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DEADLINE nr.4-0ler 2. november
Forside: Rally Tronåsen 2001. Foto: Eivind Edvartsen

Vi har Lagt en sjeldent god sonuner bak oss, noe jeg vil
anta har medført at de gode gamle har ffitt rulle noen flere
kilometer enn de vanligvis g,ør. For min egen del har jeg
fått mer ut av både bilen og miljøet denne soilrmeren enn
på lenge. Sesongen for meg åpnet med Vestlandstreff i
stråtende førsonrnervær i Hausesund.

51 55 54 55

Per Eiene

Styremedlem/delemester: Andreas Auestad

Museumsbesfyrer RB:
MuseumskasseF*r Rffi:
Skifte av biler museet:

Tlf:

en god samling, dog hadde det vært hyggelig om vi
hadde vært noen flere fra vår klubb som hadde tatt turen opp. Det sosiale aspektet av

HVK hadde som atltid lagt opp til

gammelbil miljøet gir i alle fall meg like mye som det tekniske så jeg får si som
"spurven" i eventyrvisa "Kom alle sammen bli med!!!!" Jeg forsatte min gammelbilsommer med 14 dage.s tur til Skane og Bomhokn i godt lag med tre andre av bilene
klubben. Vi fikk med oss, foruten en del museer, Vestkustmarknad og Vestkustrally
Halmstad, og Sjøormløp i Seljord på veien hjem.

i

i

Et vellykket Rally Tronåsen er nettopp awiklet med solid deltakelse fra mange
klubber og deler av landet, alt i alt, som nevnt innledningsvis, en sjeldent god
sommer! Nå er det om å gjøre å fortsette i det gode spor, selv om kveldene blir
kortere og temperaturen synker. Som dere ser av høstens planlagte aktiviteter så har
styret forsøkt å fi til et blandet progfim. Det er tidvis vanskelig å viæ hva
medlemmene ønsker seg av aktiviteter, og dersom noen skulle ha forslag mottas disse
med stor takk!!
Jeg sendte ut en føler i fonige nunmer av Spilehjulet som har fitrt til en storm av
henvendelser!!! Jeg etterlyste medlemmer i klubben i den "yngre" garde som kunne
tenke seg å dra igang en "ungdomsavdeling". Det er bare å beklage at jeg i min
aktive sommer ikke har vært hjemme for å ta telefonen, så derfor har jeg ikke fiitt tak
noen av henvendelsene. Jeg lover de som har lyst å være mer tilgiengelig ut over
høsten, så det er bare å ringe! ! ! Ser frem til en hyggelig høstsesong
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PoTtTettEt: JENS PETTER IAhIKE OG IIANS 1929 A-FORD PIIAETON

Redaktørens ord
Hei igjen alle medlemmer av Gammelbilens venner !

Det er med spenning vi i redaksjonen nå prøver oss på et utvidet nunmer av
Spilehjulet fra seksten til tjuefire sider. Det var ikke uten grunn vi valgte fenste
nummer etter sommeren. Rally Tronåsen var et arrangement hvor Gammelbilens
Venner hadde gått sammen med Bakke Idrettslag og Agder Motorhistoriske klubb
for virkelig å trø til. Det startet nesten behundre kjøretøy! Det er ikke lett å
formidle en slik begivenhet når en må begrense seg til et antall A5 sider. Men vi
har prøvet å dekke opp med litt fra hvert.

Vi har fått respons fia medlemmer med å bidra med stofftil bladet. Denne gangen
har vi måttet la stoffligge på "vent" for å kunne formidle noe av det som har vært
av spennende arrangementer i distrikæt. Neste blad er planlagt å gis ut i
begrnnelsen av desember. Jeg synes det er viktig å få vist hva vi har av kiøretøyer

Mannen og bilen: Ianke har vært en profil i GV helt siden starten i 1974. En tid
var han med i redaksjonen for klubbavisen, og han er også mannen bak GVs
logo, nemlig spilehjulet! På åttiøllet satt han som formann i GV og var som
sådan med på å starte det første løpet over Tronåsen i 1981. Ianke har hatt sin
?,1ære 1929 A-Ford siden 1963, da bilen ble kjøpt for kr.700,- av den originale
eieren for å bli brukt som russebil året etter! Bilen ble forøwig sprøytelakkert
rød med en Hoover støvsuger! Alle russebiler har et navn og A-Forden fikk
navnet Bloody Mary! Etter militær+jenesten i 1966 våknet interessen for
veteran-hobbyen, og Ianke bestemte seg for å ta vare på bilen. Nå er bilen å
betrakte som en del av familien Ianke.

