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I år er det tid for Rallye 
Tronåsen igjen, minneløpet 
for Rallye Monte Carlo som 
hadde løypetrasèen over 
Tronåsen i 1936. Løpet, som 
arrangeres hvert femte år, er 
allerede fullbooket, men det 
går an å sette seg opp på 
venteliste. I anledning dette 
så trykker vi noen artikler 
med historie om Tronåsen og 
det opprinnelige løpet i 
Spilehjulet nr. 1 og 2 i år. 

 Redaktørens ord
Spilehjulet	

Klubb‐bladet	for	Gammelbilens	Venner	
	
Postadresse:	Pb,	3029	Mariero,	4095													
Stavanger	
	E‐mail:	post@gammelbilen.no	
	
Redaksjonen:	
Redaktør:		Øyvind	Flatekvål,	tlf:		98296659	
E‐mail:	spilehjulet@gammelbilen.no	
	
	Ettertrykk	tillates	hvis	kilde	oppgis,	samt	at	
redaktør	underrettes.	
	
Redaksjonsansvar:	
Redaksjonen	påtar	seg	intet	ansvar	for	innsendt	
stoff.	Vi	forbeholder	oss	retten	til	å	forandre	
manuskripter.	
	
Utgis:	4	ganger	i	året	i	et	opplag	på	400	stk	
	
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐	
 
Styret i Gammelbilens Venner: 
 
Formann:	Leif	M,	Skare,	Tlf:	93046163	
E‐post:		leif.tp@lyse.net	
Nestformann:	Einar	Helland	
Sekretær:	Steinar	Ødemotland	
E‐post: zeppo70@gmail.com	
Kasserer:		Arnt	Frode	Michaelsen	
Styremedlem:	Geir	Foss	
	
Revisor:	Arne	Holme	
	
Valgkomité:	
Per	Eiene	
Steinar	Myklebust	
	
Nettadresse:	
http://gammelbilensvenner.123hjemmeside.no/	

I dette nummeret er så heldige at vi har fått lov til å gjengi en 
flott artikkel som Bård Nielsen skrev i 1981 om det opprin-
nelige løpet i 1936. Den har blitt utgitt i flere veteranbil 
publikasjoner, sist i Veteranvognposten nr.3-2019. Les fra 
side 8-12 i dette bladet. 
 
Museet har dessverre vært corona-stengt gjennom vinteren, 
men Kjetil Fuhr og resten av museumskomiteen har brukt 
denne tiden godt til å løfte Rogaland Bilmuseum enda noen 
hakk. Vi gleder oss til museet åpner igjen for å se den nye 
utstillingen som har fått mye nytt både for store og små, og 
både far og mor! 
 
Hvis du har stoff til neste nummer av Spilehjulet så er 
deadline 1.juni. Ønsker alle gammelbil-venner en fin vår!           
Mvh. Øyvind 

                     Innhold nr.1 – 2021: 
 
               Side 2: Redaktørens ord / Info GBV– Spilehjulet 
            Side 3: Formannens ord /Info 
            Side 4-5: Info Vestlandstreffet 
            Side 6-7: Museumsnytt  
            Side 8-12: Historie Tronåsen 
            Side 13: Info Rallye Tronåsen 2021 
            Side 14-15: Nyrebelte 
            Side 16-17: Dieselmotor feil vei 
               Side 18-19: Nytt fra styret /Terminliste 
            Side 20: LMK forsikring 

Forsidebilde:  Egil Tveits Triumph i museets nye 
utstilling  Foto: Kjetil Fuhr 
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Nye medlemmer i Gammelbilens Venner: 
 
      Tore Skjæveland, Randaberg                             Atle Johnsen, Stavanger 
      Dag Nedrehagen, Sandnes                             Harry Saurdal, Lye 
      Thor Arne Lie, Førresfjorden                             Leiv Lyse, Sandnes 
      Mark Leffin, Bryne                                                 Tor Arvid Flokketvedt, Sandnes 
      Rolf Rørvik, Sola                                          

 

Vi har lagt bak oss det definitivt minst aktive året i Gammelbilens Venner sin historie.  Klubben som siden 1974 har 
vært en kilde til sosial omgang med likesinnede, til deling av erfaringer og kunnskap og til noe å se frem til for 
mange, både på alle søndager og ikke minst faste innslag av treff. 
Jeg håper at også andre, som jeg, har fått fyllt dagene sine med aktiviteter i garasjen og nøret håpet om bedre tider i 
inneværende år.  Har tatt med noen bilder for å illustrere egne sysler, kanskje har denne ekstraordinære situasjonen vi 
befinner oss i hjulpet på fremdriften i de mange prosjekter vi vet er på gang.  Det har i iallfall vært en vederkvegelse 
for meg. 
Museumsgjengen har stått på.  Den nye utstillingen er det god grunn til å glede seg til! Vi håper å kunne åpne museet 
igjen den 21.03.2021.  Og at vi kan ha det første møtet i klubben igjen på på tirsdag den 30.03.2021. Selvfølgelig med 
forbehold om at pandemisituasjonen tillater dette. 
For at vår virksomhet og kultur skal ha en fremtid i denne underlige politiske atmosfæren vi lever i er det om å gjøre å 
skape positiv omtale både i medier og ellers.  Vi må forsøke å skape glede også for de som ikke er direkte aktive og 
deltagende i kulturen. Det har vært diskusjoner om sikkerheten til kjøretøyene våre, og den tragiske hendelsen i 
bakken ned fra Gaustatoppen er noe vi må gjøre alt for å unngå.  Som et ledd i dette arbeidet har Gammelbilens 
Venner gjort en avtale med Bryne Bil om å gjennomføre gratis bremsetest for alle kjøretøy som er unntatt for PKK.  
Dette er annonsert på annet sted i bladet. 
 
