanlig at passasjerene måtte ut og skyve på. Ofte foretrakk også passasjerene
å gå, framfor å kjøre denne bratte veistrekningen. Bussene fikk problemer med de skarpe svingene Nar de
ikke kom rundt i en vending men måtte rygge ble det lagt stein bak et hjul for å sikre bussen.
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Den første vedgass
bussen over Tionåsen i november 1940. Karl Klausens Che\irolet 1939-modell ,,Gumpenl' utstfi med General Motors "Imbert" knott-generator.
Karl Klausen er en av dem som skulle kjenne denne berømte fjellovergangen best. I omkring 20 ån har
han trafikkert denne strekningen med lastebil, buss og drosje Klausen brøytet og strødde dette veistykket.
Med spesiallagede kjettinger hadde han ingen vansker med bakken.
Klausen oppdaget fort hva bilførerne gjorde galt. Som regel fikk de stopp mellom 1. og 3. sving de kjørte
De kjørte for hardt nedenifra med den følge at motoren ble overopphetet.
Klausen forteller om en Oslo-dame som oppsøkte ham på Moi. Hun hadde fått stopp i bakken, men klarte
å snu og komme seg ned igjen.
Jeg var selvsagt klar over hva arsaken var. Så jeg klappet bare bilen på panseret og sa til den: Nå må
du være snill med damen og kjøre fint over Tionasen. Og stor var hennes forbauselse når bilen startet og
gikk som før. Du må stelle godt med bilen, svarte jeg henne nar hun ville vite hva jeg hadde gjort. Men jeg
måtte kjøre den over for henng det vil si vi måtte rygge opp, ellers ville den ikke klart det, forteller han.
Jeg kan ikke huske at det i har skjedd mer enn to'"'utforkjøringer i denne bakken i min tid. Den ene
var da en kar fra Moi på vei nedover mot Tlonvik med en gammel fotsjaltet Ford, kjørte utfor i den nederste
svingen. Bremsene var visst utslitt. Men bilen landet mykt i toppen på et trg slik at både mannen og kona
kom uskadd fra uhellet. Det andre uhellet var da en stavangermann, som visstnok drev i hotellbransjen, kjørte
utfor 4' svingen på Rogalandssiden. Også han berget livet, forteller Karl Klausen til avisen 'AgderFlekkefjords Tidendd'.
Den 4/4 1973 ble Tionåsen utrolig nok atter åpnet for trafikk. I forbindelse med at Vest-Agder Vegvesen
arbeidet med å utvide de gamle tidligere jernbanetunnelene langs I-undevannet, ble E-18 stengt for trafikk mellom Sirnes og Tionvik. Den tunge trafikken ble ledet over riksvei 9 og 4, mens personbiler med totalvekt
mindre enn 2 tonn og en bredde mindre enn 1,9 m fikk trafikkere Tionåsen. Dette ble gjort for å lette forbindelsen mellom Sira og Moi.
Tlonåsen var da blitt rensket opp og gruset. I de bratte krappe kurvene ble det lagt asfalt. I forbindelse
med utbedringen av en steinmur, kjøræ en fullastest lastebil utfor og tok med seg veibanen.
I1974 og 1975 ble også Tionåsen benyttet som omkjøringsvei i forbindelse med arbeid i tunnelene på ElS.
Tiafikken gikk stort sett uten problemer.
Det er krefter i sving for å bevare Tionåsen for ettertiden. Statens Vegvesen har ført Tionåsen opp som
"veganlegg av museal interessd' , og det snakkes også om å åpne den som turistvei. Ia oss håpe at siste bil
ikke har kjørt over Tionåsen.

-

-
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Bakke Bro
Tionåsveien krysser over elva Sira på Bakke bro bygget i 184. Dette er en av landets fineste gamle hengebroer
og var den gangen et av de betydeligste byggverk i sitt slag. Konstruktøren var ing.lt. Bergh.
Spennvidden mellom tarnene er 53,5 m og bredden 4,35 m. Broa er beregnet på 3 tonn akseltrykk, men

tillatt for kiøretøyer med maksimum 2 tonn akseltrykk og maksimal bredde 1,9 m. Fundamenter og
tårn er bygget i huggen stein med portalbuer. Kjedestaver og hengestag er i smidd jern.2 sett kjeder på hver
side bærer brodekket. Iangbærerg tverrbærere og vindkryss var opprinnelig i tre Brodekket er av tre.
I år 1900-1901 ble det foretatt en inspeksjon og en del vedlikeholdsarbeid på broa. Blant annet ble forankringsplatene som til da hadde vært synlige rengjort for rust og støpt inn. Det er også mulig at det mellom
er nå

forankringsplatene og tarnene ble satt inn et ekstra kjede mellom de to opprinnelige Den ble forsynt med

tverrbærere og vindkryss av jern istedenfor det eldre trerrerket.

omkring 1930 ble det utført et mindre forsterkningsarbeid på kroa.
Under den annen verdenskrig var tyske myndigheter svært oppsatt på å forsterke broa og også gjøre den
bredere (hvordan de nå hadde tenkt seg det) Imidlertid ble det ikke noe av dette og broa forble urørt.
Umiddelbart før en kjører inn på Bakke bro ligger også en mindre hvelvbro i tørrmur med et spenn gysåpning) på 6 m som ble bygget omtrent på samme tid.
Bakke bro ble av Kirke- og undervisningsdepartementet vedtatt fredet i 1959 etter forslag fra Bakke herredstyre med tilslutning av vegsjefen og fylkesmannen.

