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En 1947 Chevrolet kranbil som har tilbrakt sin ungdom 

på Risørkanten og som nå er forlatt,men ikke glemt,en 

plass mellom Stavanger og hvem vet hvor? 



FORMANNEN 
HAR ORDE T 

Gammelbilens Venner har nå eksistert i over 5 år og mange vil 
nok mene at det er på hØi tid at v i kommer med vårt eget med
lemsblad.Vel,her kommer det første o g jeg håper det blir godt 
mottatt. 
Et medlemsblad av denne type skal dekke mange forskjellige 
sider av vår aktivitet,samt inneholde både nyttige og humor
istiske ting.Så hvis noen savner noe eller har kommentarer til 
noe er vi glade for " f rimodige ytringer". 
I de årene jeg har vær t f ormann h ar vi ikke hatt noen økonomi 
i det hele,kontigenten har akkurat rukket til frimerker og 
brevpapir.Det er en av grunnene til at vi har ventet med et 
eventuelt medlemsblad . 
Etter utstillingen har Økonomien bedre t seg.Derfor har vi be
sluttet at denne eminente trykksak skal ha skikkelig trykking, 
med bilder og tegninger trykt i of fsett. 
Med det samme jeg er inne på Økonomien ,la meg gjøre rede for 
de disponeringer som er foretatt i det siste. 
Som besluttet på et av møtene,har vi kjøpt filmopptaker med 
lyd.Første film er framkalt og resultatet syntes jeg var godt. 
Uten noen beslutning er det kjøpt en brukt elektrisk skrive
maskin som utlånes til medlemmer som vil hjelpe oss med stoff, 
la det gå sport i det,vis at det e r flere enn fire stykker som 
skal til for at bladet skal kunne eksistere og få et brukbart 
preg over seg. 

Med gammelbil(sykkel)hilsen 

Per Nyste0. Per Nys t ed 



SIDEN SIST 

Møtereferat 28/8-79. 

Et meget bra oppmøte av hele 45 medlemmer.Formann Per orienterte 
om kjøpet av brannbilen,en Chevrolet 1947 modell.Den er nå re
gistrert på RE-skilter. 
Bernt Gramstad ble valgt til åta seg av og holde bilen i kjørbar 
stand(ikke for utrykning,men dog.) ,noe den godeste Bernt sa seg 
villig til uten å blunke.Vi takker. 
Heiatrekken går av stabelen 16/9,sekretæren sender ut rundskriv. 
LØpskomit denne gang er Per Nysted og Gunnar Skretting. 
Endelig fikk klubben sin redaksjonskomite,under et lite påtrykk 
fra sekretærens side.Denne består av flg.medlemmer: 

Jens lanke 
Knut Larsen 
Rune Omarstrand 
Oddstein Steffensen 
+ Per Nysted som rådgiver og konsulent(uten honorar). 

Første redaksjonsmøte ble berammet til 18/9 hjemme hos sekretær 

Knut. 

Møtereferat 25/9-79. 

Frammøte av ca.30 medlemmer. Dette møte ble"bare" et pratemøte, 

hvor man diskuterte,spiste og drakk kaffe.Diverse annonser an

gående dyre biler ble luftet.Og så selvfølgelig Heiatrekken. 

Møtereferat 30/10-79. 

Denne gang møtte 37 medlemmer. Harald Tønnesen viste lysbilder 
fra Amerika,England og Norge. Per Nysted viste oss prøvefilmene 
som ble tatt med klubbens nyinnkjøpte filmopptaker,samt film 
som var tatt opp under Heiatrekken. Dette lover riktig bra. En 
må tilegge at det er snakk om lydfilm for å få den rette efekt. 
Ellers hadde vi hyggelig samvær! 



S LADRESPEILET 

Matrikkelen med spark i øst og vest. 

PETTERSEN på Hinna har kjøpt Packard super 8 1939 model l , 
vi gr atulerer . 

STEFF, vår lokale skraphandler kjøper og se l ger som aldri før. 

NYSTED har ennå ikke gjort noe med Chryslere n . 

Den. U-registrerte IANKE Ford går snart i oppløs n ing,skiltene 
skal innleveres og grunnmuren til garasj en er fe r dig. Han har 
lovet den ferdig til sommeren 19??. 

Spøken til KNUT LARSEN ang.deler til -34 Duesenberg ble av mange 
tatt a lvorlig . 

DEMENTI. 
Jeg e r ikke forelsket,heller har jeg ikke fas t følge.Grunnen 
til a t jeg ikke møter opp når det er lØp og kun har k jørt Forden 
59 km. i år er en annen. 

Rune Omarstrand 

ETTERLYSNING . 
Jeg er interessert i å komme i kontakt med personer som har,eller 
har hørt om batterier som holder på strømmen i kolosalt lange 
tider.Er takknemlig for svar. 

Ole Chr . Simonsen. 

Videre er det kommet oss for øret at ALVSAKER også har handlet 
seg en Packard . 
Denne bil var i tålig god stand og ikke så mye arbeid gjenstod, 
faktisk så lite at det er blitt oss for t alt at den stolte eier 
krasjet den inn i en vegg bare fordi han ville ha mer a r beid. 
Vi i bladredaksjonen mener det e r en merkelig form for oppførsel, 
vil Alvsåker ha ekstra arbeid er det sikkert flere medlemmer som 
k a n sette bort noe til han. 

Vår TRØNDERSEKREÆR jobber med en statsansatts hastighet og har i 
løpet av ett år sandblåst 10 ganger 10 cm2 forskj erm på Buick'en. 
Vi sier vel blåst. 

KÅRE HELLAND stiller med nylakkE:'rt Opel, vi gratulerer , håper vi 
framdeles for se ham med Tempo'en. 

GUDMUN SKRETTING skal etter sigt,nde snart få distrik t ets raskeste 
A Ford. Har man sagt A får man si Ber det noen som s ier . 



I I 

SLADRESPEILET fortsetter: 

STE FF har ervervet kl ubbcn s c 1 ds Le k j øretøy, en MO'J'O-Sl\COCIIE 3-r
gang 1912. 

Det kom vel ikke uventet cit TED JOIINNY qifLcl. scq mecJ den 
hyggelige dame som sti troL1st har deltatt pi'1 11l ' SLcn alle l,;hp og 
tilstelninger vi har hatt. 
Dette skjedde lørdag 23/9 oq klubben var gocJt representert,: 
Flosshatten var utlånt av Il\NKE 
Packarden var utlånt av GRl\NNl:S 
Sjåføren var utlånt av fru NYS'J'J_.;J) 
Vi GRATULERER--da, da, da-cJa .. 

Kan OLAV være bilsyk? 
Så vidt oss bekjent har han ikke kjøpt eller solgt noen bil 
de siste 14 dager. 

Så var det historien om norskamcrikc1neren som korn hjem oq for
talte om de store forhold "over thcre". 
Han sa: Min farm "over there" er "so big" at jeq trenger 14 dager 
på å"drive" rundt. 
Nordmannen: Det var da svære grcier,er det kanskje en Kissel du 
har kjøpt deg. 

Nå er det på tide å sjekke vinterdekkene. 

Det er fremdeles vinter 

- Husk spade, kjettinger, sandsekk, slepetau og bordbit til 
iekken! (Foto : Hilmer Bru) 



SÅ NOEN HUMORISTISKE BETRAKTNINGER VED DET Å HA EN GAMME L DONING, 

Er det en Harley,mon tro? 

"Jeg bytter til et dødt batteri, kona vil vi 
skal re ise og besøke hennes mor", 

, / 

c::;.rfj:::; =: 
~/ 

Ovenfors t ående vitsetegninger trenger tekster.Tegningen til venstre 
illustrerer vistnok en person som har hatt "bildilla" i mange år. 
Tegningen til høyre ble patentert så tidlig som i året 1813: 
Send inn forslag til G.V. P.B. 1058 Lura,4301 Sandnes. De beste 
forslag belønnes med en liten sak . 



Et hjul? Det ligner mer 

på begynnelsen til en 

kamaksel 

Framtiden? 

-og her er instruksjons

boken 

S& du den lignet en 

gammel slåmaskin? 

:os 

14 dager før Vibe

trekket. I 

- Jeg bare ringer etter en 
reparatør! 



I GARAGEN 

I garagen hos: 

Indian Chief 1200ccrn 1947. 

Egentlig er det feil å si: 

"I garagen hos",for denne 

gedigne maskinen deler jo 

faktisk rom på loftet med 

sin eier Arne Eftestøl. 

Ihvertfall en stor del av 

den.Resten deler rom med 

resten av Arne's sykler,dvs. 

et par Arieler,en Harley og 

4-5 andre "Indianere". 

"Vår" Indian har en fortid 

her i distriktet.Undertegnede 

så den ofte i trafikken om

kring 1968-69.Plutselig ble 

den borte.Ved en tilfeldig

het fant jeg ut hvor den stod. 

