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Bran_nbilen skal

vern~t-

K varri ·kultutstyre h.ir ved.teke 'å l;>e Kvam Reiselivsfa1f om å
arbeida .vidare med planane å
verna:. den .gamle bfannbilen i
Kvam. ·Når dei 'yrn~e sider ved
saka er avklåtai skal k~ltursek~
ret.eren -·IeggJa saka ·. fi:åm for
formannskapet.

Det fi nnes en del gamle brannbiler her i landet. Nå ser det
ut for at de kommer til heder og verdighet.
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HAR

Reaksjonen på første nummer av Spilehjulet var svært gledelig for
oss som arbeidet med det. Det var faktisk så gledelig at vi be~
stemte oss for å lage et nummer til så snart som mulig. Riktignok
tok det adskillig lengre tid enn b eregnet, men nå kan du
altså synke ned i godst olen og kose de g med et dobb el t nummer av
Spilehjulet.
Vå r må lsetning har vært å l a gE;: to nummer i å ret, et før sommerferien og et mot slutten a v å+et. Neste år starter vi opp på ny
frisk. Da skal vi forsøke å oppfylle denne målsetningen - med
litt hjelp fra dere, håper vi. Forrrige nummer var skrevet av oss
i redaksjonen. I lengden er kanskje ikke det så heldig, vi er jo
litt ensporet vi også. I dette nummeret har vi mottatt endel stoff
fra medlemmene, og det er vi svært glade for. Vi håper dere fortsatt vil komme med bidrag. Kanskje kan redaksjonen senere begrense seg til å klippe og lime?
Vi i redaksjonen har hatt mye glede av å arbeide med bladet. Nå
håper vi du vil ha glede av å bla i det ferdige produktet.

KONTINGENTEN:
Klubbens utgifter stiger i t akt med prisene ellers i landet.
Vi skulle gjerne holdt oss til en kontingent på 1930-nivå, men
det er desverre ikke mulig lenger. Bare i porto på de tingene
dere får i posten regner vi med å bruk e 1 5 kroner pr. medlem i
1981. Trykking av Spilehjulet, diverse små utgifter ved arrangementene samt vanlige kontorutgifter koster oss nå en god del
mer enn de 15 kronene vi har igjen av kontingenten. Forat vi
ikke skal bruke av reservene til den daglige driften, er vi
desverre nødt til å heve kontingenten til kr. 50,- pr år fra
og med 1981. Vi håper medlemmene forstår n øvendigheten av denne
forhøyelsen. Vi i styret skal etter beste evne fors øke å gi
dere noe igjen f or pengene.
Styret.
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SLADRESPEILET

Torleiv Tveit har studert bensinprisenes stadige hopp oppover.
Han handlet seg følgelig en dieselbil, en Mercedes 170 52 modell.
Han er nå godt i gang med restaureringen.
Samarbeidet mellom Arne Eftestøl og Block Wathne er nå ferdig.
I kjelleren ble det plass til et bra restaureringsverksted, så
nå får vi vel S'ilart se en Indian eller to på veien?
Per Strand har vært meget aktiv det siste året. Først bygget
han seg en ordentlig garasje/verksted-bygning. Så handlet han
seg hus og forlovet seg. Vi gratulerer alle innvolverte.
Per Nysted har også kjøpt noe nytt. Denne gangen var det et
verksted på 140 kvadratmeter. Oppå verkstedet er det plassert
et husbankhus slik at han nå får samlet alle sine interesser
under ett tak. Vi gratulerer og venter spent på den første
kjøredoningen fra det nye verkstedet.

Pettersen på Hinna har testet sin Packard 39 super_eigh~ i Vibetrekket. Til tross for en liten motorstopp underveis, viste
Packarden sin klasse. Sammen med sin eier innkasserte den ihvertfall en premie. Vi gratulerer igjen.
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Det meldes fra Sirdalen at Hompland's Sauetransport tar hånd om
al le sorter transporter med Chevrolet lastebil 1939 modell.
Par aplyer til 1929 Chevrol et kjø pes. Hvis mulig 2 store og 2
s må . Henvendelse til Per Nys t ed , Br y ne.
'Ihps: Hvis -78 plat ene kjøres med 45 RPM holder stiftene dobbelt
s å lenge. Alle henvendelser angå ende denne teknikken rettes til
Ka are Helland.
Ted-Johnny Tar aldsens Nimbus er ad omveier nå havnet hos Magnus
Dahle. Er de t for godt , tro ?
Jens Gaut e Ser i gst ad har hatt fulJ,.1<: l aff og anskaffet seg en 1930
modell Chevrol et c abriolet.
Lars-Jan Haa land er også i gang med husbygging. Kans kj e han har
andre pl aner også?
Ole Chr. Simonsen er blitt pappa igjen. Det ble jente denne gangen
også.Hjertelige gratulasjoner til de stolte foreldre.
Gudmund Skretting har sviktet sine trofaste Forder og innført en
Buick 31 modell i samlingen. Restaureringen var påbegynt, og
kjenner vi Gudmund rett er han nok i full gang_med fortsettelsen.
Ted-Johnny Taraldsen er f er di g med sin Ar i el 350 ccm. Den er nå
registrert og behørig testet ute på veiene . Gr atul erer.
Geir Tobiassen stilte på Vib et r ekk et med en For d A Phaeton som•
så virkelig bra ut. Nå kan han altså velge åp en eller lukket
A-Ford etter værmeldingen . Gratulerer .
Ianke har også bygget seg en skikk eli g garasje med verksted. Vi
får nå håpe den U-re gi strerte A- Ford snart dukker opp på våre
arrangementer igjen.
Reidar Haukland har ved flere anledninger kommet med en hY.ggelig
liten folkevogn fr a 1952 . Han har virkelig gjort et flott arbeid
med den bilen. (Det var med hensikt vi kalte den bill)
Han har nA ans kaffe t se g en VW Cabriolet s om er det neste prosjektet. Vi deler u t dob le gratulasjoner.
Nyanskaffelser har de t fo r øvrig vært flere av i det siste. Terje
Gramstad har gå tt i nn i b ileiernes rekker. Han har kjøpt en VW
Kflbelwagen (terrengbil) samt et karosseri til en Horch.
Også Jarle Eide har kjøpt. Foruten at hans Zfl ndapp KS 750 blir
mer og mer komplett, har han også f å tt tak i en Rudge Ulster
1939 modell. Det er mye arbeid på b e gge disse syklene, men vi
har vært i hans verksted og kikket li tt o g det går stadig fremover. Vi kan love at det blir en 100¾ r est aurering, ikke noe er
halvgjort der i gården.
Gunnar Mjø l hus j obber godt med sin KS 750. I tillegg har han nå
kjøpt en Mat chless 500ccm ca 1950 modell. Det er meningen den
skal r u sle t il Italia til sommeren hvis den blir ferdig. Og det
blir den nok !
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Kristian Bryne har hatt noen måneders pause med sin te J 1931 .
Chassiset er nå klart for montering med b l. a. nyb ret m tor ,
noe som kostet Kristian en sjokkerende sum penger . Det er r.å
en del karosseriarbeid som gjenstår. Minst et år til , s ~e~ han .
Christer Lie har virkelig stått på med sin 36 Chevy . Han _i kk
den inn dørene for ca. et år siden og nå er den klar f or lakkeri g.
Det er meningen å registrere den rett over nyttår. Da blir den
avgiftsfri.
Ted-Johnny har brukt den siste tiden på å ~age tilbygg ti l garasjen. Der fikk han stuet vekk alle hageredskapene. Når han nå
får ryddet ordentlig opp, er det meningen Opelen skal inn for
en grundig gjennomgang.
Også Gudmund SkPetting fikk for lite plass etter at han kjøpte
Buicken. Han bygget like godt på garasjen sin fra 50 til 100
kvadratmeter! Han har for øvrig også f ått tak i de s i ste delene
til sin 1925 T-Ford, og hvis alt går etter planene stiller han
med den på Vibetrekket 1981.
Gudmund har forøvrig fått tak i en meget fin 6-sylindret sideventilsmotor som han ikke vet hva er. Den er .f'ra ca. 1930, og
en av de spesielle tingene ved denne motoren er at vannkappen
er åpen på den ene siden, dvs. det er et påskrudd deksel, temmelig likt ventildekslet på andre siden. Eksosr øret kommer ut
helt framme på manifolden. Er det noen som har anelse om hva
det kan være? Gudmund tar med glede imot tips.
Kåre Øvestad har hatt det så travelt i det siste at han ennå
ikke har fått lakken på sin 31 Chevy. Det er nå det eneste s om
mangler, så i l øpet av vinteren må det vel bl i en mul ighet for
å få det gj ort .
Kåre har ogs å kjøpt seg en BMW R35 , en ens y linder på 350 ccm .
Denne er klar og har til og med vært ute på en liten tur .
Skiltene skal på s å snart våren v iser sine f ørs te livstegn .
Bjørn Erik Vesterå s er ha lvferclig med en Ford AA tru ck 193 1.
Denne b ilen har bare gått . 7000 km! Forklaringen er at den har
gå tt som brannbil på Vestre Toten helt til slutt en av 60- t allet .
Bjørn Erik håper/drømmer om å få den på veien til sommeren, men
han holder på å bygge hus, så muligheten er vel heller liten .

'

/

-

-1.1 · I
/

I

/

I
I

/

,I

I

I

li

/

/

I

I

;

~

/

/

-

---- ~ - - -

Jeg vet den er nyrestaurert ,
men dette er t åpelig!

7
WANTED

Som vel d e flest e v et fra forrige ut gave av SPILEHJULET har Steff
e rvervet klub bens e lds t e kjør e t øy , e n MOTOSACOCH E 1 912 modell ,
Den e r helt lik d e n som e r vist på ovenståend e bilde . Saken e r
n~ at det mangler så vesentli ge d e l er som forgaffel og hju l.Også
rnu1i ge andre deler vil v ær e av interesse. Han ber derfor om at a lle
som h ar s ett l ik e el ler li gnænd e d eler på tråsyk l er ell er andre
st e d e r om ~ gi et tips slik at det t e klenodium kan b l i bygget opp
i gjen. Hver mi n ste antydnin g b lir mottatt med stor takk på tele
frm \ 0 4 ---+ 5 1,2 5 6 9 . etter klokken 1 500. Eller pr . b r ev ti l
Oddstein Steffensen
Li bakken 18a ,
4000 Stavanger.
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I GARAGEN
Bernt Gramstad
Alder: 21 år .
Yrke: Bilmekaniker.

Denne gang har vi besøkt et av klubbens unge medlemmer. Bernt
møter jevnt og trutt opp på møtene, og er ofte og se på løp og
andre tilstel n inger. Men vi har ennå ikke sett Bernt med noen
gammalbil. Har han noe han holder på med, mon tro?
Ja vis st, Bernt er den lykkelige eier av en orginal 1939 Ford
varebil, eller for å komme med rette typebetegnels, 1939 Ford
sedan delivery. Denne type er svært sjelden i Norge , det er kun
en 5 - 6 kjente eksemplarer rundt om i landet.
Denne modellen har en aks elavstand på 112" og kostet ny i 1939
670 dollars.
Bilen Bernt har fått t ak i kom opprinnelig fra Stavanger. Det var
en sl akter som hadd e den , og han br uk te den jevnt og trutt i
etterkri gsår ene. I 1960 b le b il en solgt til Stord, og mannen som
kjøpte den var Bernts morfar. Men det var ikke så lenge han fikk
glede av bilen. P.g.a. et unormalt høyt oljeforbruk ble b il en
avskiltet etter noen f å å r. Bilen b le stående ute, og forfal t
gradvis. Bilen hadde bl itt plasert b ak en garasje nede i et søkk,
under et tre. Den fikk stå sånn passe i fred , men for en del å r
siden begynt e unger å herje i den og knuse på vinduer . ( Bernt
har selv i sin barndom b edrevet hærværk på bil en .)
Da Bernt bestemte seg for å redde bil en, var det i s iste liten.
Det var blader fra treet til midt oppå dør ene, o g det tok en
stund før man fikk vekk alt rasket r u ndt den . Bi len var i temmelig dårli g forfa tning, og på hjemturen må tte b i len surres fast
til hengeren med strekkfisk - ellers ha dde vel hele bilen r amlet
fr a hverandre. Ved demontering av b i l en v i s te det seg at r ammen
var ubrukel ig , og Bernt fikk omsider tak i ny f ra Kongsvinger.
Dessuten fikk han et ti ps om en de l eb il i Brumu ndal.
Nå, etter ca. 5 - 600 timers arbei de, kan man se at dette kommer til å bli en artig b il. Bernt regner med omlag 1000 timer ·
til på b ilen fø r den er ferdig. Bernt har l a gt n ed et k j empear b eide på denne bilen , og ære være ham for det. Det er godt at
noen ser syn på å sette istand s like vo gner s om andre i kk e ville
ha sett syn til å begynne på.
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Bildet over viser et utsnitt av den orginale rammen som ble
skiftet ut.
•I

For en ti d tilbake ble Bernt svært forelsket i en liten, nett
Wolseley å rg ang 1946, men forholdet varte bare i en måned.
Wolseleyen b le s olgt til ford~l for en 1974 Dodge Van . Bernt
forsikrer oss om at Wolsel eyen har kommet i de b este hender, så
vi trenger i kke b ekymre o~s om dens framtid.
Tilslutt må v i nevne at Bernt også har et spesielt tillitsverv,
han har nemlig ansvaret for klubbens 1947 Chevrolet brannbil.
Siste nytt når det gjelder denne er at det er kommet skilter og
at turen hos Biltilsynet forløp uten en anmerkning. Den ruster
seg nå til løpssesongen høsten 1980.
Redaksjonen ønsker Bernt lykke til med videre restaurering av
sin 1939 Ford Sedan Delivery.
Tilslutt bringer vi et bilde av bilen,som er under restaurering,
hentet fram fra familiens gamle album. Er det Bernt viserforan
fronten på Forden?
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Litt om Motorsyklene mine

