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lekordstor deltakel.se(og antal1 mrn neclbør). Sesongen er ikke he.i.t
over enda, de scm har gjemt forrige rundskriv f"ra 3'uJ1 vi1 kanskjc
huske at vi skal ha en utf.l.ukt, i midten av septernber, Mer om
dctte ler,ger ne.lc på siden.

Medlemsmøtei i a-ugust fant sted hos Statens Vegvesenn Stavanger.
Ca 15 ntecll si11,e ( dårlig) u nen de, hadde tif g j eng j eld eri intei"essani
kve-Ld" Vi fikk b1.a. omvisning på vegmuseet og god servering,
Av gamle cloninger utenfor så ti en 19511 0pel fra Vikeså. og err
nyilell g 1935 Nash fr"a Madla"

SøI'IDAG 15/g kI .1 230: V: får omvisnjng på Rennfast antegget,.
Vi møtes på anleggskonLoret i Mekjarvik(på. høyre side, ca 2km

lln før Mekjaruik fergeleie)" Vi håper å se flere gamle kjøretøy.
lu[",,. Etter omvisning og besøk neder i Byfjordtr.]nnelen, tar vi en

", 
tur ut ti1 Tungenes f'"yr " . Her er det anlednlng til å få t3 øpt

kaffe og noe å bile i. Vi håper" på godt fremmøtel

TTRSDAG 21+/g kI 1930: t{edlemsmøte hos ålSgg5!å'JUto, Santines.
Åt"R Det bljr sladder' f'ra Tronaasen" video T?å-E6ic;;*;"m. Har drirv'L/t egne oppt,ak f ra året,s I øp2 Ta med og del med åss andre!

Kå uhl:ens p*$t edtr* s$ s e : ffanmnmlhååems V*nner

S,:ks 3 CI; $ Man'i"e rr"'

r*0ildj Stavanger

Sanlqgi ro " 326fifi 725fi 22

Meti}*rTlsm#t,ehnl"des sist.etirsdeg ihver amåned {dog j-kke å juni, rr:ii

dmserT*rer). ffiØtmree holdes i kanLj.nem t.å1 Slgårr]s S.uLo {Nisscr}} å-.S i,ii,i

Lura" F4ø1.*n* hegynner kl" " 19:3il " Dett.e sr f or ticleri klui:h;ems f asL* ffir,fi i j i',i

Hr'åm mØtet sknl" være *t ,*nnet. steri- L:"I i-r deLt* g j*rt kjent I n-lnt1ski i',,

rndt* L .

Klubbens delelager holder åpent siste tirsdag hver måned mellom kl" 18;{Jl-t

19100, Her er det mye deler til forskiellige merker ,:g årganger, men det

meste er tl] bil/lastebil, 0msetningen har v.trt. iiten det sj:it,r året, så det

er medlemmene som må holde det i live ved å få or'p ontsetltingeri. Delelageret

hol.der til i ei lØe på $andnes. Se kart for bei.iggenhel'
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Annonsebestil.ling for annonse i Nordisk Annonseblad 199tr føi.gcr
vedlagt. Vær obs på kor"t frist, annonsene må sencies senest 20,sepl,.
Jeg har rkrevet ut adresselapper og sendL 1,il ti"ykkerieL i Svcrige,
så deLLc år"et, blir annonseavisa sendL til deg direkLe lr:: LrykkerjeL,

De regner med at a-l1e skaf ha fått sitt annorisebl.ad i
postkassa i månedsskifteL november,/desenrber,
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JVordisk Annonseblad leel
tll d.g aofi r nr.d I an rv (b !o rn dbr.uubb.D t0.lunot L M K l.

Fo' I yia bada rradcrnardvica h!. LMK's åBnrt , afttr opplo?dring lra Nordllk i/bbrhtttotitk Fo6und, vadrn I rtt ld.lo. al
ilba f.ordat .|t|tfi..orfoo - |nlnd an gane I lrall
o.||fa UF t{{o.Lnt darrb rrnmaao|em tor vlr lrobby (bo.rrl fr H.mmhgr' I USA) oe |.ndr! d lt medlomtr.r m.d .l ogF
lrO pl ce. 6{1.0(x' al(.. I nldm .v nouu!tå.?.

Du t& an }|ryrrr .moø pl 3lxl borthv.r lot lt. lo. NrYn og rd...r .. grrur.