Da stakk fremre veivstake ut 

i gjennom bunnkassen. Et for-

siktig bud på restene førte 

ikke f r am og sykkelen ble stående. Høsten 1970 korn Arne borti 

sykk e l e n.Prisen var da 200 kroner,rnen handelen ble ikke avgjort 

før i desember samme år.Da Arne korn for å kjøpe den,hadde eieren 

startet hoggingen.Han hadde dratt den fram fra ripsbuskene hvor 

den stod med jord til langt oppover felgene.Halve tanken var av

tat t og så var han gått inn for å s p ise.Da korn Arne,handelen ble 

avgjort og en Indian var berget f ra opphogning. 

Førs t i januar-73 startet det møysommelige arbeidet medårestau-



rere det maltrakterte minnet om en motorsykkel.Ved hjelp av rust

løsende midler og tålmodighet kom den pent fra hverandre. Etter 

grundig inspeksjon startet søkingen etter deler,først og fremst i 

England og USA. Enkelte ting viste seg å være vanskelige å få tak 

i, så en del ting måtte repar~res. Sylindere ble f.eks. repareet 

med biter fra en Temposylinder.Bunnkassen ble sveiset etter 6 

måneders "lagring" hos sveiseren.Deretter måtte den maskineres,og 

det ble litt av en jobb.Uten å gå for mye i detaljer kan det sies 

at begge flatene i veivhussammenføyningene,registerdekselanlegget 

og anlegget for begge sylindrene måtte planes. 

Enkelte deler var det råd å få tak i.2 stempler +.020 kom fra 

Karud i Oslo. Etter renboring av sylindrene viste det seg at +.030 

var nødvendig ,og så var det på'n igjen. 

Etter en lang historie med leting og prating i England dukket det 

opp to stempler uten ringer eller kryssbolt for El0.00. Et annet 

sted dukket det opp nye ventiler.(Den "kilden" bestod faktisk av 

to fulle bøtter med Indiaventiler). I USA greidde gode venner å 

skaffe fram nye veivstaker,akseltapper og lager. Ventiler,styringer 

og seter har vært hos vår "Herre" på Sandnes og er nå bedre enn 

nytt. Det som gjennstår på motoren er faktisk bare å finpusse selve 

sveisen på bunnkassen,samt montering.Arbeidet på selve sykkelen er 

ikke mer enn såvidt startet,men noe er gjort der også. Rammen er 

sandblåst og lakkert.Diverse smådeler har også fått krom og/eller 

lakk,men alt "blikk-arbeidet" dvs. skjermer,tank etc.,står ennå 

igjen.Hjulene er påbegynt såvidt,en ny felg står i en krok og to 

nye dekk er også på plass.De ble bestilt på den lokale bensinstj. 

på Bryne og etter tre mnd.er kom de faktisk også:5.00xl6 dimensj. 

Akkurat nå er arbeidet på India'en skjøvet til side.Arsak:Husbygg. 

Men når det er ferdig vil tingene se litt annerledes ut.Et hobby

rom på 35m2 i underetasjen vil da stå klart til åta imot leie

boerne og det skal hovedsakelig være "Indianere". Først i køen 

står en i947 Indian Chief 120 0ccm som vi gleder oss til å se på 

veien 
Steff 



VI HAR KJØPT BRANNBILo 

Bildet over viser brannbilen som den var da den ankom Sauq.a 
den 1 februar 1948. 

Det hele startet etter at Rogalands Avis hadde en artikkel.om · 
denne bilen som skulle selges av Sauda komune. 
Etter litt diskusjon på et medlemsmøte bestemte vi os.s for .~ å. 
gjøre et lite forsøk med tanke på en fremtidig handei. · 
Brannmester Rydningen i Sauda ble oppringt og et 'muntlig bitd 
på noen tusen ble resultatet. . 
Komunen hadde nok i tankene en noe høyere pris men vi var 
avventene og til slutt fikk vi bilen for 1000 kroner. 
Jeg vil ikke si at vi prutet men det muntlige bud ble mindre 
og mindre etter som vi var de eneste seriøse kjøpere. 
I dag står bilen trykt forvart i en garasje i Stavanger.,en 
takk til Per Eiene som har skaffet den. . . .... . 
Nye RE nummer har den også fått og foreløbig disponeres bil~n' 
av Bernt Gramstad,det må være en ansvarlig ellers blir det 
bare rot. 
På neste side gjenngirs et brev fra brannmester Rydningen 
og jeg kan bare si takk for all velvilje vist fra Sauda . 



Gamlebilens Venner, 

Br;yne. 

Utdrag fra brannprotokollen I948. 

Den I/2- 48 ,kom endelig den ventede brannbil til Sauda. Den ble 

hentet i Haugesund hos Tinney Rasmussen og kjørt hjem av K.Geelmuyden 

fra Sauda Brannvern. Bilen var bestilt sommeren I947 gjennom Hofstad & Co. 

i Oslo. Denne bilen er ett stort framskritt,da vi tidligere brukte 

lastebil utlånt av Sauda Forbrukslag ve.d utrykninger• Da. bilen var i 

daglig bruk, måtte utstyret som varplasert i 2 store kasser, løftes 

opp på planet ved brannutrykninger. Dette sinket utrykningen og det 

.hente en måtte vente til bilen kom. Den nye brannbil er ett stort 

framskritt,da utstyr og motorsprøyte mont. på egen vogn er tilokblet 

og alltid klar til utrykning. Det er også montert en I2 m sk:yvestige 

på den nye bilen. 

Da det i I962 ble behov for ny brannbil med vanntank og høytrykksprøyte 

ble en Willys jeep med 600 1 vanntank,annska.ffet og Chev. br.bilen ble 

nu ptrykningsvogn nr. 2 og var ibruk til den fikk avløsning,sommeren 

I979.Da en Unimog TLF I250 ble innkjøpt og gamlebilen som nu var 32 år 

og overflødig ble besluttet gitt til Sauda Yrkes-skole,men da de ikke 

var interesert fikk Gamlebilens venner på Bryne overta vognen for 

kr" rooo,-. 
Jeg håper dere vil få glede av bilen og at den vil vare i 32 år til. 

/ ·.r ... 



PORTRETTET · 

DENNE GANG: MAGNOR MELLEMSTRAND. 

Tekniske spes.' 
Årgang,1944 modell. 
Bosted,Nærbø. 
Yrke,Karoserimaker. 
Stand,Gift. 
Utmerkelser,to førstepremier 
i de utfordrene løp som heter 
Heiatrekken. 

Magnor er født på Garden Mellemstrand i Time i en tid da hest 
og kjerre var de mest 'Vanlige kjøregreier. 
At utviklingen kom sent til gards er et faktum. 
Jeg var 10 år da jeg for første gang så et tog sier han. 
Når fikk du interessen for gamle biler? 
Ja,det må ha vært lenge førjegtraff min kone altså må det ha 
vært i . 1.966 da jeg kom over en gammel A ford. 
Den ble innkjøpt og oppfikset· hjemme. i Hønsehuset uten noen 
form for kunskaper eller retningslinjer dette er noe jeg 
beklager i dag,mange tirigburde vært ' gjort anderledes. 
Men den har da svever godt i alle disse årene? 
Det har den,og en av de første turene jeg hadde med den 
var da jeg giftet meg og brukte den til det. 
La oss gjøre oppmerksom på at den sporty konen heter 
Elinor og er ,fJittig med når det skal kjøres konkuranser. 
Dette er kansje grunnen til at du har to førstepremier? 
Ingen komentar. 
Magnor har an,skaffe:t Volvo 1.951 mod.Typ e 831 7 seter og med 
produksonsnummer 397 aJV total prod.på 4000.vi gleder oss til 
å se denne på veien o.g.· ønsker lykke t_il m_ed restaureringen • . 

Per. 



Tidtrøyte for Gammelbilvenner v/RuneO. 

I.En del bilfabrikanter lanserte i 1920-1940 åra en del "billig

utgaver" av sine merker under andre navn.Fra hvilke bilmerker 

stammer flg. "billigutgaver"? 

A) La Salle 
B) Marqette 
C) Oakland 
D) Erskine 
E) Viking 
F) Essex 

Il.Fra hvilke bilmerker stammer flg. modellbetegnelser? 

A) Airflow 
B) Roadmaster 
C) New Yorker 
D) Silver Wraight 
E) Black Hawk 
F) Playboy 
G) Gold Bug 
H) Brescia 

III. Hva var siste modellår for flg. bilmerker? 

A) Packard 
B) Studebaker 
C) Kissel 
D) De Soto 
E) Panhard 
F) E.M.W. 

IV. Sett inn l,X eller 2. 

A) Hva kostet en Ford A Phaeton ny i Oslo i 1928? 
l.Kr. 5170.- X.Kr. 3435.- 2.Kr. 4215.-

B) Hvilket år innførte Ford hydrauliske bremser? 
1. 1936 x. 1939 2. 1937 

C) Hva het Henry Ford's sønn til fornavn? 
1. Henry X. Edsel 2. Thomas 

D) Hva er dekkdimensjonen ttl 1930 Ford A? 
1. 4.50x21 X. 5.00xl8 2. 4.75/5.00xl9 

E) Hvilket år kom Chevrolet med mekaniske bremser på alle 4 hjul? 
1. 1929 X. 1928 2. 1932 

F) Hvor mange hk. ydet motoren i 1939 modell Chevrolet? 
1. 80 hk. X. 85 hk. 2. 93 hk. 

