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I starten av juni har 
flere av våre 
medlemmer deltatt på 
Motorkonvoien 2019 
sammen med 
kjøretøyentusiaster fra 
hele lander. Dette har 
vært en gigant-
mobilisering for 
kjøretøyhobbyen som 
virkelig viser igjen, 
også blant de uinnvidde 
som har møtt på 
klassikere langs veier i 
hele landet. 
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Målet for turen var  Lillehammer. LMK feiret sine 40 år, og 
åpningen av det nye Norsk Kjøretøymuseum på 
Hunderfossen ble en begivenhet som mange så fram til på 
selveste Nasjonal motordag. Vi håper vi kan få en 
reportasje fra denne begivenheten i neste nummer av 
Spilehjulet 
Hvis du har stoff til neste nummer av Spilehjulet så er 
deadline 1.september. Ha en fin sommer!                                 
Øyvind 
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Formannens ord 

Hei alle gammelbilens venner!!! 

I skrivende stund er vi kommet til begynnelsen av juni, været har 

nok ikke blitt det samme i år som i fjor, men det hadde vi vel ikke 

forventet. Mye spennende har skjedd til nå og mye mer følger utover 

sommeren. Aktivitetsnivået vårt er meget stort og dette krever at 

flere er med å hjelper til!!! 

 

 

 

  NYE MEDLEMMER i Gammelbilens Venner 
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Vi har hatt årsmøte med valg av nytt styre, ut gikk 
Trond G. Rasmussen og Åge Svendsen etter mange års 
arbeid i styret, vi takker for deres store innsats for 
klubben. Som nytt styremedlem ble Geir Foss valgt og 
Tor Steinar Raugstad som nest formann, vi ønsker de 
nye velkommen inn i styret og vi vet at de vil gjøre en 
god jobb for klubben.  
Vi har flere store oppgaver som skal løses fremover og 
til dette trenger vi en del personer til forskjellige komi-
teer, se omtale annet sted i Spilehjulet.  
Det har vært en del arrangementer allerede og vi nev-
ner 1.mai på Jærhagen, Orretreffet 30.mai, Spilehjuls- 
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Vi ønsker alle nye medlemmer hjertelig velkommen 
og vi håper at vi ser dere på våre arrangement. 

løpet 1.juni og dele markedet 12.mai.  
Litt skuffende at så pass få ønsker å delta på Spile-
hjulsløpet, så her må vi nok endre noe om det skal 
bli flere løp. 
Cab&Co har startet opp med samme flotte delta-
kelse som tidligere år, ny samlingsplass er parkering 
til Optimera på Stangeland. Rogaland Bilmuseum 
går også greit med både besøk søndager pluss omvis-
ninger etter avtale. Vi har fortsatt plass til noen biler 
nå i sommersesongen. Husk grillfest 25.juni på Sær-
heim kl 1800 

Med gammelbil hilsen Odd Arild 
 

  

• Johan Ness, Randaberg 
• Ingvar Haugland, Bryne 
• Stein Kjetil Høiland, Kleppe 
• Reinart Kallelid, Ålgård 
• Inger Sissel Hauge, Sandnes 
• Kjell Olav Hauge, Sandnes 
• Tom Nesse, Hafrsfjord 

• Tor Ketil Solberg, Hafrsfjord 
• Knut Egil Torgersen Warhaug, Kleppe 
• Kåre Helland, Sandnes 
• Helge Rossland, Stavanger 
• Trond Karlsen, Egersund 
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Søndag 12.mai brakte det løs, hva da? et gedigent dele-

marked på Særheim.  Ikke i min villeste fantasi hadde 

jeg trodd at dette skulle bli så vellykket. Det strømmet 

på med selgere i stor stil, jeg tror vi var over 25 sals-

stander denne søndagen.  Det var deler og salgsvarer så 

langt en kunne se. Vi hadde tekt å ha det i front av mu-

seumsbygningen, men vi måtte straks utvide rundt beg-

ge hjørner på bygget. De første begynte å rigge opp 2 

timer før åpningen kl 12. Vi hadde heldigvis godt med 

dirigenter og parkeringsvakter så vi fikk plassert alle 

på plass. Vi hadde fått lov til å bruke parkeringsplasser 

på oppsiden av veien og her var det også fullt (ca 90 

plasser). Været var nok litt i det kaldeste, solen varmet, 

men det blåste kaldt fra nord.  

Vi hadde laget egen finbil parkering og her var det også 

fullt av mange flotte veteranbiler. Tror nok at de fleste 

var fornøyd med salget. Rogaland Bilmuseum hadde 

samme åpningstid som markedet og her ble det satt be-

søksrekord, mer enn ved åpningen i august. De to som 

skulle dele på å selge billetter måtte nok jobbe litt mer 

en planlagt, dobbel bemanning hele veien. På kafeen 

var det fullt hus og Oskar stekte lapper og vafler til den 

store gullmedalje. Også på kafeen var det rekordomset-

ning. Vi var heldig med at Tv Vest hadde et flott inn-

slag fra museet som ble vist på tv på torsdagen. Meget 

god reklame. 

