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POSTBOKS 3512 TJENSVOLL 

4001 STA VANGER . 

Medlemskontingenten for 1982 er kr. 75 ,-, både fo r 

innenbys og utenbys medlemmer. Kontingenten bet ales til 

Postgirokonto 3 36 80 81 

Bankgirokonto 3201 . 38 . 48857 

Møter ho ldes s iste tirsdag i hver måned , unntatt 

juni, juli og desember . Me tene holdes kl. 19.30 på 

Lura Turistheim . 

Styr et i 1981: Formann Jens P . lanke. 

Nestformann : Per Nygaard 

Sekretær 

Kasserer 

Ted- J olrnny Taraldsen 

Oddstein Steffensen . 

SPlLEHJULET : POSTBOKS 3512 TJENSVOLL , 4001 STAVANGER . 

Redaktcr for denne utgave:r har vært Oddstein Steffensen . 

Tegni nger, overskrifter og lignende er utfert av Jens P . 

lanke. 

Funnet og forsvunnet . Vi håper den er b litt tatt vare på . 
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HAR 

Så er vi igjen ute med et nytt nummer av Spilehjulet. Egentlig 
var det meningen at det skulle vært ferd i g før sommerferien, 
men det halvferdi ge manuskriptet ble omgjort til et spes i a l
blad om Rally Monte Carlo og Tronåsen. Redakt ørens arbeids 
innsats strakk ikke til for å lage flere blad på det tidspunk
tet. Men målsetningen, nemlig å lage to blad i året,må vel 
sies å være oppfylt. 

Dette nummeret er også sterkt preget av Tronå sen. Meningen har 
vært å samle og oppsummere inntrykk og minner fra flere hold . 
Vi har valgt å bruke endel avisstoff fra andre aviser enn v:?i.re 
nærmeste . Videre har vi tatt med noen personl i ge beretninger 
fra deltagere og passasjerer, og endeli g har vi laget en kort 
oppsummering av enkelte fakta . 

Men Spilehjulet skal også være klubbladet vårt. Derfor er både 
Sladrespeilet, intervjuer og Meninger i Marken på plass. 

Det vi savner mest når vi skal lage et blad" er histor isk stoff 
fra distriktet vårt.Da mener vi ikke så mye teknisk bilstoff 
fra bøker o.l,men bakgrunnsmateriale som kan være med å for
telle hvordan det var å eie eller kjøre et motorkjøretøy i 
gamle dager. Dersom noen har slikt stoff liggende så la oss 
få vite om det, dersom du da ikke selv vil l age en artikkel 
ut av det. 

Spilehjulet er herved servert. God fordøyelse . 

Oddstein Steffensen 

FORSIDEN viser et lite utsnitt fra starten av Rally Monte Carlo 
Jubilæumsløp over Tronaasen 29. august 1981" 
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SLADRESPEILET 

Det har v ært mange bryllup blandt klubbens medlemmer siden 
s iste gang Sp i l e hjulet g i kk i trykk en . Føl gende av vå r e medlemmer 
har trqdt i nn i ekt estanden ; 

Per Strand . 
Christer Li e . 
Helge Rørvi k . 
Kåre Hell2.nd . 
Svein Erik Hansen . 
Gaute Bakke. 

De tte er de vi vet om . Hurraer og gratulasjoner utdeles herved . 
De v i ikke v et om grat uler es også . 

Gaute Bakke gjorde forres t en en litt spesiell vr i på turen 
til kirken . I hvit dress og hvit Stetsonhatt fremførte han sin 
brud til kirken på Steffs NSU med sidevogn . Bra ! HURRA ! 

«Årets bryllup» 
i Sokndal 

Lørdag 22. august ble .«årets 
brudepa r » viet i Soknda l 
kirke . 

Det var Doris Sestad fra 
Søre E igerøy og Gaute Bakke 
fra Hauge i Dalane. Brudepa
ret kom til kirken på motor
sykkel med sidevogn. Brud
gommen var i hvit dress med 
like hv it Stetsonhatt mens 
brude n bar en sk.jønn rød 
kjole med hvit skulderkast. 

Bryllupet forårsaket trafik
kork , ved kirke n , der var 
mange sokndøler som synes 
det var festlig å se dette utr.a
disjonelle brudeparet. 

-nd. 
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Siden vi på denne måte samtaler om· familie, må vi nevne at 

enkelte også har fått øket utbetaling fra barnetrygden. Helge 
Rørvik har sammen med sin frue fremskaffet en ny motorsyklist. 
Det samme har Steff. Også Magnor Mellomstrand er blitt pappa til 
en gutt. Det er vel mer sannsynlig at han blir oppdradd under en 
A-Ford. Gratulasjoner og hurraer til disse tre også. Og til alle 
dem vi ikke vet om. Blandt vel 160 medlemmer er det umulig å ha 
den fulle og hele kontroll. 

Bilhandel skulle være litt lettere å holde greie på, men 
neimen om vi greier det heller. Olav Torvund handler konstant. 
Ikke f ør har vi hørt om en bil han har kjøpt, så er den erstattet 
av en annen, eller tredje. Den gule A-Forden har han dog ennå. 

Per Nysted har endelig fått tid til å gjøre noe med Chrysleren. 
Han har solgt denl Den nye eieren kjørte den rett til lakkering. 
Resultatet får vi vel se om ikke så lenge. 

Per Nygaard truer nå med å selge alle sine kjøretøyer, også 
Morrisen. Han vil sette den formuen han eventuelt får ut av det 
i en åpen 30-talls bil. Ideen er ikke dum. Kanskje noen flere 
skulle tenke i de baner? 

Gudmund Skretting fikk ferdig T-Forden sin slik som han lovet. 
Er det Buiclcen som stAr for tur nå, eller har du andre planer, Gud
mund? 

Olaf Selle har også plukket jevnt på T-Forden sin. I skriv
ende stund er det bare noen elektriske detaljer som stAr igjen. 
Vi får vel se den pA vArens første arrangement? 

Jarle Eide og Gunnar Mjølhus stAr på med Zttndappene sine. 
De skal være ferdige før sommeren, påstår de. Og med det jevne 
draget de har må ned etter måned er det heller ingen tvil om at 
de greier. En rask inspeksjon avslørte at storparten av lakker
ingen nå er ferdig. Det samme er gafler, hjul, gearkasser og 
drivverk. Rammer og sidevognsbaljer er ogsA ferdige. For øye
blikket er det motorene som blir behandlet. I mai hører vi nok 
duren fra dem. 

Odd Østevik jobber også jevnt. To T-Forder er under opp
bygging samtidig. Begge skal være ferdi ge f ør sommeren. Etter 
hva vi har sett fra den garasjen før, anser vi ikke det for å 
være usannsynlig. 

Vår nye deltidssekretær, Hallvard Norddal, har jobbet jevnt 
med sin ESSEX hele høsten. Nå er hytta omtrent klar til sandblå
sing. Så jevnt som Hallvard har jobbet, blir også nenne ferdig 
i overskuelig fremtid, selv om vi ikke skal vente den i 1982. 
Han har tross alt bare eid bilen et halvt år. 

Steff har også hatt et rykk på sin bil. I løpet av noen 
høstmåneder ble resten av sveisejobben unnagjort, så nå ser hele 
prosjektet adskillig lysere ut. Men det er langt fram. Han har 
tross alt noen motorsykler også! 
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Ole Chr. Simonsen kjører nå rundt med reklame for et olje

merke vi har hørt om før. Firmaets gamle Ford A Pick-Up er nemlig 
ferdig oppusset og forsynt med firmanavn osv. Den har forresten 
gått som føljetong i Rogalands Avis i hele januar. Det er noen 
som har sans for PR! 

Formann lanke har f åt t ny leieboer. En høn e bor i stua om 
kvelden og i garasjen om natten. Høna har annektert frontruta på 
U-Forden til vagl. Vi regner med at lanke jevnlig spiser omelett. 

Sigmund Finnestad har i disse dager øket sin bilsamling med 
100%. Nå eier han 2 Rileyer. Den sist anskaffede er en Tou-
ring Saloon 2.5 liter fra 1951. Den skal etter sigende være i 
ganske bra stand, faktisk så bra at den muligens kommer til å 
bl.i tatt i bruk allerede til sommeren. Vi gratulerer. 

Brannbilen ruslet et par turer i 1981. blandt annet til 
Rosendal og Ørsdal, men det skulle være mulig å utnytte den 
bedre som klubbil. Den er tross alt registrert for 12 personer 
og har både barskap og fyllearrest innebygget. Det er ikke men
ingen å oppfordre til sterkt alkoholiserte turer, brødskuffer og 
kjøkkenavdeling er også et alternativ til utnyttelse av de samme 
rom. Gode forslag til aktiviteter med brannbilen mottas altså 
med takk av styret. 

reklame: 
Fra Sverige blir det meldt at 
det er lettere å pumpe opp 
hjulene på en Ford enn på 
andre biler. Forden har så 
små fordringer. 

- Er det sant - gikk den virkelig så 
fort ... ? 



PORTRETTET 
Navn: 
Årgang: 
Bosted: 
Yrke: 

Stand: 

Christer Lie. 
195 7. 
Stavanger. 
Selvstendi g 
næringsdrivende. 
Nygift. 
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V8J.r nyvalgte del tids s ekretær har i kke røpet sin geografisk e 
opprinnelse , antagel i g fordi vi glemte å spørr e . I f ølge dialekten 
er han dog inn født siddis uten påvirkninger fra fremmede miljøer. 

Christer er arvelig belastet når det gjelder k jøretøyer. Hans 
farmor, s om nå er 83 å r, har fremdeles bildill a , i blandet en viss 
porsjon fartsgalskap. I 30-åra kjørte hun hasti ghetsl øp, bakkel øp 
og pålitelighetsl øp . Også Christers far har blandt sine mange gjøre
mål s t ad i g vært opptatt av kj øretøyer. Bakgrunnen s kulle med andr e 
ord være i orden: Det var faktisk far som satt e Christer i gang med 
motoriserte produkter. Han tok hjem en motorsykkel da Christer var 
i 10- å rs alderen. Det skulle han aldri ha gjort . Basillen bet seg 
fast og er siden b litt hengende . 

Christer hever sin l ønn i sitt eget f irma, et lit e verks t ed 
som er innrettet på eksplosjonssikkert elektrisk utstyr for olje
industrien. Firmaet har 2 ansatt e, inn e haver en samt f ru Eli. 

