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~ FRA REDAKTØREN·s BORD' 

GODT NYTT .~R ! 

Første Spileh j u l i - 86 blir definiti v t det s i st e fra mi n 
hån d .Heretter utføres ba re sp o radisk free - lance journalistik k 
og konsulentvirksomhet. 

Perioden som re d aktør har væ rt utr o lig givende o g proble m
f y llt , men forgangne tiders spilehjulsbiler,rullet heller ikke 
smertefritt på ve iene. Kanskje e n navne-endring til det langt 
mer mode rne;" Turbofelgen",ville føre bladet inn i n ymotens 
trykkekunst og ras jonelle arbeidsmetoder. Det får b li op p ti l 
det nye styret å a v gjø re. Jeg håp er iallefall at medlemsbladet 
ikke bli r en sa ga blott. 

224 sider,fordelt p å 10 stk Spilehjul,har r edaksjo ne n 
fremstil t fr a oktobe r- 8 4 ti l januar-86.Det h ar kanskje ikke 
vært 10 journalistiske mester v erk,men det har unektelig vært 
224 sider mer enn ingenting. 

La oss bla igjennom alle numm erne og repetere litt av 
innholdet,som har kostet tusenvis av timer og tusenvis a v kroner. 

Oktober-84,var mitt første redaktør-ansvar.Her ble klubbens 
kontonumme r oppgitt,og dere ble oppfordret til avsette noen av 
d e snart innkomne skattepenger her,øremerket "kopieringsmaskin". 
Kassen forble like slunken. Madl andsture n ble res yme r t,vi husker 
vel alle bildet a v Nysteds Nimb us samme n med t o veteranmennesker. 
Kristian Bryne ble beskrevet av Laffen. Sl adrespeilet var savnet. 

November-84,inneholdt tekst og bilder fra Tonstadturen. 
Sig urd Frølands munnspill og fartsbot gl emm es i kk e,ei hel ler 
kjøretu r e n med Per Nygaard i hans lille "Helhjelmsbil" . En av 
landets første biler;Benz Com f ortable,1898,ble presen t er t av 
Harald Tø nnesen. Kjøretu rene i "Den Røde" blir fremstilt dramat i s k 
morsomt.Baksiden inneholder Regler for Kjøreredskaber fra 1 901 . 

Desember-84,Iankes flotte prolog fra 10 års j u bile ums f est en , 
Fra bilens barndom i St avanger ved Harald Løv aas,unik lokalhis to rie. 

Jan uar-8 5,Frode Garbo r g s selvkom pone rt e stykke; Automobil en-
Fra tidenes morgen til bestefars barndom.Ola f Selle's Rustne 
"Pedaler"blir som nye,grundig skrevet om sin T- Fo rds resta urering. 

Mars - 85,Fra nå av presenteres det nye styret ogs å med bilder, 
~~skriverom BILEN,en borthjemt lekkerbisken,Rogaland Krigs 
Museum får sine første kjøretøy,og tips fra Amcar om import 
av drømmebilen gis. 

Mai -85, Spilehj u let ble i sin helhet et pro g ram med de ltager
li ste for v å rt arrangement Vestlandstreffet -8 5.Det vanlige sto ffet 
vi pleier å ha med,var he r omtrent utelatt. Trykkerimessig var dette@ 
vårt beste ,takke t være Sola kommunes trykkeri. ·~ 



August - 85,Kop ie r i n g smas ki nen har få t t k r on i sk 
mas k ins k ade,og gir Spilehj u l e t gr åere og gråere 
sid er ,og Redaktø re n fe r re ,me n gr åe r e hodehå r. 
Han me d " Den a n d ra k å n å" gir oss fornøyeli g le se 
st o f f . Var det noen som k j ente seg ig j en? Bi lder 
f ra Vestlandstreffet, Skogsløpet og Øglændmuseet . 
Nødrop om h j elp til matrikkelen,Sandneskart sist. 

Oktober- 8 5,Hest over hode på fremsiden, 
De Hvite Bussene besøker landsdelen,Jonas Hegre 
fyller 80 år,redaksjonen var på fotojakt, regnskap 
for 1984,Rogaland Kri gs Muse um har fått 7 objekt, 
Mercedesturen nevnes kort. 

Desember-85,Forslag til ~ye statutter,Scania 
opp fra dypet, Tronås rehabilitering,Morgan-s~or y, 
tyverisaken og redaktørens ju lesang. 

Januar-86,ja det er dette nummeret.Her har vi 
portrettert et medlem i garagen ,noe som har vært 
savnet i mange år .En årsberetning har vi klort 
ned.Det er nok man ge som har savnet noe slikt 
tid l igere. En spesiell kjøretur i en sjelden bil 
er selvskrevet kost,3 sider har vi stjålet fra 
et gammelt Ford Nyt . En oversikt har vi lagt.med 
gamle karosserityper,svært gamle.Sladrespeilet 
er f yldig,likeså salgsannonsene.Framsiden er 
ment som en honnør til alle som kjører motors y kkel,uansett årstid. 
Er d et noen som føler seg truffet ? Ring redaksjonen s å vi får 
kartlagt tøffingene! Baksiden av mitt siste Sp i lehjul er en 
verdig avslutning på denne redaksjonsepoken.Et utsnitt av en flott 
fullblods veteransykkel. Ja den som hadde hatt noe slikt! E r det 
en eller annen som har et eksemplar tilovers? 

Takk til redaksj o nsk o mmiteen,f o r go dt o g h yg gelig samarbeid. 
Takk til alle som på kort varsel har hjulpet til med kopierin g, 
sortering og adressering. 