Arrangementet gikk knirkefritt og stor takk til alle som 

var med å hjalp. Med så stor suksess så kan vi ikke 

unngå å ha dette også neste år. 

Det ble også tegnet fler nye medlemskap denne sønda-

gen.  

Tekst:Odd Arild Sundsteigen  Foto:Trond G.Rasmussen Mye folk besøkte museet denne dagen!! 

Per Eiene med klubbens delelager!! 
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Det var masse fin biler tilstede. 

Vikarierende lappe/vaffelstekker Oskar 

Innpakket her finner du Leif M.Skare 

Kjetil Fuhr og hans digre salsstand 



Årets Spilehjulsløp ble arrangert lørdag 1.juni 

med start fra Særheim.  Været var tålig bra med 

oppholdsvær og tørre veier under hele løpet. Dette 

var det femte Spilehjulsløp vi arrangerte.  Det var 

7 biler som stilte til start, trenden har vært syn-

kende deltakelse for hvert år. Håper at flere setter 

pris på å få vise frem/kjøre disse flotte gamle bile-

ne. Av årets deltakere så var det faktisk to biler 

som ikke hadde deltatt før, henholdsvis Per Ny-

sted med sin gamle Chevrolet fra 1929 og Hall-

vard Nordahl med sin nyinnkjøpte Chevrolet 

Master fra 1934.  

Løpet gikk i meget flott omgivelser på Jæren, det 

er en fryd å lage ruten for hvert år, stadig nye vei-

er som dukker opp og ikke har vært brukt før.  Vi 

kjørte samlet en flott runde på ca 36 km med en 

innlagt stopp for å ha en praktisk post. Det vik-

tigste er ikke å vinne, men å få kjøre disse flotte 

klenodier. Etter løpet ble det servert en meget god 

lapskaus ( selvlaget hm,hm). Det kåres en vinner 

av løpet og årets vinner ble Knut Barlaup og hans 

flotte Chrysler Wimbledon fra 1933. 

For å få med oss flere kjøretøy så er det mulig vi 

må gjøre en liten endring på opplegget. 
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Per Nysted sin 1929 Chevrolet 

Praktisk post på Kverneland 



MINNELØPET LØRDAG 10.AUGUST KL 10 

Vi har gleden av å ønske velkommen til et nytt Minneløp, 

det 8 i rekken. Start og mål vil være på Særheim utenfor 

vårt flotte bilmuseum ( Postvegen 212 Klepp Stasjon ) 

Løpet blir et ca 6 mil langt turløp med oppgaver som skal 

løses underveis. Som vanlig så har vi alltid en stopp under-

veis for å nyte en kald IS.  Løpet vil gå i et variert jærsk 

landskap med både hav og fjell. Etter målgang vil det bli 

servert noe å bite i samt kaffe/saft.  

Det vil bli premie til den som løser oppgavene best, pre-

mien blir delt ut like etter at løpet er slutt. Så ta med fami-

lien eller venner på en flott tur i et variert landskap sam-

men med andre entusiaster. Museet vil være åpent under 

Minneløpet slik at dere også kan besøke dette. 

For ytterligere opplysninger kontakt Odd Arild på mobil 

45416436 eller på mail   post@gammelbilen.no 
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Praktisk oppgave under Spilehjulsløpet ved TKS på Kverneland 
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Det å drive en så passe stor klubb som vår krever også en stor arbeidsinnsats, vi har gjennom året 

en mengde tidkrevende arrangementer som skal avvikles. Til nå så har dette arbeidet blitt foretatt 

av noen få frivillige i klubben. Jobben gir deg ingen inntekter i form av penger, men mange gleder 

ved å se hvor stor pris de andre setter på det en gjør. Vi har i dag mange komiteer og arbeidslag 

som trenger nye medhjelpere. Til noen av jobbene så er det nok en fordel med en hvis erfaring, spe-

sielt innen bygg. Vi har mange arrangementer og prosjekter pågang som er avhengig av at vi får 

flere til å dele på oppgavene. Noen oppgaver er mer tidkrevende enn andre, så har du bare litt tid 

til overs så er det alltid en jobb til deg. 

Det vi trenger hjelp til for øyeblikket er: 

• 2 mann til å være med i valgkomiteen, arbeidsoppgaver her er å finne kandidater til styre til 

valget ved årsmøtet. Dette er ikke så tidkrevende, det blir aktivitet i måneden før årsmøtet. 

