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En kjenning 'i klubben ute på harde
tak med en langt mer moderne farkost.
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Møter holdes si-ste tirsdag i hver månecr i:-1r1itåcl juni,
juli og desember. Møtene l:oides -:-. 1i.it på Lura Turist-
heim.
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Sp'i lehjulet: Denne utgaven er iaget av Hans S.Johansen

Amohicar
en'plass

av ukjqnt årgang observert av Steffensen
i Nordland.



TONilIANNEN
HAN ONDET

trok et år har gått. L,øpseeongea er def lnltlvt el'utt -og netllen-
,åo"-har tlekfEt eeg o! eltt-kjøretoy lnn i trhietil for vinteren.
Ul "f"i-grunataget 

ieg[ee for fomnende Besongere kJøreopplevelse.

1g8, bar vært et år uten de store massemøiast-ringene- på lokal-
piå"{, De tradlejoaelle 1øpene I Yibe- og Heiatrekket.har tl1'-
å"G-iirti åråtatiet av oveiåattingeturer av typen Vestlands-
t"åffå[. Detie år en nønetrlngeforn eom fenggr-og vl håper-at
iieri fanilter åttÅifrveit oppflager gleden ved. å eamles på denne
nåten.
I år var det Haugaland v.K. eom arrangjrte -treff på_Nedstrand 1'
I ir-i.- ffefgeB åtter gik{ "RAIL,Y fiSUDENU fra Mandal ti1 Kristi-

"nå"na.« 
se ieierat av-underl-åSaiae a1a-etstede i bladet)

+. eeptåmber glkk Krossbergtreifet mecl beekJedent frammøte. Vi
UÅCåe-tatt væiiorbehold o[ aet resulterte i at en-del poteno-
fJfi" aåftatere b,ol<tt seg h;emme.(fordl-de troclde det var
ååiiis-"*"I lå meg herveE eiå fast at på veetlandet er 6usk-
iåii-3s'tå["-[odt"v*r- Dette var ment som en pT?vP på-et
evEntuEft stoiærangemeat til neste år, vårt 10 års iubilæum'
Vl bar også vært 1 kontakt med 0rrehallen .s?m p1q1?gger en ut-
stfffiug-av gante kiøret øy aE lagdbrukenaskiner. utpå vårparteu.
Vår planlagte repriee på clen vellykkete !østturen tiI Tonetaal
i-iiåi*uiå'å"ri'ii-;Å; 6r""aie rntåiesse. (vi prøver. neste år)
i"t"i""-[o"rt år våit snakk om en sklkkellg vinterturr men vi
nansrer her en tldsJel son kan drive dette lgjennom.

10 nedlensmøter ble avhold.t I -8, på lura Turistheim og minst
fifre-malrgå styiemøter på 1ø9n. Av emner eom har vært tatt opp
fan nevn[s ; iakkering, forkromming og forsikring.
larrtå-og åeivtatte vefåran- fllmer-og.-slides ble vist. Jeg-opp-
forarer"hfdlertid våre medlemmer i større grad' å gi oes-andre
innblikk i egne veterauopplevelser.
I,øenfungererbra,mnernoetungyi4tibruk.Derforharvinå
Et nvtt irosiekt !å gi,"g ; ca 500 mz på ett-991y ved Løwen-
;ir;å;; iå-§år.. å.esErv6ae1er-fra oppbørte delelager rundt om-

kiilå-etiømme;-på; ,g" vi. sXulle giåine hatt størie salg. (Da

bIlr-kassereren så glad'. )

Vl opprettet i år vår k19b!9 utmerkelse : Gammelbllens Venn,
Aerååå 6u s5mes noen i klubben har gjort seg_fortJent ti1 denne
;å-åi-";" aitt forslag innen utgangen av 1.98?. I. ianuar skal
[åf8""-å""*åte med. valg og mufi§enE fest (avhengig e".reepone).
U"ååri"Sned.e går da ut-av-styret og nytter her anledningen ti1
å takke-for e6g. §amticlig ønsker jeg a1le mecllemmene

Jens Petter Ianke
formann

En riktig God Jul
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Desember den 6 .l983.

Jeg hadde aldri trodd at sp'i 1eh julet skul re komme i den
ti lstand at det kunne leveres ti I trykkeriet,
Det har vært et år med 1 ange kve I der for å rå tråk I et sainmen
disse sjdene som nå forhåpentlig er bljtt julelektyre for
dere al Ie.
Dessverre (eller held'igvis)ble det nok et nummer med motor
sykke l som hovedtema.
Dette skyldes selvfølgelig det faktum at redaktør og stab
(samme person)er hengt opp på fornikra potter og kjøleribber,
men dere må heller ikke glemme at det er blitt anmodet om

bilstoff,og at dere kan komme med så mye stoff til avisa,som
dere bare vil,så jeg håper at dere godtar at vi deler på

skylda for at GammelBILENS venner nok en gang har fått et
motorsykke I n ummer ut av Sp.i 'leh ju I et.
Til neste år er det blitt ansatt tre andre personer til å

være med på å få spilehjulet inn i de rette hjulspor igjen.
Jeg tar s jansen på å off entli ggjØre redaks jonsstaben,selv
om noen kanskje i kke har fått sjansen t i I å komme med de store
innvendingene f ør de ble ansatt.
Redaksjonsstaben for l9B4 blir:
Hans s.Johansen tel.04 - 41z5gg Blåfjørvn.g 4340 Bryne
Per Svenning Knutsen O4 - 623445 Gamle Austråttvei l9 4300 Sandnes
Olaf Sel le 04 - 4BZ4g1 Asalvn.6 4340 Bryne
0ddstejn steffensen o4 - 54zs6g Libakken lgA 4000 stavanger
Dessuten på "freelance basis :

Harald Tønnesen 04 - 5353H Tordenskjoldsgt.B
4000 Stav_anger

som dere ser så blir det folk nok til å få ut et skikkelig
nummer neste gang,så nå er det opp tjl dere å komme med stoff
og forslag til emner.
Har dere bi Ider el ler historier fra lokalhistorien el ler fra
turer dere har hatt,så få dem fram,vi skriver ned og red.igerer!l

\r^,.-s S \.t..-ar.^v^,\
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SLADBESPEILET

Tiden er inne for en ny titt i Sladrespeilet. På grunn av mange

andre gjøremå1 er det ikl<e så. mye vi har settr men lloe har vi å

delgi rester av l<Iubbers medl-emmer.

Egentlig burde vi starte med de lykkelige familiebegivenheter.
Oåt er 6are d.et at ingen har fortalt oss om inngå.tte varige
forbind,elser-ei he11år at nye Veteranentusiaster har sett dagens
l-ys. Istedet vil- vi fortel-Ie- at endel av våre medl-emmer har ølcet
sitt giulvareal .for \ fr. bed,re Plass til sin kjære lobbY. Det giel-
der våre formann Jens Petter med ti-lnavnet Ianke, og det gjelder
vå.r a1dr.l sviktende gjest i Sl-adrespeilet3 01e Chr. Simonsen.
Videre har vi.flere iom nå går inn for å betale husleie ti1 banken
i forrir av renter. og avdrag: Gunnar Mjø1hus har sprengt bort halve
sparegrisen sin på S lernaiøy for å få. plass til sine hardt til-
tiengie lcvadratmåtrel Ole K. Gjøse har i-l<ke fått tid til å. regi-
streie sin ferd.ige {JS på grunn av husbygging og Henril< Lunde
lrå"-=.t t -åpp -å" ii1 i1 snl- enåb ot i g med auei ra g 

- på-Mariero_. _ 
( Duene

mh jo bo siåndsmessigt ). Vår tidligere halve selcretær Hallvard
Noråahl har også gå.ti hen og handlet hus innimellom restaureings-
arbeidet på SÅsexån. Hver og en får motta gratulasjoner.g_S vf.re
inderlig iøfte ønsker om at-de inngå.tte ølconomiske forplilctelser
ikke fåi altfor stor innvirkning på kiøtetøystal-len.

Variasjoner i kjøretØystallen har det forøvrig væ_rt hos både den
ene og både den-andre. La oss ta en l-iten titt i kortene:

Sigurd Frøland har kjøpt er di.ger 1916 modell. Det er en 7-seters
Strfdebaker som det vår-gjort en del- arbeid på. Mye mer er blitt
gjort etter at Sigurd overtol<. .M"9. den. f arten det gå"r .n! skulle
ååt il<l<e und.re osi om den ble ferdig til sornmeren. Hvillcen sommer?
vi tenlcte 198[ men Signrrd regner no]< hel1er med 1985.

Oq så var det yrkeskremmeren da (han med veteranoliet.som al}e
- Y \ --kJenner/. *u, -irå, solgt sin gamle Kaj<lcerlal<l< (f es Cadillac) oS
kjøpt en 'l 947 Chevy i stedet. På site møte b1e han forøvrig ob-
sårvert i en el<kelrød Opel Rekord 1960-mode11, Ti1 sitt forsvar
anførte han at den allerede var solgt til Kristiansand.

Kåre Øvestad har (for en tid. siden) solgt sin nesten-fer'lige
Chevrolet. Den er hatmet på Tonstad hos et annet av våre medl-enrmer
og er nå i fuII drift.



Einar ue]and hadde engang en Triumph rhunderbirc 550 cc. Nå går
begge BI4Wrene greit, så. nh vil han ha en engetskr^rar:n med vibra-
sjoner og oljelekkasje og sjel og upå1ite1ig motcr. Er det noen
som har noe å. avse? Bare det er en engelsk firtakter. er kravet
oppfylt. De er jo alle vibrerender oljelekkendeT sjetfulle og
upå1ite1ige. Pluss en det- ting tlt- som vi ilcice tør nevne. (Vi
skat jo bevege oss utendørs i -fremti-den ogsåt )

Det er tryggest å nevyle at l<l-ubbens engelskkjørende medtemmer harhatt flere langer råSke turer denne sommeren. Først var det til
Homborsund, Jarle Eide med -35 Rudger undertegnede med -37 Norton
Arne Eftestøl med Mixed Doubt_e Ariet_ fra ca 1938-43 §amt noen
nyerle.Hjemturen utartet til en fultgasstur t høy hastighet (den
Fudgen gå.r styggfort.! ) aer undertegnede bt-e titen med iin toppfart
rundtomkring 12J km/t.
Netse tur ble til Skogsløpet på Elverumsicanten. Riktigzrol< var det
her en blandet sanmensetning av kj øretøyer r rrerr problemene glimret
med sitt fravær. Det er ihvertfall bevist at langtur på 30-40 tatls
modeller både kan gå greit og raskt.
Arne Eftestøl dro med sin Ariel til Ral1y Skåne i sfutten av au-
gust, Detaljer -fra turen er det dår1ig med men Arielen gjor"de
turen greit nok. Arne har }ovet å skrj-ve bol< om turen. Vi opp-
fordrer a1le til å være med på å mase frem manuslcriptet!