Tronåsen løpet står på kalenderen i år, løpet er allerede fulltegnet, og dette er jo også et evenement som vekker gode 
vibrasjoner hos publikum og vi må alle sørge for at publikum også får en god dag i bakkene!! 
 
Med Gammelbil Hilsen Leif M 
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Gammelbilens Venner inviterer til Vestlandstreffet 2021 som i år blir 
arrangert i gamle Rennesøy kommune (nå Stavanger)  
 
Løpet starter  kl.11:00 fra Utstein Kloster Hotell, oppmøte kl 10:00 
Vi kommer med  mer info. ang. løpet og covid-19 situasjonen på vår 
hjemmeside til Gammelbilens Venner og Facebook  
 
Påmeldingsfrist 1.mai 2021, max antall påmeldte kjøretøy er 100 stk.  
 
De som ønsker overnatting kan bestille rom direkte til hotellet: 
Utstein Kloster Hotel tlf. 51720100 
-Dobbelrom kr.1395,- 
-Enkeltrom kr.1195,- 
 
Kontaktpersoner GBV : Einar Helland 95235048, Leiv Skare 
93046163, Frode Michaelsen 90769377 
 
 
 
 
 

 

Vestlandstreffet 2021
Lørdag 12. juni 2021 
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Påmeldingsskjema Vestlandstreffet 2021 
Navn   

Adresse   

Postnr.   

Sted   

Telefon   

e‐mail   

Opplysning om kjøretøy:   

Merke/Modell   

Årsmodell   

Reg.nr   

Antall pers. i bilen   

Ekstra lunsj : antall   

Hotellovernatting : Ja/nei 

Kontonr. for tilbakebetaling 

 

Startkontingent : kr 600,- pr. kjøretøy inkludert lunsj 1person  

Ekstra lunsj kr.150,- pr. person 

Betaling til konto:3207.20.55798, skriv bilens reg.nr på fakturaen, påmelding gyldig når betaling er mottatt ! 

Kontonr. for tilbakebetaling trenger vi for eventuelt avlysning 

Sendes til : hellandeinar4@gmail.com 

Gammelbilens Venner: tlf. 952 35 048 

 
 
 
 
 
 
 
 

OBS! Vestlandstreffet 2021 arrangeres med forbehold om at Covid-19 
situasjon og FHI/kommunale retningslinjer tillater det. Gammelbilens 
Venner forholder seg til en hver tid til gjeldende smittevernregler. 
Vestlandstreffet kan derfor bli avlyst hvis situasjonen i juni krever det. 
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På museet har det, pandemien og medfølgende stengt 
adgang til tross, vært stor aktivitet gjennom denne 
spesielle vinteren vi snart har lagt bak oss. All aktivitet 
som har funnet sted dreier seg om dugnad, en dugnad som 
har vært drevet av en liten men særdeles entusiastisk og 
dyktig gjeng, det er ikke få timer med stor aktivitet som 
ligger bak oss. Og hvorfor denne dugnaden? Jo, nå er det 
slik at museet slik det har framstått har vært et resultat av 
et fantastisk arbeid fra klubbens medlemmer, først med et 
enormt arbeid med å omgjøre et fjøs til et fungerende 
museumsbygg, dernest å få på plass en omfattende 
utstilling slik at klubbens medlemmer på nytt kunne få et 
museum og ikke minst en miljøskapende møteplass, og et 
museum hvor vi kunne ta imot gjester, både 
privatpersoner, organisasjoner, andre klubber, større 
grupper og lag.  
 

 
 
Nå som pandemien oppstod, så oppstod det en tidsluke. 
Og det beste vi kunne gjøre da var å se på det vi hadde og 
gå i tenkeboksen. Er det noe vi vil endre på, kan vi skape 
en ny utstilling, klarer vi å inkludere flere elementer slik at 
vi får et større mangfold i utstillingen, og ikke minst; kan 
vi utnytte plassen bedre slik at vi får vist fram flere 
objekter og skape noe spennende for våre besøkende? 
Noen ganger er vi heldige! Så når 2 av våre medlemmer, 
Håkon Møller og Knut Barlaup,  kommer og spør om 
museet er interessert i et stort modelljernbane anlegg, ja 
da er det veldig lett å si Ja Takk for oss som har ansvaret 
for museet. Hvor mange timer de 2 karene har lagt ned, 
både med å rydde plass og montere anlegget, og hvor 
mange dager de har brukt på oppgradering av det samme, 
ja det er jeg usikker på, men det er mange!  

 
 
 
 

 
 

 
 
Anlegget blir helt nydelig! Modelljernbane, alle gutters 
barndoms drøm, og sikkert mange jenters drøm også!  
 
Apropos jenter, jeg har fått med meg ei god venninne, 
Tone Sømme, som har kjempepeiling på dukker, 
dukkeklær, gamle moter osv. og når museet har vært så 
heldig å få låne flere aldeles nydelige barnevogner og 
dukkevogner i fra forskjellige tidsepoker, så er det topp å 
få med en slik ressurs som Tone på laget.  
 