• 2 til 3 personer til å være med i turkomite. Arbeidsoppgavene her å tilrettelegge turer både 

innlands og utlands, det være seg helgeturer eller ukesturer for så å legge dette frem for sty-

ret i Gammelbilens Venner. 

• 2 til 3 personer til å være med i løpskomiteen. Arbeidsoppgaver her å legge til rette for våre 

årlig løp( Spilehjulsløpet, Minneløpet) Og å være med i arbeidet med Vestlandstreffet hvert 3 

år. 

• Rogaland Bilmuseum trenger 2 mann som kan bistå med den daglige drift av museet, det 

være seg opprigging av utstilling, utsmykking, utskifting av biler, billettsalg, omvisninger for 

grupper utenom åpningstider etc. 

• Kjelleren vil trenge 2 bilkyndige personer til å drive ungdomsverksted samt en person til å 

styre med drift av utleie enheten i kjelleren pluss utvendig vedlikehold. 

Det er ikke mening at du skal gjøre alt arbeidet selv, men tilrettelegge slik at andre ved dugnad vet 

hva de skal gjøre. Skulle noe av dette høres fristene ut, nøl ikke ta kontakt med styret i Gammelbi-

lens Venner for mer informasjon enten på mail til post@gammelbilen.no eller på mobil 45416436 
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Årets Kristi Himmelfarts treff ble arrang-

ert 30.mai på Orre. Det var dessverre ikke 

så mange kjøretøy som møte opp, men de 

som var innom fikk en flott opplevelse.  På 

oppsamlingsplassen i Sandnes var det kun 

1 bil som møtte opp. 

Været var bra med oppholdsvær og 14 

grader, og til Jæren å være lite vind. Været 

nordover skremte nok mange fra å kjøre 

ut. 

Det var mange besøkende i Orre kirke og 

de fleste av disse kikket innom når guds-

tjenesten var over. Øyvind hadde med seg 

grillene slik at det varm mat på de som var 

tilstede. Kjekt var det også å se at det var 

flere biler tilstede som vi ikke hadde sett 

før. Spesielt en meget flott VW boble fra 

1952, altså en nokså tidlig utgave. Den var 

meget godt vedlikeholdt med et flott inte-

riør. På grunn av at det var lite biler tilste-

de så ble det dette året ikke utropt noen 

«Best in Show» bil.  

Vertskapet ble overrakt gaver som takk for 

at de stiller deres flotte hage til vår dispo-

sisjon. Vi håper at det blir bedre deltakelse 

neste år.  

Nydelig VW fra 1952 

Variert utvalg av biler 

Tekst&foto: Odd Arild Sundsteigen 

Nesten 60 år mellom disse to bilene 
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Tekst & Foto:Gaute Svindland 

Nyrebelte på Jærhagen 1.mai 

 

En liten billedkavalkade fra årets 1.mai. Mange flotte originale 2-hjulinger, men ombygde 
klassikere blir mer og mer vanlig å treffe på i trafikken. 

 

Kawasaki Z SR 650 1981 mod. Tempo 150ccm 1953 mod. 

Honda CB750 1973 mod. Caferacer BMW K100RS 1984 mod. 
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Tekst & Foto:Gaute Svindland 

Nyrebelte på Jærhagen 1.mai 

 

En liten 
billedkavalkade fra 
årets 1.mai. Mange 
flotte originale 2-
hjulinger, men 
ombygde klassikere 
blir mer og mer vanlig 
å treffe på i trafikken. 
 
Til høyre: 
Puch 175ccm 1957 
mod.

Til høyre: 

Velocette 

Til venstre: 

Harley Davidson 



Den 12. januar 1828 ble det funnet en 22 

år gammel livløs mann i en oversvømt sjakt 

ved Themsen. Hans navn var Isambard 

Kingdom Brunel, og han hadde risikert livet 

i et forsøk på å oppfylle sin fars drøm om å 

grave en tunell under Themsen. Hvilket 

geni som ble reddet opp av gjørmevannet 

skulle historien senere vise. Det ble ikke 

siste gang Isambard skulle lure døden... 

 

Marc Brunel, faren til Isambard, kom til 

England som flyktning i forbindelse med 

den franske revolusjonen. Han var ingeniør 

og oppfinner, og ble ansatt i marinen for og 

konstruerte maskiner til å lage deler til 

skip, og sko.  

Marc var gift med Sophia Kingdom fra 

Portsmouth og de hadde to døtre og søn-

nen Isambard. Isambard ble opplært av sin 

far og behersket geometri i en alder av 

bare 4 år, senere fikk han teknisk utdan-

nelse i Frankrike, og var ferdig utdannet 

som 16 åring i 1822. 