Etter noen å r med forskj elli ge nyere b iler ble det a ltså 
veteranbil. Først var det en Opel Olympia 52 som ble forsynt med 
en Rekord 1700 motor. Det gikk s t erkt , men var liks om ikke det rette. 
Den b l e solgt, og 2 stk._ Chevrolet 1 93 6 ble kj øpt fr a Østlandet. 
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Den · ene ble restaurert i løpet av en hektisk -vinter. Denne bilen 
er forresten et familieprosjekt. Første gang undertegnede møtte 
fru Eli var hun iført kjeledress . Svart og møkkete fra topp til tå. 
Da var hun i full gang med å få Chevyen fri for rust innvendig. Den 
jobben har hun æren for alene! 

Den-andre 36-modellen ble solgt og er under restaurering på Viste. 
Istedet ble en 34-modell innkjøpt med tanke på en lett rodding. 
Dette prosjektet ble imidlertid skrinlagt på grunn av_ firmaet. Det 
krevde all tid en periode . Christer angrer på det i dag. Istedet 
har han kjøpt en Opel P4 fra 1936. Den kommer imidlertid ikke før 
i mai. I mellomtiden skal en 38 Chevy pick-up til behandling. 
Prosjekter er det altså nok av, selv om han i et svakt øyeblikk 
lovet ikke å ha mer enn to veteranbiler om gangen . 

Christer, Eli og Chevyen var for øvrig med i Tronåsen . Farmor 
var selvfølgelig også med. Dessverre fortapte hun seg i gamle minner, 
så hun forsvant i mengden og mistet turen over å sen . Men, men--
hun hadde kj ørt over selv så mange ganger før, så det var kanskje 
vel så bra å være tilskuer. 

Tronås en ga i hvertfall mersmak, så en elfenbensfarget Chevrolet 
med brune skjermer vil vi nok få se mer til i fremtiden . 

Steff . 

Meninger • 
I marken 

Venner i clubben til fremme af bevarelse 
og benyttelse af gamle biler og motor
sykler og de paakledninger og artigvi
teter som bør nyttes forat opfriske en 
forgangen a tmos fære. 

Jeg vil gierne komme med en liden commentar (for
klaring) udtil Runes hiertesuck og vræde i siste Spi lehjul 
side seksten. 

Vor club,- det vil sige de f leste af clubbens med
lemmer, haver liden forst aaelse for at bevare sen e 40-talls og 
50-talls motoriserede kj øredoninger. Herfra kan t r ækkes de faa 
som ere meget specielle s om den norske Troll, eller dog aner
kiendte produgter som Mercedes. Motorcykler har kan hende let
tere for at blive godtatt, sandsynligenvis deraf at disse 
"holder sig gamle" i udsæendet lengre fr em i nyere tid. 

Kanskje vores c lub hadde været tient med en klasse
inddeling, og i tillæg en klar linie naar det angå r alder på 
doninger der tillades brugt i clubbens l øb , udstillinger etc. 
Idag synes det som om majoritetens meninger og sma g , og ikke 
motorhistorisk viden - ei heller den sunne fornuft - er det av
giørende naar et medlem spør om et kiøretøi bør taes vare paa 
eller ei. 

Heller 3 stk. A-Forder enn 1 Pyssjå, eller hva? 

Vennlig hilsen Norton og Mercury-eiEr 

J. Geir F. 
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VIBETREKKET-81. 

Dagen for årets VIBETREKK kom med regn og surt vær. Likevel 
møtte vi~ andre kj øret øyer på møteplassen ved Edlandsvatnet oven
for Ålgård. Vi kom avgårde på omtrent fastsatt tid og la i vei mot 
Vikeså der vi skulle svinge av mot Austrumdal og Ørsdal. På Vikeså 
sto det 3 biler til og ventet på oss, s å vi ble 13 ialt. Fintel
ling senere viste at vi var 40-45 personer med stort og smått. 
Det er litt usikkert om innbyggerne i brannbilen var med i denne 
tellingen, men det bodde altså 3 stykker der. 

Turen innover til Ørsdalen gikk uten noen problemer av betyd
ning. Det var bare sekretær Ted-Johnny som måtte gi Arielen noen 
små kjølepauser iblandt. Han skyldte på at motoren ikke er rikti g 
innkj 0rt ennå, det må vi selvfølgelig godta. 

Takk, jeg tar heller bilen! 
Per Nygaard vil ikke bli vå t, 

Ted-Johnny mellom 
to kj12,lepauser. 

Vel framme ble vi innkvartert i Ørsdalen Turistsenter. Per 
Nysted og Per Nygaard slo opp sine spisstelt, men om noen sov der 
er uklart. En viss trafikk til og fra ble det dog i l øpet av kvelden. 
Det gjorde det forøvrig også til brannbilen. 

Programmet var denne gangen lagt opp uten noen aktiviteter for 
de voksne, alt var laget til for barna. Vår avgåtte formann Nysted 
markerte seg som en eminent eventyrforteller og fanget oppmerksomhet 
både fra barn og voksne. Vi skal ikke gjengi metodene for storvilt-
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jakt i Afrika, kanskje de ved en senere anledning kan delgis et 
st ørre publikum? Ma gne Gundersen prøvde seg s om tankeleser, og 
også andre ble med på l øyene, som da no en må tte gi lagene en h jelp
ende hånd i tautrekkingen. 

For de voksne ble det anledning til en liten svingom etter at 
ungene var kommet i seng, ellers gikk det helst på prat-prat-prat 
og gode historier. Terje Gramstad vis t e seg også fra en ny side 
ved å deklamere noen aldeles uforstå elige Heide-Steen-dikt. Bra! 

Søndag ble det tid til å bese de nedlagte gruvene f ør vi kjørte 
ned til kaien hvor "Ørsdølen " ventet for å t a oss med på en times 
tur på Ørsdalsvannet. Ole Christian Simonsen hadde tatt med sine 
spesielle ringspill hvor pinnene var erstattet med brusflasker . 
Etter at alle ungene hadde vunnet hver sin brusflaske, fikk de 
voksne lov til å konkurrere om resten . Det s å ut som enkelte v irke
lig trengte den brusen de vant! 

Etter en br a middag på turistsenteret dro v i h jemover i gj en . 
Det gikk fint helt til midt i tunnelen ved Stavt jønn . Der punkterte 
Nysteds trofaste Chevrolet. Vel, dekk, slange og fe lg var allerede 
ødelagt, så Nysted kjørte u t på flatt dekk . Vel ut e ble det stopp 
for å skifte hjul , og den pausen var visst kj ær kommen for mange. 
Det . ene panseret etter det andre ble å pnet og bøtter og vannkanner 
kom frem overalt .Det var t ydelig a t s tigningen fr a Ørsdalen hadde 
r øynet på for endel av f øl get. Rune Omarstrands A- Ford greidde bare 
noen f å hundre meter et ter den pausen. Da v ar det t id for ny kon
densator i fordeleren. A-Forder spiser kondens atorer til frokos t, 
på stå r Rune. 

Årsaken t il en lang paus e : 
1929 Chevr ol et . Eller var det 
bakken opp f r a Ørs dal en? 

Forøvri g gikk h j emturen gr eitt for a lle, selv om det ble en 
våt forn øyelse for nygift e Per Strand med frue og for Ted- Johnny. 
Åpen b il var visst hel ler ikke det hel t store denne dagen . 

Årets VIBETREKK er altså avviklet i en nystil. Vi s ynes det 
var en stil o g et opplegg vi skal benytte oss av oftere, og gir 
full honnør til arrangementskomiteen. 

Steff . 
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VANNJ VANNJ 

"Pass på tommelt'e:n,det 
d:er e v far li gt for amatk'.,ra; 11 

KÅNENE HAR ORDET: 

Til tross for elendig vær var turen max. Ungene hadde det fint
mange gilde leker: Tautrekking - ballo:ngblåsing - fotballkamp -
stikkball - · tur i gruvene - båttur på Ørsdalsvatnet. Men det 
11 heilt stora II var premiene; Bag til alle ungene. De så ut som 
en kJempestor tennissko. 

Alle mødre sier takk for det fine opplegget - spesielt at ungene 
hadde så mye å ta seg til (i forhold til andre turer). 

Vi håper på flere lignende turer. 

Hilsen 

"KÅNENE l KLUBBEN 11 
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I GARAGEN 

Navn: 
Årgang: 
Bosted: 
Yrke: 

Ingvar Espedal. 
1 945. 
Sandnes. 
Ansatt ved Heli
kopterservices 
komponentverksted. 

Ingvar kommer opprinnelig fra Forsand-distriktet. Han flyttet 
til Stavanger/Sandnes i 1961 for å begynne sin karriere s om selv
ervervende. Fra 1970 har han vært bofa s t på Austrå t t. Det er i hans 
rommeli ge hobbyrom i Solliveien vi har avlagt et b esøk. 

Veteranbasillen hogg tak i I ngvar etter e t b es øk på utstillingen 
vå r i Orrehal l en i 1979. I nfeksjonen r esultert e i innkj øp av en masse 
deler fra Jørpeland våren 1 980 . I løpet av et å r bl e disse de lene 
bygget opp til en flott Ariel 500 cc fra 1935. Denne er siden b e høri g 
testet ute på veiene, bl. a . ble Tronåsen beseiret hin minneverdige 
dag i august. Ri ktignok hadde han probl emer den dagen, men Ingvar 
l øste flokene og kom s eg over i f i n stil . 
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Det neste prosjektet som er i gang er en NSU 330 cc fra 1938. 
Denne er nå¾ ferdig og ventes i drift i løpet av våren. Ingvar 
er ikke den som hviler på laurbærene, for ikke å si skrothaugene. 
Skrotet skal bli prakteksemplarer, ikke fortsette som skrothauger. 

Foruten de to nevnte maskinene har Ingvar stuet bort en edel 
Royal Enfield fra 1947 på loftet. Kjenner vi Ingvar rett, er det 
ikke lenge før denne får turen ned i kjelleren til behandling. Denne 
Royal Enfielden har forresten stiv bakramme og teleskopgaffel, en 
litt uvanlig kombinasjon her i distiktet. 

Det er tydelig at Ingvars kjeller er en aktiv del av de så 
ofte omtalte "tusen kjellere". Vi ser frem til å se Ingvars og alle 
andre vinterskrueres prosjekter glitre i vårsola neste gang vi skal 
arrangere noe. 

Hans S. 