De tre første uttrukne som har riktig svar kan vente seg en 

overraske lse.Kom igjen folkens •• 
Løsningen sendes til redaksjonen innen 15 desember. 

Løsning på oppgaven sendes til: Gammelbilens Venner 
Postboks 1058 Lura 
4301 Sandnes 



FERIE MED INNLAGT SKRAPJERN!! 

Årets ferie ble planlagt tidlig,skogs l øpet i Østfold skulle væ

re et av hovedmålene. Altså lastet vi Davidson på tilhengeren, 

hektet på Vauxhallen og dro avgårde. Kona og sønnen var med på 

turen,selvfølgelig,og kursen ble lagt mot Telemark og konas sø

ster. Litt synd var det jo å kjøre s å ny b i l,så Øyene vandret 

bak låver og inn i åpne garager og skur. Resultatet ble lik hull 

selvfølgelig. Ole Christian kjører ofte denne veien og har nok 

rotet i alt som er synelig fra veien. 

Vel framme hos søstera ble det jo litt gammelprat og svogeren 

nevner at "jo, onkel Teodor har nok Indianen stående,jeg skal 

spøi;-re hanved anledning ." "Nei",sa jeg,"ikke ved anledning,"fjÅ 

drar vi .bbrt dit!" Som sagt, så gjort. Men desverre,den var gått 

på fyliinga for·noen år siden. "Ligger borti skogholtet hvis det 

er noe igjen!" Borte i skogholtet stakk 20 cm styre opp av jorda 

og jeg be~ynte å grave med det nærmeste redskapet:hendene! Og 

der dukket det opp forgaffel, skjerm, tank, sete, ramme, bakskj

erm o.s.v.! Men. jula, motoren, gearkassen? "Står i kjelleren", 

sa Teodor,"men vil du ha det, kan du ta det! Indian 1916,1000 cc. 

Bildet viser 

Indianen med 

diverse løse 

deler! 



Rett opp på tilhengeren med det og hjem til svogeren.Lagres der 

til neste gang vi kommer."Siden du er interessert i sånt gammelt 

skrot får vi kikke på litt annet også",sa svogeren. Hjem til fars

gården bar det. "Traktor",sa svogeren og pekte på noe bak låven. 

"Traktoren" var en 28 Chevy forpart koblet sammen med en diger bak

aksel fra en tandemdreven lastebil.Fram med fotoapparatet og klikk 

klikk. 

Der var den 

festet til 

filmen. 

Se bilde 

til høyre 

"Spar på filmen,vi skal inn på låven",sa svogeren. 15 år siden låv

brua datt ned, vi måtte opp på en vaklevoren stige. Og rett foran 

Øynene på oss en T- Ford! Nedplukket i småbiter,men det meste så 

ut til å være der. Front,forskjermer,motor,gear,for- og bakaksel, 

dører,sete

rammer osv. 

Se bilde 

til venstre 



Inn i en krok sto noe, hva er det? Austin Seven chassis på hjul, 

med torpedovegg,panser og ratt. Og rundtomkring massevis av 

gamle tråsykkelrarnrner,hjul osv.Mer klikk-klikk,selvsagt. 

Og så ned i gamle fjøset,nåværende verksted.Og hva s kuer mine 

Øyne! En Harley-motor med tilhørende gearkasse,10 00 cc 1927, sa 

motornummeret. Og en liten rar motorsykkelmotor. Komplett med 

rnagnet,eksosrør og forgasser.Motoren ble rundfotografert for 

senere identifisering. Litt småprat om en handel ,rnen ingenting 

ble avgjort . Vel, svogeren var blitt pappa for tredj e gang den 

dagen vi korn , så vi regnet med barndåp om noen få måneder .Saken 

ble foreløpig lagt på is, det gjelder åta det kaldt i sånne 

affærer ."Siden vi er igang får vi ta en tur opp i skogen", sa 

svogeren~Og det gjorde vi.Først en Buick special,1 938,veltet i 

lyngen og helt ribbet.Men grillen,et lyktehus og noe smått lå 

løst. Inn i bilen vår med det."Knut Viggo", tenkte jeg for meg 

sely. 

Og_ lenger opp skulle vi.Veien var ikke kjørbar lenger,rnen 10 min. 

fottur er småting når det er snakk om veteraner! 

Ute på rna,rka på et nedlagt småbruk stod en kalesjebil.Toseter 

viste det ~eg.Med svigermorsete! En 1938 Plyrnouth.Uten hjul lå 

den helt nedpå, rusten og fæl.Men karosseriet så tross alt ganske 



brukbart ut.Og seterammer,dører,vindusrarnrner,motor,gearkasse! 

Jo,det kunne bli bil igjen. 2000 arbeidstimer ville det ta,men 

du verden for en bil det ville bli! Helsprøtt å begynne på et 

sånt prosjekt,men finnes det egentlig fornuft i hobbyen vår??? 

En Dogde eller Nash fra ca. 28 - 30 med åtter rekkemotor ble 

nesten oversett i drømmen om en 2-seter Plymouth. Men den stod 

der den også, svært Ødelagt av tidens tann og egentlig bare til 

deler. 

Men hva skulle jeg gjøre nå? Ferien var bare 2 dager gammel og 

her var nok å jobbe med for mange år.Akkurat da gikk det litt 

karusell i hodet,det innrømmer jeg. 

Nå hadde svogeren forstått at absolutt alt som har gått på 

hjul er interessant,uansett tilstand.Siden han er E-verkskon

trollør og installatør regner jeg med at det kan dukke opp litt 

av hvert 

Vi dro videre til Østfold og Skogsløpet. Der samlet det seg 

etterhvert ca. 80 motorsykler fra 1917 til 1955 og miljøet 

dreide seg bare om "gammalt møl".Selve løpet var ca.6.5 mil 

med innlagte poster av varierende vanskelighetsgrad.Davidson 

og jeg slo til det beste vi kunne og resultatet uteble ikke. 

Vi kunne innkassere både klasseseier,totalseier og del i 

nasjonalseieren.SÅNT GJØR GODT! 



Skogsløpe t ble også benyttet til å knytte kontakter. Bl.a.greide 

jeg å bytte en 1927 Harley-gaffel mot en fra 1917.Sigmund Finne

stad var svært glad for det. Ellers fikk jeg kjøpt noen nye bak

lys fra -30-tallet og solgte litt av mine egne småting. Jeg kan 

forøvrig anbefale Skogsløpet som feriemål for alle med gammel

sykkel.Der er det bra miljø og impulser å hente. 

Bl.a. fikk jeg den første peiling på hva den lille motoren i 

Telemark kunne være.Litt videre undersøkelse avslørte at det var 

en Moto-sacoche fra 1912. 

Vi la veien videre via Årnes og Oslo og så opp Hall ingdalen i 

retning Hardanger.I Hallingdal snakket jeg for mange år siden med 

en eldre mann som hadde flere Harleyer.Broren hadde også flere,sa 

han.Etter endel leting viste det seg at mannen jeg hadde snakket 

med var dØd,men broren levde.Vi fant fram til går den hvor han 

bodde,men ingen var hjemme.Bare 3-4 gamle Chevroletvrak fra 30 

åra stod rund t dørene.Jeg kikket litt rundt og der,inne i et for

svarlig låst skur,kunne jeg skimte minst en Harley fra tidlig 30-

tallet.Jeg skal tilbake dit når det passer. 

Vel framme hos svigerfar i Hardanger ble det jo mer veteranprat, 

og enda to biler dukket opp.Den ene er en Opel Kaptein 1938.Pris: 

ca.kr.2000,- og det virket som et meget godt emne med lite rust. 

Den står i garasje og papirene er i orden. 

Den andre er en Plymouth 1940.0gså den skulle være noenlunde lett 

åta selv om den har utslitt clutch og forstilling . Den står også 

i garasje og prisen er 5000 kroner. 

I Hardanger fins det også svogre. "Jo",sa Hardange:svogeren"hjemme 

på låven står en Ariel som bror min rotet med for 4-5 år siden.Du 

får komme oppå kikke". Selvfølgelig ble det kaffebesøk neste dag, 

dvs. først på låven og så kaffen. 

Sykkelen var en 1928 engelskmann.Ariel stod det på tanken,men jeg 

tror det var en nyere tank.Ellers var sykkelen komplett med 

orginalstyre ,hendler osv.Motoren var en Villiers 2-takter på ca 

200 cc.Handel? "Nei,vi skal pusse den opp i vinter ,men hvis det 

ikke blir for vi snakkes til våren". Og dermed var det slutt på 

"gamalt møl" i ferien,men i kke på historien.Vi fortsetter med:: 

HENTET UREN 

Vel hjemme ble det selvfølgelig mye prat om feriefunne n e ."28Chevy?" 

sa Nysted,"den er jeg interessert i". Vi ble snart enige om at Per 



~,._J.1-e te:.. "1-ra..t., .. ~," 1Hvt. å hjelpe meg med resten .Da tenkte jeg 

toseter Plymouth,men fordi det er problemer med papirene er det 

foreløpig lagt på is. 

