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Så er vi i gang med en ny 
runde med korona-
nedstengning. Det betyr dess-
verre at museet er stengt 
fremover til ting normaliserer 
seg.  
Da blir dessverre det sosiale 
møtestedet for mange borte i 
en periode. 
For de som er på Facebook så 
går det imidlertid av å være 
«sosial» digitalt, Mons Haarr 
har opprettet en gruppe som  
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heter «Venner av Bilmuseet på Særheim». Ideen er at 
medlemmene kan legge inn tekniske spørsmål, bilder av egne 
biler og prosjekt osv. og planlegge å møtes for kaffe et sted. 
Et veldig bra initiativ som kan være et bra alternativ for 
«radling» på museet på søndager. 
Vi har også fått en ny fast spalte i bladet: Nytt fra museet. Her 
vil museumsbestyrer Kjetil Fuhr holde oss informert om hva 
som skjer på Særheim, og hvilke prosjekter de jobber med for 
å utvikle museet videre. 
Når som vinteren nærmer seg og vi skal holde oss litt i 
pandemi-modus blir det for mange mer tid til prosjekter i 
garasjen. Hvis du har eller vet om interessante restaurering-
sprosjekter som pågår, send gjerne en melding eller mail til 
undertegnede så blir det kanskje et besøk fra Spilehjulet. 
 
Hvis du har stoff til neste nummer av Spilehjulet så er 
deadline 1.mars. Ønsker alle gammelbil-venner en god jul, 
godt nyttår, og en fin vinter!                                                          
Mvh. Øyvind 
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Forsidebilde:  1979 Volvo 242 GT, eier Magne 
Kommedal.  Foto: Ruth Bø 
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Nye medlemmer i Gammelbilens Venner:

Stig Bjørvik, Stavanger Svein Arne Hapnes, Sandnes

Sigmund Sinnes, Sandnes Gaute Taksdal, Bryne

Anders Presterud, Sandnes Håkon Møller, Figgjo

Øyvind Braut, Kleppe Roy Olav Øvrebø, Sola

Thorvald Espedal, Sola Morten Bø, Kvernaland

Tore Skjæveland, Randaberg Dag Nedrehagen, Sandnes

Thor Arne Lie, Førresfjorden Mark Leffin, Bryne

Rolf Rørvik, Sola Atle Johnsen, Stavanger

Harry Saurdal, Lye

Høsten ble ikke helt som vi hadde håpet, selv om det ble åpning i regelverket for å holde museet åpent, dog uten servering, og

vi fikk avviklet medlemsmøte i oktober. I skrivende stund er museet stengt på ubestemt tid, vi er nødt til å forholde oss til de

forordningene myndighetene kommer med, det vil dessuten være trist å bli første sides oppslag som pandemimuseet!

Vi har fått på plass en hel gjeng av våre entusiastiske medlemmer som deler oppgavene på museet mellom seg. Kjetil Fuhr har

tatt på seg oppgaven med å bestyre museet, og han har planer om å ytterlig forbedre en allerede god utstilling. Det er Kjetil

som kommer til å ta seg av utskiftinger i utstillingen, så det er han som skal ha henvendelser dersom noen av medlemmene

ønsker å ha kjøretøy i utstillingen.

Gammelbilens Venner står ansvarlig for Vestlandstreffet til neste år, og Einar Helland har påtatt seg arrangementsansvaret. Vi

hadde et håp om at Bergen Veteranvognklubb ville utsette sitt, allerede planlagte arrangement, med et år, men de bestemte seg

for å følge turnusen for hvert tredje år, og således blir det vår tur i 2021. Løpet blir lagt til første halvdel av juni, og Einar

kommer til å planlegge på en slik måte at det er mulig å bruke planen i 2024 dersom det skulle vise seg at pandemien setter en

stopper for arrangementet i 2021.

Vi har også Tronåsen i august 2021. Dette er som alltid et samarrangement mellom Agder Motorhistoriske og Gammelbilens

Venner. Mons Haarr og Ole Christian Simonsen har sagt seg villige til å være våre representanter i komiteen. Møtene har

ikke startet ennå, men på tradisjonelt vis er det Agdermedlemmene som bor rundt Moi som tar seg av det meste av det

praktiske. Løpet over Tronåsen er et arrangement som burde være gjennomførbart selv under løpende pandemiforordninger.

Vi har satt sekretæren Steinar Ødemotland i gang med å sortere medlemslisten på medlemmenes fødselsår. Tanken er med

dette som utgangspunkt å kalle inn noen av de «yngste» for å få ideer om hva den neste generasjonen av entusiaster synes er

spennende. Det er jo rimelig sikkert, at foruten Steinar, er styret befolket av personer i satt alder, og det er ikke sikkert vi er de

beste til å «fornye» Gammelbilens Venner.

Noe må vi finne på, vi ønsker jo at kjøretøyhistorien skal bli tatt vare på og spille en rolle også i de kommende generasjoner,

og da er det som «dagast» å starte noe som kan overta stafettpinnen.

