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Som du kan lese  under klubbnytt på 
side 19 så har  vi fått ny hjemmeside 
på internett.  Programvaren for den 
gamle nettsiden  var utdatert, og nå i 
høst så  kollapset programmet slik at 
det ikke var mulig å oppdatere siden 
lenger. Funksjonen for utsendelse av 
nyhets-brev var også knyttet til dette 
programmet, så dette stoppet også 
opp. Heldigvis så har vi en dyktig 
formann i Odd Arild som har sørget 
for at nyheter har kommet ut på andre 

 Redaktørens ord
Spilehjulet	

Klubb‐bladet	for	Gammelbilens	Venner	
	
Postadresse:	Pb,	3029	Mariero,	4095													
Stavanger	
	E‐mail:	post@gammelbilen.no	
	
Redaksjonen:	
Redaktør:		Øyvind	Flatekvål,	tlf:		98296659	
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Vi trenger ny kasserer i klubben. Kjell Dreyer, som har gjort en 
strålende jobb i dette vervet, skal ut å seile i noen år og har bedt om 
avløsning. Vi trenger tips til kandidater for kassererjobben før 
valget i mars, ta gjerne kontakt med undertegnede hvis du er 
interessert eller har forslag. 
 
Nå er det tid for å trekke inn i garasjen igjen og  jobbe videre med 
prosjektene som har stått alt for lenge i ro. For egen del så er det en 
Renault Dauphine som jeg endelig kommer skikkelig i gang med 
etter mange år på vent. Du får nok se noen glimt fra dette 
prosjektet i Spilehjulet fremover. 
 
Hvis du har stoff til neste nummer av Spilehjulet så er deadline 
24.februar. 
Send gjerne inn salgsannonser også. Ha en riktig god vinter! 
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Formannens ord 
Hei alle gammelbilens venner!!! 

November er kommet med kaldere vær. De fleste har nok satt bilene 

på lager/i garasjen. Det er alltid noe som skal gjøres i løpet av 

vinteren, men tiden går fort så ikke utsett det for lenge. Dette 

nummer av Spilehjulet kommer litt tidligere en vanlig, dette for å 

kunne informere om julebordet som i år er allerede 27.november. 

Men det er vel greit for de fleste, det blir ferskere nyheter! 

 

 NYE MEDLEMMER i Gammelbilens Venner 
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Da var utesesongen over for i år. Det har vært stor aktivitet 
både innenlands og utenlands.  Medlemsmøtene er kommet 
godt i gang. I september hadde vi besøk fra «biltilsynet» 
ved vårt medlem Ola Undheim som informerte om de nye 
EU regler for bevaringsverdige kjøretøy som tredde i kraft 
fra 1.oktober. Det må ha vært et interessant emne, det var 
over 70 medlemmer tilstede. Oktober møtet var nesten like 
godt besøkt da emne var rust/ikke rust, vi hadde besøk fra 
Jæren Antirust som fortalte om behandling med Fluid 
Film. Det er alltid kjekt når vi finner emner som treffer 
folk. Så hvis du har noe som vi burde ha på et medlems-
møte, gi beskjed. 
Vi var i september på søndagstur til Vegmuseet i Dirdal, 
kjempe oppslutning med ca 60 biler. Søndagskafeen på 
Bryne har også et meget godt besøk og blir nok et tiltak som 
vi kommer til å ha lenge fremover.  
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Vi ønsker alle nye medlemmer hjertelig velkommen 
og vi håper at vi ser dere på våre arrangement. 

Cab & Co overasker stadig, det blir fortsatt mer biler 
med for hvert år. Stadig nye plasser å besøke og stadig 
medlemmer som kommer med for første gang. 
Har dere noen tips til medlemmer som fortjener innsats-
pokalen så tar vi med glede imot tips. 
Vi jobber fortsatt aktivt for å få oss et permanent sted å 
være, men har ikke noen avklaring enda. 
Snart er det tid for vårt årlige julebord på Sola, her er 
ingen påmelding så ta med familien å møt frem. 
Vi skal til Danmark i 2017 og det kom inn 30 påmel-
dinger til vår interesse liste, så får vi se hvor mange som 
blir med etter at fristen for bindende påmelding har 
godt ut. 
Styret vil få ønske alle medlemmer med familie en glede-
lig jul og et godt nytt bil år! 

Med gammelbil hilsen Odd Arild 
 

 Knut Barlaup, Voll 
 Arne Baade Johnsen, Mosterhamn 
 Per Kjetil Lønning, Sandnes 
 Ingunn Pollestad, Bryne 
 Thorvald Pollestad, Bryne 
 Pål Skretting, Varhaug 

 Eirik Steinsland, Kleppe 
 Bjørn Wigdel, Hafrsfjord 
 Ole Petter Rosland, Stavanger 

RALLYE TRONÅSEN 2016 

 Årets løp er over og vi har hatt evalueringsmøte. Enkelte ting må nok endres til 
neste gang, men alt i alt et meget vellykket løp. Vi fikk et overskudd på kr 8800,- 
som et flott tilskudd i kassa vår. 

