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Etter en spesiell og rolig 
vår hvor det meste har 
dreid seg om Corona-
virus, så begynner 
endelig ting å røre på 
seg igjen. For mange 
har situasjonen i vår 
vært vanskelig sosialt , 
og ikke minst økono-
misk for de som har 
mistet inntekt på grunn 
av nedstengningen.  For 
andre har det faktisk 
vært et kjærkomment  
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avbrekk i en travel hverdag når ting har stoppet opp litt. 
Uansett så ser det lyserer ut nå, men vi må på ingen måte tro 
at vi kan legge forhåndsreglene på hylla enda. Husk å følge 
smittevernreglene i tiden fremover også! 
For Kjetil Fuhr og Mark Leffin førte corona situasjonen til en 
noe annerledes Danmarkstur enn forventet i vår, denne turen 
kan du lese om i dette nummeret av Spilehjulet.  
Også Stein Roar Melin har vært mye på tur de siste årene, 
mye i England. På side 10 og 11 deler han fine bilder fra noen 
av disse turene. Tusen takk til Kjetil, Stein Roar, Odd Arild og 
Gaute for bidrag til bladet! 
Hvis du har stoff til neste nummer av Spilehjulet så er 
deadline 1.september. Ønsker alle gammelbil-venner en fin og 
smittefri sommer!                                                                          
Mvh. Øyvind 
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Formannens ord 

Hei alle gammelbilens venner!!! 

Dette har vært noen spesielle 3 måneder, alt snudd på hodet over 

natten. Vi har mått kanselere alle arrangementer og møter. 

Bilmuseet har vært stengt i 3 måneder, men har så smått åpnet fra 

14.juni.  Mange flott treff ellers i Norge har måtte avlyses. Noe å 

glede seg over er at vi år fikk et «skikkeligt» 17.mai tog, det var 

bilkortesjer over alt i vårt landstrakte land. 

 

   NYE MEDLEMMER i Gammelbilens Venner 
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Alt går ikke alltid som det skal, jeg takket for meg som 
formann etter 10 år i forrige Spilehjulet, men korona 
har fått utsatt årsmøtet slik at det ikke har vært noe 
valg enda. På augustmøtet så liner vi opp stoler som en 
kinosal med god avstand og tar vårt årsmøte 25.august. 
Det vil på dette møtet ikke bli noen servering, vi tar 
vekk bordene for å få plass til nok stoler. 
Vi fikk tildelt korona støtte på kr 16000,- fra Spare-
bankstiftelsen på Klepp, vi søkte også Lotteritilsynet om 
koronastøtte og fikk innvilget kr 32000,- 
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Vi ønsker alle nye medlemmer hjertelig velkommen 
og vi håper at vi ser dere på våre arrangement. 

Ellers fremover så er det stadig mange arrangemen-
ter som er utsatt/avlyst, følg med på Facebook eller 
vår hjemmeside for oppdateringer. Vi vil arrangere 
Minneløpet 8.august, men uten at en blir usatt for 
nær kontakt med andre, når vi kjører så holder vi jo 
god avstand. 
Ellers så har i dette bladet skrevet om det nye inne 
bevaring av kulturhistorie, kjøretøy skal i en prøve-
ordning kunne søke om midler til bevaring av kjøre-
tøyhistorie. 

Med gammelbil hilsen Odd Arild 
 

  

• Svein Apeland, Vigrestad 
• Odd Egil Ims, Sandnes 
• Sigve Olseth, Nærbø 

• Richard Kleppa, Sandnes 
• Rune Lode Fredriksen, Sandnes 
• Njål Dagfin Gramstad, Nærbø 

 

 

 

MINNELØPET 8.AUGUST KL 1100 
 På grunn av koronavirus og alle tiltakene som må gjøres 

så må vi gjør en endring på opplegget med Minneløpet. 
Vi starter som vanlig fra Særheim kl 1100 og kjører en 
løype i distriktet, det vil være innlagt konkurranse med 
premiering, som vanlig. Det vil ikke bli noen tilstelling 
etter løpet som vi pleier å ha på museet. Premie til beste 
kjøretøy vil bli utdelt like etter målgang. Har dere noen 
kommentarer eller tips kontakt Odd Arild på SMS 
45416436 eller på mail post@gammelbilen.no 



Kulturminnefondet lanserer støtte til rullende 

kulturminner 

– Kulturminnefondet har fått mange henvendelser og flere søknader om støtte til rullende materiell, forteller styreleder Tine 
Sundtoft. 

Bakgrunnen er et ønske om å sidestille rullende og bevegelig materiell med flytende kulturminner, som båter og fartøy, som i 
dag kan søke Kulturminnefondet som støtte. Styret i Kulturminnefondet har derfor enstemmig besluttet å etablere et prøve-
prosjekt for rullende og bevegelige kulturminner. 

– Anerkjennelse 

Kulturvernforbundet, som blant andre har Rutebilhistorisk forening, Norsk Jernbaneklubb og Landsforbundet av Motorhistoris-
ke Kjøretøyklubber som medlemmer, har arbeidet i mange år for at bevegelige kulturminner skal inkluderes i tilskuddsordning-
er. 

– Dette er en sterk anerkjennelse av disse kulturminnenes betydning og de tusenvis av frivillige som jobber med å bevare, 
istandsette og tilgjengeliggjøre historiske kjøretøy og transportmidler. Historien til disse kulturminnene er også historien om 
det moderne Norge. Det er derfor svært gledelig at Kulturminnefondet nå etablerer denne ordningen som vi og flere av våre 
medlemsorganisasjoner har etterspurt i lang tid, sier en glad generalsekretær i Kulturvernforbundet, Toril Skjetne. 

Politisk utvikling 

I stortingsmelding 16 (2019-2020) om kulturmiljø legges det frem nye mål i kulturminnepolitikken, som vektlegger engasje-
ment, bærekraftig utvikling og bevaring av kulturmiljø i et større perspektiv. 