Imidlertid var regjeringen så trege med å 

utbetale den lovede lønnen til faren Marc 

at han i 1821 havnet i gjeldsfengsel uten 

utsikter for løslatelse. Først da 

Marc kunngjorde at han hadde 

fått tilbud fra den russiske tsar, 

innså regjeringen at de var i ferd 

med å miste minst én briljant 

ingeniør, og utbetalte de £5000 

mot at han lovet å forbli i Eng-

land. 

Thames tunellen 
I 1825 startet Marc Brunel på 

arbeidet med tunellen under 

Themsen. Det ble bygget en 46 

meter høy ring av murstein på et 

jernfundament som fungerte 

som en kniv. Etter hvert som 

grunnen under ble gravet ut, 

sank konstruksjonen som veide 

omkring 1000 tonn, men kilte 

seg senere fast. Ytterligere 200 

tonn murstein ble stablet på 

toppen og gravingen kunne fort-

sette.  

Marcs sønn Isambard som var 

nyutdannet og arbeidsnarko-

man jobbet 20 timer i døgnet og 

sov på noe halm i tunellen. Det 

sies at han ikke var oppe i dags-

lys på 3 uker. 

Marc hadde fått ideen med å konstruere et 

slags ikke roterende bor, inspirert av en 

tremark. Ettersom "marken" åt seg gjen-

nom grunne ble tunellen murt bak. Det var 

et særdeles risikofullt prosjekt, for grunnen 

av Themsen besto av sand, leir og sørpe. 

Themsen var nemlig brukt som dumpe-

plass for søppel, dyreskrotter og kloakk, og 

dette avga gass som eksploderte. En dag 

traff de på en så sørpete gjørme at Them-

sen strømmet inn i sjakten. Isambard ble 

slått bevissløs og ført av vannet bort til den 

vertikale sjakten og reddet, 6 andre arbei-

dere omkom. 

Etter 6 måneders sykeleie var Isambard i 

stand til å komme ned på bunnen av 

Themsen i ei dykkerklokke for å finne hul-

let og tette det med noen hundre sekker 

leire. Sjakten ble tømt for vann og historien 

forteller at det ble holdt selskaper der for 

sosieteten for å finansiere prosjektet som 

pågikk i 16 år før det ble forlatt. British Rail 

kjøpte tunellen noen år etter, og i dag er 

den en del av London Underground. 

   FFFASCINERENDEASCINERENDEASCINERENDE    ———    IIISAMBARDSAMBARDSAMBARD    BBBRUNELRUNELRUNEL    

Jeg var sammen med et par venner på en togreise i Sør-England. Et kjent 

navn dukket stadig opp under samtalene, og plutselig var det om å gjøre å få 

tatt et bilde av ei bro der vi dro av gårde på The Great Western Railway ved 

Saltash.  

Navnet som stadig dukket opp var Isambard Kingdom Brunel, bildet av brua 

skulle legges ut på "Fjesboka" sammen med en reiseskildring. Han hadde 

tydelig gjort noen forstudier om denne Brunel, og eneste jeg kunne bidra 

med var minnet om staut kar med flosshatt og sigar foran noen enorme an-

kerkjettinger, og oppfinneren av den første skipspropell. Samt noen brudd-

stykker fra en fantastisk britisk serie som ble sendt på Discovery før kanalen 

ble invadert av fjollete amerikanske doku-såper som for det meste innehol-

der skriking, banning og kasting av ting. 

Den britiske serien derimot het "Men of Iron", og jeg gjorde meg umaken den 

gang for 15 år siden å brenne den ned på DVD, jeg skulle se den igjen sene-

re, og nå var det dags for å åpne DVD-arkivet for den mest betydningsfulle 

brite gjennom historien. Fra den gang britene ledet an den industrielle revo-

lusjon.  

Av Eivind Edvartsen  

Foto lastet ned fra  wikipedia.com 

Isambard Kingdom Brunel  1806—1859 

Thames tunellen er i dag en del av London Underground. 

Mursteinsjakten som sank ned i grunnen. 



Clifton Suspension Bridge 
Isambard er kanskje mest kjent for desig-

net av denne hengebrua. Historien forteller 

at det ble utlyst en konkurranse om å teg-

ne brua, og Isambard var ikke snauere enn 

at han tegnet hele fire forslag, og det var 

også den første brua han designet. Brua 

skulle ha et spenn på 214 meter og skulle 

være 76 meter over River Avon. Og dette 

skulle den gang bli verdens lengste bru.  

Imidlertid satt en annen ingeniør og konst-

ruktør som jury, nemlig Thomas Telford. 

Han forkastet alle forslagene, og foreslo 

sitt eget design. Kritikken haglet, og det ble 

tvunget igjennom en ny avstemning som 

Brunel vant. 

Byggestarten skulle feires ved at Brunel 

skulle fraktes i en løpestreng over elva, 

men etter noen titalls meter kilte slepetau-

et seg i løpehjulet, og gondolen ville ingen 

vei der den hang 70 meter over vannet. 

