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GOD HØST - NOSTA'LGISTER !

Endelig-her sj-tter jeg da å prikker på skrivemaskinen.Dersom
dere hadde en anelse om hvor mange hindringer redaksjonsstaben
amaL ørmessig har fomlet seg forbi for å få heklet sammen dette
b1adet,vi11e dere sikkert ha lest hver art.ikkel minst to ganger
Under svettetokLene kom det fram føTgende dikt: '

SKRIBBNTENS DEPRESJONSØNSKE
Må fanten ta alfabetet
og a1le det t s bokstaver,
korrekturleseren
og a1le trykkleifsdjevler,
viskelæret
og .a11e blyanLf iender,
skrivemaskinen
og a1le dents taster,
Spilehjulet
og a1le det I s sider,
men mest av a1t-Redaktøten
og a1le hans tommeltotter !

Slike tanker har svirreL rundt i redaksjonshodens våre'men
etter at diktet nu er skrevet, fø1es det som a1t går meget bedre
La oss begynne med framsiden først.Bildet viser en noe uvanlig
og dristig måte å presentere en ny bilmode11 på.Det er en
Hupmobile 19L2 mode1l underst,en hesL av ukjent årgang øverst,
og en cowboy bak rattet.Fotografiet er ikke uventet fra Texas.
Kansk je situas jonsbetegnelsen : ttDeL er helt Texastt, stammer f ra
nettopp dett" Fn-framstøt? Hvem vet? Det jeg vet er at vi har
fått bildet av firmaet AUTOMOTIVE på Hommersåk.De har sikkert
flere i samme genren.
Innholdet el1ers er som før sakset og 1ånt fra utallige

publikasjoner.Etter vår mening er ikke bladeL dår1ig av den
grunn-he11er det motsat.te.Vi kjenner nemlig vår begrensing som
skribenter.
Siste side, er det som dere ser ingen bakdel å ha med.Fordi

denne mangef argede tegninB , me d titLel :ttMain Street, USArr , f ra
1950 avslutter bladet vårt.

Les videre !

Per Svenning.
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Drr eÅn Mor sLUTTEN AV ÅRrt,oG DERMED oesÅ Mor ET Nyrr
Ånsuørr,MED vALG oG DrvERSr.Drr ER oesÅ DUKET FoR

EN FORNYELSE OG TILRETTELEGGING AV KLUBBENS STATUTTER,

SOM I FLERE Ån HAR GLIMRET VED SITT FRAVÆR.Fon AT

S.TATUTTENE ATTER SKAL KoMME pÅ TRYKK,VIL VI GJERNE HA

FORSLAG TIL SLIKE,oG oesÅ FoRSLAG TIL KANDIDATER VED

vALGET soM FTNNER srED r Jnruunn.

PÅ Aueusr-MØrET vAR Prn Iruor HnNnE FREMME oG F'oRTALTE oM

RoeRlnruo KnlQsMusEUM,0G DIRES INNSAMLEDE KJØRETØv.

Errunn Ururuo sro FREM oG pRATET MoToRSyKKEL r FoRBIN-
DELSE MED Sr<År,rr Rurunr.0o Rurur 0NRnsrRnruo FoRTALTE oM

NonorsLØpLr(F, I.V.A. ),0G DErs 170-i80 DELTAKERE.

Vro MØTIT t SrprrMgrn BLE DATAUTSKRIFTEN FoR MATRIKKELEN

FREMLAGT,oG DE FREMMØTTE FIKK SISTE SJANGST TII Å RETTE
pÅ s I I.I KJøRETøYL I STE. ILLERS VAR DET BARE DEN VANL I GE

F R ou-g

urLoDNrNcEN pÅ PRoGRAMMET.

DTT ER MoRo Å SE AT MANGE HAR ET BESøK pÅ DELELAGERET, SoM

FAST posr pÅ DAGSoRDENEN,FøR MøTET pÅ Lunn TunrsrHErM.
Ou IKKE RruruTT,SÅ KAN MAN STIKKE INNoM FoR Å SE HVA oG

HVEM soM ER DER.Srrrr rNNoM ou-oosÅl I

t -,:
,.{}

Vi kommer aldrl
frem til Lura
Turistheim På
cienne måtenll

NE§TE
MED[Etrl §MøT§:

LuRA TUR I srHt I M

29 .Ot<ToB r R

KLOKKTN 1 9 .30

DIRITT[R:
Lunn TUR I srHt I M

?-6.Nov[MBtR

KLOKKEN 1 9 .30

Løn/otLrLAGrRrT:
FØR I4ØTIT, FRA

KLOKKIN 1 B.OO
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DE HVITE BUSSENE
I løpet av den andre verdenskrigs siste måneder ble 27 000
mennesker reddet ut av lyske konsentrasjonsleirer av Svensk
Røde Kors. Fledningaksjonen ble hetende "De hvite bussene".