Hittil har vi- bary'snakket om ferdige kjøredoninger. Vi har da helter
ll<l<e tenl<t å skjule at restaureringssesongen er i futl gang,
Verlctøyet skrangler overal-t. La oss se l-itt på hva som foregåri
Sigmund Finnestad har kjøpt COr-apparat og er i futt gang med sin
Riley 1.§ 11tre 1958. Det var En dyd av nødvendighet siden den
ble innkalt til Biltilsynet. Han lcoser seg også med Harleyen og
Super?Foxen i- ledige stunder.

Ole K. Gjøse hotder på med en -51 BSA Golden Flash. (ttar han tenlct
e gå Helge Rørvik og Finn Løvaas i næringen?)

Tor M, Aanestad har plyndret underteg:lede for en masse deler til-
NSU Super*iulax og jobber med det.

Jarle Eide har en relcke reversmaskiner på samlebåndet i kjeller€rrr
riktigmok er il<I<e al}e hansl men al-l-igavel---.
Terje Gramstad er godt i gang med sin -{1 Victoria 350 som han i
et l-ettsindig øyeblikk kjøpte av undertegmde. Det er tydelig at
den har vært i krigenr fierr det passer jo bra for Terje. Det be-
nner å se godt ut!
Taral-dsen senior (han med den arvelig belastede sØyrnen) nar satt
seg fore å få en vetkje4Ln_Kw 191 9-mode11 i drift. Det btir i
tilfel-]e l<lubbens enesVe remtrekker. Samme Taraldsen har forøvrig
benyttet sommeren ti1 mange hyggetige småturer på Zltndapp og DKW.

Og så var det sønnen da. lsflJJohnny jobber med en diger ensylindret
NSU på 562 kubj'l<l< -€ra 1940. En rask titt gjerrnom kjøkkenvinduet
avslører at laklcen ikke blir pansergrå og hell-er il<l<e ørkengnrl.
No vert det spanandet Fylgj med i neste bolkent

R.Å.arr,'r.'. Ooe,^,r,e»\^*e. E:r.nArL rJ"f a^^å hc.,r- hL Uta*dt.I
q^ lQ ttf r^r^oct€ll Pla,tc\n,lets G'8o L , Sor,*ur

he (å,e \;o.-ug bet ra,**dLr^g tro r.rå-utcso,4åer4



Steffs Harley bl-e ikke funnet verdig til å delta i

hetskonlcurransen som kall-es LMK forsi'kringen'

Når dette leses har vi muligens fått en forklaringrmen

blikket vlrker det som om LD{K ikke er interessert i å

tegnet forsikringer'

den skjønn -

i øye r.

-Ota

Det er hyggelig å registrere at oLav Tonnrnds biLer b}lr Luftet

medjevnerne].lomrom.IoveErgaharværtmedlernhosossenstund
nå og var ffant annet med på Ra11-y Knuden'Brat

vår nårrærende redaktør har fått NVMCts godkjenningsplakett

for sin AJS som ble presentert i forrlge utgavr av spilehjulet'

Vi gratuLerer.TlL klubbens øvrlge medlemmer vi1 vi si:

Gakk hen og giør likedan'
Samme farbror Johanson er forøvrig i gang med å restaurere

enSaro].ea32SS1932mode1l500cc.Sikterhanmotnoken
godkjenningsPLakett?

Det er sikkert mye mer å fortelle fra dagliglivets mange

hendelseriogomkringklubben,mendetharrrærtlittduggpå
speil.etidetslste,såresu].tatetdekkermulj-gensj.kkealle
demangegodehistorlersomburdeharrærtbragtuttilsladder-
hungrige lesere.

Vi lover å presse dere for mer ved neste korsvei'

PåTonst3flha]^forøvrigJohannesHomplarrdbyttetbort'siirT-Ford.
Han fikt< en kj""i- i 934"C"nyysler igieir' Hvgr T-Forden havnet?

$I"f;tgerig ååi odd Østevil<' Hvor ellers?

SammeoddØstevikharogsåslå,ttinnpådetstikkmotsatteavT-
Ford. Einar Crannes har latt ham få overta et par Cadiflaeer som

mange har send['-f å"gu øyercast åit"r. I tillegg har han-gjort borti-
mot ferdig gu*iu-Foitiuå Pilatus fra 1929, ex. Jan O' Lyse' ex'
blårussbit i Stavanger ca. 194e. Såmtidig volcser det sefvføIqetig
T-Forder på trærne i d"n ^ugåil'(;;;;-;rttlrr" de el-lers icomme fra?)

Ogsåvardetallenesten-.--rd.a.ChristerLieharavertertsine
-3G Chevyer. rå"*Årui- er 4 -filansiere etr T.iumph Roadster fra 1945- 49'

Det er meningen å kjøpe den i England'
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I GANAGEN

-Navn:

Årgang:
Bosted:

Yrke I

S tand :

Bakgrunn:

l,lagnus Dahle

7944 mode11 ( avgiftsfri )'
Austrått, På toppen av en

unnabakke r uunnværl ig for
enhver veteranentusiast ' '

Arbeldsledcr r er eksPert På

Irsvanehal ser" i medisterdeig.
Gift, el lers ustraffet e -
po'rtrettets kommentar'

Nyoppstått, aldrende kublkk

s J armør. Ble " fre1 st" før ste

gang t 1961 , se bt l de av

s J armØr m/ rYPe og ta lf un '

En umlskJennelig Be.rgensdialekt, med

Sandnesisk, sIår stadig igjennom ved

bordene På klubbmøtene'
DagårdetstortsettpåsmåogstoreHorexrer'detvilsi
Mr.DahleerpåfartenigJen,entenmeddelertilsittsiste
objekt, elIer med planer om en eller annen utflukt'

AlldenneMC-lnteressenblevaktengangi196l,dafinansenevar
tilstrekkellge ti} at han kunne fravriste Øg1end en av datidens

store slagere, en TEMPO TAIFUNT

sykkelenfaltismakrikkebarehosdelokalerypenermenogså
hosMagnus,somheltsidenhansolgtedennesykkelenl1963'
ustoppeligharværtpåjaktetterenektesortTArFUN,medde
særegne dekkPlatene På sidene'
ror å ta tlngene Il-tt mer i rekkefølge, så var Magnus å finne på

en viss avsliPing henimot

et av de mange motorsykkel-
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Bsrrg ffiMw
Da vi fikk manuset til sladrespej-let i hende observerte
vi at et vlktig evenemang holdt på å uri behørlg forblgått
:1 dette nummer av spilehJuletrnemi-ig superveteranløpet
St<ÅWg RUNDTrforøvrig det eneste FIVA - J-øpet I Europa

i- år.
Her var det to motor sykkelentusiaster med fra dette
distriktetrnemlig Arne Eftestølrog Otto Hell-and.Førstnerrnte :

på sin tidlegere omtalte Arielrog Otto på en av sine uta1Ii-ge

Harleyerrdenne gang er det så vidt jeg kan bedømme en Sportster
av nyere dato.
Starten på turen tit Skåne bIe noe brå og kanskje uventet
for Ottors vedkomrnende.Han var nettopp hjemkommet fra en

lengre tur med firmaets trai1errda han b1e anmodet av Arne

om å stlL1e opp for å være med østover som I'følgesykkelr'på

turen.
En noe trøtt og nølende Otto ble dermed nærmest beordret
av sin kone til å få på seg noen passende kJøreklær og å

stilIe opp på parkeringsplassen ved Llmavatnet hvor Arne

slo.rLle være til et på forhånd avtalt tidspunkt.
Moralen i denne l"iI]e historj-en må \rære : Kjære kone gakk

hen og gjør Llkeså når din gemal kommer hjem fra arbeide
og a1ler helst vil- ut for å mosJonere veteranenrdet \rære seg

motorsykkel- ell-er bj-1.

l3

Pause en

plass 'i

Danmark.
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Nå var de innLedende heatene unnagjort og karene var under-
veis tiL første stopp som var Kristiansand.
Etter et par timers venting kunne de entrc fergen til- Hirtshals,
og derfra fortsette turen nedover Danmark ti1 Grenaa.
Turen igJennom Danmark gikk fintrog etter at solen hadde
smeLtet en ufyselig morgentåkerbLe det etterhvert fint og'
varmt.
Fergen fra Grenaa gikk Ij-ke lnn i havnen i Helsingborgrså etter
å tra tiLbakeLagt veL 50 ml1 pluss ferger var de endelig ved
reisens forel-øpige måt og kunne melde sin ankomst ti1 ytterst
gjestvennllge Svensker.
En av de innfødte iførte segretter at våre utsendte var behørig
registrertren svært så beskJeden og veteran moped for så å

lose Arne og Otto tlI et 1oka1t Ungdomsherberge hvor overnatting
skulLe foretas.
Klokken 08 00 den 27/B 1983rgikk starten for det første start-
nummer i dette femti milsløpetrog som nummer 139raItså klokken
09 48 dro vår eneste representant ut på sin Ariel.
Otto var effektivt forhj-ndret fra å aetta i selve løpetrda
en av betingeLsene for å del-ta var at man stilte i redskap
fra før tgås.Ottors Harley var altså noe i det nyeste laget
og måtte derfor fj-nne seg i å delta som misttnnelig tilskuer.
AIIe deltakerne fikk utlevert hvert sitt ark hvor man hadde
listet opp diverse vegviserpiler med en deL km.strekninger
angS-ttrdette pJ-uss et noe grovt og mangeLfullt kart utgjorde
hel-e bestikket for våre bolde motorsyklister og førte som

man nok kunne vente tiL en formidabeL fei-l-navigering i
retning av den Svenskerrkustenrj dog ikke så J-angt som ti1
KarLskrona som vi-sse andre naboer har en tendens ti1 å gjøre.

Første etappe glkk til Saxtorprhvor man gjorde klart for
en tidsetappe.
Denne tidsetappen endte j- en llten kystby som heter Ystad,
og ved innkomsten på tidtagerposten sjokkerte Arne den lokale
funksjonæren med å levere inn et skjema med a1t for få
minutter på.
Etter diverse overslag og beregninger kj-kket kontrolløren
over brilleglassene og utbrøt med skrekk i stemmen :

llmen Ni kiir ju alldeIes for snabbt"f
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Lunchbordet var rikholdl-g og særdeles velsmakenderdet var

derfor to tunge og noe sLappe deltakere som sadlet gangerne

for neste et&PPå;
Denne deLen av løpet gikk 1-angs kysten retning nordover og

ved østersjøenrdet første naturLige stoppested var en ]it'en
kuststad ved navn Simrisharnn.