Redaktøren tar nå sin penn og går. 
Takk for meg. 
Per Svenning. 

VIL DE VÆRE LlKE FORNØYD 

FORDI DE VALGTE VOLVO 
Den fine Volvofølelsen - av driv, styrke og 
rolig flyt - gleden ved de smidige k jøreegen
skaper; den samme følelsen vil den samme bilen 
gi Dem om fem år - eller om t i år for den saks o 
skyld. 

Dette er ikke en påstand, men en garanti: Hver 
minste Volvo-del er gjennomprøvet for varighet 
utover det vanlige. Beviset ligger i den høye 
pris enhver Volvo-eier kan få for sin bil - enten 
den er fem eller ti år gammel. 

At VOLVO er bygget for SIKKERHET, beviser 
blant annet de overdimen.'!jonerte bremser, det 
poltrtrede dashbord, .'!ikkerhetsratt og festene 
for sikkerhetsbelter. At VOLVO er PA HJEM
MEBANE I V ART TERRENG OG KLIMA, be
viser blant annet de .'!tore hj1(,l,, de~ 
nerle BJitedekr, det effektive. ~pp.ar.at og 
den 80Udc flftribesk~else. 
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EN KRAFTIG KULDEPERIODE ER LAGT BAK oss.HER JEG SITTER KAN JEG 
SE OG HØRE REGNET SLÅ MOT VINDUET,OG DET ER FORHÅPENTLIGVIS 
ET TEGN PÅ BEDRE TIDER.SNEEN UTENFOR ER BORTE,TIL TROSS FOR 
AT DET FOR NOEN FÅ DAG ER SIDEN VAR EN SNESTORM SOM LAMMET 
HELE ROGALAND.JEG STO SELV,I TO STIVE TIMER,FAST MED EN LASTE
BIL I EN SNEFON N PÅ RANDABE RG. 

0G MED MILDERE VÆR,LITT OP PHOLD OG KANSKJE SOL,SÅ HÅPER JEG DET 
ATTER ER NOEN VETERAN - ENTU SIASTER SOM VÅGER SEG UT PÅ VEIEN 
MED STOLTHETEN SIN . MEN MED KJETTINGER OG 19~20 TOMS HJUL,SÅ 
ER DET INGEN TING I VEIEN FOR Å KJØRE I DYP SNE'. 

PÅ FORRIGE MØTE,I DES EMBER,VAR DET GODT OG VEL 30 MEDLEMMER SOM 
MØTTE FREM PÅ LURA.PÅ LØA VAR DET OGSÅ ENDEL INNOM.PÅ MØTET 
HADDE VI SOM VANLIG UTLO DN ING,KAFFE OG SMØRBRØD.DESSUTEN VAR 
TED - J OH NNY MØTT OPP MED EN BUNKE LYSBILDER UNDER ARMEN.DET 
VAR BILDER FRA TURE NE VI HAR HATT TIL MADLAND.lKKE SÅ SVÆRT 
MANG E BILDER RIK TIGNOK ,MEN DET VAR FULL ANLEDNING TIL ÅLE 
OG TIL Å KOMMENTERE DISS E ARTIGE BILDENE. 

NÅR DET GJELDER UTLODNINGEN VILLE VI SVÆRT GJERNE FÅTT NOEN 
UTTALELSER Pl PREMIENE.DET ER VANSKELIG Å FINNE AKKURAT DET 
SOM FENGER,MEN VI PR ØVER Å HOLDE LITT VARIASJON,OG DA OGSÅ 
GJERNE MED GEVINSTER SOM HAR MED VÅR HOBBY Å GJØRE, 

NESTE MØT E PÅ LURA ER OGSÅ VALGMØTE,OG FOR Å FÅ TIL ET GODT VALG 
OVER DE AKTUEL LE VERV I KLUBBEN,OPPFORDRER JEG SÅ MANGE SOM 
MULIG TIL Å MØ TE OPP. DET ER MEGET VIKTIG Å VITE,AT,DET ER 
ABSOLUTT I NGEN FARE FOR AT _[lli SKAL BLI VALGT,SIDEN ALLE KAND~ 
IDATER MÅ VÆRE SPUR T PÅ FORHÅND,OG MÅ HA SAGT SEG VILLIG TIL 
DETTE'.'. '.SÅ VÆR VELK OMMEN'. 

KALENDRENE FRA NVK ER KOMME T.I ÅR,SOM I FJOR,ER DEN FORSEDD MED 
TOLV NY DELIGE BI LDER AV VETERANER,OG HAR KLUBBENS EMBLEM. 
DISSE KALENDRENE VIL BLI SOLGT PÅ MØTET FOR KUN 30.-KRONER. 
BEGRENSE T OPPLAG: 

Det er syv. minutter 
igjen .Tror du vi når 

ØTE :) 

± 
=t 
1/ 

LURA TURISTHEIM 
TIRSDAG 28/1-86 ;/ . 

·j 

DERETTER: 
TIRSDAG 25/2-86 

FØR MØTENE ER DET 
,~ PENT PÅ DELE
LAGERET FRA KLOKKEN 
18.00 . 
MØTENE STARTER 
19.30. 
VELKOMMEN: : : 

5 
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ÅRSB ERETNING 
1985 

,VED DENNE ÅRSBERETNINGEN ER DET MIN MENING Å GI ALLE DERE 
MEDLEMMER,EN LITEN OVERSIKT OVER DET SOM HAR Sl(JEDD I LØPET AV 
FJORÅRET.TAR JEG IKKE MYE FEIL,ER DET FØRSTE GANG KLUBBEN HAR 
MED EN SLIK ÅRSBE RE TNING,OG DERFOR BLIR DET KANSKJE NOEN HULLER 
I BERETNINGEN.MEN DET ALLER MESTE SKULLE VÆRE KOMMET MED. 