Med Gammelbil Hilsen Leif M
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BESØK AV JÆREN GRÅTASSLAUG

Tekst: Kjetil Fuhr / Foto: Ruth Bø

På Jæren har vi en egen avdeling av foreningen
Gråtasslauget, en egen forening for den lille grå
traktoren som ble designet av en genial, kreativ
og sta ire med navn Harry Ferguson. Hans opp-
finnelser og innovasjoner må kunne sies å ha vært
den viktigste faktoren innenfor mekaniseringen
av landbruket i hele verden, og takket være hans
patent «The Ferguson System», en oppfinnelse
som gjør at ikke plogen hekter seg fast i steiner
og andre ting som sperrer i jordsmonnet, men i
stedet frigjør seg slik at traktoren forhindres i å
slå rundt med de følger det kan få, ja det systemet
har nok reddet et ukjent antall menneskers liv
siden gamle Harry fant opp sitt system.
Jæren Gråtasslaug sin Gråtassparade har i flere år
vært et fast innslag på Potetfestivalen som hvert
år arrangeres på Bryne, men i år så ble det hele
avlyst grunnet en verdensomspennende pandemi
som vi alle har fått kjenne på effekten av med alle
begrensninger og avlysninger som har preget året
2020.
Men de er litt sta disse Gråtassfolkene også, så
parade ville de kjøre uansett pandemi eller ei. Så
da tok de kontakt med undertegnede som både er
medlem i Lauget, samt har blitt tildelt ansvaret
for vårt flotte museum, og spørsmålet var om det
gikk å få til en parade i fra Bryne og opp til mus-
eet på Særheim. På Særheim ville de både grille
litt medbrakt samt få en titt på museet, og omgås
likesinnede på trygg coronaavstand. Selvsagt
svarte vi ja til en slik henvendelse!
Også er det slik at på Særheim har vi ikke bare et
flott museum, og en fast møteplass hver søndag
hvor alle gamle strie gammelbilentusiaster kan
samles for å leve ut sin intoleranse, vi har også et
flott uteområde hvor vi rår over store muligheter
til å kunne skape en motorhistorisk møteplass for
hele bredden av kjøretøyentusiaster, her har vi et
utmerket utgangspunkt for å drive framtidsrettet
bevaringsarbeid, det er bare å få til arrangementer
og et miljø som gjør at folk som kommer vil
trives og ønsker å komme tilbake flere ganger.

Gråtass-paraden ankommer Særheim

Typiske kjøretøyer på gårdene før i tiden: Gråtass og Opel Blitz

Gråtasser kom i alle varianter, både patinerte og restaurerte
eksemplarer.
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BESØK AV JÆREN GRÅTASSLAUG
Og da ble plutselig besøket av Gråtassfolket en
utmerket anledning til å invitere andre entusiaster
på besøk til oss lørdag den 26 September, vi har
ikke vært bortskjemt med så mange treffmulig-
heter i år, og nå plutselig kunne vi treffes utendørs
i trygge former, få sett litt på forskjellige kjøretøy,
og få pratet med gamle og nye bekjentskaper, og
når været var på vår side og bød på en av de flot-
teste høstdagene som tenkes kan, så ble det hele en
særdeles fin dag for de som stilte opp og tok turen
til Særheim. Til orientering så fikk vi 8 nye medle-
mmer den dagen, ikke verst bare det!
Pr. dags dato så vet vi ikke hvor lenge pandemien
vil prege vårt land og vår hverdag, vi håper alle at
vi til neste år sakte men sikkert kan vende tilbake
til livet slik vi hadde det før pandemien slo bena
under alt og alle. Jeg går med planer om både å
skape en ukentlig uformell møteplass på Særheim
hvor folk kommer innom med sine entusiast-
kjøretøy og møtes i uformelle former, ikke noe
program eller forpliktelser, kun godt drøs om vår
felles interesse, og forhåpentligvis en ordning med
noe godt å bite i, samt varm og kald drikke å få
kjøpt. Så kan vi skape litt ekstra enkelte ganger
med delemarked, firmapresentasjoner, særskilte
dager for franske kjøretøy, engelske, italienske,
japanske, amerikanske, mopeder, traktorer osv.
osv. Mulighetene er uendelige! Men først må vi
altså gjennomleve pandemien, utfordringen blir å
holde stand så lenge vi må for deretter å stå klar til
å slå ut i full blomst med forhåpentligvis en rekke
positive ringvirkninger for hobbyen vår.
Og med det så har jeg både fått sagt litt om den
fantastisk vakre dagen da Gråtassene æret oss med
sitt nærvær, samt at jeg har fått luftet litt av mine
vyer for hobbyen generelt, klubben og museet
spesielt, og ikke minst fått pekt på de muligheter
jeg mener ligger til rette for hobbyen vår på
Særheim! Takk for oppmerksomheten!

Mange andre hobby-kjøretøyer fant også veien til Særheim. Nærmest

ser vi Arthur Fjermestad sin flotte 1956 Packard Clipper

Volvo var godt representert på parkeringsplassen, med både

Amazoner, 240’er, 164, 780 og 850.
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Tekst & Foto:Gaute Svindland

Scooteren, designet som overleverer alle tider

Vi som har levd en stund er alle kjent med at Vespa var et vanlig syn på 60-

og 70 tallet. Den praktiske motorsykkelen som skjermet føreren mot regn og

vind ble levert i forskjellige motorstørrelser og var populære kjøretøyer

verden rundt.