U-6828 er å
betrakte som en
del av familen
Ianke. Her fra en
l7.mai-tur med
norske flagg og
bjørke-kvister til
pynt. Bilen er
Også blitt brukt til

bryllups-kjøring.

blant medlemmene og prøver å å presentert disse etter hvert.
Nyftekjøretøyer har vi alltid hatt -og tenker vi etter, er det en god del av disse vare
og lastebilene i eie hos våre medlemmer. Varebilene og de små lastebilen giorde
nytte som fremkomstniddel både til selskap og fritidsturer. Opel Bliø var å finne
på de fleste bondegårdene. Jeg ser det som viktig å € bredde i bladet slik at vi kan
nå de fleste medlemmenes interesse. Dere vil ffi stifte bdentskap med både
nyttekjøretøy og motorsykler fremover i bladene.

Vi i redaksjonen hadde likt om dere kunne ta kontakt med oss som skal velge ut
stofftil bladet. Vanligvis er en av oss å treffe på møtekveldene i lokalen til
bilmuseet. Stiller du opp med gammelbil er det god mulighet til å å tatt noen
bilder ay bil og eiger.

Med hilsen
Kåre G. Sem ( red, )

Ianke har beholdt bilen u-restaurert (og U-registrert!) og i originalstand. Dette
gjør bilen ganske unik. Den apne Phaeton-modellen er også en ganske sjelden
utgave av A-Forden. Når lanke tar frem A-Forden og drar på tur, pakker han
som regel ned sveive-grammofonen og piknik-ustyret i bagasjerommet.
Mange i klubben husker nok familien Ianke fra treffog turer der de har stilt opp
i tidsriktig antrekk og sveivet igang årgangssvisker på grammofonen. Ekvipasjen
har ved flere anledninger innbragt trofe for "patina.o'
Som en kuriositet kan nevnes at Ianke to ganger, i l97l og l974,har kjørt bilen
på ferie gjennom Europa. Første gangen gikft turen i østerled giennom Danmark,
Tyskland, DDR og Polen. Den andre turen gilh giennom Danmarlq Tyskland,
Nederland, Belgia og England! Da lanke kjørte i land i Larvik etter å tilbakelagt
3000 km gjennom Europ4 ftl& han spørsmål fra en skeptiker som så den Uregistrerle bilen: Har dere virkelig kjørt helt fra Trondheim i den bilen der?
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U-6828 punkterte i
Relgia på den lange
feriehlren gjennom
Huropa i 1974. Her
var det bare å finne
fram lappesakene!
Noen småjenter
lurte fælt på hva
dette var slags
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Rallye Tronåsen 2001
Tekst: Kåre G. Sem

LØRDAG I.1. AUGUST ARRANGERTE
GAMMELBILENS VEhINE& BAKKE
IDRETTSLAG OG AGDER MOTOR
HISTORISKE KLUBB RÅLLY TRONÅSEN
FOR FEMTE GAFIG. ARRANGEMENTET
SOM ER AVHOLDT HYERT FEMTE ÅR
srDEN 1981, HADDE NÅ 20 ÅRS JUBTLAUM.
I}ET DELTOK CA 280 KJØRETØYER.

k3øretøyl

Bilen: A-Forden ble produsert fra 1927 til og med 1931 og etterfulgte T-Forden.
Biltypen er produsert i over 4,3 millioner eksemplarer! Iankes bil er en 1929
Phaeton Standard (type 35-A) kabriolet med 4 dører. Dette er en ganske sjelden
modell. De fleste A-Forder var lukkede 4 dørs biler. Bilen har en sideventilert 4
sylindret motor på 40 hesteftrefter. A-Forden var den første med girspak på
gulvet, slik vi er vant med det idag. Bilen har stagbremser. Hydrauliske bremser
kom først senere på 30-tallet. Vekten er ca. 980 kg. Bilen har kun hatt 2 eiere og
den har vært i bruk hvert eneste år siden den rullet av samlebåndet. Det gamle
U-skiltet, U-6828, (Sør-Trøndelag) har bilen alltid hatt, på tross av at man
tidligere måtte omregistrere bilen når man flyttet. Ianke kjøpte bilen av den
originale eieren, steinhogger Severin Lauritzen i Trondheim. Da Ianke dro til
Bergen for å studere fulgte bilen med. De siste 30 årene har den vært her i