Det ble laget DVD fra løpet, og denne er nå ferdig laget. De av dere som har be-
stilt denne har nok fått den i posten allerede, dere andre kan bestille den hos: 
Lister Video-klubb konto 3080 33 51917 koster kr 230,- inkl. porto husk å merke 
innbetaling med Rallye Tronåsen 2016 – navn og adresse og deltakernr. 
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N ok en gang var vi invitert inn til Dirdal , sammen med Tempoklubben, for å vise 
frem våre kjøretøy hos Vegmuseet.  Det har blitt en tradisjon at vi blir invitert 

inn på deres siste åpningsdag for sesongen. Flott annonse i Stavanger Aftenbladet gjorde 
at det var en god del skuelystne innom for å se våre vakre kjøretøy. Vi startet som vanlig 
med felles kjøring fra Rådhuset i Sandnes  og inn til Dirdal. Underveis var det flere som 
hengte seg på og det var også en god del som hadde funnet veien inn på egen hånd. Vi had-
de vårt eget telleapparat med ( Ole Chr. Simonsen ) og fasiten var at det var ca 100 kjøre-
tøy innom denne søndagen. Av dette var det ca. 60 biler og resten fordelte seg på mopeder 
og motorsykler. Museet hadde flere folk i arbeid med å få plassert alle kjøretøyene. Været 
har også mye å si på at så mange hadde tatt seg turen inn, sol med en liten kjølig bris fra 
øst. 

Vi har allerede i samarbeid med Vegmuseet satt opp dato for neste års event, nemlig søn-
dag 24.september. Museet demonstrerte deres monster av en steinknuser med masse nys-
gjerrige tilskuere. Ellers er det mye flott å beskue på dette museet. Mange maskiner, flere 
biler og buss. Politiet har også en egen avdeling med gamle rekvisitter.  

Vi håper at folk flest setter pris på disse turene inn til Dirdal, for mange så er dette en fin 
avslutning på kjøresesongen. 

Da ønsker vi velkommen tilbake i 2017 og håper at like mange tar turen da også. 

Foto: Trond G.Rasmussen & Odd Arild Sundsteigen  Tekst: Odd Arild Sundsteigen  mga58@lyse.net 
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Et par flotte NSU!!! 

Tempoklubben 

Vegmuseet fra innsiden 

Michaelsen sin flotte Morgan!! 
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N ok en sesong med Cab & Co er over, jeg blir 
like overasket hvert år. Hvilken respons det er 

på disse onsdagsturene. Det er fler og fler som oppdager 
nytelsen med disse turene. Vi har i løpet av sesongen 
vært igjennom 27 onsdagsturer. Det er klart at det ikke 
alle onsdager er like mange biler med, men siste onsda-
gen i oktober så var det 62, ja 62 biler med på turen. Det 
er klart at det ikke alltid er like lett å finne passende 
stopp når det er så mange biler med. De skal jo parkeres 
også når vi stopper.  

Ole Chr. bruker mye tid og energi med å stadig finne nye 
(gamle) plasser å besøke. Alt er ikke bilrelatert, men 
mange flotte opplevelser fra blomster til krigsminner 
eller bare en prat på kafeen i Oltedal. Vi må få takke alle 
disse som tar imot besøk fra oss, her serveres det flotte 
historier og noen ganger disker de opp med vafler og 
kaffe. 

Årets Cab & Co har hatt fast startsted fra parkering ved 
Rådhuset i Sandnes, dette har fungert greit, vi fortsetter 
med dette når ny sesong starter i april. 
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Foto: Trond G.Rasmussen  Tekst: Odd Arild Sundsteigen 
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D et var en vakker dag i august at vi 
reiste til Danmark for å beskue et nytt 
event innen veteranbiltreff. Trond hadde 
gitt meg en flott flyer som han hadde med 
fra Danmark. Jeg kikket på denne og syn-
tes at dette var noe vi burde ta en nærmere 
kikk på. Invitasjonen lød som følgende: 

«Classic Days er en ny automobilevent for 
klassiske biler med Egeskov Slot som midt-
punkt og udgangspunkt i den smukke fynske 
natur. 

Classic Days en klassisk motorfestival med en 
skøn blanding af veteranbiler fra 1900 op til 
1980. Kom og deltag i en stilfuld motorfesti-
val med landevejsløb, smukke udstillede biler 
og mennesker, der elsker gamle biler i ram-
mene omkring en af Europas smukkeste ha-
ver. Her skaber vi Danmarks mest stilfulde 
Garden Party» 

Etter å ha vært her så kan jeg bare si at det 
hele levde opp til invitasjonen. Egeskov 
Slot i seg selv er jo verd et besøk. Her er 
det mange flotte hager, innsjøer og et fan-
tastisk slott. Det skal også nevnes at det er 
et av Danmarks største kjøretøy museum. 
På museet var det også gjort en del end-
ringer siden jeg var der sist. Vi finner eget 
Falck museum med brannbiler,sykebiler og 
redningsbiler i et flott tilrettelagt område. 
Motorsykler er det massevis av. Disse var 
nå hengt opp fra taket slik at det var enkle-
re å kikke på dem. Flott utstilling av sykler. 
Det er også montert fly i den store bilhal-
len. En må ikke glemme å få med seg ma-
gasinet som de har på loftet over motorsyk-
kelhallen. Her er det et hav av urestaurerte 
kjøretøy, 60 biler, 15 motorsykler og flere 
knallerter pluss diverse. 