 

Nytt fra museet 
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Museet har også fått flere utstillingsdukker, derav flere 
barnedukker, og målet er å skape diorama med tidsriktig 
utkledde dukker og dukke/barnevogner i tilknytning til 
kjøretøyene. På det viset håper vi å kunne tilby en 
spennende utstilling som appellerer til flere 
familiemedlemmer enn kun den motorinteresserte 
mannen. 
 

 
 
Har vi da flere planer for hvordan vi kan øke aktiviteten 
på museet og knytte til oss flere brukere? Jeg har mange 
planer, og jeg skal være helt ærlig å innrømme at mye av 
det jeg planlegger henger i sammen med mine egne 
interesser og aktiviteter som jeg ønsker å få til. Hva med 
egne kvelder for dampmaskin entusiaster, og da tenker jeg 
på slike dampmaskiner som vi lekte med som barn. Mulig 
vi skal kalle gruppen for Mein Dampf! Klubbkvelder for 
leketøysamlere, innendørs leketøymarked, egne kvelder 
for folk som driver med Lego, jeg har oppdaget at det er 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
mange godt voksne som driver og samler/bygger Lego 
sine avanserte modeller, og det hadde vært artig å kunne 
skape et miljø for denne type aktiviteter. Kort sagt så er 
det mange voksne som samler på alt som tenkes kan 
relateres til leker, og det er kanskje på tide å la disse få 
komme ut av skapet og etablere en møteplass for disse! 
 Vi har lokalene, aktivitet skaper ringvirkninger både når 
det gjelder rekruttering og økonomi, i tillegg vil økt 
aktivitet og større nedslagsfelt gi oss goodwill hos 
myndigheter og næringsliv, mulighetene er svært gode for 
å kunne skape noe til glede for fellesskapet. Utfordringen 
er å bygge sten på sten, men det er jeg trygg på at vi evner 
å få til, fremtiden vil vise veien vi kan gå. 
 

Kjetil Fuhr, museumsansvarlig.   
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Av Bård Nielsen, Drøbak  
isidor.nielsen@gmail.com 
. 
Den første anelse om at nordmenn hadde øvet dåd i en Morris Eight fikk jeg på slutten av 60-tallet. Da ble det utgitt 
en serie bilbeskrivelser i England under tittelen «Profile Publications», og i utgaven om Morris Eight skrev Michael 
Sedwick at mens Eight’en var en populær bil på klubbnivå deltok den aldri i de store internasjonale konkurranser. 
Bare med unntak av et norsk lag i Ralllye Monte-Carlo i 1936 – men Sedgwick var ikke engang sikker på at det var 
en Eight... «enkelte hevder at det var den tidligere Minor-modellen». 

Redaktørens anmerkning: Denne artikkelen ble skrevet i 1981, og først publisert i 
Albions Årbok for det året. I år arrangeres det Rallye Tronåsen igjen, så da passer 
det godt å ta frem denne artikkelen igjen for å vise hvordan det opprinnelige løpet 
Rallye Monte Carlo forløp i året 1936 

Noen år senere holdt Bjarne Wist og Sverre J Herstad et 
kåseri ledsaget av lysbilder i Trøndelag Veteranvognklubb: 
«Rallye Monte Carlo 1936». Selv var jeg ikke tilstede på 
det møtet, men av beskrivelsene jeg fikk av bilen i etterkant 
skjønte jeg at dette måtte være en Morris Eight, og 
sannsynligvis den bilen som Sedwick refererte til. I januar 
1981 tok jeg kontakt med Sverre J Herstad, og tilbrakte en 
hyggelig kveld i hans selskap, mens han fortalte og viste 
bilder fra det store løpet fra Stavanger til Monte Carlo i 
januar 1936. 

Bilpionér 
Bjarne Wist var en av de store Trønderske bilpionérer. Som 
ungdom kom han fra Innherred til Trondhjem, og gjorde 
seg raskt gjeldende i det trønderske motormiljø (han var 
min fars kjørelærer i 1924). Motorsport lå hans hjerte nær, 
og mest ble han nok kjent for sine meritter på Harley-
Davidson. I 1932 startet han eget firma, og to år senere ble 
han Morris-forhandler i Trondheim, under importøren for 
Kyst-Norge, Brødrene Wigand i Bergen.  

Sverre J Herstad var på sin side en nestor i Trondheims 
pressemiljø. I en menneskealder skrev han motorstoff for 
Trondheims aviser, mest kjent som Adresseavisens Mr. 
Clutch. Han var 11 år yngre enn Wist, men de to ble raskt 
kjent i et lite motormiljø som Trondheim 
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Til Monte-Carlo? 
Det er ikke kjent når de to først begynte å tenke på å 
delta i Rallye Monte Carlo, men ankomsten av de 
første Morris Eight til forhandler Wist må ha hatt en 
betydning (modellen ble lansert høsten 1934). Med 
Herstads ord: «Den lå fabelaktig godt på veien for sin 
tid!». De må i hvert fall ha bestemt seg i løpet av 
sommeren 1935, og de var helt klar over at det ikke 
var noen paradetur de skulle ut på: 4000 km fra 
Stavanger til Rivieraen i en åpen småbil, i januar 
måned! 
 
