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En A- Ford kan b r ukes til så mangt, f or eks empe l panse rv ogn!
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Enten du er motorsykkel·
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Denne utgaven av Spile h julet har mve stoff om motorsykler. Årsaken
til det er enkel; vi som har signert det meste av stoffet driver
med gamle motorsykler. Forøvrig var det vel på tide å få litt motvekt til alt det bilstoffet vi har servert tidligere.
Denne gangen vil dere se at vi har med noen annonser. Det er for
å f å inn litt penger også. Det er dyrt å trykke et såpass omf a ttende blad som Spilehjulet er blitt.
Det e r en hyggelig oppgave å lage Spilehjulet. Likevel vil vi
n å b e om mer aktiv støtte fra resten av medl~msmassen. Med noen
f å h ede rlige unntak sitter de fleste bare og venter på at neste
ut gave s k al dumpe ned i postkassen. Dette går ikke i lengden.
Vi som j obb er med det går tomme, vi klarer ikke lenger å fornye
os s så my e at vi kan la.g e nytt og variert stoff til hver utgave.
De rso m Spileh julet skal fortsette å komme ut, må flere engasjere
seg i arb eidet med det. Det skjer tross alt såpass mye blandt
klubb ens medlemmer og i klubbens regi at det er nok å skrive om.
Vi b e r ikke om litterære mesterverk, alminnelige, dagligdagse
b ere t n inger og meninger om hobbyen vår er det vi ønsker. Så sett
i gang , de fleste av dere er alminnelig skriveføre. Det er godt
no k .
Værsågod, Spilehjulet er servert.
Oddstein Steffensen.
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OLAV TORVUND til minne.
Det kom som et sjokk på oss alle. Olav Torvund var ikke l enger
blant oss. Det var vanskelig å fatte. Han var så midt i sin
beste alder - 48 år. Vi visste ikke at han feilte noe alvor li g .
Visste han det selv? Olav snakket ikke mye om seg selv. Hans
livshistorie måtte vi plukke ut av han stykkevis.
Han var fra Sunnfjord. Der hadde ha..n også et gardsbruk som en
slektning driver. Han falte nok en sterk tillmytning hit, og
han og Anny syslet en stund med tanken om å flytt e nordover og
bosette seg på bruket. Det ble det i kke noe av. Det ville heller
ikke vært lett når vi tenker på Olavs handicap.
I krigen bodde han på en fjellgard i Nedstrand og hadde en hard
skolevei til sentrum. Siden kom han sarover og havnet på Bryne
der han fikk seg hus og heim på Reefeltet.
Det skal styrke til å bære et slikt handicap som Olav hadde og
likevel være så aktiv. Det virket egentlig som om han hadde en
jernhelse. Jeg ser han for meg der han slenger seg på bare golvet
under biler med blikksaks og sveiseutstyr. Skulle vi klippeplatene til selv og det ble for tungt, sa han bare "Kom her", og så
klippet han med "keivå" som om det skulle vp:,re i papir.
For de fleste av oss er arbeidet med gamle biler og miljoet deromkring en kjær hobby. For Olav var det blitt en livsform. I verkstedet i underetasjen på Ree reparerte han biler av alle årganger,
men det var de gamle bilene han likte å arbeide med.
Svært mange av oss i Gammelbilens Venn er fikk hjelp hos Olav. Vi
hadde vel også tenkt oss at dette skulle f ortset te. Slik gikk det
bare ikke. Garasjen på Ree var en av de sikrest e motes tedene for
gammelbilvenner. Her mottes vi fra s er og nord. Ja, også fra
nord-fylket kom entusiastene innom.
Olav var en av de mest trofaste på klubbens arra..,.vigemen ter, det
være seg moter eller lo p . Han likte og å ha med t r ekkspillet og
repetere gamle kunster.
"Ikkje problem" var hans faste uttrykk om du var i beit for en
del til en Ford. Enten hadde han delen eller og så visste han hvo r
den var å finne. Slik hadde han en utrolig evne til å spore opp
deler i eget distrikt.
Det må også være vanskeligere for redak toren å finne stoff til
sladrespeilet nå. Ikke mange hadde slik omsetning av gamle biler
som Olav. Papirene var i kke alltid i orden på bilene, og papirarbeid var ikke hans sterke side. Derfor satte han sine venner i
gang med å få orden på dette, noe som vanligvis lyktes. De flest e
bilene hadde han tenkt å ha selv. Men mens han ven tet på papirene ,
hadde han funnet kjoper til bilen eventuelt sykkelen. Selv i tider
da det for andre kunne syn es vansk eli g å handle, påstod alltid
Olav at han hadde flere som absolutt ville k j ope a kkurat denne
bilen eller sykkelen.
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Det lar seg ikke gjore å nevne alle de bilene han hadde. Men det
var en han aldri ville kvitte seg med og som ble hans kjennemerke
- hans gule Ford A Roadster 1930. Olav var innbitt Ford-mann.
Han provde seg gang på gang med andre merker, man kom alltid
til at Ford var det eneste rette. Det må vel også kunne sies
at om Olav ikke kunne få en A-Ford til å gå, var det ikke nodvendig å prove. Spor bare Ford-mannen Andreas Dybda.hl etter
Tronåsenl opet.

Olav så det mPrmest som en forpliktelse å kunne kj ore fortere
med A-Forden enn alle de andre ku...Ylne med sine Chevroleter. Slik
var han en stor gutt. Hans store onske den siste tiden var å få
seg en Ford A Phaeton. Dette arbeidet han med i lang tid, og en
uke for han dode kjopte han en meget pent restaurert 1928-modell.
Denne fikk han brul;:t i klubbens siste lop sammen med sine beste
venner, Kristian og Brynjulf og sin yngste sonn Hans Erik. Olav
betydde mye for klubben vår, men jeg tror også klubben betydde
mye for han.
Olav likte å komme seg ut og bescike folk. Da plukket han gjerne
f orst opp Kristian og la i vei til Varhaug for å folge med i
hva Gudmund og Kåre drev med, eller til Gausland for å slå av
en pr a t over en kopp kaffi. Jeg syntes også at det var koselig
å f å s l ikt besok med en prat om de siste planer for en ny handel.
Ol av hadde stor omsorg for barna, og det ville gledet han å vi te
at f amilien vil beholde de bilene han hadde.
Vi s avn er Olav Torvund og lyser fred over hans minne.
01?,f Se1 ·, e
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SLADRESPEILET
Det er lenge siden vi har tittet i Sladrespeilet nå. Mye er
hendt siden sist uten at vi har registrert det, men enkelte små
ting har rukket helt frem til oss. For eksempel at Ianke var ute
og luftet Forden i romjulen. Ikke fordi han hadde lyst 1 men fordi
det var prekær mangel på trans portmidler akkurat da. Det er greit
å ha en veteranbil. To veteranbiler er dobbelt så greit, tre veteranbiler er tre ganger så greit o . s .v. Det er greit å ha et hus
også. To hus er dobbelt så greit. Derfor har samme Ianke kjøpt
seg et veteranhus på Sørlandet. Dette huset er bygget av tømmer,
men har letnet en del i vekt med årene. Marken skal jo ha noe å
leve avl Det er forøvrig en 1910-modell, plas sert på 800 kvadratmeter stein og jord nede på Mandalskanten. Siden han nå var blitt
godseier med jord i flere grevskap, måtte han også ha kjøredoning
med havremotor. Ole Chr. Simonsen var svært glad for å bli kvitt
en av de markspiste kjerrene sine, (han har jo avertert dem i årevis). Formann Ianke mangler nå altså bare havrespiseren. Vi får
ikke håpe han kjøper et markspist restaureringsobjekt av den sorten også.
Det har vært en del handling blandt andre av klubbens medlemmer også det siste året. Vår nye kasserer, Rune Omarstrand har
f. eks. solgt sin A-Ford og kjøpt en 62-modell Rover i stedet.
Dette er FY. Pyton!
Til gjengjeld har samme RuneO gjort noe fornuftig. Han har
sagt JA til å dele gode og onde dager med Torill. Vi utdeler våre
gratulasjoner. Ta-ta-ra-tal
Per Nysted har gjort noe lurt igjen. En del av de pengene
han fikk for Chrysleren viar han brukt til å kjøpe motorsykkel,
nærmere bestemt en Nimbus. som tidligere har tilhørt både Magnus
Dahle, Olav Torvund og Ted-Johnny. Hvorom allting er: endelig
kan han kose seg skikkelig ute på veien. Det s tore h.åpet er nå
at Signe skal kjøre Chevyen, og kjenner vi henne rett, blir ikke
det noe stort problem.
Den samme Per har forøvrig bygd seg en diger dobbelgarasje.
Etter at den var ferdig s å det så tomt ut i en av krokene, så
han kjøpte en MGB til å møblere me d .
Som vel kanskje noen av våre mer observante medlemmer har
lagt merke til, har vi fått et nytt kvinnelig medlem i klubben.
Synnøve Garborg fra Bryne ble første Quinde med eget kjøretøy.
Hun har en 1937 Adler som er ferdig restaurert. Den er antagelig
registrert når dette leses. Tredoble HURRA er herved gjennomført (på red.s kontor) og bekjentgjort.
Vi har flere gledelige meldinger. Denne gangen av aller
beste sort.
I forrige utgave av Sladrespeilet kunne vi fortelle at Kåre Helland og Sissel hadde giftet seg. Denne gangen
skynder vi oss. å fortelle at de i fellesskap har gitt liv til
en ny verdensborger. Gratulerer med veslejenta!