Det hele startet i Italia rett etter krigen da behovet for et moderne og rimelig

transportmiddel var stort. Piaggio fabrikken som hadde begynt å reise seg

etter krigen lanserte i 1946 en motorsykkel med skjermet motor på 98cm3.

De kalte den Vespa som betyr veps på latin.

Salget gikk trengt i begynnelsen men innføringen av avbetaling gjorde at

flere hadde mulighet til å kjøpe seg et praktisk fremkomstmiddel.

Filmindustrien på 50-tallet var med å gi produksjonen et løft. Vespaen var

med i en rekke populære filmer og ble frontet av kjente skuespillere. Det

dukket etter hvert opp Vespaklubber i hele Europa og Vespa ble

lisensprodusert i en rekke land i Europa. I India, Brasil og Indonesia

produserte også Vespa på lisens så du kunne få kjøpt en Vespa stort sett over

hele verden.
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Vespa en ble etterhvert produsert i to forskjellige størrelser.

Du hadde «smal frame» med motorene 50, 90, 100 og

125cm3 og «large frame» med 125, 150 og 200 cm3

motorer. Det produseres fremdeles Vespaer og det siste nye

på markedet er elektriske scootere.

En rekke andre merker hev seg på scooter trenden med mer

eller mindre hell. Mv Agusta produserte en med navn

Chicco. Chicco ble produsert mellom 1959 og 1964 og

hadde en to-takt motor på 155cm3 på 5,5 hk. I dag er disse

sjeldne sykler da produksjonen var begrenset.

På et besøk hos et ivrig medlem i Gammelbilens Venner

fikk jeg se disse to fine representantene for klassisk scooter.

Begge er utrolig fint restaurert og fremstår som strøkne.

Vespaen er en 1962 mod. Vespa 150 på 150cm3 og med en

toppfart på 95km/t og MV Agustaen er en Chicco 150 på

155cm3.
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En artig sak på National Automobile Museum i Reno.

1937 modell Airomobile bygget av Lewis American Airways Inc. Med en 4 sylinder luftkjølt boksermotor på

2,13 liter og 60hk (SAE).

Designet av ingeniører fra den nedlagte Franklinfabrikken. Karosseriet er designet av John Tjaarda

designeren av Lincoln-Zephyr ble denne trehjulingen med framhjulstrekk kreert. Bilen ble mer enn 75.000

km rundt om i USA på en kampanje tur i 1937.

Den hadde ingen problemer med 130km/t og snittet 0,65 liter pr mil!!!

Den ble allikevel ingen suksess og denne prototypen er den eneste som ble bygget.

Tekst&Foto: Leif Skare
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Nytt fra museet

Framover vil vi ha en fast spalte i Spilehjulet

som omhandler hva som skjer på museet vårt.

Museet er selve navet i klubben vår, og jeg ser

det derfor som viktig både å informere om hva

som har hendt på museet den siste tiden, samt

presentere litt om planer som vi har for museet,

endringer som finner sted, og eventuelle andre

saker relatert til selve museet som måtte dukke

opp.

Som museumsansvarlig så synes jeg det er

viktig å ha et dynamisk museum, et museum

hvor det med jevne mellomrom endres på

utstillingen, et museum som viser bredden

innenfor hobbyen vår, og ikke minst det å skape

et spennende museum som frister våre

besøkende til å komme på nye besøk med jevne

mellomrom, og et sted hvor de gjerne tar med

seg venner.

Siden jeg er helt fersk som ansvarlig for museet

så er det mye å sette seg inn i, og jeg er helt

avhengig av noen gode hjelpere som stiller opp

og bidrar når det behøves, dette er dugnads-

arbeid og ingen har «heila vete» alene, så det å

ha gode medarbeidere er alfa og omega dersom

vi skal lykkes!

Noen regler må vi ha. Når et kjøretøy settes inn

på museet for en bestemt periode, så skal det

være på plass hele perioden som er avtalt. Dette

med å bryte opp utstillingen for å ta ut et

kjøretøy fordi det skal brukes er særdeles

uheldig. For det første er det mye arbeid, det

ligger mye logistikk bak utstillingen, og faren

for at det oppstår skader øker betraktelig når

biler må flyttes på, gjerder må fjernes, og andre

objekter blir dratt rundt slik at et kjøretøy kan

tas ut av utstillingen. Også er det samme jobben

når kjøretøyet skal tilbake på plass. Her må de

som har kjøretøy utstilt være lojale mot avtalen,

Tekst&Foto: Kjetil Fuhr
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og forholde seg til at kjøretøyet ikke er

disponibelt i den perioden det står utstilt på

museet.

Nå i høst har vi fått inn noen flotte kjøretøy, en

Austin A135 Princess fra 1954 er en flott

representant for rekken av flotte modeller som

ligger rett under Rolls Royce og Bentley i det

britiske kjøretøyhierarkiet, og en BMW M6

viser noe av det råeste og mest eksklusive i fra

Bayern. Også har vi fått på plass en Citroën BX

slik at også nye klassikere er representert.