Da jeg nesten er født og oppvokst på den ko un ale bossplassen her i Sandnes,har det alltid vært natur li g form egå ta
vare på og samle på ymse saker og ting som andre br ydde seg mindre om.
Min samling av militært materiell og da spes ielt ut styr
fra DET TREDJE RIKET,begynte for ca. 15 år siden.Det hele be gynte med at jeg fant 2 Reichkriegs flagg.Et kjempe stort og et
mindre,samt en mengde granatsplinter av diverse størrels er og
vekt.Alt dette untatt det minste flagget er nå administre rt bort
av tidens tann.
Siden begynte så "medaljene å rulle".Ved kjøp og donasjoner både her i distriktet og i utlandet,er antallet nå nesten
60 forskjellige utmerkelser,distinksjoner og "pynte'' ting.
Min første motorsykkel av Adolf-typen fikk jeg kjøpe kassevis og til kilo-pris (sum= 450,-) hos en kar på Ålgård i 1966.
Sykkelen ble montert på rekordtid.Etter hvert som monteringen
skred fram,viste det seg å være en Zundapp KS 800.En Volks Wagen
på 2 hjul. Både utseende og lydmessig lignet motoren mye om en VV'J.
Etter ca. 3 års lagring og kjøring uten skilter og sertifikat på
dertil egnede veier,forsøkte jeg å få den registrert.Etter 3 forsøk ga jeg opp og satte den på lØa.Bilsakkyndigen slet av håndbremsewiren hver gang jeg gjorde et forsøk.Han viste ikke at man
må være forsiktig når man skal behandler gamle ting.
Vel,den ble som sagt satt på løa.Der ble den stående til
jeg fikk et illebefindene og byttet den bort i noe skrap som
viste seg å være verdiløst.Heldigvis "lever" sykkelen ennå,men så
langt borte som i Bodø distriktet.
Noen år senere var jeg innom lageret til bygdemuseet på
Øvre Gramstad.Under en masse krimskrams så jeg noe som lignet en
motorsykkel.Etter "utgravningen" viste det seg å være en BMW med
sidevogn.Alt sammen i dårlig forfatning.Det viste seg at eieren
hadde to til av samme type og årsmodel,og var villig til å selge.
Etter en kort diskusjon var pris avtalt.Med bil og tilhenger full
av motorsykkelvrak og ny iver bar det hjemmover.
Restaureringen startet.Skjermer ble sveiset,sidevognen
fikk delvis ny bunn og hele greia lakkert med fenomix interiørmaling etter egen oppskrift.Motoren ble renset for gjørme som en
gang hadde vært olje,og overhalt.Forsikring og avgift til Ola
Dunk (les:staten) ble ordnet og skiltene hentet.Og så,endelig,
etter en natts ekstra innsats var sykkelen klar til Vibetrekket
1978.Turen gikk fint,og bortsett fra noen motorstopp og feilkjøringer fandt vi fram til rasteplassen,som vel var det viktigste.
Våren -78 kom det meg for øre at J.G.Hansen i Stavanger
hadde noen Zundapper tilsalgs.Disse ble kjøpt og lagt til samlingen
min.En av disse ble montert og fraktet sammen med BMW'en ut til
Orrehallen på utstilling.Etter utstillingen har Zundappen bare
stått der.Jeg har ikke hatt overskudd til å få koblet til coil og
forgasserwire slik at jeg får høre om den sviver.
Sommeren -79 kjøpte jeg en 350 ccm Victoria av Steff.Etter avtale
med meg selv var det meningen at jeg skulle fikse den opp nå i
vinter,men den står fremdeles delvis demontert i cycle-garagen min.
Unskyldningen er at det er for kaldt.Men det kommer sikkert snart
varmere tider, og da .•..•••...•

Terje Grams tad.

0
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Deltagere : A-Ford -29
med vertskap hr. og fru
Ianke.
Sommerferien -74 var avsatt til en veterantur
hovedsakelig gjennom
Øst-Tyskland og Polen.
Strekningen Sandnes V. Tyskland g ikk uten
videverdighete r ,bortset t
fra en pun g t e r ing s om
gjorde vå rt DK opp h old
1 dØgn l e n g re enn planlagt. Ikke pga uhellet,
men fo:rtdi vi ble buden
på middag ro/overnatting
hos et par med interesse
for det veteranske.
På Autobahn stortrivdes
Forden(spesielt i medSandnes-Tyskland gikk smertefritt.
vind) og vi "suste"forbi
mang en søndagskjører som lå og l use k jørte i 100 krn/t. He r kom håndgassen virkelig til sin rett,det var b are å vri den helt n ed og lene
seg tilbake i førers e tet. Vi hadde ellers mer enn nok å gjø r e med å
vinke til alle v i passe r te (og som passerte oss) .Etter å ha kjø rt
noen dager p å denn e må t en begrenset hilsingen seg t il e n f ra rattet
løftet pe k efing e r.
Vi tok sikte på å dro p p e in no m .V.Berlin på v år vei gjennom DDR -om
ikke annet så for å besiktige 4et enorme stykke mur-arbeid som der
er utført. (Og som blir så nitid påpasset)
Om sider slapp vi gjennom nåløyet til DDR med pass,visum og den i
disse land obligatoriske veksling. Man må veksle til seg en bestemt
mengde av landets valuta pr. oppholdsdøgn. Beløpet overstiger det
man som forsiktig campingturist er i stand til å bruke. Grunnen er
at man skal ha penger nok til ikke å bli fristet til å veksle svart
-noe man kan tjene sto re penger på(dersorn man tar sjansen) Man får
imidlertid ikke ve ksle t t i l bake v ed u t r e i se . Denn e bestemmelsen begrenset til s yvende og sist lengden av vårt opphold i "Øste n " .
Godt merk ete transittveier måtte følges over alt. Avvikels e f r a
disse,forsto v i ved grensen , v i lle ikke bli tatt nådig opp av øvrighetene. Ikke vi l le det h ell e r b li tål t a t man oppholdt seg i landet utover
det dagsvisumet tilsa.
Pga problemer med å skaffe
bensin ble vi tvunget til
åta logi underveis.En småby med det velk lingende
navn Perleberg ble p l ukket
ut på kartet .
Ankom sen t p å kvelden i
stummende rnø rk e.El.-kraft
er en luks us som reduseres
t i l e t mi nimum både privat
og offentlig. Den eneste
l yskilden i hjemmene var TV
apparatene. Der satt hele
MØte med DOVREGUBBEN blant DKW er
familien (eller slekten)
og Wartburger i planovergang.
a k kurat som hjemme }

12
Vi rullet inn til det eneste opplyste huset ved byens torv. Ute i
gatene var det tyst som i graven med en og annen s kygge som gled
forbi under en av de få lyktene (var det gass tro?) som fantes.
Ingangen vitnet om flittig bruk : BIERSTUBE sto det på et falmet
skilt.
Da vi trådte inn var det som å komme i en annen ver den . De t virket
som alle var samlet her.Folk skrålte og sang,diskuterte og spilte
kort. En god del uniformerte var også gjester uten at de t la noen
demper hverken på dem selv eller de andre.
Ein Zirnrner ble skaffet til veie av stedets ferme Frau o g d eretter
kunne vi,sorn alle de andre,konsentrere oss om det skummen de brygg.
Neste dag ankom vi grensen mot V.Berlin med en annen dato p å visum
enn det kalenderen fortalte.Dessuten hadde det ufrivillige opphold
gjort at vår pengebeholdning ikke stemte med valutaoversikten.Det
resulterte (som ventet) i en mengde forklaringer og papirarbeid.
Omsider slapp de oss
gjennom og vi inntok
V.Berlin.Forden fikk
frie tøyler ned Kurfurstendarn.
Oppholdet her ble av
et par dagers varighet med bl.a. et for
søk på å forsere
MUREN ved Checkpoint
Charlie.
Det viste seg imidlertid å være langtidsprosjekt,så vi
bakket tilbake til
"friheten"etter å ha
kommet halvveis gjMUREN ved Checkpoint Charlie
ennorn labyrinten.
Etter besøk i denne "oasen" dro vi igjen ut i den store, ukjente
Østblokken. Utpå kvelden nådde vi grensen til Polen. Denne gangen
var alle formaliteter ok så vi slapp ut av DDR på under 2 timer.
Tok så fatt på den stripe ingenmannsland som førte til Polsk side.
Da skjedde det! Viften som hadde gitt fra seg mistenkelige lyder
de siste milene slo inn i radiatoren. Der sto vi med Polen foran
oss og DDR bak. Panseret opp og verktøykisten fram. Lekkarsje i
radiatoren som lot seg banke til. Verre var det med viften; her
trengtes verkstedbesøk!noe det ikke var så flust med der vi sto).
Omsider korn godt bevæpnet grensepersonell mot oss fra begge sider
for å se hva for skumlerier vi bedrev. For ikke å lage et internasjonalt problem måtte jeg få oss ut av denne sonen. Vifterem av,
påtår fra alltid medfølgende vannkanne, auf Wiedersehn til DDRvakt
og vi tøffet over målstreken med dampen frådende om baugen.
Så var det gjennom grensekverna igjen før vi kunne slå leir på
baksiden av stasjoneniSwiecko) Fram med ståltråd og knipetang for
å gjøre farkosten funksjonsdykttg de nødvendige km til verksted.
Dagen derpå fant vi omsider fram til et sted hvor det virket som
man kunne forvente en viss assistanse. Sprogbarrieren ble eliminert
ved at man tok i bruk pekefingrene. Den gebrekkelige vannpumpe/
vifte ble demontert og ved felles anstrengelse utbedret. Det hele
var over på et par timer og et par s·igarettpakker fattigere kunne
vi vende nesen mot Poznan. Verre var det med tyskeren og hans nye
BMW som hadde ventet over en uke på reservedeler fra vest.
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Oppri n nelig var Warzszawa reisemålet,men pga tidligere omtalte
v al u taregler(samt automobilens etter hvert forskjellige symptomer)
ble ruten lagt noe lengere nord .
De neste dagene gikk uten den s t o re dramatikk og vi passerte
By dgoszcz(les det hØyt) i rute .
"Krakket" kom noe senere på vår
ferd gjennom Polens enorme å k erlan dskap. Denne gangen var det dog
ikke Forden som slo til.
Vi . ankom en campingplass (de
er forøvrig utmerkete over
hele Polen ) se nt på kvelden
og vakten ba os s r eg is trere
neste morgen,l å ste po rten o g
gikk hjem. Teltet kom opp i
en fei og vare o pptelling
foretatt. Etter å ha endevendt alt kunne vi bare
konstatere at fotobagen
manglet. Selv om fotoutstyr
og filmer i seg selv var
verdifullt,bleknet det i forGammelbil interesserer like
hold til det øvrige innhold:
meget i alle land
Pass,visum,sertifikat og penger -her var gode råd dyre. Hva gjør
man uten penger og identifikasjonspapirer langt inne i Østblokken?
Attpåtil i nnelåst så ette r s øking ikke kan påbegynnes før neste dag.
Til alt overmål var det lørdag kveld med fe st i leiren o g alle off e ntli ge kontorer stengt. Det ville være løgn å si at man sov godt
de n natten.
Neste morgen ble situasj onen forklart v akten og v i lovet å komme
til bake å gjøre opp for o ss dersom sakene kom til rette .
Det var to mu ligheter : Jeg hadde brukt kame r a er ca 80 k m lenger sør.
Enten hadde ve sken b litt st å en de igjen der, eller jeg hadde plassert
den på sti gbrettet og da kunne den ligge hvor som helst. Det var
sel v f ø lgelig ikke noe å se langs veien tilbake -foruten en masse
fol k på vei til kirkene. Til slutt kom vi fram til målet for returen
og som fryktet var her intet som kunne bringe ens noe nedrullete
sinnstilstand et hakk eller to oppover.
I nærheten var det en del
mennesker som drev med dugnadsarbeid på et framtidig
motell. De satt og spiste
og drakk rundt et stort
langbord. Etterhvert kom
en av dem bort til oss og
spur te om vi v ille delta.
Vår h åp l ø s e situasjon ble
forkla rt og han tok en tur
og snakk et med de andre.
Det ble registrert en del
hode risting før han fors v ant blant noen brakker.
Noen forventningsfulle
minutter gikk før han kom
til syne igjen medbringende 1 stk kjent håndbagasje. Reddet!En utrolig
lettelse da det viste seg
Motellet b l e bygget i folkloristisk stil.at alt var på plass.Etter
et stort måltid med våre
redningsmenn v inket vi farvel med kurs for Gdansk og Østersjøen.
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Overalt h vor vi s toppet kom det folk
bort til oss for å stille de 3 standardspørsmålene:
hvor gamme l er bilen?
hvor fort g år d en?
hva koster de n?
Lutter velvilje og hjel p s omhet møtte
vi der vi hadde problemer .
På et verksted hvor jeg fi kk sveiset
en støpejernsdel til motorblokken
betalte jeg under 10 kr.timen. Samme
Polsk VW me.d 1 Hk
sted drev de å bygget opp en Sk oda
ca 60 mod. som hadde vært totalv rak.
Hele karosseriet var slipt ned til stålet. Så vrient og dyrt v ar
det å skaffe seg bil at mange b y gget opp sine biler på samme må te
som vi gjør med våre veteranb iler.
Langs Østersjøkysten ,Polens "Riviera•; gikk feri.den innom Szczecin
før vi igjen tok fatt
på Ø.Tyskland: Her
begynte dekke~e å vise
tegn til utmattelse.
Heldigvis hadde jeg
med gamle lappesaker
for dekk så vi kom oss
videre .,Pga, )forbud mot
dekk-lapping var det
vanskelig å få hjelp.
Passerte grensen til
V.Tyskland ved Lfibeck
og listet oss på "sokkelesten"opp ti l Fredrik shavn.
På ferjeleiet linet vi
opp ved siden av en
Bently -24 mod. og de
hadde planer om 2 uki.er
i Norge UTEN kalesje.