Det er også mulighet for mange aktiviteter 
for barn i alle aldre, også for oss nyvoksne. 

De av dere som skal være med på Dan-
marksturen til sommeren får en hel dag i 
denne flotte parken. 

Men tilbake til det som jeg skulle skrive om 
nemlig Classic Days. De hadde benyttet de 
store markene som er bak slottet. Her var 
utstillingen delt opp i egne områder for 
engelske, franske, amerikanske og tyske 
biler. Det var over 200 biler innen disse 
feltene. Det var også laget egen retro cam-
pingplass for de med bosted på slep. Det 
var over 30 vogner/telt på plassen. Her 
bodde de hele helgen. Dusjer og toaletter 
var like i nærheten. 

Salgsboder hadde de også rigget til og det 
var mange selgere tilstede, mye var bekled-
ning for veteranbilisten. Småplasser til å 
sette seg ned for å få seg en hot dog var det 
mange av. En stor scene var rigget til mitt 
på området, her var det danseoppvisninger 
og musikk og sang av «Elvis» 

Bilene stod oppstilt fra morgenen av, men 
ved middagstider var det tid for å kjøre 
løp. Dette var lagt opp slik at en fikk med 
seg plasser fra HC Andersens beskrivelse. 
Mange av deltakerne hadde kledd seg tids-
riktig slik at en følte seg hensatt til 50 åre-
ne. Det var også moteoppvisning fra sce-
nen. De vakreste historiske bilene var ut-
stilt nede ved slottet, såkalt «Concour de 
Eleganse» 

Total inntrykket av hele opplegget var me-
get bra, men det er klart det er sikkert no-
en ting de kan forandre/forbedre, det var 
tross alt første gang de arrangerte dette. I 
følge Veteranposten så er det uttalt fra 
Egeskov at det tredje helgen i august 2017 
vil bli arrangert et nytt Classic Days. Så 
hvis noen i Danmark kan låne meg en gam-
mel campingvogn så drar jeg på tur til 
Egeskov i august. 
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Tekst & foto: Odd Arild Sundsteigen     mga58@lyse.net 
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Mange flotte salgsboder!! 

Nydelig Mercedes Benz 

Startportalen!! 

Stor retro campingplass for anledningen!!! 



En utrolig bilkonstruktør 
 I etterkrigsårene utdannet Chapman seg som 
flyingeniør, men det var biler som var og ble 
hans store lidenskap. Som ung hadde han stor 
interesse for bil-trial. I en bakgård fant han res-
tene av en Austin Seven fra 1930, som i hans 

øyne var et perfekt emne til en trialvogn. 

Han kjøpte restene av bilen, restaurerte, modifi-
serte og forbedret det meste. Da bilen sto klar 
og skulle registreres fikk han ideen om å kalle 

bilen for Lotus Mk1.  

Lotus 
Siden dette fikk samtlige Lotusbiler fortløpende 
nummer. Chapman var lidenskaplig opptatt av 
kjøreegenskaper, noe som var et heller ukjent 

begrep på slutten av 40’ tallet. 

Allerede i 1950 ble det konstruert en ordentlig 
formel bil, og målet var klart at dette skulle bli 

en vinnerbil. Så fikk Chapman ideen om ett 
innsug til hver sylinder, som ga en utrolig for-
bedret ytelse. Men så ble reglene endret og 

konstruksjonen for-
budt. Så fulgte flere 
ideer og flere modeller, 
så en med vridnings-
stabil rørgitterramme, 
uavhengig forhjulsopp-
heng, og motor og driv-
verk fra en standard 
bil. Bilen ble en suk-
sess, og stabiliserte firmaets økonomi og bilen 
ble en klassiker. Dette var Lotus Seven og pro-

duseres i dag som Catherham Super Seven. 

Racervogner 
Utviklingen eksploderte bokstavlig talt på fabrik-
ken, og det ble bygget en rekke biler som vant 
flere løp både i England og i Europa. Nøkkelen 
til suksessen lå i kjøreegenskapene og aerody-

namikken. 

I 1955 presenterte Lotus seg på Le Mans med 
sin Mk9. Det ble problemer med olje på clut-
chen, noe de ordnet med en neve sand. Til slutt 
ble det en bokstavlig brannslukking på clut-
chen, en mekaniker tømte innholdet av en 
brannslukker i koblingshuset, og dette fungerte. 
Men dessverre ble Chapman diskvalifisert i 

forbindelse med en avkjøring. 