– Den nye stortingsmeldingen på kulturminnefeltet vender seg mer mot helhetlige kulturmiljø, og med denne utviklingen åp-
ner vi for et prøveprosjekt med støtte til rullende materiell, sier direktør Simen Bjørgen i Kulturminnefondet. 

Kulturminnefondet har hatt tett dialog med Klima- og miljødepartementet om nyorienteringen. 

– Vi er også glad for at kulturmiljømeldingen peker på at det ikke eksisterer gode nok tilskuddsordninger for de rullende kultur-
minnene, og at regjeringen i oppfølgingen av meldingen vil se nærmere på hvordan slike tilskuddsordninger skal utformes. 
Prøveprosjektet til Kulturminnefondet er et viktig skritt i riktig retning, legger Skjetne i Kulturvernforbundet til. 

Prøveordning 

Støtte til rullende kulturminner er et prøveprosjekt med oppstart 1. januar 2021, og ordningen skal evalueres etter ett års va-
righet. Rullende og bevegelig materiell omfatter et bredt spekter når det gjelder type, alder og historikk, og i søknadsbehand-
lingen kommer Kulturminnefondet til å se på følgende forutsetninger: 

Del av kulturmiljø 

Allmenn tilgjengelighet 

Alder, historikk og opprinnelig samt ny bruk 

Opprinnelighet og norsk brukshistorie 

Kulturminnefondet er et lavterskeltilbud som gir private eiere og frivillige organisasjoner økonomisk støtte til bevaring av ver-
neverdige kulturminner. Målet er at et mangfold av kulturminner og kulturmiljøer bevares og kan benyttes i fremtidig opple-
velse, utvikling og verdiskaping. Kulturminnefondet har ingen søknadsfrist, og søknader sendes elektronisk på kulturminnefon-
det.no. 
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Unikt samarbeid med NAF om egen veteranbiltest. 
 Bakgrunn: 
Den tragiske ulykken på Rjukan i 2018 hvor 5 mennesker i en veteranbil omkom, har engasjert svært mange i 
veteranbilmiljøet. Vi har ingen å miste, og samtidig kan vi ikke ha en situasjon hvor det reises tvil om sikker-
het og vedlikehold på veteranbiler. Siden stadig flere veteranbiler fritas for Periodisk Kjøretøykontroll (PKK), 
enten om de er førstegangsregistrert før 1960 eller er såkalt bevaringsverdige og fritas fra passerte 50 år, er 
det viktig at vi har en mulighet til å få kontrollert våre kjøretøyer likevel. Ikke alle har forutsetning til å vurde-
re teknisk tilstand på eget kjøretøy, og vi har alle et lovpålagt ansvar for at eget kjøretøy er i forskriftsmessig 
stand. 
LMK ble derfor kort tid etter ulykken kontaktet av Norsk Veteranvogn Klubb ved Sven Erik Bjørnrud og Knut 
Larsen. Også tidligere medlem i LMKs forsikringsutvalg, Claus Lund, engasjerte seg i saken. Vi så her etter en 
mulighet for at LMK kunne etablere en frivillig ordning for å kontrollere teknisk tilstand på nettopp den grup-
pen kjøretøy som faller utenfor PKK-systemet. 

 NAF ser behovet og ønsker et samarbeid: 
Initiativtakerne sammen med generalsekretær Stein Christian Husby i LMK kom etter hvert i kontakt med tek-
nisk sjef Lars Benny Holøs i Norges Automobilforbund (NAF), som både så behovet og de mulighetene NAF 
har til dette gjennom sitt landsomfattende service-nettverk bestående av verksteder og kontrollstasjoner, – 
totalt 47 samt mobile løsninger i Troms og Finnmark. NAF har både kunnskapen, samtidig som de har en stor 
organisasjon som evner gjennomføring og opplæring ved behov. 

 «NAF Veteranbiltest» et faktum. 
Det var en gledens dag når avtalen mellom NAF og LMK ble underskrevet 08.06.2020. Testen er nå tilgjenge-
lig på alle NAFs teststasjoner. Tilbudet er åpent for alle, enten man er NAF-medlem eller ikke. Prisen er 1095,
- for NAF-medlemmer og 1295,- for ikke-medlemmer. 
Anbefalt testfrekvens er minimum hvert 5. år. Det blir ikke sendt ut noen innkalling fra NAF. 
Bestilling av veteranbiltesten skjer direkte ved henvendelse til NAF. 
Testen, som er utarbeidet av NAF i samarbeidet med LMK, setter hovedfokus på det tekniske hvor sikkerhe-
ten er satt i høysetet. Den er personlig og vil ikke bli rapportert videre til offentlige myndigheter. Kjøretøyets 
eier vil få en rapport over alle fastsatte testpunkter samt en samlet oversikt over feil og mangler ment for 
videre utbedring. 

 Viktig at bevegelsen tar ansvar – sikkerhet er en forutsetning for videre bruk. 
Det har vært få ulykker med veteranbiler. Det er vesentlig at dette også er en tendens som fortsetter. Mangel 
på moderne sikkerhetsutstyr, bidrar lett til et mer alvorlig skadeomfang dersom ulykken først er ute. Det er 
derfor viktig at vi påser at kjøretøyene våre holder god teknisk kvalitet, som sammen med riktig bruk holder 
oss borte fra ulykkesstatistikken. 
NAF Veteranbiltest er et viktig tilskudd hvor vi har muligheten til en «andrelinjevurdering» og kan dokumen-
tere at vi har gjort det som forventes av oss. Klarer vi dette, kan vår veteranbilhobby ha en lang og lys fremtid 
på norske veier. 
 Her er en kort oppsummering: 

•         NAF, i samarbeid med LMK, tilbyr en teknisk sikkerhetskontroll av din veteranbil, eldre enn 50 år. 
•         Denne er frivillig, og testskjema gis ikke ut til andre enn bileieren. 