Vl hf art ra.ldlt p.ldil) lo.lorahirlgrannontaf. Skdv att t dtr (b.tom du hl| an Yltllqnhat lodr ryrl.t nrad v.tar all.r ll.nar'
br s|| barartvlt lEby,
D.l li.rn6 10 ut|I. g,rrpp.rhgot | .nrutrbld.l, og vl tlltbt rom vrnlie m.lom K,e?t! o9 8llol3.
q,øR TUK:

t. Sfslv ttdclry med ån boftdrv I hvor ruts. Skrlv kun på Cn Cdc av arket.

2. Blmd lkko rnnonror lrr ullkc gruppcrftgr pt trmmc btrt*elt, og rHf mcfirm KrøPEa
og 3Ct,Bt8l
Slclv mvn og rdrmrc på hvr Uer*cn.

ICOO VEO AVG|FT I todlct ctlcr frlrnerkof, sotn frggo lrlt i brwct.
Avfitt1rr rr lc. t0,- lor 0liriof (1-8lhfrr lorlcr 10,-. g't0Infs 919..20'-. l7'24 linfe
gO- ow"l Du f1n bgpc reinncn rntrfl lhfcr fn ullhr blsrketter (t'l llr{r Fod Kfopor +

S lhlcr MC Srlgrc blr tO tnlcr, og kortrr lo. 30,-1.

Otc krn r,n tibn JdEsr rl rrr em msnge ord. Du sorn hter etter on vengltellg dol k n 4
tl rrnonrcn fttotvrlt. Ofer dlk Tcgn m rfnrc av gfcndenfir, lroyrt l0 x t() mm. mod

Uy11t cfor hr{ pf }tyitt brptr. Fcrt-dcn på ilah rnnonrblenkcnl t-egg vsd bllodlvgfft,
kr. 30,- | rdi cfat ftllnotkcrl

8.od tnnoorro..md 20. Sep[ember ill Llf('l A]lHOtfSEBl.lrO'
Fosorr !ffl Ertultt 0t0t Orb t.
Om Or bcne13 flcrt bl;ntOnrr, yI hl plrldrlor lodnlrnnrynronror ol.r ml hr wrr pl
Tcnmll. tiryr ar rhe. pdv.tlf. (Otl | 132 12
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TØnnes TØnnesen
Vevelstadåsen 53

1405 LANGHUS

Gammelbilens Venner
Boks 3029

4OO4 STAVANGER

RALLYE TRONASEN '91.

Jeg vil takke for e'b fint
Det er en opplevelse å få
å treffe på norske veier !

Det er også grunn ttl å ber@mme det trykte programheft€t, det
inneholdt mye l-nteressant lnformasJ on !

Jeg ser frem tll neste veteran- og gammelbtl-lØp !

Ltkelydende brev er sendt ttl Agder Motorhl-storl-ske Klubb.

Med htlsen

\-\T-(
\ C.,,,r.-^** \ g-^,-"^*> p)-

AVHENDING AV BIL.

Jeg er j- besittelse av en Skoda 1OOL L975-mode11 som Jeg kan
tenke meg å tilby et av klubbens medlemmer, hvis det er av
interesse å ta vare på den.
Selv har .jeg ikke Økonomisk eller praktisk mulighet for å
hotde bilen i kJ @rbar stand, se!.v om J eg gJ erne ville.

Bilen er i registrert stand og går for egen maskin.
Den har vært ttl regelmesslg antLrust-behandltng, men har
likevel gJ ennomrusting t ytre karosserl-deler som skJ ermer og
frontparti.

Vdtdrltllgtlatffirl

Landsforbundet av
Motorhistoriske K jøretøyklubber

----rrr ---rrr-r-r-r--rr---rr--l

E rbd Q rvskenner _r -- [| Kjøpes

E#;::a"EW::: *r a sersesj USA-blIer fl Dlvetæ H

]f.ul

På dette grunnlag vil Jeg
blir tatt l-nn t klubbens

Skoda 10OL ( 1975) .

Er det noen som kan

30. august 199L

arrangement lØrdag 24. august 1991 !

se så mange bller sorn lkke lenger er

anmode om at f@lgende annonsering
blad:

gi bilen et fortsatt liv ?
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Henvendelse:
T@nnes T@nnes€D, Vevelstadåsen 53, 1405 LANGHUS.
Tlf. : 09-86 84 74.
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Ieg var temmelig spent på den nye veien. Ieg var blitt forklart at den var temmelig smal, og

hadde stor stigning. Men jeg regnet med at hadde jeg klart Tronåsen, måtte jeg vel klare

dette også. Veien var fin - men smal - akkurat nok til to biler. Jeg durte i vei og giorde så

godt jeg kunne, men jeg må innrømme at jeg svettet meg oppover stigningen. Varm i toppen

blejeg her også og håpet på en avkjøling. Men nei, her var det bare å sette klampen i bånn.