I JANUA R-85 BL E DET VEDT AT T Å HEVE KONTIGENTEN FRA 
KR.90.~.TI L 150.-.DERMED FORSVANT OGSÅ INNMELDINGSKONT

. ' IGENTE ~ PÅ KR.50.-. 
·.) , REGNSKAP ET FOR 1983,S OM I LENGRE TID VAR SAVNET,BLE 

TR~KKET I SPIL EHJULET NR.1-JANUAR-85. 

16-17 MARS GIKK MADLAN DSTU REN AV STABELEN,! PENT OG 

KALDT VÆR.BARE MOTORSYKLER OG ÅPNE BILER'.'. 
NESTE ARRANGEMENT I , VÅ REGI VAR VESTLANDSTREFFET,SOM 

OGSÅ BLE ÅRETS STORE BEGIV ENHE T.SOLA MOTELL & CAMPING, 
MERCEDES BENZ - KLUBBENE S "s TJERNELØP",soM SKJEDDE SAM

TIDIG MED VESTLANDSTREFFE T, STJAL NOK NOEN DELTAKERE FRA 
. i VÅRT TREFF, 

DE SISTE DAGENE I JUNI BL E VIET TIL SKOGSLØPET,SOM I 
1985 VAR TILDELT STAVANGER-D IS TRIKTETS NVMC-MEDLEMMER Å 

ARRANGERE.DETTE LØPET VAR SEL VSAGT GODT REPRESENTERT FRA 
GAMMELBILENS VENNER OGSÅ'. 

SISTE ARR, SOM VI VAR MED PÅ,VAR SAMMEN MED M.8.
KLUBBEN,STVGR,,PÅ TUR TIL LYS EBOTN,M/OVERNATTING I SIRDAL. 
DETTE LØPET GIKK I MÅNEDSKI FT ET AUG/SEPT, 

HELT PÅ SLUTTEN AV ÅRET BLE "DET STORE JEEP-SALGET" 

EN GLEDELIG BEGIVENHET,FOR DET NORSKE JEEP-FOLK, 
MEDLEMSMATRIKKELEN KOM ENDELIG INN PÅ DATA.UTSKRIFTEN 

~· BLE TRYKKET OG SENDT UT TIL DERE MEDLEMMER.OGSÅ I SLUTTEN 
AV ÅRET. 

VÅRT ÆRESMEDLEM:JONAS HEGRE FIKK TILDELT "DEN GYLDNE 
FORGASSER 11 ,I ANLEDNING HANS 80-ÅRS DAG DEN 8/9 . 

VI FIKK DEN FELLESNORDISKE ANNONSEAVIS,SOM ER VERDENS 
STØRSTE(FLEST ANNONSER),! SI TT SLAG.(ET LITE FORBEHOLD I 
DENNE PÅSTANDEN.)'. 

ROGALAND KRIGS MUSEUM UTVIDER SIN KJ.TØY PARK FRA 1, 
TIL 7 KJØRETØY. 

HARRAHS I _USA ER I GANG MED SI NE AUKSJONER, OG I LØPET 
AV 1985 ER TO AV TRE AK TUELLE AUKSJONER,AVHOLDT. 

FRODE GARBORG,SEKRETÆR 

.. 
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EN KRAFTIG KULDEPERIODE ER LAGT BAK oss.HER JEG SITTER KAN JEG 
SE OG HØRE REGNET SLÅ MOT VINDUET,OG DET ER FORHÅPENTLIGVIS 
ET TEGN PÅ BEDRE TIDER .SNEEN UTENFOR ER BORTE,TIL TROSS FOR 
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HADDE VI SOM VANLIG UT LODNING,KAFFE OG SMØRBRØD.DESSUTEN VAR 
TED - JOHNNY MØTT OPP MED EN BUNKE LYSBILDER UNDER ARMEN.nET 
VAR BI LDER FRA TURE NE VI HAR HATT TIL MADLAND. IKKE SÅ SVÆRT 
MANGE BILDER RIKTIGNOK ,MEN DET VAR FULL ANLEDNING TIL ÅLE 
OG TIL Å KOMMENTERE DISSE ARTIGE BILDENE. 

NÅR DET GJELDER UT LODNIN GEN VILLE VI SVÆRT GJERNE FÅTT NOEN 
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SOM FENGER,MEN VI PRØVER Å HOLDE LITT VARIASJON,OG DA OGSÅ 
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OVER DE AKTUELLE VERV I KLUBBEN ,OPPFORDRER JEG SÅ MANGE SOM 
MULIG TIL Å MØTE OPP .DET ER MEGET VIKTIG Å VITE,AT,DET ER 
ABSOLUTT INGEN FARE FOR AT illl SKAL BLI VALGT,SIDEN ALLE KAND~ 
IDATER MÅ VÆRE SPURT PÅ FORHÅND,OG MÅ HA SAGT SEG VILLIG TIL 
DETTE'.'. '.SÅ VÆR VELK OMMEN'. 

KALENDRENE FRA NVK ER KOMM ET.I ÅR,SOM I FJOR,ER DEN FORSEDD MED 
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l'estlanbstrrf fet 
1986 

·'...\ ~~.\ 

Vi vil -~\ .lerede nå gå ut og minne om Vest
lands tre ., .t 1986, som går av stabelen i 
Haug esund : rdag_ 7. _juni. 