Egentlig ville vi gjerne fortalt om flere lykkelige familiebegivenheter, men for å kunne det, e r v i avhengige av at noen forteller det til oss først. Det er ikke skjedd, så vi får bare dele
ut gratulasjoner og hurraer med rund hånd til alle som fortjen er
det.
Frode Garborg tenke r i kke på armet enn commercials nå. En
titt i matrikkelen avslører at han har flere enn en svenske kan
telle.
Siden vi snakker om commercials, iler vi med å fortelle at
Liva r Hella~d ligger godt an med sin ¾tonns Fa rgo 48-modell. Den
er nå inne i avslutningfasen, men for å få den klar til sommeren
må han jukse litt med skjermer og lykter. Ders om noen har de rette
skjermene og l y ktene liggende må de øyeblikkelig ringe 04-4 8438 9.
Brannb iler IM., vel også regnes som commercials,. altså må v i
her og nå fortell e a t en Opel Bl itz brannbil fra 1937 er overlatt
klubben av Sandnes Brannvesen. Denne bilen e r overlatt i Andrea s
Auesta d,_; varetekt på vi elt spes ielle vilkår. Bilen er al lerede
regi strert og nå driver Andreas og kompletterer utstyret. Til
s ommeren bl i r den å se både her og både der.
Vi viar hørt -lite om b ilhandel det siste året , men vå re gamle
yrk eskremmere svikter som vanlig i kk e. Cvirister Lie 1'1ar nå b egynt
å s elge bilene før han ~a r kjøpt d em , ihvertfall før han ha r fått
dem 1j em. Det _blir s å my e mi ndre bryde r i på den måt 2n. Vi har hørt
om både Opel P4 og Super Six cabri olet , men vi har ikke sett no en
av dem . Heller i kk e en Chevy cab . som han lria dde s ~. lyst pA . I anstendi gvietens navn må vi dog tilføye at b egge - 36 C ·evyene ,,,an s
· har det bra . Den ene har jo vært i dri f t et par ~r n~ , og den
an dre , en Coupemodell, e r kommet s ~. langt at den ikk e lenger 1< o.:n
ka l les en "haug med jernskrot. Det er t ydelig a t dett e konu::er til
å bl i bil i overskuelig fremtid.
1
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En annen av våre vel kj ente 1-1andel smenn, som forøvr i g selger
restaurert veter anolje også , har må ttet starte et l ite utsalg på
a lt det som vi i kke visste at vian lriadde. En av ~.rsakene er at
pol it iet i Sandnes 11ar f å tt bruk for den garasjen vian oppbeva rer
en Opel 1 91 2-modell i.
Ellers kan vi nevne at Per Nygaard nå jobber endel med et
l i t e Troll som også til høre r Ole Cvi r. Vi lriar ikke hø rt at det er
satt no en tidsfrist, men s å lenge ting b eveger se g , nærmer de
seg i hvertfall må let.
Dersom noen har oppdaget en hvit Chrysler på veiene rundt omkring Stavan ger- Sandnes , kan vi forte l le a t den t i llriø rer Sigurd
Frøl2:.nd . Det er en -26 model l som riktignok viar viat t behov for
e_ .del plei e i fr emdriftmaskineriet, men det var jo s~.nn det var
i gamle dager også.
For et år siden flyttet Henrik Lunde hit fra Kristians and i
De r nede v a r han aktivt medlem i Agder Motornist . Klubb og nå
e r ~an altså b litt medlem hos oss. Han har me d s e g a lle sin e
eiende ler , deri b landt en 39 C11evrol et og en 54 Jagua r. Begge
disse b ilene kan vi regne med å f å se en 1,1 el del til i kommende
seso_ g .
Siden vi nå e:r i nne på nye medlemme:~, vil vi benyt te anledningen til å ønsk e både Henrik og al le andre nye medlemme r velkommen til Gammelbilens Venn er. Vi skul le gjerne presentert hver
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eneste en på en ordentlig måte, men f or tiden lar det seg ikke
gjøre. Vi må nok henvise til vår utmerkede matrikk el . Den fort eller jo en hel del.
Matrikkelen er akkurat i nne i en omleggingsfase. Terje
Gramstad er som vi vet en kar med mange i n teresser, d eriblandt
datateknikk. Han har egen datamaskin hj emme i kjelleren. En av
de tingene han har syslet med i vinte~ e r å legge ½ele matrikkelen
inn på EDB. Når det er gjort kan vi legge i nn nye opplysninger
kontinuerlig og ved et trykk på de rett e knap pene kommer et ek semplar av~matrikkelen ut på skriveren med de si s te opplysningene
på plass. Dette gjør at det nå blir vikti g å mel de fra om alle
endringer i kjøretøystallen straks.
Reidar Haukeland hadde flaks nylig. Ved e t til f eldig bes øk
hos det firmaet som driver med det motsatte av oss , n emlig Knoks,
oppdaget Reidar noe som virket velkjent. Han bet a lte 30 kroner
for dingsen. Vel h jemme fikk ½an sine mistanker b ekreftet: Det
var en original radio til 1952 Folkevogn. En rask telefon r unde
til endel forhandlere b r akte f r em de nø dvendi ge delen e f or å
få lyd ut av den også. Hørtes dette enk el t ut? Prøv selv, med
øynene igjen finner du ingent i ng .
På motorsykk elfronten s kj er det fakti s k ganske my e for tiden.
Magnus Dahle har r estaurert den Horex'en han kjø r t e en del med i
fjor og nå skal han til med enten en Horex til, en 58 modell,
eller en 58 modell Maico.
Ingvar Espedal har hatt gå-sakte-ak sjon i vint er (sier han
selv), men en 1938 350cc NSU er nå ferdi g og skal re gistreres
til våren. Etterpå skal han til med en 47 modell Roya l Enfield .
Da vi spurte om den var tenkt ferdig i l øpet a v n este vinter,
fikk vi til s var at "det k an hende; hvi s været b l i r då rligl "•
Håkon Mageli har fått tak i en sidevogn til å henge på sin
Norton. Det var visst endel arbeid med den, så han regner ikke
med å få den klar til sommeren , men hvem vet, det er enda noen
måneder igjen.
I kjelleren hos J a rle Eide s kjer det tin g he le t i den. Omkring 1. juni i fj or var 3 Zttnda pper ferdi ge fra s aml ebå ndet der.
Det var Jarle, Gaute Bakke og Gunnar Mj øl hu s som re gistrerte sine
KS 750 1 er med reg. nummer etter viverandr e. N3i, legger Jarle siste
hånd på en 1935 Rudge Special, samtidi g er han begynt å klø på
delene til en BMW R75. Innimellom har han også ha tt tid til å
hjelpe undertegnede og mange andre med spesia l jobb er som ikk e
lar seg utføre hj emme på kjøkk enbenken.
Arne Eftestøl har også r egistrert en sykkel siden s ist vi
skrev Sladrespeilet. Det er en Ariel 43 modell med en litt eldre
500 cc motor. Den e r ikke di r ekte ori gi nal, men er likevel et
eksempel på hva man gjorde f ør i tiden f or å holde en tro tjen e r
i gang etter a t o rigina lmot oren var oppbru kt. Dette e r o gs å en
del av hi s to r ien!
Undertegnede har forøvrig også fått i gang sin 1937 Norton.
Den første prøveturen rundt huset er unnagjort og til våren vil
også den bli å se med skilt på .
Dersom det nå skulle mangle noe sl adder h~r, be r vi
om at noen hvi s ker det s å pass høyt a t redakt øren k an f å det med
i neste utgave.
Steff.
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AUT. KJØRESKOLE

Kontor og teorilokal.e:
Madlavn. 9 - 4000 Stavanger ·

kl. 9.00-15.00

(04) 53 54 63
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Fru Molly Roff med sin hvite Vauxhall Victor.
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~uinbelig bilist!
Er Molly Poff landets eldste kvinnel ige b ilist? Hvis ikke, så
er det i hvertfall ikke mange som er i stand til å sette seg bak
rattet etter at de har passert 90 år . Jeg leste nylig om en
fransk grevinne som fremdeles kjørte bil etter å ha passert 100,
men det hører jo til sjelden~etene.
Molly Pof f kom til Norge i 1 909, 1 7 fi,::r gammel. Hun er født i
Wales og ble gift med en engelskmann i Sandnes. Han drev Sandnes
Kamgarn Spinneri. Med h ennes bakgrunn var det vanskelig å tenke
seg å være foruten bil n år hun bosatte seg i No rge.
- Vi v ar nok blandt de aller første i Sandnes som hadde bil. For
å f å førerkor t tok jeg timer hos Pe ine rt Oftedal med egen bil.
Det v ar også g jennom 11am vi skaffet oss bensin. Man måtte v ære
selvrjulpen på mange vis den gangen. Dekk var det a v og til så
som så med, og å skifte ~j ul ~ørte med, også for en kvin1 1e.-

Fast eller problem?
1- 6 e r Poff ' s Cross ley , 1- 1498 er er
Na p ie r . Bildet e r
tatt i Tro~~sen i
1 91 9 .

Den første bilen ~un kjørte var en engelsk Crossley (1- 6 ).
Denne b ilen brukte de også på en tu r o ver Tronaasen i 1 919.
Turen g ikk bra, selv om Tronaasen var i noe dårligere stand
e nn i dag , ja!

De kjørte bare
den ene ve ien
over T ron aasen .
Vei en ,·,jem gikk
vi a jernbane .
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Fru. Roff var distriktets andre kvinn elige bilfører , men hun
var nok en av landets første med egen konebil . Den første,
som ble bestilt fra England, var en lit en høy rera ttet AC.
Det var en sportslig, åpen toseter, men den var no e lett
for datidens norske veier. Det var skrekkeli g hump ete mellom
Stavanger og Sandnes, og turen tok som oftest bortimo t tre
kvarter.

Fru Roff's første
konebil, en liten
AC.

Vi må kanskje legge til at alle bilene ti l f am ilien Ro ff frem
til i dag 1'iar vært høyrerattet. Fru Roff kan .:'rer.1del es ikke
tenke seg å kjøpe noe armet. Alle bilene e r best: ilt fra England, og det har ikke vært noe problem å selge cer.1 ett er at
de er blitt skiftet ut. Vim~ også nevne at a: : e ]o f f 's biler
har vært engelske. F ru Roff kan ik ke tenke seg 2 kj øp e noe
annet. Hun e r selvf ølgeli g i kke i tvil or:1 a :: ce b est e bil ene "
ble laget før i tiden , man kan li k eve: i kke skjøn n e a t engelsk
bilindustri har N ,tt så dårl i g :::'.'eno . .,e . ::)e:: var jo de som solgte
flest biler i mange l and i 50- årene . _ :ver- .:'all h ar alle
Roff's bile r vært pål ite li ge og i kke g i :: t c~ noen særlige
plager.
Vi m.8i. komme litt tilbake til de forskjelli ge b i lmerk ene Ro ff
har 11att opp igjennom årene. Vi har allerede nevnt Cro ssley og
AC. Videre fulgte flere fo.rnemme merker fra den britiske bilindustri, slike som Armstrong Siddeley, Humber o g Ro ver. Både
Humber og Rover var litt tunge å håndtere for en dame, men det
var stødige saker og nydelige på langtur. Fru Ro ff og mannen
har vært over i England med bilene ved fle re anl edninger , og
hun må innrømme at 1.mn likte trafikk-kul tu ren i England bedre.
Etter 1945 hadde de også bil fordi mannen t rengte de t i sitt arbeid. De hadde flere forskjellige typer, men det g ikk nokså mye
på Humber og Rover. Da så herr Roff døde i 1960- å rene hadde de
en Humber, men fru Rof f syntes denne var noe stor og tung for
en dame, hun hadde jo passert 70 for fle re år siden .
I 1 967 tok fru Rof f h jem en mindre bil fra England , nemlig en
1963 Vauxhall Victor, - selvfølgelig høyrerattet. Denne bilen
kjører hun med den dag i dag. Hun holde r selv b ilen skinnende
ren og velstelt innvendig, og den har gått som en klokke i 15
år nå. Selvfølgelig er det kommet litt rus t på den, men noe
annet er vel ikke å vente av en 20 fir gammel bruksbil. Vi må
heller ikke glemme at Vauxhall ikke var de mest rustsikre bilene
den gangen de var nye.
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Armstrong Siddeley
ca. 1930. Ikke den
perfekte konebilen
men god på langtur •