   Hele høsten drev de systematisk fysisk trening, på 
ski etter at snøen kom. Likeså drev de øvelseskjøring 
med Eight’en på snøføre. Bilen ble også gjenstand for 
oppmerksomhet: Det største problemet var mangel på 
hestekrefter – med 23 hk var det jo ikke noen racerbil 
de skulle av gårde med, og de stipulerte 
maksimaltidene på etappene var knappe nok. En 
moderat høvling av topplokket ga litt mer 
kompresjon, men før øvrig fikk motoren være i fred. 
De originale setene ble imidlertid forkastet, og 
erstattet med separate stoler, Ryggen på passasjersetet 
kunne slås bakover, slik at de som ikke kjørte kunne 
få hvilt seg litt. Bak i bilen installerte de et stativ for 7 
termosflasker – med en så liten bil ville det bli lite tid 
til å tenke på mat og drikke – en av flaskene sprang i 
luften i Hannover, to døgn etter starten fra Stavanger. 
Ellers fikk bilen nye og større frontlys, ekstra tåke- og 
grøftkantlys, samt en elektrisk defroster-rute for 
sjåføren. 
 
   Mest arbeid ble lagt i preparering av dekkene. Med 
en så liten bil kunne de ikke satse på kjettinger, de 
ville gå ut over etappetidene på vinterføre. Siste nytt 
på området i 1935 var imidlertid seipede dekk, dvs. 
knivriller i den kompakte gummien. Men slikt var  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ennå ikke å få over disk, så Wist og Herstad seipet 
selv. Men nyslipte skomakerkniver, såpe og vann skar  
de opp alle dekkene for hånd. Det må ha vært litt av 
en jobb, men det skulle vise seg å være den viktigste 
av alle forberedelser. 
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Støtte? 
Til slutt anmodet de fabrikken om aldri så lite 
assistanse: Om de kunne få låne en ekstra elektrisk 
bensinpumpe, og en halvaksel? Pr telegram kom det 
kontante svar fra Morris i Oxford: «Dere når aldri 
Monte Carlo i den bilen!». Dette er egentlig historisk 
interessant: Morris hadde hatt «7 magre år» før 
Eight’en kom i 1934, og høsten 1935 hadde de vel 
ennå ikke fått selvtilliten tilbake. Hadde Wist og 
Herstad spurt ett år senere, da Eight’en var blitt en 
veletablert kjempesuksess, da hadde svaret kanskje 
blitt et annet. 
 
Stavanger-start 
Med bagasjen sendt i forveien pr jernbane til Monte 
Carlo, stilte Wist og Herstad til start om 
ettermiddagen den 25. januar i Stavanger, som 
startnummer 71 – med lange snørestøvler og 
skinnjakker, men uten noen form for varmeapparat.  
   Stavanger ble først brukt som startsted for Rallye 
Monte-Carlo i 1931, og fikk raskt et godt omdømme, 
for Donald Healey - som vant det året i en Invicta – 
startet derfra. Men Stavanger som startsted bød også 
på utfordringer, nemlig det å komme seg til Oslo 
overhodet på datidens veier - og vinterstid! Den aller 
største utfordringen på denne etappen var Tronåsen 
ved Moi: Veien ble anlagt i 1830-årene, og har 7 
svinger på vestsiden og 3 på østsiden, bratteste 
kneiken er 1:3.  
 

 
   
Med flere desimeter sukkersnø var det ingen som 
kom opp Tronåsen det året uten hjelp fra 
lokalbefolkningen – de fleste ble trukket opp med 
blokk og talje. Godt hjulpet av Herstads dytting 
greide Wist å få Morris’en opp mens vintermørket falt 
på. De fortsatte mot første kontrollpost i Kristiansand 
for alt hva bilen kunne gå. Og Morris’ens 
kjøreegenskaper viste seg: I nattemørket kjørte de fra 
det som var å kjøre ifra, inkludert en 8-sylindret 
Renault, og ankom Kristiansand som første bil. 
   Katastrofe: Wist ble syk – magesjau – dårlige 
bananer før start i Stavanger? Mens han lå baki bilen 
og hadde det ille kjørte Herstad til Oslo, der de 

ankom utpå morgensiden den 26., som nr. 2 og uten 
straffeprikker. 
 

 
Familie og venner langs ruten var selvsagt blitt 
alarmert: Ved Langesund fergeleie ventet fru Horg 
Jacobsen med kaffe og vafler! I Østfold og nedover i 
Sverige til Hälsingborg var veiene et eneste speil av 
isholke. I Sarpsborg ventet Herstads søster med 
koteletter, men tanke for mat var det ikke tid til. De 
ble gjenfunnet i bilen senere, godt og mugne. 
 
Hälsingborg 
I Hälsingborg ble alle deltakerne samlet og ferget 
over til Danmark. Man regnet med at politiet ville bli 
den største utfordringen i Danmark. 
Hastighetsgrensene gjaldt også for rallydeltakere, og 
året før var mange blitt tatt for å kjøre for fort. Men et 
større problem lå likevel og ventet etter Odense: 
Tåke! 
   Mens britene hadde latt seg imponere av 
nordmennenes kjøring på is og snø var det nå 
trøndernes tur til å bli imponert av britenes kjøring i 
tåken. Den var tykk og gul som sennep. Uten 
muligheter til å ta igjen det tapte når tåken eventuelt 
lettet, var det bare å presse på det som var mulig. De 
prøvde å henge seg på en Riley Imp, men med bare 
23 hester var det ikke håp om å følge med.  
   Uten å se en hånd for seg holdt de 70 km/t gjennom 
Slesvig og Holstein og ankom Hamburg tidlig om 
morgenen den 27. Med begge bena på gasspedalen 
gikk ruten videre til Hannover og derfra til Aachen. 
Nok en tåkenatt til Brüssel. Det var så lite tid å gå på 
at de ved en anledning byttet plass i bilen uten å 
stoppe. 
 