Jeg nevnte visst i 
annonsen at den ~ar 
st?itt en tid'? 
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SOÅR 

RAlLYE MONTE CARLO 
1931 TRONAASEN 1981 
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l ,ilekktf jorb.5 tlrib tn?)e 
Fredag 8. mai 1981 

Selveste VegdirektØren er positiv til forslaget: 

Gamlevegen over Tronåsen 
kan bli turist-
attraksjon 
Blant de saker som ble drøftet med Vegdirektør 

Eskild Jensen under hans besøk i Flekkefjord, var 
også.muligheten for å gjenåpne vegen over Tronåsen 
som. en turistattraksjon. Og Vegdirektøren stilte seg 
straks positivt til tanken. Fra Flekkefjords side 
påpekte man vegens verdi som et kulturminne, og 
dette sa Vegdirektøren seg enig i. Han kunne til og 
med henvise til at vegnwndighetene har ledige midler 
til slike formål. ' 

Det ble bl.a. henvist til at til og med Monte Carlolø
pet har gått over Tronåsen og· at det i den senere tid 
har vært stor interesser for å trafikere vegen, fortri ns
vis til fots. 

Men det må en skikkelig planlegging til om vegeri 
påny skal settes i kjørbar stand og ettersom en god 
del av vegen ligger i Lund kommune, kommer også 
Rogaland vegvesen inn i bildet. Vegdirektøren lovetå 
ta dette opp med vegsjefen i Rogaland. 

Så etter dette skulle det være et konkret håp, om å 
få kjøre Tronåsen igjen, det ville bli en utvilsom turist
attraksjon av rang. 

Stengt for all motorferdsel over Tronåsen. Men nå er det 
altså håp om at denne sjeldne vegen kan bli gjenåpnet. 
Dog vil det evt. ta noen tid. · 



1-6 AGDER. Flekk e fjords Ti dende. 
Fredag l. august 1981 

Jubileumsskrift for Rally Monte Carlo: 

Gir skolen verdifullt 
undervisningsmaterial« 

Når det regner på presten, 
drypper det på klokkeren, 
heter et ordtak. Og nå dryp
per det på elevene ved Sira 
skole i den forstand at de for 
ettertiden vil få bedre lokal
historisk kunnskap om Tronå
sen, Bakke bro og Rally 
Monte Carloløpet som gikk 
her for 50 år siden. Da en av 
lærerne \:'.ed skolen, Egil Eek, 
som forresten ofte er innom 
Agders redaksjon, her fikk se 
et kopi av manus til det jubil
eumskriftet som skulle utgis 
nå i sommer, tente han øyeb
likkelig. 

- Dette måtte være midt i 
blinken for oss i skolen å 
benytte i undervisningen om 
lokalhistorie .. Kan dere skaffe 
meg et klassesett? 

- Ikke vi, men ring selv til 
Agder Motorhistorisk Klubb 
sin «P.R. mann», sa vi. Og 
svaret derfra var lutter vel
vilje. - Bare koselig at vi 
også skal . få bidra til å øke 
interessen for lokalhistorie. 
Vi sender et klassesett straks 
heftet er ferdig, lød svaret. 

VIKTIG BIDRAG. 
- Jeg ser det slik at det er 

et viktig bidrag til den behold
ningen vi allerede har av 
lokalhistorisk stoff, sier Egil 
Eek, og blar opp det fyldige 
jubileumsskriftet som Agder 
Motorhistorisk klubb og Gam
melbilens venner i Rogaland 
er sammen om. Det er utgitt 
nå i forbindelse med marke
ringen av det første Rally 
Monte Calo-løpet som gikk fra 
Stavanger over Tronåsen i 
193~. Begivenheten skal feires 
med et jubileumsløp sist j 
denne måned med veteranbi
ler. De starter fra Stavanger 
og skal kjøre over Tronåsen 
fram til Flekkefjord. 

- Heftet beskriver Tronå
sen inngående. De har hentet 
opplysninger fra vegvesenets 
arkiver om bygging og vedli
kehold. Suplert med kart vil 
det være et verdifullt bidrag i 
undervisningen. Bakke bro er 
også nøye beskrevet med kart 
og tekniske detaljer. 

To veteranbilklubber har gitt skolen verdifullt undervisnings
materiell. Egil Eek med heftetsom gir detaljbeskrivelse av Bakke 
bro. Pen ble bygget I 1844. 

GJENGRODDE STIER 
- Betyr dette noe ny1 

undervisningen? 
- Skolen har i flere år s, 

let inn lokal historisk mat1 
ler fra · forskjellige kanter 
bygda. For noen år si< 
hadde vi en stor utstillin 

· samarbeid med en reli 
organisasjoner. Da ble , 
vist masse gamle gjenst 
der. 

- A kjenne til hvord 
lokalmiljøet fungerte i tie 
gere tider ser vi som sva 
verdifullt. Tronåsen kjenr. 
alle, men ikke alle kjenn 
detaljene. Elevene har va 
med på turer her. Som en< 
av en emneuke om vandri 
på gjengrodde stier, gi 
turen i år hit opp. I dette ste 
og verdifulle «monomente 
om en forgangen ,tidsepc 
innen samferdselssektor« 
oser det av historie. Dette 
det viktig å ta med inn i 
lokalhistorisk perspektiv, s 
Egil Eek. 

sj1 

,~· 
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AGDER. Flekkefjords Tidende. 24 . august 1 981. 

Tronåsen - slik jeg husker den 
Moi» Då «meste beila 

gjekk til Sirnesmoen 
Av Salve Nyland 

Jeg ble svært glad da jeg 
leste at der skulle ar
rangeres veteran billøp 
over Tronåsen den 29. 
august. For oss har Tronå
sen betydd svært mye opp 
gjennom årene og står som 
et kjært minne. 

Det første jeg husker, er 
utfluktene til Tronvik. I 
svingen rett før opp
stigningen til selve bakken 
var en fin, lett kupert slette 
som Vi brukte til utflukter 
søndager. Vi leiet Klausen 
med den lille lastebilen, 
der satt vi på benker bak 
på lasteplanet og til Tron
vik drog vi, familie og ven
ner, med niste, kaffikjel og 
godt humør. 

Den andre store begiven
heten i min tidligste barn
dom, var åpningen av fot
ballbanen på Lendemoen. 
Vi hadde skaffet barnevakt 
til min yngste 11øster og av 
sted drog vi, familien - og 
«meste heila Moi», til fots 
over Tronåsen til Sir
nesmoen. 

Jeg husker at det var 

som et stort 17. maitog som 
drog avsted utover. Da vi 
omsider var kommet på 
toppen av Tronåsen, hørte 
jeg noen forunderlige 
toner. Jeg husker jeg da sa 
til mor: «Hør hvor fint fug
lene synger på Tronåsen». 
Men det jeg ikke visste, 
var at min onkel gikk foran 
toget og spilte på piccolo
fløyte. Det var nok disse 
toner jeg hadde hørt 

Vi var ofte på fot
ballkamper på Lendemoen 
og alltid gikk vi til fots over 
Tronåsen. Alltid var vi 
inne hos «Tippekari» ved 
det vesle huset ved banen. 
Her kjøpte vi brus og wie
nerbrød og pratet om løst 
og fast. Kari var alltid blid 
og likte svært godt at_ det 
kom folk innom. · 

Vi gikk også heimover og 
bakkene fra Lendemoen 
var svært lange, uendelige, 
syntes jeg. Noen ganger 
kunne vi være heldige å få 
sitte på med en eller annen 
bil, men det var ikke 
mange som hadde bil den 
gangen. 

Jeg husker en gang -
med gru - jeg fikk sitte på 
med Laurits Hansen heim
over. Han hadde en liten 
rød bil og vi kjørte ned 
svingene. Da vi var kom
met omtrent halvveis ned, 

Elegant bil. 
HORCH 5 sete-r. CABRIOLETT 89 m., 8 cyl. til 1,algs. 
Flott vogn. Eiksklusiv. Representativ, Sjeldent tilbud. 

Bill. mrk, 779A. 

røk bremsene og han 
måtte bruke giret istedet. 
Fort gikk det og svingene 
tok han som den mest ruti
nerte racerkjører. Jeg satt 
i baksetet, stiv av skrekk, 
klar til å hoppe ut. Men det 
gikk heldigvis godt. 

Da~ Monte Carlo-løpene 
begynte, var vi alltid ,på 
plass. Vi tok som oftest . 
skinnebussen til Tronvik 
og gikk oppover svingene, 
vi sto alltid strategisk til 
på de verste plassene, klar 
til å hjelpe til. Som oftest 
måtte vi være med å taue 
opp bilene, noen måtte 
rygge opp. Motorene gikk 
varme og sjåførene ropte 
på «water, water!» Sigvald 
Tronvik hadde just vært i 
Amerika, så han visste hva 
DET betydde. Han sprang 
i skyttelfart med pøsen til 
den nærmeste kilde og 
vann fant han. Jeg husker 
særlig Greta Molander, en 
svensk dame, som var 
med. år etter år. 

Mante Carlo-løpene står 
for meg som et høyde
punkt i minner fra svund
ne år. 

I begynnelsen av 1930 
årene begynte anleggs
virksomheten i Tronvik og 
det førte med seg en stor 
trafikk av folk, også bilene 
ble der flere av. Det var 

sogar to kiosker der . Lina 
Bringedal hadde en ved 
foten av Tronåsen og Loise 
$kogen hadde en på top
pen, der kunne vi kjøpe 
brus, knask og andr e god: 
terier. Vi gutter hadde nok 
ikke så mange penger som 
de har nå til dags. Som 
oftest kunne vi tjene noen 
ører ved å være grindvakt. 

På strekningen fra ,top
pen av Hamrebakkene var 
der en rekke grinder og da 
hjalp det å være først ute, 
-helst den som var i den ene 
enden. De som-var på mid
ten kunne ikke gi $å meget. 
Vi kunne få noen kroner på 
dette og som oftest gikk det 
til snop, kanskje i kioskene 
i Tronvik og på Tronåsen. 

Det siste jeg husker av 
Tronåsen, var at vi var 
med på dugnad i ,,veiprest
en» Bruknapp sin tid. Han 
var svært ivrig etter å 
holde veien i orden som 
turistvei. Vi fikk grus fra 
kommunen og planerte de 
verste stedene. Særlig 
manglet det stikkrenner, 
dermed fløt , vannet over 
veien og tok med seg all 
grusen. Det var i slutten av 
sekstiårene . Siden ble jo 
veien ytterlig forbedret 
under arbeidet med ut 
vid€lsene av tunnelene . 