Med kurs for Norge

Den siste del av turen bestod hovedsakelig av dekk-lapping.
Vel i havn i Larvik
etter ca 3000 km i
utlendighet .
Her ble jeg spurt
av en kar som så at
Forden var U-registret:
Har dere kjørt helt
fra Trondheim i den
bi l e n de r ?

med åpen bil og paraply.

lf'ed??/' det 7ct*"n1e/l:,,'/ kt:Jwt#'t~/"' c/4/ ,
h::~,/4.i:f- ;,,,,øc/ jo~ e,,,/eq elet v,1/ elh·ei /

(/.;?/4øk_ -
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marken

Hei Gammelbilens Venner.
Det er en del ting jeg gjerne vil sette fing eren på.
Først gjelder det oppsluL~i~Ge~ ?~veteranløpenevåre. Når medlemstal let li gger på ca 35 , °:YJ.rce cet være mer enn ca. 15-20
kjøret øyer s om deltar . ~v r~or? ~eG ~ar vært inne på tanken om
en kans kje s ku lle fo ret a en f or ~or me~ i ngsmåling . Der kan man
komme med synspunkter på hvorle des et l øp bør legges opp og hva
som skal være med av innhold. Jeg mener at en del av vitsen med
å kave med restaurering av gamle kjøretøyer er å vise dem fram ,
til glede for seg selv og andre.
Jeg har også tenkt på at vi kunne delta på noen flere løp i
andre distrikter. For meg har den kjekkeste turen vært den som
gikk til Sand. Det blir liksom en egen atmosfære på slike turer.
Problemet til nå med slike turer har vært altfor korte påmeldingsfrister. Disse turene har også hatt en tendens til å bli noe
dyre. Det burde kunne finnes en løsning.
Det neste punktet jeg gjerne vil nevne, er dette med gamle klær
eller klær som står i stil med kjøredoningen. Det er ikke alltid
s å mye som skal til. Jeg mener det bidrar til å få fram en spesiell stemning.
Det neste er med tanke på turene. Vi skulle kanskje legge opp
til mer aktivitet for ungene/familien. Når vi driver og graver
i disse gamle greiene er det ikke alltid like kjekt for familien.
Derfor bør de ihvertfall få det hyggelig på turene.
Det var i grunnen det hele. Jeg håper dette kan bidra til å få
i gang en diskusjon om disse tingene.
Per Nygaard.
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Gledelig melding til medlemmene i "Gammelbilens Venner":
Det ser nå ut til at gammelbilmarkedet i sør-Rogaland er mettet
for 1950-talls biler.Klubbens medlemmer er ikke lenger interessert
i flere biler som er fra dette 10-året.Hvordan kan jeg komme og
si noe sånt? Jeg skal bevise min påstand her og n<l!
Hans Jacob Guldberg averterte for en tid tilbake sin 1952 Peugeot
203 for salg både i S.A. og i klubbens annonseskriv. (tidl. eier
var forhenv. teaterdirektør Thomas Olsen).
Bilen var vist biltilsynet for l½-2 år siden da Gulberg ville selge
den.Guldberg var villig til å selge den svært rimelig,og den var
nylig blitt "skodd" med 4 nye radialdekk.Det viste seg å være liten
interesse for bilen,og henvendelsen til Gammelbilens Venner førte
heller ikke til salg.Guldberg var villig til åla bilen gå for
900 kr,-(Han ville jo få kr 500,- for den hos Knoks,dessuten hadde
en kamerat budt kr.400,- for de 4 nye radialdekkene) .Selv om det
var en del å gjøre med bilen,så kan man ikke si at det var noen
blodpris. Hva hendte så med denne lille svarte og meget sjeldne
Peugeot? Det er en skam å si det,men den ble solgt for kr.500,-.
Til hvem da? 'I'il KNOKS for svingende! Har vi så mange 50-talls biler
i Gammelbilens Venner at vi kan sitte å se på når en 1952 Peugeot
(det eneste kjente registrerte eksemplar i sør-Rogaland) blir levert til hugging?
Jeg vil ikke kommentere dette videre,den enkelte leser får gjøre
seg opp sine egne strøtanker.
Dermed ender denne måneds artikkel i serien "Evig eies kun de biler der til Knoks gikk". Ny artikkel om neste skjebne følger .•••• ,
ja det blir vel ikke så lenge til.
Med gammelbilhilsen
Rune Jarl Omarstrand
Vår cyclende medarbeider("snushane")"i felten".
P.S. Artikler/stoff til denne serien kan sendes klubbens postboks.
Vennligst merk konvolutten "Vekk med 1950-talls bilene". D.S.

Siden har han tatt fatt på en Zffndapp og to Rud ger samt en
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med Jap-mot or står og venter. Jarle har arbeidet så mye
1

O.K.

med racer-Japen at han i kke kan slippe mer k et hel t av syne.
Kjelleren under Jarles tre å r gamle eneboli g er b lit t et drømmeverksted for restaurering av gamle mot ors ykler . (B iler er bannlyst der). Utstyret er profesjonelt: "Jeg kan i kke jobb e med neglefil når det finnes ordentlige fresemaskiner!"
I løpet av det siste året har det utviklet seg et tri v elig veteranmotorsykkelmilj ø i den kjelleren.
Som nyttekjøret øy har Jarle en VW buss.Den rommer a lt han har
bruk for å transportere, både familien , løse deler, gaml e mo torsykler eller en favn ved. Oljefyr blir nemlig betraktet s om en
vederstyggelighet , en god, gammeldags vedovn gjør det lunt o g
trivelig i kjelleren.
Hva sier s å kona til at han driver med jern o g tildels skrapjern hele døgnet '? "Vel, jeg var slik før jeg mø tte henne, så
hun måtte bare go dta tingenes tilst a nd."
Vi som driver med motors ykler gl eder oss over a t vi har fått
inn en mann i k l ubb en som,med sine kunnskaper og sin hj elpsomhet, gjør det mulig for oss å heve standarden mange hakk.

:lfor å glebe Jarle <f ib.e

Rudge Ulster 1937-38.
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Jfan ~olfsbp
Jan Tolfsby er et navn som er velk jent i veterankr etser i Nor ge.
Det er egentlig ganske naturlig, både fordi han har vært aktivt med
s iden 195 3 , og fordi han er ansatt som kons ervator ved Norsk Teknisk
Museum. De ssuten har han lagt ned et kjempearbeid med å redde gamle
biler fra skrappressa. Men la oss heller begynne med begynnelsen.
Jan Tolfsby ble født 9. april 19 25 i Halden. Halden og Østfold
ble dermed hams tumleplass i oppveksten. På hans 15-årsdag brøt som
kjent krigen ut i Norge og mange både triste og pussige episoder
kan fortelles fra den tiden. Vi skal imidlertid gjøre et sprang
frem til 1953 da interes sen for gamle ting slo ut i full blomst. En
ingeniøreksamen f ra Stockholm i 1950 ga solid bakgrunn og interessen
vendte seg naturlig mot biler og t eknikk .
Vi sitter i Tolfsby ' s blokkl ei lighet i Oslo og prater om løst
og fast, og etter hvert som vi ar b ei der oss fremover b lir jeg mer og
mer forundret over at Tolfsby kan huske års tall og dato er og mange~
andre rare ting som folk fle$t ville ha glemt i l øpet av kort tid.
Forklaringen er egentlig enKel: Han har system i alt han gjør, selv
om det for en utenforstående kan se temmelig broget ut. Han har ·ført
nøyaktige dagbøker siden 1942. 'Hvert eneste bilde han har tatt er
før t inn i ark ivet og kan plukkes frem på få minutter blandt de
ca. 15000 negativene han har.
La oss g~ tilbake til 1953 . Tolfsby bodde da i Oslo . Den 9de
oktojer var har. i ka5f eselska? _os noen jekjente og f i kk der høre
om en gammel jil so var jr' kt ~r.cer russefeiring en samme år . Det
var en Pathfinder 1915 , en åpen syvseter . Frontruterammen manglet,
dvs . den var hjemmelaget , kalesj en manglet og reservehjulet manglet.
Ellers sto det så noenlunde brukbart til og handelen ble avsluttet
til Tolfsby's fordel. Samme kveld gikk han på møte i den relativt
nystartede Norsk Veteranvogn Klubb og meldte seg inn~ Dermed var det
første steget tatt, men stort mer ble det ikke da . I påsken 1954
fikk han endelig tauet bilen hjem, men utover det gjorde han ingenting.
I 195 6 byt tet han bilen bort mot en garasje! Det angr et han bittert
på , og i 1967 fikk han byttet den tilbake, denne gangen mot en lukket
- 27 T- Ford .
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I 1972 ble Pathfinderen utstilt på Sjølyst. Der dukket det opp
en mann med noen gode bilder av bilen, tatt da den var nesten
ny. Reservehjul og diverse andre deler er også funnet i å renes
'v

løp. Nå først, med 1980 på kalenderen, synes Tolfsby han e r klar
til å starte på restaureringen.
Tolfsby har vært b orti mange andre biler i årenes løp, blandt
andre den 1914 Hupmobilen som st å r på Teknisk Museum. Den registrerte han i 1958 og restaurerte den i 1961. Den står nå med
Ford hjul og 1922 modell mot or. 1914 motor har han nærmest gitt
oppå få tak i, men de rette h jula skal nå settes på.
Toifsby har også restaurert endel andre biler, hovedsakelig
fra 30-tallet. Disse har han h att som bruksbiler.
Vi nevnte at Tolfsby har re dd et ma n g e gamle biler fra skrappressa. Mange vil i dette tilfellet si hundrevis, enten fordi
de er restaurerbare eller fordi det er mye brukbare deler på
dem. Han har lager overalt med biler av alle mulige slag, hvor
mange det er ialt er det bare han selv som vet, men trenger du
noe er det bare å spørre. Prisene er lave, stort sett dreier
det seg om hans utgifter til inntauing og lagring i tillegg til
det han selv ga for bilen.

Tolfsby er ikke bare interessert i gamle biler. Også sveivegrammofoner står på menyen. Samlingen best å r av c a . 20 klenodier;
store salonggrammofoner, enorme tutegrammofoner, stilrene bordmodeller og små reisegrammofoner. De fleste er plassert i hans
lille blokkleilighet sammen med noen hundre plater, b å de moderne
LP-plater og fine gamle steinkaker.
Som ingeniør med tilknytning til Teknisk Museum er 'I'olfsby selvsagt også interessert i tekniske rariteter av alle slag, bøker
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av alle slag som har et teknisk innhold, gamle fotos og ellers
alt mulig som
kan nærme seg hans interessefelter.
Det har vært sagt om mange mennesker at de er født i en feil
tidsalder. Det kan vi egentlig ikke si om Jan Tolfsby, men at
han på en måte lever i de siste hundre år er ingen overdrivelse.
Han har enorme kunnskaper innen sitt felt og, best av alt, han
deler villig ut både kunns k aper og hjelp til alle aom er seriøst
interessert i gamle biler og teknikk.
Desverre ble min tid så altfor knapp i Tolfsby's selskap. Flyet
venter som kjent ikke på hvem som helst, s å det var bare å bryte
opp og løpe til T-banen. På fallrepet fikk jeg med en invitasjon
til å være med å kjøre vedgass-Ford når de sommerlige temperaturer
in~finner seg. Det gleder jeg meg til!
Steff.

Tenk å få høre Caruso
eller Louis Armstrong
på sveivegrammofon med
trekvart meter diameter
på tuten!

~ A

Sjef
det er en fyr her som ber oss ta service på den
sykkelen han kjøpte her i 1908. Han tar en kopp te mens
han venter.
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Jan Tolfsby er en av dem s om har t a tt konsekvensen av at bensinprisene stadig stiger. Her er han i aks jon ved vedgassgeneratoren
på Ford AA truck.
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Knut V. Larsen:

GENERATORDRIFT -

~

J(I/_,

EN SAG,A BLOTT ?
Blant gammelbilinteresserte ser man idag en viss økende interesse for bruken av gassgeneratoren - det være seg både i
praksis og i teorien. Tidligere ble generatorene brukt som en
følge av mangel på bensin, mens man nå hovedsak elig har fattet
interessen p.g. a. lysten til å gjennoppfriske den epok e i vår
historie, peri oden 1940 - 1945 , hvor gass gen er a t oren var en nødvendighet for å holde b i l tr af i kk en gå ende. De som har fattet
interesse for gassgeneratoren p.g.a. prisen på bensin er nok i
mindretall, men hvem vet,- kanskje vil det også her vise seg
stigende interesse? Biltrafikken spilte den gang en så stor rolle for hele vårt næringsliv, at man måtte finne utveier til å
holde hjulene i gang. De innenlandske brennstoffer som lå nærmest for oss å gripe til var ved og trekull.
Gassgeneratoren er nesten like gammel som bensinmotoren. Allerede på et meget tidlig tidspunkt forsøkte man nemlig å drive
motorer v.h.a. gassverk istedenfor med bensin. De første gassgeneratorer ble konstruert i likhet med en vanlig ovn. Luften
ble tatt inn nederst under risten, og gassutaket var øverst i
brenselsbeholderen. Ved denne meget primitive konstruksjonsmåte
ble all gass og vanndamp som ble dannet i brenselsbeholderen,
ført med i gassen uten å passere glødesjiktet i ovnen. Det krevdes derfor vidløftige apparater til å rense gassen. Anleggene
ble derfor meget kompliserte og tunge, lite egnet til bruk for
biler. Det engelske bilfirmaet "Thornycroaft" konstruerte et slikt
gassverk ved århundreskiftet.
Som et kort historisk tilbakeblikk viser, er tanken å bruke generatorer ikke så ny som man mange ganger tror. Allerede for 80 år
siden ble det bygd trykkgassanlegg i maskinindustrien. I de følgende år trådte så sugegassanlegget klart fram i forgrunnen. Til
og med Diesel, skaperen av tungoljemotoren, tilla gassprosessen
allerede den gang en overordentelig stor betydning. Han uttalte i
året 1897 at petroleumsmotoren vil nå sin fulle betydning først
ved anvendelse av gass og alminnelig steinkull i særdeleshet. Han
gjennomførte selv omfattende forsøk som riktignok viste brukbarhet
for drift, men de var ikke økonomiske p.g.a. utelukkende bruk av
lysgass i.f.t. ottogassmotoren, som hadde øket varme~tnyttelse.
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Han skriver i sin bok (Hvordan dieselmotoren ble til) : "På grunn
av de framskritt gassmotorene hadde gjort på denne lange tid (ment
er årene 1893 - 1899), kom vi for sent med vår gassmotor. Vi nådde en noe bedre varmeutnyttelse, men med omstendelige midler som
ikke lønte seg. Derfor ble gassmotoren med dieseldrift oppgitt,
til tross for at det tilhørende kraftgassanlegg o g samtlige forsøksinnretninger allerede var ferdige til bruk." Varmeutnyttelsen
hos ottomotoren steg nemlig til 25 - 26% i året 1899, slik at
die~~Jwotorens forspranq sank fra 100 - 33%.
Senere dukket tanken på gen-eraforgassfabrikasjon for stasjonære
maskiner opp igjen, og man arbeidet videre med det. Man forgasset for det første de magre brennstoffer, d.v.s. stoffer med liten
gehalt av flyktige bestandeler og høy kullstoffprosent, al tså antrasitt og koks. Senere fulgte så r åbrunkull, brunkullbriketter,
steinkull, torv, trekull, ved, vedavfall, avfall etter planter
og så videre.
Generatoren hadde lenge den fordel at de brennstoffer som e l lers
bare kunne utnyttes vanskelig eller uøkonomisk, nå kunne brukes
økonomisk. Den gang lå dens betydning i muligheten for fordeling
av brennstoffer og utny ttelsen av faste brennstoffer for motorer
og energiforvaltningen.
Av faste brennstoffer for generatorfabrikasj on stod to naturprodukter - ved og kull - til disposisjon, bortsett fra andre drivstoffer som drivgass (enten lysgass eller met an f ra storby ens
kloakkvann) eller flytende gass i stålflasker, mens generatorgass
derimot måtte framstilles i en gassgenerator for faste kraftstoffer som var fast montert på kjøretøy et.
Utviklingen av gassgeneratoren for bildrift fikk først fart da
den franske ingeniør Imbert i begynnelsen av t y veårene konstruerte
en generator etter prinsippet for "omvendt forbrenning".
Senere har forbedringene fulgt slag i slag, og generatoren utviklet seg til å bli et meget brukbart driftmiddel for motorkjøretøyer. Arbeidet med å finne et stoff som helt eller delvis kunne
erstatte bensinen, ble drevet i flere av de land som selv i kk e
hadde egen oljeproduksjon. Drivfj æren bak det hele var ønsket om
å gjøre seg mest mulig uavhengig av import, dels av nas jonaløkonomiske grunner, men kanskje særl ig for å holde trafikken
gående under forhpld hvor den normale import sviktet eller stoppet
helt opp. Disse bestrebelser kan man si gikk i to retninger,
nemlig:
1. Å finne et stoff som kunne iblandes bensinen for å drøye
denne og således spare på importen.
2~ Å finne et drivstoff som helt kunne ers t atte bensinen.
Bestrebelsene hadde tatt sikte på å finne
brennstoffer som blandet med bensin kunne
motorbrennstoff. Således kan nevnes at en
sinen opp med sprit (fy og skam), dels på
etter lovpåbud. Som eks empler kan nevnes:

innenlandske flytende
gjøre tjeneste som
rekke land blandet benfrivillig basis og dels

I Frankrike pliktet importørene av bensin å avta et kvantum sprit
som svarte til 10 % av den importerte mengde bensin.
I Tyskland og i Italia hadde man omtrent de samme bestemmelser.
I England ble det solgt en blanding ved navnet "Cleveland Discol",
bestående av ca. 15 % sprit, 15 % benzol og 70 % bensin.
I Lettland og i Litauen solgtes en bl anding av 25 % sprit og 75 %
bensin under navn som "Latol" og "Motorin".
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I Sverige kal tes sarrune bl anding "L.!lt tb entyl".
Den spriten som ble brukt i disse blandingene mått e være nær 100%,
96 % sprit holder ikke mål , den måtte være fri for vann. Slik sprit
kunne ikke bli b illig, o g den spritbl andede bensinen bl e derfor
atskillig dyrere enn vanl ig bensin. Ved siden av disse til t ak for
å drøye på bensinen , b le det arbeidet intenst f or helt å gjøre
seg uavhengig av den importerte bensinen.
Det varfor å l øse dette l angt vans keligere prob lem a t man ar beidet så hardt for å kunne konstruere en i prak sis brukbar vedeller trekullgassgenerator. Det ligger et s vært arbeide, både
av vitenskapelig og praktisk art, bak de result ater som man dengang kom fram til på dette området.
Bå de i Tyskland og i Frankrike ble det arbeidet meget med gassgeneratordriftssystemer, og det var s ærlig vedgassgenera toren
interessen samlet seg om. Det kan nevnes at det franske bilfirmaet
"Panhard & Levassor" var de første som laget generatoranlegg som
var brukbare i praksis.
Videre ble det i årene før krigen, av sarrune firma samt av bilfirmaet "Latil", laget biler med spesialby gde motorer for trekulldrift. Disse motorene hadde ca. 40 % st ørre s y lindervol um enn
bensinmot orene f or de s arrune vognene. Derved fikk man pr a kt isk
talt den sarrune trekkr a ft som ved b ensindrift.
I Sverige b le det o gså ar b ei det me get med gassgen er a t or s a ken , og
allerede ved krigsutbruddet i s ept emb er 19 39 var det en hel rekke
biler med generatorer i Sverige. Ogs å i vå rt l and ble det gj ennom
lengre tid ar b eidet med spørsmå let om å gj øre oss selvhjul pne med
mot or brenns to f f, om enn i terrunlig b esk jeden må l es tokk. Forskjellige offentlige institusjoner studerte spørsmålet om inn enlandske drivstoffer, og det ble snart k lart at ved- og trekullgassgeneratorene var den l øsning som l å nærmest for våre for hold.
Den første generatordrevne bil kom hi t til l an det i 1927 og b le
satt i f or søk s drift ved Hærens For s ynings kor ps , o g f or s økene b le
senere utv idet v . h . a . midler som b le st il t ti l di s po s i sj on v e d
spesielle bevi l gninger .
Muli gheten f or fr amstil l i ng av " sulfitspri t " ved våre c ellu l os efabrikk er b le ogs å under søk t . De kvanta man kunne re gne me d derfra rakk ikk e s vært langt , og det krevdes i t i ll e gg b etydl i ge
pros e ssanlegg. Det sarrune g jal dt andre erst a tni ngsdrivmi dl er s om
met anol, met hangas o . s .v. Fr a forri ge kri g vi ss t e man j o a t det
gikk ann å kj øre på l ys gass, men fabr i kasj onen av denne er basert
på kull, og dermed var denne muligh eten begrenset . Landet vårt
hadde en bety dlig karbidproduksjon og det var naturlig at kar b idgeneratoren kom til å spil l e en v iss rolle. Men da karbidproduks j onen var a vhengi g a v kul l , kunne i kk e karbidga ss genera t oren
regnes s om et drivmi ddel som kunne gj øre oss u avhengi g av importer te brenns toffer.
- I og med at det i Norge under annen v erdenskri g i f ørs t e rekk e ble
beny ttet sko gens produkter til ga ssgenera torene s yns jeg det ~r
tilstrekkelig kun å omt a le vedgassgen erat oren og dens oppby gning
o g virkemå te i den videre teks t.
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Generatorens oppbygning og virkemåte.
Selve oppbygningen av gassgeneratoren vil vel best framgå v.h.a.
prinsippskissene, men det er vel på sin plass å pr øve å gi en
brukbar beskrivelse.
Selve generatorens øvr e del er brenselsbeholderen med ifyllingslokk. I den nedre del er "ovnen" eller fyrstedet plasert. Dette
kalles også ofte for "herden". Fyrstedet er som regel nedentil
forsynt med en rist. Forbrenningsluften, eller primærluften,
kommer inn i f yrstedet enten gjennom en ringdyse, med fl ere åpninger i en sirkel rundt fyrstedet, eller gjennom en sentraldyse. Gassen kan tas direkte ut fra askerommet under risten, eller den kan tas ut gjennom en forvarmingskappe som helt eller
delvis dekker brensel sbeholderen.
Det er to hovedty per av gassgeneratorer, nemlig de som bruker
ved . som brennstoff - vedgassgeneratorene - og de som bruk er trekull - trekullgeneratorene. Begge typer er i hovedprinsi ppet
like. Der de i vesentlig grad sk iller seg ut fra hverandre er
i oppbygningen - detaljekonstruksjonen. I denne artikkelen vil
vedgassgeneratoren kun bli omtalt.
La oss se litt på de prosesser som foregår i en vedgassgenerator
i drift. Øverst i brenselsbeholderen er det en avdampnings- eller
tørkesone. Her er det meningen at alt vann i veden skal fordampe.
Nedenfor tørkesonen kommer avgassingssonen. Her avgasser, foruten
små mengder kulloksyd. vannstoff, methan, metylalkohol, tretjære
og eddiksyre. Under denne proses sen forandres brenselet fra ved
til kull (trekull). Forbrenningssonen er umiddelbart under munningen av luftdysen (dysene). Her blander brenselets brennbare
bestanddeler (vesentlig kullstoff (c)) seg med primærluftens surstoff (0) under en fullstendig forbrenning og under kraftig varmeutvikling. Ved denne forbrenningen dannes kulldioksyd. P.g.a.
den "omvendte forbrenningen 11 ,d.v.s. at brenngassene blir trukket
nedover i fyrstedet - danner det seg et glødende kullskikt fra
selve forbrenningssonen og nedover. I dette gl ødende kullskiktet
foregår gassens reduksjon . Denne sonen kalles da også for reduksjonssonen.Kulldioksydgassen som blir dannet i forbrenningssonen
stryker gjennom det gl ødende trekullskiktet i reduksjonssonen, og
blir her "redusert" til kulloksyd etter f ølgende kjente formel:

co 2

+

c

=

2

co

kull di oksyd
kullstoff
kulloksyd
De gasser som ford amper høyere oppe i brensell aget, tjæren og
eddiksyren, må f ørst passere forbrenningssonen og deretter reduksjonssonen. Under denne "vandringen" blir de spalt et og delvis
omdannet til nyttige gasser. Vanndampen som dann es ved fordampningen av brenselets vanninnhold, må også passere disse soner og
blir der delvis spaltet til vannstoff og surstoff. Surstoffet
vil sammen med primærluftens surstoff delta i forbrenningen i
forbrenningssonen.
Alle disse prosesser forbruker varme og kan bare foregå ved høy
temperatur. Reduksjonen av kulldioksyd til kulloksyd foregår
riktig nok ned til ca. 600 grader, men da med for liten hastighet. For å få en tilfredsstillende reaksjon i prosessene, må
temperaturen holdes oppe på ca. 1000 - 1200 grader, og da prosessene trenger en viss tid er det av stor betydning at temperaturen holder seg høy et forholdsvis langt stykke ned gjennom
reduksjonssonen.
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GENERAL MOTORS VEDGASS-GENERATOR
(SYSTEM IMBERT)
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Dette oppnåes ved en innsnevring av fyrstedet (herden) nedover.
Som nevnt brukes varme til spalting og omdanning av gassene, men
ved at gassen etterhvert må passere et mindre og mindre tverrsnitt nedover i herden, oppnåes at temperaturen ikke bare kan
holde seg, men til og med øker mot herdens smaleste tverrsnitt.
Dette under forutsetning av tilstrekkelig sterk innsnevring av
herden.
Denne innsnevringen bevirker også at temperaturen holder seg
jevnere under varierende belastning, og dette er av aller største
betydning for spalting av tjæredampene. Hvis temperaturen i herden synker under et visst minimum, vil tjæregassen gå uspaltet
igjennom.
P.g.a. den høye temperaturen må fyrstedets vegger (herden) utføres av et varmebestandig materiale. Det samme gjelder for
luftdysens vedkommende for de apparater som har sentraldyse.
I forbrenningssonen dannes som nevnt co 2 • Denne gassen er ikke
brennbar og kan derfor ikke yte noe arbeid i motorens sylindre.
Men ved reduksjonen fra co 2 til CO får man en brennbar gass som
kan bringes til antennelse i motorens sylindre.(Varmeverdien
for CO= 3040 Kcal/cum).
All co 2 lar seg vanskelig omdanne til co. I hvilken grad reduksjonen foregår, avhenger først og fremst av temperaturen. Inntil en viss grense kan man si at jo høyere temperatur jo livligere reduksjon. Se diagrammet under.
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Som også nevnt tidligere spaltes en del vanndampen til vannstoff.
(H2 ) og surstoff (o). Vannstoff er også en brennbar gass (H2 har
en varmeverdi lik 2580 Kcal/cum). Som en ser har kulloksyd en
større varmeverdi enn vannstoff, men det er likevel en_fordel at
blandingen inneholder en del vannstoff, selv om det blir på ~ekostning av kulloksydgassen. Vannstoffgassen forbrenner nemlig
meget r askt i motoren, mens kulloksydgassen forbrenner langsomt.
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Selv med et forholdsvis stort vannstoffinnhold er gener at orgassen allikevel langsomt brennende i forhold til bensinga ss .
De to gassene, kulloksyd og vannstoff utgjør størstede l en av
generatorgassens bestanddeler. Foruten disse t o gasser dannes
også methan gass (CH4),(varmeverdien = 85 26 Kc al/cum) men bar e
i små mengder.
Det fins en rekke kilder som oppgir en gassanaly se over gen eratorgas ::; ens sammensetning, men disse analyser varierer meg et.
Som et et eksempel fra en svensk k i lde oppgis f ølgende s ammensetning:
Kulloksyd (C0) •••••••.•••••••• 21.7 %
Vannstoff (H 2 ) •••••••••••••••• 18.5 %
Methan (cH 4 ) •••••••••••••••••• 1.8 %
Kulldioksyd (co 2 )•••••••••••••11.o %
Surstoff (0 2 ) ••••••••••••••••• 0.5 %
Kvelstoff (N 2 ) ••.••••••••••••• 46 .5 %
Varmeverdien er ca. 1290 Kcal/cum.