Da vi passerte toppen (1050 meter) ble det behørlig feiret med kaker.

Naturen var helt fantastisk her oppe, det lå tilogmed litt snø igien. Jeg ønsket at Roger ville

hive litt snø på meg, men han regnet vel meg at jeg ikke trcngte det. Det viser bare at de

stoler på meg.

Vi fikk følge av en "amerikaner", og jeg må innrømme at det var en av de bedre

"amerikanerne" jeg har sett. Hvor den kom i fra vetjeg ikke, jeg kom aldri så nær irmpå den

at jeg fikk spurt.

Turen gikk helt fint til vi var nesten på Seljord. Da følte jeg at jeg mistet hernedømme over

megselv, ogjeg kunne høre Sissel og Roger prate om at noe var galt. Jeg var bare nødt til

å stoppe ellers hadde vi havnet i elven. Roger kikket og ristet i meg noe helt forferdelig, så

jeg trodde han skulle skremme vannet av meg. Han fant heldigvis ut at det måtte være noe

med dekkene, og kjørte svært forsiktig. Jeg hadde bestemt meg for ikke å gi etter for presset

av dekkene, jeg skulle klarc det. Vi ankom hotellet svette og varme. Sissel sjekket inn på

hotellet mens jeg fikk hvile ut og studere mine venner på parkeringsplassen. Her var det mye

"kvess". Jeg ble forelsket med en gang i en "Adler" . Jeg har jo alltid hatt sansen for det som

er pent og hun var litt av et syn. Ellers var det nok å velge mellom, men jeg følte jeg måfte

få en pust i bakken førjeg "sonderte ter€nget". Roger fikk ikke slappet av før han hadde

forvisset seg om jeg hadde det bra. Han gav meg en totalsjekk, og fikk hjelp av vennene

sine. Jeg må si han har noen kjekke venner. Det endte med at han kjørte meg ned til Seljord

for å finne en garasje som kunne hjelpe. Alt var stengt, men så kom han over en

"scrapyard". Jeg holdt på å dåne! Er dette siste stopp for meg, tenkte jeg. Men for en service

- og "nye" dekk fikkjeg - riktignok etter at Roger hadde svettet seg over tusenvis av pigger

som han måtte plukke ut av dekkene. Bnrs fikk han også. Humøret steg hos oss begge etter

at dekkene var installert og jeg følte meg nesten som ny. Jeg formelig danset oppover

bakkene for jeg må innrømme jeg hadde vært livredd for ikke å få værc med på lerpet.

Løpet stårtet lørdag6.juli. Det var stekende varmt men jeg føltemeg i kjempeform. Sissel

kjørte heldigvis, jeg foretrekker når hun kjører meg, hun vet akkurat hvordan hun skal

behandle meg. I mellomtiden var Britt og Chris Walker kommet i deres snertne, lille MG -

en virkelig dame. Dessverre hadde hun også litt problemer, men Roger og Chris klarte å

fikse henne.

TUR TIL TELEMARK - NORGES IøP FOR VETERANKJØHETØY

TIISTORIEN TIL EN ROVER 1954

DATO: 5. - 8. JIJLI

STED: SELIORD I TELEMARK

OVERNATTING: MORGEDALHOTELI-/RSFSNES HOTELL. EVJE

VÆRFORHOLD: STRÅLENDE SOL, CA. 35 - 40 GRADER

vi forlot stavanger kl. 10:30 i strålende sol og gledet oss til fin tur til Telemark. vi hadde

planer om å ta den nye veien over Sirdal, den hadde vi aldri k1ørt før.

Jeg var blitt skikkelig overhalt før vi dro, Roger hadde pusset på meg i dagevis ogjeg følte

meg skinnende blank og fin. Jeg kjente på meg at det ville bli en fin tur og forhåpentligvis

villejeg treffe andre venner på veien. Det var heldigvis lite trafikk, og de bilene vi traff så

svært misunnelige ut derjeg raste avsted.

som vanlig stoppet vi på Bens kaf6, det er blitt en vane nå. Men jeg hadde lyst til å fortsette,

så heldigvis ble det bare med en kopp kaffe og en is. Det fortjente de i den varmen.