Foto: Kåre G. Sem

Tronåsen, som i mange år var et av de vanskeligste veistykker å forsere mellom
oslo og stavanger, har vært en utfordring helt tilbake til den gang Rallye Monte
Carlo for første gang hadde startpunkt i Stavanger. Det var i 1931, og i den
forbindelse ble det første Rallye Tronåsen i moderne tid 1981 - markert som 50
års jubileum for Tronåsen som billøpsarena. Siden har Rallye Tronåsen blitt
arrangert hvert femte år, og tradisjonen tro ble det derfor i år invitert til å deltå i det
femte Rallye Tronåsen den 11. august 2001.
I forbindelse med løpet ble det anangefi festmiddag på Grand Hotell i Flekkefiord
med premieutdeling og en svingom i diskoteket'

-

distriktet.
Mange i
klubben
husker nok
familien lanke
fra treff og
turer der de
har stilt opp i

tidsriktig
antrekk og
sveivet igang
årgangssvisker
på grammof,Onen.

X'oto: I(fire G. Sem
Oppmøte og startstedet var Lendemoen på Sira. Du kan føle stemningen hvor
bilene står klar og venter på sjåførene for å komme av gårde. $ellene i bakgrunnen
danner en fin ramme om alrangementet. Bla om -og du vil fil et innblikk i det som
foregikk ved start, oppstigning i Tronåsen og mye annet!

7
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Folk måtte legge inn en pause midt på dagen. Familien Fuglestad fra Tananger tar
seg et lite måttid på Lendemoen. Tre generasjoner med bilinteresse er samlet rundt

sÅ vNR R.ALLY TRONÅSnI* 2OOI I GANG. YÅR
UTSAI\{DTE SPEAKER TOR INGE FJERMESTAI)
GIRBN BRIEFING FORHVERBIL SOM STÅR
KLAR TIL Å TÅ STARTSIGNALET: KJøRI

bordet. Far og sønn stilte med hver sin Mercedes Benz, en 190 1958 modell og en
180

b 1960 modell.

Jeg fanget opp en herremann med alpelue og vest som var fremme med pussefilla.
Etter bilen å dømme må det ha vært en engelsmann? Men det viste seg å være Kjell
Fjermestad fra Randaberg som var deltaker i en Morris minor 1957 modell.

fvar Sunde fra Stavanger i sin chevrolet I 926 modell
like før startsignalet gis.

Her har vi to smilende damer
iførttidsriktig antrekk i forhold

til bilene. Liv Halvorsen 0g
Sissel Fjermestad kom til rallyet
i en skinnende blå Morris Minor
1957 modell.

Denne flotte Opel blitzen fra
1953, blå med røå grill og
støtfan5at, ble kjørt av Ole
Jørgen Lavold.
Lastebilen er en ekte sliter, som
igjen skal måle krefter med
veien over fiellet.
F'oto: Kåre G. Sem

Med nesten 300 deltakende var det vanskelig å velge ut representånter for Rallyet.
Jeg har på denne fotomontasjen trukket fiem spesielle deltakere, som familien
Fuglestad med to biler av samme merke hvor deltakeme representerte tre
generasjoner bil- interesserte. Kjell Fjermestad med sin originale kledning. Bilen på
nederste venstre bilde er en sjelden Datsun Fairlady 1600 1968 modell. Den
deltakergleden som vises her fra disse motorsyklistene er også verd å feste seg ved.
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MET}LMMSPORTRETTET:
Ole Christian Simonsen

TTL TiløYIIE FÅR THOTTV^{LM
HOMPLAFID FRA TOFTSTAM
OVERI,A\rERT PR-ISEN FMR
ELI}STA T}ELTAKER PÅ

OLE CHRISTIAN SIN INTERESSE FOR BILER
STARTET TIDLIG. DET VAR EN A FORD
PICKUP 1929 NIODELL SOM STARTET DET
HELE.