.
.
I sine yngre dager var nok Molly Roff en fartsglad dame. Hun
likte å kjøre fort. Med ~rene har hun nok blitt atskillig roligere av seg. Hun liker ikke å kjøre nede i selve sent.cum av
Stavanger, men allers har hun ingen problemer med å følge dagens
trafikk. - Jeg blir ikke irritert over å må tte l>Jøre i kø til
og fra Sandnes vivor min datter bor. Jeg var noe skeptisk da jeg
bega meg ut på motorveien for første gang, men n8, gå r det strykende. Jeg 1,101der meg i 11 øyre felt i ca. 70 km/t, og er det
noen som vil forbi, S8, er det fritt for. Fru Roff har kjørt boTtimot skadefritt i alle disse å rene. Bc re
· engang ½ar det h endt et u h ell. I 1921 løp en s m~ j~n t c på bilen
og ble noe skadet. Fru Roff ble fratatt f ørerkortet f o r noen
dager, til man fikk brakt på det rene at 11un ikke kunne la3tes
for u 11.el let.
En annen opplevelse ~adde hun for et par år siden: En trailer
kom bort i den venstre forskjermen vi enn es under forbikjøring
på motorveien. Fru Rof f b r ukte 11ornet, men trailersjåføren fortsatte som om ingenting h adde h endt. Fru Roff ble irritert,
klemte gassen i bunn og satte etter. Hun fikk stanset ham.
Fremdeles gjør fY·u Roff som i gamle dager: Hun fyller matkurven
med 'ms r jelpens produktey og drar sammen med venninneflokken på
landtur n~.r været innbyr til slikt.
Så hvis du ser en nydelig hvit Vaux h all Victor med en eldre dame
bak rattet (på viøyre side, takk:), så e r det 11elt sikkert fru
Molly Roff.
RuneO.

J..
-MITSUBISHI

HARALD lUDUIGSED I
BILFORRETNING - VERKSTED
4300 Sandnes - Tlf. (04) 67 48 88

J..
-MITSUBISHI
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PIONERERFARINGER
(sakset fra et aammelt nr. av Motor Cycle)
Det var like etter den første verdenskrigen, at det gav seg slik at min
far var i stand til å investere i en brukt motorcycle.

Jeg tror en kort

beskrivelse av denne første motorcycle'n er på sin plass.
Dens navn var Moto-Reve, laget på kontinentet et sted.

Motoren dro bak-

hjulet via en V-rem, og en eller annen glup konstruktør hadde montert et
pedalende arra.ngerpent, ikke så mye for å starte utysket, 'Pen mer for å f ,
·tråkket hjem, skulle det vise seg.
Moto-Reve'n hadde vanligvis en rekkevidde på 5 km før skjæring.
Dette kom av at far a.ldri lærte at motoren trengte to-tre pump olje fra
håndpumpen for hver femte km. istedenfor et pump som håndboken
anbefalte.

Det ble derfor helst en fem km's motorcycle tur, så et skrik

fra et skåret sterppel, og deretter 5 km hjem pr. pedaler, oppløsning av
diverse deler og så var det på'n igjen.
Etter noen uker med korte turer og mye
Moto-Reve'n ikke var tilfredsstillende
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mekking", ble det bestemt at
transport.

likt med en kamerat i en White and Poppe,

Far byttet derfor

(heretter kalt W & P).

Denne maskinen trengte en liten renovering før den kunne tas i bruk,
d.v.s. at den ble rullet hjem, komplett demontert og deretter bygget
opp.
Den kommende våren kunne derfor et grått beist trilles ut i den
strålende solen, for årets første tur samt jomfruturen med vår W & P.
Sykkelen var ikke, som den forrige, utstyrt med pedaler, noe som
automatisk ville føre til en masse fysisk trening ved et eventuelt
havari.

Startdrillen for denne maskinen krevde en masse atletisk

aktiv i_tet.
\

r,Far satt midt i
gaten og ropte
"den aår - den
aår". -

.

t

t !
i

1&
Eksosventilløfteren ble aktivisert, forgasseren tippet, vibratortenningen
koplet inn og far åpnet vadmelsjakkens knapper for så å galoppere
ned vår gates drøye km. -

Ingen ting hendte, forga.sseren dryppet

dyre dråper, tenningen surret infernalsk og far løp.

Etter å ha byttet

rped vår loka.le politikonstabel om å løpe 10-15 km, ble W & ·P'en trillet
i hus.

En rask sjekk av motoren konstaterte fullstendig gal

registerinnstilling.

Det står: "Få hjelp av e:n me:ni g
soldat eller gartner til å skyve
maski:ne:n i gang".
"Hvor får VJ.
tak i e:n så:n:n :nå for tide:n.'? 11

~,.

MOTOREN STARTER!
Etter at far 0g cyclen var trimmet opp etter de fysiske utskeielsene
hans første f0rsøk hadde medført, kom det fullstendige mesterverk.
..

Startritualet ble raskt gjennomgått, inn med ventilløfteren, click-clickbensin i rpengder, på med vibratoren, og så bar det av gårde.

Etter

ca. 20 rpeter ga far på med et kraft-rykk, slapp ventilløfterspaken 0g dermed hørtes et enormt brøl av en motor på full åpning.
tatt fullstendig på sengen!
fotbrettet, forgjeves, han

Faderen ble

Ha.n prøvde frenetisk å få en fot opp på
prøvde å få tak i gasshendelen,det også

forgjeves, og nå hadde han ikke krefter til å klemme inn ventilløfteren.
Derrped fikk han bena i utakt og landet på ryggen med et brak, etter et
ukorrigert C-m0rpent, mens motorcyclen beskrev en sjanglende kurs opp
gaten ca. 50 rpeter før den la seg over på siden og st0ppet.
fTlidt i gaten og gaulet henrykt: "den går - DEN GÅR" ! !

Far satt
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Motorcyclen ble i tiden etter dette brukt flittig , med større og
mindre hell, inntil en vakker dag da far plutselig kunne observere en
høyre svinghjulshalvdel på vei mot LONDON i ca. 180 km.t.
Hullet som svinghjulet etterlot seg i veivhuset var så l i te repar erbart
at vi solgte sykkelen som vrak, og gikk ut i felten for å prøve å skaffe
noe nytt og bedre.
FORBIKJØRT AV EN DAMPVEIVALS:
Den neste sykkelen var en

3½

hk Rover, som kunne skilte med to qear.

Det ene va.r ved kjededriften og det a.ndre ved beltedriften.

Gear-

skiftingen foregikk ved at man banket og rykket, samt manipulerte en
jern-stang som var plassert omtrent like foran setet.

Resultatet var

forsåvidt uinteressant, siden høygearet var alt for høyt,

(motoren

dro ikke) og lavgearet var så lavt at man fikk problemer rned balansen.
En dag ble vi forbikjørt av en dampveivals som

raste opp gaten vår i

ca.• 10 km/t, mens vi skranglet avgårde i lusne 5.

Føreren av veivalsen

kostet på seg et glis, snudde skyggeluen og la seg over rattet for riktig
å briljere. Etter denne forsmedelsen skrapet far Roveren i avsky.

Den påfølgende tohjuling var en "ny" sykkel, en 1917 3.5 hk Triumph med
3 gea.r i bakna.vet.
Dette va.r en virkelig godbit for far,

ikke ba.re var det tre gear, men

også peda.ler, noe far satte umåtelig stor pris på.
Triumphen var så pålitelig at den nærmest var kjedelig, den gikk s om e n
klokke helt til en dag da plutselig 2 gearet forsvant.

Etter en del plundring med, og justering av utenpåliggende "learn ikk",
ble baknavet derponteret og b~agt inn på fa.mi liens kjøkkenbord.

Far l a

frem navet, brettet opp skjortearmene og skudde av den lettest t ilgje ngel i
mutteren, den som holder navet sammen som en enhet.

Ziing sa d et og

dermed satt clutchfjøren som en øks i taket, gipsen drysset ne dov er våre
bøyde nakker og over en mølje av ekspressdemonterte geardeler, far s å
opp meget bekymret.
Etter en masse prøving og feiling ble navet montert, og den fø lgen de
søndag skulle motorcyclen med dens nyrepa.rerte gearnav utprøv es.
ut til å gå godt, helt til vi stoppet for en liten justering li ke
byen.
så

Al t så
tenfor

Fars metode for starting av Triurnphen va.r å løpe den i gan g , o g

hoppe ombord akkurat når den tente.

Denne metoden ble fu lgt nå også

etter justeringen, og alt gikk godt helt til far hadde "tatt av"
fra bakken for å lande i salen.

Da sto bakhjulet rped et br ak, far

fortsatte sitt svev over styret med det resultat at vadmelsbuksen ble
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hengende fast i karbidlykten og dermed røsket han av en diger flenge av
buksen i den UTTliddelba.re nærhet av hans edlere deler.

Va.dmelsflengen

flagret lystig fra toppen av lykten, mens faderen desperat så seg om
etter noe å skjule sine nylig blottede edelheter med, vi sto nemlig like
utenfor vår by's lille kirke som just nu tømte sitt innh0ld ut på den
selvsamme la.ndevei hvor far nettopp hadde utført sine turnøvelser.
Fa.rs desperate blikk stoppet ved min jakke, og rned den sorp forkle
va.klet vi hjem under presset av en gjenstridig Triumph.
EN VETTSKREMT PASSASJER.
Den neste sykkelen var en hel ekvipasje, d.v.s en ex. krigs-Douglas
med sidev0gn, standard i alle henseender, bortsett fra en ting, nemlig
gasshendelen s0TT1 gikk den gale veien.
Denne lille "finessen" førte en gang til at far og hans passasjer, en
liten, rpen gneldrete franskmann, fikk en flying-start ned en bratt bakke,
med påfølgende ukontrollerte bakkenedløp.