For øyeblikket har vi sett oss nødt til å stenge

museet inntil videre grunnet Covid-19, det er

hverken kjekt eller ønskelig. Men, i stedet for å

henge med hodet så er vi en liten dedikert gjeng

som vil benytte denne perioden til å få på plass

noen nye attraksjoner, samt endre litt på selve

utstillingen. Og da er det greit å kunne ha litt

tid, og samtidig slippe å rydde alt etter hver økt

fordi at alt må være på G til neste åpningsdag.

Forhåpentligvis blir vi ferdig med alt vi har

tenkt slik at jeg kan fortelle om spennende

nyheter i neste nr. av Spilehjulet.
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Fra gamle dager 

 
Over til venstre: 1959 Chevrolet El Camino ved Bowitz Reisebyrå i Kirkegata. Dette var første året for denne 
modellen som var en pickup versjon av Chevrolet Bel Air/Impala. 
Over til høyre: Avisannonse fra Stavanger Aftenblad 1934 for Leif Bowitz Emigrasjons- og agenturforretning. 

Over: Her er et bilde fra Kirkegaten i Stavanger i 1950-årene.  Kirkegaten 34 var i mange år adressen til Leif 
Bowitz sin Emigrasjons- og agenturforretning og senere hans reisebyrå, som bl.a var agent for Cunard Lines. Sigve 
Bowitz importerte også flotte amerikanske biler. Her står en tidlig femtitalls Cadillac utenfor forretningen.          
Foto Olaf A. Ellingsen, Statsarkivet i Stavanger.
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Fra gamle dager 

 
Over: Annonse fra 1962 for Knoks Bilforretning som solgte japanske PMC. Prince Motor Company var eid av Nissan 
og forsvant som eget merke i 1966. Mange av de PMC utviklede modellene ble produsert videre som Datsun og Nissan. 

Over: I Spilehjulet nr.2-2020 hadde vi bilde av Buøy-ferja Trippen. Her står en 1953 Chevrolet og en Renault 4CV i 
ferjekø for turen over til Buøy. 
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MODERNE TOTAKTSMOTORER.

Noen mener bedre oljer, materialer, elektronisk styrte
smeresystemer, kanskje også kombinasjoner med
ventiler ( roterende ventiler?) kan gi totakteren ny
framtid som kjøretøymotor. Framtiden krever renere
motorer. Motor fabrikantene har drevet en imponer-
ende forskning for å løse problemene. Utrolig mye
har vært prøvd for å forbedre totaktsmotoren.
Kawasaki konstruerte noen tresylindrede totaktere
med oljepumpe. Denne pumpa ble styrt med en wire
koblet til gasshåndtaket, slik at olje innblandingen ble
mindre ved lite gasspådrag. Dette ga mindre blårøyk
og mindre sot på tennpluggene. Samme sykkel hadde
en noe spesiell framskjerm som ga den midterste
sylinderen mye luft til kjølingen. Olje innblandingen
har stadig gått ned. Enkelte out-board motorer kjører i
dag på 1% blanding. Dette lar seg gjennomføre med
de nye automatiske oljeinnsprøytning /blande syst-
emene, nålelager i stempel og veiv og bedre selv-
blandende oljer (out-board motorer har jo en meget
god kjøling).
Orbital Engine Corporation har konstruert og testet
nye moderne totaktsmotorer med direkte innsprøyting
og mikroprosessor-styrt kontroll av funksjonene. Det
er et samarbeid med General Motors Corporation,
Ford Motor Company, Fiat Auto, Mercury marine,
Bajaj Auto og Piaggio. Motorene har vart testet hos
Porsche og Honda. Dråpestørrelsen er viktig ved
direkte innsprøytning. Vanlige dieselmotorer har
dråpestørrelser på rundt 40 micro. Orbital har i
gjennomsnitt en dråpestørrelse på 5 micro. Liten
dråpestørrelse gir stort overflateareal og hurtig
blanding med lufta.

Rundt 1980 publiserte Dr. Gordon P. Blair to prosess
motorteknologien.
Honda benytter en Active Radical totaktsmotor i
Tadayuki Okadas GP 500 V-twin, som senere skal
inn i en gate sykkel (1999). Det er også meningen å
benytte motoren i en enduro med betegnelsen CRM
250. Honda har også en motor EXP-2 som har meget
lave utslipp. Det italienske firmaet Piaggio har også
konstruert en motor til sine Vespa scootere ET-2-50
ccm og ET-4 125 ccm som begge har et utslipp som
ligger lavere enn dagens firetaktsmotorer. Honda
benytter et prinsipp med et regulerbart spjeld i
eksosporten som fungerer slik at eksosgass holdes
igjen ved utblåsingen. Det innkomne brenselet
blandes med eksosgassene og holdes isolert fra