Neste år stiller Lotus med tre biler og fikk en 
seier. Og i 1957 stiller de med fem biler og fire 
fullfører 24 timers løpet. To av bilene ble det 

ikke mekket på i det hele tatt, kun hjulbytte. 

I 1957 debuterer Lotus i Formel 2 med Mk12 
og en ung og lovende fører med navnet Graham 
Hill. Det var denne bilen som hadde ”The Chap-
man Strut”, det som i dag kalles for McPherson 

fjørbein. 

Formel 1 
I 1959 vil Chapman inn blant de store gutta 
med sin Lotus Mk18, men det ble ingen suk-
sess første året. I 1960 fikk de Stirling Moss 
med på teamet og de fikk sin første seier, og 

dette ble gjentatt året etter. 

Banebrytende 
Året er 1962 og nå har virkelig Lotus fått fart på 
seg og debuterer med sin nye Mk25. Dette er 
den første monocoque -konstruerte F1 bil uten 
chassisramme. Racerverdenen blir betatt av 

beundring av denne nyskapelsen. 

Ford Cosworth 
Formel 1 reglene blir igjen endret i 1966, og 
Coventry Climax som har laget kompressorma-
tede 1,5 liter motorer og vunnet 86 Grand Prix 
ser seg ikke råd til å utvikle den nye 3 liter mo-
toren. Nå overtar Ford med sin V8 motor som 

vant hele 155 Gand Prix løp. 

Tragedier 
Midt i all suksess, fremgang og berømmelse, så 
skjer det flere tragedier. På Hockenheim i 1968 
kjører Jim Clark av banen og blir drept. Chap-
man blir dypt rystet og vil finne ut av årsaken, 
det var høyst sannsynlig en punktering som var 
årsaken. Men dette hjalp ikke stort på Chap-

   FFFASCINERENDEASCINERENDEASCINERENDE   BILKONS TRUK TØRBILKONS TRUK TØRBILKONS TRUK TØR   

Av Eivind Edvartsen  

Colin Chapman ble født i 1928 og konstruerte mer enn 90 forskjellige 
sports og racerbiler i årene fra 1947 til 1982.  

Mye kan nok sies og skrives om Colin Chapman. Han hadde en personlig-
het som ble lagt merke til, han hadde en skaperevne og energi som in-
spirerte medarbeidere, team og konkurrenter. Hadde han først bestemt 
seg for noe, så var han ikke til å rokke. Men på en annen side så kunne 
han være temmelig tøff, sta og krevende.   

Mk25 den første monocoque-konsturuetre F1 bil uten chassisramme. 

Lotus Mk6, forgjengeren til  den kjente Seven. 



mans sorg. Senere omkommer Jochen Rindt, 
Graham Hill, Ronni Petterson og Gunnar Niels-
son. Alle dødsfallene går inn på Chapman som 

ikke klarer frigjøre seg fra en viss skyldfølelse. 

Ground effect 
Etter katastrofeåret i 1975 satte Chapman seg 
ned og funderte på hva som hadde gått galt i 
Formel 1 og med firmaet. Det er da han kom-
mer på en ide fra sin utdannelse; hva om han 
setter en vinge opp-ned på bilen for å øke veit-
rykket. Det hele utvikler seg videre og ble testet 
ut i hemmelighet på den nye Mk78. To år etter 
er samtlige Formel 1 biler utstyrt med ”ground 
effect”. En effekt som gjør at en kan teoretisk 
kjøre i taket på en tunell dersom farten er høy 
nok. Ulempen med dette er at spoilere og 
”skjørt” lett blir ødelagt på veikantene. Noe som 
igjen medfører at en plutselig mister fullstendig 
veggrepet. Ikke lenge etter blir denne løsningen 

forbudt i Formel 1. 

Fargerik personlighet 
Mye er nok sagt og skrevet om Colin Chapman, 
og en av hans ideer etter hans funderinger i 
1975 var å innskrenke de ansattes unnaslunt-

ring. Det ble innført fullstendig røykeforbud, 
kaffedrikking og til og med tepausene ble av-
skaffet. For og effektivt stoppe dette fikk alle 
bord skrå plate, slik at det ikke lenger var mulig 

å sette kopper eller askebeger oppå. 

Hvorvidt påkjenningene etter flere dødsulykker 
på og utenfor banen, økonomi, eller sviktende 
suksess bidro til hans temperament, skal være 
usagt. Selv om han hadde et svingende humør, 
så var han likevel respektert av sine medarbei-

dere for sine kunnskaper og dyktighet. 

Etter som tiden gikk var han mindre og mindre 
på fabrikken, te og røykepausene ble oftere og 
oftere avholdt i smug. Men da han nærmet seg 
fabrikken gikk alarmen, kopper og askebegre 

ble gjemt bort i en fart. 

Siste seier 
Grand Prix løpet i Østerrike i 1982 gikk Lotus av 
med seieren, bare noen tusendels sekund før 
konkurrenten. Dett ble Colin Chapmans siste 
seier, og han døde av et hjerteinfarkt i desem-

ber, bare 54 år gammel. 