RAI,LYTRSNÅSruN
BILMN TTAN K"TØRTA VAR MN
FORI}.4 PICKUP FRA T92S

VEI} SAMMENKOMSTKFIPÅ
GRANI} HOTNLI PÅ
LøRI}AGSKVMLH}M,N BLB NMT
UTNBLT PREMIMR F'ffiRMffi
SOM HANDE YUNNMT X}ffi
AI{NRA KLASSANE

A Forden har fulgt Ole Christian i mange år. Som du ser av bildet har bilen vært
knyttet til familiefirmaet over lang tid. Mange har sikkert stiftetkontakt med ham som
kjøpmann, og her ser vi Ole Christian i sitt rette miljø. Dette bildet er øtt i 1980.
Faren kjepte Forden brukt av bilfirmaet Svein Kvia i Sandnes i 1948. Der hadde den
gått som service og arbeidsbil. Bilen har vært rehabilitert et par ganger og for tiden er
den under renovering. Etter hva jeg fontår på Ole Christian, vil bilen ffi mange gode
år fremover til glede for mange skuelystne.

Her har vi Helge og Unni SkulandfraØwebø som vant prisen for beste antrekk og
bil. Volvo PV - 444,1953 modell.

10

Å lage et portrett hvor klubbmedlemmet og hans biler skulle være i fokus var ikke så
vanskelig når det gialdt hans innsats i klubbsammenheng, men hvilke biler skulle jeg
sette ham i forhold til. Det ryktes at det har vært et stort antall biler som har vært i Ole
Christians eie. Ferr jeg presenterer noen av de bilene han har i dag ,vil jeg vist"j"*ifå

11
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-et bilde som gir et godt innbrykk fra den tiden han satte ut i livet sine planer om å skaffe
seg "gammelbil". Etter hva jeg kan se er det familiens Humber 1966 modell, som har
fraktet lillebror Bjørn Simonsen til Kalhammeren i Stavanger for å gå i lære. Her hadde
buss-selskapet sitt garasjeområde. De to bussene er femtitalere og husker jeg itke feil,
så er disse bygget ved selskapets karosseriverksted. Chassiet var Scania Vabis.
Bjørn ser ut til å gføre sitt beste for å gi et godt innfykk når han skal presenteres for
disponent Rosengren i buss selskapet.

3-2001. - organ for GammelbilensVenner

Ol" Chrirti* har alltid en handel på g*g. Utenom den store interessen for hytta på
Holmane, er det hest og hestevogner, som føyer seg inn i rekken bak bilene. Hans pådriver evne har skaffet mye bredde i vårt gammelbilmiljø. Ved etableringen av Gammelbilens
Venner, var han også en god medspiller. Mercedes Benzklubben er også en del av hans
område, og det forstår vi godt ved å ta en på bildet under. Her kommer han glidende i sin
sorte MB220S cab1958 modell. Til høvre i bildet har vi en skinnende hvit Mercedes 220SE.
1963 modell. Bilen er brukt
importert fra Syerige i 1993.

Yi *t så heldige å ha den norsk

.

Pa bildet over er familien i baksettet og
Ole Christian i full konsentrasjon bak
rattet i en skinnende åpen Chevrolet fra
1926

Fabrikken lakkerte alle bilene
hvite. Men eieren ,som for
øvrig var ansatt på fabrikken,
lakkerte denne sort. Nå fremstår
bilen i tilnærmet original hvit
farge.

Bilen ble kjøpt i Porsgrunn i

.

Ved hytta på Holmane står familiens

1978, og da demontert i kasser.

Ford Mercury 1950 modell. Denne
bilen hadde faren brukt- importert fra
Tyskland. Familien fra østlandet var på
besøk med full oppakning på biltaket.

Kilometertelleren sto på 25000.
"Trollet" er i dag komplett og

Ett B ford lg3zmod. til
venstre, og i midten Ole
Christians Chrysler, som han
hadde i mange år. Bilen var
tidligere i en skipsreders eie
og hadde registreringsnummer L-28.
Porscen til høyre er fra 1968

Veien til hytta vår på Lauvås gikk forbi tomta til Ole S.

i

Sandnes, han som
gamle
i
bilene garden. Det var da
solgte Reginololjå. Og det stod alltid parkert de flotte
sekstiårene min interesse for gammelbil beg;rnte.