•         Testen er tilgjengelig for alle, enten du er medlem av en LMK- klubb, Amcar eller ingen klubb. 
•         Testen kan bestilles på alle NAFs 47 kontrollstasjoner. 

 Med vennlig hilsen 

Stein Christian Husby 

Generalsekretær LMK 
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Som mange er kjent med så har undertegnede opp gjen-
nom årene dratt mye forskjellig ut fra låver og kjellere, og 
skauen med. Hvorfor jeg har brukt så mye tid på denne 
aktiviteten er jeg sannelig ikke helt sikker på, men tanken 
har for det meste vært å få berget disse skattene før de har 
gått i pressa hos Knoksen, eller før de har endt opp i 
gjenvinningscontainerne til all verdens ihuga miljø-
fanatikere. Og for de av oss som er bevandret i det gamle 
testamente, så er jo historien om Metusalem som ble over 
400 år gammel nokså kjent, så jeg har egentlig ikke sett 
problemet, det må jo være mulig å gå i sporene til salige 
Metusalem hva livslengde angår! 
Men så har jeg altså enkelte bekjente, de regner seg 
visstnok som gode venner, som har vært frampå med at 
jeg kanskje ikke bør regne med en levealder på sånn om 
lag 400 år, og at jeg kanskje burde redusere samlingen 
min en smule. Misunnelse kaller jeg normalt slike innspill, 
men med alderens rett så har det sneket seg inn en tanke 
om at disse gode vennene muligens har et poeng! Så 
derfor har jeg begynt å slippe videre en del av mine høyt 
elskede skatter, men kun til mottakere som vil og evner å 
få satt disse bilene det gjelder i stand igjen. Og med det 
har jeg endret litt status i fra å være en kjøretøybevarer, til 
å bli en som berger kjøretøy for videre foredling hos 
andre.  Det lever jeg fint med! 
 
Sommeren 2019 var jeg på bilferie i Danmark, og ett av 
mine mål var å besøke det Danske Škoda Museum, da 
Škoda er en produsent jeg har hatt sansen for helt siden 
jeg var liten gutt, og fordi at jeg opp gjennom årene hadde 
samlet på meg et antall gamle Škoda, biler som fortjente 
en bedre skjebne enn å bli spiker til en låvevegg.  
Besøket på museet ble en trivelig opplevelse, her sanset 
jeg fort at det stod dedikerte og hengivne Škodaentusiaster 
bak, de hadde fått samlet og satt i stand en imponerende 
samling med Škoda, også så jeg at museet manglet flere 
av de modellene som jeg hadde tatt vare på, kunne 
muligens dette være rette plass å få avhendet mine biler 
for videre bevaring? 
 

 

 
 
 
 
 

 
Fra Danske Škoda Museum: 1949 Škoda 1101 

 
Min beskjedenhet til tross, så kom jeg i kontakt med 
formannen i den Danske Škoda klubben, Edvin Hansen, 
og det hele endte med at jeg ble invitert hjem til ham 
privat hvor vi både fikk snakket Škoda, samt at jeg fikk 
vist ham bilder av de biler jeg hadde stående, og fikk spurt 
om Škoda Museet eventuelt kunne være rette plass for 
mine objekter. Og det ble full klaff, mine danske venner 
ble svært interessert i totalt 4 av mine biler, ganske enkelt 
fordi disse bilene i dag er sjeldne å finne, og særlig den 
ene, en 1102 stasjonsvogn i fra sent 40/tidlig 50 tall, er 
utrolig sjelden. Dette er en bil som jeg hentet ut ifra et 
falleferdig uthus i nordfylket for om lag 20 år siden, vel 
vitende om at jeg ikke ville finne flere av denne utgaven. I 
tillegg hadde jeg 2 stk. 56 modeller av 1201 varebil, de er 
heller ikke dusinvare lengre, samt at Edvin ville svært 
gjerne overta min 99 modell Felicia Fun pickup, en bil 
med omfattende behov av karosseriarbeid, arbeid som 
ligger utenfor mitt kompetanseområde, men som Edvin 
ikke har problemer med å ordne opp i. 
 

 
 
Škoda 1102 stasjonsvogn i fra sent 40/tidlig 50 tall, er en 

utrolig sjelden bil i dag. 

CORONA-TUR MED FORVIKLINGER
- EKSPORT AV GAMMELBIL I CORONAENS TIDSALDER! 

Tekst & foto: Kjetil Fuhr 
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Like før jul i fjor så fikk Elsa og jeg besøk her hjemme av 
i alt 5 danske venner fra Škoda klubben, og sammen med 
de så hadde vi en trivelig helg med full omvisning på vårt 
museum, samt besiktigelse av mine biler. Det hele endte 
med at de ville overta alle 4 bilene til museet sitt, og jeg 
leverte Edvin og frue på danskebåten i Tananger med 
Felicia Fun, nå påsatt danske prøveskilt, og de kjørte bilen 
uten problemer av noe slag ned til Fyn, hvor bilen har fått 
påbegynt sin nødvendige behandling. 
Da gjenstod kun 3 biler som skulle fraktes til Danmark, og 
hvordan løser vi det på enkleste og billigste måte? Jeg har 
en god kompis ved navn Mark Leffin, Østtysker av opp-
rinnelse og en mekaniker av den gamle skolen i tillegg til 
at han er gammelbil entusiast. For noen år siden gikk han 
til anskaffelse av en tidligere brannbil i fra Haugesund, en 
Hino med skap, og denne brukte han til å frakte hjem sin 
unike Komnich 4 sylindrete traktor i fra 1923, en traktor 
han har arvet etter sin far, og som er det eneste kjente 
eksemplaret som finnes av denne modell. Hino er blitt 
utstyrt med både kjøreslisker og elektrisk vinsj, og har vist 
seg utmerket til å frakte ymse sorter kjøretøy i.  
 

 
1201 i skapet og 1102 på henger bak Hino’en 

 

 
«Akutt forurensing»- ja mon det? Mark Leffins Hino gjør 

jobben som veteranbil-transporter. 