Enebolig - Bil. 
Enebolig i eller i nærheten av 
byen ønskes kjøpt. Bil 1940 mo
dell i bytte. Bill. mrk, 1242'.A. 
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På Harley over Tronaasen. 

I det herrens år 1981 var 50 år passert siden 1. gangs Monte 
Carlo start fra Stavanger, med påfølgende dramatiske passering av 
Tronåsen hin natt i 1931. 

Denne begivenhet anno 1931 skulle ifølge velinformerte kil
der gjentas som et 50 års minne i 1981. Undertegnede, sammen med 
de fleste andre i Gammelbilens Venner, ble orientert om dette på 
vårparten i år, og reagerte ikke så voldsomt på den forestående 
begivenheten. Jeg må for egen del si at dimensjonene på løpet 
først gikk opp for meg etter at jeg fikk prøvekjøre bakken i for
bindelse med Stavanger Aftenblads forhåndsreportasje om løpet. 

Jeg har lyst til å nevne at nettopp denne første turen var 
årsaken til at Harleyen klarte turen over åsen med sidevogn så 
pass bra som den gjorde det. Jeg startet nemlig opp fra Tronvika 
med sykkel og sidevogn og sologearing på motoren. Dette resulterte 
i en formidabel varmgang med påfølgende åndenød, ca. midt i grus
bakken. Det at sykkelen stoppet der og da gjorde ikke så mye, 
siden det ikke var publikum, men at den ikke holdt på bremsene 
og begynte nedturen baklengs, det gjorde virkelig inntrykk. 
Jeg kan forsikre at en urutiner1:-Harleyfører med panikktendenser 
og høydeskrekk ikke er noe for publikums øyne. (Eller kanskje det 
er det det er?). 
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Nå vel, ca. endel uker etter denne begivenheten var nytt 

tannhjul frest og ekvipasjen b ehørig testet i Brynes!! bratteste 
bakke. Klarsignal var gitt og avtalen med passas jer var inngå tt. 
Målsettingen var klar: Vi skulle over Tronåsen med Harley+ side
vogn. 

Etter en rutinetur fra Heskestad til Moi ankom vi Klubben 
Camping i strålende sensommervær. Stemnin gen ved starten var utro
lig, bare smil og fornøyde f j es overalt. Best av al t var likevel 
den enorme tilslutningen av gamle kj øretøyer og av deltagere i 
god gammel kledebon. Etter å ha inspisert de fleste kjøret øyene, 
ble det etter hvert tid for startforberedel s er, med medføl gende 
"konkurransenerver". Vi hadde p.g.a. en avmelding få tt start nr . 
fem, og med Ted-Johnnys kanonskudd i baksk jermen bar det avgårde. 

Allerede i bakken opp fr a starten f i kk 1000 kubikkeren en 
dobbel HD-50 "on t he rocks ", noe som ført e til en aldri så liten 
"burn-out" ved passering av diverse nymotens kj øredoninger i kø 
for å b eskue l ørdagens begivenhet i Sør-Ro galand/Vest-Agder. 
Denne kåte maktdemonstrasjon overfor dagens hestekre f ter s kulle 
vise seg å bli s k jebnesvangert i neste r unde. Det viste seg n eml ig 
at vi, etter å ha foretatt den rene parademars j på 3 . og 2. gear 
opp ca. ¾ av grusbakken, må tte ned i 1. gear med på fø lgende stopp 
for å slippe opp en T-Ford som vi hadde tatt igjen p.g.a. "gris e
kj øringen" på E-1 8 . T-Forden har den forb l øffende egenskap a t den 
s å å s i smaker på b ensinen før den tenner. Jeg er ikke s ikker, 
men vi mente å ha talt ca. 24 stempelslag fra der vi stoppet og 
til T-Forden forsvant 4- 500 meter oppe i bakken. Dette tempoet 
er i kke noe for en yr Harley , derfor stoppet vi og lot Henryen 
få den tiden den trengte. 



20 
Derette var det t ur for oss. Nå skulle vi markeds før.e Har ley i 
Lund Kommune!! Men dessverre---. Hvem er det i kke s om i ung 
alder har stå tt utenf or et hus med h jert edør og v ent et s å lenge 
at man ikke trengte å gå inn--? Det var i alle fall det som hadde 
skjedd med sykkelen mens vi ventet. Varmen hadde s predde seg i 
hver s krue og hver mutter, noe som resulterte i svært b eskjeden 
innsats fra vå re 7/9 Hk. 

TV-etappen b le imidlert id tilbake lagt ved hjelp av publikum , 
sidevognsslave og uartikuler t hopping/løping av føreren . Denne 
kraftutfoldelsen g j orde a t mi n medføl ger ikke hadde krefter t i l å 
kravle opp i s i devognen under fart. Han falt av og måt te gå t i l 
topps. 

Vel oppe var det helt s lutt på kompresjonen , s elv ikke den 
råeste ertesuppen hade klart å erte fr am en aldri så liten fjert 
i den lydpotten der og da . Det var bare å skyve ek~ipas jen til j 
enden av sletten f or nedk j øling. 

Den pausen gj orde godt for både menneske og maskin. Da vi 
lesket os s med u sukret t e , f i kk sylindrene s i n broderli ge del , 
noe s om virkelig gj orde underverker. Nedk j øl ing med varm t e kan 
bare anbefales. Etter noen hissi ge spar k og et par puff f r a pub
likum var vi på vei mot nedkjøringen og parkerings plassen . Unna
bakkene gikk grei t , og resten av turen t il Sira var en oppl evelse 
av godvær og fin s temning . 

Oppholdet på idretts pl assen på Si ra var en motor hi s t orisk 
delika tes s e, og kan bar e defi ner es som det det hele dr e i er seg om 
egentlig. Nemli g å f å tid t i l å studere de f orskj ell i ge k jøretøyene, 
samt å f å treffe likesinnede i avs l appet prat. 

Defileringen til Flekke f j ord gjor de i kke skam på arrangementet, 
tvert i mot, det var s om et l ite veteranløp i s e g selv. Det vist e 
ennå en gang a t s like l øp vi r keli g i nteres serer folk fles t . 

Vi f or vå r del avs luttet Ral l y Monte Carlo 50 å r s Jub i l æums
l øp ov er Tr onåsen på kaien i Flekkefjord . Vi gjorde en vellykket 
u-sving (heldi gvi s ) og tok så t uren tilbake til Mo i i f i n stil og 
uten problemer av noe slag . 

Dette l øpet er forel øpi g det en es t e jeg har del t a t t i , men 
jeg drister meg t il å pås t å at noe mer realistisk og u t for drende 
enn dett e l øpet kan man i kke få t± l når et veteranløp skal arran
geres. 

J e g kommer i gjen nå r det skal være , jeg håper det bl i r snart ! 



Tronaasen slik en østlending 

opplevde den. 
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Det er å ret 1931. Vinter, s~e og kaldt. Et tyvetalls biler 
er på vei til Stavanger for å starte i det første Rally Monte 
Carlo med denne byen som startsted. De fleste kommer i åpne 
bil-er , men også noen lukkede som Ernst Vaumund's Buick . Det er 
en strabasi øs tur - selv f0r løpet begynner. Og en stor hind
ring ligger foran dem i så måte: Tronaasen, fryktet for sin 
bratthet selv på sommerføre. 

Ernst Vaumund med sin 

Buick i Konte Carlo 

i 1931. 

Bild~t er stilt til 

rådighet av Per K. Eie. 

Det er å ret 1981. Atter ska l Rally Monte Carlo kj øres med 
start nær Stavanger . Men l 0pet er sterk t amputert, kun Tron
aasen er styrkeprøven. Og veien til Flekkefjord er i kke akku
r a t strabasi l6 S idag, asf2lterte , brede veier i strålende august
sol. 

Men en ting er likt: Tronaasen skal erobres og passeres. 
Vi ankommer relativt usportsli g . Vi har en stor buss. Inni 

den befinner seg Halfdan Prøsc h ' s 1911 Ford og hele familien. 
Bak på en liten til h enger raver min egen Mathis 1927. Totalt 
17 meter ekvipasje med en ekte Mack- truck bulldog som maskot 
foran og skikkeli g diesellokomotiv fløyte på taket. 

Men hvorfor er jeg med'? Iallefall ikke på grunn av den 
relativt k9rte og uinteressante i nnbydelsen som var å finne 
i NVK's rundskriv. Den gav ikke l 0fte om noe annet enn,._en van
lig en-dags picnictur. Nei, jeg var med for å passe unger! 
Halfdans T-modell er som kjent kun to-seter, og med to barn 
var det et problem som må tte l e ses. Jeg ble løsningen. 

Det var nesten to å r siden jeg hadde brukt Mathis'en 
sist. Dette var en fin anledning for meg til å få den i stand 
igjen, og samtidig avslutte endel detaljer som aldri var blitt 
ferdige. I l øpet av siste uken ble således baksetet stoppet, 
tepper sydd og sidegardiner montert . 



22 
Turen nedover trenger i ngen kommentar utover det at det 

forbauset oss at vi ikke så en annen deltager på veien. Og vi 
beklager overfor de vi skremte da det tidl igere omt a lte horn 
ble testet i tuneeler underveis. En praktfull resonnans i 
tunneler, ja! 

Problemer oppsto f 0rst da vi fors økte å finne c amping
plassen som skulle v ære startsted. Vi hadde tenkt å b ruke den 
som base og medbrakte bl. a. telt. Men vi fant den i kke og gav 
opp. I stedet kj ørte vi inn på en rasteplass like etter Lunde
vangen Motell. En vesentli g mangel ved Norges rasteplasser kom 
da til s yne : De er i kke dimensjonert for 1 7 meters kjøret øyer! 
Jeg hå per at rette vedkommende leser dette og ordner opp i det: 

Men vi sov da på et vis a lle fem inne i bussen, jeg med 
beina delvis under radiatoren til T~Forden. 

Så er det selve løpsdagen. Vi legger i vei på nytt for å 
lete etter c ampin gplassen . Vi k ommer omtrent til Stavanger f ør 
vi innser at vi må v ære på feil vei. Fortsatt u ten å se en 
eneste gammel bill Vi finner ennu en mangelfull r a steplass, 
men Halfdan er en t r ollmann med bussen og greier å s nu . Nå får 
vi heller finne motellet og spørre oss fram. Vi t ar for ordens 
skyld en tur innom Moi for å kjøpe litt maling. (Moi er heller 
ikke s ærlig egnet for 17 meters vogn tog. ) Og vi kjører videre 
mot øst. Fortsatt ingen skilt og i kke noe motell å se . Nesten 
i Flekkefjord g jør vi enda en vending på en r as teplass , ikke 
egnet for 1 7m . o . s .v. ( hørt den før?). 