### 

Colin Chapman 1928 – 1982  
 72 seiere i Formel 1 
 En mengde seiere i Formel 2 og 3 
 7 ganger VM for konstruktører 
 6 Indianapolis 500 løp 
 Tasman Formula  
 Konstruerte over 90 forskjellige 

biler 
 Fullt justerbare hjuloppheng 
 ”The Chapman Strut” som i dag 

kalles for McPherson fjørbein 
 Monocooque-chassis 
 Vinger for bedre veigrep 
 Ground effekt-bilen 
 Aktiv elektronisk fjæring 

Lotus Mk14 Elite 

1957-1963  

(foto pistonhead) 

Lotus Mk46  

Europa 1966-1975   

(foto Wikipedia) 

Lotus Cortina var et samarbeid med 
Ford. Chapman hadde et ønske om å 
bygge sine egne motorer, basert på 
Coventry Climax. Om lag 7300 biler ble 

produsert  

(foto Wikipedia) 

En knepen seier for Lotus i Grand Prix løpet i Østerrike i 1982  

Goodwood Revival  
her kan du fortsatt se 
flere av Lotusene kjø-
re løp og en kan kom-
me helt inn og ta bile-
ne i nærmere øyesyn, 
kanskje ta en prat 
med mekanikeren 

eller sjåføren også. 

Donington  
Collection  
er verdens 
største GP 
samling i ver-
den. Over 
hundre biler er 

utstilt her. 

Lotus Super Seven produseres fortsatt i dag av 
Caterham utenfor London. Her en CSR med 

230 hester på 575 kg. og 0-100 på 3 sekund. 



 
 
 
 
 
�På	et	gatehjørne	på	Storhaug	i	Stavanger	kom	jeg	over	denne	flotte	Zundappen.	Sykkelen	er	en		
																																																																																																																																																																	KS750	1942	mod. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NYREBELTE – vår faste side om motorsykler 
Tekst	&	Foto: Gaute	Svindland
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Zundapp var en tysk produsent av 
motorsykler mellom 1917-1984. Før dette 
drev de med våpenproduksjon og markedet 
var godt i og med at 1. Verdenskrig pågikk. 
Da krigen tok slutt og etterspørselen etter 
våpen avtok, begynte de å produsere 
motorsykler. Syklene var i begynnelsen 
enkle og pålitelige og de første syklene ble 
markedsført som ”motorsykkelen for alle”. 
I 1940 kom KS750 og den ble produsert i 
mer enn 18 000 eksemplarer kun på 
bestilling fra det tyske krigsmaskineriet. Det 
skulle være en kraftig sykkel som skulle 
klare å frakte tre soldater, våpen og 
oppakning i 95km/t. Den måtte også kunne 
tåle hellinger på 45 grader, og over tid 
hellinger på 39 grader. Sykkelens sporvidde 
måtte være lik en smalsporet jernbane. Så 
dersom man tok av dekkene så kunne man 
bruke dem på jernbanen. Konkurransen var 
stor med BMW for levering og begge 
produserte først en prototype.  Zundappen 
var overlegen mye  p.g.a. bremsene og 
lukket kardang. Den har hydrauliske 
trommelbremser på alle hjul og drift på 
sidevogna med differensial og sperre. 
Girkassen har 4 trinn med høy og lavgir. 
De syklene som er i Norge i dag er 
krigsbytte fra 2. Verdenskrig. De ble ikke 
brukt av det norske forsvaret men gitt som 
kompensasjon for konfiskerte kjøretøyer 
etter krigen. Deler og demonterte sykler ble 
kjøpt opp av en motorsykkelforhandler i 
Trondheim og solgt til privatpersoner. Det er 
ca. 25 registrert KS750 i Norge i dag og de 
ligger meget høyt i pris. 

Zundapp KS 750 har i likhet med BMW 
motorsyklene to-sylindret boxermotor 
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Sykkelen på bildene ble kjøpt i deler i Trondheim 1949 og hadde samme eier 
frem til 1967. Den var rød og byttet litt eiere frem til 1997. Da kjøpte første eier 
den tilbake. Nåværende eier kjøpte den i 2009 og har lagt ned noen timer for å 
få den slik den fremstår i dag. Nå er den i god teknisk stand og starter på første 
tråkk.�

�
Reklame for Tempo motorsykler anno 1965. Bildet ser ut til å være tatt på bensinstasjonen til 
Olav Rieber Thorsen i Sandnes, som du kan lese mer om på neste side. 
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Fra gamle dager 

 

Olav Rieber Thorsen A/S 

Firmaet ble stiftet i 1934 av Olav Rieber Thorsen og startet 
som bensin/servicestasjon, og etter hvert med automobil-
forretning. Lokalene lå i Langgt. 71 i Sandnes. I 1936 fikk 
de agenturet for Renault og Plymouth. Etter krigen, i 1946, 
agenturet for Volvo personbiler, lastebiler og busser, og det 
er som vår lokale Volvoforhandler vi kjenner firmaet, helt 
frem til de ble delt opp med Bilia som overtok personbil-
delen, og Trucknor for lastebil og buss. 