12

byede bilen Troll på klubbens
museum på Bryne. Det har vært
et møysommelig arbeide for
Ole Christian å ffi bilen i den
stand, som den står utstilt i nå.
Bilen er en 1957 modell.

Simonsen

i

kjørbar med sin putrende
totakter, som alt den gang
hadde direkte innsprøytning.
Alt i 1957 hadde en norsk
produsert bil integrert støt fanger karosseriet.

Au

alle de bildene som jeg har
fått lant av farnilien Simonsen,
vil jeg avslutte med dette, sorn
illustrerer et eksempel på et
godt gammelbil miljø.
Ole Christian til venstre for en
,,947 Chevrolet.
Tekst. Kåre G. Sem
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LoppEMARxrt pÅ

REE, ARRANGERT Av RocALAttD BTLMUSEIM
søtyDAG DEN27. MAr, BLE rÅn ocsÅ EN SAMLTNGSILASS F,oRDE
SOM VAR TITE ETTERAKKT]RAT DEN SPESIELLB TINGEN.
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LCIPPMMARKHN PÅ RMH

Fræ setrgørre*, lnør jeg vølgt å vise
spekteret fræ det mest spesielle og

til det enkle sølgsåordet

Tekst og foto: Kåre G. Sem

ffietil Fuhr stiller ofte opp på
klubbens affångementer og han har
alltid noe spennende å tilby. Det ser
ut som han i den senere tid har
spesialisert seg på emaljeskilter" Se
godt ettetr, muligens det kan være
noe

til deg!

Han har stort utvalg både når det
gielder størrelse og pris. De fleste
skiltene er kopier av de , som i vår
oppvekst var å finne på veggene på
verksteder og bensinstasjoner. Her
er det mye nostalgi!.

Det hender ofte at Kjetil dukker
opp på klubbkveldene med skilter
og annet spennende" Nøkkel =
knipper og modellbiler er heller
ikke ukjent fra den kanten.

Selgeme var på plass i år også for å fremby sine varer og krimskrams. Denne
gangen var det ikke det store utvalget av bildeler, men mye annet spennende.
Loppemarkedet konkurrerte med mange andre arrangementer på Jæren den
sørdagen. Etter hva jeg forstod var det endatil plerying med veterantraktorer på et

jorde på Bryne.
Det å kombinere loppemarked med museum er også vellykket. De besøkende frr
også en mulighet til å se hva vi har av biler på museet. Til venstre i bildet kan du se
en campingbil av den gamle gode sorten. Eller er det opprinnelig en minibuss?
Det er en Opel blitz ca. 1960 modell med registreringsnummer U - 4000. Jeg tror
ikfte det kan være mange eksemplarer av det karosseriet?.

freif

Skaare er også en

ivrig

selger.

Etter hva jeg husker var han å finne
på loppemerkedet i fior også"
Denne gangen gikk det i blant
annet hjulkapsler og musikk. For de
som måtte være i behov for et sett
med flotte skinnende blanke
billykter &v den gamle gode sorten,
her var -qg kauskia €r mulryheten

til

stede ?

Midt

på bildet er det fremlagt et imponerende frembud av emaljeskilter. På neste
side kan du se nærmere på disse.

Vi håper

at Rogaland Bilmuseum
også neste år inviterer til

loppernarked"

T4
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Scott var verdens midtpunkt og
holdt barna med selskap.

'ekst og foto Eivind Edvartsen
ttp://edvartsen.com

Det var gått rykter om
at dette er et riktig så
trivelig neff og at det
neppe er rom i herberget.
Jeg hadde lovet min
dafter at vi skulle dra på
telttur i sommer, hun
ønsket å dra til

Sommerland tBø og jeg

til Sjøormløpet. Alt

så

ut

for å klaffe. Selv været
viste seg fra den aller beste side med tordenvær
i så vel Oslo og Stavanger, men med fantastisk
sommervær i Telemark. For meg ble det første
gang jeg deltok på defte løpet.
Det var dansegalla i Seljord samme helg,
masse folk og telt over alt. Men ikke en eneste
gammel bil var å se. Etter å ha vært innom to
campingplasser fant jeg eieren av en Jaguar

MKII.
Morgedal - Morgedal hotell var stedeL
Etter en rask tur innCIm campingplassen for