Franskmannen hylte av sine

lungers fulle kraft, mens far desperat prøvde å tøyle sin løpske kriger.
"Franskrpannen hylte av sine
lungers fulle kraft".

•
,

"

,,

------···., ,,. ,._
J'~A

"Dødsrittet'' 2 ndte bra, riktignok ute på e t

jorde med et rpassakrert

gjerde på slep, rpen uten menneskelig ødeleggelse,

ja kanskje bortsett fra

at far for evig berøvet den franske nation en håpefull motorcyclist.
Franskmannen nektet viderebefordring med fars utemmede ekvipasje, og
f0rmelig krøp til nærmeste jernbanestasjon.
Akk ja, det var andre tider.
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PORTRETTET

Navn:
Årgang:
Bosted:
Yrke:
Stand:

Pe r A. Smedbe rg
F ørkrigs.
Hauge i Dalane
Bergingeni(?lr.
Gift, pappa til
en jente som er
begynt med lakkf ferner .og stAlbørste.
Bakgrunn: Moto~syklistsønn.
Faren kjørte mc.
fra ca. 1915 til
1 950.

Etter utallige turer til Hauge i Dalane i ernbeds rpedfør, oppdaget jeg
plutselig en dag at der nede bor en virkelig rnotorsykkelentusiast, til
og rped en rped røtter sorn rnotorsyklist i rnotorsyklingens gul la.lder
(subjektiv vurdering fra skriver), nernlig 1950 årene.
Ca. 1951 var PER SMEDBERG'S debutår sorn rnotorsyklist, den gang på en
Sachs-98 37 modell av førkrigs rnodell.
Gnisten var slått, og sansen for tohjulingenes særegne dragning
resulterte i et raskt forbruk av en 4T. NSU-fox.
-53 rp0d.

Triu~ph Thunderbird

Zlindapp KS601S - Grønn elefant+ diverse BSA'er og frem til

en eksotisk Velocette Thruxton (EKTE) av årgang 1965.
Denne sykkelen ble kjøpt hos den legendariske Hans F. r1essel l i
TrondheiTfJ, samme by sorn Per er født og oppvokst i, forøvrig har vi
altså foran oss en ækt trønder, til og rned en som har pleiet et
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personlig vennskap med H.F. Messell helt fram til i dag, noe som borger
for en god oversikt over og interesse for motorsykling både her hjemme
og ute.
Apropros MC-touring, så har dette vært en fast foreteelse for Pers.
i alle år, fra de tidlige femtiår, alene, eller med kamera.ter.

Med

tiden også sammen med konen Else fram til datteren Inger kom til verden,
og sykkelen ikke lenger var innholdsrik nok til en fa.mi lie på tre.
Turene har gått i Norge så vel som Finland, Sverige, Tyskland, ja
stort sett samtlige land på kontinentet samt bak jernteppet, og
selvfølgelig også til ENGLAND.
Senest i år var har på en . ukes tur til Skotland, og tilbakela ca.
3000 km. på en uke der borte.

Sykkelen han bruker i dag er en

1971 BMW R60-5, som har vært hans fra den var så og si ny.
I tillegg til denne sykkelen har han i de senere 3-4 årene restaurert
en SAROLEA 600 T 1937 modell som i disse dager stråler ferdigrestaurert
og nyregistrert.

Arbeidet er utført hjemme i kjelleren for en stor

del, og er gjort slik alt veteranarbeide burde vært gjort, så og si helt
på egen hånd.

Til og med lakken er påført selv, dels med pensel og dels

med spray, og resultatet er virkelig flott.
Det neste objektet er allerede innkjøpt, det er noe så spesielt som en
AR.DIE - 1933 modell, sideventilert

tysk sykkel, og i følge Erw in

Tragatsch himself er denne modellen noe av en sjeldenhet.

Per traff hr. Tragatsch på en motorsykkelmesse i Køln i å r,

( Per h ar

vært fast gjest d e r i flere år) og fikk en god "drøs" med den gamle
mester, som bl.a. ha.r forfattet "The illustrated Encyclopedia of
Motorcycles.
Når det er tale om Motorsykkelutstillinger så kan det nevnes at Per
har vært "først i køen" på Earls Court i rna.nge Å.r, he lt t il d e t b l e
for japansk der borte. De gode gamle dagene var visst noe helt en e stående og spesielt, det er bare så inderlig synd at vi ikke får
anledning til å 0ppleve noe av denn e engelske storhets t ide n i motor sykling
i "levende live".
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Jeg har til slutt lyst til å nevne at Pers. har fulgt utviklingen av
rp0torsykkelen, og rpotorsyklisrpen på nært hold, iallefall siden
krigen.

Jeg er derfor sikker på at ha.n ka.n bidra. rped rrange tips, både

fra sin helt private "erindringsbank'', og fra sitt rikholdige "Bibliotek".
Jeg ser fram til å få se Saroleaen på et eller annet treff til neste
vår.

M'(!;!f:~l~ fK
BOKS 529 -

4040 MADLA

TLF. 04-·5574 I4
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VETERANBENSIN.
Det finnes enkelte innenfo r vå re rekker som har et helt firkantet syn på dette med originalitet. De gnåler og klager
dersom de må fylle moderne bensin på en veteran. For å tilfredsstille disse personene har vi fremskaffet et par kurver
som viser hvilket oktantall man får ved å mikse litt med bensinen selv. På det ene skjemaet har vi vist hvordan man går
frem for å lage 70 octan bensin av 93 octan.
Gammelbilens Venner tar intet ansvar for uventede resultater
av -en slik blanding.
Dersom noen ønsker Veteranol j e, kan de oppsøk e et av våre
medlemmer i Sandnes som har peiling på ol je. (Dette var reklamen).
Dersom noen har en god oppskrift på veteranluft til dekkene
tar vi den gjerne med i neste nummer. Vi kunne tenke oss en
blanding av møllkuler og morgen-etter-julebord-pust !

"Den er så ori gina l at den nekter å gå på annet enn lavokt an
bensin!"

J,
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HISTORIEN OM S.U. FORGASSEREN OG EN SPESIELL BIL.

tidsrommet 1973-75 brukte jeg det meste av min fritid
til a reise England pa kryss og tvers for a spore opp

I

0

0

0

deler til en Morris 10 1933. På en av mine turer til
Devon i Sør-England kom jeg over en rar liten bil som
sto bortgjemt i

en garasje.

Den syntes a være bygget
0

på Morris komponenter, så jeg kontaktet Morris Register
for å få flere opplysninger.

Der ble jeg fortalt at

bilen var en "Skinner Special".
i

Den var den ene av to

sitt slag og en bil som man trudde var gått til grunne.

Ved å grave dypere ned i bilens historie viste det seg
at den hadde en direkte forbindelse til S.U. forgasseren
opprinnelse.
I

1910 startet brødrene G.H. og Carl Skinner firmaet

"S.U. Carburettor Company".

S.U. står for "Skinners Union"

og betegner samarbeidet mellom brødrene Skinner.

Som

mange andre pionerer, utviklet G.H.Skinner sine tekniske
talenter ved å forsøke å forbedre de bilene han eide.
Hans fjerde bil som han kjøpte i

1903 var svært mangel-

full når det gjalt å forgasse bensinen.

Bare ved en

bestemt omdreining fikk motoren den riktige luft/bensin
blandingen.

Skinner forbedret denne forgasseren og i

1905 patenterte han en konstant-vakum anordning med lærbelger i

et vakumkammer.

--

S.U. forgasser 1905

Den moderne S.U. forgasserens virkemåte,
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Morris benyttet første gang S.U. forgassere i

1922, men

gikk allerede neste år over til Smiths forgasser.
I

1925 patenterte Skinner den typen S.U. forgasser vi

kjenner idag med stempel og konisk nål.
Denne nye forgasseren imponerte William Morris, og for
å

sørge for at Morris fabrikken fikk de nødvendige

leveranser av forgassere kjøpte han S.U. Carburettor
Company og flyttet det fra London til Birmingham.

Carl

Skinner ble firmaets leder og hadde denne posisjonen
helt frem til 1947.
Ved begynnelsen av 1930 tallet var det priskrig mellom
produsenter av små biler og Morris var stolt av i

1931

å kunne annonsere med "The First f.100 Saloon Car" eller
"The !100 Morris Minor".

(J

.,,_.._

..

1931

Tidlig i

I

~> -

~

:

'

f, 100 Morris Minor

1931 ble Carl Skinner involvert i

forberedelsene

til å lage en spesiell enseter versjon av den sideventilerte
Morris Miner.

Bilen skulle brukes til reklameformål på

Brooklandsbanen.

Ideen var å få en Morris Minor til å gå

fortere enn 160 km/t, og derfor ble karosseriet laget
lett og pilformet.

Carl Skinner benyttet vindtunnelen

hos Wolsley Aero Engine Plant i dette arbeidet og bilen
fikk endel ustandard deler som bl.a. Power Plus kompressor.
Ved de første forsøkene viste det seg at karosseriformen
hindret riktig kjøling av motoren og nesepartiet måtte
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"Skinner Special"
derfor modifiseres, men den 12.august ble 100mph nådd.
Nå viste det seg at denne rekorden allerede var satt av
en kompressormatet Austin Seventså Morris bestemte seg
så for å få bilen til å gå rimeligst mulig.

Senere samme

året ble det annonsert med Morris Minor som {100-100mph1 OOmpg.
Etterhvert fikk Skinner Special mange modifikasjoner, bl.a.
aluminium karosseri og Zoller kompressor.

Bilen var nå

kjent som "The Red Special" og ble kjørt av Carl Skinners
søn Peter ved Shelsley Walsh (Englands best kjente hillclimb bane) der han satte en rekke rekorder.
I

1937 fikk bilen ny motor, en 4168cc Hudson rekke åtter.

Motorens enorme lengde i

forhold til bilen gjorde at

mellomakselen bare ble to tommer lang.
Etter krigen ble bilen kjøpt av Ted Lloyd-Jones ved Triangle
Filling Station.

Lloyd-Jones var interessert i

spesielle

biler og hadde bl.a. laget en bil han kalte The Triangle
Flying Saucer med Rolls Royce Merlin motor1
Senere forsvant The Red Special inntil jeg ved et tilfelle
kom over den i

1975 i Devon.