I Hunnedalen fikk vi følge av Hauge fra Jæren. Han kjører en rød lastebil, og selv om jeg

ikke er så veldig begeistret for lastebiler - de har en tendens til å se nedlatende på en, må jeg

si at denne er i topp form. Vi stoppet på høyden for å raste, og det varjeg glad for, forjeg

følte at jeg var blitt temmelig kokt i toppen (motoren). Det var deilig å bli avkjølt. Etter ca.

U2 time kjørte vi videre.

I
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160 biler var påmeldt og løypa var pL9,4 mil. Det var lagt inn 8 poster på ruten så dette var

litt spennende. Starten var forsinket med ca. I time, men det gikk bra. Rett før start kom det

susende ett svart, illeluktende uhyre, det var John på motorsykkelen. Han fikk sitte på med

meg for han ville ikke kjøre motorsykkelen. Roger filmet.

Det var en fantastisk god løype. Heldigvis ble det ikke noen stigninger, det trorjeg ikke noen

av vennene mine hadde klart i denne varrnen. Postene var interessante men jeg forstod på

Sissel og Roger at de ikke prøvde for hardt å få dem til. Etter en halvtimes rast kjørte vi

videre og vi kom i mål ca. kl. l6:fi). Jeg fikk en flrn og sval plass ved hotellet, og det var

deilig å få "en pust i bakken".

Om kvelden var det fest med middag og dans. Det var visst helt topp, men jeg forstod at de

fleste synes det var for varmt inne så de holdt seg ute på plenen. Selvfølgelig måtte mennene

komme å plage oss. De måtte ta og føle pA oss og på toppen av det hele stod de og diskuterte

oss mens vi måtte høre på. Menneskene har bare ikke respekt!

Om natten, etter at Sissel og Roger hadde sovnet, ringte visstnok telefonen på rommet deres,

og det var formannen i Telemarksklubben som bad dem komme ned å få overrekt en gave.

Det viste seg at han som driver "scrapyarden" hadde tatt drosje fra Seljord til Morgedal for

å overrekke oss en flott, håndmalt bolle som takk for at vi kjøpte dekkene av ham. Snakker

om service!

Søndag kjørte vi til Evje sammen med Britt og Chris. Vi kjørte Nissedalen og det må jeg si

var en fantastisk flott vei. Veien gikk langs sjøen og det var svalt og deilig. Vi måtte jo

stoppe og kjøpe is her også, det hørerjo liksom med.

På Evje fikk jeg stå i skyggen mens de andre spiste middag. Ieg var blitt toppet opp med

bensin så jeg var god og mett. Været var fremdeles nydelig og det var svært varmt. Plutselig

hørte jeg noe som tutet på meg (eg liker ikke at noen tuter på meg), men da jeg så at det

var vennene mine fra Jæren, måtte jeg jo bare smile. De skulle videre mens Roger og Sissel

fant seg et fint hotell for å overnatte. Jeg fikk en bra plass i skyggen og her sov jeg uten

forstyrrelser.

Stakkars Chrystleren til Brynjulf og Grete. Den tåIte nok ikke heller påkjenningen med

vlumen. Det endte med punktering. Hadde Bjynjulf tenkt på ekstra dekk og jekk??? eller

tenkte han bare på kyrne på båsen og Dagsrevyen??? Ikke nok med det, men Ingve Ueland

hadde også uhell med sin Cadillac og måtte frakte den hjem på trailer. Heldigvis gikk det

godt for begge to.

treff.juli9l

Vi kjørte videre neste dag (8/7), og fant flere små stikkveier som ingen hadde sett eller hørt

om. Sissel og Roger kjøpte med seg niste og vi koste oss ved et vann på Snartemo.

Dessverre måtte vi "sette nesen hjemover", selv om vi kunne tenkt oss noen dager til. Men

det var en flott tur, ogjeg gleder meg til neste gang.

Dette var min tur nr. 2 til Telemark. Første turen var i {or, juli 1990.

Takk for meg.
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Vi uttøreraft innen KOPIERING
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I[;TK"SER\roCElll lTeknisk Kopiservice a.s
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Amerikansk motoriserin g

biltekniske nyheterMange
r stammer fra ..Bilens Hiemland',

Ekspertene er i dag (nesten)

enige om at det første Person-
befordrende landeueiskiøretrY
dreYet aY en fire'takts motor
stammer fra 1S86/87 og ble
bygget i Tyskland.

Men det var 6.000 km På
den andre siden aY et mektig
haY at bilismen for alvor skiøt
fart, i Amerikas Forenede
$tater hvor folk med lengsel
hadde ventet på en form for
personlig transport som kunne
klare store distanser På en

ubesværet måte.