eksosen. Når brennstoffblandingen har fått riktig
trykk og temperatur, brytes molekylene ned til noe
som kalles aktive radikale molekyler. Ved å blande
luft av dette stoffet med det nye brennstoffet,
resulterer det i en automatisk tenning ved en lavere
temperatur enn en vanlig bensin/luftblanding.
Eksosventilen stenges og kompresjonen av bland-
ingen starter. Brensel/eksosblandingen autotennes når
stempelet når toppen. Denne forbrenningen brenner
nesten alt brenselet og reduserer utslippet av
uforbrente hydrokarboner til omgivelsene.
Eksosventilen styres etter omdreiningstallet og
gasspjeldposisjonen. Trykket kan på dette viset
reguleres slik at auto tenningen skjer eksakt på rette
tidspunktet, slik at forbrenningen blir fullkommen.
Vespa motoren arbeider etter et prinsipp hvor bare ren
luft + olje komprimeres i hoved sylinderen(Orbital).

Vespa ET-2-50 ccm

Innsprøytning av drivstoff skjer etter at alle portene
er stengt. Ingen friskgass kan derfor unnslippe ut i
eksosanlegget. Dette er et gammelt prinsipp brukt på
dieselmotorer. Dette er forholdsvis enkelt å gjennom-
føre på saktegående motorer med noen hundre o/min.
Det har tidligere ikke vært gjennomført på små mot-
orer med 10000 o/min. Innsprøytningstiden har vært
den begrensende faktor. Firetakteren har ca.180
grader av veiv omdreiningen å foreta innsprøytninger
på. Totakteren har som nevnt ca. tredje parten av
dette. Dette krever et system som på forhånd fin-
fordeler brennstoffet før det sprøytes inn i sylinderen.
Injection systemer er som kjent kostbare greier, og er
lite aktuelt for billige små totaktere. I Vespa systemet
finnes det en dobbel stempel forgasser. Gjennom den
ene halvparten strømmer det ikke brennstoff, bare
luft. I topplokket finnes det et lite stempel (ca. 20mm)
som drives av en aksling forbundet med veiva med en
tannreim. Dette stempelet virker som en pumpe som
suger en ekstremt rik brennstoff/luft blanding gjen-
nom den andre halvdeien av forgasseren.

TO-TAKTS MOTORENS HISTORIE- Del 4
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Når stempelet blir drevet nedover, blir blandingen
komprimert og ført til en fjærbelastet ventil som
slipper blandingen inn til den for komp-rimerte lufta i
sylinderen. Der blir den antent av tennpluggen.
Forbrenningstrykket lukker fjærventilen igjen. Et
enkelt system som kan erstatte kompliserte elektro-
niske innsprøytningssystemer. Vespa systemet skal
benyttes i Aprilia syklene. De vil da kunne godkjen-
nes etter de strengeste reglene i USA.
I 1991 ble det første computer utviklingsprogrammet
for konstruksjon av totakts motorer gjort tilgjengelig
for allmennheten, utvikler var Tom Turner hos
firmaet TSR.
Honda har funnet en effektiv måte å strupe toppfarten
på sine mopeder. Honda SFX og SGX har fire
hestekrefter, men får aldri toppfart over 50 km/t. Den
går 50 km/t både oppover og nedover bakkene. Dette
er gunstig også miljømessig. Her kan den større
motoren arbeide på et gunstigere turtallsområde enn
tilfellet var på de gamle to-smokerne som sleit seg
opp bakkene. Mopeder med svak motor er ofte så lavt
giret/drevet at de riktignok kommer opp norske
bakker, men kan nedover bakkene få et turtall som
blir litt av en prøvelse for stempel, sylinder og
drivverket. Dette gjelder spesielt for moderne mop-
eder fra litt "fremmede, eksotiske " land hvor kjen-
nskapen til metallurgi (metall lignende urene alum-
iniumslegeringer), plast, smøring, kjøling og norsk
topografi ikke er helt på topp. Ofte er disse "greiene"
av automatgir typen.
Honda mopedscooterne er godkjent som moped og er
sertifikatfrie. Det hender fornuften vinner fram også i
gamle Norge. ltalienske Motori Minarelli produserer
motorer med væskekjøling. Med en dårlig vann-
pumpe i plastikk som ofte ryker, blir dessverre ikke
produktet noen suksess.
Det er også utviklet nye lette totakts dieselmotorer for
bruk i fly. Dette har ikke vært benyttet siden Junkers
dager under andre verdenskrig.
Til roadracing har totaktsmotoren vært nærmest
enerådende til for ganske få år siden. Til ekstreme
turtall er den overlegen. Flere hastighetsrekorder er
satt med totaktsmotorer med nitrometan og 10-15 '%
vegetabilsk olje som brennstoff/smøring. Enkelte 80
ccm totakts motorer i vanlig salg, er i dag oppe i
literytelser på 330 hk.
Et emne som gir artikkelforfatteren rykninger i
avtrekksfingeren, er trimming av veteranmotorer. Alt
for mange av disse eiegode gamle gullklumpene er
blitt ødelagt på denne måten. Selv i dag skal noen på
død og liv trimme disse gamle juvelene, bare for å få
dem til å dra oss litt for velfødde førtiåringer litt
raskere opp bakkene. Når ble det et mål å komme
først i mål i et veteranløp?
Øker du turtallet på motoren din, får du feil på
tenningen, eksosanlegget blir underdimensjonert og
gir feil resonanssvingninger, stempelhastigheten kan
bli for stor, vekten av et større stempel kan gi ubala-
nse i motoren, kjølingen kan bli for dårlig, lysspolene
gir for høy spenning og ødelegger batteriet og pærene