Minister Niels Chr. Ditleff var diplomat og flyktet fra Norge til
Sverige i 1940. Han fikk id6en til redningsaksjonen og fikk etter
hvert vekket den svenske regjeringens interesse for dette.

Grev Folke Bernadotte sluttet en avtale med gestaposjef Heinrich
Himmler om samling av danske og norske Tysklands-fanger. Ber-
nadotte var da visepresident i Svensk Røde Kors, men han for-
handlet samtidig på oppdrag av den svenske regjering.

Avtalen med Himmler gikk ut på at Røde Kors skulle hente de
' 'skandinaviske fangene fra leirene i Tyskland, Østerrike og

Bohmen ogtøre dem til leiren Neuengamme like sørfor Hamburg.

OHGANISHHING
Den svenske regjering bestemte at utgiftene til redningsaksjonen
skulle dekkes av staten. Aksjonen skulle organiseres av forsvars-
staben i samarbeid med Røde Kors. Sjef for ekspedisjonen ble
oberst Gottfried Bjørk. Et 20-talls persone r tra Røde Kors var også
med. De var tilknyttet helsesektoren og var under ledelse av
professor G. A. Hundberg. Hete ekspedisjonen kom til å omfatte
308 personer, 36 arnbulansebusser, 1 I lastebiler, 7 motorsykler,T
personbiler og et mobilt verksted og kjøkkenavdeling. D-e krig-
førende ga også tillatelse til å Ia et tanktarløy med ,.svensk bensin,,
gå inn i Lubeck, der den internasjonale Høde Kors Komitden
hadde et sentrum for hjelp til krigsfanger. Alt som trengtes til
redningaksjonen måtte tas med fra Sverige.

HVITMALING
Før ekspedisjonen forlot Sverige, var de kri gførende parter under-
rettet om Fløde Kors-tiltaket. Transporten kom til å gå ganske nær
f ronten. Faren for å bli truffet var stor. Før overfarten til Danm ark
ble alle bussene hvitmalt og forsynt med store Høde Kors-merker
og det svenske flagget. Dette krevde de allierte for at bussene ikke
ved en misforståelse skulle bli beskutt.
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TRANSPORTEN
Transportene fra konsentrasjonsleirene tok til den 13. mars. Siden
fortsatte hentingen av danske og norske Tysklandsfanger frem til
20. april. Da var ialt 4 225 krigsfanger samlet i Neuengamme.

Samme dag kom det rnelding fra Himmler om at fangene kunne
over-føres til dansk område. Dansk Røde Kors var på plass med
mer enn 1 00 lgøretØyer. Transportkapasiteten var så stor at det
lyktes å ove rtøre alle fangene i løpet av ett døgn.

Under de første transportene fulgte det med en gestapomann i

hver buss. Offisielt var han der for å se etter fangene, men kanskje
mest for å holde et øye med svenskene. Etter hvert forsvant denne
vokteren. Gestapos kontroll med konsentrasjonsleirene var også
etter hvert blitt likegyldig. frøde Kors kunne dermed også redde ut
fanger av andre nasjonaliteter, dels med de hvite busser€, dels
med danske lasarettog som alle var bemannet med Røde Kors-
personell. På svensk side tok man imot ialt 27 A00 fanger i forbin-
delse med krigens avslutning. 1 6 000 av disse var skandinavisn*:

BUS$ENE I.DAG
I dag finnes det bare to av de hvitmalte svenske bussene tilbake, en i

Sverige og en iNorge. Norges Røde Kors eierden norske bussen, buss
nr. 17. Seniorkompaniet i Oslo Røde Kors Hjelpekorps har ved frivillig
innsats restaurert bussen. Den brukes blant annet til fredsundervisning i

skolen. Interesserte som har lyst til å bruke den hvite bussen, kan

henvende seg til Norges Røde Kors, tlf. (02) §6 39 80.

OVEHATT FOR ALLE 
J

Humanitet er grunnlaget for alt Røde Kors-arbeid. Røde Kors søker å

fremme gjensidig forståelse, vennskap, samarbeid og varig fred mellom

alle folk
136 land verden over har en Røde Kors- eller Røde Halvmåne-for-

ening. 250 millioner mennesker er medlemmer av Røde Kors. Norges

Røde Kors har 1 80 000 medlemmer fordelt på mer enn 1 1 00 lokale ledd

fra Svalbard til Lindesnes.
Røde Kors ble født pa slagrnarken for å lindre rnenneskelige lidelser i

krig. Røde Kors er hver dag aktiv ikrigssoner. Røde Kors er en effektiv

katastrofeorganisasjon som pa grunn av sitt internasjonale kontaktnett

er raskt ute med hjelp til områder som kan være rammet av jordskjelv,

tørke eller krigskonflikter. Norges Røde Kors yter hjelp til slike områder.