Den andre Skinner Special (The White Special) ble laget
til Carl Skinners datter.
Fitzpatric i Middlesex.
Harald Tønnesen

Denne bilen eies n å av John
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Om a kjøre motorsykkel.
0

Folk tror jeg er idiot når jeg kjører motofsykkel.
Jeg forstår dem godt når jeg nærmest faller av sykkelen, dødstrett og med krumme knær som jeg ikke kan ret te ut . Motorsykkelen tåler ikke mye logikk. Jeg likeP: , den a ll i k evel.
Selvfølgelig kunne jeg hatt bil. Men jeg har bnre
motorsykkel. Jeg har kansk j e klaustrofobi o gså - i en eller
annen overført betydning. Det setter meg i stand til å sammenligne de to kjøretøyene.
Jeg pleier å si at motorsykkelen er r a skere enn
bilen, kjøreegenskapene er bedre, farten gjennom svingene st ørre,
parkeringen lettere. Og at man kan kle seg mot regn og kulde.
Dette er rasjonaliseringer som lyder mindre overbevisende enn
mange andre. Jeg har sammenlignet med klokken, og den ti~en jeg
tjener på sykkelen, bruker jeg til åkl e av og på meg. Kjøreegenskapene er riktignik bedre enn husholdningsbilens, men siden
jeg -er mye mer utsatt, må j eg kjøre med mye større sikkerhetsmargin. Når bilen får bulk i skjermen, ligger jeg på nesen. I
bytrafikk svarer det seg best. Jeg kommer hurtig gjennom trafikken og parkerer l ett , men s å stå r j e g der på f or t auet, rundkledd og med h jelmen under armen
For mange år siden, mellom f ørste og andre verdenskrig, kjørte mange mennesker motorsykkel. Noen av dem kjører
ennå. Det er eldre menn som kjører velholdte maskiner av ikke
helt siste modell. De kjører med fullstendig kontroll av maskinen, uten temperament men med fin flyt og fullstendig overblikk.
Så møter man unge menn på scooter eller moped, i gult oljetøy
eller pen frakk. Det er gymnasiaster eller studenter som kjører
det billigste fremkomstmiddel de kan. De er sjelden ekte motorsyklister, de gjør det kun av nød. Den dagen de tar sim eksamen
kjøper de bil.

54 km/t nedover hovedgata!
Hva tror du dette er, en
drag-strip?

Endeli g er det l ærj akkene. Dem ser man bare
bakfra, de kj ører de r askeste, beste og dyreste maskinene. De
kjører dem fordi de uten forbehold sier og gjør h~~ de vil.
Det er noe sunt i innstillingen. Det er i de beste kretser blitt
et fullgodt intellektuelt uttrykksmiddel å smelle med dørene.
Man kommer i et eget selskap med sim motorsykkel
Verkstedene gir ikke kreditt; mange av motorsyklene eies av
unge, impulsive mennesker, og mekanikerne har erf aring for at
de kan f ølge en plutselig innskytelse og stikke av fra regningen.
Det er en hard verden og sykkelen er k jøpt på avbetaling.
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Om våren skal alle guttene plutselig ha sykkelen i
orden og verkstededene har lange ventelister. Det medfører at
jeg selv må ha kjennskap til de indre delene, så jeg kan holde
dem i god stand. Det er nydelige mekanismer, for motorsyklene
er ofte fabrikantene yndlinger. Nykonstruksjoner kan prøves før
de puttes i bilene. Det er både tradisjon og fantasi og godt
håndverk i en motorsykkel. Når jeg kjører langs landeveien kan
jeg se for mitt indre øye hvordan stempelet går opp og ned i
sylinderen, ventilene åpner og lukker seg, og bensinen brenner
med blå flamme.Når jeg kjører stille og rolig kan jeg følge hver
enkel forbrenning. Når motoren går så sakte at jeg kan høre
hvert enkelt pust i eksosrøret, da kan jeg se det hel.e for meg:
jeg kan se kamakselen gå rundt og vipparmene vippe. Når turtallet er høyt ser jeg naturligvis ingenting. Når lyden blir
til en tone er det umulig å fatte hva som skjer. Jeg vet det godt.
Jeg kan beregne middeltrykk og lagertrykk og varmeovergang i
sylinderen, men det er ganske uvirkelig. På markedet finnes
det noen hurtige små totaktsmaskiner som går med bortimot
10000 omdreininger i minuttet. Det gir 333 pust i eksosen
hvert sekund. Til sammenligning er kammertonen definert som
440 svingninger i sekundet. Det vil si at grunntonen ligger
omtrent en oktav under kammertonen ved normal kjøring på en
sånn en. Men den er rik på overtoner også, en skarp, metallisk
snerring. Og min gamle Harley ,'.s fuktige prusting er som vann
mot de harde, klangfulle, flate smellene som kom ut av en Norton jeg engang eide. Dette kalles å spille på bensinorgel, og
når. man gjør det, begynner motorsykkelen å bli levende.

~

:~•
Men hvorfor er det egentlig så skjønt å kjøre
motorsykkel? Kan man ikke få den samme gleden av å kjøre bil?
Er det ikke bare barnslig å ville skremme andre folk, å leke
med faren for død og lemlestelse, å brå ke så mye som mulig?
Naturligvis er det barnslig. Det moderne menneske har et ideal
som er i besittelse av selvkontroll, som tenker strengt logisk.
Det er logisk galt å kjøre motorsykkel - og mange andre ting fordi det er farlig og unyttig. Det er logisk at aggressivitet
er farlig, det kan føre til verdens undergang. Derav slutter
man at den skal undertrykkes. Boksing skal forbys fordi det er
en rå sport. I trafikken merker. man tydelig at motorsykkelen,
for øvrig med en viss rett, anses for å være aggressiv.
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I den anledning har jeg personlig vært utsatt for mordforsøk.
Det finnes en mekanisme som tillater folk, selvfølgelig ved
"uaktsomhet", å tvinge motorsyklisten ut i noe han ikke kan
klare. - Jeg så mannens øyne i speilet ·hans, han hadde sett
meg og timimgen var perfekt. Et lite rykk i rattet var nesten
blitt dødelig - Og så kan han etterpå v ære fullstendig uskyldig,
for når han har fortalt to ganger at det var et hendelig uhell,
ja så tror han på det selv, og så er han virkelig uskyldig.
Men som sagt jeg så blikket og var klar med bremsene. Jeg undres
hvor mange det har vært som ikke så blikket, som ikke var klar.
De fikk navnet i avisen,

Hvor le~ge har du ha tt
den maskotten, Harry ?

Det finnes mye idiotisk kjøring blandt bilistene,
og for den saks skyldblandtunge motorsyklister. Det er imidlertid den forskjellen at på sykkelen retter man oppmersomheten
mot farten, mot det å komme gjennom svingen eller gjennom trafikken. Det er ganske upersonlig, og man oppnår en virkelig
tilfredsstillelse når man har hell med seg i manøvrene. Ved"
personlig dyktighet oppnår man å komme hurtig frem, selv når
bilistene sitter i en kø og nesten ikke kommer av flekken.
Deres aggressjon samler seg til et personlig nag not de andre
bilistene; de ser rett frem, vil ikke for noen pris se på hverandre, trommer med fingrene på rattet, banner og sverter og
røker sigarett etter sigarett. De får ingenting ut av sin kjøreferdighet. I kø er alle biler like hurtige. Bile~ og motorsykkelen'har de samme potensielle muligheter for fornøyelse og
sport. For motorsyklisten er det befriende, for de kan realiseres; for bilisten er de som oftest frustrerende.
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Med det liv de fleste av oss fører, er det sjelden
at noe av det vi bruker tiden til tjener et bestemt formå l. Vi
arbeider fordi vi får betaling for det, uten .noen følelse av at
vi får gjort noe, eller kommer noe sted hen. Pengene skal brukes
til noe vi egentlig ikke trenger, for pengene skal s i r kulere.
Vi skal være pene, velordnede, .logiske mennesker som tenker på
firmaets vel og Norges fremtid. Det er til å bli døds ens lei
av. Så tar man, dvs. de av oss som tør, motorsykkelen o g kjører
en liten tur. Man kan kjøre til jobben, til stranden ell er til
et selskap. Det er viktig å ha et mål.
jeg kjører av og til en 15-20 mil for å besøk e
noen. Jeg ringer aldri på forhånd, for hvis min venn ikke er
hjemme blir jeg snytt for turen. Jeg kjører hele tiden så fort
jeg kan og tør, jeg har jo en viss øvelse. Når jeg runder et
hjørne skraper fothvileren i asfalten. Fra fortauet ser de da
undersiden av motoren - den lekker forresten litt olje - s amt
støvlesåleme mine. Jeg styrer med gassen. Når jeg gir gass,
retter den seg litt opp og svingen f å r en st ørre radius. Når
jeg slår av gassen s øker den inn mot s en trum. Verden ses på
skrå, det er nesten som å fl y . Og det b lir til n oe. Enhver bevegelse har sin konsekvens, situasjonene skifter hurtig, jeg
må tenke hurtig. Hvis jeg tenker riktig og folk gj ør det jeg
har gjettet på, da kommer jeg frem. Ellers må jeg bremse og
vente. Når jeg trekker hardt mot venstre i styret, gå r forhjulet til venstre, sykkelen lener seg til høyre og går straks
inn i en høyresving for å kunne holde balansen.
Gearskiftingen på min NSU var vanskelig, jeg må tte
holde hodet kaldt eller$'kom den i frigear. Så ruste motoren
opp og jeg måtte holde godt til høyre så andre kunne komme forbi mens jeg fikk orden på- sakene. Så fikk jeg det endeli g reparert og nå går det godt . Jeg er aldeles suveren, jeg s kjærer
ut og inn, jeg kommer f or bi alt og alle og livet er ver d å leve.