 

Dermed så endte vi opp med 1 Škoda i skapet på Hino, og 
1 Škoda på henger bak, samt den siste bilen på henger bak 
min Ford Transit. Torsdag 12 Mars i år var vi ferdig lastet 
for avgang tidlig om morgenen fredag den 13, billetter var 
ordnet god tid i forveien i fra Kristiansand til Hirtshals, og 
alt var ordnet og avtalt med danskene.  
 

 
Pause på Vigeland 

 

 
Den andre 1201’en på henger bak Transit’en 

 
Og torsdag den 12 mars snus alt plutselig på hodet, for da 
innføres det med øyeblikkelig virkning en rekke tiltak 
grunnet Coronaepedimien! Bingo!!!Hva gjør vi? Alt av 
tilgjengelig info sjekkes, det er ingen problem å ta av sted 
så lenge vi befinner oss innenfor Nordens grenser, med 
andre ord, vi setter av sted! 
Ferge fra Kristiansand kl. 17, ingen problem! Ankomst 
Hirtshals kl. 21, ny melding, Danmark stenger grensene 
neste dag kl. 12! Ok, vi befinner oss i Danmark, og på Fyn 
sitter Škodafolket og venter på 2 nordmenn og 3 gamle 
biler, så vi begir oss sørover og er framme kl. 0130 på 
natten. En liten matbit før vi går i seng, opp kl. 0700 og 
sjekker nettet, ingen informasjon. Prøver å ringe Colorline 
etter frokost, over 2 timers venting på telefon, trykk 
stjerne og nr. så skal vi bli oppringt når de har ledig 
operatør. Sjekker nettet igjen, alle fergeavganger til Norge 
er kansellert denne dagen, og vi har ferge tilbake neste dag 
kl. 12, planen er å laste Mark sin henger inn på Hinoen, og 
koble min henger på lastebilen med Transiten på henger 
for å redusere fergekostnaden hjem. 
Kjappe beslutninger må tas, det blir å hive seg rundt, kjøre 
til et lager å få losset de 3 gamle – Škoda’ene, inn med 
henger på Hino, fylle fullt med diesel også full fart retning 
Sverige via broene først til Sjælland og deretter over til 
Sverige før de også stenger grensen. Trygt ankommet 
Sverige får vi beskjed om at alle som har vært i Danmark 
må 14 dager i karantene ved hjemkomst, så dermed visste 
vi hva vi skulle gjøre de neste 2 ukene. 
Det er langt fra Malmø til Svinesund, men vi kom oss 
trygt inn i Norge utpå kvelden, og ved midnatt stoppet vi 
ved en bensinstasjon i nærheten av Horten, Mark har en 
smal køye bak setet i Hino, mens jeg krøllet meg sammen 
i setene i Transiten med et gammelt ullteppe over meg, 2 
jakker og strikkelue godt nedover ørene, for utenfor både 
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striregnet det og det var bikkjekaldt. Våknet halv 3 av at 
tennene spilte kastanjetter, fikk fyrt opp bilene og kjørte i 
ett strekk hjem hvor jeg ankom akkurat 0900, klar for 14 
dagers karantene! 

 

 
Bilene trygt plassert hos de danske Skoda-entusiaster 

 
Hva kan vi si? Bilene er havnet en plass hvor de vil bli 
fikset og tatt vare på, et sted hvor de utfyller historien som 
vises på museet, og hvor jeg kan reise ned når jeg lyster 
og besøke mine nye venner i den Danske Škoda klubben, 
en klubb jeg nå er medlem av siden det fortsatt befinner 
seg et par Škoda her hjemme, og dukker det opp flere som 
må reddes så er det ikke godt å si om jeg klarer å la være, 
den sitter hardt den lidelsen der. 
Og både Mark og jeg syntes det var en fin tur! 
 
Bildene videre er fra Danske Škoda Museum: 
 

 

 
1938 Škoda Popular Cab 

 

 
1979 Škoda 1203 Micro bus 

 

 
1976 Škoda 130 RS  

 

 
1958 Škoda 450 Roadster 
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Flott bensinpumpe på museet 

 
Johannes Sunde har restaurert denne flotte bensinpumpen 
som nå står utstilt på Rogaland Bilmuseum på Særheim.   
Pumpen ble opprinnelig brukt som dieselpumpe hos 
entreprenør Espeland Sand & Betong i Bjerkreim 
Johannes kjøpte pumpen, som er fra ca. 1960, for 4-5 år 
siden, og har lagt ned mye godt arbeid for å få den i stand 
igjen. Lyskuppelen på toppen av pumpa var ødelagt, og 
disse er sjeldnere enn hønetenner. Johannes laget en ny 
av to runde plafond taklamper som ble dekorert med BP-
logoer. Leif Skare hjalp til og laget et fint rustfritt bånd 
som holder de to lampene sammen. Arthur Fjermestad 
har også bidratt, han har lakkert pumpen i riktige farger, 
hvitt og grønt. 

Tekst & foto: Øyvind Flatekvål 

BP – British Petroleum  logoer gjennom tidene 
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Bilder fra Englandsturer 

  

På sine mange turer til utstillinger, treff og løp i England har Stein Roar Melin tatt mange fine bilder. På disse sidene 
deler han noen av dem med dere medlemmer. 

Tekst & foto: Stein Roar Melin 

Aston Martin Lagonda  

Bugatti Lamborgini Miura 

 
Fra depotet på Goodwood 

 
Derek Bell og Porschen som han kjørte i Le Mans 

sammen med Jacky Ickx. (Tatt på Classic car show, 

London.) 

Bildet av dette stjernelaget tok jeg på London Classic 

Car Show. Fra venstre: Tom Kristensen,Nr. 2 ??,Jacky 

Ickx, Derek Bell, Emanuel Pirro 
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                                 Store 1920-tallere på utstilling                                                                 Rød avdeling... 