Brunel som nærmest manglet frykt, klatrer 

to meter opp og får løsnet tauet og ferden 

kunne fortsette. Han hadde lurt døden 

igjen... 

Finansieringen av brua stoppet opp, og 

prosjektet tok hele 32 år før det var fullført. 

Brunel levde dessverre ikke lenge nok til å 

se den ferdig.  

Brua er fortsatt i bruk og det passerer over 

4 millioner kjøretøy i året. 

Flere bruer 
Brunel designet en rekke andre bruer, de 

fleste i forbindelse med jernbaner. Da teg-

ningene og planene lå klar for Maidenhead 

brua som skulle bygges av murstein fikk 

skeptikerne vann på mølla... Et så langt 

spenn som 39 meter var aldri bygget før, 

og påstanden var at denne kom til å rase 

sammen. Brua står den dag i dag, er fort-

satt i bruk, og det kjører tog over som er ti 

ganger tyngre enn det brua egentlig var 

tiltenkt til. Og den er fortsatt verdens lengs-

te bru bygget av murstein. 

Den mest kjente jernbanebrua Brunel fikk 

bygget var i forbindelse med The Great 

Western jernbanen. Og det var på dette 

strekket vi tre venner reiste en januardag 

over The Royal Albert Bridge. 

 

The Great Western Railway 
Det varer ikke lenge før kameraet kommer 

fram igjen i det vi passerer noen enorme 

mursteinsbygninger. De ser gamle ut med 

digre vinduer, mange er knuste. 

Det var her de bygget lokomotivene for 

snart 200 år siden. Brunel hadde den ide-

en at jo bredere sporvidden var, desto ras-

kere og mer komfortabelt ville reisen bli. 

Han ville overgå mange av de smalsporede 

jernbanene som allerede var i bruk under 

mottoet "not the cheapest, but the best". 

London til Bristol skulle ta kun 4 timer.  

Ulempen var at sporet måtte ha slake 

svinger og kunne ikke følge terrenget slik 

smalsporte gjør. Ved Box Hill måtte det den 

gangen lages verdens lengste tunell på 

2,95 km, og denne måtte sprenges og gra-

ves ut for hånd. Det ble gravet sju vertikale 

sjakter, i bunnen ble det gravet i to retning-

er. Fordelen var at da de møttes hadde de 

bommet med bare 30 millimeter. Tunellen 

hadde en stigning på 1:100, og kritiske 

politikere mente at ut i fra deres beregning-

er, at dersom bremsene sviktet, ville toget 

få en så enorm fart at passasjerene ville bli 

kvalt. Brunel motargumenterte, og forklatre 

at de ikke hadde tatt med luftmotstand og 

friksjon i beregningene.  

Clifton Suspension Bridge over River Avon. Bygget 1831—1863. 

Maidenhead, verdens lengste mursteinbru. Bygget 1839. 

The Royal Albert Bridge. Bygget 1854-1859 . 



Det hevdes også at Brunel kanskje hadde 

beregnet en liten overraskelse også, for på 

hans fødselsdag skinner nemlig sola gjen-

nom hele tunellen, men her hadde han  

bommet med tre dager. 

Som om ikke dette var nok, så var det sola 

som bestemte klokka den gang. Bristol lå 

nemlig 11 minutter etter London, og beho-

vet for å ha synkroniserte klokker fulgte 

med damplokomotivene. 

The Great Western Railway terminerer på 

Paddington Station i London. Hele stas-

jonen, lokomotiver, passasjervogner, gods-

vogner til og med lyktestolene var designet 

av Brunel, og kommer du hit en dag, så 

spander noen minutter på å studere detal-

jene på denne stasjonen.  

Sporet til Brunel var hele 214 cm bredt, 

mens de andre var langt smalere. Det ble 

senere behov for å standardisere sporvid-

den til 144 cm, og det er innlysende at det 

billigere og gjøre Brunels bane smalere 

enn å lage nye traseer på de resterende.  

Et paradoks er at om en sammenligner 

rutetabellene til Didcot fra 1860, så er da-

gens bare 5 minutt raskere med moderne 

diesel lokomotiver og teknologi. 

Brunel planla og ledet en rekke andre jern-

baneprosjekter, stasjoner, bruer og konst-

ruksjoner. 

Atmosfære toget 
En interessant nyvinning var jernbanestrek-

ket fra Exeter mot Plymouth. Her hadde 

Brunel ideen å bruke et allerede patentert 

vakuum system i stedet for lokomotiver. 

Flere vakuumpumper var plassert langs 

etter banen, i midten var det et "C"-rør med 

lepper av lær som forsegling. Togene fikk 

en fart på over 100 km/h. 