Originaltegning

fra

IB44

Slik ser den ut idag 1986

-
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FordrT-Touring1926
Bilen ble produsert i juli 1g2s og ble første gang
solgt i Oslo og registrert med kjennemerke
A254. Siste ei-er tør meg boddo i Vinje i Tele'
mark og hadde bilen tra 1g3o tit 1gsr. Jeg kjøpte
restene i 1976 og hadde den ferdig til registrering i mars 82.
1926 modellen er siste utgave av T-Forden og
har et noe mer "strØmlinjeformet" utseende enn
tidligere modeller. Fra februar til produksjonsstans i mai 1927 kunne den leveres med stålspiler i ekene og støtfangere som ekstrautstyr.
Kiøreløy merke: Ford
Arsmodell: 1926
Type: T - Touring

DELTAKERLISTE:

Ar
Type
1911 Ford T. Runabout
1922 Willys Overtand
1924 Fiat
1926 Ford T
1926 Chrysler "60"
1926 Harley Davidson
1926 Ford-T TouringT
1927 Chevrolet
1927 REO Wolverline lbur.
1927 Kissel
1927 Chevrolet Touring
1928 Ford A Tudor
1928 Ford A
1928 Ford A
1928 Ford A Tudor
1928 Chevrolet Sport Tour.
1928 Austin Seven
1928 Chrysler
1928 Ford A
1928 Ford A lirdor
1929 Overtand Wippet
1929 Ford A Pick-Up
1929 REO Pick-up
1929 Ford A Tudor
1929 Ford A Tudor
1929 Nash 400
1929 Chevrolet
1929 Chevrolet Sedan.

Eier
Halfdan Proch
Danief T. Øvstebø
Kurt Løvbrekke
Jan Arvid Lindland

Sigurd Frøland
Sigmund Finnestad
Olaf Selle
Brynjulf Erga
Oddvar Bjerland
Kjetil Eide

Adresse
Rykkin

Dirdal, Bjerkreim
Bjerkreim
Lyngland
Stavanger
Stavanger
Bryne
Bryne
Vågsbygd

Toralv Birkeland
Søren Bjerland
Terje Vaule
Torbjørn Hølland

Tingvatn
Vågsabygd

Andreas Forgard
Bjørn Hansen
Dag Rasmussen
Notto Asland
Harald Bjerland
Steinar Olsen
Age Bråthener
Thv. Hompland
Reidar Bjerland

Aseral
Kristiansand
Flekkefjord

Kåre Volland

Leif Magnus Mæland
Per Einar Erland
Torfinn Frøysaa
Olav Ljosdal

Evje

Nodeland
Vågsbygd
Forus
Tonstad

Vågsbygd
Lyngdal
Tananger
Mandal
Vennesla
Vennesla

Oakland
1928 Sport Phaeton.

Merket var et amerikansk merke under General
Motors, men gikk inn i 1931
Under krigen ble denne bilen ombygget til
lastebil, og etter 1960 forlatt utendørg
Restaurert av nåværende eier, som bl.a. har
bygget ny bakpart og bakdører. Tro kopi av de
som var borte.
Det ble tørt dagbok over restaureringen, og
den viser at det gikk med 2.700 egne
.

arbeidstimer.

Kiøretøy merke : Oakland
Arsmodell: 1928
Type: Sport Phaeton
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Kiøretøy merke: Ford A
Årsmodell: 1929
Type: Tudor

År
Type
1930 Ford A Tudor
1930 Ford A Tudor
1930 Ford A Phaeton
1930 Ford A Phaeton
1930 Ford A
1930 Ford A
1930 Ford A Phaeton
1931 Ford A
1931 Ford A
1931 Ford A (brannbil)
1931 Chevrolet
1931 Ford A Pick-up
1931 Ford A Tudor
1931 Essex Coach
1931 Ford A Roadster
1931 Ford A
1931 Indian Scout 45
1932 Chevrolet
1932 Ford B V8
1932 Ford V8 Tudor
1934 Chevrolet Std. Coach
1934 Hudson Terraplane
1934 Chrysler
1936 Chevrolet
1936 Fiat 1500
1936 DKW 350

Eier
Jon Ingar Borge
Bjørn P. Mysse
Magnus Serigstad
Tobias Finsåsdal
Svein M. Ødemotland
Jørgen Johannessen
Jan Fr. Wasland
Alf Kydland
Ingve Ueland
Torstein Bruhjell
Sigmund Lindland
Bjørn Simonsen
Edmund Bakke
Ståle Ørnen
Erling Haraldstad
Johan Solås
Asbjørn Udstuen
Johannesen Hompland

Hans Bjørk
Sigurd Bjerland
Lars Jan Haaland
Kai Erland
Johannes Hompland
Rolf Sandnes
Pål Otto Myrre
Aril Svindland

Adresse
Grimstad

Hauge i Dalane
Bryne
Vågsbygd
4350 Nærbø
Klaurup, Danmark
Kristiansand
Bryne
Flekkefjord
Tonstad

Sandnes
Sira

Hauge

i Dalane

Tønsberg
Store Kvina

Vormedal
Tonstad

Vennesla
Vågsbygd
Varhaug
Kristiansand
Tonstad

Kristiansand
Nodeland
Flekkefjord

Produksjonsdato: 20. januar 1930
Bilen registrert våren -86.
Lagt ned ca. 300 timer over 3 år.
Tatt den tra bunn av med sandblåsing, grunning og sammensetning med nye og brukte
deler. Nytt interiør originalt tra USA.