Rolls Royce pick up. Sjelden. 

Tatt på Goodwood Revival.

Slik bygger de fortsatt Morgan i England. 

Ingen samlebånd. 

 

1954 MG EX179. Denne ble bygget for kaptein George 

Eyston for å sette hastighetsrekord på saltslettene i 

Utah i USA. Først med 918 ccm motor kom den opp i 

247 km/t. I 1956 fikk bilen en 1489 ccm twincam motor 

og kom da opp i 274 km/t. 

MG EX135 ble bygget i 1938, og ble satt opp med 

forskjellige motorer fra 2 syl. 500ccm til 1500ccm  for å 

kunne sette hastighetsrekorder i forskjellige klasser. 

A.T Goldie Gardner satte 6 internasjonale og 10 

amerikanske rekorder i klassen 1100-1500 ccm. Siste 

løp ble kjørt på Bonneville i USA i 1952, hvor Gardner 

ble skadet i et krasj. 
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Out-board motoren 
Verdens første out-board motor var fransk og het 
Motogodill (motor-roret). Oppfunnet av Gabriel 
Trouch. Motorakslingen henger her på skrå ned i 
vannet. I Norge ble prinsippet lite brukt, men i Østen 
har prinsippet overlevd helt opp til våre dager. Også 
amerikaneren Waterman laget en out-board motor 
tidlig i dette århundret. Norsk -amerikaneren Ole 
Evenrudstuen (Evinrude) fra Toten hadde adskillig 
større suksess med sine Evinrude totakts out-board 
motorer. Han var født i Norge 19/4-1877 og døde i 
Milwaukee i 1934.  
Han arbeidet med sin out-board motor fra 1906-1909. 
Da lanserte han sin 28 kg tunge og 1,5 hk sterke 
motor med sitt spesielle koniske giroverførings 
system. Firmaet ble sammenslått med Johnson Motor 
Company i 1936. Evenruds venn Ralph ble sjefen her, 
han døde i 1986. Ole Evenrud var en urolig sjel og 
skiftet jobber ofte, men fikk på denne måten stor 
erfaring. Han klarte også å lage en vogn som gikk 
uten hestekraft, men Henry Ford hadde som kjent 
større hell med sin vogn. Mange mener Ole Evenrud 
ikke ville ha kommet så langt alene, men han hadde 
en kone Bess som hadde teft, fantasi og forretnings-
sans. Ole Evenrud var også en omgangs-venn av 
herrene Harley og Davidson . Arthur Davidson var 
også nabo med Evenrud en tid i Milwaukee. Muligens 
fikk Arthur Davidson og William S. Harley låne 
verksted i Evenruds lokaler. Evenrud hadde allerede 
en motor klar da Harley og Davidson lanserte sine 
planer om en motor. Herbert Wagner som er Harley 
historiker , mener at Evenrud var involvert i hand-
starteren, todelt eksosventil, vippearmene til kammen 
og oljefremføringen til veiva. Også forgasseren skulle 
han ha hatt noe med å gjøre. Dette ifølge en 
sammenlignende studie av Evenruds motor. Fra 1914 
krediterte Harley og Davidsen Evenrud for sin hjelp. 
 

 

 
 
Fem norskproduserte påhengsmotorer er kjent. 
Svenskene laget en out-board motor Archimedes, som 
med en lett ombygging kunne monteres på en sykkel. 
Evinrude/Johnson benytter i dag et prinsipp de kaller 
Ficht fuel injector. Dette er et innsprøytingssystem 
som sprøyter inn drivstoff med 20 bars trykk etter at 
portene er lukket. Dette reduserer utslippene med 
75%. 
De gamle glødehode totakterne var " alt-etende ", de 
ble forsøkt kjørt på sildolje, tran, tretjære fra både 
løvskog og barskog, kreosot, palmeolje, skiferolje og 
lut fra papirmassefabrikkene. Langsomtgående 
dieselmotorer i skip er oftest to taktere(100-400 
o/min). Disse utstyres uten gir, har få bevegelige 
deler, men er høye, store og tunge konstruksjoner. 
 

 
MAN to-takts skipsmotor 

 
I 30-åra var hver sjette bil drevet med en totakts 
motor. 80% av alle motorsykler hadde totaktsmotor. 
 
Motstempel motoren 
Også Volvo følte konkurransen fra disse små lette 
totakts bilene. I begynnelsen av 1940 hadde de laget 
en fullskala tre-modell, PV 40 med totakts motor 
plassert bak. Motoren med betegnelsen GA var noe 
spesiell. Den hadde fire sylindre med åtte stempel, to 
i hver sylinder. Stemplene arbeidet mot hverandre 
parvis med forbrenningsrommet mellom seg. Dette 
var en totakts motstempel motor, prinsippet ble 
utviklet av Junker og Oechelhauser i 1893. Gassen 
strømmer her inn øverst i sylinderen fra en 
kompressor, det nedre stempelet styrte utløpsporten. 
(Spylingen av sylinderen i dobbelstempel og 
motstempel-motoren kalles lengdespyling). Motoren 
var utstyrt med Roots kompressor. Dette prinsippet er 
også benyttet i diesel motorer. Dette var egentlig et 
nedlagt prosjekt fra General Motors, som en av de 
ansatte ved Volvo hadde tatt med seg fra sin tid i 
Amerika. Prosjektet ble stoppet av Volvos tekniske 

TO-TAKTS MOTORENS HISTORIE- Del 2 
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sjef Gustav Larson. Han likte folk med nyskapende 
ideer, men foretrakk som kjent det sikre og utprøvde i 
serieproduksjonen. 
Commer produserte en liggende totakts tre-sylindret 
diesel motstempel motor som ble benyttet i lastebiler i 
noen år. Motstempel motorer ble forsøkt i 
motorsykler, men ble ingen suksess. Motorene får 
svært høye sylindere og krever derfor stor plass. 
 