··''<: 

I anledning ,· lens loo-års jubileum, har vi 
virkelig tenk -,; å slå på stortromma og lage et 
kjempearr angem ti år. Vi setter hele byen 
på ende den dag ' 
Dessuten satser · ~, på ny deltakerrekord - og 
gjør regning med . c ''s:, o veterankjøretøy i alt. 

" Løpet er lagt opp sl~· .. at de fra Stavanger og 
Bergen kan nå fram i ,, e på dagen. 

Sett i gang snarest - s 
tøyet på vegen i god tid 

Velkommen til Haugesund 

lørdag 7. juni t 

Hilsen Monrad Strømø 
løpsleder 

kjøre-

7 
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Organet med spark i øst og vest 

**** En komit~,me d Per Nysted i spissen,er oppnevnt for å 
samarbej_de med Agder Mo t orhi storiske Klubb om et s tor-arrangement 
over Tronåsen på sensommeren 1986. 

**** Et a non ymt t i ps f ra Per Inge Hamre (omtalt i forrige Sladre 
speil) bekrefter a~ det også finnes andre i klubben som samler 
på leketøy.En av dem er Tor Arild Dahle,som er fanat isk samler 
av både lekebil e r og byggesett av slike.Han tar endog vare på 
eskene til sin e o bj ekte r,n oe n også uåpnet. 

**** Helge Koch , forman n i M-B klubben i Stava n ger,og medlem hos 
oss,h a r mange kubikkmeter Me rcedes-deler for salg.Han er fin på 
pris e ne og er dessuten pol'ti,så du trenger ikke være redd for 
å kjøpe M-B deler der i gå rden. Koch' en anbefales ! 

**** Frode Garborg h ar planer om å dyrke poteter i en lang motor 
ut e n topplokk,på stuegulvet i sin ny-innflyttede veteranleilighet. 
De åtte potetene sylinderbonden skal dyrke , er han gal nesli g nok 
til å fortære s ammen med settefisk fra brannbil-tanken og 
fruktsuppe fra bun npanna. 

**** Rune Omarstr a nd roterer rundt sin egen postkasse.Britania~ 
entusiaste n venter nemlig Englandspost med bilder av en sen 
førtital ls Rover,som han mu lige ns handler hjem. 
Den s om venter på en Rover,venter ikke forgjeves . Pos tmann Pat 
kommer nok snart-Rune ! 

**** En tohjuls Rolls-Roy ce - nærmere bes t emt en komp l ett 
Brough Superior SS l OO ,bl ir partert av Ja rle Eide,som sier at 
motoren kan bli bra i en gresskli pper . 
Redaksjonen overveier å anmelde galskapen til GV , NV MC,LMK og. 
Haag-doms t olen ! 

**** Adleren til Syn nø ve er i v inter la gret i Nysteds garasje . 
I og med at denne garasjen er en av de mes t veter ane veter an 
verksted på Bryne,vil nok Ad l ere n ha god t av opp hol det. 

**** Toralf Taraldsens DKW r em trekker har fått hedersplassen 
på arbeidsbenken,og er under arbeid.De n ne knallerten fra 1919 
med Toralf bak styret,skal bli et arti g syn når den omhyggeli ge 
res t aureringen av sykkelen e r ferdig . 

**** DA kjøring med promille ble fo rbudt ,i 191 2 ,talte kjøretøy
parken i Nor ge 429 biler og 825 moto r syk ler. 

• 



**** Den flyv e nde hol J ender,-Coos van Blijswijk,er p~ farten 
igj en . i·, t ters o '" 11 a n l I ru l l y t. t c l fra Os 1 o t LL Eg er s u Ild , L"t .r vi 
ønske ham velkommen tilbake t il fylket .Du bl i r vela se på 
møtene i g jen, Coos ! 

**** Rogaland Krigsmuseum har fått en flyalarm som ble montert 
i tårnet på Sola flyplass under krigen.Apparaturen er allerede 

-levert videre til overhaling og reparasjon.Vi regner med at 
den vil bli brukt til møte- og dugnadsinkalling,for å slippe 
porto/telefonutgifter ! 

**** Magnus Dahle sier han er møkka lei gamle motorsykler! 
Hvorfor i huleste er du det ,-Magnus? Er det ingen som kan 
hjelpe denne stakkars mannen? Kansk j e du skul l e prøve 
KNUTSEN1 S PSYKIS KE MOTORSYK KE LSERVICE ! 

,:,:,:,*,:,: Redaktøren skal 
nemlig 
som kona er blitt 

få innHorex'en i stua,ha n mangler 
savner han noen å snakke med,nå 
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0 PA ASFALT MED 
V 6ULE .... 

0 
De t er Søndag.Solen er oppe og gir besk j ed om at den ne tidlige 

Septemberdagen vi l bli en f in o g frisk dag . Jeg står i entreen 
o g arbeider med å få på meg e n gammel skinnfrakk,s om s i kkert 
veier ti kilo'.På toppen øve rst oppe ha r jeg tredd på meg en 
pelsfor et "pilot-lue" og he ndene er tilgodesett et par hans 
k e r i samm e stoff . Mi n lange( '.)venn har på se g no e å la det 
samme u tsty r et.Tunge,sorte mot orsykke lstøvler gjør n ytten 
som skotøy,når vin~ gjø r oss klar t il den dristig e f erden 
som står fora n oss . 

Her er det i kke snakk om en Polar-tur eller en ny An tarktis-eks-
• p ed i sjon , rnen derimot en gan ske ordi nær bil-tur fra Sandnes 
til Sta van ger og tilbake.Nå ja, utst yret vitner jo om at dette 
ikke kan dre ie s eg om en helt ord inær biltur,men for 50-60 
år siden ville både vi og-kjø retøyet forespeilt seg som helt 
normalt. 