En del ekstrautstyr:
Varmeapparat, armlener i baksetet, innvendig
taklys, grå striping innvending, reservehjul i
framskjerm, bagasjekuffert, parkeringslamper

på cowl.
Kiøretøy merke: Ford A
Arsmodell: 1930
Type: Tudor Sedan
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Kiøretøy merke: Ford A
Arsmodell: 1930
Type: De-Luxe Phaeton:

Ar
Type
1937 Opel P4
1937 Ariel NG
1938 Mercedes 170
1938 Sarolea Super Sport
1938 Opel Olympia
1938 Nimbus
1939 Chevrolet Last.
1939 Ford VB
1939 Fiat 50Bc
1939 Adler Junior
1940 Gnome Rhone
1943 Harley Davidson
1941 Dodge Sedan

Eier
Jacob Ljosland
Arne Eftestøl
Sigurd Asbjørnsen
Jorunn Finnestad
Malvin Vinge
Poul Erik Lund

Kristiansand
Kverneland
Egersund
Stavanger
Hauge i Dalane
Aalborg

Tor Tjørhom

Tonstad

Arvid Lantz
Hans Hernes
Torleiv Straume

Alf Lantz
Oddstein Steffensen
Hans J. Thorsen

Adresse

Hornnes
Hasle
Kongshamn
Hornnes
Stavanger
Egersund

MILITÆRE KJØRETØYER

1942 Kubelwagen
1942 Ariel 350cc
1943 Willys Jeep
1943 Willys Jeep
1943 Willys Jeep
1943 Ariel 350cc
1943 Willys Jeep
1943 Bedford (kranvogn)
1943 Dodge
1950 Jeep

Kjell Bøhmer
Per Nygaard
Jakob K. Homdrum
Ragnvald Voreland
Torbjørn Dunseth
Odd Madland
Andreas Auestad
Frode Garborg
Henrik Lunde

Harald Fjell

Lommedalen
Sandnes
Byglandsfjord
Kristiansand
Flekkefjord
Atgåro
Sandnes
Stavanger
Stavanger
Stavanger

Denne jeepen er i original stand slik den var
da jeg kjøpte den fra forsvaret i november
1

985.

Kiøretøy merke: Willis Jeep
Arsmodell: 1g4g
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Kiøretøy merke: Ariel 350
Arsmodell: 1942
Type: Militærmodell.
Motor overhalt 1944 i England

Ar
Type
1944 Nimbus
1946 Morris I
1946 Fargo (brannbil)
1946 Rover 16
1948 Volvo PV 821
1949 Plymouth P-17
1950 Mercedes 170
1950 Plymouth Spec. Deluxe
1951 Morris Commercial
1951 Ariel KH
1951 Mercedes 1705
1952 Chrysler New Yorker
1952 Mercedes 170
1952 Mercedes 170SB
1952 Chevrolet Deluxe
1953 BSA Golden Flash
1953 Horex Regina
1953 Tempo 150
1954 Horex Regina
1954 Morris Minor
1954 VW 1200
1954 Opel Olympia Rekord
1954 Mercedes 300b
1954 Chevrolet Last.
1954 VW 1200
1954 Cadillac
1954 Morgan Plus 4
1954 Rover 90

Eier
Klaus Lindsgaard
Per Nygaard
Vennesla Kulturstyre
Rune Omarstrand
Ove Helge Vold

Jan V. Jacobsen
Thoralf Tveit
Thv. Jensen

Arnstein G. Pedersen

Albert Dagsland
Rolf Rørvik
Per Eyene
Thv. Tveit
Leif M. Skare
Torfinn Gåsland
Finn Løvås
Magne Sævland
Per Oddo Braut
Arne Bratland
Olav Ljosland
Håkon Pedersen
Henrik Slettebø
Harald Tønnesen
Tore Hauge

Karl Foss
Kennet Frigstad
Dag Magne Søyland
Sissel Thompson

Adresse
Danmark
Sandnes
Stavanger
Vigrestad
Tjelta
Stavanger
Mandal
Kristiansand
Haugesund
Hundvåg
Stavanger
Stavanger
Stavanger
Vigrestad
Stavanger
Nærbø
Nærbø
Kopervik
Vennesla
Farsund
Vikeså
Stavanger
Kleppe
Lyngdal
Vanse

Stavanger
Stavanger

Under krigen var denne bilen stasjonert ved
R.A.F.'s base i Sealand, England. Den ble totaloverhalt ved basen i 1945, motoroverhalt i 1947.
Bilen er opprinnelig en trekkvogn for semitrailel og var i det norske forsvars eie etter krigen. Da stasjonert ved gamle Forus Flyplass i
transporttjeneste.

Fra forsvaret ble bilen bygget om til kranvogn med manuell vinsj som er fra en Chevrolet 1937 mod.
Dette er en "kriger'l som det er svært få
igjen av i Norge. Høyrerattet m/varmeapparat,
rekkesekser og trykkluftbremser. licppfart ca.
60 km./t.
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Morris 8, 1946 ble l<løpt i Sandnes i 1947.
Den ble restaurert i 1977.
Var med i Tronåsen 1981
295 HK. Volum: 918 cm3. Boring: 57 mm.
Slaglengde 90 mm.
.