Norsk Eksplosjonsmotor fra 1911. 
Direktør C. Th. Gislov og maskinmester Hjalmar 
Gustafsson av Heggedal, fikk patent nr. 21829 den 
24.januar 1911. Dette var en motstempel-motor med 
to sylindre. Det spesielle var at eksosgassene ble 
presset ut mot et turbinhjul som var festet til 
veivakslingen. Dette turbinhjulet var også lyddemper. 
Forløperen til eksosturboen? 
 
Trygve Thunes forbrenningsmotor 
Maskinist Trygve Thune fra Oslo fikk patent (nr. 
81701) på en motor som arbeidet etter et lignende 
prinsipp 25/6 1951. Her var det bare et stempel, men 
sylinderen var også bevegelig og festet til veiv 
akslingen med to armer. Sylinderen ble dratt nedover 
stempelet i motsatt retning av dette. Både stempel og 
sylinder var altså bevegelige mot og fra 
veivakslingen.  
 
DKW motor med ladepumpe 
DKW produserte en V-motor i 30- årene med 
ladepumpe, som de satte inn i en serieprodusert bil. 
Foruten de to arbeidssylindrene fantes det en større 
sylinder i blokka med et dobbelt virkende ladepumpe 
stempel som forsynte sylindrene med brennstoff. Her 
fantes ingen veivkammer spyling og ingen 
oljeblanding i bensinen. Veivhuset var fylt med olje. 
Motoren ble en fiasko da det viste seg at den fikk et 
enormt brennstoff forbruk. 
En lignende motor benyttet DKW i sin 250 ccm 
motorsykkel i 1938. 

 
 

DKW 250SS motor 

 
Villiers med trykksmøring 
Villiers produserte en sportsmotor for motorsykkel, " 
Brooklands" 172 ccm i 1920- årene med et 
automatisk smøresystem. Systemet var basert på at 
veivhuskompresjonen ble benyttet til å skape 

overtrykk i en oljetank som tilførte olje til 
smørestedene. Systemet forsvant etter få år. 
 
Lohmann motoren 
En annen spesiell totaktsmotor er den tyske Lohmann 
motoren. Den kombinerer prinsippet fra 
bensinmotoren og dieselmotoren. Den har en enkel 
forgasser, men benytter diesel som brennstoff. I 
ordinære dieselmotorer forbrennes brennstoffet etter 
hvert som det sprøytes inn. I bensinmotoren 
forbrennes brennstoffet fra gnisten og utover i 
blandingen. I Lohmann motoren komprimeres 
blandingen til den selvantennes og forbrenningen får 
karakter av en eksplosjon. Denne slag-aktige 
forbrenningen er svært skadelig for en motor. 
Motoren har vanlig pumping i veivhuset med 
oljeblanding. Sylinderen har en foring som kan 
forskyves manuelt slik at kompresjonen kan forandres 
(ved kaldstart, når motoren blir varmere osv.) 
Spylingen foregår i spiralformede kanaler langs 
stempelets overflate helt fram til forbrenningsrommet. 
Dette gir betydelig bedre kjøling og en effektiv 
spyling. Motoren er vanskelig å regulere og får enten 
en bankende gange (fortidlig tenning), eller et sterkt 
osende utstøt (for sen tenning med mye uforbrent 
brennstoff). 

 
18ccm Lohmann diesel to-takter ble brukt på sykler 

 
Dobbelstempel motoren 
I 1923 kom den østerriske Puch motorsykkelen fra 
Graz med dobbelstempel motoren med u-sylinder. 
Konstruktøren het Giovanni Marcellino. Prinsippet 
var utviklet i 1912 av Adalberto Garelli. Fordelen 
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besto i at spylekanalene kunne plasseres i den ene 
sylinderen, mens eksoskanalene kunne plasseres i den 
andre. Dermed fikk friskgassen små muligheter til å 
slippe ut av eksosporten. Omtrent på samme tid, fikk 
tyskeren Arnold Zoller patent på en dobbelstempel 
motor hvor den ene veivstanga var festet på en arm ut 
fra den andre veiva. Stemplene når øvre dødpunkt til 
litt forskjellige tider, slik at trykket i sylinderen kan 
falle, før innsugningen begynner. Videre vil 
utblåsningsporten stenge for innsugningen. Dette 
minsker skylleluft tapet. I totaktsmotorer med 
dobbelstempel blir kraftimpulsene jevnere fordelt og 
disse motorene får meget gode avbalanserings 
egenskaper. Varmebelastningen på skilleveggen 
mellom sylindrene er kritisk i slike motorer. Slike 
motorer finnes i østeriske Puch, engelske EMC og i 
tyske 
TWN.

 
Dobbelstempel motoren 

 
Dobbelstempelmotor med girforbundet veiv. 
Denne motoren ble konstruert av en hr. Lucas, 
prinsippet ble senere benyttet i en bilmotor. 
 
Dobbeldiameter motoren 
Prinsippet med å ha dobbel stempeldiameter i 
veivhuset, ble lansert tidlig i totaktshistorien, før man 
begynte å tenke på dreieventiler og bladventiler for å 
forbedre ladingen. 
 
Carter-motoren. 
Totaktsmotor med brennstoffpumpe. Her skjer 
spylingen momentant og oppnår en langt større 
fyllingsgrad 
 
Cross-motoren 
Denne motoren var utstyrt med en ventilsylinder for 
innsugningen. En slik Cross-rotary-valve ble benyttet 
på noen Jap-motorer. Se bilde under. 

 

R.C.Cross m.fl. 
Rundt 1935-36 hadde man på laboratoriet hos Cross 
en motor som hadde to kompressorer og en roterende 
toppventil og flere sylindre med liten boring og 
eksosportene i virksomhet på bunnen av slaget. Dette 
anså de fleste som ideelt den gang. Den ene 
kompressoren ville fore sylindrene med 
brennstoffblanding til et øyeblikk etter at eksosporten 
var lukket. Av økonomiske grunner skulle denne 
kompressoren bare tilveiebringe ren luft. Den andre 
kompressoren, enten roterende eller pumpe, skulle 
tilveiebringe en konsentrert mettet blanding som gikk 
til aksjon først etter at eksosporten var litt lukket. Små 
sylindre på grunn av stempelavkjølingen på så 
kraftige totaktere og en kraftig oljedusj på undersiden 
av stempelet var nok nødvendig. 
 