Her oppdaget våre venner en trgiass"kloskrog stoppet derfor
for å Leske sine varme legemer med hver sin Svenske glass'
Denne stoppen gikk ikke upåaktet hen overfor de resterende

kjørernerog disse trodde selvføLge1i.g at det dreide seg om

en kontro1lPost.
FøJ.gelig stoppet manrog innen aLLe var klar over misforståeLsen

var torget i staden forvandlet ti1 noe som mlnnet om årsmøtet

tll- aldersstegne Hells Angelsrdet går forøvrlg rykter om at
den Lokale Sherlffen l-åste seg inne og siapp nøk]ene ned

i toaLettet under sammenstfunlingen.
Disse påstandene har man dessverre lkke fått bekreftet av

troverdLge personer da det ikke var noen i området ved oven -
nevnte hendel-se.
Etter at den første dagen var unnagJort, og 2771«t var kjørtt
overnattet man på Såckaskog sLottrforøvrig KarI den toLvters
kongesLott.
Her fikk man nok en gang utmerket trakteringrmed stcrr fcst -
ni.dd&g mye fin redskap å beundre og sel'vføLgelLg dans attåt'
Det var anladning for deLtakerne å overnatte på slottettmen
D.o.a.feiLbookins.ble våre LokaLe helter henvLst til telt

wo 6i:

BSA J 1?

V Tt^IIN AV

fin gammel

årgang.

<.
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KarL den toLvtefs gamle fJøs var for anlednlngen omgJort ti1
frokostsalrog etter et bettre smørgåsbord bar det ut i løypa
igjen.
Denne dagen slcuLLe man kJøre 772 kmrog veien var virkeJ-ig
motorsykkelvennl-igrmed mange svinger og ende3- bakkerrsamt
godt dekke.
Det var fortsatt godt \rærrsom på heLe turen til nårsoI og

varme og ingen behov for ekstrem mc.habitt.
Det kunne faktisk bl-i så varmt ved enkel-te stopp at det b1e
uuthoLdel-ig å stå stilLe uten å få ta av seg kJørek1ærne.
Som nevnt var vegene gode i denne deLen av J.øyparman kan
derfor sl det sLik at etterhvert Skaae fortåkandet avsevårt,
och utL6ste føi-geligen en kommentar från en svensk medåkare
som Iød så frårl
'rDom Jåv1a norrmånnenr-- hål-vete vad dom k6r!!!t'
Det var altså helt tydeLlg at man var redd for redskapen
der borterog at man tok aIle mullge hensyn for ikke å over -
belaste de gamLe unød5-grdette gikk selvfø1ge1ig også utover
hastigheten som var heller Lav under hele løpet.
Da seLvfø3-gellg med unntak for våre Lokale fartsbøl-ler.'
Utpå ettermiddagen søndagrvar Løpet unnagjort for Arne og Otto.
de rnåtte tiL og med droppe premleutdeLingen for å få med

seg en passende fergeavgang retning Grenaarog dermed var
hjemturen godt i gang.

Under I-øpet hadde de to bLitt kJent med en entusiast fra
Åtborgrog gjorde fø1-geLig et stopp der for å ta en pratrog
for å si-å ihJel noen timer som el-l-ers måtte tiJ-bringes i
Hirtshals I påvente av fergen hjem igJen.
Det bLe dog to J-ange og iskaLde timer på en steintrapp ved
fergeLeietrfør de utpå morgenkvisten lcunne entre Fred.Olsen
Line bound for Kr.sand.
ToLLen ved hJemkomsten bIe passert på J-av tenning og med

moderat turtallrdermed var turens siste spennlngstopp ti-lbake -
Lagtrog raka vågen tiL Ålgård sto for døren.
Klokken 16 30 mandag ettermiddag skLLtes karene oppe på Å1går<r

etter en fantastisk tur uten et eneste uhelLrog de forslkrer
oss om at de drar neste gang om dette skulle b1i et år1i§
1øp der borte.
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Hvem ha r hva ?

viktige adresser og navn:

COMBI l,,tOTOR En masse brukte enqelske

valhallavågen 22-36 l"lc-deler + en del nytt '
L7422 srocKHoLM ning gjerne '
SVERIGE

Telef . oa/$aooa

DAVE LINDSLEy Spesialist på enge'l-sk lys-

Etton Vale Wolks utstyr, Lucas-tt'tilter-BTll ete'

Elton VaIe Road Skriv gjerne - god service.

Bu:'y Lancs.
ENGLAND

Telef. 067-7644105

M.E.S. Nyproduserte originale ledninqs-

1 Edmondes Close nett til de fleste enselskc sykler '
Skriv og be on' Pris.Woodloes Park

Warwick
cv 345 TX

ENGLAND

Telef. 0926-498439

PHILIPS TRANSFERS LTD. En masse orisioale klebemerker for
Wickford, Essex tank, verktøykasse etc.
ENGLAI{D.

THE VINTAGE MOTOR CYCLE CLUB LTD. Veteran MC club i England'

K. Haltworth Har masse gode tips + deletips
26 Shrigley Road Nortb Skje.rra over hvitke klebernerker -sorP

nigher Poynton, Stockport, leveres fya klubben, og det er

Cbesbire SK 12 1TE ikke få:
EN GLAI{D.
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ARI"iOUR MoTOk. pRODUCTS Klassisk engetsk rnotorsykkel.deler

784 !,Iimboro Road, MOORDOWN samt ex. antegg"

Bournemouth, Dorset, BH 92HS Egen katalog på an'nodning.

EN GLAI{D

Telef. (2A2) 5I94Oe

ANDREW EN GTNEER TN G

777 Chapel Street
Le igh , Greatet Manchester
WN7 2 AI{

EN GLAI{D .

Diverse ny.pr cduserte dcler til-
AJS - S in ge I - Twin båCe rPotcr oq

sykke I .
Be om kata log.
God serv ice .

RUSSELL MOTORS Deler til AJS - Ivratchless

tzs/tzl Falcon..Road NoRToN - BSA - AIiIEL

Clapham Junction mest motor, noe sykkel
Battersea, London S.W.1l- 2PE Inqen katalog.
ENS,AND.

ANDY I\,iOLNAR

Scotts Hilt Cottaqe
Wa lton Road

Wa t e, FIerts ,

SG1 2 9PI{

EN GLAND .

AJS - Ma tch less Nortcn - de terr
Produsererr en rnasse nye deler i
rustf r itt stål t i t sykke 1. oq rnctcr

cJear.

Be orn kataloq.

MARKT fiir klasslsche AutonobLl-e W K - Spezialverlag fiir motor -
und motorråder. litteratur

Postfach a264, Hornsche strasse 36
D 6270 rAsteiå,/rS D 4930 Detmol-d
V- TYSKLAT{D V- NTSKLAI{D

Veldig godt bLad for å Tysk para1J-el1 !+1 B M S d'v's'
tanafå §amøreLbtl/Mc L stor l-itteraturliste'
firskIand.
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Hedemora TT-bane ble første gang benyttet som TT-bane for motor-

sykLer i 1933. Etter diverse år med Løp, samt en de1 år ured Løps-

opphold, bL.å. under kri-gen, satte man en deflnitlv stopper for'
Hedemorars TT-Iøps historle I 1958, ved å forby videre LøpskJøring

på det som da var 7.4 km god MC-RaCing bane./landeveg' p'et raktum

at det er 25 år slden 1958, og 50 år siden 1933, skulLe i 1983

behørig feires med et jubll-eum to helLe dagar tiL ende'

Jeg har i fLere år hatt fornøyelsen av å ferlere fast utenfor

stockholm. så også L år. Jeg vl]-Ie sel-vfølgelig opp tl-1 Hedemora

for å bivåne jubileetl Sofi heJ-digvis passet inn i tLdsrammen for
min ferie i Sverlge.

Etter 2! mil var
datter r Kristir€ r

Det viste seg at vi var
oss på "gjengetlrt kunne

stj-l-1J-ngsplassen for de

vanllge døde1ige. Det

som ingen sYkkel hadde,

av eksotisk maskineri.

dår119
vel mer

satt på

så godt som fremme, og at vi ved å henge

få fø}ge helt til depotet. Inne på oPP-

edle maskiner var det fritt fram for oss

vl} si vi som bare skulle se og spørre og

lcrrnne bevege oss fritt inne i overfloden

vifremme.Jegbruktebilloghaddemineldste
med på turen.

vi ankom ,,byen,r Hedemora i stråLende solr 09 måtte p.§.E'

sklLtinglut å spørre etter veien tiL Løpsbanen. Hva var

naturLig enn å kontakte fire veterankLedde herremenn som

en utendørs kaf6 og fortærte en Lett lunch'

Jeg hadde med overskudd av film, og kameraet ble benyttet fLLttig'
Opphissel-sen over å få trå så nært aLt'dette som man bare ha4de

lest om før var imidlertid så kraftig at jeg er redd for at

kameravinkler og komposisjon bLe noe skadelidende. Her var stort

sett det man krunne ønske, AJs-7R-Matchless G-50 + G45 - trtrorton

Manx + i.nternational + domLracer ++. BsA Gol-d star i fLere vari-

anter, Sverlges samlede tropp av V-twin Husquarnat (tror Jeg) t

diverse Velocetter, hltsteriske to-taktere og ikke minst en larLl-

sort sarolea S00 cc som nok hadde prob3-emer med å henge med blant

alLe de store flne berømthetene'
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Det var også mye fint foLk ute og luftet seg og sine ganrJ-e ferdig-
heter. FørSt ute Var rESSott GUnnarSSon, Som var på plaSS for å

forevige begivenheten på f5.tmspoten. Videre var selvføJ-gelig
rrMasrt-Hary Larsson tilstede ved starten. Det var veI han som

dro i gang de første TT-Løpene på Hedemora-banen I 30 årene,
om jeg ikke husker fei1. I'Vargrr-Ol-l-e Nygren var på plassr ikJ-edd

skJ-nn med mye ruter og stJerner på, men så vidt Jeg kunne se uten
egen CLassic Racer.

Han dro et og annet drag med en AJS-7R' formodentlig 1ånt fra'
ganl-e venner i anledning dagen.

Her var som sagt al-t hva hJertet begJærer for en som har tuLlet
seg inn i nostalgien omkring gamle motorcycler.

SeLve J-øpet skulLe kJøres utpå ettermiddagen etter en gedigen

defllering med samtl"ige sykler.

Denne deflleringen skuLle, sanmen med nok en mønstring tld}ig på

kvelden, vlse seg å b1i heLe arrangementet.