Kiøretøy merke: Morris
Årsmodell: 1946
Type: B

År
Type
1955 Jaguar
1955 Pontiac Star Chief
1955 M.G.A. Roadster
1955 Moskwitch 3MA
1955 Horex lmperator
1956 Rolls Royce Silver Wraith
1956 N.S.U.250
1956 Norton International
1956 Mercedes
1956 Horex Resident
1956 Jaguar MK7
1956 Volvo PV
1958 Mercedes 220
1958 BMW lsetta 300
1959 Messerschmitt
1961 Nash Metropolitan

Bilen er i meget god stand. Kom
1955 og har gått som drosje.
Er restaurert i oktober 1975.

Eier
Henrik Lunde
Jan O. Friestad
Monrad Strømø
Torleif Vinge
Per S. Knutsen
Pål Østvold
Magne T. Steffensen
Anne Nese
Hassa Yrvebil
Harald Kallevik
Harald Mollan
Jarl V. Byremo
Ole Chr. Simonsen

Fritjof Amlid
Roger Thompson
Tor Stranger Johansen

Adresse
Stavanger
Vigrestad
Haugesund
Hauge i Dalane
Kristiansand
Stavangaer
Kverneland
Stavanger
Haugesund
Hinna
Kristiansand
Sandnes
Herefoss
Stavanger
Hægeland

til Norge

Kiøretøy merke: Chevrolet De-Lux
Arsmodell: 1952
Type: Delux Sedan
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Kjøretøymerke: Opel
Arsmodell: 1954
Type: Olympia Rekord

På fhonåsens topp
Jeg ble bedt om å skrive noen ord til trykksaken omkring
Ti.onåsenarrangementet 1986. Hva skulle jeg da skrive
om? At det i år er 100 år siden Karl Benz startet historiens
første serieproduksjon av automobiler er for de fleste vel

kjent. også den enorme påvirkning og betydning bilen
har og har hatt for menneskeheten og utviklingen av det
industrielle samfunnet vi lever i.
Kanskje skulle jeg skrive om Tionåsen som var alle bilisters skrekk med en stigning opptil 1:3. Hvor biler måtte
rygge opp for å bremse med påbundete trerøtter i nedstigningen.
Jeg kunne skrive om Tonåsen som var verdensberyktet i Ratly Monte Carlo-sammenheng på 30-tallet. Eller
om vår alles kjærg den vakre madame Jeanne. Den kjente franske Monte Carlo-kjører som kom bilende helt
fra Paris i sin lille firseter Rosengarth for å starte fra Stavanger i Rally Monte Carlo i 1931.
Jeg vil benytte anledningen til å skrive om noe helt annet. Om en fylkesgrense.
Støtten står der. Laget av Fossum Iernværk i 1849. Stor, rusten og jerntung rager den i r'æret. Stavanger
Amt er støpt inn på den ene siden, Lister og Mandal Amt på den andre siden. Hvor står så denne støtten?
Hvor går amtsgrensen? Jo, helt på toppen av Tionåsen.
Mot vest, nedenunder ligger Tionvik og Moi i Rogaland. Ser man mot øst ser man Bakke og Sira i
Vest-Agder.

Man kan undres. Hvorfor gar fylkesgrensen akkurat her, oppe på dette øde og steile berget. Kunne ikke
fylkesgrensen følge elva Kvina, en makeligere grense Eller kanskje i Tionvik eller ved \Ioi? Nei, oppe på den
steile fjelltopp er fylkesgrensen lagt. Helt på toppen, på det høyeste høydedrag.

Bilens første eier var Mustad (han med fiskei 1982 og har siden
brukt den på mange løp i inn- og utland, deriblant WORLD FIVE RALLY som gikk fra Mannheim til Stuttgart i juni i år. Bilen er i absolutt
originalstand og har således aldri vært restaurert. Km.stand er 115.000 km.
Motor: 6 cyl. 3 liter 125 HK
Karosseri: Vekt maks. 2.2 tonn. Elektrisk nivåkrokene). Jeg kjøpte bilen

hevning.

Rikelig sitteplass for 5 personer.

Kiøretøy rnerke : lvlercedes-Benz
Arsmodell: 1954
Type: 300
28
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Chevroleten er tra 1954. Omlakkert i 1975.
Har gått 2oo.ooo km.
Utstyrt med en 600 kg håndoperert heis som
har vært benyttet ved transport av havarerte tohjufinger i diverse løp.

Kiøretøy merke: Chevrolet
Årsmodell: 1954
Type: 3800, 1200 kg lastebil.

Fylkesgrensen ble anlagt før det ble vei over Tionåsen. Kun en krøttersti kunne skimtes den gang på
Tionåsens Øst og vest-kant. En krøttersti, slyng i slyng anlagt av kløverhester og fotfarende.