Imidlertid ble det naturlige fettet sugd ut av 

læret, og det trakk vann. For å bøte på det, 

ble læret satt inn med talg, men dette 

trakk rotter til seg som satte en stopper 

etter noen måneders drift. Særlig lønnsomt 

var det heller ikke sammenlignet med van-

lige damplokomotiver. Det finnes et par 

baner i dag som bruker dette systemet. 

Familie 
Arbeidsnarkoman som Brunel var, så klarte 

han likevel å stifte familie. Han giftet seg 

med Mary Elizabeth Horsley fra i sosiete-

ten, og det kunne komme godt med når 

prosjektene og ideene skulle finansieres. 

De bodde i Westminster i London, og nabo-

en var ingen ringere enn Robert Stephen-

son, sønn av "jernbanens far", Isambard og 

Robert var livsvenner, selv om de kunne 

faglig konkurrere.  

Isambard og Mary Elisabeth fikk to sønner 

og ei datter, og det sies at Isambard var en 

god far de gangene han var hjemme. 

Han likte å leke med ungene og vise dem 

trylletriks. Han skulle få et pengestykke til 

å forsvinne inn munnen og komme ut øret, 

men det gikk galt, virkelig galt. Mynten hav-

net i stedet ned i pusterøret, og den ble 

sittende fast med store smerter. Legene 

mente han nok måtte leve med smertene, 

men han fant opp et instrument som ligner 

på en krysning mellom en saks og pinsett 

som kan låses. Men uansett hvor mye lege-

ne forsøkte så ble mynten værende. Da 

fikk han ideen til å lage en benk som kun-

ne roteres som holdt ham fast med belter. 

Til slutt kom mynten opp, eller mer korrekt 

ut. Han hadde lurt døden igjen... 

Både instrumentet og benken er fortsatt i 

bruk på sykehus.  

The Great Western 1838 
Men nå hadde ikke Brunel tenkt å stoppe 

ved Bristol, og tankene var ferden videre til 

USA. Uten erfaring med skipskonstruksjon 

ga Brunel seg i kast med å konstruere det 

første skip som skulle krysse Atlanteren på 

bare kull. Skeptikerne mente at det ikke 

var mulig, mens Brunel hadde beregnet at 

selv om skipet var dobbelt så stort, så 

brukte det ikke dobbelt så mye drivstoff. 

Dermed kunne skipet ta med seg tilstrek-

kelig kull for hele ferden. Skipet var den 

gangs verdens største på 72 meter. Damp-

motorene hadde overflatekondensering og 

kunne bruke sjøvann. Skipet hadde to 

skovlhjul og skjente fra side til side på bøl-

gene. For å bøte på denne sikk-sakk ferden 

hadde skipet seil som hadde kun hadde 

formål å stabilisere skipet, og ingen frem-

drift. 

Brunel  konstruerte verdens første skipspropell. 

The Great Western 1838 

Paddington Station i dag, London. 



Nå var kappløpet om den første atlanter-

havskryssingen med dampdrevet skip i 

gang, rivalen var et langt mindre skip Siri-

us. I løpet av natten hadde Sirius tjuvstar-

tet fullastet med kull. The Great Western 

ble sjøsatt 3 dager etter og i forsøket på å 

ta igjen Sirius begynner The Great Western 

å brenne i fyrrommet. Uredd som Brunel 

er, så klatrer han ned i fyrrommet, men et 

trinn er ødelagt og i fallet lander Brunel 

som var liten av vekst oppå Captain 

Claxston som befinner seg i fyrrommet. Det 

sies at Brunel ville ha omkommet dersom 

han hadde falt direkte på dørken. 

Skipet måtte til havn med den skadde Bru-

nel, og var nå fire dager forsinket. Da Sirius 

var i ferd med å gå tom for brennbart driv-

stoff ble inventar og ei mast ble brukt som 

brensel. Noen timer etter Sirius ankom 

New York kommer the Great Western, den 

hadde fortsatt rikelig med kull igjen, passa-

sjerer og last. På sett og vis vant egentlig 

the Great Western da den hadde satte ny 

rekord.    

Arcimedes 
Ulempene med skovlhjul på havgående 

skip fant Brunel løsningen og ideen til da 

han fikk se en dampbåt med en Arcimedes 

-skrue. Han konstruerte verdens første 

propell til bruk på the Great Britain, da 

med seks blad med en diameter på om-

kring 3 meter. Sammenligner man moder-

ne propeller konstruert ved hjelp av data-

teknologi, så yter Brunels propell bare 5% 

mindre. Og geniet Brunel konstruerte sin 

første propell inni en flosshatt... 

The Great Britain 1843 

Atlanterhavskryssing ved hjelp av dampmo-

torer ble en suksess. Brunel gikk i gang 

med å konstruere og bygge neste skip i 

klinket jern, som nå ble 98 meter langt.  