Og kjøret øyet,en to-seters cabriolet med svigermor-sete,står u te 
på gårdspl assen og stråler duggfrisk i all sin gule prakt'.Ja, 
den er virkelig gul , -ve ldi g gul til og med.O g solen som skin
ner så klart denne høst-dagen ,får doningen til å skinne enda 
gulere'. 

Naboene ,som nå har fått øye på oss,smiler i må pende fo rbauselse 
og fryd,over di sse to karneva lskled de skapnin gene, og n å r ~i 
attpåtil slår ned kalesjen vet de med s ikkerhet at vi er 
sprøyte ga l ne'.De komme r nærmer e,ho derystende men f remdeles 
med et vantro smil på leppene .En djerv sjel som våge r seg 

.helt bo rttil,får en kort innf øring i tyveåras tekni kk o g fører
kom f ort,o g følger nøye med på den omfatt end e start-prosedyren '. 
Olje,vann og bremsevæske sjekkes.Det pumpes trykk i bremse
kretsen og startsveiven le gges an . 

DEN GULE .... 

<,. 

.. 



Kameraten har imens satt seg inn bak det store rattet,og åpner 
forgasser-spjeldet ørlitegran n med hendelen,og justerer ned 
tenningstidspun k t e t noe.Choke n trekkes ut og nøkkelen vris 
om.Et raskt bl i kk p å amper~me tere t bekrefter korrekt batteri
spenning!-Alt k la rt-,hujes det bak frontruten,og jeg tar et 
godt tak i start s v e iven.Samtidig som jeg drar til,er jeg for
beredt på tilbak e sl a g,men de t u teblir heldigvis!Motoren gir 
fra seg noen forsi kt ige,men dog optimistiske,host,og stopper. 
Inni bilen bev e ge s h endler,spake r og pedaler;-alt klart-. 

Denne gangen s tar t er mot o ren momentant,og håndgassen justeres til 
litt over vanlig tomgangstur tall.Naboene nikker anerkjenne nde 
til den still f erdige gangen på den snart 60 år gamle motoren! 
Mens s j åf ø r en prø ver ga ssp å drage t og justerer tenningen noen 
grader,se tter under t e gnede s eg inn på passasjer-siden. 

Et kort "krr rtsj" og første gir er ilagt.Også,uten noe hørbart 
gasspådra g , se t t es de store e krehjulene i bevegelse.Vel ute 

, på veien gis det mellomgass samtidig ' som clutchen slippes fort 
ut i fri gir , o g annet g iret l e gges inn uten en lyd'.I motset
ning til liva man ge t:.ro r , skal ikke en gammel bil skrape i gir
kassen n å r man skif t er gir ! 

I moderat hastighet passerer vi vinkende småbarn,måpende ungdom 
og smilende voksne,langs veien . Lav hastighet er,etter min 
mening,en foruts e tnin g for å ha maksimal kjøreglede ved å 
kjøre en slik do n ing s om dette . En moderne bil i denne farten 
ville ha blitt etterful g t av sinte horn og blinkende lys,men 
vi merket ingentin g s l ikt . Faktisk så det ut som om folk likte 
å kjøre bak oss,o g å s e våre små hoder duppe opp og ned foran 
det store kalesje s tat i vet.Ikke en eneste bilist kjørte forbi 
oss,på hele tur e n,s el v om det var rikelig anledning til det'. 

Her slutter je g hi s to r ien med å si at resten av turen var en 
opplevelse,o g k a n · an be fales på det varmeste. 

Slutt deg t i l de sp rø yte ga lne du også'.'.! 

Frode Garborg ..... 



Nordkap 1987 - North C.ape 1987 - LDng distance run for classic cars. 

1B1r Friends, 27 .11.85 

in the hundred years of car history notxxly has tried to bring 8) classic cars frem ...ætem 
gemany north the _polar cicle to north cape. 
We \vcll1t tD do this in sumær 1987. Fran Mnnz at the Rhine River through Finland, through 
Norway and back to M3inz again. 
We want to show, that classic cars are not only protected rronwænts in museums, but that they 
can particiJBte as good as I1tW cars in such a big adventure as a NJRIKAP-RUN. 
Let' s do a classic car nEeting under the midnight sun. 

8) cars, build till 1957 fran different european countries and 200 JBrticiJBting classic car
enthusiasts are starting at the 18th of JLLly 1987 in M3inz and going through Finland to the 
Northcape, \\lhich is reached at the 29th.of July with the first JBrt of the group, eau.se the 
problems aof camping and hotel, and tlle problems of the ferries ræke it nessesary to go in 
four groups, \\lhich arrives during the three follo..r.ing days. 
We are going back by I-.larrrærfest, Alta , Transi:i, Narvik, t-b i Rana, M::isjoen, Trondheim,Bergen, 
Stavanger, Oslo and are leaving Norway at the 16th or 17th of August. 

We are hoping on your help il1 organizil1g this big event. 

- First v.e are looldng for saætxxly in NoTuay, crætive, interested and caJBble to help us 
il1 organ:Lsjng this big event in cooperation with norwegian touristboards and car clubs. 
Heshall help us as an norwegian responsable for the trip. 

- We are looldng for sare local 'guides' \\lhich can organize saæ local events with our cars; 
look for the press (radio or 1V) Kontakt and for sare local 'Sponsors',. 

- We are looking for saæ peoble which have good ideas to find good aimpgrounds or hotels. 
- We want to have saæ contacts w.ith nonegian classic car drivers. 
- And - last but not least - we want to erne in contact with norwegian canp:mies who want 

to do sare advert:Lsirig \r.ith our ærs , spor.sc:rs 1.,h:i.ch hGlr..s to get hotels t c-.a.~ounds 
or food cheaper or free. 