Enhver som studerer kartet over dette

landet med areal på 9 millioner kvadrad-

kilometer, vil forstå dette behov for mobili-
tet. Det er 4.500 kilometer mellom New
York og Los Angoles, og avstanden f ra den
kanadiske grsnsen til Mexico er 2.500 kilo-
meter. Dette umåtel(;e landet bebos av
250 millioner mennesker, og bortsett f ra de
store byene er befolkningstettheten stadig
beskjeden med 26 personer pr. kvadrat-
kilometer. Man kan l.eks sammenligne
med Vest-Tyskland som har 246 personer
pr. kvadratkilometer. Bilens nesten rakett-
aktige start i USA var forutbestemt. Det
betød nye forbindelser, holdt eksisterende
kontakter ved like og ga borgerne i dette
unge landet friheten på landeveien"

General Motors har forsYnt USA med
biler siden 1908, i begynnelsen med de tre
merkene Oldsmobile, Cadillac og Buick.
Afferede i 191 4 var det 1.700.000 motor-

k1øreløyer på de f å veier som landet rådde
over (i Tyskland var antallet 64.000), og

mangs av disse veiene var ikke stort bedre
enn kjerreveier. I slutten av 3O-årene var
det iUSA like mange biler ibruk som det er
i Tyskland i dag - ca. 30 millioner. Hva
kundene ønsker, stod klart lra begyn-
nelsen av: pålilelig, holdbar og rommelig
transport, komfortabel på lange reiser og
likevel med lave omkostninger. Henry
Ford's innføring av samlebåndet i 1908
medvirket til å oppfylle denne drøm.

Stort sett har amerikan€rnes ønsker og
behov ikke endret seg gjennom årene selv
om 143 millioner biler nå er i bruk på
verdens lengste veinett på ca. 6 millioner
kilometer (Tyskland: 490.000 km).

Bllsn - on faktor I valg av liYsstll
På bakgrunn av disse tallene kan det
neppe forbause noen at begrepet "det
motoriserte samf unn " ble dannet i

Amerika. Bilen er en vesentlig det av
dagliglivet i USA og samtidig en uhyre
økonomisk faktor. Det har satt sine spor i

"den nye verdeo". | 1933 ble f.eks. den
første drive-in kino åpnet i New Jersey, og
i løpet av kort tid hadde landets fore-
taksomme forretningsfolk åpnet drive-in
restauranter, banker, vaskerier og for-
retninger. Fra 1956 ble de mellomstatlige
motorveiene (lnterstate Highways) raskt
utbygget til nåværende utstrekning på æ.
81.000 kilometer. (Tysklands autobahn-
system er 8.100). Det er et symbol på

Amerikas "frihet på hjul". Samtidig skjøt
forsteder opp i utkanten av de f leste større
byer, og her viste bilen seg igjen å være det
loretrukne f remkomstm iddel.

Oppflnnrlrr glkk verdrn rundt
Komfort og lett betieninq har alhid vært

av største betybning for utviklingen av
amerikas biler. Her er no€n av fremskrit-
tene mot den per{ehe standard som
gjelder idag:

| 1912 erstattet Cadillac for første gang
håndsveiven med den elektriske starteren.

| 1924 ble hydrauliske bremser innført
både for å hjelpe bilføreren og for å øke
sikkerheten.

Så tidlig som i 1926 utviklet en GM-
ingeniør, Francis W. Davis, det første
servo-styresystem som ble innført på

mange modeller i begynnelsen av 50-
årene.

| 1958 gjorde Oldsmobile det manuelle
girskifte overflødig med sin Hydramatic
transmisjon. 10 år senere hadde nesten 75
prosent av alle Oldsmobile automatisk
transmisjon, og f ra 1955 var .to-Pedal-
kjøring" mulig med 90 prosent av alle
amerikanske biler som i dag for langt de
flestes vedkommende leveres med auto-
matgir.

| 1953 tilbød Cadillac et nytt ekstraut-
styr: air conditioning. I dag er det standard-
utstyr på mer enn 90 prosent av alle biler
som selges i USA.

Fra 1950 og f remover begynte elektro-
motorene å overta stadig mer av det arbeid
som erforbundet med det å kjrare bil. Siden

-.-.->-

Cadillac'59 Ålodell Coupd tu Villd.

rrykk(øas
SEfIVTCESENTEB,KOPIERING,TEKST

Velkommen

Breiflåtueien I 3, 40|- 7 Stavangel

Telefon (04) 58 58 70
felefax: (O4) 58 48 20

til kopisenteret pa Mariero !
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