Under den første defllerLngen filck neml-ig en av Sverigets fremste
MC-førere fra -30 og -40 årene, Birger Berggrenr hjerteslag og

døde"

Denne tragtske hendeLsen gJorde det sel-vføtrgeL1g nødvendlg med en

forandring i programmet, og Iøpet bLe droppet tlI fordel for nok

en defilerlng senere på dagen.

Utover dagen bLe det tid ttL en deL prat med Likesinnede i depotett
og vi fikk bivåne den gleden som sto å lese i ansiktet tiL gamle

TB-førere som fikk rul1e frem egne og 1ånte jern ti1 en liten
runde på den l-Llle asfaltbånen inne i depotet.

Jeg flkk personlig oppi-eve en mann med navnet 'rProfessortr Lund-

berger. (Garnmel svensk racerfører og skraphandler).

Det var en sterk opplevelse å høre han massakrere en fler-
cylindret Japansk maskl-nrs kJøre-egenskaper tl} fordeL for den

ga.nLe trofaste sliteren fra før krigen med stiv bakramme. Ja, det
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var så saLvelsesfulLt, åt jeg gikk derfra he11i9 overbevi:rst om

at en Japaner kun egner seg til å kjøre på om den ligger på siden

med hJulene Pekende mot øst'

Andre gikk mer sti 1le i dørener men de hadde aLllkevel en solid

aura av rutlne og gammel erfaring omkring seg. Det var karer med

navn som var ukjente for en aldrende tenåring på 37, men som

ifø]|ge det dyrekjøpte prograln virkeli-g hadde satt spor i grusen

den gang da motorcycle race var noe mer eruil slicks og helkåper'

Hør bare på noen av prestasjonene fra svunne tider, klippet fra
jubileumsprogrammet, og husk at de første årene kjørte man på grust

på en bane med i a1Iefa1I to svinger på over 27O grader'

Resultat:
Gj.sn'i ttshast

beste rundetid ' 3 .47 min 71,5 km/t
rr rt 3 .24.3 min 128 It

n n 3"1L.4 min 136 tr

Banens totale lengde er (var) 7265. meter'
Den beste tiden-i6m var satt'o'pii i "ir'"grammet var en rundetid på

2 min. 32 sek. og 4 tiendel-er, gj. hastigheten blir da 172 km/L

satt t 7957. Etter å ha kjørt hele banen med bil, må jeg bare

innrømme at det er helt ubegripelig at det går an. Denne private

nrndturen på Hedemora-banen pr. automobil, ble avsLutningen for
oss på en særdeles opptevelsesrik dag. Vi måLber r)iTI enn r'loe ntol:-

rrillig, sette kr-tr-'si)n +;ili;ako iiL et ir-'i:i-':s]:erl irel-t:'ti:c'l \1C'

1933

7934
1950

'.Ie,J I ^å-n .:i: a I dis se ordene har

synligvis, og dessverre aldri
levende Racing Historie.

ov4
1927 -29

formidlet litt av noe som vi sdIlII-

vil få oPPleve i Norge r nemlig

Forsta volvon. Doptes av verkstadshumorn till Jakob.

Kaross av ask och rodbok tåckt med plåt. Fyrcylindrig

sidventilmotor gav bilen en toppfart på 60 km/tim'

Det forsta exemplaret levererades till disponent Gustav

Håkansson i Sandared utanfor Borås'

0 ten§,€&,
04 . 53 0-0 30 04 . 66 40 0B 04 . 48 24 66
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Arie1 500 ccm rned

aluminlumsmotor og

stiv bakrafiIme r €r nokså
uvanlig kombinasj on?

Lykkelig
eier før
virket å

I

V

Ve 1 ocette
start r sykkelen
\ære velbruki.

I

V

Føreren av denne flne gamle

Husgvarnafenrheter så vidt jeg
vet Curt Borgenstamrog gjorde
det skarpt på Norton i 30 åra-

"ESSOilGunnarson
på kne for å

få den rette
bil led r
vinkelenL;

VINCENT Av
F.Ot r-n ar9an9 I

el ler kansk j e
aIIe Vi-ncent
er r €tr det?
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§KOG§LøPET rg3

Torsdag 30. Juni var aLt kLart for min første tur ti1 det mye

omtalte skogsløpet, d.v.s. Norges største årLige samIlng av

veteranmotorsykler. Årets Iøp var lagt til Braskereidfoss ved

Elverum, altså en rundtur på ca' 150 miL fra Bryne"

ved avreise fra Bryne var alLe betenkel-igheter tiLbakelagt, jeg

hadde vært igjennorn både punkteringer, kJedebrudd og motorhavari

i tankene før alt var ki-art, og nå var det ingen tilbakeveir det

v ar bare å ta det stå tll'.

planen var å kjøre Ryfy1keveien ti1 Sand, for derfra å fortsette
inn til Hardanger og over Hardangerrridda til Østlandet.

Vi var flere som

de som etterhvert
§elv, I. Eide m/ 7

tutjølhus m/ f rue i

Syklene
zfindapp
men det
TriurnPh

startet fra stavanger-distriktet denne torsdagent

samLet seg og kJørte i flokk var, foruten meg

sønnr A. EftestøI og Anne Nesse, Gaute Bakka,

sideboksen og tilslutt Lars Jan og Marianne'

som var tatt med for anl-ednlngen var henhoLdsvis 3 x

Ks - 750' Gespann, Ariel (årsmodel1 ukjent for forfatter,
skal \rære 500 cc cylinder og 350 stempeL i motoren)

1980model].,"auwR75/SogenAJSmedgrassatl-ading.
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Etter diverse kryssing lnnover i Ryfylke bLe kursen lagt noe om
innover mot Røldal, og etter at flokken var fu].l_tallig her b1e
fJeS-lkryssingen bestemt til HaukeJ-i-fjell-et. furen østover var
stort sett greJ- skuring, ingen uhelL hverken av teknisk errer
trafikkmessig srag. Det eneste ubehagei_ige var \ræret som ser-
verte kurde og mye nedbør både torsdag og fredag, det var i
særdeLeshet utrive3.ig over Haukeli med mye snø og is Liggende
igJen i vei kanten fra sist vinter.

Fredag ettermiddag var cå.
støl og skitten inn for å

teI tet.

TiI å begynne med var ,Cet

ni i fø1get var blltt noe
jeg fikk satt opp telt og

7 5 rnil tilbakelagt, og J eg kunne putre
få diverse materielr r og få sIått opp

noe gllssent på campingplassen, de andre
sen i avgangen fra Hønefoss r srlk at
vasket sykkeren før de andre ankom.

campingplassen var pent pJ-assert ved Glomma, og b1e nå etter-
hvert ganske tett besatt med veteraner av uLike årganger, fasonger
og skJønnhetsgrad. Her kom tydeligvis a1le inn, fra han som
kom heLt fra København på en choppet Triumph med stlv bakaksel
og imitert Nazi hJeJ-m, og tir folk I det umiddeLbare naboLag med
biL,/henger og, (skrekk og gru) motorsykkeLen oppå. Det var ikke
så srrært god representasJon fra distrikter utenom Østl-ands-
regS-onenr €D og annen fremmed diaLekt sLo inn, men det var stort
sett Østrandet som domlnerte med en bra kontigent svenske og
danske MC - ryttere.

Nyde l i g AJS

svenskeid
og henger
k jørt ti I

Skogs I Øpet.



Lørdagen opprant med godt vær og store forventingerr Iøpet

skull-e starte k1.10.00 med mitt startnummer ut ca' 10'45'

starten gikk godt for de fleste, dog med noen hederlige unntak'

81. annet han med 5oo Nsu fra før krigen, han startet sykkelen

på stativet og med gearkassen i 1. gear, det at han ikke visste
noe om gearplasseringen og at sykkelen hadde fått god dreis på

dreiemomentet foffinget ikke oppvisningen. Pluss på med rype-

sekk, beksømstøvler, tung frakk og vadmelsbukse, så får dere

prøve å forestille dere rytterens hJerteskjærende forsøk på å

tøyte redskapenretter at han elegant hadde vippet den ned av

bakhju}sstativet fortsatt med gearet inne og bra gasspådrag'

svaret ble iaLlefall- omstart etter en rask runde lnnom starter og

omkringstående Publ ikum.
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For ikke å snakke om å sjangl-e meLlom diverse plastkopper for så

å velte disse med bakhjulet, (kanskje man burde ha innehatt en

smuLe promille). Løpetr Soln var drøye sju m13-, bes'to av diverse

gjettekonkuranser + ferdighetsprøvec og inni-meLlom var det mye

godr gammeldags grusvei.

Min start gikk heldigvis uten de

fortsettelsen ble et antiklimaks.
var så vanskelig å få gummiballer

ha kastet dem fra en motorsykkel

Utpå ettermj-ddagen var de

fornøye1sen med Steffensen
med sin Norton 500 og som

I f artsetapp€rl€rt .

ARIEL av edel
årgang,lettere
henslengt i på

vente av neste
etappe j løpet.

store sinnsbevegels€trr skj ønL

Jeg har aldri visst at det
ti1 å ligge i en bøtte etter å

med lett hYsterisk tomgang.

fleste i må1, og selv hadde j eg delt
som had,Ce ankommet tiI Løpet fra Oslo

tydeligvis også satte stor pris på
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Etter at J-øpet var overrviste det seg at sykkeLens hysteriske
amperemeter betydde at dlmamoen hadde tatt kvelden.
Samtidig med at }ørdagens første regnskyli- gJorde sitt
inntog bLe derfor dynamoenrog ankeret demontert og Loddet

på nytt (varm§ang).

Arbeidet bLe utført i en Lånt garasj€ro9 da klokken var seks

om ettermiddagen var A J S ren startkLar og Jeg kunne bivåne
premieutdelingen.
Jeg retter herved en hjertelig takk ti1 Åge Ruudrfor hans

uegennyttige innsats med Loddebolt og eIektriske tips,
samt til en for meg ukJent garasjej-nnehaver for utlån av sin
utmerkede garasje med utstYr.

Det ble dessveme lngen utdelinger ev premier i Stavanger -
leirenrbortsett da fra en kryssmeisel på hver som takk for
at vi vllLe komne.

SeIv premie for lengst kj ørLe distanse gikk til en Danske

som hadde kjørt hal-ve skandinavia på kryss og tvers og

dermed hadde oppnåda den fantastiske sum av 1000 kjørte
km før Skogsløpet.
Lørdagskvelden bIe etterhvert noe tørrererd.v.s.det b1e

mindre og mindre regnrandre igjen ble våtere og våtere,
og utpå kvelden spilte man torader og danset g'drn al'dans
med noko attåt.
Noko attåt betyr i dette ti1fellet at undertegnede begikk
en svømmetur i Glommenrs brune voverrherrr-r1ig avkjølJ-ng,
korunentarer utover dette innlegget angående 1ørdagens

beskJeftlgetser har jeg ikke fått mandat tl1 å skrlve om,

da det lkke var Jeg som begikk dem.