På bildet til høyre ser vi BP stasjonen i Langgt.71, hvor to 
PV’er og en 1953-54 Opel Olympia er på besøk. 
Punkthuset, boligblokken i bakgrunnen, sto ferdig i 1960 så 
bildet er nok fra tidlig på 60-tallet. 

Olav Rieber Thorsen flyttet senere til nye lokaler på Lura  

 

Lokalene i Langgt.71 står i dag tomme og falleferdige 

Over: Volvo N86 med reg.nr L-3945 ble levert 1/10 - 1969 til 
Norsk Brendselolje /v Berton Hjelm. Påbygg og lakkering ble 
utført av Fjeldhus bruk i Oslo. Totalvekt 21200 kg. Tanken tar 
15000 liter. 
Over til høyre: Volvo F88 med reg.nr L-22327. Den ble levert 
24/4 - 1968 til Sverre Svendsen fra Hellvik. Påbygg v/ Berheim. 
Totalvekt 13800 kg med lasteevne 6200 kg. Sverre Svendsen 
hadde kjøring for Øksna Brug ved Skjæveland på Sandnes. De 
drev med fiskeoppdrett av aure på denne tiden, og Sverre fraktet 
dermed levende aure rundt omkring i landet, samt en del til 
Sverige. Han kjørte også litt reker på vinterstid. I 1972 overdrar 
Sverre Svendsen denne bilen til Torleif Hansen fra Hellvik, som 
har bilen frem til 1980.  
Kilde for informasjonen om disse Volvo lastebilene er 
http://www.berglitruckstop.no/, for øvrig en veldig bra nettside for 
dem som er interessert i lastebiler. 
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Tech tips & tricks
I denne spalten tar vi for oss tekniske tips som gjør livet i garasjen litt lettere. Det blir 
små enkle triks, tips om verktøy osv. som gjør jobben enklere, samt noe utskifting av 
deler. Vi ønsker gjerne noen gode tips fra dere, som vi kan formidle videre til våre 
medlemmer. Hvis du har noen tips send en e-post til: spilehjulet@gammelbilen.no 

Rengjør delene med ultralyd 
Ofte er det vanskelig og arbeidskrevende å få rengjort smådeler til gammel-
bilen. Vasking med forskjellige løsemidler tar ofte den groveste skitten, med 
det kan være vanskelig å få det skikkelig rent i krinker og kroker på delene. 
Glassblåsing blir ofte brukt, men krever grundig fjerning av blåsestøv 
etterpå. Et annet alternativ er å bruke en ultralydvasker. Denne metoden er 
skånsom mot delene og fjerner skitt der det er vanskelig å komme til. Det 
blir bl.a mye brukt på for å rense smykker, deler til urverk, elektronikk, 
tannlegeutstyr o.l. 
Ultralydvaskeren lager høyfrekvente lydbølger som lager kavitasjon i 
vaskemiddelet, som igjen gjør at det dannes små mikroskopiske vakuum-
bobler som imploderer under kraftig energiutvikling. Vakuumboblene 
kommer til alle trange steder som for eksempel hulrom og sprekker, og 
"børster" bort urenheter som olje, maling, lim, sot, rust, kalk, med mer. 
De mest vanlige frekvensområdene som benyttes i ultralydvaskere er 28khz 
og 40khz. Forskjellen er at 28khz lager større og mer "aggresive" 
vakuumbobler, mens 40khz lager mindre og "snillere" vakuumbobler. Ved 
rengjøring av store deler som f.eks motordeler eller ved malingsfjerning, 
kan 28khz være riktig valg, mens 40khz er mer passende til rengjøring av 
f.eks smykker, gull, optikk, osv. 
 
Hvilket vaskemiddel man skal bruke i ultralydvaskeren kan variere alt etter 
hva man skal vaske og hvilken type skitt som skal fjernes. Vann med en 
skvett Zalo og en teskje eller to med sitronsyre-pulver fungerer bra. 
Sitronsyre pulver selges i de fleste matvarebutikker. 
De fleste ultralydvaskerne har varme-element slik at væsken kan varmes 
opp til 40-60 grader, det gjør rengjøringen mye mer effektiv.  
Strip-All er det også noen som bruker, og parafin på oljete deler. Med 
parafin og andre brennbare væsker må man være forsiktig med varmen, og 
bruke avsug for å lufte ut avdampning. 
Sterkt alkaliske rensevæsker må ikke brukes på deler av aluminium, sink-
legeringer osv. Det vil tære på materialet i delene. 

Ultralydvaskere fåes i alle størrelser og prisklasser, fra 
små hobbymodeller fra Biltema og Clas Ohlson til store 
industrimodeller. 