på sykkelen, clutchen blir for svak, veivlagret og
bærelagerene ødelegges og levetiden på motoren
forkortes og du kan fá full skjæring i motoren under
topp hastighet med påfølgende bråstopp o.s.v.
Konstruktørene hos DKW, Sachs, Jawa, Puch og MZ
o.s.v. overdimensjonerte ikke motorene sine, det var
tvertimot viktig å holde vekta og kostnadene nede.
Jeg har brukt mange ord (som jeg ikke lærte på
søndagsskolen) når jeg har åpnet motorer med
utvidede porter og andre ødeleggelser. Vel er
trimming noe av historien, men i dag har vi da ha vett
nok til å stelle pent og vise omsorg for de eldre.
Avstå fra dette, kjøp deg da heller en moderne
totakter fra Bimota, V- twin 500. Ideen til denne
motoren kom i 1989 og arbeidet med den startet året
etter. Den ble vist høsten 1996.

BIMOTA 5

Bimota 5 snitt tegning

Denne motoren har direkteinnsprøyting i sylinderen
og kontroll med parametrene som virker inn på
forbrenningen, (luft temp, kjøleveske temp, eksos
temp og trykket i luftfilterboksen). Den har separat
smøring.
Dette gir minimale utslipp. Andre data: To sylindre, 6
tilførselsporter, 3 eksosporter, væskekjøling,V= 90
grader, boring 72 mm, slag 61,25 mm, kompresjon
12:1. Den yter 114 hk ved 9000 o/min. Den har
kassett girkasse hvor alle drev /akslinger kan taes ut
som en enhet, for raskt skifte av utvekslinger. Dette er
en motor opprinnelig designet for GP racing. Motoren
har to veiver som sannsynligvis roterer mot hver-
andre. Sannsynligvis når stemplene N.D.P.og Ø.D.P.
samtidig.

Dette var siste del av totaktmotorens historie.
Kilde for denne føljetongen er:
http://www.home.no/frognermopedos/totakt.html
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Nytt fra LMK 10/20.
Verden går videre.

2020 har tidligere blitt beskrevet som «det tapte året». Til tross for mange avlysninger, er det likevel mye
aktiviteter rundt om i landet. Gode rutiner med håndvask/sprit og nødvendig avstand har gjort at mange
arrangementer likevel har funnet sted, til tross for situasjonen vi befinner oss i. Mange arrangementer er avholdt
utendørs, og det har kanskje også vært redningen. Utfordringene blir kanskje mer synlige med vinter og få
muligheter til utendørs aktiviteter.

LMK har også mottatt få tilbakemeldinger om at klubber sliter økonomisk, som en følge av pandemien. Det ble
tidlig etablert gode støtteordninger gjennom Lotteri- og Stiftelsestilsynet, og heldigvis ble disse forlenget da man
så hvor langvarig dette faktisk ble. Mange klubber har søkt, og denne prosessen har gått greit.

Nå skal det vel også sies at redusert aktivitet også kan ha medført besparelser i form av færre utgifter.
Langtidseffekten av dette dersom pandemien trekker ut i tid, er det få som vet. Derfor er det beste du som
medlem i en klubb kan gjøre for nettopp din klubb, er å fornye medlemskapet for 2021 slik at klubben er sikret
stabile inntekter for videre drift.

2021 – hva skjer?

Det er for tidlig å spå noe som helst. Høstens nye Corona-utbrudd var kanskje til dels uventet, og en snarlig
løsning er det få som tror på lenger. Stadig flere innstiller seg på at minst første halvdel av 2021 også vil forløpe
med betydelige restriksjoner. Dette skaper utfordringer for dem som planlegger arrangementer og
medlemsaktiviteter, og de færreste vil legge ned tid og krefter samt eventuelt økonomisk forplikte seg slik ting
ser ut nå.

Norgesløpet 2020 skulle vært på Voss, men ble besluttet utsatt til samme tid og sted i 2021. Nå har
Kjøretøyhistorisk Klubb Voss i samråd med LMK besluttet at dette utsettes til 2022. P.t. hersker det alt for stor
usikkerhet, og dette vil nok gjelde flere andre store arrangementer også. LMK oppdaterer vår treffkalender så
langt vi mottar informasjon om endringer eller avlysninger. Siden ting skjer fort om dagen med korte varsler,
anbefaler vi dere om å sjekke særskilt på arrangørenes hjemmesider o. l.

Trondhjemsridtet 1919 mottok FIVAS kulturpris.