Denne artikkelen er oversatt fra dansk. Den sto i Polit i ken
for ca. 15 år siden, mens det ennå fantes andre motorsyk ler
på veien enn de skjevøyde.
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ROGALAND FYLI<.E.
Sta11a11yer : Maks . fart 24 km .
I kirkegaten er kjøring med motorvogn kun tillatt i en retning efter nærmere regulering av politiet.
:\1otorvognkjøring er forbudt i .Jørenholmsgaten
fra Nygaten til Østerv,ig og i Iletlandsgaten fra
\Yaisenhusgaten til Kungstensgaten.
Egersund, Haugesund : 15 km .
Følgende houedueier er ikke :1pnet for nlmindelig biltrafikk :
Uage hro-Dirda/-t)stebo-Sawle-Storski(l'r og
Osrn Ilelgeness11nd i S11ldal.
I følgende herreder er alle hyydeucier :1pnet:
Ile/land. Tim<' , l{/epp, Nærlm , \'a rha11_q , Jloyland ,
r.jestal, Tysuær. I llålami herred er kun forbudt
veien fra Joabakke11 0111 Sanne t il Sømme og veien
fra Timepelrn ved Byberg o,·er Tranemyr til Kiepp
grense.
Forovriab er kun enkelte bvocleveie
i ele mTige
~b
herreder iipnet.
Kjoring med motorcykkel, innrettet alene for 1
person, er tillatt uten innskrenkninger p,1 snmtlige
hoved- og bygdeveier.
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~.}.$>. 500cc.
Jeg er blitt bedt om å skrive noen ord for "Spilehjulet",om
restaurerinqen av min AJS - 500 cc,1.953 modell.
Anmodningen-ble mottatt med glede,en glede som etterhvert
forandret seg til mild fortvilelse,ettersom jeg oppdaget
at det var svært vanskelig å korte ned historien til et par
tre sider,istedenfor et helt ekstranummer av Spilehjulet.
De som leser dette får derfor ha meg unnskyldt om jeg korter
ned litt på historien_.og trekker sammen her og der.
Restaureringsobjektet ble oppsporet ved at jeg avsa. det
velkjente spørsmålet til innehaveren av Finny Reker i
Åna Sira,nemlig, :"vet du om noen gamle motorsykler her i
distriktet? 11
Jeg hadde avlagt den forannevnte>s fabrikk et besøk i embeds
medfør i mai - 79,og svaret jeg fikk var at hans svoger på
Hidra ved Flekkefjord hadde en ARIEL stående i peisestua.
Det viste se9 til min store glede at det var et noe mer
uvanlig jern enn den landsomfattende ARIEL,nerplig en
AJS 16 MS.
Sykkelen ble behørig inspisert,det ble forhandlet med eieren,
som kunne berette at sykkelen opprinnelig kom fra Madla,
og en uke etter det første besøket var prisen kr. 500.:- bet2,lt
og sykkelen hjeml'J)e i kjelleren på Bryne.
Selv Ol'J) dette var den andre sykkelen jegstartet på å restaurere,
og selv om forsettene var gode,så. begynte demonteringen med
en orgie av deler og bolter og lykter og håndtak og---------.
Det vil si a.t jeg ikke fikktatt det obligatoriske før - bildet,
jeg får derfor bare fortelle at sykkelen var komplett (uten sadel)
og i nokså original stand ved kjøpet.
Tilstanden ellers var nokså miserabel~cylinderen var utstyrt med
to para.llelle spor 2 x 20 m/m,derhadde kryssbolten sklidd og
raspet de siste tomillionersekshundreogfemti slagene før
motoren ikke lenger lot seg starte.
Resten av alt som hadde et rullende,glidende,svingende og tettende
samliv i 1953,da sykkelen forlot fabrikken var nå. sørgelig
utslitt,og" trengte utskifting eller repara.sjon.
Utover vinteren 79/80,ble delene som var demontert,lagret
i et noenlunde system,og cylinderen ble sendt til oppforing
og boring.
Nå har jeg lyst til å si noen ord om denne reparasjonen,
selv om det foregriper begivenhetene noe.
Cylinder og stempel (defekte) ble sendt til et firma i Oslo
som hadde gjort tallrike slike reparasjoner tidligere.(sies det)
De reparerte delene ble mottatt ca 4 mnd. senere,med nyboret
cylinderforing og nytt stempel,til en hyggelig pris.
Om du nå går ca 2 år frem i tiden og titter inn i kjelleren
på Bryne,så vil du se et par smilende mc - entusiaster som
beundrer en nystartet/nyrestaurert AJS,som plunker sine første
slag på 14 år.Sekundene etterpå. får du overvære motorens
overgang fra. motorsykkelmotor til teleskopisk cylinder.
Cylinderen brakk på midten og foringen gled opp sammen med
topp etc.inn i tankbu~/ ramme med et brak.
Denne historien stoppet arbeidet en tid,mens ny cylinder og
topp ble anskaffet fra Sverige (500\cc) og moralen i historien
er den a.t får du et tips om overhaling av motor i et lite Oslo
firma,så ta kontakt med undertegnede for en liten kontroll på
firmanavnet.
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Tiden mellom sommeren - 79,og førhjulsvinteren - 80 var tiden
for diverse inngrep i rammens forskjellige deler.
Nevnes spesielt kan f.eks.teleskopgaffelen,den fant jeg
flunkende ny med den britiske Army•s grønne lakk påsmurt.
Funnstedet va.r Tromsø, noe som skyldtes den innsatsen England
gjorde i Norge i tiden 1945 - 1947,da de hadde tropper plassert
her i landet for å hjelpe forsvaret i overgangen mellom -krig
og en fredelig eksistens i hjemlandet igjen.
Ved avsluttet oppdrag ble det satt igjen en masse utstyr,Ql.a.
i Troms Innland,og dette ble etterhvert solgt ut til sivilt
bruk for så etter mange år på forskjellige lagere å havne
her j)å Bryne.
Svinggaffelen bak ble behørig utstyrt med ny svingbolt og
foringer samt oljetetninger i den grad det lot seg gjøre •
Bunndelen av motoren ble overhalt i England,d.v.s.Trev,s
Motorcycles over there skaffet brukte deler som de så over halte og sendte hit til Bryne.
Jeg synes at den ordningen var fin,betalingen var ca 1300 kroner
for et brukt svinghjulssett,en brukt topp (350) + noen smådeler.
De brukte delene var selvfølgelig overhalt med nye ventiler,
lager,pk.sett,etc.og prisen nevnt ovenfor var inkl.frakt og moms,
alt betalt i 1980 - kroner.
England kom mer og mer inn i bildet etter som arbeidet gikk
fremover,og jeg har kjøpti e n god del gode og rimelige deler
forskjellige plasser der borte.
Nevnes kan,sadel i originalutførelse ,samt eksosanlegg originalt,
begge hos Armours i Bournemouth.
Videre har jeg fått kjøpe H/C stempel for 500 cc hos et firma
som heter A.Gagg & Son,elektriske komponenter hos M.E.S.
(se andre steder i Spilehjulet for adresser),samt decaler,
brukte deler og en mengde tips fra eierklubben i England.
Klubben heter AJS & MATCHLESS Owners Club,adressen kan fås
av undertegnede .

En prosess i enhver restaurering som volder en del problem
er lakk av/på.
Jeg ha.r erfa.rt at det beste middel ved lakkfjerning er behandling
med kaustisk soda ,noe jeg var så heldig å få·gjort ved at et
lokalt firma tok seg av arbeidet,firmaet har siden sluttet åta

34
inn slike jobber,så neste alternativ er å gjøre det selvmed
ovennevnte preparat.
o.B.S. Ka.ustisk soda er et stekt etsende stoff ,som grafser
i seg alt mulig,særlig aluminiumslegeringer,aluminium,og
en del andre metallegeringer.Det er dessuten svært farlig
å få i øyene,BRUK BRILLER.
Lakkfjerner går også bra å bruke,det er vanligvis et stoff
det tar lengre tid å bruke,og det er en god del dyrere enn
kaustisk soda i forbruk.
Noen sverger til sandblåsing av delene,dette går vanligvis
godt,skjønt min erfaring med en bukett rammedeler som ble
sandblåst var at det tok lang tid å utføre arbeidet,og at
den sanden som hadde skjult seg inne i rørene alltid drysset
ut et par minutter etter at siste lakkstrøket var påført.
Tankstriper var en kilde til megen spekulasjon for meg,
flere alternativ ble vurdert og forkastet,inntil jeg satt
igjen med en teori som jeg forsøkte med godt resultat.
Tanken skulle være sort med gullstriper,jeg kjøpte derfor
først to ruller spesialtape fra 3 - M,en smal og en litt
bredere.Dette fordi stripene på AJS en har to ulike dimensjoner.
Tapen er av en slik beskaffenhet at den lar seg bøye i alle
plan uten å lage skrukker,den er derfor skredder sydd for
slike oppdrag.
Nå til selve tanken,den ble påført et strøk gullmetallic
lakk etter grunnarbeidet.Deretter tapet jeg opp stripene
ved å lage en smal,og en bred tapestripe parallellt i det
riktige mønsteret.
Tanken ble så lakkert sort,tapen fjernet og vips,- der var
stripene plassert til min store tilfredshet.
På toppen av det hele ble det lagt klarlakk for å sikre glansen
en tid frelllover.
Resultatet av a.lt lakkarbeidet ble for det meste sort som
natten,og etter min mening pent,det er utrolig hvor opp kvikkende det er åta fatt på et nylakkert og nymontert
restaur.objekt.
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Den nyervervede innsatsviljen resulterte i forsert tempo
utover 1981,bare avbrutt av det før nevnte oppstartings havari.
I mars 1982 var sykkelen så klar at det stort sett bare
gjensto oppfylling av bensin og olje før jomfruturen.
Jeq ka.n ikke erindre den eksakte datoen for dee. første tråkket
på-sykkelens andre jomfrustarting,jeg er imidlertid sikker
på at det var april,det var søndag og naboens kaffegjester
begynte å kikke etter mulige lyn,(de hørte jo tordenslag).
Sykkelen som var plassert dypt nede i min høyst private
kjellerhals startet på 3.eller 4. tråkket og eksostordenen
var formidabel,den ble ytterlig forsterket ved at utløpet
av kjellerhalsen peker mot før nevnte nabo.
Foruten å påkalle dennes forferdede oppmerksomhet påkalte
den samtlige unger i nabolaget,det ble derfor ganske snart
nødvendig åta sykkelen helt ut for en prøve/justeringstur.
Ungene ga meg ikke fred for alskens spørsmål,så for å oppnå
den nødvendige ro,sadlet jeg gangeren,og dro ut på den første
usikre prøveturen.
Du og du som den dro,smilet var så bredt at hadde jeg tatt
av helhjelmen,så hadde jeg aldri fått den på igjen.
Turen ble tøyd til et par mil,og det var ingenting å sette
fingeren på,noen mindre justeringer og ettertrekkinger ble
etterhvert utført,men aldri noen alvorlig svikt.
Sykkelen har nå gått like oppunder 3000 km,og det har aldri
vært ufrivillig stopp,bortsett fra at gamle mister LUCAS
"fant opp"mørket på min sykkel også 1 på en tidlig høsttur
til Sa.ndnes.
For øyeblikket er AJS•en plassert i kjelleren for å gjennom gå en a.ldri så liten vintersjekk med bl.a.en noe utvidet
tetting av diverse "små"oljelekkasjer.
Måtte vinteren bli kort og innsatsrik,og
måtte våren snart være her med nye turer på
tilårskomne tohjulinger.
HANS S.JOHANSEN
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Valgets kvaler.
Jeg har en ESA st3ende. Ikke en hvilken som helst BSA,men en

av

de store, faktisk den sterste de n o engang produserte. Det er en
1930 modell 1000 kubikker med sideventilt V-motor. Denne t y pen er
relativt ukjent i Norge, men på 20 og 30-tallet Drodus.erte BSA bi\ de
500, 750 oq 1000 kubikkere med V-motor,
Min BSA ~le faktisk funnet på en restaurant i Stvanger. To gaster
pratet nm n a boen hjemme på Rjukan: "Svær sykkel, g.a r som en klokk e
osv.