Let LIS do saæthing together and let LIS create ane,.; history in classic car sport-events. 
If your or saælxxly of your 'klubb' is interested, plæse let ne know. I will send you m:)re 
infonration about our plans. 

And excuse my poor 'school 1-€11glish (I'm better in Gerræn.) 

Yours sincerely 

lbli~fzl!!M! 
Wolfgang Steinnetz, Kirchgasse 4, D - 6523 Fli:irsheim-Ihlsheim, Tel: C/J243/00'x:J 
Organisation-Team for Northcape 1987 

.. 
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Finansministeriet overlog den første 1950 Mer c u ry, 

der ble v leveret til den finske stat. Fra højre ses da
værende finansminister H // t unen, nuværende kancel

llchef i finnnsmlnisteriet Tol v o Takk/ , direktøren fo r 

Ford fabrike rne I Helsinglor.s, Mognus Rydmn n, og 

111!gschef S. O stenson . • Storkyrkan" i Hel5lnglors rej

ser sig I boggrunden. 

I 
~ -r· 
l 
I · __ t 
I 

Prins Georg, som er dansk militærattache i 

London, fotografere! med sin Ford VB Pilot 
ved 1111komslen til kontoret om morgenen. 

Captain Ke nneth L Drlscoll Jr., den amerikan· 
ske ambassade i Oslo, udenfor .SJomannsskolen·. -
Bag hons nye Ford 1950 Custom de Luxe skimtes 
havnen I O slo , 

Den italienske minister i Norge, hr. S, E. M. Gug/le/mo 

Ru// I, Oslo, købte den store 1 950 Lincoln Cosmo

politan, som I foråret var udsllllet på automobil
show' et i Forum. Salgschef Mejlaender (ti l venstre) 

alle verede den smukke vogn. I baggrunden Frogner· 
kile n. 
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., generalsekretæren i Def ore nede Na1io11er, nordmanden Trygve 
Lie, er en kæmpe. Der skal et geni's intelligens og en ur

krafts energi til, når man .arbejder sig op fra smågutt til inde
haver. af dtt !idet misundelsesværdige, vanskelige og utaknemme
Jige job som faktisk leder af den største internationale freds
organisation, verden endnu har set. Intet menneske misunder 
denne mand hans arbejde og hans arbejdstid. Men alle indrøm
mer, at han ikke alene har mestret den opgave, man lagde på 

hans skuldrt. Han har båret sin byrde med fasthed og beun
dringsværdig takt. 

Den alvorlige krise i verdenssitu~tionen sommeren 1950 be
virkede, at r:N.'s generalsekretær måtte aflyse en hårdt til
trængt ferie på sit landsted i Norge. I god tid i forvejen havde 
Trygve Lie ladet »Lieset«, der ligger vanskeligt tilgængeligt 
i granbevokste fjelde 25-30 km nord for Roros, indrette for 
sommeren. En ny Ford Custom, som var sendt over fra New 
York, ventede på sin ejer i Oslo, så køreturen til »Lieset« kunne 
tiltrædes straks efter generalsekretærens ankomst. 

Og så Jykkedes det alligevel Trygve Lie at afse tid til en 

»transatlantisk« weekend. Med flyvemaskine ankom han via 

København til Oslo, hvorfra turen mod Roros straks påbegynd

tes. Presse og offentlighed Jod 

i det store og hele generalse-

kerhedsrådet, fik FORD NYT's fotograf dog lov at tage nogle ' 
billeder af Trygve Lie, der glædede sig over de stille vande i · 
Rugldalen, over sin hypermoderne plastic-fiskestang, - og over 

sin nye vogn. 

1. Trygve Lie er !idenskabelig fisker, - og Rugldalsvandenes 
fiskebestand heldigvis stor og afv.ekslende. Her ser det ud til, 
der er bid . , .. 

2. »Lieset« blev skænket Trygve Lie af venner i Norge, Den 
smukke hytte ligger skjult i fjeldene nord for Roros, og såvel 
ydre som indre er typisk norsk. Nærmeste nabo er digteren 
Johan Falkberget. 

3. F.N.'s generalsekretær, Trygve Lie, og hans lille dattersøn 
fotograferet uclen for landstedet »Lieset<<, hvor han tilbragte 
en meget kort, tiltrængt ferie i august måned. 

, .. 
. ,. 



NAVN : Tor Magne Aanestad 

ÅRGANG : Krigsmodell 

BOSTED: Gandd al - øverst 

YRKE: 

STAND: 

til h øyre ,i huset 
med eksospot'te 
på taket. 

Meierimaskinist, 
som sørger for at 
oste motorenc går 
på høyeste turtal l. 

Gift med Kirste n . 
Har som regel 
schæferen Beauty 
i hælene. 

BAKGRUNN: Oppvokst på Hana 
og oppflasket 
på Jonas'er. 
Har vært "proff 
kjører" hos Øglæn d. 

Den som har vært så heldig å avlegge "JAP"Aanestad et besøk 
det siste året ,kan umuli g ha gåt t derifra uten å sysle med tanken 
om å innrede ei lignende "mimrebu " selv.Der nede i kjellere n har 
Aani ' en de t ro mmet som ma n ge av oss entusiaster snaut får lov til 
å drømme om. Ei stue hvo r en "mekketrøtt" mekaniker kan trekke seg 
tilbake ,o g vente på at restaurer ingslysten skal komme over en 
igjen.Her står skin n ende blanke sykler i lyset fra spotlights , 
nypolerte motorer står opplinet langs vegge ne i fin kontrast til 
den mørke panelen.Andre vegger er dekket a v mangfoldige hylle 
meter bil og motorsykkel - lit terat ur,o g andre tekniske bøker 
av veteran interesse . 