Postboks 2338 Solli
02a1 Oslo 2
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Sønd.g B. September b1e vårt
æresmedlem JONAS HEGRE, B0 år.
Gammelbilens venner troppet rnann-
sterke opp, if ørt eldre ftå"tymer
og kJøret Øy , oE hedret denne evig-
unge bllentusiast.
Klubbens formatrtr, per Nysted, holdt
en kort tale og overrakte vår
høyeste utmerkelse; t'Den Gylne
Forgassertt til jubilanten.
Detie b1e ert"riulgt av taktfaste
klappsalver og en gratulasjonF-
san g , f ør vi sadlet opp og kJørte
hver til vårt f or å f eirÅ dåSerr.
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Organet med spark i øst og vest

Livar Helland har kjøpt seg en Borgward lasEebiI,
1951 modell, i tillegg til Fargo'en. Han har også
kjøpt tilbake Commeren som han solgte ti1 sekr-
etær Frode,for noen år slden.Flott at noen bryr
seg om,s1ike biler ogsål

Christer Lie har handleL bi1 i Florida,USA.DeL er
en 0ldsmobile Coupe, 1941 . Chevroletren som Chris-
ter har nå, står dermed for salg på det åpne mar-
ked I Sistnevnte er også en ' 4L mode11.

Ted Johnny har solgt sin nydelige Ariel 1944,tI-L
J.P.Ianke.Han har også fåLt solgt sin 0pe1. Super
Six,1937, ti1 en kar på østlandet.

Roger Thompson stilte på siste møtet,med Skandina-
vias eneste Messerscmidt 500 med 4 hjul!1959mod.

På Vågen i Sandnes ble nyllg en sementbil" pårent
av en lastebåt::??

Røde Kors har vært på turnå i distriktet med en avt'de hvite bussenett. Denne 1936 Volvoten, som b1e
brukt ti1 å hente konsentrasjonsleir-fanger ut
av fangenskapet.,mot slutten av krigen,var innom
hos Rieber Thorsen en kort tur, for å få sveiset
et sprukket topplokk.Her må tilføyes at motoren
er den samme som har stått i siden 36t .

På 1åven er det dukkeE opp et forkomment monstrum
av typen Chevrolet. En lastebil, årsmode11 T946,
med en egen vekt på 3800(l),og mekanisk tipp.

Atlantaten til Steff har yngleLlDen ttgamle"ALlan-
ta'en er en 1928 modeIl.Nå har den gode Steff
klart å skaffe seg en 26t mode11, som også er en
29'mode11(??'.'.)-forsuå det den som kan(e11er vil)
e1ler ring opplysningen, kri-sesenteret el .1ign.
Disse to(tre? )Atlantarer er de to siste gjen*
levende eksemplarer av 2l produserte I I

Årets Sko gsLøp gikk regnskapsmessig ut med over-
skudd,men hvis arrangements-komiteen hadde be-
vilget seg en pø1se med 1ompe,hver,vi11e regn-
skBpet stått i nu11. Små marginer, altså:

Neste års SkogsTøp vil,hvisst a1t klaffer(som det.
jo pleier å gjøre),b1i den sLørste mønstring av
gamle motorsykler,Norge har sett maken ti1.
Antakeligvis kvalifiserer dette ti1 dlrekte-
sending i'TV ?i
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Tekst og tegninger: Leif H. Endsjø

Foto'ALf Endsjø

For om lag 50 år siden kjypte
fsr min ein bnrkte bil. Kjøbe
førte me' seg ma,nge viderverdig-
he,Cer. Eg va 9-10 år den gången
0g hu,ske de' heila som de' va i
går. Her ska eg forælla litt, og så
e de' opp te dokker å tnr meg ell'er
t}<J1ie.

tsilmerke va .Wandererr, år-
geng omkring 1924. Motoren va
på 12 hester og hadde rnagnet-
tenning. §tartingå foregiekk me
sveiv. Bilen va godt udstyrte me'
tenningslås å all[ing. Viss far
Edn ik-l{e hadde tenningsnygge-
len for hå,nnå, bnlkt'a,n hånd-
Jernsnyggelen (han va pol'ti). Ei
hårnå.I konne og bnrgas. Bilen
ha.dde h.øyreratt og bare ei dsr.
Hå,ndbremsen vB på, udsiå retf
sve de' høyra stigbrettÆ. På same
siå, v& del flærrtoniga sig:nal-
hådne - elle .babbå;' så me sa.
Det ha"dde ein store gumrnibs,U t€
å trykke på^ Forat ikkje ongane i
ga"dÅ sko trykka på balten I tl å,

rH., tog far mln s,n a,v. Men on-
gane fs,nt ud at dl konne få kraf-
ilge lyd I babbå vtss de btåste i tu-
den mg mo,en.