Istedet begynte jeg å sysle med tanken om å hente alt på låven, 

dvs. Chevy,Austin Seven,T-Ford,Motosacoche og Harley-greier.Etter 

en del parlamentering via telefon samt nok en tur for å se på 

greiene ble vi enige om en pris som var rimelig (for ikke å si 

svært billig) .Vel , passende fridager ble ordnet, Per's Mercedes 

lastet med Skjærbrennerutstyr og kasteblokker.Ole Chr. Simonsen 

passet inn en oljetur med lastebilen og så dro vi iveg avgårde 

med bergingshenger på slep. 

Vi startet i smia. T-Ford hjul og småting, Chevy dør, Motosacoche 

tank,vedgassgenerator, lykter, Indiandeler, tannkranser og skrot. 

Vi bar ut til armene ble lange.Mesteparten gjettet vi på hvar var, 

mye tok vi fordi det så ut som bildeler,og litt tok vi fordi det 

muligens kunne høre til et eller annet spennende. En pedal vi 

trodde tilhørte en slåmaskin, viste seg å være orginal bremse

pedal til Indian 1916~Noe jeg trodde var baklysholder til bil 

var en speedometerbrakett til Harley -27. Og sånn fortsatte det. 

Vi lo og flirte og svettet og slet og beklaget oss over de tåp

ligheter vi ga oss ut på. 

Etterpå tittet vi på låven.3 meter låvebru manglet. Hm? 4"x4" 

boks på låven,plank under låven."Vi bygger låvebru",sa Per, og 

så satte vi igang. 

Rustne spiker,råtne plank, 

dårlig hammer,millioner av 

knott og mygg,men låvebruq 

ble bygget på rekordtid ~v 
forhåndenværende materialer, 

kraftig understøttet av 

plank."Nå skal jeg kjøre 

veteranbil",uttalte Per med 

~rn~~t~nrøsten. jeg turde 

ikke protestere,~å han 

satte seg på restene av 

Au$tin'en og satte utfor 

låvebrua. Se bilde på neste 

side. 



Per i farten. 

Styring og bremser fungert e som en drøm,det ble nesten en liten 

skrens da han rundet inn på tunet for våning s huset. 

Og så var det T-Forden.Uten bakhjul? Ingen problemer.Vi rigget 

opp med taljer og tauverk og halte bergingshengeren opp på låven. 

Forden hadde en trekubbe s om "bakfot".Altså vinsjet vi den opp på 

hengeren.Hver gang "bakfoten" lente seg for mye bakover,lØftet 

jeg bakenden opp så svingt e d e n framover i gjen. På denne måten 

delvis rullet,delvis spaserte T-Forden pent p å plass.Deretter 

bremset vi hengeren pent u t og ned igjen. 

"Denne våger jeg ikke å kjøre ned", sa Per. 



Dermed mente vi det meste vur unnc1c1jort.NZt vur det "bare" Chevy

traktoren igjen."Greit nok dct",tenkte vi.Alts21 rigget vi opp med 

taljer og tau,anker i et tre og si".i i kroken pli Mercedesen."Pang", 

sa det. 3/ 4" nylonstropp røyk som en sytråd. 'rruktoren rørte seg 

ikke. "Vi må grave løs hjula" ,sa Per.Nytt fcrs(Ak: Pang. "Hent 

vaieren i smia",sa Per.Ny opprigging med 1/4" vaie r:Pl\NG. Fram

deles ingen bevegelse.Fram med skjærbrenneren . Traktoren ble delt 

på midten.Nytt forsøk med vaier rundt bakakselen:PANG igjen.Enden 

meide ned småkrattet rundt omkring. 

Nå var Ole Chr. kommet med lastebilen,siste mulighet:bilkranen. 

"Den kan løfte hva det skal være",su Ole Christiun.Den løftet 

3 ~ tonn."Den rører seg" ."Den komMER". "HENG l", 
Med jammer og klage dro vi bakakselen rett gjennom småkrattet. 

Ny stropping og så løft det opp på bilen.Det var et tungt løft 

f~r en 3~ tonns kran. 

Forparten kom mye lettere ,og ble plusscrt bukerst på lasteplanet. 

Bakakselen ble lempet av pfi den lokule fyllinga og halve laste

planet fylt med løse deler. 1\ustin'en ble løftet opp på T-Forden 

på hengeren. Og så da? Jo, låvebruu måtte rives igjen og det 

m~tte ryddes litt der vi hadde rassert som verst.Vi hadde da hatt 

15 arbeidstimer i tillegg til 5 timers kjøring hver vei. 

Og snipp - snapp ----nei forresten : PÅ hjemveien kom vi over en 

Buick ca. 1928 - 30 modell med masser av gode deler på. Sekretær 

Knut får lage hentetur p å den .. 

Og snipp - snapp - snute,så var den turen ute. 

Steff. 

- Har ikke vi møtt hverandre før? {fotn f/pnnk Ørst1Jd} 



KLUBBER I NORGE SOM HAR BILEN/SYKKELEN SOM HOBBY: 

American Car Club of Norway,boks 1177,7001 Tr.heim. 
Følgende klubber er tilsluttet ACCN: 

ACC-Trondheim, boksll77,7001 Tr.heim. 

ACC-Kristiansund, boks 371,6501 Kr.sund. 

ACC-Bergen,c/o Alf Bendiksen,Foldnes BL,B-3,5350 Brattholmen. 

ACC-Lillehammer, boks 435,2601 Lillehammer. 

ACC-GjØvik, boks 223,2801 Gjøvik. 

ACC-Sunndalsøra, boks 210,6601 Sunndalsøra. 

ACC-Mosjøen, boks 257,8650 Mosjøen. 

ACC-Tromsø, boks 102,9001 Tromsø. 

ACC-Telemark,c/o Svendsen,G.Knudsensgt.7B,3900 Porsgrunn. 

ACC-HØyanger,c/o Mork,Dale,5900 Høyanger. 

ACC-Rjukan,c/o Per B.Olafson,Jernbanepl.5A,3600 Rjukan. 

ACC-Alesund, boks 136,6017 Åsestranda. 

ACC-Glåmdal, boks 240,2201 Kongsvinger. 

ACC-Bodø, boks 853,8011 Bodin. 

ACC-Hammerfest,c/o P.Paulsen,Storvannsvn.14,9600 Hammerfest. 

ACC-Sykkylven,c/o,N.P.Weiberg-Aurdal,6220 Straumgjerdet 

RCOC-Arnes, boks 129,2151 Arnes. 

American Car Drivers Club-Arendal,c/o R.Andersen,Stensåsv.14, 
4800 Arendal 

American Car Drivers Club,Sverresgt.9, 3190 Horten. 

American Cars of Southern Norway Owners Club,boks ??,Simensbråten, 
Oslo 11. 

American Street Cars Owners Club,c/o Kristian Krog,Bergerkrysset, 
1800 Asker. 

Buick Club of Norway,c/o Pettersen,Rudsvn.20B,1350 Rud. 

Classic Chevy Club of Norway,Bel Air,Styri,2080 Eidsvoll. 

Eagle Car Club-BØ, boks 13,3801 BØ. 

Early E'ord V-8 Club, boks3248,Sagene,Oslo 4. 

Gammelbilens Venner,Postboks 1058 Lura,4301 Sandnes. 

Grenland Veteranvogn Klubb, boks 504,3911 Borgestad. 

Haugaland Veteranvognklubb, boks 12,5570 Grindafjord. 

Historisk Militære Kjøretøyers Forening,boks 51,Blindern,Oslo 3. 

Kjøretøyhistorisk Forening,Høyomvn.7,1660 Fredrikstad. 

Kjøretøyhistorisk Klubb-Østfol<l,Trollvn.22B,1500 Moss. 

Lillehammer Veteranvogn Klubb,Konglev.5,2600 Lillehammer. 

Mercedes Benz Klubben-Norge, boks 54 0 ,1301 Sandvika. 
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Motorhistorisk Klubb, 

Motorveteranene, 

boks 2193 Strøsø,3001 Drammen. 

boks 1090,2301 Hamar. 

Norges Mercedes Benz Klubb,c/o H.Tønnesen,boks 341,4371,Egersund. 

Norsk A-Modell Klubb, boks 1930 Vika,Oslo 1. 

Norsk Jaguar Klubb, boks 1748 Vika,Oslo 1. 

Norsk Landrover Klubb,c / o P.Høeg,Ove Jensensv.8,1370 Asker. 

Norsk Sportsvogn Klubb,Guldalsgt.30B, 2010 Strømmen. 

Norsk Veteranmotorsykkel Klubb, 

Norsk Veteranvogn Klubb, 

boks 594 Sentrum,Oslo 1. 

boks5379 Majorstua,Oslo 3. 