Paris 
Utmattet ankom de Paris utpå dagen den 28., og 
sjekket inn på Place de la Concorde: Så langt uten 
straffeprikker. I Paris var det lagt inn et par timer til å 
hvile ut. Med 3/4 av turen unnagjort ble det tid til å ta 
seg litt av bilen – oljeskift – og så bevilget de seg et 
glass champagne og en hvil før de la ut på de siste 
100 mil, med humøret på topp. 
   Alt gikk bra til Lyon. Det er ikke godt å vite om det 
var champagnen eller den generelle lettelsen over å ha 
kommet velberget frem til Paris – kanskje var det 
begge deler – i alle fall kjørte de feil i Lyon. I stedet 
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for den riktige ruten mot neste kontroll i Avignon 
kom de inn på en hovedvei for langt mot vest. Hadde 
de nå bare fortsatt på Route Nationale til Dijon, og så 
tatt av mot Avignon kunne alt gått bra. Men i 
forvirringen ble det til at de prøvde å finne igjen 
hovedveien til Avignon ved å kjøre østover på små 
landeveier. Det holdt ikke – det ble straffeprikker i 
Avignon. 
 

 
Endelig Monte-Carlo 
Det var to skuffede deltakere som ankom Monte 
Carlo om morgenen den 29. januar, der bilen gikk rett 
i Parc Fermé. Med straffeprikker fra 
transportetappene var det ikke noe håp om en 
tilfredsstillende plassering. Likevel gjorde de det 
ganske bra i spesialprøvene, som gikk på tid. 
Den endelige plasseringen kunne Herstad ikke huske, 
men de hadde i hvert fall greid å fullføre Rallye 
Monte Carlo, og det var det ikke alle som greide. 
Faktisk ganske få i den minste klassen, under 1100 
kubikk. 
 

 
    

 
 
 
Herstad husket at han hadde mareritt den første natten 
etter at de var kommet frem, da hadde han ikke sovet 
på nesten 100 timer. Og så var bagasjen med 
jernbanen selvsagt ikke kommet frem. Men bortsett 
fra dette hadde de noen fine dager på Rivieraen før de 
la ut på hjemreisen, via Paris, Rhinland og 
Moseldalen. I en uke hadde de vært uten nyheter av 
noe slag, så da veiene i Rhinland plutselig var fulle av 
militærkolonner var det ikke rart at det skapte 
spenning. Hitlers besettelse av det demilitariserte 
Rhinland var et vondt varsel om hva som skulle 
komme. 
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Og så hjem 
I alt 11000 km i løpet av 14 dager – respektabelt i 
enhver 1981-modell på 1981-veier, i en åpen småbil 
vinterstid i 1936 er det en bragd. Etter hjemkomsten 
ble Eight’en solgt, og Wist erstattet den med en 
toseter MG Midget type TA. Etter krigen overtok 
Wist et den gang usikkert Volvo-agentur, som viste 
seg å ha fremtiden for seg. Herstad fortsatte som 
redaktør, med motorstoff som et av sine spesialfelt. 
Bjarne Wist gikk bort i 1989, og Sverre J Herstad i 
1999. 
 
Morris’en skjebne 
Men hvor ble bilen av? Trygve Sandberg la ned et 
stort arbeid i om mulig å spore den opp, eller i hvert 
fall å identifisere chassisnummeret. U-5089 var 
nemlig ikke den eneste åpne Morris Eight som ble 
solgt av Wist, i hvert fall fantes det to til i Trøndelag 
tidlig på 80-tallet. Det var en Rudolf Strøm som 
kjøpte bilen av Wist i 1936, motoren var da «nærmest 
sprengt», og måtte totaloverhales.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Motorvognregisteret mener den ble omregistrert til U 
– 2123. I 1939 ble den kjøpt av skreddermester Petter 
Langdal i Trondheim, og registrert U- 1940. Han 
beholdt bilen til 1947, da den ble solgt til en Reidar 
Nilsen, og sannsynligvis registrert U – 60544. 
Videresolgt i 1951 til skredder Arnulf Nilsen på 
Rinnleiret, registrert V- 2936 (?).  11 år senere ble 
bilen byttet inn hos Ford-forhandler Olaf Eklo på 
Levanger for 100 kroner. Den ble så raskt solgt til 
lærer Trond Kolaas, Levanger. 
   Den 31.12.1962 ble bilen overført fra Levanger til 
Namsos, ny eier var Finn Bergum. Fra ham til Inge 
Sævik på Spillum i Namdalen, han tok bilen med seg 
da han flyttet sørover. 29.10.1971 ble bilen overtatt 
av Morris Auto i Tønsberg, de tenkte å bruke den som 
utstillingsbil – det ble det ikke noe av, og i 1977 ble 
den overdradd til Jostein Selvikvåg i Torud, som tok 
fatt på en helrestaurering. 
Bilens chassisnummer er S1/E 48133 – en skulle 
gjerne visst om noen av de mange eierne gjennom 40 
år var klar over bilens ærerike fortid? 
 

Alle fotografier: Sverre J Herstads egne, tatt før, i løpet av og etter løpet. 
Artikkelen er gjengitt med tillatelse fra artikkelforfatter Bård Nielsen og Veteranvognposten 



SPILEHJULET  1 – 2021 - organ for Gammelbilens Venner 
 

13 

 

Velkommen til  
Rallye Tronåsen 2021! 