Problemet med misvisning på kompassene 

i jernbåter ble løst å plassere to jernkuler 

ved siden av kompassene. På en av turene 

gikk skipet tragisk nok på grunn utenfor 

Sør-England. Påstandene var at Captain 

Claxston hadde oversett en fyrlykt, og det 

var ikke kompasset som var årsaken til 

havariet. Skipet ble reddet året etter. Men 

bergingskostnadene ble så enorme at 

rederiet gikk konkurs og begge skipene ble 

solgt. I 1972 ble skipet "reddet" for siste 

gang og tatt inn til Bristol og restaurert.  

The Great Eastern 1858 
Etter nederlaget med rederiets konkurs, 

gikk Brunel tilbake til å bygge jernbaner, 

mens tankene om at "bigger is better" sur-

ret under flosshatten. 

Fem år etter var han i gang med sitt tredje 

skip, dette overgikk alt annet som var byg-

get tidligere, nå skulle det være seks gang-

er større enn det forrige og dobbelt så lang, 

hele 210 meter og luksuriøst innredet. 

Skipet skulle kunne seile tur retur Australia 

uten å bunkre kull. 

Problemene sto nå i kø; budsjettene ble 

overskredet, framdriften forsinket, det var 

uenigheter om hvem som hadde ledelsen, 

materialer forsvant, samt en rekke andre 

tekniske problemer. Brunel solgte til og 

med sitt private sølvtøy for å viderefinansi-

ere skipet. 

Da skipet skulle sjøsettes til beskuelse av 

en folkemengde som hadde betalt inn-

gangspenger, satte skipet seg fast i gjørma 

da bremsene til en vinsj sviktet. Brunel ba 

sin gode venn Robert Stevenson om råd 

som da var syk og sengeliggende. Sammen 

fant de en løsning på å få det enorme ski-

pet sjøsatt. De tre 

neste månedene ble 

skipet sakte og sik-

kert lirket ned i Them-

sen. 

Brunel som var ar-

beidsnarkoman had-

de drevet rovdrift på 

seg selv i tre tiår, han 

røkte 40 sigarer til 

dagen og hadde fått 

nyresvikt. Under sjø-

settingen faller han 

om med et hjerneslag, ti dager senere dør 

han i en alder av 53 år. En måned etter dør 

Robert Stephenson. To industrielle giganter 

var da gått bort. 

Skipet var langt forut for sin tid, og med 

sviktende passasjerer, kun 35 over Atlan-

teren, ender skipet opp som kabelfartøy og 

blir senere hugget opp.  

### 

The Great Eastern ble brukt som kabelfartøy før det ble hugget opp. 

Bilde tatt fra det første forsøket på sjøsetting. 

The Great Eastern under byggingen. Dette var dobbelt så langt som verdens nest lengste. 
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Påsketreff i Haugesund 
Tekst & foto: Øyvind Flatekvål 

 
Langfredag arrangerte After Dark 
Van&Truck påsketreff for 
motorkjøretøyer på Rådhusplassen i 
Haugesund. Her var det en god blanding 
av kjøretøyer, med overvekt av 
amerikansk bil.  

 

 
Tøff Harley Davidson 
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Caterham Super Seven 1958 De Soto Firesweep 

Opel Manta GSI er et sjeldent syn 

Pen Volvo Amazon herregårdsvogn med mye tilbehør. USA-

bøyler på støtfangerne, gangster cap, tidsriktig takgrind og fete 

felger gjør at den skiller seg ut i mengden. 
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Påsketreff i Haugesund 
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Heftig hot rod! Datsun 240Z 

 

Campinginnredet 1970 mod. Volkswagen T2 er den perfekte sommerbilen. 

Denne utgaven har forhøyet tak, veldig praktisk i denne type bil. 
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Fra gamle dager 

 

 

Lastebiler ble ofte brukt når lag og foreninger deltok I 17.mai toget i gamle dager. Her en 30-talls Dodge lastebil 

Turnforeningen viser fram sine akrobatiske kunster bakpå en Chevrolet lastebil 
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TERMINLISTE 2019 
I sommer halvåret er det kjøretur med Cab & Co hver 
onsdag kl 1800 
JUNI: 
• 25.JUNI: Årets grillfest på Særheim kl 1800 
JULI: 
• 6.JULI: Sjøormløpet i Seljord 
AUGUST: 
• 1.AUGUST: Styrkeprøven 
• 10.AUGUST: Minneløpet 2019, start fra Særheim 

kl 1000 
• 25.AUGUST: Hafrsfjordagen, Sola Flymuseum 
• 27.AUGUST: Medlemsmøte kl 1900 på Særheim 
SEPTEMBER 
• 24.SEPTEMBER: Medlemsmøte kl 1900 på Sær-

heim 
OKTOBER: 
• 29.OKTOBER: Medlemsmøte kl 19 på Særheim 
 
Det tas forbehold om feil datoer og event.endringer. 
Har du noe vi har glemt send oss en mail på   
post@gammelbilen.no 

Referat Styremøte 6.Mars 2019    
Møtested: Hos Trond i Mor Åsesvei 1, Stavanger                      

Tilstede var: Trond G. Rasmussen, Odd Arild Sundsteigen, Stei-

nar Ødemotland og Arnt Frode Michaelsen. Åge Svendsen var 

ikke tilstede.                                                                                     

Referat fra sist styremøte opplest og vedtatt.                            