Søndagen opprant etterhvert med vakkert solskinn og

sangrBraskereidfoss vj-ste seg fra sin beste side og

ble benyttet til et raskt stel1 av egen person pluss
roJ.ig spasertur blant edle utstll-lingsobjekter.
Veteranene var nok som vanlig 'roverrepresentertrr av

amerikansk materleLlrmen ved nærmere inspeksjon kom

fram en hel deL annet godt stoff fia den gode gamle

fugle -
morgenen

en

tungt
det
tiden.
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Eoruten den medbrakte Ziindapp - stalLenrvar det en deL B M W

fra den gode gamLe tidenrbåde en sifrede og to sifrede.
Ja og så seJ-vføIgel-ig representanter for JarLe Eidets
neste innskudd i offroadstalLen nemLig t-75.
A J ster var det noe langt Lme11om,dog var det en flin
gammeL en fra sent tyvetaLL (svensk) pLuss et par-tre
fra omkring - 45 - 55.

E11ers kunne man finne eksempLar av f.€ks.Tyqk Trlumph,

Husq;:arnarFNrNortonrpluss en heL del- B S ArAriel og så

bortetter.
Norsk var det lite avrjeg så kun to Tempoerrdette burde

man kunne rette på ved å prøve og få frem en deL av de

mest vanJ-ige fca Øglends modeLLrekke.

Husk det er ikke ensbetydende ned å bLi lagt inn tiI
observasJon om man kJører Norsk totakter.

{
I
t
I
I
I

I

I
§

!

Det viI føre for langt
materiellet får gi et

å prøve å skj-Idre syklene r så bilde
lite inntrykk av merker og kvalitet.

Nåve1, søndagen var godt

sto for døren, Jeg skulle
påbegynt og hJemtur over to
bare prøvekjøre lørdagens

reparasJ on,
Det sl«rlIe vise seg at det b1e ikke

dager
dynamo-

frJl 
vE,

VC6ænE 1_n

bare bare det nei.
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Med toalettvesken på setet foran meg og fln åpning på
forgasseren.dro de,t jevnt og fint utover fra camping -
plassen.Alt svarte til forventningenerhelt til- jeg ga
ytterl,igere på en delrda huket dynamokjeden.et godt tak

aoi. primærkjeden for så å forsvinne inn bak clutchhuset med
:

grufull Lyd.
Jeg skLed.over toaLettveska (uten å ødei-egge barberkniven)
og havpe! halvveis oppå tankenrderetter konstaterte jeg at
uheLlet nbk var mer en slags katastrofe for meg som var
avhengig av noe å sykJ-e hjem på i de neste to dagene.
Idet jeg tril-Let doningen inn på camp.området igjenropp -
daget jeg at de f,leste var vekket av J-yden fra kjedehavariet
og sto nå og bivånet returen med skrekkbLandet fryd.

Skaden bLe raskt avdekketrog var held5-gvis ikke verr:e enn
at jeg kunne forlate campten en tj.mes tid etter de andre
fra Stavangerrdog uten dlmamo.
Kjeden hadde fått en aLt for røff behandling ti1 å kunne
. a.DruKes om r-g]en.

Hjemturen startet for min deL ca kl L2130 søndagrog b1e
ganske fort en kald opplevelse.
P.g.a.regn og kui-de måtte jeg stoppe på Xongsvinger og kjøpe
V G og Dagbladetrdisse puttet jeg et over hvert kne og fikk
etterhvert opparbeidet en viss komfortrd.v.s.varmen kom

tilbake i nedkjø1te undersåtter.
Resten av turen gikk greltrJeg tok igjen de andre noen miI
sør for Dramnenrhvor de spiste middag.

Derfra gikk turen ti1 Arendal i følgeretter ArendaL dro
vi hver vår vei-1d.v.s.noen kjørte E - 18 og andre dro over
Evje hjemover.
Sel-v tok jeg ve5-en over Evjerog etter overnatting der var
jeg hjemme i tretiden mandag ettermiddag.
Inntrykket etter at den verste salgnagen har gitt segrer
at dette gjør Jeg srrært gJerne om lgJenrog det kan varmt
anbefales til al-Ie som mener at de har redskap som hoLder
turen.

Eans S.Johansen



ruffi%fureverer:

fler

2q

Stenderverker
gjennemkonstruerte av lette, elastiske,

m eget sterke s Pes ialstål h u I profi lcr,

Stenderverkec sveises elektrisk med elek-

troder av en kjem isk sam mensetn ing som

er tilpasseE materialet.

Trinbretter og hjulkasser innkonstruert i

ste n derver ket.

Store og mindre
busskarosse
med stenderverk av spesial stålprofiler-

Gummiisolert gulv og plater, lettvindt å

reparere. Helt platekledt tak, innvend ig

k ledt med lnsu lite.

Rørsto ler m ed beste sto P P og trekk av

plysi eller narvskinn.

Smakfullt utstyr av beste kvaliteter.

Moderne lakkering med beste materialer.

Våre busskarosserier
kan leveres med ethvert

spesialutstyr som;
Solskinnstak
Skyve I u ker

Vacuumlukkere
Buede ruter
Bak-perrong
K I ap pseter

m. m.

Ti I h enge r b u sskarosserier

*' 
>-*Jb 

't-

ffiffirer{trff* ruruwffi

Som et aproPos til disse bildere ,kan ieg
undeRtegnede'k
sjåf ør på semi

f ør krigen.If ø

jørte drosie i

bussen ovenfor.
lge vår talsman

0slo sist vinter,med
Bussen gikk i rute 0slo/HØnefoss,like
n var det Iitt av et kiøretøY å tøY1e

f ortel le atat Per Nygård og

en tidl'i gere
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Spesialkarosserier

Vårt tegnekontor utarbeider på forlangende forslag til ethvert spesialkarosseri.

ELEKTRISK TROLLEYBUSS FOR DRAMMEN BRANDBIL FOR OSLO

Lasteb il- og varevognskarosserier av en hver
type, såvel i tre- som iscålkonstru onerksj

HWKA utfører reparasjoner og oplakkerer vogner på

moderne verksted med tidsbesparcnde verktøi.

leverer kval itet
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En av våre medlemmeli Hauge 'i Dalane f ortel ler om sine
opplevelser på en ferietur fra Trondhe'im til Paris i det
herrens år 1955.

Året var 1955 - 0111 knappe to år er det tredve år siden.

To år på 9e-kr.rbikker tå nar m€9rdet samme gJordc leksepugg

og eksanen artLum.
ÅlternatLvet til russetur ttl KJøbenhavn var kLart - det

måtte bLi motorsykkeItur tll Parls.
Ingen i dag kan vel forstå hvor forlokkende Europa 1å aer

som reLsemåL i 1955rda feri.eforlystelsene stort sett var raeke

dukkerter t en iskaLd TrondhjemsfJordreLler en sansepirrende

tur ned toget tiL Sverige.

En 1951 modell Triumph Thunderbird - nydellg brukt - vcE

anskaffet allerede I Januarrog det som sto lgJen f.ike før
gtart var montasJe av bagasJebrett - på størreLse med planet

på en liten pick up og sidevesker av finerral.t hjetmtelaget

av og Iånt hos en entusiast med ArleL Red Hunterrsom var

etrandet for §e§ongen med råden tvers igjennom bunnkassen'

Lasset besto av to nann med hver vår reisekasse på 700 kroner

Iånt pyranldeteLt - hvttt - uten bunnrog med Jordslagtverktoy
og ekstra sokkerrtannbørster og el]-ers minst mulig.

DagenslangturkJørere skuLle ha sett oss i kJørekl-ærne våre'
Genaer og vLndjakkerfløyeLsbukse og gummlstøvlerrforsåvldt både

varmt og praktiskrdessuten oIJekLærrbukse og jakke av stlv
garune} t1Pe.
få toppen av det heLe HJELMrskaL si at hjeLmene våre vakte

oppnerksomtret blant alle de sircpence og sklrurluekLedte kollegene

vårersom vL nøtte på turen vårrennå slnrlLe det Eå en god del

år før vår tlpe hodeplagg bLe vanlig.

Nåvelren ftn sommer dag forLot vi to par betenkte foreldre
oE La av gårde sYdover.
I OsLo utrustet I(NA oss med lnternasJonale førerkortrgrønt
forsLkrl-ngskortrkarnet og detalJert forsLag til rutevalg og

beekrivel-se av severdigheter underveisraLt bestiLt god tld I
forvelen.

Så gtkk det videre mot Sverige og en dagsetappe med venstre -
kJørLng.
Etter overnatting I sverige tok vi fergen Helsingborg -
HeJ,slngørren rask passering av Dan^urark og så den tyske

grensen.
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Hittil hadde att gått fLnt.overgangen fra norske grusveier
med 60 km/t fartsgrense til- faste dekker og fri fart var
kanskje det vi La mest merke tiJ-rde 34 hestekreftene under
støpejernstoppLokket var innsatsvil-lige i de gode rræret,
og alt så ut tiL å ligge an ti1 en erobring av den allerede
da veJ-kJente og beryktede autobahn.

Underveis ut fra den tyske tolLstasJonen med nystemplede
papirerrså vi at noen gr5-ser hadde trødd oJ-Je utover det
skLnnende bl-anke gol-vet.
GJetter noen at grisene var oss?
R5-ktig.
VeL ute ved sykkelen var det ingen kunst å se hvor olJen
kom fra.HeLe høyre side av rnotorenrgearboksen og videre
bakover var feit og svart drlppende.
Forklaringen var at dlmaraoenrsorn Lå foran sylindrenerhadde
beveget seg litt ut fra reglsterdeksl.et og dermed gitt fri
veg for olJen ut av registeret.
Pyttringen kunst tenkte vi - drabandet har vært for løst,
det flkser vi fort.Dlmamoen kom på pJ-ass igjenrdrabandet
spent og en uforkLarlLg 1,/8t' skrue gjårurom registerdekslet
og lnn i endeLokket på dlmarnoen satt t11.
Deretter en Liter oJ-Je på nærmeste bensinstasJon og påtn
igJen.
grskland beglmte såvisst ikke med noen autobahn.Fra grensen
tLl Ha.mburg var det nesten sammenhengende brolegging,
og såvel kJøretøy som turdel-takere var tenrnelig påkjent ved
ankomst tiL Hamburg - timesvis av rLsting med stort lass
og stiv bakramme sørget for det.