Brennbare gasser

Ikke brennb are gass er

Luftbehov for f orbrenn ing i mot oren er ca. 1. 1 del l uft t i l
1 del gass. Varmeverdien av gass-luft blandingen er c a . 614 Kc a l/curn.
Det siste tallet angir gassens varmeinnhold slik som den går inn
i motoren, tilsatt den nødvendige luftmengde (sekundærluft) for
forbrenningen. Til sammenligning kan det nevnes at bensingassen
har en varmeverdi på ca. 830 Kcal/cum. I motoren sk jer det en
vanlig forbrenning av generatorgassen. Under opptakelse av surstoff (oksydasjon) forbrenner kulloksyd til kulldioksy d , vannstoff til vann o.s.v. Disse gasser forlater s å motoren - det
vi kaller ekshausten.
Den kjente prosessen i gassgeneratoreen og i motoren k an skjematisk
fremstilles på f ølgende måte, når man ser bort fr a spalt ingen av
vann, tjære o. s. v . :

o2

=

co 2
+ C
Forbrenning
Reduksjon i
i generatoren. generatoren.

C

+

= 2 co

+ 02
Forbrenning i
motoren.

=

2 co 2

Ekshaust.

Når gassen kommer fra generatoren er den ikke uten videre skikket
til å gå like i motoren. Den må kjøles, renses og tils et tes luft.
Først passerer den kjø le- og renseapparater, der et t er et blandingskammer hvor den b lir oppbl andet me d en n ødvend i g luftmengde
(sekundærluften) før den kommer s å l a ngt s om ti l sylindrene.
Kjøling og rensing er to prosesser s om til del s fo regår samtidig.
La oss se litt på denne fasen;
Etter at gassen har forlatt generatoren, blir den ledet inn i et
grovfilter. Grovfiltrene kan ha forskjellige utforminger, men de er
alle beregnet på å skille ut de groveste og tyngste av de forurensninger som er i gassen. I grovfilteret blir gassen også en del
avkjølt. Rensingen i grovfilteret oppnår man enten ved at gassen
settes i en virvlende bevegelse, eller ved at den ofte tvinges
til å foreta forandringer i strømretningene. Derved skilles de
tyngre partikler ut.

31
Som det fremgår av prinsippskissene, er renseapparatene meget
forskjellige på de enkel t e anlegg. På noen ledes gassen fra
grovfilteret gjennom en spesiell gas skj øler. Denne virker også
som et renseanlegg. I kjøleren pass erer gassen gjennom en rekke
tynne r ør og her blir den kraftig avkjølt. Vanndampen som b efinner seg i gassen blir her (i en v iss grad) kondensert etter
hver t som temperaturen synk er. Ved denne kondenseringen b lir
rørenes innvendige sider våte, og forurensningene i gassen slår
seg ned på disse våte flatene.
Ved slike anl egg foregår gjerne " finpuss ingen" av ga ssen i et
korkfilter (finfilter) der gassen passerer et lag kork .
På en del anlegg føres gassen fra gr ovfilteret ti l et hovedfilter som er fylt med en rensemas s e bestående av rørkapp,furukongler o.l. Rensingen f oregår på den måt en at gassen b lir uts att
for avkjøling; filteret har stor utvendig fl ate og v irk er derfor
s om en kjø ler. Ved den kondens ering som foregår blir hele f iltermassen våt. Da filtrene har stort tverrsnitt, vil gassen få en
meget liten gjennomstrømningshasti ghet. Gassen siver langs omt
gjennom den våte filtermassen, og den legger i gjen sot og andre
forurensninger på de vå te flatene den kommer i b erøring med.
For at et slikt filter s kal virke etter sin hens ikt, er det av
den s t ørste b etydning at monteringen er riktig, slik a t kondenseringen virk elig foregår i filteret. Hvis monter ingen er slik
utført at gassen b lir for lite avkjølt, før den gå r inn i filteret,
vil det kunne resulter e i a t hele fi lteret bl ir så varmt a t det
i kk e vil foregå noen nevn everdig kondensering av vanndampen. Med
andre ord, filteret vil arbeide "t ørt" og dette vil som alle
skjønner bevirke en då rlig rens ing.
Enkelte anlegg er utstyrt med et lite sikkerhetsfilter s om har
som rensemasse enten treull eller stålull . Det har vist seg at
det like etter gass-s pjeldet - antagelig p.g. a . de trykkvariasjoner som oppstår h er og også p . g . a . lufttilsetningen - vil
a vset te seg en del fo r urensninger . Disse f ilter er derfor innskutt mellom gass- spj eldet og motoren.
Ved å pass ere de forskjellige fi l tere og r ørforb indelser, b lir
gassen avkjølt. Det er av den største betydning f or trekkraften
at gassen er godt avkj ølt. Det er derfor meget viktig å plasere
de forskjellige rense- og kjøleapparater slik at kjølingen blir
så effektiv som mulig.
Da en stor del av kjølingen foregå r i forbindelsesr ørene , kan
man regulere den meget ved den må ten r ør ene blir lagt på , samt
ved å velge de rette r ørdimensjoner.
Etter at gassen så er renset og avkjølt, blir den i et blandingskammer tils att den n ødvendige mengde luft for forbrenning
i motoren.
Forholdet luft/gass , er omtrent 1 . 1/1.0 , m. a . o . noe mere luft
enn gass . En annen ting man må huske på er at luftbehov et eller
sur stoffbehovet v arierer med gasskvaliteten og t ilfør sel en av
luft må derfor kunne reguleres fra førersetet.

32
Like foran blandingskammeret er som regel uttaket for opp fyringsviften (startviften), som ved et spjeld kan koble s i forbindelse med gassrøret. Avløpsrøret for viften (avsug ings røret)
er enten ført fram foran vognen, eller bak førerhuset for at de
giftige gassene som strømmer ut under oppfyringen ikk e skal
trenge inn i førerhuset. Enkelte anlegg har viften montert som
trykkvifte, d.v.s. den b l å ser istedenfor å suge gjennom an legget.

NR
I

GJEN TRNO.
FORGRSSER ..- -.- --.. _- .-i

2. - BLANDER -·
3 LUF ffilrtR

~ 't

Cl) (2')
l
i
!
I

El

·- 5J8RJ.Ylf [E ······ ··-- · _

_.5 ... .5EtsUNO[RLUfTR[G . ..

. 5 _ V1FJI5T8ØM8RY1 Eli
7

OMKHSTEJ{ .

... B . . GA55EEDRL . . .. .

__ 5 _ 5PERRrnurn

__ _ _

'

lc::::=::;;:j:::;2~-·· ---- -·-- I\ __..

Bil beregnet for veier med toveistrafikk

----1\
----- .----·-- -------------- ···

_.-

--------

~

- - -- - - --- - - l

~

!

33

Generatordriften setter me get st ørre k r a v til såvel tenning som
til bilens elektriske utstyr for øvrig enn b ensindriften gjør.
For det første er strømforbruket meget st ørre ved gen eratordrift.
Viften trekker betydlige strømmengder, selvstarteren tar mere
strøm - den siste fordi motoren er blitt tyngre å t rekk e rundt
etter oppkomprimeringen samtidig som den som regel må arbeide
lengre tid enn f ør.
Batteriet: En vanlig vogn med 6 volts anlegg er som regel utstyrt
med et batteri på ca. 90 ampertimer. Dette vil i alminnelighet
greie seg til bensindrift, men er helt utilstrekkelig til generatordrift. Som nevnt er motoren blitt tyngre å trekke. Batteriet vil
derf or under starten bli utsatt for sterk utladning. På grunn av
batteriets indre motst and , vil spenn ingen synke ved utladning og
jo sterkere utladningen er, dess mer vil spenningen synke. Ved
riktig sterk utladnin g vil den s y nke til halvparten. Når en tar
i betraktning at ef fek ten i en elektrisk motor (i dette tilfelle
selvstarteren) synker med kvadratet av spenningsfallet, så
skjønner man at i slike tilfeller vil ikke selvstarteren greie å
trekke rundt med den for starten nødvendige hastighet.
For årette på dette må man benytte et batteri med tilstrekkel ig
11 stor kapasitet".
Saken er at s penn i ngsfa l l e t und er b elast ningen står i et nært f or hold til batteri kapas i t e t en , jo mindre
kapasitet i.f .t. b el astning e n , jo større spenn in gsfall og omvendt, størr e kapas i tet , min dre sp enningsfall.
Å skaf fe stor no k batt erikapasitet kan gjøres enten ved å sette
inn et stø rre batteri. f.eks. på 150 - 1 60 ampertimer, eller ved
å sette inn 2 batterier av vanlig størrelse, og så kob le disse
parallelt.Den siste måten er b il ligs t og lettvintes. Her må det
bemerkes at begge batterier bør være like store og like "gamle ".
For å f å strømmen fram til starteren med så lite spenningstap
som mulig, er det av stor betydning at ledningene har stor t nok
tverrsnitt, likeså at starterkontaktene har rene og tilstrekkelig
store kontaktflater. De starterle dn inger som er brukt på de fleste
amerikanske biler har et tverr snitt på 35 kv.mm, og dette er i
minste laget, is ær hvis plaseringen av batteriet er slik at ledningene b lir lan ge. Her l ønner det seg da i de fleste tilfeller
å skifte inn ledninger med et større tverrsnitt.
Vi går videre til selvstarteren. P.g.a. det større arbeid e som forlanges av starteren, hender det ofte,særlig for vogner med 6 v.
anlegg, at starteren v i ser seg for svak.Årette på det te er
oftest bå de en dyr og komplisert affære. De fleste amerikanske
biler med 6 v. anlegg har en selvstarter på o. 8 hk . Da disse er
de største 6 v. startere som vanligvis ble laget, må man ved overgang til større startere på slike anlegg gå opp til 12 v.startere.
Dette l(an gjøres med bibehold av vognens 6 v. anlegg forøvrig,
idet man benytter to 6 v. batt erier som under vanlig drift er
koblet parallelt, men som ved en s pesiell bryter kobles i serie
for starterstrømmens vedkommende u nder bruk av starteren.
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Det samme arrangement med to batterier og en spesialbryter kan i
nødsfall også brukes med bibehold av 6 v. starteren. En tilf ører
da 12 v. spenning til 6 v. starteren, og dermed økes starterens
krefter betydelig. Men dette er selvfølgelig en påkjenning som
starteren, spesielt m.h.t. opplagringen og kullbørstene, ikk e er
beregnet for. Dette systemet er selvfølgelig ikke til å anbefal e,
men gjør seg bare i et nødsfall og selv da må starteren brukes med
fornuft.
Går man over til å bruke batterier eller batteri med større kapasitet, krever dette en økning åv ladestrømmen. Det er derfor
nødvendig å ofre dynamoen litt oppmerksomhet.
Den typen som er mest i bruk er 3-børstedynamoen, hvor den tr edje
børsten - ladebørsten - er regulerbar. Denne type er ikke heldi g
ved bruk av gassgeneratordrift. Den har en ladekarakteri stikk som
betinger liten ladning på et tomt batteri, og kraftig ladning på
et fullt batteri.
Den spenningsregulerte dynamo gir derimot kraftigst ladestrøm på
tomt batteri, o g svakere etter hvert som batteriet fylles.
I de tilfeller hvor dynamoen er alt for liten, og en må anskaffe
ny, er det tilrådelig å anskaffe en som er spenningsregulert.
En 3-børstedynamo kan forbedres betraktelig ved at man fjerner
den tredje børsten og istedenfor kobler inn en spenningsregulator.
Dette er ganske enkelt og kan gjøres med rimelige utgifter.
Når det gjelder tenningen, må man være oppmerksom på at generatorgassen er forholdsvis varmefattig og en langsomtbrennende gass.
Det gjelder derfor å få så kraftig gnist som mulig for derved å
få en god start på forbrenningen.
Den gnistlengde man kanoppnå i tennpl u ggen i f or hold til en bestemt coilspenning, er avhengi g av trykk et i syl inderen, idet
gnistlengden avtar ved stigende trykk. En vanlig standard coil
har en gnistlengde i fri luft på ca. 12 mm. Under et kompresjonsforhold på f.eks. 7 : 1, vil denne coil gi en lengde i tennpluggen på 0.4 - 0.45 mm. Dette er i aller minste laget, da det som før
nevt er av stor betydning å få en lang og kraftig gnist.
Det lønner seg å montere en spesialcoil som er så kraftig at
gnistgapet i tennpluggen kan økes til ca. 0.6 mm. Bruk tennkabler
av god kvalitet. Har du gamle kabler fulle av sprekk er - skift
disse.
Fordelerlokket må være i god stand, uten innvendige riper eller
annen skade. Om fordelerlokket har liten diameter, og kontaktstykkene av den grunn sitter tett sammen, kan man på grunn av
den høye spenningen, være utsatt for overslag fra det ene kontaktstykket til det andre. I et slikt tilfelle er det ikke
annet å gjøre ennå bytte hele fordelerhodet med et størr e. Det
er selvfølgelig underforstått at fordelerlokket,st iftenes kontaktflater,ledninger o.s.v. holdes i førsteklasse s stand .
Av andre ting som har betydning, er den måten som hoveds trømuttaket til anlegget er koblet til batteriet på. Den vanlige måten
er at hovedledningen er tatt ut fra starterkont akten, istedenfor
direkte fra batteripolen, og dette er ikke hel dig . Som før nevnt
vil det under starten oppstå et spenningsfall i s tarterkablene og
da især hvis tverrsnittet er lite. Ved den nevnte koblingsmåte vil
coilen ikke bare være utsatt for det spenningstap som oppstår i
selve batteriet under starten, men også for det tap som oppstår i
startledningen. Sammenlagt kan disse spenningstap være så store,
særlig under tung start, at coilen ikke er i stand til å levere
gnist i det hele tatt. Spenningstapene må altså reduseres så langt
råd er.
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Dette kan altså gjøres ved å bruke batterier med st or nok kapasitet, ved å bruke rikelig ledningstverrsnitt, v~d r i ktig kobling
og ved gode kontakter over alt. Det fins en coil som har to primærviklinger. Den ene av disse viklingene er i funksjon under normal
drift, og den andre kobles inn under start. Når begge viklingene
er i funksjon, leverer den full gni s t ved ca.3 v. spenri.ing. Denne
coil er derfor ikke så føJ::som for spenningstap i primærledningen
under start.
På grunn av kompresjonsforhøyelsen o g p.g.a. at gassens forbrenning tar lengre tid, er pluggene utsatt for større temperaturpåkjenning i en generatorbil enn ellers. Det er derfor nødvendig å
bytte ut vanlige plugger med andre som har større varmeverdi.
Fordringene til en pluggs varmeverdi er at den skal være så kald
at den ikke glødetenner, men ikke kaldere enn ~t den brenner seg
ren for sot og olje. Det anbefales å benytte et pluggnummer høyere i varmeverdi enn fabrikken foreskriver for bensindrift. I
særlige tilfeller, især ved stor økning av motorens kompresjonsforhold, kan det være nødvendig å gå opp to nummer i varmeverdi.
For å gjøre det helt enkelt, kan motoren prøvekjøres med en
spesiell "varmemålerplugg". På grunn av denne prøven er det lett
å bestemme pluggtypen.
Som f ør nevnt må gnisttapet i pluggen rette seg etter kompresjonsfor holdet og coiltypen. Som en god tommelfinger-regel kan
man ved et kompr esjonsfor ho ld på 7 a 7. 5 : 1 bruke et gni s tgap
på 0.4 mm ved bruk a v van li g standar d co i l og 0 . 6 mm ved bruk av
spesialcoil. En må heller ikke glemme viften og dens utstyr er
i god stand slik at oppfyringstiden blir så kort som mulig.
En bil som kjører på generatorgass må p.g.a. gassens langsommere
forbrenningstid ha større, fortenning enn en bil som kjører på
bensin. Hvor stor denne fortenningen skal være må en forsøke seg
fram til i hvert enkelt tilfelle. Vanl igvis dreier det seg om
ca. 45°. Da det riktige tenn i ngs punk tet varierer noe etter gassens sammensetning, er det en s tor fordel om tenningen kan reguleres fra førersetet. Føreren kan da av og til kontrollere om
tenningen har den rette stillingen.
Som sagt er det av stor betydning at det elektriske anlegget er
så godt som mulig og at det er dimensjonert etter det generatoranlegg som skal brukes. Det er i virkeligheten ikke så store
modifikasjoner som skal til for å kunne få et brukbart elektrisk anlegg som tilfredsstiller kravene.