Fbran hsdde bilen ks,rbid,lyk-
t€r, De fekk gass lra vatten og
kå,rbtd t eln beholdar på det el,ns,

. L.tl.E^l'1å'

Starten f oregiekk me' hopp og sprdt.

stlgbrett€. Nå.r de' regna, slo me
opp'kaleqjå. som hadde lause se-
luloidvinduer. Di blei festa me
trykk-knappar på slene av bilen.
Vlndusvlskaren va hånddreven.

Denfysfe \jøreturen
De bilen vB registrerte og

hadde få,tt nourmer Ll56, sko me
kJøre tllr. Då bejynte d,i fystc vl-

derverdighedene me .bruktbi-
len' Når motoren vB. nystarta og
kalle, vil'l$e klrr.sjen slura. Kver
gong far rnin slapp ud pedalen,
jore bilen någen fæle byks bårt'
øve gadå. Me måtte hoU'oss godt
fast onna starLen, te bilen hadde
hoppt fra seg og komme I sege.

Så,nn så bllen oppførte seg, sko
me tro at motorstyrken blei

BruldbiJen me' f orløttalen ued ratte'.



målæ I kengurukrefter I lk§e
hestekref ter.

Bilen likte strøsukker
Onna lengre turar viste klu-

sjen seg fra ei aeir sia. Når moto-
ren va goe å vanne, begynte
nemligt klujen å slura t bak-
kane. For å vera på den sikra siå,
hadde me derfor allti me'oss eln
påse sukker. Det kom godt t€
nytta når me kom te bratte bak-

' kar. Då tymde far min strøsuk-
ker inn i klusjen. Der smelta de'
te ei seige klysa, og så konne me' fortsetta oppøve bakkane. De'
lokta då stcikte knehk I bilen og
Itt'&n. De' jekh og an med raffi-
nade elle ka,ndissokker, men det
måtte fyst knusas på ein stebbe-
stæin, før bilen yille ha de.

Øve Tronåseil 
i

IttÆ svere forberedelser kiørte
foreldrene mine og eg ein gong
på langtur te F'lekke(Jord. Onna
turen sko me øve Ttonåsen. Før

' turen drsfta han far bakken me'
ein mann * eg tror de' va han så
had.de eigd bilen før. Fh,r nevnte
at T?onåsen på de' brsttsst€
hadde ein stigntng så va 1 på {.
Då b&re blåste m&en å sa atte bi-
len vllle klara å, kommB opp, qjøl
om stigntngen va 1 på 1000. Eg
trodcie , maÆn bløfte, men hsn
mein[e de' visst. Eg så far mln
smilte Litt, og nå fyst forstÅr eg
koffer.

Då. me va på, vel oppøve Tttn-
, åsen - gå'sn for ein bratte
bakke! - Og eg måtte pinn'holla
meg for ik$e å tippa bagøve ud
or bllen. Plutse[gt ropte far min:
.HopF ud og skn, for nå kCIg&n|,.
Mor mi og eg hopte ud og be-
gynte å skua. - Å fitleren så me
ksvte. På veien te toppen måtte
både bilen og rne stoppa flerne
gonger for å krrils. Omsider va
me oppe.

Nerturen på, den andre slå, va
så bratte at far mln tldrje tog ris-
ken på at mor ml og eg sko sidda
l bilen. Han stolte ikhie på brem-
s€ne, sa han. Derfor §ørt'an ner
&lelna. Mor mi og eg trask^a, og

Jekk traska og jekk, mens rne
sang untsont: .Vi vandrer med
freidig mod . . .D. Då me kom ner,
§att han far å vents I bilen, krye
øve I ha k]ert å kjøra øve Tron-
åsen me' gliset. {

Itæ å ha våre t Flekkefjord å
snudd, bar de' Nemmøve igen.
Groen tÆ at rne iklqie kiørte
lengre, vs, ad.le ponkteringane,
snart på de' eina å snart på de'
andre hjule.

, ('. ''
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TTonosen,

nå bilen fekk
tarmskYlling

Itte me hadde hatt bilen ei ti,
begynte motoren å bU någe trege.
De' va'Iqje den rette futten i Bn.
Ein bilforståsegpå.ar meinte at
motoren va fodle av sod og sjid og
&t 'an måttc rens&§. Han ss de'
ville §elpa me' stearinolia i for-
gassS,ren.