Hvor store påkjenn5.ngene hadde rrært oppfattet vi da vi var ve1
gjennom Hanburg - som ennårveI 10 år etter krigenrså herJet
og trlst ut.- så over ptben - og endelig avgårde på autobahn,
som med sine støpte betongpLater bød på veJ- så hardd slag som

bro3-eggingen om enn med en annen frekvens.
Da plutseligrkJente Einar som satt bak at ryggstøet hans -
bagasJ€r - forsvantrsamtidlg med at en gJennomtrengende
frLksjonsLyd nesten overdøvde motorllrden.
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Snarlig stopp og inspeksjon viste at det øverste festet for
bagasJebrettet hadde vibrert avrdet samme hadde bakskjermen

og hele lasset hadde tippet bakover rundt de nedre festene

sLik at alt sJ-epte etter oss nede på betongen'

Remedien var Lærbelter og taustumper og sakte fart til Bremen,

der et hyggelig verksted for BMW sykler neste formiddag sveiste

og forsterket skaberakket vårt'
Reparasjonen kostet 12 DM og ventetj-den ga oss anledning tiI
en spasertur i Bremen, som vi fant vesentlig mer i gJenopp -
byggingens tegn enn llamburg.

Samme morgen hadde vi fomesten fornøyelsen av å få ferske

rundstykker levert på campingplassen pr.krigselefant med på -
bygd brødboks på sidevognundersteLlet. (goA ide det der Jarle'
det skuLLe du ha fikset til neste skogstøprred.anm. )

Brødmannen demonstrerte foffesten velvj.l1ig presisj onsreversering

med brødboks rundstykker og det hele'

Ve1rav gårde igjen - si-utt på autobahn og kurs for den Hollandske

grensenrdit vi nesten nådae før dynamoen sørget for å sentral -
Emøre oss igjen.
Denne gangen var det gjengene t13- 7/8 n skruen i endelokket

på dynamoen som var bortervi dro drabandet a1t vi klarterog
strammet noen sol-ide gummistrikker fra en gammel slange tvers

over enden av dlmamoen - det holdt resten av turen.
største opp]-evelsen i Holland var nok å se - og kjøre - på

demnlngen meLlom Zuidersjøen og Nordsjøen'

Stadig møtte vi Wegenwaachts sidevognspatruljer som hilste
bLldtrog som tl1 og med stoppet og spurte om vj- trengte hjelp
da vi måtte tre av på naturens vegne'

Videre mot syd.Etter å tra besøkt den Haag og kastet et blikk
på Ae fine sandstrendene i Scheveningen havnet vi i Amsterdam

om kveLden - med ganske oljetett motor og meget godt humør.

En dag med sight - seeing i Amsterdam besto mest av trikking
fra ende til- annen på ae utallige trikkelinjene i byentmens

Thunderbirden hviLte på camplngplassen'

Etter to netter i Amsterdam gikk det raskt ti1 BrysselroPP -
hoLdet der giklc med tll kombinert sight - seeing og klesvask

av våre ganske få vaskbare effekter'
På campingplassen beundret vi de innfødte som fisket i en
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kanaL - sittende på klappstol og med stangen i stativ.Mens
duppen f1,øt i det skitne vannetrleste ,spiste og samtalte
de bolde sportsflskere dagen til ende.

Ingen fikk fisk.
t aerEta f{kk.rL lnntrykk av et motorsykkelmi1iø - kanskje
for første gang på Uuren

Vi hadde saktens sett både svenske ski-nnknutter med a1t fra
Silverpil til t 1OO c med rake EøE - danske postbud med Nimbus

og sidevognren mangfoldighet av ex.wehrmachtutstyr og rye
lettvektere i Tysklandrknallerter og Harleyer j- Hollandrmen

det var nok her i Be1g5-a sykLene vEt.
Slmsinntrykket ble kanskje dominert av US stilrInd5-an og

Harley med alt originalt utstyrrpLuss det de kunne romme

av lykter og spei1,samlet seg i det lune kveldsmørket i nær -
heten av Grand Place i Bryssel - slik at eierene kunne se og

bli sett.
Sterkt representert i trafikken var hjemmemerkene Sarolea
og FNrsamtidig med at a1le de kjente engelske merkene var der.

, Du verdenrvi glemte nesten severdigheter som Manneken Pis til
fordel for alt det blinkende på to hjulrmen turen gikk videre
og ikke mange timer etter start fra Bryssel dukket Paris opp

fora n oss - kjempestor og uutforsket.
'KNA hadde anbefalt Touring Ctub de Francers campingplass i
Bois de Boulogne - og med skolefransk og litt ekstra krøl1
på tungen fant vi veien via Trlumfbuen til campingplassen -
hvor vi bte liggende 4idt i en kI1mge engelske motorsykllster
på skikkelig familj-eferie med kjøretøyer som SunbeamrVincent,
Douglas og Ariel Square Four med busslignende sidevogner.
De viste vennlig interesse for oss nordboererog hadde naturlig -
vis en e1ler annen sommer tatt båten fra Newcastle ti-l Bergen

og så kjørt en uke i Hardanger - dermed visste de det vesentl.igste
om NorgernemJ-Lg at vi hadde merketige bestemmelser forskjenking
av aIkohol.

Vi demonterte hele bagasjeutstyret vårtrnå skulle vi ha Paris
som base for flere ukers dagsturer rundt omkring i Frankrike,
det virket som om Thunderbirden pustet lettet ut da vi tok av

den pick up prgget.
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Første dag i Paris gikk med tiL å innøve fransk kjøreteknikk
med hissige akselLerasjoner i lyskryssrhyppig skifting av kjøre -
feltrtråkLing inn og ut av rundkjørlngene - spesielt på nlace

De LrEtoiLe og Place De La Concorde'

Thunderbirden var i sltt essrLettet på forhjulet og la igJen

l"itt bakdekk for hvert trafikklys v5' passerte'

Siden gikk dagene med beskueLse av storbyens severdigheter og

a]t var fryd og gledertil noe som lignet en teknisk katastrofe
innhentet oss.
Merkelige rytmiske bankeLyder dukket opp en kveld på ve5- hJem

tLJ_ campingplassen - de fulgte motorturtaLlet opp o9 nedrmen

lot seg ikke bestemme niprmere i kveldsmørketrhvorfor vl krøp

tiL køys med ProbLemet uIøst.
Neste morgen samlet den engelske to - og trehJul-skolonien seg

rundt Thunderblrden som seg hør og bør for eksperter - og for -
slagene ti1 forklaring på den stadig tydel-igere knakkelyden

omfattet alle bevegel-ige deler fra bunn tiI topp - for så

pLutselig å Uft avbrutt av et sønderivende smel1 etterfuLgt
av fllnrende aLuminiumsbiter - og så stillhet'
prinrærkJededeksLet var knustrP. g.a.brudd i pri-mærkjeden.

Her sto vi darknust prinærkjedekasse - sLunken reisekasse -
langt hjemmefrarnei dette så probS'ematisk ut'

Etter to dagers zikk zakk busslng rundt i Parisrkonkluderte
vl med at nytt prinærkjede var det beste vi kunne oppnå,

nærmeste nye prirerkJededeksel Lå et e1ler annet sted i Coventry

Englandrog om det hadde rrært i Parisrvil-Ie det ha slukt resten

av reisekassen og mer tlL.

Dermed bl-e Løsningen nyråpen prinerkjede - smurt med en del-ikat

rød She11 greaserpåført med en trepinne spesielt spikket for
formå1et.

Sight seeing iveren var snart tilbakerog med greaseboksen for
hånden og med vår gode venn soLen som stadig Ledsagerrutforsket

vi omgivelsene fra VersaiLles tiI Verdun'

HJemturen over Saarbriicken og langs autobahn nordover gjennom

Ilrsk1and bød lkke på støme overraskelse enn ett eksplodert

bakdekk i en rask sving rett før den fransk tyske grensen -
ømme bakender etter lengste dagsetappe på 105 mlI - o9 tiI
tross for den deLikate røde greasen - kaputt prlrmrkJede ved

et vanntårn i Danntark.
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Sl-utten på fristorien ?

Stor overraskeLse over at vi kom levende hjem igJenrprimær -
kjededekslet bygget opp av en skikkeLig tusenkunstnersveiser -
og masse munner gjemt I erindringen for å bli tatt frem igjen
i dag - åtteogt)rye år og hundretusener av motorsykkel-kll-ometre
senere .

PER SMEDBERG
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QUINDELI BILIST

Som så mye annet her i klubben har faktisk Per Nysted vært

"ansvarl ig" for vårt "eneste" kvinnel ige medlem med egen

bil og med flere veteranløp på nakken allerede.
Den omtalte Quinden er Synnøve Garborg fra Bryne,til daglig
besk jef tiget i en hel ler spenn'ingsfylt ti lværelse i f arens

elektriske insta'l 1as jonsf irma.
Hun begynte Som barnepasser hos Per Nysted med famj I i e, når

disse dro på en eller annen veterantur i distriktet.
Per's f ilosof i var at enhver f am j l'ie med respekt f or seg

selv bør ha en rnedbrakt hje'lp til børnene når de store
'i f am'i I'ien var opptatt med sveivegrammof oner og andre sveiver.
Synnøve ble derfor knyttet ti I staben som freelance på

Tronåsturen 'i I 98.l , hun avanserte så ti I guvernante på Randøy-

turen i I982,og ble etterhvert b'itt av gammelb'i Ibasi I len.
Etter å ha sondert terrenget for en høve1ig bil en tid,ble
det 'i .|982 besluttet athun,med Per som konsulent skul le dra

t'i I Krjstiansand for å se på en bjl av et for henne ukjent
merke,nemlig en ADLER Trumph Junior,1937 modell med 25 HK

under panseret.

Nydef ige llnier
mel lomkrigsårene

på di
, i kke

sse småbilene fra
sant?
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Bilen var som sagt noe ukjent for Synnøve,og det ble ikke
noe bedre av at hun t'i I å begynne med he l l er i kke I'ikte f argen.
Det ble imidlert'id t'il at hun brukte litt tid på å beundre
den nyrestaurerte og egentlig lekre Iille kjøredoningen,
og etterhvert gikk det som det ofte pleier å gå,hun ble
fortrol'ig med både navnet,størrelsen og ikke minst fargen.
Bi Ien ble som v'i sk jønner innk jøpt og f raktet ti I Bryne,
hvor den ble plassert i en dert'i I egnet,t'idsriktig,garasje.
Det var ikke noe særlig som måtte gjørgs med kjøretøyet,
etter en del nødvend'ige sveisearbe'ider,og derpå følgende
understellsbehandling b1e det skiftet vifterem,pluss d'iv.
justeringer og så bar det ut på den første veteranturen.