 
Her et forgasser-hus som trenger rengjøring 

 
I ultralydvaskeren ble det fylt på vann med Zalo og 
sitronsyre, og oppvarmet til ca 50 varmegrader. Delen 
ble kjørt 2 ganger 20 minutter 

 
Forgasseren montert sammen igjen med rene og pene deler etter 
ultralydvasking 
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Garasjebesøk hos Håkon Krog 

«Utenpå blank-inni krank» var beskrivelsen Håkon 
Krog brukte om tilstanden hans 1967 Austin Healey 
3000 MkIII var i da han kjøpte den i 2003. Bilen som 
har gått mesteparten av sitt liv i USA hadde mye rust, 
og bar preg av dårlig vedlikehold. Altså et godt utga-
ngspunkt for et utfordrende restaureringsprosjekt! 
Bilen ble stående noen år frem til Håkon gikk av med 
pensjon, og startet restaureringsjobben i garasjen på 
Klepp. Mesteparten av gulvet var opprustet og ble 
skiftet, det samme med kanaler og dørstolper. 
Motoren ble overhalt, et rådelager hadde skåret seg 
og snurret rundt med veiven. Ny veivaksling med 
lagre, ny veivstake, kamaksel og kamdrev/kjede kom 
på plass i motoren. Sylindrene var fine så her holdt 
det med honing og nye stempelfjærer. Så nå har den 3 
liters rekkesekseren fått tilbake sine 148 hk, og sviver 
som ei klokke.  
Gearkasse og overdrive ble også sjekket og fikk bl.a 
nye nålelagre. 
Alt av bremser og hjuloppheng foran og bak er 
overhalt, bilen er nå som et rullende chassis, og det 
bærende karosseriet er lakkert i British Racing Green.  

Håkon har jobbet mange år som mekaniker hos Helikopter Service, og det viser 
igjen på nøyaktigheten og kvaliteten i arbeidet som han har lagt ned i restaur-
eringen av denne Austin Healey’en. Det har gått mye timer med på å tilpasse 
deler og detaljer, og finne gode løsninger på små problemer og utfordringer som 
oppstår underveis i prosessen. 
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Karosseriet er på godt engelsk vis laget i forskjellige 
materialer. Det «indre» karosseriet/strukturen er i stål, 
det samme er dørene, mens det ytre skallet og skjermer 
er laget i aluminium. 
Det elektriske ledningsnettet er skiftet, og interiøret har 
fått nytt skinn i sort og grått. På dashbord og konsoll har 
Håkon lagt på valnøttfinèr og flere lag med lakk med 
meget pent resultat. På ratt og håndbrekk har han laget 
flott detaljer av emner fra naboens plommetre, og sydd 
på sort skinn. Fine detaljer som gir bilen et personlig 
preg.  
Støtfangere, vindusramme og andre blanke deler har fått 
ny chrome i Danmark, og nye spilefelger og dekk ligger 
klar til montering. Nå er det stort sett det ytre karosseriet 
som gjenstår, med mange timers arbeid forestående. 
Med samme standard på dette som det er på arbeidet 
som er gjort til nå, så kommer denne bilen til å fremstå 
som bedre enn ny! 
Austin Healey 3000 ble produsert fra 1959-1967 og 
MkIII modellen kom i slutten av 1963, 17712 
eksemplarer ble produsert av denne siste versjonen. 
Karosseriene ble bygget hos Jensen Motors, før de ble 
sendt til Austin-Healey i Abingdon for montering.  
90% av bilene ble eksportert til USA, hvor engelske 
sportsbiler var populære på 50- og 60-tallet. 
 
Håkon har også stor interesse for klassiske motorsykler. 
Han har bl.a restaurert de to flotte engelske 
motorsyklene som du ser på bildet til høyre. Den grønne 
nærmest er en 1936 Ariel 500ccm Model VG, den 
lyseblå bak er 1955 Triumph 650 ccm Thunderbird.  
 

Tekst & Foto: Øyvind Flatekvål 

 
 

Husk å støtte Gammelbilens Venner med Grasrotandelen! 

Neste gang du skal spille så ber du kommisjonæren å registrere Gammelbilens Venner som mottaker av 
Grasrotandelen. Det enkleste er å oppgi klubbens organisasjonsnummer. Dette nummeret er: 991192026 
Hvis du vil registrere deg på www.norsk-tipping.no gjør du dette ved å logge deg inn med kort og kortleser 
og velge Min side, deretter Grasrotandelen. Her kan du søke opp Gammelbilens Venner. 
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Nyttekjøretøy – I Transportens tjeneste 
Nå nærmer vinteren seg på alvor, og den første snøen har alt laget kaos på veiene i enkelte deler av 
landet. For å holde veiene snøfrie trenger Vegvesenet skikkelig utstyr for snørydding, spesielt på 
høyfjellet. I Nyttekjøretøy denne gangen skal vi se på en av snøryddingsmaskinene som står utstilt på 
Vegmuseet i Dirdal. 