 
 
 
 
 
 
 Så er det igjen tid for å ønske velkommen til Rallye Tronåsen, som i år feirer 40 års jubileum og arrangeres for 
niende gang. Årets løp går av stabelen lørdag 7. august med start kl. 10.30. Vi ber om at alle deltakere er på 
plass kl. 10.00. Starten vil i år bli fra Flekkefjord sentrum, og med mål på Lendemoen (ved Bakke Bru). Det vil 
bli merket tydelig fra E 39 og inn til startområdet. For påmelding fylles påmeldingsblanketten ut og sendes inn i 
henhold til instruks på blanketten. Startkontingenten, som er kr. 600,- pr. kjøretøy, betales samtidig inn til 
oppgitt konto på påmeldingsblanketten. Påmeldingene registreres i den rekkefølge de kommer inn, men ikke før 
startkontingenten er kommet inn på konto. Det er satt et tak på ca. 250 kjøretøy og vi tar forbehold om at 
påmeldingen blir avsluttet når dette tall er nådd, selv om det skjer innen påmeldingsfristen som er 1. mai 2021. 
Dersom coronaforholdene mot formodning skulle utvikle seg slik at det ikke blir mulig å gjennomføre løpet, vil 
innbetalte penger bli returnert. Derfor ber vi om at alle som melder seg på også oppgir bankkonto hvor pengene 
eventuelt kan returneres. Deltakerne må selv sørge for overnatting i den grad det er ønskelig. Vi kan anbefale 
følgende muligheter i nærheten av løpsdistriktet: 
 Grand Hotell, Flekkefjord, tlf. 38 32 53 00 Maritim Fjordhotell, Flekkefjord, tlf. 38 32 58 00 Moi Hotell, Moi, 
tlf. 51 40 99 00 Egenes Camping, Flekkefjord (hytter), tlf. 38 02 01 48 
 
 Velkommen!              Gammelbilens Venner – Bakke Idrettslag – Agder Motorhistoriske Klubb 
 

RALLYE TRONÅSEN 2021 PÅMELDINGSBLANKETT 
 
Dette skjema fylles ut og sendes inn senest 1. mai 2021. Samtidig innbetales startkontingenten. Ingen 
påmeldinger blir registrert før pengene er kommet inn på konto. Det blir sendt bekreftelse på e-post eller på 
annen måte til de som ikke oppgir e-postadresse på skjemaet. Likeledes sendes det ut nærmere detaljinformasjon 
til de påmeldte så snart denne er klar. Det blir begrensning på antall deltakere, så vi tar forbehold om at 
påmeldingen må stanses før den oppgitte fristen 1. mai dersom maksimumsantallet nås innen den tid. Dersom 
coronaforholdene mot formodning skulle utvikle seg slik at det ikke blir mulig å gjennomføre løpet, vil 
innbetalte penger bli returnert. Derfor ber vi om at alle som melder seg på også oppgir bankkonto hvor pengene 
eventuelt kan returneres.  
 
OPPLYSNINGER OM DELTAKER: 
 
Navn:………………………………………………………………………………………………………………
Adresse/poststed:………………………………………………………………………………………………… 
Telefon: …………………………………………….. 
Kontonummer:………………………………………………………………………. 
Epostadresse:……………………………………………………………………………………………………… 
 
OPPLYSNINGER OM KJØRETØY: 
 
Merke/type:……………………………………………………………………………………………………… 
Årsmodell: ………………………………………………..  
Kjennemerke: …………………………………………………………………  
 
Startkontingenten er satt til kr. 600,- pr. kjøretøy. Denne innbetales til konto 9480.11.22714 samtidig med at 
dette skjema, ferdig utfylt, sendes til AMK, Astrids vei 22, 4633 Kristiansand eller til e-post berneol@online.no 
Dersom påmeldingen sendes som e-post er det ikke nødvendig å kopiere selve påmeldingsskjemaet, så lenge e-
posten inneholder alle de opplysninger det spørres etter i skjemaet. 
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Tekst & Foto:Gaute Svindland Ducati parallell twin
 
Det var Triumph som først produserte store 
serier av parallell twin motorer i sine 
motorsykler. Produksjonen startet på 30-tallet 
og Triumph bruker som kjent fortsatt parallell 
twin motorene i sine moderne motorsykler. 
Utover 60 tallet utviklet mange andre merker 
parallell twin motorer med stor suksess. 
Italienske merker som Laverda og Benelli har 
hatt stor suksess med parallell twin både i 
racing og som gatesykler. Men for Ducati ble 
det ingen salgssuksess.  
 
Ducati startet parallell twin produksjonen med 
en racing versjon på 175 ccm som fikk 
kallenavnet «Il Testone-big head». Denne ble 
første gang vist på Milano messen i 1956. 
Sykkelen ble senere sendt til USA og deltok i 
flere race uten den store suksessen. Den var for 
tung og hadde for store vibrasjoner og det ble 
dermed bare produsert 2 -3 slike sykler. Men 
konstruksjonen ble utgangspunktet for den 
senere produksjonen av en 125ccm, 350ccm og 
en 500ccm med parallell twin motor. 
 