Nor-Way Vans,c / o R.E.Næss,Ma rienlundvn.6B,Oslo 11. 

Rogaland Amcar Club, boksl030,4301 Sandnes. 

Street and Drag Ass., boks 76 ,1480 Slattum. 

Traction No rvege, 

Trøndelag Veteranvogn Klubb, 

U.S. Cars Ass.-Norway, 

U.S. Car Club-Agder, 

U.S. Car Club-Buskerud, 

U.S. Cars Enthusiasts, 

boks 72 Vindern, Oslo 3. 

boks2196,7001 Tr.heim. 

boks 133,3051 Mjøndalen. 

boks 83,4621 Vågsbygd. 

boks 119,3301 Hokksund. 

boks 723,1501 Moss. 

Valdres Veteranvogners Venner,c/o O.Ødegård,Creditkassen,2900 Fagernes 

Veteran V.W. Klubben, boks 75 Røa,Oslo 7. 

W.P.Chrysler Club of Norway, boksll35,1601 Fr.stad. 

Her er det helt sikkert mange klubber som er uteglemt,s~ hvis du 

enten har rettelser eller tilføyelser,kan disse sendes til klubben's 

adresse: G.V. Postboks 1058 Lura,4301 Sandnes. 

Veisjefen i Oslo demonstrerer den nye fotgjengerover
gangen ved Sjølystveien . (Fra MOTOR 3/1 928) 



; . 

Rune forteller fra sin dagbog: 

Jeg kan ikke si med sikkerhet når jeg begynte å interessere 

meg for gamle biler,men min far er temmelig overbevist om at 

det var hans feil at jeg skulle bli bitt av denne basillen. 

Hans teori:En gang midt i 1960-åra var det en kar fra Nisse

dal som gikk på Stavanger Yrkesskoles bilmekanikerlinje.Han 

hadde med seg en 1925 T-Ford som han holdt på å pusle med. 

Jeg falt fullstendig for denne bilen,og da jeg fikk lov til 

å sitte bak rattet inne på verkstedet var det gjort~Jeg var 

blitt gamrnelbilfrelst(til min fars store fortvilelse.Hvor

for kunne jeg ikke heller samle på frimerker?De tar jo så 

mye mindre plass.). 

Så gikk det en del år,men plutselig så våknet interessen for 

alvor.Jeg gikk nå i 9.klasse og var fast bestemt på å kjøpe 

en veteran .Jeg tok sykkelen fatt og syklet atskillige mil i 

løpet av helgene for ålete etter gamle biler.Min far for

stod meg,og takket være ham så ble det til at jeg ikke kjøpte 

meg et billig vrak med mye rust.Ved juletider 1974 stod valg

et mellom to biler, 1929 DeSoto med mye rust(pris:kr.3500.), 

eller en 1930 Ford A så åsi rustfri(men mye høyere pris) .Jeg 

var mest interessert i å kjøpe DeSoto,siden denne stod i 

Stavanger.Min far mente jeg skulle kjøpe A-Ford,og siden den 

var betraktelig dyrere skulle han hjelpe meg økonomisk.Jeg 

visste ikke helt hva jeg skulle gjøre,og tok derfor en tur ut 

til min gode venn Tor Torkelsen.Jeg spurte ham om råd,men i

steden for å svare meg tok han meg med på en tur i sin A-Ford. 

(Takk for ditt gode råd,Tor Torkelsen.). 

Sommeren 1975 ble Forden sendt hjem med båt fra Kristiansand. 

Jeg var nå 16½ år og hadde jol½ år å restaurere på før jeg 

fylte 18 .Bilen manglet manifold da jeg fikk den hjem,men da 

jeg fikk fatt i denne noen måneder senere var spenningen på 

topp. Nå skulle bilen startes,men Forden var ikke helt sam

arbeidsvill ig,den nektet helt å starte. 

Så gikk det noen år (som det så ofte gjør} uten at noe sær

lig ble gjort.Fram til sorruneren 1977 fikk jeg gjort flg: 

l appet et dekk,lagt opp nytt elektrisk anlegg,tatt av bremse-

sko for å legg e på nye bånd samt tatt ut og forniklet instrument-



bordet.Her hadde det virkelig vært arbeidet i tempo "ala Knut 

Larsen". (Sek.anm.:Jo lengere man holder på jo lengere glede 

har man av det ferdige produkt). 

Vinteren 1972.Forden "hjemme" hos sin forrige eier på Hønefoss. 

Jeg kjøpte bilen usett i 1975-hadde bare sett dette bildet av den. 

Sommeren 1977 kjørte Tor Torkelsen og jeg på "Nordisk Grensetreffn, 

påSundvollen i hans 1929 Ford Phaeton.På dette treff kom det 117 

A~Forder og en 1934 V8'er.Nå ble jeg plutselig grepet av en "A

Fordsk raptus" (fritt etter Holdberg) ,og fikk lyst til å få fer

dig min Ford.(d.v.s. -få den registrert). 

Høsten kom,og det ble fint lite arbeid som ble gjort .Juleaften 

1977 ble Forden startet (kl.11:32,uten eksosanlegg).Med god hjelp 

av Tor Torkelsen kom 11ye bremsebånd på plass,og Forden var nå 

kjørbar.Igjen en takk til Torkelsen (og denne gang ikke i k lammer), 

hadde det ikke vært for hans mas og hjelp,så hadde vel Forden 

stått den dag i dag.Våren 1978 skulle jeg være russ,og det ble 

nærmest en prestisje-sak å få bilen klar til 17.mai.Skiltene ble 

hentet 11 mai,bremsene stilt den 12.,lyset fikk jeg til åvirke 

tilfredsstillende den 15 og om kvelden den 16 ble styringen just

er t.Forden korn med i russetoget og var uten tvil "årets mest 

exclusive russebil". 

Forden ble forevist hos blisakkyndige Olson,og han ga meg en l i ten 



mangellapp,så jeg skulle ha litt tidtrøyte i de kommende uker. 

11 juni ble det nytt forsøk og denne gang var det intet å be

merke. (selvfølgelig) 

Hvorfor må en A-Ford slepes i gang?Svaret er ganske enkelt, 

batteriet er dessverre ikke et kvalitetsprodukt av samme klasse 

som A-Forden. 

Siden den gang har Forden gått uten nevneverdige problemer.Olav 

Torvund tok en titt på tenninga og fikk orden på den,og samme 

Olav skaffet meg orginalt eksosanlegg.(når det gjelder A-Ford 

og tenning,så er Olav litt av en tryllekunstner) .Forden har vært 

lite med på løp dette året,og onde tunger(les:formann Nysted) har 

fått det for seg at jeg liker meg bedre på Randaberg enn i Fordenu 

Jeg var ikke med på "Vibetrekket" hverken i f jor eller i&r av ene 

og samme grunn:Jeg var på ferie i England. 

Men utviklingen går videre(les:flere biler blir kjøpt for så å 

bli solgt igjen noen måneder senere) .Våren 1977 kjøpte jeg en 

1952 modell Mercedes 220 på Hundvåg.Denne hadde jeg en uke før 

jeg solgte den videre til Ole Chr.Simonsen.Neste bil var også en 

1952 modell fra Hundvåg,og denne var av merket E.M.W. Denne hadde 

jeg i hele 4 måneder før jeg solgte den videre.E.M.W.'en var så 

å si helt komplett og med lite rust,men den ble solgt til fordel 

fol: en tredje 1952 modell. 

Min tredje 1952 modell ble kjøpt av Svein-Erik Hansen og var en 



Opel Olympia (kun kjørt ca.40000. km.) .Denne bilen hadde Svein-Erik 

kjøpt på Hundvåg~Jeg brukte Opelen som dagligbil/bruksveteran fra 

jeg kjøpte den i desember 1978 og fram til sommeren 1979 . 

Trofast bruksbil vinteren 1979.Med en 50kg sekk i bagasjerommet 

hadde ,Olympia'n en aldeles utrolig framkommelighet i løs nysnø. 

(Jeg hadde kjettinger,men fikk aldri bruk for dem.). 

Det var dumt å selge den,men jeg hadde noe mye bedre i vente.pet 

nye og mye bedre jeg hadde i vente ble p.g.a. Økonomiske årsaker 

dessverre ikke kjøpt. Da en av mine kamerater fikk høre at jeg 

hadde solgt Opel'n,spurte han straks:"Rune,du skulle vel ikke ha 

funnet deg en fjerde 1952 modell på Hundvåg?" 

Som antydet ovenfor hadde jeg noe bedre i sikte,og mange mener at 

jeg gjorde min generaltabbe når jeg ikke kjøpte 1939 Packard i 

Stavanger. (Jeg fikk tilbud om å kjøpe den,men prisen var litt 

høy for en students lommebok)~ Men på den annen side hadde jeg 

ikke lyst til å kvitte meg med A-Forden(En A-Fordoman er alltid 

trofast mot sin sak) .Derfor er den nåværende kolleksjonen følg.: 

1930 Ford A-Fordor,1931 Ford A lastebil(uorginal-delebil), 1937 

Sachs 98cc (J onasprodukt) og en 1941 Deutz traktor(lsyl.diesel, 

llhk,tuppfart( ny) 6,3 km/t). 