Eg hr,lske godt den dagen btlen
felck .tårmskylling,. De' fore-
giekk i et gårdsrom myrllå s1s1''
huser. Der ve d' gae ekutikk te
begivenheden. Far min lod moto-
ren gå me' store orndreining, og
ba oss ongar om å holl'oss På goe

avstand.
Meru moboren Jekk for folt,

tymd'an stearinoUa I forga,ssa-
ren. Dette Ukte ikkJe bilen- Der
jekk ei sjelvingiønå'Bn, inn'te de'
btei nesten heilt stilt - og §å

smalt de'. Ud av eksosrøYre kom
de' ein blåe stikkflasrme folgf av
gnisLar og svarte røyg. Åkliorat
då sprang ein kvide katt bagom
bilen. An sprang videre som et
oua lyn - men då va an svarte.

Den mørke røygen lYsna itt€
kvert. Den blei heilt krride og
fylte de' stora gårsromme' De'
lokta stearin akkurat så bren-
nande julatrelys.

Om .[am.§kyllingå, ha.dde nå-
gen goe rrirkning På moioren,
huske eg tkkie. Men eg huske
atte far min selde bilen korte il
ittæpå for 350 kroner Pluss ein
nye sykkel og den sYkkelen
'fekk eg.

Om dokker sYne§ der va møje
'trøbbel 

ittÆ dette bruktbil-kJsbe
for ca. 50 fu siden, så e de' baga-
teller rnod de' eg har hatt me eln
bruktbil eg kJYPte for ei stonn si-
den. Men de' e eln &en historie.
Kanshie kom'an I §tavanger Af-
tenbla om 50 år?

Pd ust opp

Då far §ypte bilen, fylde der
me' på kjøbe 12-14 rgoer dekk.
Far rdn trodde di sko vBra i
mange år framøve. Der tog han
feil. Det va nemligt någe gale me
f elgane. De .tygde oFp' dekkå.
Den siste ponktÆringå onna,
FlekkefJord-turen s§edde då me
va, tebakers i Stavanger. Det
smalt fra det venstra ba,gtgnle då
me v& ner der så Siddishallen e

nå. Far min vs, så trøtLe å slnte av
adle ponkæringane og Lappin-
gene at han gndd lldrje stopp*.
Me kjørte bare videre hjemcrue på
felgen di siste to kilcmetrane.Itte
kvert såg eg nmmlbed^s,r bli
slengde opp i loftÅ, og då me
sLopte §em:na, datt dl siste
dekkbedane sv f{ule. Eg såg de'
niykte av dL

I{jøring når de'va
begmørkt

Ein gong v& eg me i bilen in-n t€
Høle. På hjemveien bejynte de' å
mørkna, og sn far tente kå.rbid-
lyktene. Me vB, spende på om de'
va nok Be-ss på behollaren. - Det
va der tk§e. Det blet ttt€ kvert
svarta nåttå" og lyse dabba av I
lyktene å slokna. De' blei beg-
mørkt. Me fortsstte å kjøra, for
me nnåtte jo hjem.

PlutseUgt hørte me et brag og
någe så skrangla. Me trodde fYst
de' va ein bagnteU så røyg På bi-
Ien, og at de' tlc-kie vB velTe enn at
me konne fortsettå. Fbr mtn §)rn-
tes lttÆ kvert at bilen blel nflge
ionge på rattæ. HBn stansLe for Å

se ka så vs g&le. Då hang de' el
grinn for*n på bilen. Det nytt&'-
kje Ieida itte kor u hadde stått, så
me la nB, forsiktlgt ner I vei-
grøf[a. Me håpte at bonnen ville
finna na, før klydene hans opp-
dagtc at grinnå va veklce.

Resten &v turen l'{emøve
jekk uden flerne uhell. Udenom
far min såg eg ik(ie andre Polisar
på turen - og godt vil, de',
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Bulletinen nr. 23 (3-BA)

Vi presenterer medlemmenes biler:
Mercedes-Benz L321148 lastebil 1958 rnodell

i§"§l;Hi

En lastebil, hva skal du med den? Ja, stike spørsmål får
jeg til stadighet. Det samme kunne en vel spørre eieren
av en gammel personbil. Kjernen isvaret ligger iat det-
te er en hobby, og jeg er altså også interessert i nytte-
kjøretøyer. Ordet nyttekj øretøy er i grunnen godt. Det
beskriver at man foruten hygge osv, også kan ha god
nytte ffv bilen,

Jeg så denne bilen for første gang i 1975, da jeg
flyttet til Egersund. Som regel sto den parkert i en
sving i utkanten av byen, men enkelte ganger kunne
man se den på veien med et høylass eller planet fullt
av tønner. Jeg tror det var kjærlighet ved første blikk,
for jeg gikk stadig og drømte om at den en gang skulle
bli min. Ja, jeg gikk faktisk så langt at jeg tokf ørerkort
i klasse 2, for det måtte jeg ha for å kunne kjøre den.