Det sies at grunnen til at fylkesgrensen går oppe på Tionåsen er at den gang kongen med sin hær var
ute i oppdrag med å dele inn landet i amt ble faktisk kongefølget slitne etter først å dele inn vestlander,
så nordligere deler og deretter østlandsområdet. Landet er vidstrakt å fare over, så de ble meget slitne.
Da Nedenes Amt var inndelt og Lister og Mandal Amt stod for tur, var kongefølget kommet til roten
av Thonåsen, Kongen roper da ut med høy røst: "Vi orker ikke å stige over. Vi lar grensen gå der oppe

på fjellet. Og bakover, der legger vi Stavanger Amtl'
Andre mener at grunnen til at fylkesgrensen ligger på Tionåsens topp er at når kongen og hans tjener
var ute for å dele landet inn i Amt var det vinter og ruskevær. Kongen og hans tjener brukte derfor ski
på beina for å legge adkomsten. Som det rakk og gikk kom turen til Lister og Mandal, og Stavanger
Amt. Det var ikke bedre med det enn at disse landmålerene hadde kommet seg opp på Sirdalens vestre
åskam og de fulgte så denne mot sør til de endte oppe på Tionåsens stup. De speidet utover horisonten
og nedover åssidene, først til Øst og så til vest.
"Jeg tror ikke jeg tør renne ned he{' sa kongen med skjelvende stemme. "Ikke jeg hellet', sa tjeneren.
"Da legger vi grensen her oppe, så kan vi gå i samme skispor tilbake", utbryter kongen. Helt enig nikker
tjeneren idet han tramper klabbene av skiene. De legger så ivei tilbake, innover heiene.
En annen og mer sannsynlig grunn til at fylkesgrensen går helt oppe på Tionåsens topp er at ,,Moiistene" og Sirdølene en gang for lenge, lenge siden røk uklar. Så aldeles uklar med hverandre. De tålte
simpelthen ikke hverandre. Hva stridens eple angikk skal jeg ikke her rippe opp i, men i alle fall gikk
det hele så langt at et sendebud kom til kongen med klage fra oppsitterene på Moi. Klagen ble tatt til
følge. Allerede tre dager senere var en stab fra kongehuset på pletten og fikk flyttet Amtsgrensen fra
Flikkeid til Tionåsens topp. Fra nå av kunne Sirdølene rett og slett sette strek ved Tionåsen. Ikke ville
de over og ikke kom de over den steile fjelltoppen. For bakenfor der holdt ,,Moi-istene' til.
NB. Historiske kilder er absolutt ugytdigel

Kai Erland, AMK

Kjøretøymerke: Horex
Årsmodell: 1955
lVpe: lmperator

-29 PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor DT

Pontiac Star Chief Convertible
Bilen er impotert i 1985, den er helt original,
men lakkert på ny.
V8 motor på 180 HK
4 trinns automat.
Servostyring og den veier 2000 kg.

Bilen er en to-seter engelsk sportsbil med 68
hk. motor. M.G.A. var den modellen som kom
etter TF, og den ble produsert fra 1955 til 1962.
Den ble da igjen avløst med M.G. B.
Denne bilen ble importert fra Liverpool i fjor
sommer i den stand den er idag. En herlig bil.

Kiøretøy merke: M.G.A.
Arsmod.: 1955
Type: Roadster

SrcPPruEN!
La oSS Sette inn INNBRUDD-SIKKER LÅS

ID]D

Vi er spesialist i innbruddsikring etter forsixringsselskapenes retningslinjer. Skift lås, det lønner seg.

HoqkonSogå'rtå3

PARTNER PRINT A5
OFFSET- OG BOKTRYKKERI
HILLEVAGSVEIEN 105 - 4OOO STAVANGER
TELEFON (04) 58 0279

Johanne$gt .21,4000 Stavanger Tlf (04) 53 60 40
Torsdag åpent til kl 19 00

Messerschmitt TG 500 Tiger
Produsert tra 1959 til 1961
Denne type ble laget i 200 eksemplarer for det
tyske politi som erstatning for motorsykkelen.
Begrepet Messerschmitt ble utviklet av sjefsingeniør Fritz Fend ved flyfabrikken. Av de opprinnelige 2OO ble et antall solgt privat og 20
kom til England, hvorav 15 fremdeles eksisterer. På verdensbasis 40.
Motor: 2 sylinders, 2 taktsmotor. 500 cm3.
30 HK ved 6000 omdreininger. P.g.a. den lette
vekt 300 kg og aerodynamiske form, oppnår
den en fart av 150 km/t.
.
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TOYOTA

roYST:A #Fry{} IrWfrf

$ f; trå

hå

Det er (EARED 18 år siden vi solgte den første TOYOIAEN. I veteranbil-sammenheng
er dette en kort tid. Likevel har TOYOI-A forlengst opparbeidet et RY for å være meget
påtitetig. Veteranvognens (charme, med diveÅe e!ånheter og problemer har dagens
Toyota vokset fra. Så skal den jo også brukes til andre formål enn veteranvognene.
Viønsker jo gjerne problemfrie bilef som kan gi oss mest mulig fritid, eksempelvis
til å restaurere veteranvogner. Så selv om TOYO|A ikke har så gamle ane[ så er den
Veteran når det gjelder påtitetignet.
Adresse: Gamlaæien 83. Sandnes
Postadr.: Postboks 16. 4301 Sandnes
lielefon: (04) 6n 6n
Ban kg i ro : 3250.O/.06O13

JOITNHffiru$
SANDNES

TOYOTA

- KVALITET HELE VEIEN

Flekkefiord Selvicesenter
SHELL SERVICE
REI(/ISITA og BILGUMMI

\l\SK og SMØRING
FLEKKEFJORD

-

TELEFON 22788

Oppbtgning av billykt

Båtrutef buede frcntruter og sklrveluker
lages på bestilling. Husk å oppgi må|.
Plastlaminering.
Innbaking

i plast av sjøkart, oppslag

o.l.

gir effektiv og holdbar oppbevaring.
Instrumentpanel, slq r€,Cører, skilter.
Ring eller skriv for nærmere informasjon