Skal jeg nevne det som jeg selv karakteriserer som min general

t abbe,så er det uten tvil at jeg lot en Buick gå fra meg. For å 

p r es isere nærmere,jeg var en tosk som ikke kjøpte Ole Chr i stian's 

_9 11 Buick Super Eight da han hadde den for salg i 1976.Pris ± 



1976 var kr. 13000,-.Jeg hadde også anledning til å kj øpe den et 

par år senere,nærmere bestemt i 1978.Da stod den for s alg i Vest

fold.Prisforlangende:høystbydende over 35000 kroner: 

Kort kommentar :Evig eies kun den Buick 1941 som ma n i kke kjøpte! 

Bilde av min første store kjærlighet,den som jeg aldri vil g l emme. 

Jeg får si d e t samme som de sang i filmen"Grease":You are the 

one that I want ! 

Nei jeg får heller glede meg over min gode Ford.Jeg har lenge hatt 

planer om å paafore min Ford ny l a ck,men det har foreløpig ikke 

blitt noe av det .Det gikk 3 år fra jeg kjøpte Forden til deb ble 

registrert,så hvis jeg baserer lakkeringen på en 3 års plan,så , 

trenger jeg ikke ha den ferdig lakkert før juni 1981.Jeg får si 

som Olaf Selle , da han ble spurt om når vi fikk se hans T-Ford på 

veien:"Det er så koselig å pusle med gamle biler i kalde garasjer, 

så det gjelder åta seg god tid." 

RuneO a 

P.S. Jeg er f r amdeles "sugen" på en 1941 Buick?Er d e t noen av 

klubbens medl. som kan gi meg et tips?Gjerne to t ips av 

den grunn at sekretær Knut også er interessert i en. 
D.S. 
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The Kiss~l Motor Car co. var en av de mange bilfabrikker som fram

stod i USA etter århundreskiftet.Fabrikken ble grunnlagt 5 juni i 

1906 i Hartford,Wisconsin av tyskamerikaneren Louis Kissel og søn

nene Georg og William,med en aksjekapital på $15.000,-.Firmaet 

hadde tidligere produsert landbruksmaskiner og motorer. 

I 1907 kom den første Kissel Kar (Kar med stor K som et PR-symbol) 
med 4-sylindret motor.Louis Kissel døde allerede i 1908 og sønnene 
overtok ledelsen av firmaet.I 1909 kom Kissel Kar Six med 128" w.b. 
og med egenkonstruert 6--sylindret motor med 60 BHP og boring var 
4-3/4"x 4-3/4" - omtrent det maksimale for hva som kunne oppnåes 
av en motor den gangen. Samtidig fortsatte produksjonen av 4-syl
indrede biler med 40 BHP. 

Kissel plasserte seg tidlig i den høyere prisklasse av gedigne 
biler med kraftige motorer,beregnet på de som hadde råd til en 
custom-bygget bil.Kissel var blant de første på markedet med nye 
konstruksjoner og la mer vekt på kvalitet enn på antall produserte 
biler.Som mange andre deltok den ofte i billøp.I 1910 vant Harwey 
Herric løpet Los Angeles-Phoenix med 15 timer og 44 min. før nr.2, 
med en Kissel Kar Semiracer mod. 60-2.Den berømte Mercer ble 
langt etter. 
I 1911 ble president Theodor Roosvelt fotografert i en stor Kissel 
Touring.Allerede i 1908 var Kissel rangert blant de 7 toppbiler 
i USA. ~-
Fra 1911 ble ca.95% av bilen inkl. karosseri produsert på egen 
fabrikk.En dobbel lavtbygget ramme som ga lavt tyngdepunkt ble 
lansert i 1911. I 1912 kom Big Six med elektriske side-og baklys 
fra batteri og fra 1913 med fullt elektrisk utstyr.Elektrisk · 
starter ble tatt i bruk i 1913;like ~tter Cadillac.I 1914 gikk 
Ki~sel over til venstrratt og sentral iearspake. 
Den store 7-seter 6-60 Touring med 142 w.b.(akselavstand) var en 
av de største og mest imponerende biler laget i USA.Fra 1915 kom 
en ny linje motorer A 4-32 med 3-7/8 x 5-½"syl.,A 4-36 med 4-½ x 
5-½" syl. og litt etter 6-42 med 3-5/8 x 5-½" syl., alle i en 
blokk,produsert på Kissel-fabrikken.Tidligere var Kissel-motorene 
"square" men nå gikk de over til langslagmotorer. 

I 1915 lanserte Kissel et nytt karosseri kjent som "All-Year-Body", 
også kalt Gibraltar-Sedan.Denne bilen ble en sensasjon for de 
neste ti år og ble patentert.Dette var en Tourer med"fast"overdel 
med glassvinduer.Overdelen kostet ca 300-350 $$ ekstra. Først i 
1921 gikk Kissel over til å produsere regulære Sedans.Kissel 
hadde en stab dyktige medarbeidere med sjefingeniør Herman Palmer 
og designeren J.Fredrich Werner i spissen. 



Den berømte Hundred Point Six ble lansert i 1916 med 117" w.b. 
og en egenkonstruert motor med 6-syl. 3-1/4 x 5" boring.(6-38). 
Bilen kostet fra $1095 til $1850 og hadde 52 BHP og kunne kjøre 
50 til 60 miles/time.Omtrent samtidig stoppet produksjonen av 
4-syl. biler . 

Kissel prøvde seg i 1917 i mammutklassen med Kissel Kar Double 
Six med en 12 syl. V-motor fra Weidely Motor C med 103 BHP og 
overliggende ventiler - dvs. kraftigere enn Packards Twin Six. 
Motoren hadde imidlert id problemer med smøring og forgasser og 
bilen ble droppet igjen i 1918. 

Hundred Point Six gikk fram til 1928 og var en framragende bil 
med vibras jonsfri motor.Alle Kissel-motorene ble forøvrig nøye 
innkjørt på fabrikken og finjustert og utballansert. De trengte 
ingen innk jøringsperiode av eieren - en stor sjeldenhet den 
gangen. 
Teknisk lå Kissel alltid langt framme i teten.4-hjuls hydrauliske 
bremser kom allerede i 1924.Aluminiumsplater ble en del brukt 
etter første verdenskrig,men ellers ble det brukt stålplater av 
18 til 20 gauge,noe tykkere enn vanlig.Det var Kisselfabrikken 
som oppfant Stewart vakuro-tank systemet for bensintilførsel -
utviklet av Kissels racerkjører og ingeniør Webb Jay - og som 
ble vanlig på mange biler. 

Ved siden av personbilene leverte også Kissel lastebiler(særlig 
under 1 verdenskrig) og en rekke spesialbiler,såsom Bradfield 
taxicabs, National-Kissel begravelsesbiler,ambulanser mm. 

Dobbelnavnet Kisse l Kar ble i 1918 endret til Kissel (Kar ga 
upopulær tysk assosiasjon). 
Kissel la stor vekt på sportsvogner og racerbiler som ga firmaet 
god reklame og i Ascot Road Race kom en Kissel som nr.3 etter 
en Duseberg og en Frontenac etter 250 miles kjøring. 

Sportsvognen Golden Bug var meget populær og blant eiere kan 
nevnes celebriteter som Al Jolson ,Mary Pickford,Douglas Fairbanks, 
William S. Hart, Fatty Arbuckle,Greta Garbo,Amelia Erhart mm. 
I 1925 kom den første 8-syl. rekkemotor med Lycomming motorblokk 
og veivaksel men med Kissels egne aluminiumsstempler og Lynite 
lettvektsventiler og lØftere,overdimensjonert ol j epumpe og 
aluminium bunnpanne med 11 liter olje.Motoren hadde boring 
3-3/16 x 4-\ ",ga 75 BHP og var en av de fineste i gangen. Kissel 
Speedster med denne motoren gikk opp i 85 miles/time og dro for
bi Lincoln V-8.De store Kisselene hadde lang akselavstand og de 
brukte ofte å plassere 2 reservehjul på siden av bilen i et gap 
mellom for skjermen og stigbrettet.Dette ga bi len et spesielt 
utseende. 

I 19 27 sluttet Kisse l å lag·e 6-syl. motorer og kjøpte disse en 
liten stund utenfra.Produksjonen ble konsentrert om 8-syl. biler 
med akse lavstand 131 og 139 tommer. 
I 1928 ble karosseriet endret med høyere panser og lavere tak
linje .Den lave beltelinjen på de lukkede bilene - et særpreg for 
Kissel i 7 år - ble nå sløyfet.Radiator vannmåleren ble flyttet 
fra radiator til dashbordet.Motorstyrken ble Øket fra 75 BHP til 
90 BHP. En De-Lux utgave ble gitt navnet White Eagle De-Lux og 
koste t fra $3185 til $3885 sarrunenlignet med fra $2295 til $3585 
for regulære 8-90 serien.Bare et eksemplar av White Eagle er kjent 
overlevet i dag. 