Høyeffektivitets totaktmotorer 
En motor som kombinerte roterende ventilsylinder og 
pumpesylinder ble i flere år hemmeligholdt i det 
engelske luftfartsministeriums hemmelige arkiv 
(1941). Om den kom til anvendelse vet jeg ikke. 
 
Duesenbergs prototype 
Luksusbil produsenten Duesenberg i USA, ville 
produsere en 8 sylindret Grand Prix motor på slutten 
av 1920 tallet. Vekt ,enkelhet og liter-ytelse fikk dem 
til å prøve denne motoren. Problemet ble ekstrem 
varme og prosjektet ble stoppet. 
 

 
Duesenberg Grand Prix racer 

 
Nesestempler 
I begynnelsen ble nesestempler benyttet i 
totaktsmotorer. Hensikten var å hindre at friskgass så 
lett ble blåst ut igjennom eksosporten. Disse 
stemplene var tunge og uhensiktsmessige og forsvant 
mere eller mindre etter at vendespylesystemet ble 
oppfunnet. På out-board motorer ble disse stemplene 
brukt lenge, helt opp til våre dager. Ofte ble de 
kombinert med membranventiler. 
  
Kjølevifte med turbo 
I 1948 konstruerte ungareren J.Pentelenyi en totakts-
motor med en turbovifte innebygd i kjølevifta. 
 
Vendespylesystemet 
Tyskeren Dr. Adolf Schneurle patenterte sitt 
revolusjonerende vendespylesystem, egentlig 
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beregnet for dieselmotorer, i 1925. Han var også 
konstruktøren bak den forholdsvis avanserte Gutbrod 
totakts innsprøytnings motoren som står i den norske 
Troll bilen. Aluminiums topplokket kom fra samme 
mann i 1931. 

 
Det var særlig dansken Skafte Rasmussen som hadde 
lykke med schneürle systemet i sine DKW-motorer i 
begynnelsen. Han benyttet også kompressorer på sine 
racer maskiner. Dette er igjen aktuelt i dag. Med 
schneürle systemet, forsvant de tunge nese stemplene. 
Etter krigen ble DKW til IFA og senere til MZ i Øst-
Tyskland. Totaktsmotorene var på denne tiden forlatt 
som racing motorer, men i Øst-Tyskland fortsatte 
utviklingen. 
 

 
MZ 125 ccm racer. Walter Kaaden konstruerte denne 

totakts race motoren i 1961, den første motoren som 

utviklet over 200hk pr. liter volum, uten overlading. 

 
Saab Sonett 1 
Saab kom med i hestekraft kappløpet rundt 1956. 
Sonett 1 het vidunderet og var en ren løpsvogn 
produsert i 6 eksemplarer. Motoren tok utgangspunkt 
i 748 ccm motoren som sto i Saab 93. Den fikk øket 
kompresjonen til 10,0:1 og en dobbelforgasser som 
matet de tre sylindrene gjennom noen støvsuger 
lignende rør.  

 
Den mest effektgivende motortemperatur fant de ut 
var ved 50 gr. C. For å oppnå det, måtte kjølevæsken 
tilføres helt "ny", som kom fra en separat tank. Det 

hete overskuddsvatnet slapp de ganske enkelt ut i 
luften. Dette ble regulert med to termostat styrte 
pumper. Tenningen kunne reguleres manuelt. Det var 
helt nødvendig fordi motoren ikke var enkel å starte 
for ukyndige. Motoren hadde ekstremt harde 
tennplugger av " surface gap"-typen og de ekstreme 
porttidene gjorde at den måtte kjøres på høye turtall 
når den først kom igang. Under 3000 o/min hadde 
motoren ingen nevneverdig effekt. Ved så lave 
omdreiningtall oljet også pluggene raskt igjen. 
Akselerasjonen var 0-80 km/t på 8 sek. Og toppfarten 
var 215 km/t. En dynamitt pakke dengang. Denne 
motoren kunne blitt til noe, men reglene for kjøring i 
gruppe 3 ble forandret slik at den ble uaktuell året 
etter. 
 

 
Saab Sonett I 

 
Thiokol totakt Dynastar motor. 
Prototypen ble utviklet rundt midten av sekstitallet og 
ble forventet brakt på markedet i 1968. Stemplene var 
her anbragt i et kors. Den inneholder fire par U-
sylindre i et og samme plan. Dette gir en perfekt 
dynamisk balanse og en meget kompakt oppbygning. 
Det anvendes dobbelstempler, fordi vekten av to små 
stempel er mindre enn et stempel av tilsvarende stort 
areal. Stempelstengene er innbyrdes forbundet. Er det 
behov for større ytelser, kan flere motorer forholdsvis 
enkelt monteres over hverandre. Kraften kan selvsagt 
også økes ved å øke sylindervolumet. Motoren kan 
benyttes både for diesel og bensin. 