Tildelingen fant egentlig sted i 2019 under FIVAs General Assembly på Kypros. Her ble den overlevert
nestleder i LMK og medlem av FIVAs Tekniske kommisjon, Geir Iversen. En overrekkelse til Trondhjemsridtet
1919 (TR1919) skulle skje på LMKs kommende Landsmøte, men som kjent er dette utsatt to ganger på ubestemt
tid. En tildeling fant derfor sted i LMKs lokaler i Oslo 28.10.2020. Her deltok representanter fra Norges
Kulturvernforbund, Norsk Motor Klubb, UNESCO Norge og Norsk Motor Veteran i tillegg til representanter fra
TR1919 og LMK.

FIVAs kulturpris henger svært høyt internasjonalt, og dette er et resultat av målrettet hardt arbeid og finsliping
av et unikt konsept. TR1919 er en av LMKs klubber, men i praksis er dette et motorsykkelløp som kjører Oslo-
Trondheim og retur på motorsykler før 1945. Løpet er et såkalt FIVA-nasjonal, og det er deltakere fra flere land.
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Det kjøres en rekke veier, som ikke lenger er i bruk, og hovedfokus er norsk kultur/kulturarv, naturopplevelser,
historie og snart glemte mattradisjoner.
TR1919 innledet tidlig et samarbeid med Norges Kulturvernforbund og LMK. Dette løpet viser godt det
samspillet, som er mellom våre rullende motorhistoriske objekter og norsk kulturarv og historie. Historien kan
ikke fortelles uten at både immateriell og materiell kulturarv møtes. Dette er også noe av bakgrunnen for at LMK
ønsker en bevisstgjøring av at det vi holder på med er nettopp «Kultur på hjul».

2020 er museår.

Mange veterankjøretøy er nå satt bort for vinteren. Mange har ikke en egnet lagringsplass hjemme, og
kjøretøyene står derfor gjerne på et lager eller låve uten daglig tilsyn. 2020 er visstnok et museår, og disse små
gnagerne kan lett lage mye ødeleggelser gjennom vinteren. Det finnes mange «kjerringråd» og lure løsninger
som selges for å holde dem unna, men viktigst er at man påser at vinduer er lukket og glipper er tettet samtidig
som man sørger for at det ikke ligger igjen noe spiselig i kjøretøyet.
Det er viktig å huske på at slike skader ikke dekkes av en kaskoforsikring.
……
Velger å minne alle på at man overholder de nasjonale og lokale smittevernsbestemmelsene. Dette slik at
vi unngår smittesituasjoner som kan relateres til vår bevegelse. Vi har ingen å miste, og dette er et felles
ansvar.

Med vennlig hilsen
Stein Christian Husby
Generalsekretær LMK
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Forskjellige kjøretøyer – samme motor
Lenger fremme i bladet kan du lese siste nytt fra Rogaland Bilmuseum. Her kan du bl.a se bilder av en flott
1954 Austin A135 Princess. Motoren i denne bilen er en rekkesekser på 3993 ccm. Det interessante er at

denne motoren finner vi i flere vidt forskjellige engelske kjøretøyer, og til og med i et annet kjøretøy på
museet. Jensen Motors Ltd brukte disse motorene i sine personbiler fra slutten av 1940-tallet og frem til
1962, i modellene PW, Interceptor (tidlig utgave) og 541. Sistnevnte som altså finnes i utstillingen på

museet er en 4-seters sports coupe, og er ganske forskjellig fra Princessen som er mer en limousin-type bil.
Jensen brukte i likhet med Princess 3 SU forgassere, men hadde et annet topplokk fra Weslake.

Denne Austin sekseren ble også brukt i nyttekjøretøyer og noen landbruksmaskiner på 1940- og 50 tallet.

Over: Staslige Princess, her i luksuriøs
Vanden Plas utgave

Over til høyre: Sportslige Jensen 541

Nede til høyre: Austin K4 Loadstar lastebil

ble også levert med samme 4-liter sekseren.
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Klubbnytt

Referat Styremøte 20. Oktober 2020

Kl.19:00

Møtested: Rogaland Bilmuseum, Særheim

Tilstede var: Leif M. Skare, Einar Helland, Steinar

Ødemotland, Arnt Frode Michaelsen og Geir Foss.

Referat fra sist styremøte opplest og vedtatt.

Kontrakt til utstillingsplass i museum:

• Muligens gjøre endringer i kontraktene til biler

som er i musemutstillingen mtp. ett eller to uttak i året.

Kortterminal:

• Sjekker muligheter og priser på kortterminal på

museet.

Faktura i papirform:

• Sender ut varsel i neste spilehjul ang. gebyr for

utsending av faktura i papirform da vi ønsker at flest

mulig benytter seg av mail siden det er ekstra kostnad for

klubben med porto.

Revisor:

• Arne Holme trer av som revisor. Geir Mossige

Johannesen trer inn som ny revisor.

Ungdomsgruppe:

• Drøfter muligheten for å lage til ungdomsgruppe

til egne arrangementer for å få rekruttere flere unge.

Tronåsløpet 2021:

• Mons Hårr og Ole Kristian Simonsen blir våre

representanter i løpskomiteen til Tronåsløpet 6. August

2021 i samarbeid med Agder Motorhistoriske klubb.