JEG KJØPTE DENNE
U,NDER ENERGIKRISEN
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MOTOREN - VOGNEN
Hvilke vogner egner seg for generatordrift og hva kan gj ør es
for å forbedre trekkraften.
En viktig faktor er her motorens st ørrelse i.f.t. brutt o vo gnvekt. Når man snakker om mot orens størrel se i forbindels e med
generatordrift, mener man motorens s yl indervolum (slagvolum),
som vanligvis angis i liter.
Sylindervolumet kan regnes ut fra de data som er oppgitt i
vognkortet. Som en vanlig regel kan man si at man må (bør) ha
til dispos~jon et sylindervolum tilsvarende ca. 1 liter pr.
tonn bruttolast for å få et brukbart resultat.
Motorens bygning har sto betydning. Det gjelder bl.a. om den er
så kraftig bygget, særlig m.h.t.lagre og stempler, at den tåler
å oppkomprimeres i nevneverdig grad. Dessuten må man undersøke
om det teknisk er mulig å foreta noen nevneverdig forandring av
kompresjonsfor holdet. Dette kan på enkelte modeller støte på
vanskeligheter.
At motoren har toppventiler er en meget stor forde l . For klaringen på dette er at forbrenningsrommet på en toppventilmotor får
en mer konsentrert utforming enn på en sideventilmotor. Når det
gjelder en så langsomt brennende gass ·som generatorgass, har
dette stor betydning. Forholdet er jo at forbrenningen brer seg
fra tennpluggene og utover på noenlunde samme må te som ringene
på vannflaten når man kaster en stein. Videre er det heldig a t
motoren ikke er for hurtiggående.
Gearingsforholdet i bakakselen er også av stor betydning. Det
gjelder at gearingen ikke er for høy. Man kan nesten si, at jo
lavere desto bedre. Fire eller femdelt gearboks er også en fordel framfor tredelt. At bilen og i særlig grad motoren , er i god
stand mekanisk sett, er en selvfølge. Det er jo en kjent sak at
en slitt og utett motor har minsket trekkraft. Nå r det gj elder
generatordrift har man ingen kraft å miste, det g jel der å nytte
motoren helt ut.
De forandringer man kan gjøre for å forbedre trekkraften er i
første rekke å forhøye kompresjonen.
Med en motors kompresjon forståes forholdet mell om det største
og det minste volum over stemplet nå r dette er i henholdsvis
nederste og øverste stilling. Forholdet mell om dis se volum angis
som motorens kompresjonsforhold. Det regnes ut et ter denne
formelen:
Slagvolum+ Kompresjonsvolum
Kompresjonsforhold= ----------------------------Kompres jonsvolum
Kompresjonsvolumet er det volum som dannes over stemplet nå r
dette er i øverste stilling og sl a gvolumet er det volum som
ytterligere dannes når stemplet beveger seg nedover til nederste
stilling.
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Kompresjonsvolumet benevnes i alm. "forbrenningsrommet". Jo
mindre forbrenningsrom i forhold til slagvolum j o større kompresjonsforhold. For å øke kompres j onsforholdet må forbrenningsrommet gjøres mindre.
Å øke kompresjonen betyr meget for tekkraften. For det første øker
motorens trekkraft meget sterkt i o g med kompresjonsøkningen, og
dernest øker gassens forbrennings hastighet. Dette siste har meget
stor betydning når det gjelder en s å langsomt brennende gass som
generatorgassen. Man får gassen bedre utnyttet, hvilket igjen
betyr øket trekkraft og dessuten mindre forbruk av brensel.
Motorens kompresjon er blitt øket mye i de siste årene. Bedre
konstruksjoner og bensin med høyere oktantall har muliggj ort
dette.
Hvor sterkt man bør øke kompresjonsforholdet av henger av motorens
konstruksjon, men man b ør prøve å komme opp i 7 :1 - 7,5: 1 hvis
det på noen måte er mulig.
På motorer som tidligere ble spesialbygget for generatordrift,
ble det benyttet kompresjonsforhold på 8:1 - 9:1.
Det å beregne slagvolumets størrelse er svært enkelt og kan
beregnes etter denne formelen:
d2
V= 3.14 X -4-x h
V betyr slagvolum
d '= sylinderboring
h = slaglengde
De mål man trenger til dette, - boring og slag - finner man i
vognkortet. Forøvrig er disse målene lette å ta.
Forbrenningsrommets st ørrelse er det derimot vanskeligere å beregne. Den enkleste må ten er å må le det med væske v.h. a . et
gradert måleglass.
Lokket må da taes av og legges i vater. Forbrenningsrommet fylles
med væske (helsttynn olje). Med måleglasset måler man den væskemengden som medgår til å fylle rommet. Til det tall man da får
fram, må man beregne å legge til det volum som tilsvarer pakningens tykkelse. Videre må man beregne å legge til dersom stempelet
i øverste stilling ikk e når helt opp til s y linderblokkens overkant og omvendt trekke fra dersom stempelet går høyere. Om man
har å gjøre med en sideventilert motor, må man beregne å trekke
fra for ventilhodene.
En økning av kompresjonen kan gjøres ved en nedslipning av topplokket, ved støpning av nytt toppl okk eller ved å sette inn
høyere stempler. Ved s 't øpning av ny e topplokk k an man også benytte seg av andre s tempeltopput formninger s om kan øk e kompresjonen. Hvilke av disse måter man s kal velge, b lir et spørsmål
som må vurderes og avgj øres i hvert enkelt tilfelle.
Det å slipe topplokket er antaglig den met oden som blir mest brukt.
Gjøres dette må man passe på at det er gods nok slik at lokket
ikke avslipes mer enn det t å l er, og a t det blir fri l øfte høyde
for ventil ene. Kniper det med l øftehøyden, kan dette av h jelpes ved
en dypere nedfres ning a v ventil s etet .
Det kan ofte være heldig å forandre innsugningsrøret, bl.a. for
å få større tverrsnitt på gasstr ømmen, noe som for enkelte motortypers vedkommende er helt nødvendig. Ved å gi innsugningsrøret
en noe annen f orm, kan man hindre a t det blir unødvendig sterkt
oppvarmet fr a ekshaustr øret eller f r a mot or b l okk en.
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Det gjelder å få gassen kald inn i motoren. Det er derfor en selvfølge at arrangement for forvarming av gassen (Hot - spot o.l .)
som er beregnet for bensindrift, må settes ut av funk sjon .
Trekkraften kan naturligvis forbedres ved nedgear ing i bakaks elen ;
- bytte ut kronhjul og pinion -, men dette er en s åvidt kostbar
historie at det bare kan b li tale om det i de aller f ærreste tilfeller. Her skal man merk e seg følgende:
I alminnelighet vil en nedgearing sk j e ved at man ski fter u t
"standard" kronhjul og pinion med andre tann-antall i. f . t . hverandre enn de som står i fra før, men med samme tannmodu l.
Dette er en enkel sak, men i enkelte ti lfeller er det n ødvendi g
å gå over til en annen "tannmodul" for å oppnå det ønskede resultatet. Dette arbeide bør utføres av fagmann.
Det er således mange forandringer og nyanskaffelser over gangen til
generatordrift fører med seg. En del av disse er helt n ødvendige,
andre ønskelige, men kan ti l nød unnværes.
Som en del av dere vet fantes det mange typer og utgaver av gassgeneratoren på markedet den gang de var i bruk. Alle generatorer
som ble brukt skulle være godkjent av Forsyningsdepartementet.
Mang en hjemmelaget patent gikk nok rundt omkring i bygde Norge,
tross disse b estemmelser. Hva skulle 'vi forresten gjort uten
våre bygdeoppfinnere?
Valgets kval; ikke alle typer egner seg like godt til de forskjellige biler og til de forskjellige driftsforhold. Spørr gjerne
eldre folk som har en viss kunnskap når det gjelder dette.
Jeg vil jo ikke direkte kalle Jan Tolfsby for gammel, dog sitter
han nok inne med viten på dette områ det også.
Som et appendix til dette kan jeg nevne a t jeg selv har liten
eller ingen erfaring med dette. I neste nummer kommer a nt aglig
en mer eller mindre komplet t lis t e over de gassgeneratorer s om
var godkjente av Forsyningsdepartementet under krigen.
Her og nå vil jeg nevne at Imbert laget gengassanlegg s om egnet
seg for person- og varevogner med slagvolum (tot al t volum ) over
2.5 liter. De ble her i Norge forhandlet av bl. annet av Fram
Motor Kompania/s, Oslo. I Danmark, hvor jeg selv var en ukes tid
i sommer, kan j eg fortelle at på Aa lholm Automob il Museum finnes
en 1930 A-Ford påmontert et vedgassgeneratoranlegg av merk et Imbert
Sylindervolumet på en 1930 A-Ford er ca. 3.2 liter. Det samme
type aggregat er montert på en 1931 A-Ford. Denne står utst ilt
på Egeskov Veteranmuseum på Fyn. Ellers så finner man, s å vidt
jeg vet, en utgave av gassgeneratoren montert på en Ford på
Norsk Teknisk Museum? Her er nok Jan Tolfsby den ret te å spørre.
En annen sak som er på sin plass å si litt mer om er mont eringen
av anlegget på vognen. Dette varierer selvsagt med de enk elte
typer som finnes, så dette blir kun litt generel le betraktninger.
Når anlegget s ka l monteres må man ta hensyn til anle ggets pass
og daglige stell. De nye anleggene som ble solgt under krigen
var gjerne utstyrt med en bruksanvisning og en monter ingsbeskrivelse. Det kan det være vanskeli g å framskaffe i dag .
Renseluker o.s.v. må være lett tilgj egelige, l ikeså kr aner for
avtapping av kondensvann.Man må i det hele tat t under monteringen
bruke fornuften??
Anleggets forskjellige deler, spesielt filtre og k jølere, må plaseres slik at de virker et t er konstruk sjonens hensikt. Bruk al ltid
stor nok r ørdimensjon. For tr ange r ør gir st or gass has ti ghet som
igjen øker undertrykket. Legg a l dri r ørene i skar pe vinkler, og
lag ikke flere bøyninger på gassrørene enn strengt tatt nødvendig. Der hvor ikke bøyninger kan unngå es, må de være slakke.
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Rørene må heller ikke ligge slik at det dannes vannlåser; påse at de får helling til kondensbeholdere.
Det at gassen er skikkelig avkjølt før den når motoren har stor
betydning for sylinderfyllingen og dermed for trekkraften. Man
bør komme ned i en gasstemperatur ved innløpet på ca. 20 -30 gr.
over luftens.
Kjølingen av gassen må derfor vies stor oppmerksomhet under monteringen. Likeså er det viktig å sørge for at gassen ikke blir
oppvarmet igjen før den når inn i motoren. At gassrøret løper
parallelt med ekshaustmanifolden eller helt inntil dette, er
naturligvis helt forkastlig.
Det som kan sies tilslutt i denne sammenheng er at har man først
fått et anlegg som er godt og riktig montert, og vognen kjøres
og stelles riktig, så er driftssikkerheten ved generatordrift
praktisk like god som ved bensindrift •