 
Thiokol Dynastar motor 

 
 

Fortsettelse neste nummer.. 
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Tekst & Foto:Gaute Svindland 

1954 AWO 425 

Etter andre verdenskrig ble flere selskaper fra den tidligere 
våpen- og kjøretøyproduksjonen i den Sovjet okkuperte 
delen av Tyskla I 1948 ga det sovjetiske hovedkvarteret 
ordre om å utvikle en motorsykkel med 1-syl. 
firetaktsmotor med 12 hk og en toppfart på 100km/t. 
Sykkelen måtte ikke forbruke mer bensin enn 3ltr pr. 
100km. Den første modellen ble laget i 1949 og pilotserien 
på 25 sykler sto klar 1. mai 1950. Det sies at serien ble 
godkjent uten at de trengte å starte syklene, og direktøren 
på fabrikken pustet lettet ut for syklene var ikke klar til å 
startes. nd omgjort til sovjetisk aksjeselskap. Awtowelo 
med forkortelsen AWO var et slikt selskap som oppsto fra 
BMW anlegget i Eisenach som ble konfiskert i 1945. 
Produksjonen startet for alvor opp i 1950 og det ble en stor 
suksess. Det var stort sett bare 2-taktere å få kjøpt i Øst-
Europa på den tiden så produksjonen av AWO 425 var 
oppe 200 000 sykler i året. Sykkelen var stabil med kraftig 
ramme så mange monterte sidevogn. 

På en bensinstasjon i Stavanger traff jeg på en fyr som var ute 
og øvelseskjørte med sønnen sin. Sønnen kjørte på en helt ny 
Kawazaki 125,  men det var faren sin sykkel som fattet min 
interesse. Det var en fin AWO 425 1954 mod.  Awo 425 er en 4 
takts 250cm3 med kardang. Den ligner litt på en BMW og 
utgangspunktet for AWO 425 er BMW sin R23. 
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Awo 425 som er på bildene ble bruktimportert til Norge i 2008 og er en modell T. Det ble også laget en sport modell med 
to hk mer og sal i stedet for sete. 
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Fra gamle dager 

 

 

       Fiat i Egersund  
Bilen til venstre er en Fiat fra ca.1925. Den ser ut til å 
være av stor type , kanskje en modell 505? I bilboken 
1935 var det registrert en Fiat personbil på registrer-
ingsnummer L-4020 på mekaniker Karl Peder Ege i 
Egersund politidistrikt, det er mest trolig denne bilen vi 
ser her. 
 
 

        M/F Trippen 
På bildet under ser vi Buøy-ferja M/F Trippen på vei 
inn med bokbussen ombord, etter å ha vært på bokutlån 
rundt omkring på Buøy og Hundvåg. Med bussen 
ombord så var det i praksis fullt, ferja hadde plass til 4 
personbiler. «Trippen» som ble satt i drift i 1954 var, 
sammen med «Øybrua» og «Majoren», en av tre ferjer 
som gikk på denne strekningen frem til Bybrua åpnet i 
1978.  
«Trippen» og «Øybrua» ble begge bygget i Høllen i 
Søgne 
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TERMINLISTE 2020 
I sommer halvåret er det kjøretur med Cab & Co hver 
onsdag kl 1800 
 
AUGUST: 
 
• 8.august: Minneløpet kl 1100 fra Særheim 

• 22.august: Ryfylkeløpet, mer info kommer 

• 25.august: Medlemsmøte/Årsmøte med valg 

SEPTEMBER: 

• 29.september: Medlemsmøte kl 1900 på Særheim 

OKTOBER: 

• 27.oktober: Medlemsmøte kl 1900 på Særheim 

NOVEMBER: 

• 24.november: Medlemsmøte kl 1900 på Særheim 

Fyll med på nettsiden vår for oppdateringer med nye 

aktiviteter som blir lagt ut. 

 
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 11. mars 2020 

Referat Styremøte 2.april 2020 

Møtested: Rogaland Bilmuseum, Særheim 
Tilstede var: Geir Foss, Odd Arild Sundsteigen, Steinar Øde-

motland og Arnt Frode Michaelsen. Referat fra sist styremøte 
opplest og vedtatt. Arrangementer vår/sommar 2020: 

· Alle arrangementer/aktiviteter/møter i regi av gammelbilens 
venner er avlyst til 1. Juli pga. koronarvirus. Dvs. samtlige ar-
rangement bortsett fra Cap&Co som muligens kan avvikles. 

Nytt styre/utmelding fra styre: 
· Nestformann Tor Steinar Raugstad, har meldt seg ut av styret. 

Styret aksepterer utmeldingen. 
· Valgkomiteen jobber med nye kandidater til vervet. 
Valg av styre og verv via nett? 
· Ser på mulighetene til å stemme på kandidatene til styre via 

nettet. 
· Har også luftet muligheten om å ta hele årsmøtet digitalt. 
Kjellerutleie: 
· Lokale blir delt opp i 9 utleiebåser, en verksted del og en del i 

nordre ende der Kjetil Fuhr skal leie. 
Økonomi: 
· Ingen museumsinntekter eller kafeinntekter. 
· Har fortsatt inntekt på utleie, men råder noe usikkerhet. 
· Per 31. Mars har vi fått inn 109 000,- i kontingent (279 av 382 

personer). 
· Har per 31. Mars brukt 31 000,- på oppussing av kjeller i 2020. 
Museet: 
· Er stengt frem til 1. Juli. 
Steinar, referent. 

 

Møtested: Rogaland Bilmuseum, Særheim 
Tilstede var: Geir Foss, Tor Steinar Raugstad, Odd 
Arild Sundsteigen, Steinar Ødemotland og Arnt Frode 
Michaelsen. Referat fra sist styremøte opplest og ved-
tatt. Årsmøte gammelbilens venner: 
· Årsmøtet blir sannsynligvis utsatt pga. koronavirus. 
LMK årsmøte 28. Mars: 
· Blir sannsynligvis utsatt pga. koronavirus, men er 
per. i dag usikkert. 
Kjellerutleie: 
· Prøver å komme frem til gode løsninger ang. utleie. 
Er snart i mål med kjelleren. 
· Det har vært uenighet i styret om disponering av kjel-
leren, og vi jobber med å finne en løsning på dette. 
Eventuelt: 
· Ser på andre løsninger ang. medlemssystem. 
· Har sett på hvem som eventuelt er kandidat til inn-
satspokal. 
Steinar, referent. 

 



Nytt fra styret 

 
 

Returadresse: Gammelbilens Venner, 
Postboks 3029 ,  
4095 Stavanger 
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