Det amerikanske markedet var stort og Ducati 
ville erobre det med sine parallell twin 
gatesykler. I 1964 var Triumph og BSA 
dominerende i USA med sine parallell twin 
modeller. På oppfordring fra amerikanske 
importører utviklet Ducati en parallell twin på 
500ccm som de presenterte i 1965. Denne ble 
ingen suksess da den var for tung og ikke rask 
nok for amerikanerne. Og i 1967 kom Norton 
inn i markedet med sin 750 og Honda var også i 
ferd med å etablere seg. Så Ducati oppnådde 
ingen store markedsandeler. 
 
Senere og fremskyndet av oljekrisen i 1973 og 
ny ledelse i Ducati, ble det bestemt at de skulle 
videreutvikle parallell twin motoren. Dette for å 
bruke den i små rimelige 350 og 500 modeller 
og heller bruke V-twin motorer i de større 
syklene. På Milano messen i 1973 presenterte 
Ducati 3 modeller. En på 350ccm og 2 
forskjellige modeller på 500ccm. Den ene på 
500ccm som kaltes sport hadde desmokromisk 
ventilaktivering og de to andre kjededrevet kam. 
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De produserte først en modell linje som hadde 
benevnelsen GTL og senere kom en serie med 
betegnelsen GTV. Syklene hadde lav levetid og 
motorene fikk et dårlig rykte som gikk ut på at 
de havarerte etter 20 000km. På slutten av 1970 
tallet kom også japanerne med 4 sylinder 
motorer og tok over mer og mer av markedet. 
Produksjonen av Ducati sine parallell twin 
modeller opphørte i 1980. De satset heller på 
sine V-twin motorer som ble en suksess og som 
de enda benytter i sine sykler. 
 
90 graders V-twin motorene som også kalles L-
twin er blitt selve kjennetegnet på Ducati og har 
oppnådd stor suksess både i racing og på 
gatesykkelmarkedet.  
 
Et medlem i Gammelbilens Venner har dette 
flotte eksemplaret med parallell twin. Ducati 
GTV 500.  Motoren er en 4 takt. på 500 ccm.  
Den yter 39 hk. og er luftkjølt med 5-gir. 
Toppfarten er på 165 km/t. Den har doble 
skivebremser fremme og enkel skivebremse 
bak.  2 Dell´Orto 30mm forgassere. Disse ble 
kun produsert mellom 1978-1980. 
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HVA GJØR MAN HVIS DIESEL-MOTOREN SVIVER FEIL VEI?
Tolleiv Hølland har tatt vare på flere hefter som hans far fikk da han kjørte drosje i Sauda og hadde Mercedes. De to 
bilene var leverte av Holst og Hauge i Stavanger. Siden servicenettet ikke var utbygget for å drive service i indre 
Ryfylke, fikk faren og hans kollega «status» som selvstendige servicepersoner med alle oppdateringer som kom fra 
Tyskland, dessuten fikk de også kjøpe verktøy gjennom Mercedes.  
Her er en «service bullentin» fra Mercedes Benz fra 1960 som beskriver hvordan man skal løse problemet hvis 
dieselmotoren sviver feil vei. Regner med at dette gjelder andre merker også.. 
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HVA GJØR MAN HVIS DIESEL-MOTOREN SVIVER FEIL VEI?

 

 

 

 

 
Søndag den 09.05.2021 er de av våre medlemmer som har kjøretøy som ikke 
er underlagt PKK, dvs såkalt «EU godkjenning» invitert til Bryne Bil AS 
for GRATIS bremsetest. 
Du får kjørt bilen i bremsetesteren samt at verkstedet vil ta en kontroll på 
bremsevæsken din for å se om den holder nødvendig kokepunkt. 
Vi starter klokken 11:00 og holder på til klokken 14:00.  Det blir servert 
kaffe på plassen, men vil du ha noe å bite i så er det lurt å ta med mat. 
 
Bryne bil har lokaler like overfor Biltema på Bryne, vegen heter Vesthagen. 
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Referat Styremøte 1. Desember 2020 Kl 19:00 
 
Møtested: Rogaland Bilmuseum, Særheim  
Tilstede var: Leif M. Skare, Einar Helland, Steinar Ødemotland,  
Arnt Frode Michaelsen og Geir Foss. 
 
Referent: Steinar. Referat fra sist styremøte opplest og vedtatt. 
 
Automobil Edition:  

• Har fått 6 bind med Automobil Edition fra Ove Abrahamsen. Gir 
disse til redaktøren slik at han kan disponere disse til Spilehjulet.  

”Ungdomsgjeng/gruppe”:  
• Vi ønsker å få flere unge krefter til klubben. Formann formulerer et brev som vi sender ut til 

alle medlemmer under 50 år.  
Hjemmesiden: 

• Odd Arild Sundsteigen har tatt over ansvaret for hjemmesiden til Gammelbilens venner.  
Vipps: 

• Prøver å endre oppsett hos vipps fra bedrift til forening for å minske gebyrer.  
Leie i kjelleren: 

• Det har blitt to ledige plasser i kjelleren. De som står på venteliste vil bli kontaktet.  
• Firesøylet lift vil bli leid ut som leieplass.  
• Tosøylet lift vil muligens eier ha tilbake.  
• Vi legger om betaling for kjelleren på samme tid som museet, altså fra sommer til sommer. 

Sender ut melding til de som det gjelder.  
Arrangement med barnekreftavdelingen:  

• Vi vurderer å lage et arrangement til å kjøre tur og evnt. besøke museet på Særheim med 
barna fra kreftavdelingen.  