Vestlandstreffet 2021:

• Sette ned/lage en komite/gruppe for å arrangere

Vestlandstreffet 2021. Til nå har Einar Helland meldt

seg, ta kontakt hvis du ønsker å bidra.

Biltralle:

• Vi ønsker å selge biltrallen til klubben,

fortrinnsvis til medlemmer i første omgang.

Bredbånd/Internett:

• Sjekker pris og mulighet for å få

bredbånd/internett i lokalet.

Nytt medlemssystem:

• Har drøftet mulighetene for nytt

medlemssystem. Vi bruker i dag Zubarus, men har sett på

ett nytt system som heter Styreweb. Sjekker dette ut å ser

om det kan være noe for oss.

Nytt styremøte:

• Neste styremøte: 1/12-20 kl. 19:00 på Særheim.

Steinar, referent.

Referat Styremøte 1. September 2020

Kl 1900

Møtested: Rogaland Bilmuseum, Særheim

Tilstede var: Leif M. Skare, Odd Arild Sundsteigen,

Einar Helland, Steinar Ødemotland, Arnt Frode

Michaelsen og Geir Foss.

Referat fra sist styremøte opplest og vedtatt.

Dette styremøtet handlet i hovedsak om hvem som skulle

overta oppgavene for de som tidligere har sittet i styret.

Hvem overtar hva?

• Facebook:
- Det er fortsatt usikkert hvem som overtar
Facebook kontoen.

• Mail adresser:
- Det er fortsatt usikkert hvem som overtar Mail

adresser.

• Nettside:
- Det er fortsatt usikkert hvem som overtar

nettsiden.

• Medlemssystem:

- Sekretær og kasserer overtar medlemssystemet.

• Vipps:
- Kasserer og ny formann overtar kontoene.

• Alarm:
- Ordner slik at ny formann får tilgang.

• SR-bank og Altinn:
- Setter opp det nye styret slik at de som trenger
får tilgang.

• Medlemssystem innmelding:
- Sekretær overtar dette.

• Museumskomite:
- Prøver å skaffe 4 medlemmer til å sitte i
museumskomite, og 1 medlem til

museumsbestyrer.

Prøver å sette opp nytt styremøte om ca. 6 uker.

Steinar, referent.
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Klubbnytt

Terminliste 2020

Forbehold om avlysing grunnet Covid 19!

Alle sammenkomster i høst vil kreve registrering av de

som kommer. Vær forberedt og skriv deg på listen ved

ankomst.

November:

Medlemsmøte 24.11 kl 19:00. Ole Christian står for

den tradisjonelle juleutlodningen. Dersom noen har

gevinster de vil donere så kan de henvende seg til Ole

Christian 906 52 132.

Desember:

Alternativet til Julebordet på Sola er allerede annonsert.

Det blir ikke et offisielt arrangement, men vi har fått litt

rabatterte priser på Utstein Kloster hotel på søndag den

22.11.2020.

Oppgi Gammelbilens Venner som referanse når du

bestiller på tlf 971 82 015

Eller 51 72 01 00

Dersom du har tenkt å være med uten overnatting må

du likevel reservere mat slik at kjøkkenet er forberedt

på det totale antallet.

Januar:

Medlemsmøte 26.01. kl 19:00Vi får besøk fra et nytt

bilpleie firma som vil fortelle oss om hva de kan gjøre

for oss.

Nytt fra styret

Vi har ryddet i medlemsarkivet og har flyttet de

medlemmene som ikke har betalt kontingent for

inneværende år inn i en «dømannsboks» slik at dersom

noen av dem allikevel ønsker å fortsette som medlem så

vil det være enkelt å gjenopprette medlemskapet.

Det har vært purret minst to ganger på alle, når betaling

fortsatt uteblir stanser vi kommunikasjonen med disse

medlemmene, og dette bladet vil de ikke få.

Alle er velkomne som medlemmer, men kostnaden for

blant annet trykking og utsendelse av Spilehjulet gjør at

vi ikke kan oppebære denne kostnaden overfor

medlemmer som ikke betaler kontingenten.

Æresmedlemmer vil selvsagt få bladet i hende!

De av medlemmene som har E-post adresse, enten selv

eller sammen med annet hustandsmedlem, og som ikke

har gitt oss denne adressen, bes vennligst om å informere

sekretæren Steinar Ødemotland, fortrinnsvis på

zeppo70@gmail.com

Informasjon via posten koster kr.17,- hver gang, og det er

unødvendig sløsing dersom du har tilgjengelig E-Post!!

OBS! OBS! OBS

Vi har i styret besluttet å innføre ett

gebyr på 50,- kr for de som fortsatt

ønsker å få tilsendt faktura for

medlemsavgift pr post. Dette er fordi

det er en ekstra kostnad for klubben

med porto. Dette gebyret kan unngås

ved å endre fra post til epost, de som

ønsker å endre dette bes ta kontakt

med sekretæren i Gammelbilens

Venner innen 15/01/2021. Sekretæren

kan nås på Mail: Zeppo70@gmail.com

eller pr telefon: 98843290.



Nytt fra styret 

 
 

Returadresse: Gammelbilens Venner, 
Postboks 3029 ,  
4095 Stavanger 
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