Så en dag sto den der uten skilt. Hva kunne nå dette
være?

Tidligere hadde jeg gjort flere diskrete undersØkel-
ser, og funnet ut at den visstnok ikke var til salgs
men var sjansen her nå? Eieren ble kontaktet, og med
sterke argumenter om bevaringsverdig bil, pluss en
bunke hundrelapper på bordet, ble den endelig min f or
2.000 kroner. Det var ikke til å tro. Etter syv års ven-
ting, Var bilen plutselig min på en dag.

Prøveskilt ble leiet og den ble stolt kjørt hjem. For å
være helt korrekt, så kj ørtejeg den ikke hjem, for hvem
har vel plass til en I meters lang lastebil foran huset?
Plass ble funnet på jobben, og der sto den ensom og
forlatt helt til jeg flyttet til §tavanger, der den fikk en

ny og stor oppvarrnet garasje hos min nye arbeids-
giver. Registreringen var så i orden i løpet av noen
uker, og jeg kunne endelig gjøre meg nytte av dette
herlige kjøretøyet.

Sine 25 år til tross er bilen iforbausende god stand.
Hvor langt den har gått vet jeg ikke med sikkerhet,
men itølge km-teller-boken har den kj ørt.69.000 km si-
den 1965. / 

'

Å reparere en stik nil er enkelt, alt er stort og godt,
men det kan koste en god del om en ikke passer på.
Til nå har det kostet meg:

Registrering ... r.
Vulking av 4 dgkk .. r..,..,..,,.........,,....
M ateria ler, nytt lastepla n

kr.
kr.
kr.
kr.

2.000, -
3.600,-
4.300, -
2.600, -
1.200,-

Kr. 1 3.7 OA,-

I tillegg kommer forsikring på kr. 750,-, men veiavgift
er den fritatt for. Dette kan synes store beløp, men
prØv å sette opp et liknende regnestykke på en person-
bil, og diff eransen blir ikke så stor.

Så litt om selve bilen:

Bilens typebetegnelse er L321 l4B. L står for lastebil
(LA betyr last med Allradantrieb etc.), 321 typenum-
mer og l48 står for akselavstand og viser at min bil er
den lengste som ble levert, med 4,80 meter. Lastepla-
net blir derved også langt, nemlig 5, 10 meter og gjør
det enkelt å f rakte veteranbiler på. L321 er en for-

x2



Bullotinon nr, 23 (3-83)

holdsvis sjelden type som ble produsert fra juni 1957
til september 1959. Til sammenligning kan nevnes at
L312, som var mest vanlig i Norge, ble produsert fra
juni 1954 til desember 1960.

En merker fort at dette ikke er noen vhnlig personbit.
Maks hastighet er 90 km/t og laveste 2,8 km/t, selv
om dieselmotoren er hele 5,1 liter og yter 110 hk. Som
lastebil er den selvf ølgelig en trekkvogn med dreiemo-
ment på 30.5 kgm og et maks turtall på 3.000
om dr.lmin.

Styringen er bra når den er ifart, men det er umutig
å svinge hjulene når bilen står stille. Her er dessverre
ingen servo.

I motsetning til den tunge styringen er bremsene helt
f ormidable. Selve brernseopplegget er stort sett likt
som på en personbil, med hydraulisk hoved- og hjulsy-
lindre forbundet med rør og slanger, men servoen er av
trykkluft typen og gir opp til 7 atmosfærers trykk om
nødvendig. I tillegg er det motorbrems (brukt i. lange
nedoverbakker) og vanlig håndbrems.

Nyttekjøretøyer er også en del av vår kulturarv og
bør tas vare på i like stor grad som personbilene.

Harald Tønnesen

Tekniske data:

Fa hrg este ll

Auf bau
Sa lgsbeteg n.

Motor
Gir: G-32

Lengde
Bredde
A kselavsta nd
La stev e kt
Egenvekt
Tota lve kt
Gummi
Fa rge

Reg. Nr.
Tid ligere
Produsert
L rere

Norges første lastebil som
lengst er h ugget opp. Det
bygget i Canstatt i I 899.