Hvor er da dette motellet? Vi er i hvertfal l i kk e i stand 
til å finne det i gjen . Tunge til sinns stanser vi ved en Norol 
stasjon og spør om å få parkere der og l osse lasten . Nå f ørst 
begynner det å dukke opp noen halvgamle kjøret øyer f raSO-å rene 
som t y deli gvis ska l vær e med. Nå er det bare å henge seg på 
køen til startstedet . Og nå forstår vi hvorfor vi ikke fant 
frem. Arra ngement skomiteen hadde fjerne t skiltene for å h i ndre 
publikum i å fylle opp plassen ! Uansett, vi hadde ikke kommet 
ned bakken til camp ingplassen med bussen.-

På startstedet var det man ge hyggeli ge kj øret øyer å se 
som ikke trafikkerer veiene øst for Kristiansand. Gumpens Dodge 
fra 1 917 hadde vi hørt om, for den v a r sist med i 1 954 ! Men 
r ette vedkommende burde fjerne de ma lplass erte T- Ford side
l yktene og selge disse til en t rengende . Og flere ble det , 
totalt nesten 150 k jøretøyer. Et imponeren de tverrsnitt av 
1.andets samferdsels historie 
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Et svært positivt trekk som også viste hvor gjennomtenkt 

opplegget var, var plassering av en gru ppe handicappede i rulle
stol på en sentral plass ved starten. Sl i kt er vå re klubber a lt
for lite flinke til. 

St arten g~r. De første får prob lemer allerede i bakken 
opp fra Campingplassen. Hvordan vil det da gå i Tronaasen? 
Vi er spente, men erfarin g fra Stal heimskleivene og Måb ødalen 
gj ør oss lett overlegne. Det kan vel ikke være .så ille. 

Publikumstilstrømningen er utroli g Det er nær umulig å 
komme frem for alle b ilene. Og langs kjøreruten s t å r publ i kum 
tett. Værre enn 17. Mai, s i er mange, j a like ille som selve 
Fri gj øringsdagene i 1945! Dette er noe annet enn d en p i cnic
turen vi forespeilet oss. 

Mathisen f :"i,r startsi gnal. Den starter lekende på 2 . gear 
og trekker b r a . Før f ørs te sving er det ned i 1 ., et fors øk 
på å ge are opp igjen skj ærer seg. Vi må nok holde ·1. resten av 
veien. Men på en Mat his er det skrekk eli g langsomt. 1. er et 
gear som ellers aldri brukes, ikke engang ved s t art . 

Etter 2 . sving kommer noen mistenkeli ge vanndr å per tilsyne 
under r adiatorlokket . Nå b e gynner det å bl i varmt. Det var da 
dumt, for b ilen har i ngen problemer med trekkraft en . I 3 . svin g 
finner vi det n ødvendi g å stoppe . Strak s kommer h j elpere til 
med spesiallagde k l osser u n der hjulen e . Man har tenkt på alt ! 
" Kan vi f å noe vann? " srør vi , for den boblende lyden fra r adi 
a toren er i kke ti l å t a feil a v. Vi v ar l ov e t v ann i bakken . 
Etter diverse akkor deringer over wa lkie-t a l k ie f å r vi svaret : 
Vannet står på toppen ! Man hadde i kke tenk t på a lt likevel~ 

Vi l øsner på radiatorlokket, for nå må vel trykket ha 
gitt seg. Dermed skjer det. En vann s øyle på flere meter stå r 
til værs. Publikum f l ykter , men i n gen b lir truffet - bortsett 
fra f ør eren . Han f å r br anns å r oppover a rmen . Vannet dry pper o g 
renner fr a k a lesj en som heldi gvis v a r oppslå tt. Gerhard Car l 
Prøsch jr. er borte . Han f ulgte r adi a t orlokk et med øynene og 
forsvinner n edover skrå ningen . Der, 20 meter u nna , f i nner h an 
det i gjen. 

Nå er det intet valg. Trekkvogn b l ir tilkalt og vår l yse
b l å Mathis henger etter ~n 4- hju l sdrev et Toy ot a resten av 
Tronaasen. Det ble n evnt i Stava nger Aftenbla d a t vi øn s k e t at 
noe skul le skje s lik a t vi ville minnes turen . Jeg tror i kk e 
den vil b li glemt , hverken av oss eller av tilsku erne i den 
svingen. Og bilen har f å tt et nytt kj æl enavn: " Fon taine Bleu". 
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Førstehjelpsfolkene punkterte, slik at min forbinding 

kom vel sent. Bortsett fra det forløp den resterende del av 
arrangementet i rolige former med "Olsen Driver" fra Tou 
bryggeri og en parade gjennom Flekkefjord. 

Løpet ble avsluttet på en verdig måte med koldtbord på 
Lundevangen Motell. En fin måte å få til en rimeliq fest
middag. Under festmiddagen fikk vi en ypperlig oversettelse 
av en like ypperlig tale til vår engelske venn Don Callieu 
som kj ørte Rally Monte Carlo over Tronaasen i 1937. Det var 
Per Nysted som sto for talen. Vi må heller ikke glemme 
Gunnar Fadums levende foredrag om hvordan han var med på å 
vinne Rally Monte Carlo, den eneste seier et norsk lag har 
fått. 

Til slutt vil vi f å takke arrangørene, politiet i dis
triktet, den lokale Radio Rel æ Liga, smalfilmfolkene fra 
Sandnes (vi venter spent på resultatet!), f ørstehjelpskorpset, 
pressen og sist men ikke minst de tusener av tilskuere som 
var med på å gj øre dette arrangementet til en uforglemmelig 
opplevelse. 

En Delage D6 1930 er allerede innkj øpt for det neste 
arrangementet i Tronaasen, vi regner med om 5 å r. Mon tro 
man da må begrense deltagelsen til 1940? En farlig tanke, 
kansk je, nå som Norsk Veteranvogn Klubb har utvidet sine
grenser til 1960. 

T. Krogs æter, Oslo. 

,,STEFFO'' 
Veterenkens beretning på Veteranketten(etter løpet). 

Endeleg er denne turen forbi. Eg seier endeleg, for det har 
vore slitsomt på mange må tar. Nå er eg ei av dei heldige som veit 
meir om Tronå sen-opplegget enn mange andre, sidaneger gift med 
"Steff". I dei siste vekene f ør Dagen s å g eg han knapt. Anten var 
han på komitemøte, i alle fall sa han det, og eg trur han, - eller 
det var møte her. Eller han snakka med nokon i telefonen. Alltid 
om Tronåsen. Eg behøvde knapt ta telefonen. Det var så å seia all
tid til han. Til slutt vart det s å gale at Oddstein kom i skade 
for å seia "Tronå sen verså god" ein gong det ringde. Eg trudde eg 
skulle tynast av latter, - måtte berre gå vekk s å han fekk snakka 
i fred. Men eg har teke i.mot påmeldingar eg og. Og eg trur eg 
har klart å hjelpa og roa eit og anna menneske. Eg hadde listene 
framfør meg, med startnummer, hotellplass m.m. så det gjekk stort 
sett greitt. 

Sjølvsagt har også eldsteguten vår, Odd Arne på 3½ år, opp
fatta namnet Tronåsen. Han sykla i gata hos oss saman med leike
kameratane sine og sang: "Morte Carlo, Tronåsen, Morte Carlo, 
Tronåsen." Dei andre skjøna ingenting, men han forklarde dei at 
Morte Carlo var ein gamal motorsykkel, og Tronåsen var eit høgt 
fjell. Og at me skulle på tur dit. Det var no ikkje alt som var 
like korrekt i forklaringa. Men han gledde seg voldsomt. 
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Ei natt vakna Odd Arne og grein så sårt. Eg gjekk inn til 
han og spurde kva det var. "Eg og skulle vera med over Tronå sen :" 
Då hadde han drøymt at me hadde køyrt frå han, at han ikkje fekk 
vera med. 

Ja, forventningane har vore store store. I dag - midt oppi 
Tronåsbakkane - spurde han meg: "Erme på Tronåsen nå?" Eg kunne 
bekrefta det. Han så g seg litt omkrin g, sukka, la seg bakover i 
bilen - og sovna momentant. Spenn i n ga ha dde vore så stor at han 
var heilt utkøyrd. Svein Ter j e på 5 månader s ov heile turen, han. 

Borna og eg var altså passas j erar i Jan Vestre sin Buick 
saman med familien Udstuen. Oddstein køyr de Harley-Davidson -
eit familievenleg køyret øy - han s lepp å ha familien med seg! 

Det vart ein opplevelsesrik tur. Bilen var stor og vegen 
var bratt og smal og svinget. Det var meir enn eitt fortvila 
utbr.ot frå Asbj ørn Udstuen der han pr øvde (og klarte) å unngå den 
entusiastiske, heiaropande, fotogra f erande folkemengda. Dei vinka 
og me vink a , gjennom heile l øypa. Eg føl te meg som ei dronning, 
og klarte til og med å vinka "kongeleg". 

Trass i alt varme glade då me kom fram til Lendemoen. Og 
der sto Vestre og pusta letta ut då han så g me og Buicken var 
komne velberga over. 

Det var nok mange av oss som tenkte: "Tenk om det hadde vore 
regn og ruskever?" Men s å fekk me altså den nydelege dagen! Og 
for ei stemning! Alle var og er glade. Ein på Lendemoen sa at 17. 
mai var ingenting imot den stemninga folk var i i dag. Han ville 
heller samanlikna med gledes-jubelen i fredsdagane i 1945. (Du 
verda!) 

Sjølv om det på førehand var "slitsomt", må eg seia at 
sjølve Dagen har vore ei oppleving frå morgon til kveld. Kort 
sagt: Det~ kjekt! 

P.s. Ein bil er under restaurering. 
Kanskje får familienkøyrasa
man neste gong. D.S. 

Magni Teigland Steffensen. 
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Paa Motorcycle til Tronaasen. 

Ved St.Hans-tider 1981 oegynte ryktene å nå Østlandet; en 
bakke så bratt som en VM-løype i storslalåm skulle bestiges av 
veteranbiler og motorsykler utpå høsten en gang. Bakken lå i 
Flekkefjordstraktene, en del av landet som gjennomsnittsøst
lendingen alltid har trodd var flatt som topplokket på en A
Ford. 