6tu

4:Å

Verksgrt. 42

Tlf. (04) 52 33 03 - Stavanger
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KARO

Bank

MOTORg

Sparebanken Sør, Lyngdal

Kontonr: 30gS.OS.23Og4

Agnefestv. 30, 4580 Lyngdal
Telefon (043) 43 565

Finønsiering o Forsikring o Gøranti

SL'RAFIU
"Vi har ikke veteranbiler"
Men vi har fiantastiske birer med både
2- og 4-hjurstrekk
KoNTAKT oss FoR Er Gurusne rieuo

...permanent utsti||in
- Teknisk- og grafisk tegneutstyr

- Tegnekontorets møbler og arkiv

- Belysning og stoler
- Data-assistert konstruksjon/produksjon - DAK/DAP
- Landmålingsutstyr
- Audiovisuelle hjelpemidler
- Innbindingssystemer
- ldentitetskort
- Mikrofilm
- Lyskopimaskiner
- Landets eneste.fabrikk for produksjon av ryskopipapir
for arkitekt- og ingeniørtegninger.

$WØRRreFT
FILIALER:

Hillevågsveien nn
Kristiansand-Stuu*9t-aergen-Trondherm-Bociø-Harstad
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Finn Løvaas
Optiker M.N.O.F.

9Bdllehuset
Kf

ubbgt.

nl.

tlf . 52 28 38, 4a00 Stavanger

GIENSIDIGE
Rogal and
Stavanger - Sandnes - Bryne

- Egersund

Ålgård - RenesØy - Tau - Hjelmeland

I tredveårene hjalp vi Monte Carlo-lgørerne
I dag står vi til Deres tjeneste!

C" L"ehne,

O LYNGDAL

o LINDESNES o FARSUND

O, Omånls bilverksted
Telefon (043) 97 168

-

Bankforbindetse: Vanse

Bankgiro

lm
w
-.

3095.05.01681

Sparebank Stasjon
..LL-

oger

VA LYO

LIN
Antirust

E

4563 Borhaug
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Litt om bilens historie
Av Sigurd Frøland
40fi) år siden
Egrpterne gjorde sine første forsøk med en vogn og vindkraft.
357 f'kr'Forsøk med å drive fram en vogn med muskelkraft, ble gjort
2lD f.kr.Kineserne finner opp differensialen.

l4w

ræonardo da

1545

i

det nordlige middelhavsområdet.

vinci konstruerer en mekanisk vogn drwet av håndkraft.

Geronimo cardanq en italiensk matematiker finner opp kryssleddet
som kan bwege seg i alle ret-

ninger.

1673 Christian Huygens, en hollandsk fysiker bygger en atmosfærisk kolbemaskin.
1769 James watt, en skotsk mekaniker, tar patent på en dampmaskin
1769 Nicolas Joseph Cugnot, en fransk militæringeni ør, bygger en trehjulet dampvogn.
1775 verdens første selvgående dampvogn ble kjørt rundt i de keiserlige gemakker i peking.
1801 Richard Tiwithick, en engelsk gruveingeni ør, bygger dampvogn "Captain Dicks puffer,,,
forløper til lokomotivet.

1806

en direkte

Isaac de Rivaz, en sveitsisk major, konstruerte et kjøretøy med forbrenningsmotor
og elektrisk

tenning.

lgl
184-

Joseph Whitworth, en skotsk mekanikel utviklet det egentlige gjengesystemet.

Charles Goodyear, en amerikansk kjemiker finner opp vulkanisering
av rågummi.

1845 wiltiam Thomson, en kjøpmann fra Edinburgh, tar patent på et luftdekk.
1859 G.R. Plant6, en fransk fysiker, finner opp blyakkumuratoren.
1866 wemer siemens, en tysk erektrotekniker, konstruerer en dynamomaskin.
1875 Siegfried Marcus, en konstruktør frawien, bygget en vogn med bensinmotor
tenning.

og elektromagnetisk

1876 Nikolaus A'gust otro i Deutz nær K6ln, utviklet firtaktsprinsippet.
1E85 Carl Benz bygget en trehjulet mororvogn.
1885 Gottlieb Daimler konstruerte verdens første motorsykkel "petroleum Reitwagen,,.
1886 Daimler fullfører sin første firhjulte motorvogn.
1886 Karl Benz og Gotflieb Daimler framstiller de første serieproduserte biler.
1887 Benz utviklet den første tenningsanordning for motorer med lav omdreining.
1888 John Boyd Dunrop tar patent på luftsranger til kjøretøy-hjul.
1891 Panhard & rærassor lager "Syst6me Panhard", det vil si motoren framme i lengderetningen
på bakhjulene via en gearkasse.

1893

og drift

wilhelm Maybach, en tysk konstruktør, og Donåt Bånki, en ungarsk
oppfinneq utvikler uavhengig
av hverandre stråle-dyse-forgasseren.

1895 I Europa (Faris-Bordeaux-Paris) og i USA (Chicago-Vaucegan-Chicago)
1895 'Automobile Club de Fhancd' blir stiftet..
1896 EW Lanchester bygget den første engelske motorvogn.
1896 Eduard Michelin benyttet avtagbare dekk.

blir de første billøp awiklet.
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1898
1899

Den første bilforretningen blir åpnet i Paris.

1900

Prototypen av den første "Mercedes" blir laget av Wilhelm Maybach. Denne bilen blir et mØnster som bilteknikken kommer til å følge i flere år framover.