 

Tekst Kåre G. Sem.  Bildene 
er hentet fra internet 

 

 

Det er det store dieselaggregatet bak på 
lastebilen som driver snøfresen 
Bilen er 7.4 m lang, 3.1 m høy og veier 
23 tonn.  
Frese-aggregatet alene veier 8 tonn. 
Aksellast foran er 14 tonn, og 9 tonn på 
bakakselen 
 

Tekst & Foto: Øyvind Flatekvål 

 

 

SnoGo er snøryddingsutstyr 
som ble produsert av Klauer 
Manufacturing Company i 
Dubuque, Iowa. Dette firmaet 
begynte å lage slikt utstyr i 
1923, og produserte det frem 
til 2000, da de solgte denne 
delen av virksomheten til 
Wausau Equipment Comp-
any. 

Maskinen på Vegmuseet i Dirdal er fra 1948, 
og er montert på en firehjuls-trukket lastebil 
fra Oshkosh Motor Truck Inc. 
 
Snogo fresen var den første snøfreseren som  
ble innkjøpt av Statens Vegvesen Rogaland. 
Den ble brukt på Hunnedalsvegen og i Sauda. 
Fresebredden er 2,5 meter 
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TERMINLISTE 2016/2017 

 
Her er terminlisten for resten av 2016 og for første halvår i 
2017. Husk at det hver søndag kl 12 –15 hele året er det med-
lemstreff hos Per Nysted på Bryne. I sommer halvåret er det 
kjøretur med Cab&Co hver onsdag kl 1800. 
 
November: 

 27.november: Julebord på Quality Airport Hotell kl 
1500, ingen påmelding nødvendig 

 29.november: Medlemsmøte kl 1900 på Bryne 
Desember: 

 10.desember: Grøtfest på Bryne kl 1400. Påmelding 
innen 5.desember til post@gammelbilen.no eller til mo-
bil 45416436 

Januar: 

 31.januar: Medlemsmøte kl 1900 på Bryne 
Februar: 

 28.februar: Medlemsmøte kl 1900 på Bryne 
Mars: 

 28.mars: Årsmøte/generalforsamling kl 1900, Bryne. 
Valg av styre og verv. Velkommen! 

April: 

 25.april: Medlemsmøte kl 1900 på Bryne 
Mai: 

 1.mai: Entusiasttreff, Jærhagen Klepp. Arr. Bilentusias-
tene 

 1.mai: Vårmønstring Kvadrat. Arr. RACC 

 25.mai: Kristi Himmelfarts treff på Orre. Arr. GBV 

 30.mai: Medlemsmøte kl 1900 på Bryne 
Juni: 

 4.juni: Spillehjulsløpet. Arr. GBV 
 6.juni: Nasjonal Motordag 

 9 - 11.juni: Vestlandstreffet, Bergen. Arr. BVK 
 16-18.juni: Stjerneløpet, Sola. Arr. Mercedesklubben 
 16-18.juni: Norgesløpet, Kongsberg. Arr. KAS 
 18.juni: Sportsvognstreffet, Sola. Arr. Sportsvognsklub-

ben 

 27.juni: Medlemsmøte/grillfest, mer info. Kommer 
 
 
Det tas forbehold om feil datoer og event.endringer. Har du 
noen treff/løp som vi har glemt send oss en mail på 
post@gammelbilen.no 
 

 

Nyheter fra Særheim 

Nettsiden vår!! 

Nettsiden vår har ikke vært oppdatert på en lang 
periode. Dette grunnet problem med oppdatering 
grunnet gammel nettside. Vi holder i disse dager 
på med å lage en ny enklere nettside. Denne lig-
ger allerede på nettet, men vi har ikke fått satt 
rett adresse på den enda. Vi må flytte domenet 
www.gammelbilen.no over til ny nettleverandør.  
Siden kan i dag finnes på følgende adresse: 

http://gammelbilensvenner.123hjemmeside.no 

Tilbake meldinger på ny side mottas med takk! 

Vi stanger fortsatt hodet i veggen, bokstavelig  talt. 
Brann og sikkerhets rapporten tilsier en kostnad på ca 
kr 500000,- for dette, i tillegg kommer oppgradering 
av lokalene til museum. Vi har ikke gitt helt opp enda, 
men tiden løper litt ifra oss. Muligens vi burde bruke 
ressursene våre på å skaffe oss et nytt rent medlems-
lokale, dette må være på ca. 150 kvm.  Vi har brukt 
mye tid på museumsprosjektet og må vel gjerne bite i 
det sure eple og skrinlegge denne planen. Vi vil ta en 
avgjørelse på dette før årsskifte.  

Har du/dere noe tips som kan passe i spalten Klubbnytt, send oss en mail på 

post@gammelbilen.no 
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Nyttige linker til veteransider på nett: 

www.cc-cars.dk dansk bilbutikk som selger 
veteranbiler, har ca. 150 biler på lager. 

www.classic-center.dk stor delebutikk i Aal-
borg, MG, Triumph, Morris, Austin, Mini. 

www.mobile.de stor nettside med haugevis av 
veteranbiler til salgs, ikke bare Tyskland, 
men også resten av Europa. 



Nytt fra styret

Returadresse: Gammelbilens Venner,
Postboks 3029 ,
4095 Stavanger
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