I slutten av 20-årene kom Kissel i vanskeligheter.De hadde en 
for liten og spesiell produksjon som ikke lenger ble l ønnsom 
og depresjonen tok knekken på fabrikken i 1930. 

1927 Kissel "6-55" Convertible Coupe. Eier:Ole Chr.Simonsen. 

1927 Kissel "8-75" Brougham De-Luxe. Eier:Ottar Myhre, Oslo. 

Da Ottar Myhre kjøpte bilen i 1973,hadde den stått i opplag 
på Notodden siden 1938. Frontlyktene manglet,men orginale fikk 
han fr a sør-Afrika! 



Antall biler tillot ikke anskaffelse av gigantpresser til kar- , 
osserideler som hos de store produsentene.Kissel hamret ut 
karosseridelene for hånd eller med trip-hammere,en sakte og dyr 
prosess.Fram til 1929 laget de f.eks. sine egne støtfanqere av 
fjærstål på rullebenker.Et samarbeid med Ruxton om å produsere 
forhjulsdrevne biler endte med ca. 25 monterte biler og pro
duksjonen stoppet. 

Ved Kisselfabrikkens nedleggelse forsvant en individualistisk 
kvalitetsbil fra markedet.Den kunne ikke hamle opp med masse
produksjonen fra Detroit og depresjonen knekket den helt. 
Produksjonen lå mellom maks 4000 og 1000 biler pr. år og det er 
få igjen av dette merket. Kissel Kar Club-International i USA 
har registrert ca. 180 Kisselbiler verden over som eksisterer 
i dag,herav 4 i Norge . 

1914 Kissel Tourer.Urestaurert,men registrert og i god orginal 
stand.Finnes på Måløy. 

1927 Kissel Brougham de-lux 7 seter.8 syl.rekkemotor.Restaurert. 

1927 Kissel Convertible Coupe.6 syl.motor på 62 hk.God orginalst. 

192? :Et vrak i Steinkjer traktene som har ligget ute i mange år. 

1920 

1921: 

1922 

1923 

1924 

OVERSIKT over PRODUKSJON av KISSEL 1920-1931. 

1398 pers.biler+ div. 

506 

809 

11 11 11 li ti II ti 11 

ti 11 li li fl li li U 

Den første Silver Speedster/Golden 
Bug på markedet. 
Første reg. sedans. 

Brougham-karosseriet ble lansert 

2123 biler,herav 2024 pers.biler. 

803 biler,herav 748 pers.biler 

1925: 2122 biler,herav 2061 pers.biler 

Hydrauliske bremser. 

8-syl motor på 70 BHP. 

1926 

1927 

1928 

1972 biler,herav 1901 pers.biler 

1147 biler 

1068 biler,herav 848 pers.biler, 
og ca . 210 begravelsesbiler 
og ambulanser. 

8-syl motor på 75 BHP. 

Slutt med Hundred Point 
Six og egne 6-syl.motorer 
8-syl.med 90 BHP.White 
Eagle De-Lux. 

1929 889 biler,herav 701 pers.biler,av disse 275 taxier. 

1930 ~ 221 biler,herav 93 pers.biler. 

1931 Ca. 25 Ruxton 
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Kisselproduksjon nedlegges. 

Full stopp. 

CRC 

ROGALAND REKVISITA A/s 
Tlf. (045) 87 595 



G~elbilens Venner: 5 Års Jubilanten. 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Gammelbilens Venner markerte sitt 5-års jubileum ved å arran

gere en bil/sykkel-utstilling i Orre-Hallen i april i år.Klubb

ens spede barndom startet altså for 5 år siden og første møte 

ble holdt hvor ca.20 personer møtte opp og stiftet nåværende 

klubb. 

Siden den gang har klubben vokst og teller nå ca.160 medlemmer, 

noe som viser at de "bolde menn" den gang,for 5 år siden, tok 

et første steg i riktig retning: det å kunne få en organisert 

ivaretagelse av de motorkjøretøyer som har kulturhistorisk in

teresse og verdi.Dette virker kanskje noe pompøst,rnen det må 

sies at det i klubben fins et stort utvalg av motorkjøretøyer. 

Jeg tør påstå at de viser et brukbart snitt av gammelbilhistorien 

i Stavanger og Omland. 

Som nevt ble det holdt utstilling i april i år.Et navn som løper 

som en rød tråd gjennom klubbens historie er navnet Per Nysted. 

Formann i alle år siden klubben ble startet.Han har utført et 

arbeid og en innsats det står respekt av. 

Jeg tenkte jeg måtte ringe Per for å få ham til å fortelle litt 

om alt forarbeide som ble gjort før utstillingen. 

Etter en del plunder fikk jeg Per på tråden:"Per Nysted". "Hei 

Per,Knut her." "Du jeg lurte på om jeg kunne stikke bortom deg 

en tur i kveld?" Her må det nevnes at Per har mange verv og gjør

emål utenom klubben,rnen denne kvelden hadde han fri. 

Etter å ha tråklet sammen en del spørsmål troppet jeg opp hjemme 

hos Per. "Korn inn,kom inn",ropes det fra oven,"lukk døra." Etter 

å ha nytt Signe's nykokte kaffe og kaker,prøver jeg å stille mine 

spørsmål.Dette kan enkelte gang være vanskelig,da Per liker å 

prate,dette kun for å opplyse leserne.Per kunne prate en avis 

alene,derfor har jeg tillatt meg å forkorte en del. 

"OK Per",bryter jeg inn,"Hvordan ble ideen til utstillingen unn

fanget?" Per:"Det er jo vanskelig å si sånn akkurat.A påta seg 

et slikt arrangement var jo selvfølgelig et omfattende arbeid. 

Jeg må her få si at jeg langt fra stod alene bak utstillingen. 

Ideen ble kastet fram og vi fant ut at Orre-Hallen var den beste 

plassen å avholde en utstilling,noe som også har vist seg tid

ligere.Planleggingen startet i oktober og videre arbeid tok til 

i november.Kontakten med ledelsen av Orre-Hallen var ikke 



vanskelig, så dette ordnet seg svært greit." 

Bernt Gramstad,en kompis av Bernt og Per Strand stod oppe i 
løa og malte skilt (frossen latexmaling) med votter på. 

"Det måtte da være mye å tenke på i denne tiden?" 

Per:"Det må jo sies at det hele var et stort puslespill og spør 

ikke meg,men etter en del søvnløse netter falt da bitene på 

plass.Jeg stod en natt og sveiste 60 taustøtter hos Falken -

disse står nå i Orre-Hallen og er til klubbens dispos~sjon." 

"Jeg har jo hørt at du var nokså PR-kåt i denne perioden før 

utstillingen .Det kan vel ikke bortforklares?" 

Per:"Mye av suksessen i Orre-Hallen lå i det "globale" reklame

framstøtet. PR-kåt,hrn-hrn.Noen vil kanskje trekke fram dette,men, 

saken var jo den viktigste og det er jo her på sin plass å si 

at uten hje lp av lokalsendingene i radio,uttalelser til pressen 

og annonser i diverse aviser ville publisiteten e ller "blæsten" 

rundt arrangementet blitt heller tynt." 

"Andre forme r for PR?" 

"Ianke laget en nydelig plakat som ble trykt i 500 eksemplarer. 

Denne ble hengt opp på de underligste steder,blant a nnet på 

Skudesnesferja og på pissoaret på Dickens. Her må jeg skyte inn 

at dette har blitt meg fortalt. En takk til de som hjalp til 

med distribus jonen av plakaten ." 



"Hva med spesielle arrangementer under utstillingen?" 

Per:"Foruten selve utstillingen hadde vi jo lagt opp til film

kjøring og matservering pluss en del til.Bilkjøring med ungene 

måtte skrinlegges.Selvfølgelig kan ikke alt klaffe og det gjorde 

det da heller ikke denne gang.Jeg tenker da spesielt på en sak 

vi hadde på tapetet,nemlig trykking av postkort med spesial

stempel - en godbit for filatelister.Men dessverre var vi for 

sent ute med bestillingen - kanskje gjør vi et nytt forsøk ved 

neste korsvei." 

En oversikt over utstillingen. 

(fl~'¼ 
Norsk Oljeraffineri 
Prof. Birkelands vei 27 - Grorud - Tlf. (02) 25 0316 
Postboks 35 - Leirdal - Oslo 10 

Repr. Stavanger - Ole S. Simonsen. Tlf. (045) 62 084 



"Øvr ebø kranservice stilte en styggstor kranbil til 

disposis jon.I toppen av denne hang Mago~ Mellomstrands A-Ford, 

og med litt velvilje kunne den sees fra Stavanger og Egersund . " 
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MagneQSA-Ford,nyvasket 

og pen,henger til tørk. 

"Kan du gjøre noen korte bemerkninger over valget av kjøretøyer, 

hvilke kriterier som ble brukt?" 