100 km/t grensen
Contente'.

blir

sprengt av belgieren Camille Jenatzky med elektromobil "Jamais

1901 G. Honold utviklet høyspenningsmagneten for motorer med større turtall.
1902 Iouis Renault tar patent på tenningsregulatoren.
1903 Første styrbare fly laget av flypionerene brødrene Wright.
1904 Grunnleggelse av automobilklubb for damer i England.
1905 Slutt på antikk-vogn årene.
1906 Første "Grand Prix de France".
1907 Avstanden "Peking-Paris" blir kjørt.
1908 Henry Ford legger grunnstenen for massebilismen med sin TLmodell, og innfører
sippet

i biltilvirkningen.

1908 William C Durant grunnlqgger det største automobilkonsern,
1910 Bilskatten blir innført i England.
1911 Første serieproduserte Cadillac med selvstarter.
1916 Årsproduksjonen av biler passerer l. mill. i U.S.A.
1918 Slutt på veteran-bil perioden.

l9l9
l92l

samlebåndprin-

General Motors Corporation.

Begynnelsen på vintage perioden.

Hydrauliske bremser gjør inntog

i

amerikansk bilbygging.

1923 Alminnelig bruk av bremser på alle fire hjul.
1927 Oktanskalaen blir innført, og de første bilradioene blir tatt i bruk i U.S.A.
1930 Begynnelse på classic-cars perioden.
1931 Den første totaktsbil. (DKW)
1932 Lavtrykksdekk fortrenger balongdekkene.
1933 Aerodynamikken gjør inntog i bilproduksjonen.
1934 Citro6n llCV blir den første bilen med selvbærende karosseri, og framhjulsdrift som blir produsert i større serier.
1935 Sir Malcolm Campbell setter ny verdensrekord med 485, 175 km/t.
1936 Forløperen til Volkswagen stilles ut i Berlin.
1940 Slutt på classic-cars perioden.
1959 British Motor Corporation slår igjennom hele verden med sin "Mini". Den har tverrstilt frontmotor med framhjulsdrift.

1980 Audi starter med sin Quattro, en ny trend i biltilvirkningen med firhjulsdrift
1986 Bilen er 100 år

på personbiler.
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Første

bil i Rogaland Staranger

Dette var en Benz Comfortable 1898, og ble innkjøpt av fabrikkeier T Rønneberg i Stavanger. Ankom
havnen
21. oktober 1898. En lett vogn, kun 360 kg. og hele 2 3/4 hestekraft, som ga vognen en
toppfart på 30 km/t!
Denne kjøredoningen, (som også ble omtalt som "den rødd') gikk i distriktet et par ar, hvoretter motoren
ble puttet over i en båt og resten ble solgt til en gårdbruker. Antagelig ombygget til hestetrille.

Første

bil i

Agder

Kristiandsand

I

ar 0896) er det faktisk akkurat 80 år siden den første automobilen rullet rundt i Kristiansands gater. Det
var en De Dion Bouton, en-sylindret av fransk opprinnelse Doningen ble innkjøpt av fabrikkeier Oscar
Jebsen i 1906. Denne bilen eksisterer dessverre ikke lenger idag, men en Renault av samme arsmodell,
innført
i l9ll av skipsreder Gunnstein Stray, befinner seg innemurt i kjelleren på Lista Museum!
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MEIU]YISERITVGETV
en revolusjon av samferdselen
Av Kai Erland
q