321.009-8508446
321.8 1 0
132 1 t4B
oM 321.91 B
1 . gir 1:7 .37
5. gir 1:1
7 ,7 A meter
2,35 meter
4,83 mete r
5.825 kg
3.550 kg '

9.4 50 kg
6 stk. 8,25 x 20
Standard Grun 63
DB 6277

RZ-1 1040
L-22057
DBAG Mannheim 1958
1g5B-1966
Børild Egeland, Bjerkreim
1 966- 1 982
Theodor Tengs, Egersund
1 982-
Harald Tønnesen, Stavanger

kam til landet i 1899 og som for-
var en 3-tons Daimler med 6 hk

13
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Loddsalg o..... o. o....... r r................

GAMMELB I LENS VENNTR

Regnskap for 1984

Inntekter

Medlemskontingent

Salg av kalendere
Salg av brannbil
0verskudd på matpenger

Sum i nntekter

Utsif.tet

Kontorrekvi s ita, po,rto etc
Gevinster til utlodning ..
KjØp av kopimaskin
Lagerleie for brannbil
Medlemskontingent ti I LMK

Trykking av Spilehjulet .

I.0.

6.

1.

1.

550,00
058 ,2A

7 L0 ,00
400,00

60,00

7 .459,70
2.77 4 ,AA

I .800,00
I .632,00
I .280,00
I .000 ,00

19.778,20

15.945,70
; ;t,
'1. Y 0verskudd

186 , B9

300,00
453,09

3 r 8"34.r.{!

I ,00
4.893 ,09

:jt 2l,qI

4.772,48

939,98

Beholdninger 3l T2.84

Bankinnskudd
Innestående
Skyldig til
Sum beholdni

Behotdninger

på postg i
k a s s e re r

r0

ng 3I'.12.84

I . I . 84

Kontanter
Bankinnskudd
Innestående på postgiro .o.....r.
Differanse = overskudd for 1984

31. desember 1984

3.8.32,50

x-5

kasserer

Bryne ,

24. august 1985



A d resse:
Rogalond Krigs Museum
vf Per lnge Homre
S ku tevn B
4056 Tonanger
Tlf,: 04- 697987

-§/q - bank Solo
k.nr, 3206.20.28285
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ROGATANN KRTGS MUSEUM

Rogoland fylke hor hittil ikke hatt noen permznent utstilling som kon
gi et inntrykk av det som skiedde i distriktet under 2.. verdenskrig,

Museumsgruppa i Tananger Motorklubb har i en 6.mnd. periode samlet
inn krigsutstyr. I denne perioden har vi fått såpass monge krigsgjen-

stander at ideen oppsto om å etoblere et museum for disse. Oppslutningen
og interessen for vår virksomhet hor værtstor, dette har vist seg gjennom
reportosjer i oviser,N,orge Rundt, utstillinger etc..

Tilholdsstedet for museumet er foreldpig Tananger gamle Bussgorasjer.
Kjoretdy og utstyr blir her sott i stond igjen ov oktive klubbmedlemmer.

Ved å opprette museumet håper vi å oppnå mer tillit til vår virksomhet
og ot krigsgjenstonder kon bli samlet inn og oppbevart på et sikkert
sted.

Den somling vi allerede hor, begynner å gjdre seg gjeldene på londsbosis,
Vårt mål er å få en informotiv og variert somling slik ot museumet kan
vekke interesse også utover Rogalands grenser,

Museumsgruppen i Tonongår Motorklubb har nytig forondret nuvn til
Rogolond Krigsmuseum) og er dermed blitt en selvstendig klubb, uov-
hengig av Tanonger Motorklubb,Klubben har startet somorbeid med
Historiske Militære Kjoretoyers forening, som er en stcitteforening
til Forsvorsmuseumet i Oslo.

Rogolond Krigsmuseums cihonomi er basert på gaver fro privatpersoner
privote ncieringsliv,kommune,etc.. Pengene er investert i det krigsutstyret
vi til nå hqr somlet inn,

Styret i Rogolond Krigsmuseum hor vedtott i en ov sine lovparografer
at samlingen er testamentert til Sola Kommune, Dette for å sikre ot
samlingen i all fremtid bevores somlet,

Gjennom denne brosjyre onsker styret i Rogalond Krigsmuseum å opp-
nå at interessen for og stotten til vår virksomhet fortsott vil oke,

Dersom noen hor krigsutstyr liggendes som kon være ov verdi for vår
samling , tar vi imot alle henvendelser med tokk.

Hilsen Styret,

rg



Kft §fi $ UT$TYffi ETTEH§.Y§E§

Alle typer uniformer, hjelnter, skilt, literotur,
bilder etc fra 2,, Verdenskrig o. kjopt.

Av interressonte kjoretoyer nevnes:
-be ltetransspo rtvog n
-Scwimmvogen
-Kettenkroftrad

Ansker også delerlopplysninger om
Renoult UE og FT-| 7, Somuo og Dennis.