Efterhvert kom et imponerende magasin om denne Tronåsens 
mangslungne historie i postkassen til noen av oss øs tlendinger, 
og det var snart blitt klart at her måtte vi være med. 

Dermed satte fire motorsyklister opp sine maskiner, Kim 
Jarre på 1937 Harley, Kjell Søreide på 1935 Intlian, Per Kolstad 
på 1939 Harley, samt undertegnede på 1928 Indian. 

Turen til Tronåsen gikk opp gjennom Telemark fra Oslo for 
de tre som overnattet hos meg i Sauland, like ved Notodden. 
Herfra var det 35 mil til den efterhvert meget omtalte bakken, 
35 mil som gikk unna i en r øyk for de 4 amerikanske V-twins. 

Ankomsten til startstedet lørdag morgen var overveldende; 
fantastisk natur, fantastisk vær, E18 avsperret av politiet og 
størstedelen av befolkningen mellom Kristiansand og Stavanger 
på plass langs l øypa . 

Et blikk opp på Tronåsen fikk oss raskt til å forstå at 
denne gangen hadde ikke Oddstein Steffensen overdrevet; sett 
nedenfra virket det klart uforenlig med alle kjente fysiske 
lover å bringe rullende materiell opp her, og helt umulig å 
lose 150 veterankjøretøyer over! 

Starten gikk omtrent som avtalt, men heldigvis ble det 
anledning til å treffe noen nye veteranfolk på en liten vand
ring rundt i n ikkelglansen før førstemann hostet sideventilt 
avgårde mot den grumme stigning. 
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Selv kom jeg ut som nr. 18 og tok trøstig fatt på bakken. 

1200 kubikk mellom beina mine fikk lov å slippe løs dreiemo
mentet i 3. gear, med tenninga stilt litt lavt for bedre bånn
drag. Den gamle indianeren kastet villig opp små grushauger med 
bakhjulet for hvert stempelslag, men allerede i 1. sving måtte 
han ned i 2. qear og la motoren arbeide på høyere turtall. Man 
begynte å ane at her kunne eldre luftkj ølt materiell få svidd 
soten av stempeltoppene før topper var nådd! 

Etter den andre svingen ble det virkelig bratt; forhulet 
danset opp etter veilegemet sterkt preget av farlig lavt aksel
trykk. 1. gear måtte inn. 

I dette øyeblikket utviklet det hele seg i en heller svett 
retning; den 53 å r gamle gearkassen spyttet gearspaken kontant 
over i fri, samtidig som jeg plutselig befant meg helt oppe i 
nakken på en svær, gul KISSEL med voldsom åndenød og problemer 
med heller dårlig svingradius. Situasjonen var kritisk, jeg lå 
bak Kisselen og filte på clutchen med venstre fot, tviholdt 
gearspaken i 1. gear med høyre hånd og regulerte gassen med 
venstre hånd. Fortenninga seilte sin egen sjø i de lavere re
gistre. 

Etter noen nervepirrende hårnålsvinger til var vi endelig 
oppe på toppen av Tronaasen, og jeg og min nu ganske varme Indi
aner trodde faren var over. Men akk, for tidlig! 

På veien ned igjen møtte vi nemlig Tronaasens kanskje 
b:r·atteste parti, en 150 graders venstresving. Jeg lot det stå 
til, forhjulet gled utfor stupet og resten av _sykkel en datt 
etter i tilnærmet fritt fall. 

Efter denne siste sjokkbehandling var det inn til mål 
og slappe av mens man bivånet resten av deltagerne på vei inn. 
Med sixpencen bak i nakken og eplenikkersen ledig rundt knea 
vasset vi rundt mellom sveivegrammofoner, matrosdresser og an
tikke termoser; livet var herlig! 

Med 50 mil tilbake til Oslo for tre av oss, og 35 mil for 
meg, må tte vi desverre bryte av l øpet og vende nesen h jem efter 
å ha deltatt i kortesjen til Flekkefjord . 

Også hjemreisen gikk pr i kkfritt . De aldersstegne amerikan
er fikk l øp e ledig og uanstrengt opp gjennom vakker norsk natur 
hele veien tilbake. Tilsammen ble det 3700 ki lometer kjørt av 
4 veteraner med gjennomsnitts alder 45 år, uten uhell av noen 
art. 

Neste gang noen skal lage l øp over Tronaasen så si fra 
til oss. Vi kommerl 

Veteranhilsen 

Jan Emil Kristoffersen. 
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Den dag den fik på 

alle pedalerne 
Tronåsen nord for Flekkefjord på det 
norske Sørland var en af de skrappe 
hurdler under Monte Carlo-løbet i 1931 
- og for de 157 veteranbiler, der tog 
turen her i fædrenes hjulspor ved et 
festligt og vellykket jubilæumsrally 
den 29. august i år. 
Motors udsendte var med fra start til 
slut og rapporterer her om dagens for
nøjelige forløb 
• Tekst og foto: Fr. Duncker 

Alderspræsident fra 1911 
Klokken nærmer sig to, og 
Rally Monte Carlo 50-års ju
bilæumsløb over Tronåsen på 
Norges Sørland har kørt der
udad siden kl. 13. Tredive 
vogne er på vej op over tjeldet, 
og 127 holder klar til start på 
NAFs campingplads Klub
ben, der ligger ved E-18 en 
snes kilometer nord for Flek
kefjord. Som nummer et star
tede løbets alderspræsident. 
En Ford T 1911, så tindrende 
kirsebærrød i lakken og med 
så skinnende blankt mes
singtøj, som den dag for 70 år 
siden, da den rullede af bån
det, og blandt de sidste, der 
nåede i mål den dag, var en 
Mercedes 300 fra 1960 og Jan 
Eide fra Stavanger på sin 
BSA fra 1958. 

Altså et veteranbil-rally 
også med plads til både to- og 
firhjulere afbare en vis alder. 
Ikke kun et eksklusivt sel
skab af de stadig sjældnere 
veteran- og vintage-årgange. 
Men de var der også:-- og det i 
et udvalg og en vedligehol
delsesstand, der fik mund
vandet til at risle saligt hos 
enhver veteranbil-fan. · 

Festligt nostalgi-trip 
Himlen stod blå og solblank 
over Sørlandet den sensom
merdag på tærsklen til sep
tember, og sceneriet på NAF
Camping Klubben, hvor hele 
den aldersstegne vognpark 
holdt opmarcheret, klar til 
successive start efter årgang, 
var et stort, festligt nostalgi
trip. 

Førere og passagerer var 

instrueret om at møde op i tøj 
af årgang svarende til deres 
respektive køretøjers - og det 
tør vel nok siges, at arrange
mentet tillige blev en mode
historisk kavalkade ud over 
alle grænser. 

Der var knapstøvler og fje
derstø.vler - men mærkvær
digvis ikke et eneste sæt 
wicklers. Der var møllehjuls
hatte og Gyldenspjæt-gama
cher, bløde hatte og bowlere 
og blåt-er-altid-pænt-cheviot 
med gummiflip og vest, ur
kæde over maven og skjorte
ærmer med ærmeelastikker. 
Der var pludderbukser og læ
derhjelme, sixpences med 
motorbriller og Bonnie and 
Clyde i op til flere udgaver. 
Der var damer med klokke
hat og sølvræv, vandkæmme
de duksedrenge i matrostøj 
og små uopdragne rødder i 
fedtlæ'rsstøvler og knæbuk
ser med slangebøsse stikken
de op afbaglommen. 

Og der var uniformer. En 
Kristiansand-politibetjent i 
fuldt ornat årgang 1933 og 
hele det frivillige brandkorps 

-fra Flekkefjord i nymalet 
sprøjtevogn og blankgejlede 
læderhjelme med nypudset 
messingkam. Norske solda
ter i medvindskasketter fra 
før Første Verdenskrig over 
mellemkrigsårenes jæger
grønt med lædergamacher til 
den grånende kriger i batt
ledress model 1944 ved rattet 
i sin Willys Overland J eep fra 
42, der kunne ha' gjort både 
Ørkenkrigen og D-dag med. 
Og apropos var da også hans 
modstander repræsenteret 
med en Luftwaffee:efreiter 

fra den hedengangne nazity
ske værnemagt. Han førte sig 
frem i en VW årgang 43 - den 
berømmelige Kiibelwagen -
og var som nordmand ikke 
trukket i stadsen ganske 
uden betænkelighed. Men 
som · hans kommentar var: -
Der ligger jo ikke noget poli
tisk i dette her, og hvilket 
dress passer vel ellers til den 
vogn? Og nu fandt jeg altså 
uniformen stuvet væk i en af 
bagagekasserne, da jeg hav
de købt vraget. 

Jo jo - det blev en dag, hvor 
alle morede sig. Der blev høv
let i startsving og stået på 
hovedet i motorrum, mens 
astmatiske båthorn og 
brandulovlige River Kwai
horn henholdsvis hostede og 
gjaldede mellem tjeldene. 
Der var termokaffe og blødt 
brød til de gamle og sodavand 
til ungerne og hilsen på til 
højre og venstre, hvor man 
hyggede sig om den fælles 
interesse, og luften var tyk af 
den skarpe lugt af græs trådt 
under fode af meget folk. 

En så velholdt 
Fiat af årgang 

1924 render 
man ikke over 
hverdag-og 

passagerernes 
dress er helt i 

samtidens stil 



Monte Carlo-kørere 
i bakgear 
Til Monte Carlo-løbet i 1931 
var Stavanger et af startste
derne. Fra Danmark startede 
her H. Stenfeldt Hansen i 
Ford, og Tronåsen var en af 
de virkelig hårde nødder at 
knække for kørerne på den 
3.640 km lange strækning til 
Monaco. Gruslagt og med 
stigninger på op til 33% i 
svingene var det en hurdle, 
som det ikke var hvermands 
sag at forcere. Der var dem, 
der måtte vende kareten og 
ta' hele klatreturen op i bak
gear .. ! 

Men over kom de, med lod
der og trisser, og det gjorde 
også samtlige vogne og MC'er 
i jubilæumsløbet den 29. 
august i år - om end det ikke 
gik lige glat for dem alle
sammen. 

Motors udsendte gjorde tu
ren med som passager i Kaj 
Erlands Hudson. Den blev 
ved med at hoppe ud af andet 
gear, og der var bøvl med 
koblingen. Under tredje for
søg på første etape måtte alle 
tre passagerer ud at skubbe -
og stod tilbage på bar bakke, 
da mekanikken endelig mak
kede ret, og Kaj drønede af 
sted over alle bjerge. 