Den første turen g'ikk ti I Vestlandstreffet på Nedstrand
våren l983,der fikk hun etter d'iverse uhel I trøstepremie
for den mest uhe'ld'ige deltager.
Neste 1øp var Rally Knuden i sommer

merket seg med en prikkfri tur ned

til d'i verse andre ,deltok i lØpet og

dette 1øpet.BRA GJ0RT,det er mange

selv etter mange forsøk.

Gammelt og nytt,til daglig kiører Synnøve
en neste generasjonsveteranrr€ml ig "bobla"

der hun etter å ha ut-
ti 1 Mandal, i motsetning
fikk tredje prem'i e i

som ikke klarer noe slikt
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Da Sp'i lehjulet var på besøk,var det tid for å plassere b'i len
'i garasjen for vinteren,sammen med Adleren,står det for-
øvrig en annen kjend'i s,nemlig Per's N'imbus.

Fotografen forsøkte å få fjernet denne forurensingen fra
omtådet f lere ganger uten resultat,da det til slutt tok
ti I å mørkne måtte han bare ta bi ldene,og innse at det v'i I le
bl i umuf ig å f å en motorcycle - f ri artikkel inn 'i dette
nummeret av Spi 1ehju1et.

Til slutt v'i I vi nevne at det nok kommer til å bli foretatt
visse små reparasjoner på Synnøve's Adler i 1øpet av vinteren,
og kanskje noen kosmetjske endringer iform av striper etc.
Ellers Tror v'i at Adleren v'i I bli å se i mange veteran
arrangementer også i åren fremover.
Vi ønsker Synnøve velkommen og håper at flere representanter
fra Quinde-s'iden v'i I gjøre oss den ære å søke medlemsskap,

og å st'i lle opp på veteranløp i egen ekvipasje.

VELKOMMEN SKAL DERE VÆRE.

r -:^1:

:41

Den stolte eier i ferd med å hensette
kjøretØyet for v'i nteren.

(Per har lovt å skri ve en N'i mbus test for
Spi lehjulet' s neste nummer )
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DROSJEBILBR I ROGALAND

Er det noen s om har bilder
eIler annet stoff som vi kan
bruke i en art ikke 1 om dr os i e -
biler her i distriktet ?

Lokal historikk er viktig A ta
vare på. Alt stoff mottas med
takk. Sendes ti1 Gammelbilens
Venner eller ti-l:

llarald Tønnesen
Tordenskj oldsgate B

4-000 Stavanger o

Den unge Oskar Petters on ( "Jim" ) i
Christian Bjellands I'Minervarr moCe11
1912. Bildet er tatt i Engelsminne-
gaten. Bilen ble åtte å"r senere solgt
til Sogndal og Ejorde tjeneste som den
f Ørste rutebil me1lom llauge oq Eger-
sunC.

Dr ot j "biler i Stavanger en
er på samme sted vi finner

gang i slutten av
den idag , utenf or

drråh,\

i;. '"

#

,I

2C-å"rene . FloldePlassen
j ernbane s tas j onen i Stavange r
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Slutt I klage . Jeg vasker den Jc bare eY'l
' .).ka ig,?Ylg 1 I

0læuil.

utolak*

Tyske kvalitetsprodukter
for billakkering
Valgt av de fleste billakke-
rere.

HUSk 30/60 tusenedets

millimeter Iakk skal be-
skytte deres bil.

Velg derfor et
GLASURIT VERKSTED

r Depoforhandler

§ntillteo il§
Sandved, 4300 Sandnes

Trf. (04) 67 36 93 - 67 47 90

LaKKen? GLASURIT f TA SANDTEC Så Kl ATt.
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ØVELSESKIØWNG MED MORGAN

n TREH| U LER ,
En prøvelsens ettermiddag med en utrenet bil'ist,en'l 'iten

h i stori e sakset fra et gamme l t Motor Cyc 1 e.

,'L'ille mr.Smith kom innom"sa m'in kone da ieg ankom kjøkkenet
etter å fra plassert min trofaste Norton i garasjen.

"Han har nettopp kjøpt en nydef ig l'iten Morgan trehjuler og

et par øvelsesskilter og nå lurer han på om du kan ta han

og bilen ut på en prøvetur før han skal gjennom nåløyet for
å få sertifikat.Jeg fortalte forresten at du vjlle blj hen

rykt over å få lære han å kjøre. "

Jeg grøsset,en mer utrivel ig måte å ødelegge en f in 1ørdags

ettermi ddag på k unne ieg j kke tenke meg. Jeg hadde i kke hatt
noe imot å drjve øvelseskjøring med noen andre enn mr. Sm'ith'

men denne se'lvgode fyren og hans vesen f ikk meg ti I å m'iste

lysten på mjn utsøkte lunch.

Imidlertid,jeg fikk da presset ned noe mat,kastet et bljkk
i dagens av'i s og sjekket livsforsikringen før ieg la ut på

m'in farefulle ferd ut i traf ikken med vår kjære nabo.

Kvalmetoktene ble ikke sieldnere ved synet av den knøttlille
Morganen som l'iksom sto og gliste ondskapsfullt t'i I meg med

sine to V - stilte cylindre.
Den v'i rket I i tt ve I potent for å brukes som fremkomstmi dde I

f or en nybegynneri k jøref aget,og burde vel hel st vært sk'if tet
ut med noe mer saktegående
Bak rattet satt mr. Smi th , og v'irket 'ikke på l angt nær så

brautende som vanlig.Han hilste overstrømmende og inviterte
meg til å klyve ombord.

Motoren hadde han allerede startet ved hje'lp av bilens start
sveiv,og nå ble første gear lagt inn med et øredøvende kræsj.
Vi beveget oss nedover vår lørdagssti 1 1e gate med gigant'i ske

hopp,hopp som vil;le ha gjort en v'iril ken.guru temmelig apatisk
og etter å ha Iagt igjen I itt;lakk på en' lyktestolpe svingte
vi elegant ut i hovedgaten,
Etter f em minutters"f red og ro'idet vi l si uten nærkontakt
av noen art, begynte jeg å åpne øyene såv j dt.
Det var da jeg oppdaget at det var noe rjv ruskende galt med

m'itt sete,ja jeg kunne faktisk ikke se noe annet ann toppen

av dashbordet - ford'i at ieg satt på gulvet!
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Det viste seg at m'in kjære elev tronte på toppen

puter for i det hele tatt å kunne se ut av frontv

Da jeg forsiktig bemerket dette fikk ieg bare t'i I

kjøredoningen hadde uavhengig avfjær'ing så ieg vi

merke noe til detl
Den påstanden skulle ieg gjerne ha d'i skutert'men

betraktn.ing syntes ieg i kke det var verdt å sette

diskusjon på dette tidspunktet,ieg nøyde meg bare

statere at en fakir nok hadde betalt store penger

bytte p 1 ass med meg.

av to sete
i nduet.

s v a r, a t
I le ikke

alt tatt 'i

i gang en

med å kon

for å få

lokket
'1 3d

lc
å ha

godt enbalert 'i skri ttet
samf ing at han snudde

tt ånden.
ngen ned noen hakk,

trtå hø1jet det ned,mr.Smjth manøvrerte inn t'i I f ortauskanten

og dro opp kalesjen,dette resulterte 'i at ieg som tidligere
kunne se skyene oVer kanten aV dashbordet, nå så kun i nn i

instrument panelet,og ieg ble ganske alterert av å sjtte og

vente på at speedometeret skul le nå opp ti I 50 km/t.

Ti {en gikk og mitt instinkt sa

fredel'ige omg'ivelser og nærmet

,,Jeg nrå se å få :neq l'itt trafi!(kpral<sis",hoiet min elskef il nabo

.idet han giorde holdt foran byens trafjkkl.vs på en slik r"nåte

at pannen mj n bar merke av clet fastskrudde N A F merket som

en eller annen tankeløs siel hadde skrudd fast på dashbordet'

Da stjernene hadde sluttet å surre rundt for n|itt indre bl'ikk

og jeg.iqjen begynte å få interesse for omg'ivelsene,oppdaqet

jegatdet.ikke|rareVarMorganensomhaddegjortholdt,men
at også motoren hadde tjet'

meg at vi nå forlot landets
oss den lokale markedsbYen.

Av alle plasser å få motorstoPP På

utsØkle ,ffir.Smith forlot nå det ves

prØvde å komme ut av den kalesiekl
opp".
Bak oss tutet 'i I ske b i l'i ster som så det grønne lyset som

foran oss og dermed for mi n kjære nabo igjennom kanvasen

en spjærende lyd.Han stupte over sve'iva og dro til av al

krefter,med det resultat at motoren startet etter først

E.itt ham et durabelig s'lag over knokene.

Mr.sm.i th danset rLt ndt i gaten med hendene

oE kom 'l an;t om lenge så pass til sans 0g

og observerte at motoren igjen hadde oppgi

Jeg forbarmet meg over ham oq stilte tenni

var dette nærmest det mest

le vettet han haCde hatt,og
edde bilen uten å "knaPPe
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sl'ik at han klarte å få startet V - twjnen uten f Iere finger
smekkere.
Fullstend'ig sønderknust,både legemlig og åndelig,og med et
voldsomt tutekor j bakgrunnen jumpet nå mjn kjære nabo ombord

og ful lendte kalesjemassakren.
I hastverket klarte han selvfølgel'ig å puffe gasshendelen j

stoppst'i 1l'ing med det resultatet at motoren hostet og døde

igjen.
Nå var det fullstendig panjkk!Smith f øyk ut av hullet i kalesjen
uten engang å berøre kantene på hullet,kastet seg over sve'iva -

dro motoren nesten ut av motorfestene - stupte inn 'i fører
setet og avsluttet med å tre det ene buksebenet over gear

spaken med det resu I tatet at han f i kk k I asket i nn andregearet.
Idet bjlen gjorde et byks forover dro så vår uheldige siåfør
i den nærmeste utst i kkende de I - gasshende I en - med det mot

satte som resultet denne gangen,neml ig at bi Ien grov forhjula
nedi tarmac'en og freste avgårde.
På dette t i dspunkt var det at mr. Smi th for I ot denne verden,
åndelig sett.stående,med gearspaken jnne i det ene buksebenet,
en hånd på rattet den andre vjlt fektende etter noe å holae seg

fast j og med hodet stikkende opp av kales;en,raste vi over
krysset med kurs for en smal sidegate omkranset av sol jde mur

gjerder og hekker.