11

JP'g n o te "V'te meg navn og ad r esse, og på '"jernvei fra en Ncrd-

kapptur, på mo toys y kkel, selvs a gt, stakk J eg innom. Joda, sykkelen
sto de::r den, svært original og komplet t . nom den går ? Selvsagt g:3r
den i,: Litt bens in i fo r gasseren og et pa r s o l i de skc - n-, .- 4. 6-t r"'i.kk
s;3 qikk den. "Tilsalgs? Nei egentlig ikke, ',,ar en s ønn s er du. Mel'lOK - nan sk a l f3 s ~mme sjansen ttlJi, kjøpe den som du.
en mi:,neds fri,st. Ring meg da.

11

Han får

Vel, tenkte jeg, det var det . Men da

m:3.:reden var gått spanderte jeg en telefon. "Kom og nent deY1" var
svaret.
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Jeg lånte en gammel folkeboble o g la ivei ove:r Haukeli neste
dag. OveYnattet i bobla i lett snøvæ:r og stilte hos gubben neste
morgen klokk a 8 . 1500 kroner b le b et alt og så bar det til lensmannen etter prøveskilt. Den halve mil a til jernbanestasjonen for å
f8. sendt den ~jern var r en parademar s j .
Dess v erre står BSA'en f remdeles som jeg kjøpte den i 1973. Hvorfor'?
Jo, f 0rst skulle min gamle Harley på hjula igjen. S~. hadde jeg en
No r ton i kasse ~. Den ville j eg ha opp igjen før neste sykkel ble
plukket ned. Innimellom skulle jeg kjøre motorsykkel, b8.de til
daglig og på tur. S2i. ble det familie og hus og en liten gutt som
ville sitte i sidevogna med pappa. Al tså ble en NSU Super-Max med
s idevogn by gget opp. Da vidson og Maxen har skilter og i skrivende
stund legges fo:reløpig siste hånd på Nortonen. Og S8. er det valgets
kvaler. Hva Nå ?

.1

En BMW 6CO cc 1962 man gler stort sett bare monteringsarb eidet. Den må t a s først. Og S8. ? Tja, en Ariel Square
Four 1000 cc f r a 194 9 , St8.r med overhal t motor og gear . bet er
"bare" resten igjen. En 191 2 Motosacoc h.e frister også. Det kunne
vært gøy med en o rdentlig veteran. Dessuten har jeg en 'fempo Cr oss
i bare nye dele r (nes ten). Valget er vanskelig. Kanskje en liten
loddtrekn in g? Eller et ut sal g? Eller gi blaffen i fornuften og begynn e på en praktfull gamme l BSA?
Stef f.
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Motorcycle & Kiærlighed
Det var i motorcykelens barndom da det å kj øre motorcy~ le 9g å slå
seg ihjel var synonyme begreper. Vi som tilh ører den eldre generasjon minnes nok disse forskrekkelige encylindrete udyr med tørrbatteriet i bensintanken, bensinen som rant ne d i støvl eskaftene
og oljen som farget de på den tiden moderne svart - og hvitrutete
buksene. Disse langbente"hilvittesmaskiner" som plu ts elig la seg
flate i trikkeskinnene, akkurat som en skadeskutt kamel.
Jeg var meget ung og ønsket meg så fortærende ste rkt en motorcykel. Inntektene var knappe, men ved å gå i Dju rgård en fem søndager på rad med min rikeste moster og klappe hennes mops (med
den ene hånden. Med den andre hånden pl eide jeg å klyp e den), vant
jeg hennes hjerte og den ønskede pengesum.
Den gangen gikk man ikke omkring i vidunderlige uts tillings lokaler
slik som nå for tiden og spurte etter "slagdiameter", " tennfo restilling" og"auktionsradium" og sånne tåpeligheter. Nei min sann,
man kjøpte det som fantes, eller også kjøpte man det ikke, alt
etter pengetilgangen.
Jeg kjøpte en etter en annonse i "Vårt Land". "En i temmelig god
stand værende, mindre stærk velociped, udstyret med eksplosicionsmotor, ere paa grund af giftermaal straks til salgs. Billig. Hæn dv.
Gustafson, 3die etage."

KING 1903

Det hørtes jo bra ut, men det var jo forargeli g at Gus tafson hadde
glemt å sette adressen. Jeg gikk i mange hus s om ha dde 3die etage,
og fant til slutt frem til et der det bodde en Gustafson. "Har herr
G. en motorsykkel til salgs?P spurte jeg sm ilende og med et lett
bukk den eldre vierren med skipperkrans og betydelig embonpoint.
"Dra til helsike, 'erre", freste han og smalt igjen døren. Jeg
hadde straks mannen klart for meg og tilstrekkelig livsvisdom til
å forstå at en eldre hvalross aldri kjører motorcykel.
Mine (mosters) penger brant i lommen. En hestedrosje førte meg
til Djurgårdsbrunn og sammen drosje førte meg seks timer senere
til mitt enkle cubiculum i en meget opphetet sinnstilstand. En
fullkomment drømmefri natt og en grusom oppvåkning. Pengesummen,
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sammen med mitt h:"i, p om en skikkeli g "mount", hadde sunket ganske
betydelig. "Ta deg sammen og vær en mann!" sa j e g ti l meg selv.
Etter et forsøk på å innt a frokost, gikk jeg ut. Til å begynne
med bl e det noe nølende og usikkert, med de på trengende symptomene
på en uf orklarlig nervøs itet i magen.
"Vårt land, vårt land", ringte det i ørene mine og melodien ville
ikke slippe meg. Det måtte bety noe, og så gikk jeg inn i redaksjonen til "Vårt Land" og st ilte meg opp blandt en del eiendommelige individer. Så ble det min tur. -"Nå , hva vet De om ulykken?"
Jeg l a ut om mitt håp som jeg hadde hatt så lenge, om min moster
og hennes mops og til s lutt om "det d er" på Djurgårdsbrunn. "Idiotl" freste redaksjonssekretæren. "Hva? " sa j eg. "Idiot " sa
han og kjørte fj ærpennen n ed i blekkhus et så blekk et skvatt.
Jeg s yntes nok de var litt uvanlige, men det er jo sånne bladfolk så ofte, s å jeg spurte etter Gustafson. - Oi, oi ,oi, hvorf or spørre. I a lle f all kom j eg temmeli g smertefritt 3 trapp er
ned til annonseavdelingen. Der v a r det en frøken s øm var snill
og gav meg beskjed. Da jeg blygt ville gi henne en 50-øring for
bryderiet, så >mn bare på meg med sine svarte øyne. Jeg dro meg
baklen gs ut gjennom døren mens forels kel sen steg i mitt hjerte.
- En s qnn kvinneJ
Jeg
men
det
tre

gikk direkte t il Gustafson og fant ham hjemme. En enkel t,
pent kledd mann med den ene armen i b i nd og svart l a pp fo r
ene øyet lukket meg i nn . (Jeg oppdaget siden at han manglet
tenner i overmunnen og to i undermunnen.)

"Herr en vil kj øpe en mot orcyk~l. Jaha . - Ja jeg s kal som sagt
gifte meg så snart jeg kan, så herren skal få den bi lli g."
"J aha . Jass~ . - Ja. Hundre Kroner?" " J e g hadde t enkt meg 350 ",
sa Gus ta fson med armen, "men vi kan jo møtes på halvveien?"
"Jaha. Jasså . Ja, kanskje j e g kunne f å se maskinen ?", sa j eg
behersket, "for før jeg kjøper den s q ••••• ? 11 - "Jooo , ja, jooo,
selvsagt." Vi gikk inn i et t ilst øtende rom som så u t som et
pan telånerkontor , og der st o den, mine drømmers IM.J..

!9U3 /\farcMess

Mens vi akkorde r te om pris en , f ikk jeg servert hans lidel s eshist ori e , og det gjo r de a t jeg bød litt mindre f or hvert sjelfu l l t utbrudd f :ra 11a11s side .

I

I
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"1 25 kroner, la g?i da. Og så kan jo 11err Ni kon titte inn til oss
iblandt og fortelle hvorda ~ det går."

Endelig nede på gaten igjen, tok jeg min skatt i øyensyn og nøt
den i fulle drag. Plutselig kom jeg på at jeg ½adde glemt noe
der oppe hos Gustafson. Jeg stakk ivei, men glemte at den ikke
kunne stå selv.
Jeg snudde meg og så min øyensten liksom hel t utslitt legge seg
ned på siden i gaten. Helt automatisk sa min munn en del stygge
ting, og etter noen sekunder var gaten full av folk i alle aldre.
Jeg reiste den opp igjen og sa: "Det var ikke farlig, karbåratum er helt uskaddl". Det er utrolig hvor følsomt det svenske
folk er for en så~n glose som de ikke forstår. "Ja det kunne jeg
tenke meg," sa en eldre grosserer i v:iøy v:ia tt. "Vi skal ikke an strenge den på en stund n~", sa jeg og leidde den bort, fulgt
av et tjuetall smågutter.
Akkurat da jeg dro lua bak i nakken med svetten dryppende fra
ansiktet, startet jernet. Jeg klorte meg krampakt i g fast til
et eller annet som stakk fram. Jeg kom plutselig til å tenke på
det gamle tyske ordspråket: "Werrn er fortging, begegnete er einen
Armen". (Da v:ian gikk fort, brukte han ene armen.) Jeg vet ikke
hva det kom av.
Etter noen minutter hadde jeg dog kravlet meg opp og satt i salen,
triumferende men livredd. Det gikk som tusan! Gustaf Adolfs Torg,
Kungliga Slottet, Vaktparaden, me~nesker og dyr, alt suste forbi
meg. En polis forsøkte å fange meg inn. (Jeg hørte senere a t en
ambulanse 11adde · ført vi.am til hos pi talet, stakkars mann.)