Mote-cross har Tor Magne vært aktiv utøver av.Dengang da 
Øglænd hadde eget Trigger Cross Team , kjørte han,og avogtil kona, 
land og stran d ru n dt for at han skulle delta i NM-runder.Plasse ring 
på øverste del av resultatl ista fikk han notert noen ganger . 

En annen tohjuls-spor t,nemlig speedway og langbane,har han 
ofret kollosalt mye av fritide n på .Løp s-sykler med JAP - mot orer er 
fremdeles en lidenskap.Hvor lenge h an var super-aktiv i NMK 
Sandnes&Jæren,tror jeg ikke han kan huske. 

Alt de tte er vel og bra,men han sees jo aldri på veiene mer, 
med noen av sine omtrent 20 sykle r. En av grunnene er nok at, • 
snill so m han rr sA hjelper Aani 1 en altfor mange andre med • 1 : 

re para sjoner av mot.orer og alt a nnet som er mulig å restaurere pa 
en motorsykkel . 
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KAROSSERITYPER 

Sedan Limousine Phaeton 

Coupe Coup~ Landnulet Roadster 

Be rlj_ ne , , Berline-Landaulet 

p 

Land a ulet Seda n Landaulet . Limousine -Landaulet 

_Brou_gha:m 

18 ,............_-----------' 
Brougham-Landaulet 



- Jeg har alltid ment at 
al<ku rat som det går an å lese 
sig til en manns yrke av hans 
y tre, går det an å slutte sig til 
hvad s lags bil han kjører, skri 
ver The Motor's peti tkåsør. 
Straks man ser en glattbarbert 
mann med høkeans ikl og et 
visst noe over s ig, aner man at 
han er jur ist, og det er en anelse 
som sjelden s lår feil. 

På samme måte kan man 
slut te sig ti! hvilken bil dette hø
keansikte t kj øre r. Hvis han da 
kjører en bil, noe langt fra al le 
våre jurister gjør. De nøier sig 
med åla andre kjø re for så å gr i
pe inn og dømme dem når de 
kjører ga lt. 

Me n la oss ta den typi sk mo
derne unge mannn av idag, han 
som har munnen full av jargong 
og l1yllen full av sportspremier. 
Han som vandrer rundt i som
merlig løse Eden:dresser og be 
stiger det han kaller s in «gamle 
skranglekasse» med et hopp 
som er en sp ri nter verd ig . Den-

().ff 
b 

c1ern1a1111cn hverandre'! 

Sakset fra KN A's organ MOTORLIV nr. 9 - 1938. 

ne gamle skra nglekassa er høi
den fra iforfjor, for eldre model 
ler kan vår unge ma nn ikke 
være bekjent av. Den er en åpen 
sportsbil eller en cab riolel , dris-

tig lakkert (ofte egenhendig) så 
han og hans p.t. hjertenskjær 
uncJgår ubemerketheten - det 
er en brukt Chevrolet, · Opel, 
Austin Seven, Hanomag eller 

hvis lykken er god og mannen 
har særlig meget opdri ft, en 
Chrysler. 

Den en grad mindre påfal
lende unge og mindre påfallen
de moderne unge ma nnen -
ung betyr i hans tilfelle alle 
aldre under 45 - De vet ha n 
som kiær sig i dresser som får 
en til å tenke på Saville Road, 
London, og har elegante hatte r 
og bredsnu tede sl<o - han som 
har råd til å snakke om «bilen 
min» istedenfor «den gamle 
kje rra» - han eier hvad som 
helst mellem siste årgang 
Chevrolet og en Cadillac. 

- Sånn resonnerer The Mo
tors kåsør i det vide og brede. 

Men Autocars tegner Cum
berland går .enda et skritt videre. 
Han mener tydeligvis at akku
rat som et langt samliv får en 
mann og en kvinne til å ligne 
hverandre (De vet det der om 
hyggeli ge gamle ektepar) så 
kommer bilisten efter hvert til å 
ligne sin bil! 

y " 
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KJØPES: 

SE LG ES : 

KJØPES: 

SELGES: 
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Til Triumph Bonnevill e,1959 mod. ønskes bakskj e rm, 
speedometer og flottø rkammer. 

Ingva r Esp edal, TLF 04.6200 26 

Chevrol et Standard Seda n, 2- dørs,1936 model l,registrert 
og Will ys Jeep 1943, res t a ur eringsobjekt. 

Lars Jan Haaland,TLF 04.430979 

-
Lekebiler,porselensd ukker,o pptrekksleker,os v.osv. ,eldre 
enn 1960 ønskes . Stand a v un derordnet betydn ing. 

Per Inge Hamre,TLF 04.6979 87 

Karmann Ghia(VW),1958 mod ell . Rest .ob jekt .Kjørbar . 
Endel rust.Gi bud. 

Per S . Kn utsen, TLF 0 4.6234 45 

'. 
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KJØPES: 

SELGES: 

SELGES: 

KJØPES: 

SELGES: 

SELGES: 

KJØPES: 

SELGES: 

Bakhj ul, eventue lt bremsetromler til 1926 T-Ford . 
Olaf Selle ,TL F 04.482491 

V~ Boble,1967 mod . Mege t god bil,så godt som rustfri, 
pamontert 1 mnd.gamle piggdekk,sommerdekk på felg 
medfølger + p ynteringer,hjulkapsler,takgrind og hatte 
hylle under dashbordet .Kjørt ca 116000 km .Selges til 
fordel for el d re prosj ekt,kr. 5000.- . 