Rogoland Krigsmuseum
vlPer lnge Hamre
Skutevn B
4056 Tansnger
Ttf,04-697987,

RoGALAND Kn I GSMustuM AVHoLDtR tN GED I GtN

ST I LL I NG, I TANANGIR BUSSGARASJTR,9 OG 1 O

VEMBIR . ALLE I NNSAMLEDE KJØRET ØY BL I R UTS

FOR ALMINN B[SKUELSE, PLUSS MYI I NNLÅNT R

VISITA TRA PRIVATI RUNDT OM I DISTRIKTIT

TILLTGG HAR STAVANGER MUSIUM IÅruT UT SIN

TTE UTSTILLING ''ROGALAND I KRIG''I

Tn MED HtLt TAMILIrN oG KoM.

ULSULLI}IC I

9 oG 10 NovEMBER::::,,
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Kras j-test

For å få en målestokk på sollditeten i
d et selvbærend e karosserlet gj ord e
forhandleravd.elingen ho s Citroen-
fabrikken i mai 1915 en d"emonstrasjon
for sine forhandlere. En krasj-test
b1e gj ort med. tre blIer av f orskj el1ig
merke. Disse ble dyttet ut.f or et stup
ued en hastighet på 5O l*/t. For å
g1ør.e ' bot på mangelen på fair p1y, ble
disse bildene utsendt konfid ensielt
til forhand lerne som bare fikk vise
d em til sine beste lruncier. Utenkelig
i dag, men slike metod er ble ofte
brukt før krlgon. Iet som gJøv d.et
yerre: Samtid.ige vitnemål raportere om
hvord,an Citrotinen ble forsterket etter
erfaringene som ble gjort.
1 . Mathis,
2, Renault.
3, Citroen.
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r månedskiftet Aug./sept.var noen få
av Gammelbilens Venner mecl på Mercedes-
klubbens tur til Lysebotn.
DeEte var en artig kraftprØve ti1 fylkets
nyoppdagede uLfluktsLed . !-l-erogt yve hår-
nålsvj-nger ble forsert to gangel: pr.
kJøretØy,uten store vanske:: f or bremse-
båncl og radiator.
A11e deltagerne b1e innkvartert på
Bankforeningens store hytte i Sird"alerl .
Såve1 barn som voksne ble ti-lclelt flotte
premier uansett innsats på turen.
Arrangementskomiteen skal ha ros for
opplegget,oB cen nylig moEtatte plakett
er eI eksklusivt mi_nne fra turen.
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Radiatorkappe og radiaror ri1 CHEVROLET tg25
St,einar Myklebust
TLF 04.651672 (priv. )
" 04.650454 (arb. )

Reflektor, glass og lykrering ri1 DKW(MC)-1938
Trond Setså
TLF 04.620732

cHEVRoLEr 
"o'rilfi 'ål:;å;lirt"tormas 

j on

0PEL Kadett 1938 mod.
Malvin Vinge, Hauge i Dalane
TLF 04.477381

3::1.:ilåH§9{g|il1#åi3å;o-"' 'Lekni riginal

Deler ti1 DUCATI Super Sporr;moror-r,ank-dobbel
sa1 et,c.

TLF 04.542527

Ti1 FORD last(1500 ke.),7946 mod.:1 fe1g 7,50x2
4 hjulkapsler.

Andreas Auestad, S ørbø,4300 Sandne
TLF 04.678320 (arb. )

Dekk 4,5x17.De1er ti1 FORD Y,1933;lykLer vindu
med ramme ++++
Ti-1 CHEVR0LET Delivery, 1 937 ; gallionsfigur, bakdø
baklys, hjulkapsler etc .

Antikviteter,gam1e bondemøbIer o.1.
Diverse FORD Anglia L952

Per Inge Hamre
TLF 04.697987

Tråsykkel me d 2-3 gear.
01e Chr. Simonsen, GusLav Vigelands
nr .24,4300 Sandnes
TLF 04.624892 (errer 20.00)

CHEVROLET Coup e,1941 mod. i dårlig srand kr 4000
Christer Lie
TLF 04.690423 - 542227

Deler t.i1 TRIUMPH Bonnevllle ,1959 mod.
Ingvar Espedal
TLF 04.620026

CHEVR0LET 1935 mod. Kr 6000.-.
Per Inge Hamre
TLF 04.697987

',,

SELGES

KJ ØPE S

S ELGE S

SELGES

SELGE S

KJØPE S

KJ ØPE S

KJØPE S

SELGE S

KJØPES

SELGES

KJØPE S

S ELGE S
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