Sørløndets ferdsel

på l9}}-tallet

I

I
I

I

I

1

Det er i vårt århundre at begrepet "SØrlandet" er skapt. Ar 1901 brukte vår
kjære Vilhelm Krag betegnelsen "SØrlandet" i en korrespondanse til Morgenbladet. Det var våre diktere og malere
som oppdaget landsdelens egenart og
sjarm, befolkningens lyrne og livsstil,
og med Vilhelm Krag i spissen kjempet
disse iherdig for å levend egjøre begrepet
"Sørlandet". Først i 1938, ved jernbaneprosjektet Oslo-Kristiansand-Stavanger
fikk betegnelsen "Sørlandet" myndighetenes velsignelse ved at banestrekningen fikk navnet Sørlandsbanen.
Tidligere kom Norges sydligste del inn under betegnelsen Vestlandet,/€lstlandet, og for ikke svært mange ar
siden var det bl.a. en avis i Arendal med navnet Vestlandske Tidende Det er i vårt arhundre at Sørlandet
har fått to fronter, en mot sjøen og en mot landet. Ingen av dem er baksidg men bare så ytterst ulike Sørlandet lå lenge langt tilbake med samferdselen, og så sent som i 1870 årene var veiene i ytterst slett forfatning.
Derfor var sjøleia den viktigste allfarvei, og med arer og seil slet disse skjærgardens folk, avhengige av naturkreftene som de var. Til lands ble post og varer ført på hesterygg eller til fots.
Allerede i 1827 begynte dampbåtene i kysttrafikken, men først langt ut på 1800-tallet begynte disse å få
overtaket på de gamle kystfartøyene med årer og seil. Mot slutten av 1870-arene ble små kyst- og lokale dampskip satt inn i kysttrafikken til faste stoppesteder. Stoppestedene ble etterhvert de naturlige midtpunktene for
vareforsendelsg persontrafikk og forbindelsen i sin alminnelighet mellom land og by. Men det tok jo sin tid
før folk flest ble vant med de røykspyendefartøya, som mange mente kunne springe i luften når som helst.
Kysttrafikken fikk en enorm betydning, og som et eksempel siteres her et ordtak fra Sørlandets havner: "Nå
kjæme båden "Sprangreid",
- 11f, fær me madl'
Ikke bare på Sørlandet, men også i hele Norge lå man langt etter i utvikling av veier i forhold til ute i
Europa. Her hadde man i 2. halvdel av 1800 tallet et godt utbygget veinett, som ble trafikkert av dampdrevne
tog som ikke trengte skinner og damp-automobiler med eksplosjonsmotor, disse var da i sin spede barndom.
Den største fordelen landene ute i Europa haddg var at den gode vegsituasjonen gjorde at man med hest
og raske diligencer med letthet kunne befordres fra by til by og fra sted til sted. Men i Norge var situasjonen
en helt annen. Grunnen til at Norge ble akterutseilt i veibyggingssammenheng var at sentraladministrasjonen
og Stortinget, stimulert av høykonjunkturer og jernbanefeber som de var, etter behandling vedtok at det i Norge skulle satses på dampskip, kanaler og jernbane. De få veiene som fantes var i så darlig forfatning, nærmest
for kløvstier og gangveier å regng at myndighetene ikke synes mulighetene var til stede for mekanisering av
ferdselen. Dog skulle det satses på å forbedre strekningene fra tettsteder til havner og jernbanestasjoner. Jernbanen ble raskt og godt utbygd her til lands, og allerede i 1896 kunne Sørlandet kvittere med åpningen av
en smalsporet jernbane fra Kristiansand til Byglandsfjord. Sørlandsbanen fra Oslo til Kristiansand ble offisielt
åpnet i 1938. Helt fram til Stavanger kom man først i 1944.
Før bilens tidsalder var hest og kjerre eneste transportmulighet på land. Hesten vEr uunnværlig for å holde
samfunnets hjul i gang, da man den gang ikke hadde annet befordringsmiddel, bortsett fra den velkjente
2-hjuls håndkjerra, og den mer profesjonelle 4-hjulstrallen for håndkraft. Det kan heller ikke legges skjul på
at barnevognen, som også den gang var vanlig i hverdagsbildet, ble brukt til mer enn ett formil. Mot slutten
av 1800-tallet ble også vegene her til lands stadig bedre og dette medførte et større behov for hester og vognutstyr. Vognmannsforretninger, høyhandler og hesteskosmier dukket opp som paddehatter, og dette ga næringsgrunnlag for mange mennesker. Hvem ante da at det om kort tid ville komme et *mirakkels" på markedet
som på kort tid omskapte byeng ja menneskene med. Det fremtryllet et uanet errentyr av rystelser og rørelser.
-39
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Automobilen en "uhumskhed"

Allerede lenge før de første automobilene inntok Norge på slutten av 1800-tallet, meldte skeptikerne seg for
fullt. Automobilen fikk en trang fødsel i Norgg og grunnen til det var nok at skeptikerne var mange og pionerene få. Selv etter at flere automobiler inntok landet og den første automobil ble registrert i Norgq fortsatte
motstanden. Bilen ble til å begynne med betraktet som noe aldeles ufattelig nog et kuriosum som alle så på
med undring. Da den viste seg i bygdeng fløybamaskrekkslagne inn i nærmeste hus og skrek at noe forferdelig styggedom med skrekkelig larm kom flyvende bortover landweien, noe med hjul på, uten hest, å du mirakkel! De færreste turde betro sitt liv til automobilen den første tiden. Kommentarene på folkemunne viu mange
og kvasse I Kristiansands gater kunne man snappe opp følgende replikk: 'Å ska di mæ sån noe uhumskehet
når hesten æ goe nok, å den er'ke farli heller".

Men farlig kunne hesten bli når den

ble konfrontert med de

skramlendg

hostende og rØykspyende mirakkelsene.
Det skjedde ikke sjelden at hesten reiste
seg på to og tok ut, så den vettskremte
vognmannen fikk sitt e stri med.

Norges reglstreringsnummer

1

Da de første automobilene inntok gatenes trafikkbilde var det helt uten regler
og restriksjoner, så det hele utviklet seg
mot et fullstendig kaos. Selv om den
første motorvognlov ble vedtatt først i
1912, ble det allerede i år 1900 satt i
gang registrering av kjøretØy. Det første
registrerte kjøretøy i Norge var en Ølvogn, en Daimler lastebil, tilhørende
Schous bryggeri i Kristiania. Datoen for
vognens godkjennelse er 25. mai 1900.

Overgøngen hest/bil.

-40PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor DT

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor DT

O Industri/Reklame.
Repro fotografering.
Eget farge og sorU
hvitt laboratorium.
Storforstørrelser for
messer og utstillinger.

Montering, laminering
innramming.

O Teknisk fotografering"

FOrc
A
SEMCE
Dag
Fotogrd

24 timers telefoner.

Atelrer
Mobil

04 58 68
094 74 7
Personsøker 096 17 6
Privat
04 56 0B

27
77
33
79

Magne Søyland

Gamleveien

5

4030 Hinna

lilD
Personlig seruice

r Pres/b levering

PARTNER PRINT A5
OFFSET. OG BOKTRYKKERI
HILLEVAGSVEIEN 105 - 4OOO STAVANGER
TELEFON (04) 58 027e

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor DT