Per:" Vi t egnet inn hallen og plasserte kjøretøyene etter K.L

metoden. J e g kan ikke si at vi la noe spesielt kriterium til 

grunn for valget av de motorkjøretøyer som skulle delta. Det 

vi ønsket var å gi publikum et bredest mulig spekte r av sykler/ 

biler for å vise et snitt av klubbens park.Så vidt jeg huske r 

fikk vi plassert 27 biler og ca.35 sykleroDet må her nevnes de 

kvaler vi fikk når det gjaldt å gjøre et utvalg av de biler og 

sykler som s kulle være med på utstillingen. 

Det må jo i all beskjedenhet sies at utstillingen kunne blitt 

to gange r større hadde vi bare hatt stor nok plass.Det skal ikke 

underslåes at vi har mange gode biler og sykler i klubben.Så 

neste gang s amme tanke kommer over meg eller noen annen,skulle 

det ikke være noen umulighet å snekre sammen en ny utstilling." 



"Synes du det var for lite Buick-biler med på utstillingen?" 

Per: "NEI." 

Dette svare t tar jeg selvfølgelig ikke høytidelig og tenker i 

mitt stille sinn at mannen har jo "bare" Chevrolet,med visse 

unntak. 

"Når det gjelder Chevrolet,hvilken bil vil du da trekke fram?" 

Per:"Her er det jo mange fine biler å velge i, men jeg synes at 

Johannes Hampland har et fint eksemplar i sin 1932 Chevrolet 

"Confederata" sedan,BA serie." 

"Er det andre ting du vil trekke fram i sakens anledning?" 

Per:"Det var bra du spurte,jeg holdt nesten på å glemme en sak, 

nemlig Haugaland Veteranvogklubb som vi har hatt et nært og godt 

samarbeide med. Jeg vil takke Haugaland Veteranvognklubb,som og-

så fylte 5 år i år,for den interessen de viste for utstillingen 

ved å komme over fra Haugesund med en rekke gamle biler.Dessuten 

hadde vi med en bil fra Kristiansand: 1932 Austin 7 og ikke å 

forglemme Karl Granberg's 1936 Nash - en nydelig bil av de sjeldneo" 



Vi tar oss en røyk og prater litt løst og fast om våkenettene 

i Orre-Hallen. 

Mange av oss tok seg fri fra jobben for å kunne bringe arrange

mentet vel i havn. Når en tenker tilbake får en liksom det hele 

i et annet perspektiv,men du verden hvor moro det hele var. 

Bildene på denne side viser formann og sekretær torsdag kl 04:00 

på morgenkvisten rett før vi gikk åla oss,da var vi ikke gode! 

Fra spøk til alvor.Klubbens formann Per Nysted og resten av 

styret ønsker med dette årette en takk til alle de(Ole Chr. 

forsaket t.o.m. lørdagskveld og natt) som tok sine surt opp

arbeidede feriedager for å kunne bringe utstillingen vel i havn. 



"Går det. an. å glemme Gammelbilens Vennen ?" Dette spørsmålet 
fikk jeg net-top over telefonen, og svaret er utrol ig nok "JA"o 
Jeg hadde glemt at jeg skulle skrive en art ikkel om Haugaland 
Veteranv,ognklubb i Gammelbilens' klubbavis. 

H.V.K. er vel godt kjent for de fleste veteranvognentusiaster i 
sørfylket. Klubben ble stiftet for 5 år siden av en gjeng 
orginalen som hadde .fil'.!_ felles interesse, neml i g gamle biler. 
(Min personlige erfaring: ALLE veteranvognentusiaster eE mer 
eller mindre orginale.) Fra starten av var klubben nærmest en 
venne-klubb ,og møtene ble holdt hjemme hos de enkelte medlemmene. 
Det ble arrangert en del weekend- turer og dagsturer. Flere år 
på rad kunne man se to nykende bilen på veg til Balestrand i Sogn 
fon å treffe likesinnede fra Strandao Arvid Johannesens Ford vS 
med rykende radiator i alle motbakkene,og Jan Vestres Chevrolet 
med rykende bremser i alle unnabakkene. 
Etter de gode startårene,fulgte noen magre år. Formannen gikk på 
skole i Stavanger, noen styremedle~ner flyt tet bort, andre 
bygde hus - kort sagt var klubben i en dvaletilstand. 

Men høsten 78 ble det fart i sakene igjen. Klubb en ble nå 
organisert i fastere former,m ed f:1ste møtedatoer,rund1kriv til 
medlemmene osv. Flere nyrestaurerte vogner dukket opp. Som 
en kuriosi tet kan nevnes at det gikk flere år før den første 
A-Ford dukke t opp i klubben. De fleste som restaurerer 
gamle biler har et probl em, nemlig alt fo r lit en plass. Slik 
også i H.V.K . Vi har vært heldigeog fåt t tak i et førsteklasses 
restaureringsverksted. Vi kan tilby medlemmene restaureringsplass 
til 6-8 kjøretøyer til en rimelig leieo I tillegg har klubben 
sitt~ møtelokale i samme bygningen. 
Vi er stolt over det flotte restaureringsverkstedet vårt. 

Vi samarbeider med flere andre klubber , f.eks. Gammelbilens 
Venner, Agder motorhistoriske klubb, Haugesund sportsvognklubb mm. 
Vi deltar også ganske aktivt i Landsrådets arbe id for å fremme 
felles saker overfor myndighetene. 

Det s i ste året har vi arrangert Jubilæumsløb til Sand i Ryfylke, 
med kjempefin deltagelse fra sørfylket. Vi har også arrangert 
Utstilling. Vi forsøkt e å ett:erligne Utstill ingen i Orrehallen. 
V.t>gnene ble utstilt i to store telt, og utstillingen varte i 
en uke. Utstillingen var vellykket. Vi fikk mange gode kontakter, 
god P.R . for klubb.en osv. Men dEn store kassasuksessen uteble, 
desverne. 



Vi har i klubben et uofisiel t slagord: "Gøy med ganunelbil'i. 
Dette slagordet er ganske betegnende for klubbens virksomhet. 
Alle skal kunne være med - voksne og barn - lensmann og pr es t. 
(Vi har faktisk både lensmannsbetjent og prest i klubben.) 
Vi driver et ganske seriøst arbeid for å f å vognene mest mul ig 
orginale og tidsriktige, og ikke minst- trafikksikre. Men 
dette forhindrer ikke at vi kan lage mye show rundt omkring 
vognene. Sveivegramofonen er alltid med på vå re utflukter, 
nistekorg likeså. JJår man er flere sammen er det· dessuten 
artig å stille i tidsriktig 8ntrekk. 

Jeg håper at jeg med denne lille artikkel har greidd å 
gi dere et lite intrykk av virksomheten i H.V.K. Etter 
som jeg forstår, skal vi få lov til å komme tilbake siden 
med mere stoff. I mellomtiden: Ha det gøy - med ganunelbil. 

W,·St 
Sekr. 

Bildet viser H. Lønnings 1934 Ford V8 .I bakgrunnen P . Robbe r stads 
1946 Rover og A. Dybdals 1 928 Ford A 

Denne s j eldne vognen 
er resta u r ert av 
Karl Oscar Granberg 

1936 Nash 
Convertible Coupe 



Dette bildet er tatt med for å glede Lars Jan Haaland. 

Dette bildet av en Triumph -27 er tatt med for å glede andre. 



Ford nå som dengang! 

a- Bryne Bil 
Brodrene Kverneland alS 

Synes De Deres 
bilforsikring 
ble dyr i år? 
Få et tilbud 
fra oss! 

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

Branntakstbestyrerne 
Olav Søllesvik 
4340 Bryne. Tlf. 82 504 

Bjarne Fagerland 
4060 Kleppe. Tlf. 89 771 

Kjør stort, kjør sikkert, 
. kjør amerikansk! 

STORHAUG - 4060 KLEPPE 



I riktig gamle dager hendte det ikke sjelden at en person som 

kjøpte en bil ikke gjorde opp for seg, og da kunne en etter -

lysning som den neaenfor bli sendt ut for å prøve å få tilbake 

bilen.Det kunne være av interesse å vite om GMAC var det eneste 

selskap som sendte ut slike etterlysninger.La redaksjonen få 

del i dine kunskaper på dette felt.Videre står det å lese: 

Mr. Barrow, if you should read this, how about a "My Story"? 

=====RE W ARD===== 
$25.00 

For information leading to apprehension of E.A. Barrow and the recovery of 1929 

CHEVROLET COACH 
Motor No. 915455, Serial No. 12AC68812. Bears 1929 Va. License No. 12411. 

E.A. BARROW 
BARROW USES FOLLOWING ALIASES: 

E.A.BRUNO E. A. BARRUE E. A. BARRONE G. R.PROFFIT 

DESCRIPTION: Age 35; Height 5 ft. 5 in.; Weight 145 lbs.; swarthy complexion, dark hair, speaks Foreign 
accent, and nick,named "Frenchy." (l Worked as Paioter while in rhis section. 

WIRE US IMMEDIATELY UPON RECEIVING DEFINITE INFORMATION 

General Motors Acceptance Corp., Richmond, Va. 