Oppgaver i museet: 
• Formann og kasserer tar ett møte med museumsbestyrer vedrørende administrative oppgaver i 

nærmeste fremtid.  
Terminliste: 

• Vil prøve å lage terminliste for 2021 på neste styremøte.  
Økonomi: 

• Har fått ca. 88 000,- i tilskudd i 2020.  
• Per november har vi ca. 200 000,- i overskudd i 2020.  

Møtelokalet: 
• Formann formulerer brev vi kan sende ut til aktuelle klubber i området der vi viser 

mulighetene de har for å leie våre møtelokaler.  
Vasking av lokalet: 

• Vi sender ut mail om noen har mulighet til å vaske møtelokalet ca. 1-2 ganger i måneden mot 
godtgjørelse.  

Nytt styremøte: 
• Neste styremøte: 12/1-2021 kl. 19:00 på Særheim.  

 

Referat Styremøte 20. Januar 2021 Kl 19:00 
Møtested: Rogaland Bilmuseum, Særheim  
Tilstede var: Leif M. Skare, Einar Helland, Steinar Ødemotland,  
Arnt Frode Michaelsen og Geir Foss. 
Referent: Steinar. Referat fra sist styremøte opplest og vedtatt. 

KLUBBNYTT
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Vestlandstreffet: 
• Blir arrangert 12. Juni 2021. Einar Helland er leder for løpskomiteen. Det vil komme mer 

informasjon i Spilehjulet.  
Medlemssystem:  

• Vi bruker i dag Zubarus, men skal prøve ut Styreweb for å se om det kan være noe for 
klubben. Da vi får gunstig avtale på Styreweb gjennom LMK.  

Vasking: 
• Sendte ut mail for å se om noen hadde mulighet til å vaske møtelokalet, fikk ingen respons. 

Prøver igjen i Spilehjulet.  
Kjellerlokalet: 

• Styret har tildelt den siste plassen i kjelleren.  
• De som ønsker å sette seg på venteliste for lagerplass bes tas kontakt med Geir Foss på mail: 

geir.foss@lyse.net  
Årsmøte 2021: 

• Grunnet koronasituasjonen har styremøtet vedtatt at årsmøtet for 2021 flyttes fra Mars til 
August. 

Ungsdomsgjeng: 
• Sendte ut mail om noen hadde gode forslag til hvordan vi kan få inn flere unge krefter til 

klubben. Fikk en flott tilbakemelding.  
Nytt styremøte: 

• Neste styremøte: Tirsdag 23. Februar 2021 kl. 19:00 på Særheim.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grunnet koronasituasjonen har styret vedtatt at årsmøtet for 2021 flyttes fra 
Mars til August. Årsberetning og regnskap kommer derfor i Spilehjulet nr.2 
2021 som kommer ut i juni. 

Terminliste våren 2021  -  Med Covid 19 forbehold! 
 

Mars  2021:  
Lørdag 20.03– Gammelbil og Kaffi på Hove Classic Cars på Øksnevad. Følg med på Facebook, Venner av bilmuseet 
på Særheim 
Søndag 21.03– Gjenåpning av Rogaland Bilmuseum, uten servering. 
Tirsdag 30.03– Medlemsmøte, det er ikke lagt opp til annen aktivitet enn sosialt samvær, det er i påskeuken, men det 
er ikke alle som reiser vekk i påsken så vi satser på at noen vil ta turen til Særheim. 
April 2021: 
Søndag 17.04– Gammelbil og Kaffi på Bryne Bil sitt anlegg på Bryne, følg med på Facebook, Venner av bilmuseet 
på Særheim 
Tirsdag 27.04– Medlemsmøte på Særheim.  Gjennomgang av programmet for Vestlandstreffet den 12.06. 
Mai 2021: 
01.05– Jærhagen Entusiast treff 
01.05– Kvadrat vårmønstring 
08.05– Ekebergmarked 
09.05– Bremsetesting hos BilExtra på Bryne, se egen annonse på side 17. 
13.05– Kristi Himmelfartsdag Vårmønstring på Orre 
25.05– Medlemsmøte på Særheim. 
Ole Christian kjører «forsinket Juleutloddning» 
Juni 2021: 
12.06 Vestlandstreffet, se egen annonsering på side 4. 
16.06.– Vi legger opp til et «Poker Run» i sammenheng med Cab&co kjøringen. Se nærmere beskrivelse på side 20 
23.06 og 24.06 Åpning av banen i Sokndal med Racing NM 
29.06– Medlemsmøte med grilling. 
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Nytt fra styret 

 
 

Returadresse: Gammelbilens Venner, 
Postboks 3029 ,  
4095 Stavanger 

 

Poker‐Run 
 

Den 16 juni prøver vi noe nytt! 
Poker-Run er en mye brukt aktivitet fra kjøretøykulturen i USA.  Det er en enkel 
aktivitet som krever forholdsvis lite forberedelse med et innlagt spennings moment på 
turen. 
Det koster kr. 100,- å være med—ta med kontanter! 
Alle deltagerne får ulevert et spillkort ved start sammen med en liste med fire adresser 
som skal besøkes på veien.  Den fjerde adressen er Rogalands bilmuseum. 
På hver av de fire adressene blir det utlevert spillkort, den som har den beste 
pokerhånden på hånd når siste spillkort er utlevert vinner 10% av «Potten». 
Skulle det være 2 like hender økes gevinsten til 15% og deles på de to vinnerne. 
Premien deles ut før avslutning. 
Overskuddet går til klubbkassen. 
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