Før katastrofen var blitt
bilen stoppet prustende 'i

Mr.Smith s6g nå sammen i

ans'i ktet mens han stirret
dog lettet blikk.

total fikk jeg sl
nnt'i I den nærmeste

f ørersetet og Øste

ut av frontruten

ått av tenningen og

murkanten.
vekk svette fra

med et sløvetrmen

Endelig var vj på hjemveien,min kjære nabo var igjen ett menneske

og begynte se l vs i kkert å dosere: " Nå vet jeg hva jeg gjorde fe i l
der nede i krysset!jeg skulle selvfølgelig ha gitt tegn,jeg
kunne jo ha laget trøbbel for en eJler annen ved å stoppe så

brått.Forresten,DU burde ha påsett at jeg ga tegn,vel,vel,alt
det er tilgitt nå,når v'i ser på turen underett så gjorde jeg
jo mesteparten riktig 'ikke sant?"
Jeg sa meg selvfølgelig enig,man diskuterelikke med mr.Smjth,
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det er helt nytteløst,og f ører bare t'i I nye ergrelser.
Han fortsatte:,'Jeg gjorde alt ,du må innrømrne ieg gjorde ALT.

Jalsa jeg du utrettet undere der nede i krysset,og ieg mente

det vjrkef ig,bare'ikke på den måten som den henførte Iille
mr.Sm'ith trodde der han satt og brisket seg bak rattet foran

mjn kjære hagef lekk.
Etter et par uker,da den verste skielvingen hadde gitt seg,så

jeg mr.Sm.ith .igjen.Han kom rundt hjørnet i fin stjl,ia ieg

måtte bare beundre den måten han behandlet sjn nye Excelsior

moped på !

Han hadde tYdeligvis lært noe

mi ddag !

Det er nemlig ikke alle som bl

på den hinfarne 1ørdags etter

'i r bi 1f ørere.

j
I
I,

Fullstendig
ødeleggelsen

demora I i sert
av kalesien

1f ørte mr.Sm'i th
hoppet ombord.

f u I

og
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DEN STORE VANNTUREN
Fredag 10. iuni -81 ,5 biler fra GV underveis for
Rally-Knuden fra Mandal til Kristiansand..Sjåførene
T ove Erga i A-Ford. -28
Fer l{yst ed. Chevrole t-29
Sig. Frøland ChrYsler-Z7
Synn øve Garborg Adler-17
Per Nygaard l{orri s I -+6
Jens P. fanke A-Ford '?9
Iessuten møtte
Johs. llompland ChevY -12
t il st art i Ivlandal .

Per Nygaards tilhenger
spilte forøvrig hoved.-
rollen på Yeien n.edover.
På l{elleland begynt e moroa 

'ulyder fra formannen.s fremre
pait (Fordens)ga tyqelig til-
trl*nnå at noe var på gang. Inn' På
stas j onsornråd,et og opp med panseret ,

iirytå" tlVårrnp,r*p6rruååt bruicket tvert oyer ge ?9-!0 mil_igjen å
fiåre. Ut med-irånOen for å stoppet'vogntogetfr ti1 i{ygaard.Her var
itite spørsmål, I,lomisen på hengeren måtte vike plassen. Forden
oDD os Ianke bIe Morrisfører. Etterhvert begynte også denand're
Rl^foiaun å vise symptomer på illebeflnnende. Iet b1e køkjøring
med mye stopp fordi en grønsaktrailer had.de veltet i 'rld'iot-
svingent' ved. F1ekke f i ord .
Etter flere vannfYllinger og
stopp i Kvinesdal for A-Ford
milene på 2 sylind.re og med

d,eltakelse i
var:

en tt mekkerundetr var d et ful1st endig
nr 2. Den hadde da gått de slste

et solid vannforbruk .f oppakningen
var tydeligvis gåen og d.a
d,et b1e foretatt F'ord,Ekift
på hengeren fosset vannet
ut av eksosrøret.
2 gjerdestolper mistet sj,n
god.e f orbindelse og vi var
i besittelse av ståItråd
t j. 1 å sp j e lke vannpumpe n.
Den bIe behørlig surret og
stivet av rned en vedski.
Eelefonsamtaler fra Utslkt-
en og lyngdal forvlsset oss
om at toppakning kunne av-
hentes i Kristlangand.

Etter en del,
kluss med l{orrlsens bensiupumpe nådde vl frem ved mldnattetld
til Iankes sommer-residens.Her d,e1te vi oss i 1 grupper i
Frøland og Nygaard med. I{ercedesen dro videre ti1 liristiansand. for
å hente toppalcningen.Nysted. og Ianke begynte å plukke A-Forden
ti1 tove Bråa slik at alt var klart når gruppe 1 returnerte.
Gruppe 3, kvinner og barn organiserte innlosjering og nattmat.
'rrivå-med, litt musikk til arbeidetrrforeslo Nysted. og dro frem
sveivegrammofonen.lrien akk, siste låner hadde g19mt å legge på.
plass flatene. Nærmeste nabo som hadd.e bivånet d.ette oppstyret..
iriat på natten ruslet bort på Iåven og hentet noen'rsteinkaker'f
med lort på. Ikke akkurat Ragtime, men det gjorde nytten.
omsider kom våre utsendte tilbake. De hadd.e måttet vekke Haralil
Bjerland i Kristiansand som hadde gitt opp å vente.
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På med pakning og topplokk. Innsamlet
ofSu frå a}le bilene fikk erstattet den
grå,vannholdige som bl? t?PPet av:
Ffugger og ledninger på plass og 'r start-
skudået " EitcX ca [f 04 . En umi skie]1nelig
Irord -tØff ing i sped.d. forsiktige hrurrarcp
Ea gjenklang i åen elIers blikkstille
[attån. Svait røyk veltet ut rlllen etter
noen rninuttel gfkk motoren som aldri f ØT,
tst annen nabo som også duicicet opp utpå
natten skulle tid"lig neste morgen pIØve
å slcaf f e elektroder t il å sve i se var1ll-
pumpen. på d.en andre -u''ord-en.
ba ?rr ået barie e tippe seg nedpå noe]1
tlmer f'ør vi skulle stille oPP til
'r IIALLY-KNUIENtt kl 1 0 Lørdag morg€fl .

sveising r1r.r**plxnpen gikk itc!-e j. orden, så hele røp?! ble gjen-
nomiøit*rea aen f,faisis[e spielkingell: IaTke stilte- til start
$6t il-,"t"t med vannkanner,oi sørget. for å etterfyllg^dg* t hver
;;;k, iii";, etier bensinst"lig+- som. ble passert'Ct 

-10-9-",1:-::lgik1.: nel pa turen fra lnrartd.al til Kristiansand.
vec rialel i j".andal bre ca 7A vogner linet Æ
opp . lær e t var brukbart og pubrikum hrad d'e

mått irar. i stort antarl tild,els ii{iedd.
garr,te .{csrymer.selve løpet startet kl 12

etter rol-cånekJøring i byells g?t€I.
1 - * n- p- gikl<" "pp 

f angs-iu;and..åtselven på
I r U LCrp

d.elvL s- ruå jåIigrodåå stiertf . Her ble vi
oveTTesr6åoe møtt av gamle krestekJøre-
tøyer sor *olum I{istorielag hadde fått i
stån: , ei virkeli"g tidsrnessig inrr"l*g '
Yed "i-nulen" var det lunckrpau§e' Ieane
turi st a;,Tads ion hvor veien" Ovefgårtt S?g

selv -,:aT ien naturlige betegnel,sen" på.
å;ii. ;r år" i"uir*nilsrallyåt. for åpnlngen av den Sørlandske
Hove:ve:. tiestJ Et"ppu-ei4i, så megei som mulig l?ngg den gamle

;;;;ie giennom-såå"å-åe"vågstvga Iir, K1isti.1l9?19: I?1^1:::. |+:åii;"";.?iiå"IJ"" Eenørfig lreåEentert for publikum l? gppulil1-
N',;.'.g*.-*ål_åY,dl,"'"..|.i,g:;,ff,gffi:wMingEp1assen.Idethe1eet

J 
*ilr ååEåi'"*I1$kket Iøp som

=*---';=;d AMK ekal ha all ære av.
Und.erveis var det mange

I,Si.'ig v --s -

,ffi# po st er hvor man scoret

ftif.U:.:-ffi "rur-Wtti',";.)*'," ffi å1tid kåret de beste.

[]:il:lii.l,*ii:i§:,iii.
ffiffire {t!er mid.dasen.var det yt-d:et .}[I 'fl.ffi deling av piemi"I:_.-9g__Iå=

be st ettmannrf ble SYnnØve
Sarborg på 1 . Plass. fanke
havrret på 6. Plassrforan
J o hanne s ilo mpl and .

Vi som

il§§* *ffi -&\.*. fuS{,:. ilr- ,.,i onannes Homplarlo.
sku11e til l,andal(nok en gang)brøt opp relativt tidlig

v rir 9JLs4 - 
Y

åeli tanee forutgåendd natt sånt 20 hiemovermil d'agen derpå'pga iel lange lOfutgagnoe naUU §air.t/ 4v IlJsIu\,rvs!ilfr uø6v'

fi.Etrrr"n ti1-llanååf Eif.f i øsende rebnvær, men heldig vis had'd'e

vi lur,i:ere biler til d"errne transporten.



S ønd.agen opprant med"
bra kJørevær . iit t er
en lang frokost og
no en t imer i land-
lige omglvelser tok
vi hjernveien fatt.
Cm vi brukte lang tid
på vei en ned , glkk
Cet irke bedre tilbaka,
Denne gangen skyltes
d et C hrys l eren t il
Frøland som var så
ualminde lig tør st .
Den slapp opp f or varul
på d. e me st ugunst ige
plasser, så d.et ble
mang en klatretur i
st e 1nrøys og skog .
Det var forøvrig ikke bare-vann biren hans var tørst på; midt i
en lang batke gikk den også tom for bensin. l{ok en gang var per
l(ygaard rednilgen. En slangestump ned i l,lorrisens tånk-som nåvar tilbake på plass på hengeren. smått om senn arbeid.et vi ossnordover, siste rast tok vi i kveldsolen ved Heskestad.

VeI hjernme etter ca 6C rnils
kJøring og alle fulLførte.
cn av de få bllene sorn lkke
had"de probl emer und er turen
var Nyst ed s Cfrevy- 29 ,I_,ikevel
rnå det ha rØJrnet på,for
senere har den ikke vart å
se{det ryktes at vellren er
gaen ? )
T ras s i aIl e probl emene
- e 1ler kansk j e på grunn
av d.em- var alle deltakerne
stor -forn,Øyd med truren.
At det var vann og ikke
frostvæske sorn skul1e etter-
fylles var bra, for det gikk
med noen h1 unCervei s .

?å hj emturen f ikk
I'iorri s en hvi 1e .
Cirrysleren i bak-
trunnen undertrbensinkri sen"

ffi

Iier fylles både mager

I'TøIand under en ay
sine ekspeCisjoner

og radiator.
/ 'l / /,^/'/ /a*/( '.(