Deres ærbødige måtte ta' 
ydmyg opstilling for foden af 
bakken og vifte appellerende 
med løftet tommelfinger ti l 
forbifarende - og blev omsi
der taget op af en spinatgrøn 
Nash 3641 A årgang 1936. 

- Tror du nu, du klarer de 
33c,i? spurgte vi betænksomt 
vor mand ved roret. 

- Åja, jeg tenker det gar. 
lød det lakoniske svar. H an 
har 100 hestekrefter 6. trekke 
med. han. 

Der var den igen, den lille 
forske!. For Nash'en er sa ud
præget en han-bil - som for . 
øvrigt åd sig op igennem 
svingene som gled det i bare 
olie. 

_ Allerede før løbet 
startede, stod det klart, at de 
2.500 billetter, der var trykt, 
ville forslå som en skrædder i 
helvede. Endnu i skrivende 
stund er vi uden underret
ning om, hvorvidt det var 
fem, ti eller måske tyve tu
sinde bilglade nordmænd, 
der den dag slap hver ti ben
hårde norske fjelddollars for 
at stå i stimer langs ruten op 
over Tronåsen. De hængte i 
klaser på rækværker og ha
vegærder hele vejen til Flek
kefjord og stod i kødrand 
langs alle fortove i den gamle 
skipperby, da samtlige muse
umsstykker tøffede gennem 
gadelabyrinten kofanger ved 
kofanger. 
Og her forlod vi vore norske 
veteranvenner. Vi foretrak 
en stille kop øl på Hote! Mari
tims terrasse på kanten af 
Grisefjorden fremfor at møde 
op til løbets festlige punktum 
med præmieuddeling og bal
faldera til sol stod op. Thi som 
Motors udsendte har man 
sjældent tid til tant og fjas. Vi 
havde 128 km til Kristians
sand, hvor vort flv skulle let
te næste mor&:en kl. 7. 

Kristiansand
politibetjent i 

tl!!I! stiveste galla 
,'<i model 1933 

29 

Det kan nok være, det vakte furore. 
da Arvid Johannesen fra Hauge
sund arriverede i denne herskabe
lige ekvipage - en Chrysler Imperi
al model 1926 med vindspejl både 
for og bag og oven i købet til at 
vippe 

En lækker lille fransk Mathis fra 
1927 .... 
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THANK YOU! 

Fra Andreas Serigstad på Bryne har vi fått et brev sarrunen 
med et lite utdrag fra brev han har fått fra Don Callieu i Eng
land. Andreas Serigstad skriver bl. a.~ 

Ved denne anledning finner jeg grunn til å takke for den store 
velvilje og oppmerksomhet som ble vist både Don og oss andre. 
Når det regner på pre.s·ten osv .. Aldri hadde vi trodd at vi 
skulle del ta i. et veteranløp, langt mindre at det skulle bli et minne 
for livet. Dagen står for oss som en av de virkelig lyse, fylt 
av vennlighet og fest. Kanskje var det nettopp vær.et fra Don 
som gjorde utslaget - Nice weather, good trip. 

Vennlig hilsen 

<tallitn 
Uldltrs Jarm, ~nnbribgt, ~thtnoaks, 'litnt TN 1 4 6AA. 
WESTERHAM 62535 

17 September 1981. 

Dear Rut VJ. and Andreas 

Once again may we t hank you bot h for your wonderful hospi
tality during tvie week we spent wit h you in Norway. 

The Monte Carlo Jubilee celebration are somEthing Ishall 
never forget and t he mementoes of t his occasion which we brought 
back will always remind us of a truly memorable and nostalgic 
visit. 

There are many people I would also like to thank, but per
haps, when you see them, you would do this forme - Ole Chr. 
Simonsen for tVJ.e ride in his Cadillac, Sven Nielsen for the loan 
of his bowler hat! and t he organisers of the Rally. 

It was a delightful surprise to receive all the photographs 
and all the more pleasant because I seem to have left all the 
good weat he:r in Bryne. We've had about 1Scms of rain in the last 
few days. 

I am telling people ~ if you want nice weather anda good 
trip, go to sunny Norway. 

Seriously though the pictures do bring back very pleasant 
memories of a very eventful and happy week at a time when we all 
can do with some cheerfui news. 

Yours 
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TRONÅSEN I FOKUS RYGJAVEGEN Nr. 5-81. 

Slik så vegen ut før vedlikeholdsarbeidene tok til. 
Foto: Ole Handeland 

Ve gvesenet hadde lagt ned et betydelig arbeid for at vete
ranbilløpet skulle la seg arrangere. Stigningen på dagalands
siden var på forhånd i en heller miserabel f orfatning, vannet 
hadde gravet bort store deler av overbygningen i vegen. 

-Vi måtte legge en ny stikkrenne for å holde vannet unna 
vegbanen, forteller vegmester Alfred LillehammerT 

-I tille~g rensket vi opp i et bekkeleie, la på masse, la 
på grus, planerte og hø~let. Vi tok også bort litt skog. 

Arrangementskomiteen og alle deltagerne kan bekrefte at 
bakken var i perfekt stand. Hjertelig takk til veivesenet! 
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ET VIKTIG ccVERKTØY" 
TIL DERES TJENESTE 
Det er nå mer enn 10 år siden vår første telefonkatalog med inn
kjøpsregister ble publisert for oljeindustrien. 
Våre publikasjoner har etterhvert blitt et uunnværlig hjelpemid
del for de aller fleste som daglig har behov for kontakt med olje 
og gassvirksomheten i Nordsjøområdet? - både på salgs og 
kjøpssiden. 

* OFFSHORE BUYERS GUIDE, 
Western Norway . 
Utkommer hver måned~ 

* INTERNATIONAL 
OFFSHORE GUIQE 
Utkommer hvert kvartal. 

* OFFSHORE 
DICTIONARV/ORDLISTE 
Revideres årlig. 

For nærmere opplysninger, prislister, prøveeksemplarer etc. 
Vennligst ring eller skriv til oss. 

OIL INFORMATION SERVICES A/S 
Dusevikveien 27 - P.O. Box 414 - 4001 Stavanger 

Tlf.: (04) 53 15 30 
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15. juli: 

20. juli: 

5. ;-rngust: 

7. august: 

12. august: 

13. august: 

14. August: 

15. august: 

17. august: 

26 . august: 
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Fra dag til dag. 

Vi begynner for alvor å snakke om å kjøre over 
Tronåsen. Samtidig hører vi at Agder Motorhistoriske 
Klubb tenker på det samme. Noen telefoner fører til 
at vi blir enige om å lage et fellesarrangement. 

Gammelbilens Venner og Agder Motorhistoriske Klubb 
møtes i Flekkefjord for å fordele oppgavene. Vi 
blir enige om at det påbegynte Spilehjulet skal bli 
et blad om Tronåsen og Rally Monte Carlo. Steff på 
tar seg å lage bladet. 

Den første pressemeldingen gå r ut fra vår felles PR
mann i Kristiansand. Vi begynner å piske opp stemningen. 

Fylkeskulturstyret i Vest-Agder gir kr. 2500,- i til
skudd til arrangementet. 

Vegsjefen i Vest-Agder gir oss tillatelse til å bruke 
veien, forutsatt at Vegsjefen i Rogaland og Sira Veg
lag også gir sin tillatelse. 

Bladet er ferdig fra trykkeriet og bl ir sendt ut til 
medlemmer, aviser og andre klubber . Avisene kommer 
med st ørre artikler og intervjuer. Vi tipper på ca. 
50 deltagere . 

Vi er på l u fta i Rogalandsendingen og forteller om 
l øpet. Vi har f å tt inn ca. 15 påmeldinger . 

Det er kommet ca. 50 påmeldinger. 

Ytterligere 20 på meldinger er kommet. Vi er oppe i 
70 . Stemningen begynner å bli lett opphisset i 

arrangementskomiteen. 

Påmeldingsfristen er gå tt ut . Vi har passert 100 
påmeldinger ! 

Vi har møte i Flekkef jord. Representanter for politiet 
i Flekkefjord , lensmannen i Bakke og Gyland, represen-
tanter for NAF og Bakke Idrettslag er tilstede. 

11 0 på meldte . Arrangementskomiteens nerver begynner 
å b li frynsete ! 
Det er ikke store nok lokaler i Fl ekkefjord til å 
holde festen . Vi må flytte den til Lundevangen 
Motel på Moi . 

Fylkeskulturstyret i Rogaland gir 2500,- i tilskudd. 

132 påmeldte ! Finregni ng av tidsplaner har vist at 
det s ka l gå å gjennomføre programmet. 

Veivesenet i Rogaland har pusset og stelt bakken så 
den er i perfekt stand! 

Uken før løpet: Alle avisene mellom Stavanger - Kristiansand 
skriver spalte opp og spalte ned om den kommende 
begivenheten. 

29. august: Startskuddet blir avfyrt fra Ted-Johnnys saluttkanon. 
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Arrangementskomiteens f ørste møte 
på GRAND hotel, Flekkefjord 8/5-81 

Fra venstre,Gammelbilens venner: 

Foto: sjur. 

Per Nygaard, Ted Johnny Taraldsen, Jens Petter lanke, 
Oddstein Steffensen, Ole Christian Simonsen. 
Videre,Agder ~oterhistoriske Klubb 

Kai Erland, Svein Lochner, Sigvald Danielsen, 
Jens Kvarstein, Helge Bjørgen, Henrik Lunde. 

Totalt antall påmeldte- · - - -
Herav: inntil 1930 - 37 stk 

135 kjøretøyer 

1930-45 - 60 11 

1946-55 - 25 " etteranmeldte - 5 stk 
etter 56 8 11 frafall -13 11 

Totalt antall startende 122 kjøret øyer 
Derav: Ford - 32 stk 

Chevrolet - 13 11 

Merced es - 11 11 

ant. bil mrk. 31 11 

motorsykler 
11 mrk. 

-25 stk 
-13 11 

Publikum: Aviser og andre anslår t a l let me llom f i r e og å tte 

tusen . Vår e 3000 programmer ble revet bort , s å v i 

antar at s annhe t en ligger på å tte til ti t usen 

mennesker ved start, i bakken og på Lendemoen. 

Festen: Koldtbord på Lundevan gen Mot el f or 246 personer. 

Kås eri av Gunnar Fadum om Rally Mont e Car lo . Ta l er, 

plakket t utdel ing og dans ti l utpå na t t en . 