Aktiviteter siden sist: 

Medlemsmøter:29 Januar, Leif M.Skare fortalte om Motor-
konvoien 2019, ca 70 personer møtte. 26 Februar, 73 
personer møtte, foredrag om LMK. 

Medlemsmøter/arrangement Våren/sommeren 2019: 
Medlemsmøter: 26 Mars årsmøte med valg. April og mai, 

prøver å få tak i folk som kan holde foredrag om noe 
oljerelatert.  

Innsatspokal for 2018: Blir gitt til Dugnadsgjengen v/ Arthur 
Fjermestad 

Terminliste for 2019: Kommer på trykk i blad og oppdatert 
liste ligger på nett. 

Spilehjulsløpet 2019: 1 Juni, start og stopp på Særheim. 
Nasjonal Motordag 2019: 9. Juni, mulig vi lager noe arrang-

ement på Særheim.  
Delemarked på Særheim: 12. Mai på Særheim. Mulig å 

komme å selge deler.  
Motorkonvoien 2019: Informasjon ligger på nettsiden. 
Vestlandstreffet 2019: Blir i Haugesund 14-15. Juni. 
LMK årsmøte, hvem reiser?: 30. Mars. Odd Arild reiser og 

en til men uavklart hvem dette blir.  
Medlemslokale/museumslokale/Særheim: 

Styre til Museums komiteen: Har muligens fått noen perso-
ner inn i komiteen.  

Renhold, hva gjør vi?: Sjekker om noen medlemmer har 
mulighet.  

Dugnader kjeller: Dugnaden pågår – men håper flere kan 
delta.  

Leiepriser/kjeller/museum: Prøver å få tak i noen som er 
interessert i å leie, og ser på priser på oppgradering av 
kjeller.  

Kostnad/budsjett: Har et budsjett å følge, men må se på 
eventuelle utgifter som kommer ved utforutsatt hen-
delser.  

Regnskap/økonomi: 
Kontingent innbetaling: Ca. 100 personer som ikke har be-

talt per. 6. Mars.  
Spilehjulet: 

Sjekke kostnad trykking flere plasser: Har sjekket opp pri-
ser, men har foreløpig den billigste plassen.  
 

Eventuelt: 

Neste styremøte: Blir i Mai.  

 

Steinar, referent. 

 

Referat årsmøte 26.mars 2019        
Møtested: Særheim 
Antall oppmøtte: Ca. 45 stk.                                                        
Åpning, styret ønsker velkommen: Styret åpnet og ønsket vel-
kommen. 

Godkjenning av innkalling, valg av ordstyrer og referent: Inn-
kallingen, valg av ordstyrer og referent ble godkjent. Ole 
Viland og Gøran Christiansen skrev under protokollen.  

Årsberetningen fra 2018 ble opplest og godkjent. 
Regnskap for året 2018: Regnskapet fra 2018 ble opplest og 

godkjent. Vi fikk inn 37 000,- i inngangspenger og 37 000,
- i salg fra cafeen. 44 000,- i leie av kjøretøyplass. Vest-
landstreffet gikk med 30 000,- i overskudd. 140 000,- i 
medlemskontingent. Ca. 20 000,- i gaver. LMK 20 000,- i 
moms tilbake. 4000,- av Klepp kommune.  
Noen av utgiftene var 130 000,- i leie av lokale. Ca. 
630 000,- i oppussing. 30 000,- i spilehjulet. Gikk ca. 
500 000,- i underskudd i fjor.  

Innkomne forslag: Kom inn spørsmål angående medlemskon-
tingent og betaling vedrørende dette. 

Valg v/valgkomiteen: Valg av ny Nestformann og Styremed-
lem. Geir Foss erstatter Åge Svendsen og Tor Steinar 
Raugstad erstatter Trond G. Rasmussen. Dette ble god-
kjent og vedtatt.  

Innsatspokalen for 2018 gikk til: «Dugnadsgjengen».   

Steinar, referent. 



Nytt fra styret 

 
 

Returadresse: Gammelbilens Venner, 
Postboks 3029 ,  
4095 Stavanger 
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