1903 Imperial Rover

1914 J.E.S. lightweight

Jeg raste gjennom Søder som i en drøm, og siden minnes jeg ganske
uklart en idyllisk sommervilla med en kaffedrikkende familie.
Grinden va:r stengt. Jeg viavnet ubedt og temmelig 1" ensynsløst midt
i selskapet. Som mitt utseende tydelig vitnet om, var noe i
ulage i min sjels mekanisme, og jeg ble be½andlet med en venn~
lighet som forskrekket meg.
Jeg satt lenge og funderte på om jeg levde eller ikke, da et
fryktelig 11y l vekket ·meg til '.)evisstl;,et.
Skjebnens veier e :r uransakelige. Der satt min første Gustafson
med skippe:rk:ransen sammen med min elskede fra redaksjonen!
"Jeq b e r så meget om unnskyldning, jeg ber altså om forlatelse

'I
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for at jeg viar trengt meg inn hos herskapet på denne måten",
stammet jeg mens jeg forsøkte åle med den uskadde delen av ansiktet. - "ja, ja, men siden Den\ er her kan De nå bli og drikke
en kopp kaffe med oss."
Jeg forsøkte å takke, men ettersom det begynte å bli litt overskyet, sa jeg noe som jeg ikke kan huske.
Når jeg etter fire uker fikk lov til å være oppe en liten stund
hver dag, var hun min forlovede, og Gustafson lovet bryllup på
betingelse av at jeg ikke skulle kjøre motorcykel mer.
Konflikten mellom min kjærlighet til henne og kjærligheten til
jernet var hard. Men jøss, det finns kvinnfolk som får en til
å glemme hva man heter og hvor man er født, og hvem som seiret
i dette tilfellet behøver vel ikke nevnes7
Jeg satte inn samme annonse som den jeg hadde lest for en måned
siden og solgte den for en relativt lav sum. Jeg passet godt på
å få med adressen.
Moster gav oss sin velsignelse i to omganger, og dessuten en
sum med et femsif ret tall til å kjøpe innbo og sånt, for hun
var fremdeles glad i meg på s in måte .
Vi har nå vært gifte i mange år og har mange små lovende motorcylister og -cyklisser. Hva guttongene angår, skal de få seg
. hver sin motorcykel når den tid kommer. (Deres moster er forresten ganske stinn også!)
Ficke Nikon.
Artikkelen er sakset fra Svenska Motorcykel Klubbens Årsbok 1919.

På poliklinikken ble en kar sydd og plastret for noen
skrammer han hadde fått i ansiktet. Da det var unnagjort, spurte legen ham plutselig :
- Er De gift?
- Ta, eg e' nå de' - men desse så.rå, dei · fekk eg
altså då eg kjorte udfore med motorsykkelen min!
-

·- ----·-·-----------------·--·---------- - - - '
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På låven sitter Ted Johnny .....

vår forlåvede
Klubbens delelager og arkiv har i årenes løp ført en spredt og
omflakkende tilværelse.Dette har resultert i at våre aktiva
nar vært noe diffuse.Nå ser det imidlertid ut til at denne epoke
er slutt.
For et drøyt år siden kom Ted Johnny (nåv. Løesjef) under vær
med at en løe på Stangeland sto tom."Torr:me løer egner seg godt
til å lagre gamle ting i " tenkte han. Ved naormere ettersyn ble
det konstatert at bygningen både praktisk og brannteknisk kunne
bli et velegnet tilholdsted for veteraner.
Eieren sa seg villig til å leie ut til G.V. under forutsetning
av at kommunen ga sin tilslutning.
Søknad om bruksendring ble levert bygningsjefen i Sandnes 3/3-82
Etter en del personlige besøk (masing) hos samme person fikk vi
godkjent vårt "låvende" prosjekt.
Så var det "bare" å sette
i gang og gjøre bygget
bruksklart.
Under ledelse av Ted Johnny
ble så den "frivillige 11 dugnadsgjengen (styret m/ flere)
tildelt oppgaver.
Etterhvert som vi fikk
rensket opp og malt litt
hist og her begynte det å
ligne noe.
Lass på lass ble kjørt til
gårds og plassert i båser og
hyller.
Så var det ~lart for den
første "offentlige" presentasjon i form av loppemarked
12/9. Vi hadde regnet med
godt frammøte og proviantert
deretter.-Siden har løesjefen
hatt pølser på menyen hver
artikkelforfatteren i rett bås
dag.

'I
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"Her er det en del" utbrøt
Steff da han kom inn på
lageret.

Løen er disponert sådan:
Underetasje; garasjeplass for klubbens brannbil ca 37 m2
1.
"
delelager ca 37 m2
båsplasser a 3 m2 for utleie(for MC el.deler)
(enkelte ser ut til å ha misforstått og bruker
den til bossplass)
: kontor/arkiv/stue ca 10 m2 - her står varme på
og alle som leier plass kan benytte rommet.
klubbens kaffetrakter står til disposisjon.
: kjøkken/vaskerom ca 9 m2
li
: lagringsplass for medlemmenes kjøretøyer,for
2.
tiden utleies 10 bilplasser.:Meeget god takhøyde
6-7 m.
Totalt l~ieareal
ca 380 m

På låven står ca 10
doninger klar til å
rustes opp.
hvis ikke, ruster de
bort!
Til disp.på låven:
1-fas 002 sveiseapp.
garasje jekk
vifteovn 2000W
J. P. lanke
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RESYME 1982
Gammelbilens Venner avholdt i 1982 10 medlemsmøter på Lura
Turistheim.Gjennomsnittlig frammøte har vært 40-50 personer.

.

.

Arets største arrangement var veteranutstillingen under
MOTOR SHOW 82i Siddishallen 29/4- 2/5 som Stavanger Forum sto
bak. Utstillingen vår besto av 14 biler og 10 motorsykler samt
picnic og garasjemiljø. Vi hadde også bygget opp en s~ing fra
Tronåsen hvor en T-?ord ble plassert. Foran denne ble videofilmen fra Tronåsen vist kontinuerlig.
Den største utflukten var Vestlandstreffet 12-13 juni som i 82
var vårt ansvar. Turen gikk til Hovda Gård på Randøy i Ryfylke.
Rundt 40 kjøretøy var samlet fra Bergen i nord til Hamburg i
sør (Biermannmed sin Piccolo 1906). Godt over 100 deltakere
hadde mye moro i strål~nde vær.
Loppemarked avholdt i klubbløen 12 sept. - elendig frammøte.
19. sept. var vi på kjøretur med elevene på 3sterlide cerebralparesehjem. 10-12 biler møtte fram, og det var faktisk flere
enn vi hadde behov for. Turen gikk forbi Lutsivannet til Høle,
~jern over Sola og en runde i Stavanger før bilene linet opp
foran Hotel Atlantic. Passasjerer og sjåfører var her innbudt ·
av hotellet til kaker og brus. Vi hadde en riktig fin stund
med omvisning i "Mortepumpen", taler og utdeling av Bilom.
Høstens Heiatrekk (25 mil) gikk av stabelen 9-10 okt. med
Tonstad som mål. Bare 5 biler og 1 sykkel møtte til start ved
Høyland krk. Det var synd, for det ble en kjempefin høsttur.
Ypperlig innkvartering i Sira-Kvina anleggets "hotel". Fest om
kvelden med innlakt visning av Tronåsfilmen i stedets kinosal.
Søndag tok Johannes Hompland oss med inn i berget det blå hvor
vi fikk se hvordan kilowattene produseres. Sa gikk turen videre
opp Sirdalen og ned Hunnedalen i sol og gyldne høstfarger.
J.P. lanke

fra picnic standen under ~OTOR SHOW 82

.l
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VERDENS

STØRSTE

"BIL"

Verdens største kjøretøy på land 1 er et belte kjøretøy so~ blir brukt
til å frakte romskip fra byggeplass til oppskytningsrampe . • Denne
''bilen"veier tre tusen tonn,,er førti meter lang og trettifem meter
bred.Hvert av de to førerhusene,et i hver ende,har plass tii ti personer.Med en toppfart på. ca. 3 km. i timen,,tar turen fra monteringshallen til oppskytningsrampen,8 timer •
Eeltebile11 har atten motorer,hvorav to er 1 å 2750 hestekrefter.Ellers er
den utstyrt medggeneratorer som gir kraft til de elektriske metorene
som driver beltene.Det tar 90(!)minutter bare å starte denne vognen.
Håndboken som beskriver dette er på 39 sid~r.Hvert belte er litt bredere enn en folkevogn,Dg hvert ledd veier ca~ett tonn.Det er åtte slike
belter pÅ. "bilen".Det finnes to slike vogner i verden,,begge på Cape
Kennedy I Florida.
Frode Garborg

VERDENS TYNGSTE STRIDSVOGN
Verdens tyngste stridsvogn ble bygget i 1944

dr.Ferdinand Porsche.Den

aN

veide 1180 tonn og var syv meter høy.Front panseret var 30 centimeter
tykt.Vognen hadde kodenavnet "Musen".
Fremdriften skjedde ved hjelp av en dieselmotor på. 11500 hestekrefterrsom
igjen drev en dynamo som ga, strøm til to elektriske mojorerrmontert på
hvert av de enorme beltene.
".Musen"

var absolutt vanntett med lukene lukket,,og kunne ta. seg frem på

tolv meters d.yp,ved hjelp

fra en vogn på land,,til å levere elektrisk

kraft til beltemotorene.Etter å ha krysset en elv på denne måten,ble rollene byttet om,og den andre vogna kunne ta seg over.
Toppfarten var på 20 km. i timen,.og på grunn av vekten vibrerte den i stykker
catestein og betongfundamenter,.og knuste alle vinduene,i landsbyene den
kjørte gjennom.Beltene var nesten 11 meter brede,men tross det kjørte- den
seg fast overalt hvor det ikke var fast underlag.
Hele prosjektet ble ganske snart skrinlagt,.men

11

musen"er fremdeles den største

stridsvogn som er bygget.
Frode Garborg
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