Tronisen bør holdes ipen! 
Det kan evt. bli aktuelt i stifte • Tronisens Venner• 

AGDER 2/9- 81 

F.v. brannbileier, hotelleier Torstein Bruhjell, ordfører Kjell Svindland og «tyristsjef» ASlåK 
Bjortveit, fra Kvinesdal. Sjåfør er Dia (Andreas Olsen), som sørget for at brannbilen kom sik
kert over Tronåsen, likeledes at den kjørte i teten for «paraden» gjennom byens gater. Se 
forøvrig billedreportasje på side 6 fra begivenheten. 

Det var Flekkefjord kom- til lyd for at den blir- holdt 
mune som tok initiativet til at åpen i sommerhalvåret. 
Tronåsen ble satt i skikkelig Saken er tatt opp med veg-
stand og ordfører Kjell sjef Sigurd Aas i Vest-Agder 
Svlndland har da også slått og han støtter dette. Nå 
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Denne modellen bruker hverken olje eller bensin 
- den kan overhodet ikke kjøre. 

spørs det bare hva man vil 
gjøre i Rogaland. Det er i 
hvert fall å håpe at vegen blir 
holdt vedlike. Vi vet at enk
elte har vært inne på tanken 
å stifte Tronåsens Venner», 
men kommer stat og fylkene 
inn i bildet, skulle det være 
unødvendig. 

Under den offisielle åpning 
av Rallya Monte Carlo, sist 
lørdag, ga ordfører Kjell 
$vindland ga uttrykk for og 
håp om at løpet kan bidra til 
at vegstykket over Tronåsen 
også i fremtiden kan bli holdt 
i hevd. 

-Denne vegstrekning , 
som både har vært fryktet og 
elsket, må bevares for kom
mende generasjoner, slik at 
den kan fortelle · sin historie 
om de strabaser som veg
farende tidligere var ut;satt 
for og ikke minst den inn
sats som datidens veg
byggere med sine be
grensede hjelpemidler har 
utført, sa Svindland. 

-bJørn 
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ENDELIG OPPE! 

ENDELIG NEDE! 

F'or(d)mannen G:/. etter "målpassering" 
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HJEMMELAGET BENSIN! 

ENERGISPARING v/ RuneO. 

I disse energiknappe dager skrives det meget om hvordan man kan 
spare bensin, f. eks. ved å bruke sykkel oftere. For meg som nes
ten aldri br uker min økonomiske A-Ford er ikke bensinutgiftene 
noe s ærli g. Men f lere av klubb ens medlemmer vil i kke innse A
Fordens fordeler og kjører heller bilmerker med flere tennplugger. 
Denne artikkelen fra 1932 viser hv6rdan en engelskmann eliminerte 
sine b ensinutgift er. Noe å tenke på s om tidtrøyte i garasjen neste 
vinter'?'?'? 

Sakset fra The King's Hi ghway, 1932. 

Av E. T. Brown 

Henry Ford tok selv en av sine største kunder med på prøvetur , 
men etter 6 mil stoppet bilen av bensinmangel! Som alltid situ
asjonens herre slo han det hele bort med at "hvor fantastis k å 
kjøre hele 6 mil på bare renommeet!". Men jeg har slått ham , 
litt i alle rall. Jeg har en bil som ikke bruker noe bensin, 
tvert om, den lager bensin mens den kjører. Utrolig men sant . 
Dette er en standardmodell med 12 hk. (Ingen gratisreklame her) 

Opprindelig brukte bilen 1 , 1 på milen med gjennomsnittsfart på 
50, ikke dårli g for en 12-hester i 1932 vil du si, og så sa j eg 
også en gang. Men takket være forholdsvis små i nvesteringer som 
enhver kan skaffe seg gå r den nå uten bensin, den faktisk pro
duserer bensin mens den kjører. 

Dette resultat bl e oppnådd gj ennom 7 trinn. Det første jeg var 
blitt oppmerksom på var at ved å bruke en helt spesielt avbal an
sert bensin skulle forbruket gå ned. Jeg måtte slutte hos min 
trofaste leverandør og b egynne hos denne . Forbruket s ank straks 
med 15,5 % så nå brukte den 3,8 liter på 5 mil (0 , 76/mil) 
Så kom jeg over en artikkel av en videnskapsmann som hevdet at 
ved å "dope" bens inen ville kraften øke fordi kompresjonen ble 
økt betydelig. J eg skiftet til lengre stempelstenger for å få 
stemplene lengre ned i sylindrene og j e g kunne velge mellom 4 
forskjellige vidundermedisiner å dope med : anilin , jod, xylidine 
og tetraethyl b l y . Jeg va lgte det siste fordi det minnet meg om 
en gammel flamme i London , mi ss ThEresa Ethel Leader . Resultatet 
var over forventning, forbruket sank med 25 % og nå gikk bilen 
mila på 0,54. 
Dernest ble jeg overbevist om at en ekstra forgasser var tingen, 
reklamen sa gansk e enkelt: Flere mil pr. liter. Og slik var det, 
nye 12,5 % ned= 4 , 28 på 10 mil. 
Et par dager etter s å mitt falkeblikk en liten annonse som hev
det at et el l er annet mystisk luftinntak vill e redusere forbru
ket. Jeg gratulerer oppfi nneren. Min loggbok forteller at for
bruket nå var nede på 0 , 34/mil . 
Det neste trinnet var s kandaløst enkelt . Bare skift så og s å 
plugger og a lt blir bra . Og slik var det , forbruket falt i gj en , 
denne gang med nesten 19 %, gjennomsnitts for bruket var dermed 
bare 0,17 pr. mil. 
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Men disse velsignede kjøpmenns annonser var ikke slutt ennå, jeg 
ble overbevist av en herre at om jeg gikk over til en spesiell 
olje ville økonomien forbedres vesentlig. Oljen dannet en full
stendig og perfekt forsegling ( hva nå det kan være) mellom 
stempler og stempelringer og sylindervegger, derved reduseres 
friksjonen. Bra for oljefirmaet i alle fall, men han visste hva 
han snakket om, forbruket sank med 15½ % og det var virkelig 
grunn til å være stolt, bilen gikk nå 361 km. på en liter bensin. 

Siste trinn var det dyreste, men vel verd omkostningene. Anskaff 
deg såogså ventiler, "flere mil på literen". De hadde sine ord i 
behold, vær sikker. Forbruket sank denne gangen så meget at at 
bilen nå faktisk produserer bensin mens den kjører, riktignok 
bare en snau desiliter på milen. Alt j eg nå ønsker meg er bare 
ett eller et par nye tiltak s å jeg kan bli oljesjeik. Jeg drømmer 
om den dagen da mine bensinlastebiler vil levere bensin ettersom 
de kj ører. Som det nå er har jeg åpnet et lite utsalg like om 
hjørnet for s a lg av overskuddsbensin, å pent natt og dag • 

., 

I 
I 

tilsalgs: I 
1 "FT AT" 4 cyl., 3!'> HK., 7 seater ton ring C,ir, 
1 ,,FIAT"" 4 cyl., 1G BK., 7 l'eater tour ing Car , 
1 ,),ITNERVA" 4 cyl., lG-'.10 Hf(., 7 ,enter merl Top, 
2 "CA l)]LLAC'' 8 cyl., 70 11 K., 7 seater tour irnr Car, 
1 "OVEHLAND"' ,t eyl., 35 I1K., eornb. Vure-op;Prirn1l,: l 
1 "i·r! DDEI3ACKE_R" ·1 cyl., 32 UK., 5 sr a t('r ton ring Car, 
1 ,..OVI.:BLANlJ" 4 cyl., .15 11 K., 5 Feat,·r fomin .c: Car, ø 
2 "DAR\QU" 4 cyl., 16 Ill,., !'i seater tonrin~ Car, 
1 "PA TOE" 4 cyl., 35 Il K., 5 seater touring Car, 
1 "f-:0-.;A" 4 cyl., Hi 11 K., VareLil med luk. Kas,o. 
1 ,.N. A G... 4 cyl., 32 UK., Coupe og aapent Cnros.,:., 
1 LASTEVOGN 4 cyl., 30 HK., 1½ Ton~, !::urop. Faurikat. 
2 "REO" 4 cyl., 35 HK., tourina Car, 
1 "SClnPPS-BOOTil" 4 cyl., 25 TIK., Doktorvogn, 
1 ,..IlUP.hlOUILE"' 6 cyl., 42 IlK., 2 seaier. 

Endel nye Automobiler _havos ogsaa t!fsargs. 

Ansvarsforsikring for Automobilefore besørges fordelagtlgst. 

A. BRYHN & Co. 
111! TOLDBODGADEN 8 B. Telefoner 8029, 25581. J 

AFTENPOSTEN 

27-4 1917. 



11 Brasier 11 ? ~~e:s~ ::.sd plads for 6 6 7 personer, 18 hk. 
,l- ~ :: -, ::.oto:, med ho isp8ndt magnettæncling 
: ? Js~~ :1 • car dant :rans~ission, kalesche, 2 lyg
:. s:r. ::-_c,r n, pumpe , l,1odel 1901-05. Vel vedlige-
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::-,-_ r ::.. ..:.~ , :- ~dbr ur1 far ve . Pris Kr. 4500.-

11 3:rasier 1: Phaeton illed plads fo r 4 personer, 1·2 HK. 2 
cyl . not or med lavspændt magnet, cardantrans
mission, 2 lysknstere med eenerator, lygter, 
horn, pumpe. Model 1904, morkebrun farve. Pris Kr. 3500.-

11 Cadillac 11 Runabout med plads for 2 personer, 10/12 hk, 
1 cyl. motor, liggende, med accur;mlatortæn
ding, kjedetransmission, horn, 2 lygter, 
kale12che, pumpe, Model 1907. Kun . benyttet 
til fremvisning,, l~ge god som ny. Pris Kr. 3200.-

11 Caclillac 11 Phaeton plads for -1 a 5 personer, 10/12 h};:. 
1 cyl. liggende mot or med accuT1ula tortæn
ding, kjedotransmission, horn, 2 lygte r, 
kalesche, glas foran fbrer, p1~pe , reserve
hjul, etc . 1.1:odel 1907. Brugt et aar som 
droske. Pris Kr. 3000 .-

.. 

-

11 Lok om obl 1 11 1 o hk . med :~·lads for 4 person0r, 2 cyl. 
dæ1pmaskine med benzinf:/ret Jæ:1ptj ede 1, 
}:jedet:rsnsoission, ult i kompl e t st and . 
L3rgter, horn, pu11pe, sort farve. }Jæsten 
i}:ke brugt. - P:ris Kr. 900 .-