.
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Ford A 1931 - brukt som brødvogn - står på
Egeskov Veteranmuseum på Fyn.
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Det forutsettes her at det nødvendige rensearbeid er utf ørt
før oppfylling av generatoren og start av motoren skal fo retaes. Man går da fram på følgende måte:
Først stakes brenselet i beholderen for å fylle eventuel l e
hulrom i fyrstedet. Deretter fylles brensel hvis det i kke er
nok til å starte på; er det nok, f y lles først etter st arten,
og etter at anlegget er kjørt varmt. Av hensyn til vanndamputviklingen er dette det heldigste og det gjel der derfor s ærlig for vedgeneratorer.
Spjeldet for viften åpnes, gass-spjeldet og luftspjeldet
stenges, og viften settes igang. For å få tømt anlegget for
gammel gass, bør man la viften være i gang en liten stund før
man tenner på generatoren. Tenningen foregår v. h .a. en lunt e
av papir, treull e.l. som føres inn i generatorens luftdyse .
Enkelte anlegg har også en spesiell luke for oppt enning. P.
g.a. viftens suging vil flammen fra lunten bli trukket inn i
fyrstedet og trekullene vil straks ta fyr.
Den første gassen som kommer fra generatoren er ikke brukbar;
det er først etter at temperaturen i fyrstedet har nådd en v iss
høyde, at gassen blir brukb ar.
Etter at viften har gåt t i ca. 4 - 6 min . kan gassen som r egel
prøves ved å "tenne på " ved enden av avl øpsr ør et . Den skal
brenne med lang rødligbl å flamme. Er f lammen flakkende og gå r
ut, er gassen for dårlig. Brenner den noenlunde bra, men har en
stor grå kjerne, tyder det på at det er for mye vanndamp i gass en.
Det lønner seg å være tålmodig og la viften gå til gassen er
helt god. Forsøk på å starte for tidlig vil som oftes result ere
i at man bare blir sittende å "male" på s elvst arteren uten å f å
motoren i gang.
Når gassen er "god", stoppes viften og viftespjeldet sten ges .
Sett på håndgass, gi omtrent halv åpning av gass-spjel det o g
sett på tenningen og bruk selvstarteren. I det samme øy eb likk
som selvstarteren begynner å dra rundt, åpnes l uftsp jeldet d .v.s.
sekundærluften, gansks langsomt, litt etter litt, og motor en
vil da starte i det øyeblikk s tillingen av lufts pjel de t er rikti g.
Like etter starten slå r man av en del på gassen. Rus i kk e
motoren, da vil den som regel stoppe. Samtidig stil l es l u f t en på
"fet" blanding. Gassen blir gjerne litt dårligere lik e et t er
starten, og dette svake punkt gjelder det å k omme over ut en at
motoren stopper.
Kr gas:~fen gocf, men motoren likevel i kk·e vil st art e , må feilen
finnes i selve mot or en, og da som oftes i t ennin gsanlegget .
Det er her man må vær e oppmerk som på tennpluggene . Ved kjøring
med generatorgass danner det seg et belegg på plu ggelektrodene
og på isolatorfoten. Dette belegg består vesentli g av pott a ske
og gjør under normal kj øring ingen skade. Det er imidlerti d
meget hygroskopisk, og hvis det under starten, nå r pluggene er
kalde, kommer fuktig gass inn i sylinderen , v il dette belegget
trekke til s eg fuktighet og bli strømledende . Er gassen f uktig
og dertil så dårlig at det første st artfors øk mislykkes , vil
dette forhold kunne oppstå , og pluggene må renses f ør man kan
få startet mot oren.

41
Når motoren er startet og det svake punkt overvunnet, lar man
motoren gå litt på rask tomgang til anlegget er gjennomvarmt.
Deretter fylles brenselsbeholderen, og vognen er klar til bruk.
Kjøring med generatorgass.
Hva man kanskje først legger merke til ved kjøring av en gassdrevet bil er motorens tilbøyelighet til å stanse hvis det ikke
produseres tilstrekkelig med gass i aggregatet.
·
Man oppdager også snart at for å unngå dette, kreves et relativt høyt turtall på motoren. For å holde motorens turtall
noenlunde høyt, må man bruke gearene. Skjalt derfor ned tidlig
ved kjøring i stigninger og skjalt ned ved kjøring med langsom
fart, f.eks. i trafikken og rundt gatehjørner. Gjennom nedgearing oppnås også en større forseringsevne på drivhjulene og dermed en større mulighet for akkselerasjon.
Når man kjører nedover bakke med lite gass ( bare tomgangsåpning av gass-spjeldet ), blir gassforbruket lite og temperaturen
i aggregatet synker raskt. Dette kan avhjelpes ved å stenge
luftspjeldet, da trekken derved blir kraftigere og temperaturen
holder seg oppe.
Tomgangsåpningen på gass-spjeldet må ikke holdes for liten;
motorens turtall under tomgang bør være ca. 1000 omdreininger
i minuttet. Varer et opphold mere enn to minutter er det bedre å
stoppe motoren ennå la den rusle å gå.
Det er i kke bare motorens større treghet som krever til en viss
grad endret kjøreteknik k . Kjøreteknikken påvirkes også ved
større vanskligheter med styri ngen .
Når det gjelder generatorgass-biler med koffertaggregat har det
vist seg at styringen p. g. a. den store tyngden som er plasser.t
på den bakre del av vognen.opphever den ellers så mer eller
mindre eminente stabiliteten på den eller hine bilen. I enda
høyere grad gjør dette seg gjeldende når gassaggregatet er plassert på en tilhenger eller pivotvogn. Det kreves derfor ofte
større dyktighet av førerer ·av gengass- biler enn av førerer av
bensindrevne biler. Dette sier seg selvfølgelig selv - bare som
en ren påminnelse. Hastige og store svigninger av rattet er såleds uheldi g og kan lett føre til uforutsette piknikker i det
grønne - selv om det kan ha sin sjarm når man selv er innstilt på
det. Hvem har vel ikke opplevd å komme ut for en "jazzende" bevegelse med campingvognen når vegen blir for ujevn og svingene
for krappe.
Som før nevt varierer luftbehovet (sekundærluften) etter gassens
sammensetning; det er derfor nødvendig av og til å finstille
luftspjeldet under kjøringen. Med litt øvelse lærer man seg snart
til å bedømme når lufttilsetningen er riktig.
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Etterfylling av brensel må foregå i god tid. Dersom generatoren
kj0res for langt ned, kan man risikere at temperaturen stiger så
høyt at anlegget beskadiges. For vedgassgeneratorens vedkommende må man også huske på at omdannelsen fra ved til trekull tar
sin tid. Skulle man være så uheldig å k jøre generatoren fo r
langt ned kan man risikere at de nederste vedstykkene i kke rekker å bli omdannet til trekull før de når fyrstedet, og dette kan
forårsake en nedtjæring av anlegget. På en vedga ssgenerator er
det nødvendig med passe mellomrom å tappe kondensvannet.
Det er fornuftig -enten åla motoren e l ler startviften gå under
fyllingen. Derved blir mesteparten av gassen trukket nedover i
brenselsbeholderen.
Under kjøringen kan det framkomme uregelmessigheter i generatoren som nedsetter motorens trekk - kraft og som i verste tilfelle
kan forårsake varmebeskadigelse av generatorens deler. Få r man
kull som inneholder forurensninger av sand og grus ned i herden,
vil det danne seg slaggkaker. Dette skal man være spesielt oppmerksom på ved bruk av trekullgeneratoren , men det samme prob lem
kan oppstå om man f å r s and og grus ned i en v e dgassgenerator .
Slaggkakene vil som regel bli liggende i fyrstedets reduks jonssone. Derved opptar de en del av den plassen der reduksjonen av
gassen foregår. Reduksjonen av gassen hemmes og derved blir gassen man får ut dårligere. Dersom disse slaggkakene er store, b lir
tverrsnittet gassen skal passere såvidt meget mindre at det
virker på .samme måte som en innsnevring av fyrstedet (herden).
Dette medfører en temp. økning= skader kan oppstå .

Her ser vi en bil påmontert koffert a ggregat.
Prinsippskisse av samme sees på forrige side.

43
Det er også enda et forhold som gj0r at temp.en stiger når reduksjonen av gassen hemmes ved at reduksjonssonen forstyrres.
Det forbrukes jo varme til reduksjon av gassen og når reduksjonen
avtar blir dermed varmeforbruket mindre, og følgen er temperaturstigning.
Er brenselsstykkene for store, vil de lett henge seg opp i beholderen og det vil danne seg hulrom ved eller omkring luftdysen (dysene). Derved utvider selve forbremningssonen seg nedover og opptar en del av reduksjonssonens plass. Resultatet er
dårlig gass og unormal temperatutstigning.
Dette at temperaturen stiger når forbrenningssonen forskyves
nedover på bekostning av reduksjonssonen, gjør seg også gjeldende
ved tomkj øring av brenselsbeholderen; men temperaturstigningen er
da meget kraftigere. Dette kommer av at når brenselsbeholderen
er på det nærmeste tom, er det praktisk talt ikke noe vann igjen
som skal fordampe og spaltes. Varmeforbruket b lir altså enda
mindre og det oppstår et varmeoverskudd.
Derfor er det me get viktig å huske på etterfylling i god tid. I
mange av de tilfeller - ja kanskje i de fleste - hvor en varmebeskadigelse oppstår kan årsaken sikkert tilskrives at det ikke
er etterfylt brensel i tide.
En a nnen ting som kan fo r å rs a ke varmebesk a di gelse er lek kasje.
Oppst å r lekkasje i an le gget , vil luft utenifr a st r ømme inn på
grunn a v un d er t r ykket anlegget a r b e i der under . De r som d enne
lekkasjen er i a s k e s ku ff en f. e k s ., sl i k a t d en innstr ømmende
luft kommer i ber øring med gassen like etter at den har forlatt
fyrstedet, vil den gassluftblandingen som dannes tennes- -p.-g.-a-.T
gassens høye temperatur. En del av gassen - i.f.t. den luft so'm
str ømmer inn - vil herved bli oppbrent. Denne temperatur~tigningen kan anleggets deler ikke stå for.
Oppstår lekasjen senere i anlegget, f. e k s. i k jø leren eller i
filteret, er gasstemperat u ren sun k et sli k at den ikke vil b li
anntent. P.g.a. en sl ik l e kasj e kan det være vanskelig å holde
en riktig innstil l i ng på l uftspje l det ( sekundærluften). Alle
luker må v ære t e tt e.
Nfl r ma n stopper motoren, skal man alltid huske på å stenge
spjeldet for lufttilsetningen. Dersom dette blir stående åpent etter at motoren er stoppet, vil det p.g.a. et lite overtrykk som danner seg i generatoren like etter stopp, str ømme
gass ut av luftinntaket. Denne gassen som er svært giftig, vil
snart fylle rommet under panseret og derfra er vegen i nn i
f ørerhuset ikke lang. Dette overtrykk slipper man ut ved å åpn e
viftespjeldet. Derved str 0mmer gassen ut av avl øpsr øret for
viften og gj ør ingen skade.
Det er fornuftig å regulere påfyllingen av b rensel slik at beholderen er 1/4--1/3 full n å r k jørin g en skal avsluttes for dagen.
Settes derimot vognen b ort fo r n a tten med full beho lder, vil
vannet i brenselet f or dampe s å lenge temperaturen er høy nok.
Senere vil denne vanndampen kondensere seg og sive ned i fyrstedet. Trekullene i fyrstedet er da neste morgen våte og hindrer en rask start. Det er også å anbefa le at lokket åpnes en
stund for avdampning f ør vognen settes bort, særlig hvis brenselet ikke er t ørt.
Ved kj øring med bensin vil oljen i a lminnelighet b li noe oppspedd, s ærlig i den kalde årstid, og og bli tynnere under bruk •

.
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Ved generatordrift er det motsatte tilfelle. Det er ikke tl l å
unngå at noe mikroskopisk fint kullst øv v i l b li med inn i
motoren, og en del av denne vil havne i ol j en. Denne v il derfor
bli litt tykkere under bruk. Det at oljen har en ten dens ti l å
bli tykkere istedenfor t ynnere, gj ør at man med f or de l kan bruke
tynnere olje i utgangspunktet. Ol j en behøves ikke å s k i f tes u t
oftere ved generatordrift, snarere tvert imot. Den blir r a skt
mørk og ser mindre ren ut, men den har i kke mistet smøreevnen.
Dersom vognen skal kj øres inn og ut av garas j en på b ensi n , må
man være meget forsiktig så ikke motoren ødelegges. Å kjøre med
bensin på en motor som er oppkomprimert for generator drift , er
en påkjenning langt st ørre enn motoren er beregnet f or.
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BRENSEL - VED.
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Vedens kvalitet er en meget viktig faktor når det gjelder driftssikkerheten og en god økonomi.
Når det gjelder brenselsverdien kan man stort sett regne med
brenselets vekt. En kilo er en kil o , uansett tresort, forutsatt
at fuktigheten og kvaliteten forøvrig er den s.a mme.'1'ilnærmet kan
man si at ca.2,5 kg ved tilsvarer en liter bensin.
Veden blir omd~nnet til. trekull i selve generatoren før den kommer ned i fyrstedet. Man må derfor bedømme vedens brukbarhet som
generatorbrensel ut i fra de trekull den lager. Videre må man
undersøke hvilke stoffer veden skiller ut ved omdannelse fra ved
til trekull. Det stoffet man først og fremst tenker på i denne
forbindelsen er tjæren.
Teoretisk sett er jo en vedgassgenerator bygget slik at all den
tjæren som veden skiller ut under omdannelsen til trekull skal
bli spaltet i fyrstedet. Det er en grense for den tjæremengden
som kan spaltes. Det er derfor ikke å anbefale å bruke knott
fra de tjærerikeste treslag. Furu inneholder me.get tjære og
anbefales derfor ikke. Bjørk er i og for seg utmerket, men kan
være meget varierende m.h.t. tjæreinnhold, og er derfor sikrest
å bruke i blanding med annen ved.
Hvor l angt man kan strekke seg m.h.t.vedens tjæreinnhold, beror
i høy grad på vedens tørrhet. En så fullstendig spaltning som
mulig av tjæren i fyrstedet er avh engig av høy temperatur . Stort
vanninnhold nedsetter temperaturen.
Den· beste generatorveden kommer fra løvved og is ær fra harde løvtreslag. Veden må være helt frisk, råtten eller morken ved er
ikke brukbar.
Som før sagt nedsetter for stort vanninnhold temperaturen og
dette fører til at tjære og eddiksyre delvis går uspaltet gjenom systemet - noe som medfører "nedtjæring" av systemet (anlegg og motor). Eddiksyren etser alle metalldeler den kommer
i kontakt med og dette forårsaker gjerne hyppige reparasjoner.
Som leserne skj ønner er vedens tørrhet ikke bare av betydning
for bilens trekkraft og driftssikkerhet, men også for hele anleggets og motorens levetid.
Et vanninnhold på ca. 14 - 16 % ansees som det mest ideelle. Man
bør ikke komme over 20 %.
Veden bør ha en stykkestørrelse på 50 -70 mm. Dersom stykkene er
for store vil de lett kunne henge seg opp. Dessuten kan man
risikere at de ikke blir omdannet til trekull tvers igjennom før
de når fyrstedet. Store stykker gir også dår2igere gassutvikling.
Stykkenes form bør være mest mulig som terninger. Flis og tynnere
skiver lager ikke skikkelige trekullstykker. Teoretisk er kuleformen den heldigste og skiveformen den då rligste.
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Året 1943 beskrev Henry Strand
situasjonen på denne må ten:

i

Adresseavisen

ET TIDSBILDE
Nu stander hver en luksusbil
bak lås og sl å med sluknet r øst,
og folk må gjerne takke til,
med hesteskyss som fattig trøst.
Og hestevrinsk og svepesmell,
og alle tiders h estestell,
ble gjenfødt i en by som før
var druknet i bensin-odør.
Så ser jeg og en gang iblant
en kariol på aftentur,
med kusken foran rent g a lant,
og Chevalier og Pompa dur
i sommerflirt b a k kuskens rygg,
hvor elskende er fri og trygg.
En femmer for en hesteskyss,
betaler seg i form av kyss!
Og alle steder spores slikt,
som spurven gjernest trives ved.
Men uten lort er intet dikt,
om lortens far blir skrevet ned!
Jo mere lort og l a n d s e ns duft,
jo b edre h e lse , b e dr e luft ,
s å s kaff o ss noen h ester fler ,
og sykdom finnes i kk e me r!

i

Trondhj em
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Haugaland Veteranvogn Klubb innviterte til sorrunertreff på SunnHordland Ritell på Stord i tiden 30. mai til 1. juni.
Opplegget hørtes ganske bra ut, så vi ble noen stykker som
stilte på kaien i Mekjarvik klokken 7.00 på lørdagsmorgenen.
Nysted var der med Chevyen, Haaland kjørte jeep, Hamre gjorde
siste turen med Austinen, Geir Tobiassen og Gudmund Skretting
holder seg til A-Ford, det sarrune gjorde Olav Torvund som hadde
reist dagen før. Undertegnede kom selvsagt på gamle Davidson.
Vi må heller ikk e glemme brannbilen som fungerte som nattelosji
for Bernt Gramstad og noen til .
Været holdt seg heldi gvis bra selv det s å litt truende u t, og
turen oppover til Va levåg gi kk pent og pyntelig i underkant av
tillatt hastighet. Riktignok fikk vi en ufrivillig pause på
grunn av en punktering (det var slvfølgelig en A-Ford), men
når man er på tur er det bare greit med en pause i blandt.
På Valevåg fikk vi en laaaaang pause i ferjekøen. Den ble
kortet på beste vis, med sveivegrarrunofon, mat og filming. Midt
i friskeste 78-musikken ble vi avbrutt av hese bilhorn. Det var
følget fra Haugaland som ankom, bare et halvt døgn på etterskudd. Årsaken var fors åvidt grei nok: En 1932 Ford VS tilhørende
klubbens formann hadde fått bakakselsammenbrudd noen få dager
før. Siste natten var gått med til å få den samt en Chrysler
1926(med samme eier) på veien igjen. Begge forsøk var mislykket.
Arvid Johannesen måtte kjøre plastikkbil denne dagen.

J

Litt av kortesjen i ferjekø på Valevåg, vi ser bakparten
av Nysteds Chevy, Olav Torvunds A-Ford, Gudmund Skrettings
A-Ford, Lars Jan Haalands jeep og Per Inge Hamres Austin.
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Vel franune på ritellet hos Severin Eskeland møtte vi for første
gang bergenserne. De kom bl. a. med en nydelig Oakland, en urestaurert men meget velholdt 1934 Pontiac, samt en -36 Chevy
som så ut som den var brukt til å teste spraybokser på . Den var
forøvrig i ganske bra stand, ogmed en omgang sjekk og lakk blir
det en grei bil.
Klokka 2 om ettermiddagen stilte vi opp til opptog og ferdighetskjøring i Leirvik sentrum. Resultatlisten har vi desverre
ikke, men vi gjorde ingen dårlig figur, selv om det kom en
kraftig Eegnbyge midt under de vanskeligste prøvene.
Regnet forhindret dog ikke at filmapparatet ble flittig brukt.
Nysted benyttet anledn{ngen til å filme og intervjue en prest
som tilfeldigvis kom innom med en 52 modell Mercedes.
Etter disse begivenheter begav vi oss tilbake til ritellet
hvor Nysted demonstrerte sine fabelaktige evner som motorsyklist på en 350ccm Ariel. Vi andre forberedte oss til rekefesten
om kvelden på behørig måte.
Søndag ble det litt hastig oppbrudd for oss fra Stavanger, men
vi hadde ihvertfall fått diskutert en del med styret for både
Haugaland Veteranvogn Klubb og den nystartede bergensklubben.
Det er bl. a. avtalt at vi skal ha et årlig fellestreff på
våren. Bergensklubben skal arrangere i 1981 og vi her sør slår
til i 1~82.
Haugaland Veteranvogn Klubb hadde her lagt et godt grunnlag
for en tradisjon vi bør holde på. Ganunelbilens Venner takker
for et trivelig arrangement. Vi gleder oss til neste år.
Steff.

-Hvordan kunne De nd kjøpe en
bil pd toppen av bakken her . .. !

Toralf Tveit fra Bjoa åpnet panseret på sin Mercedes og tok
etter verktøyet. Dermed var det flere fotoapparater s•m
klikket ivei for å forevige det sjeldne øyeblikket.
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LANDSRÅDET FOR MOTORHISTORISKE
KJØRETØYKLUBBER
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Landsmøtet ble avholdt på Helsfyr Hotel i Oslo 16/2 1980. Det
var møtt frem 25 representanter fra 15 forskjellige klubber.
Landsrådet består nå av 18 klubber med tilsammen 5100 medlemmer.
Årsberetningen for 197 9 ble godkjent og det ble bemerket at LMK's
forbindelse med myndighetene til nå hadde vært meget positiv.
Det er således akseptert fullt ut at LMK er en seriøs interesseorganisasjon f or kj øretøyhistoriske klubber.
Regnskapet for LMK er meget beskjedent med totale utgifter i
1979 på 1288,60 kr. Utgiftene til nå har vært dekket av Norsk
Sportsvogn Klubb. Det b le vedtatt at hver klubb skulle betale
inn kr. 150;-. Dette dekk er utgiftene i 1979 og sannsynligvis
også det meste for 1980.
Etter en lengr e diskus j on ble man enige om å opprette et felles
annonsebl ad. Det er meningen å trykke det te som en avis i tabloidformat og sende det u t til alle medlemmer i de tilsluttede
klubbene en gang i året. Det er meningen at avisa også skal inneholde andre ting, f. eks. kunngjøringer, terminlister og andre
informasjoner. Foreløpige un,dersøkelser tyder på at denne avisa
vil koste ca. 3 til 5 kroner pr. eksemplar. Arbeidsutvalget
vil arbeide videre med saken og legge fram et konkret tilbud
til klubbene.
Landsmøtet fikk seg forelagt to utkast til søknader til myndighetene om avgiftslettelser og avgiftsfritak. Diskusjonen
om disse resulterte i at de ble sammenfattet i en søknad som
omfatter følgende punkter:
1. Bortfall av registrerin~savgift og årsavgift for motorvogner
som er 40 å r og eldr e . (Nåvær ende grense 45 år.)
2. Lempninger av registreringsavgift og årsavgift for motorvogner som er fra"JO til 39 år.
3. Lempninger av importavgiften for kjøretøyer som er 30 år og
eldre.
Søknaden om dette er nå sendt og man håper på en snarlig behandling slik at eventuelle lettelser kan bli gjort gjeldende
fra 1981.
Jan Bue David-Andersen hadde hatt kontakt med Norges Brannkasse
angående veterankjøretøyforsikringene. Det var Norges Brannkasse
som var først ute med disse billige ordningene som nå mange andre
selskaper har tatt etter. Nå er tiden imidlertid inne for en revisjon p. g. a. at mange kjøretøyer nå må kalles ·"bruksveteraner"
For at ikke disse skal ødelegge for andre, vil det nå nå bli
flere nye grupper. Klubbene vil motta informasjon om dette så
snart noe konkret foreligger.
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Norsk Sportsvognklubb sa eg villig til å stå som møtearrangør
også neste år.
Arbeidutvalget fikk f ølgende sammensetning:
Norsk Sportsvogn Klubb
Olav Helge
Norsk Veteran Motorsykkel Club
Jan Bue David-Andersen
Veteran
VW-klubben
Bjørn Fosholm
Motorhistorisk
Klubb Drammen
Per Løken
Haugaland
Veteranvogn
Klubb
Nils Rud
Nils Ruud hadde betenkeligheter med gjenvalg p. g. a. de dyre
reisene til Oslo. Gammelbilens Venner har imidlertid sagt se g
villige til å være med å dekke utgiftene. Dette har vi gjort
fordi vi synes det er vikti g å ha med en representant fra
Vestlandet. Haugalandklubben er jo også våre nærmeste venner.
I norske aviser, spesielt Aftenposten har det i den senere
tid ofte dukket opp annonser fra utenlandske oppkj øpere som
tilbyr gode priser for motorhistorisk interessante kjøretøyer.
Det ble vedtatt å t a slike saker opp med hver enkelt utgiver
som tar inn sl~ke annonser. I første omgang har dette ført
til at en henstilling er sendt Aftenposten om ikke å ta inn
slike annomser i fremtiden.
Forøvrig ble møtet holdt i en meget saklig og vennskapelig
atmosfære. Ingen saker ble tatt opp til avstemning. Vi greide
å diskutere oss frem til løsninger som alle kunne godta. Det
viser at samarbeidsviljen virkelig er til stede og at Landsrådet for Motorhistoriske Kjøretøyklubber har eksistensberettigelse.
Steff.

STATUTTER
A. FORMÅL
Landsrådet for Motorhistoriske Kjøretøyklubber (LMK) skal fremme enhetlig opptreden og samarbeid om å
bevare motorkjøretøyer av teknisk/historisk interesse som er 30 år og eldre.
Følgende saker skal prioriteres:
Forholdet til myndighetene, koordinering av terminlister og samarbeide ang. kjøretøyregistre , samt utvikle
samarbeide når det gjelder omsetning av deler og kjøretøyer.

B. MØTERETT - STEMMERETT
Møterett har klubber for kjøretøyer av motorhistorisk/teknisk karakter, godkjent av Landsmøtet .
Kl.ubbene må tilfredsstille følgende kriterier:
Lover, valgt styre, protokoll, årsberetning, revidert regnskap og medlemsaktivitet.
Det kan delta to representanter fra hver klubb, valgt av klubbens styre. som i Landsrådet har ett mandat
tilsammen.
Observatører kan innbys uten at de har noe mandat i avstemninger.
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C. MØTEFORM - LEDELSE
Det skal avholdes landsmøte i januar/februar måned hvert år, eventuelt flere møter ved behov, noe arbeidsutvalget eller minst 1/3 av de godkjente klubber tar stilling til.
Landsmøtet velger klubb som skal være møtearrangør ved det neste møtet, og denne klubb stiller også
ordstyrer til møtet.
Saker som ønskes tatt opp på Landsmøtet sendes den valgte møtearrangør senest seks uker før møtet.
Møtearrangør videresender sakspapirer til landsmøtet til de øvrige klubber senest fire uker før møtet.
De enkelte klubbers terminlister skal foreligge hos møtearrangør to uker før landsmøtet.
Ekstraordinært landsmøte innkalles med minst to ukers varsel. I innkallelsen angis de saker som ønskes
tatt opp.

D. AVSTEMNINGER - BESLUTNINGER
Vanlig flertall avgjør utfallet i alle avstemninger unntatt i saker som skal fremmes for myndighetene hvor
det kreves 2/3 flertall for at saken skal gå igjennom. I tilfelle en avstemning viser like mange stemmer for
som imot, skal formannen i avgående arbeidsutvalg sin stemme avgjø!e utfallet.
Samarbeidet bør sålangt råd er forplikte de enkelte klubber.
Gyldighet: Denne avtale gjelder inntil samarbeidet oppløses eller går over i et forpliktende samarbeide.

E. ARBEIDSUTVALG
Landsmøtet velger et arbeidsutvalg som skal bestå av fem representanter, hvorav en fra den klubb som
blir valgt til å arrangere det neste landsmøtet. Denne representant blir arbeidsutvalgets formann .
Arbeidsutvalget forbereder saker til landsmøtet, følger opp saker vedtatt av landsmøtet og representerer
landsrådet utad .
I tilfelle beslutninger må tas i helt spesielle saker og nytt landsmøte ikke kan innkalles p .g .a. tidsfaktoren,
er arbeidsutvalget bemyndiget til å fatte beslutning på vegne av landsrådet såfremt fire av utvalgets medlemmer er enige i beslutningen.

F.

UTGIFTER
Utgifter i forbindelse med landsmøtene fordeles etter vedtak på de enkelte klubber.

Det er det samme for me g hvor gammel den er. Fødselsda gsselskapet får dere holde et annet s ted!
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