Frode Gar borg,Oddaha gen 6,4033 Forus 

Bedford 4x4,kranbil,1943 modell.Me ge t god stand. 
Høystbydende over kr.3000.-. 

Østerhus Bilruter v/Martin Østerhus 
TLF 04.446981 

Canadisk Chevrolet kriger , 3500.- . 
Kjell Magne Hagestad,4580 Lyngdal 

Motorsykkelmotor,2,3,4-sylindret fra 60-tallet,eller 
eldre.Kan gjerne være knust i nnvendig,men må være 
komplett og bra utvendig.Betal er opptil 400. - for det 
rette objektet. 

Frode Garborg,Oddaha gen 6,4033 Forus 

Chevrolet Pan el Delive ry,1937 mod. Komplett,lite rust, 
kjørbar. Meget godt r est . objekt.Bud ønskes . 

Per Inge Hamre,TLF.04.6979 8 7 

Ford F-600 kranbil,1956 modell.Gi bud. X 
John Erling Risa,TL F 04.697226 

30-talls romslig familiebil ønskes.Alt av interesse, 
uanse tt stan d . 

Kå re Sem ,TLF 04.696780 

Chevrol e t Seda n,1935 modell,selges for 6000.-.Står 
lagret i Tahanger Bussgarasjer. 

Ellingse n,TLF 04.696312 

( 
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STYRETS ~ORSL AG fil NYE STATUTTER. 
§1 Klubbens navn : GAMMELBILENS VENNER,med undertittel: 

Stavanger og omland c l ub for automobil & motorcykkel
interess erte . 

§2 Klubbens formål er åt a vare på motorkjøretøyer av teknisk/ 
histori sk interesse ,samt å skape et levende miljø omkring 
disse. 

§3 Medlem kan den bli som er eie r av - eller har interesse 
for - bevaringsverdige kjøre tøy. 

§4 Kjøretøy som skal delta i kl ubbarran gementer må som hoved
regel være minst 30 år gamme lt.D ispensasjon herfra kan gis 
av styret eller l øpsko mite. 

§ 5 Januarmøt e t ska I v ·t r· c års rn ø te, u n d er 1 ed e 1 se av formannen . 
Valgkomi t.,:!ens formnnn leder valget av nytt styre . 

§6 I rimeli g tid for Arsmøtet ska l styret sende ti l medlemmene: 
Styrets årsmeldjng,revider t regnskap , løeregnsk ap og 
saksliste for årsmøte t. 

§7 Årsmøtet kan bare stemme ove r saker som er nevnt i sakslista. 

§8 Ekstraordinert årsmøte skal hold es dersom styre t finner 
grunn til det,eller om 1/4 a v medle mmene krever det. 

§9 St.yrets skal være sammensa tt slik at det ved valg,alltid 
blir sitt ende medlemmer av det gamle styret ,for å unngå 
full utsk ifti n g av klub bens led else .D erfor må 

-Formann og Sekretæ r velges for samme 2 års pe riode 
- Nestformann,Kas ser er og Løemes t er velges f or samme 2 års 

periode 
-Redakt øren velges fo r 1 å r a v gangen 
-Styremedl e mm er (3-4 stk . ) velges for 1 år av gangen. 

Sekretæren skal være medlem av r edaksjonskomiteen. 
Styret v elger etter behov a ndre me darbeide re til redaksjonen. 

§10 Årsmøtet. velger revisjons komite,(2 medl.) som velges for 
2 år av gangen . 

§11 Styret velg er en forsik ringsk omi te,(2 me dl.) som velges 
for 2 år av gange n. 

§12 Styret vel ger en løpskom ite ,(minst 3 medl.) som velges for 
1 år av gangen . 

§13 En valgkomite på 2-3 medlemme r,blir h vert å r utpekt av det 
nye styr et .D ens oppgave blir å finne kandidater til neste 
års styre og re v isjonsk omite . 

§14 Forslag fra medlemmene til kandidater ved valget 
valgkomit een innen 31 .desember. 

0 

rna sendes 

§15 Vedtak i styret fattes ved simpelt flert all.Ved stemmelikhet 
tilkjennes formannen dobbeltste mme. 

§ 16 Etter inn stilling f ra styre t kan årsmøtet utnevne 
æresmedlemmer. 

§17 Dersom klubb en går i oppløsning til faller dens midler 
Time Tekn iske Museum,og skal fortrinnsvis benyttes til 
bevaring av teknisk/historis ke gjenstander. 
Klubben s sistP vnlgte styre er ansvnrlig for denne 
overfør ingen . 
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ELEND IG 
. . 

FORF ATN I ~G·. 
STÅiHENSATT ,BAK EN 

;. ,, . '~· .-.: ·' ~ .. 

LIKE TLENDIG LÅVE, 
ET STED I VÅRT FED RE -

. "' •: -LA~D. ·-, ,, .. 

-~ :~ - \ 
Hu~~ Qe som\ \ 
star, ut,i-:·-,_ ·. '1 

og f~~y"s:er· .! 

HVILKEN BIL ER DETTE? 
DEN HAR EN 6-SYL.VOL 
VO MOTOR(DIESE L),TIPP, 
VINSJ OG 4-HJUL STREKK. 
HØYRE RATT '. 
SEND TIPS TIL SPILE
HJU LE T. 

EN KJEKK LITEN 

Gou ATH, PAR KERT 
(FOR GODT7),I 

GIVELSER ,L AN GT 
BORTE FRA PARKO 
METER OG PARKER
IN GSVAK TE R'. 
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