å sette opp tøy-huset i godt selskap rned flere
andre kjekke biler og folk, deretter dro vi
tilbake til Morgedal Ciry.
Det skinte som et Soria Moria slott i edel
krom oppe i bakken. En Graham var så perfekt
restauret at den holdt på å ta pusten fra meg.
En vel$ent MGA med et "telefonnurnmer
skilt" røper at en er på iett veg. Like etter
åpenbarer en velkjent Lasalle seg med slitt
krom og mangelende lakk. En hil som kan fe
noen og en hver dl å klø i fingrene...

iiril:ii::iil:!:lii:iii

lili:illl:i:iiiiiiill

Minførsfqrstu bilvar en Saab
mot 30 år siden

jeg

93 frø 1959. Det er bor"t
sist så en slik "jungeltromme".

Starten gikk fra idrettsplassen på Seljord
lørdag morgen" Over 270 kjøretøy var
påmeldt, den eldste var muligens en
'sTanderer
motorsykkel fra I9I3 med
karabinlykt, magnettenning og tilhørende
kjøreutsrr - stilig! Nyesre var en Morgan fra
1994 med halogenlykter og innsprøytning -

i

Wanderer motorsykkel fra 1913 med karabinlykt og
magnettenning, men ingen frambrems er.
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Origflnalhit i Stavanger * tsorgward 1$53 åastebil
Tekst og fot*: Kåre G- Sem
Hiers Odd Terje Gunrders#m
Odd Terje overtok i sin tid bilen, som gikk som leievogn i Stavanger fra sin far,
som skulle skifte den ut rned ny. Denne bilen var også kjøpt ny av faren i 1953"

Løper gikk fra Seljord og opp til
Flatdal og det var innlagt
oppgaver som en skulle svare på"
Det ble noe uvanlig trafikkork
oppe ved Osstøl. Her skulle vi
kaste stein i noen bilringer som

rimelig god stand og flere hadde valg å ta e
picknick i vegkanten.

Det var mangs som drev leiekjøring i Stavanger på den tiden. Du rnåtte ha
leievognløyve for å kunne kjøre på oppdrag for andre. I Stavanger var det
gjennom bystyret tildelt i overkant av hundre" Løyven var knyttet spp rnot
registreringsnummeret med tekst på skiltet hrvor det sto " LEIEVOGN ". Etter
hva j*g husker begynte numrnerserien med L - 5000" Far til ffidd Terje hadde
slik løyve og var tildelt L-5 L23" Da denne hilen ble skiftet ut overtok den nye
bilen leievogn*nunilneret og den gamle fikk nytt nurnmer, s#rtt fremdeles star på
bilen" Faren hadde fast kjøring for hnligadministrasjonen ved byarkitektens
kontor.

Vel tilbake til
utganspunktet fikk vi
servert rØmmegraut som

hadde oppfostra fleire
enn den hadde slege i
hjel.
På kvelden ble det
gallamiddag på hotellet
etterfulgt av kaffe og premieutdeling ute.

[\øt i elva"
Veien langs Sundsbarmsvatnet var åpnet for
anledningen. Dette var en grusveg som var i

Borgwarden sr 1953 modell og kan laste 1750 kg" Totalvekten er på 3200 kg.
Bensinmotoren har et sylindervolum på 1498 cem. Fargen er hlå., felger og
støtfanger er sorte" Bilen fremstår med original lakk og er tatt godt vare på..

En velkjent Lasalle som er noe matt i lakken.
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MUSEUMSNYTT -Utskiftning av biler og MC

Biler

Nå er det igien tid for utskiffning av biler på Rogaland Bilmuseum.
Biler og MC skal ut fra museet Sørdag den 28.oktober klokken 16.00 - 18.00 og ny
utstilling skal inn lendag 03. november klokken 13.00 -16.00

Volvo 1441970 modell, km.stand 148000 i bra stand selges selges
Bilen står utstilt på Rogaland bilmuseum på Ree.
Telefon 51616920

selges og kjøpes

Mercedes Benz 180 diesel 1957 modell selges.
Rustskadet, men komplett. Objekt eller delebil
Finn Martin Gjesdal telefon 51616920

Morris Minor eller Morris Oxsford

Vaktordning Rogaland Bilmuseum

ønskes kjøpt

Telefon mob. 90936659

Det er satt opp tre medlemmer på vakt hver søndag. Passer ikke den søndagen
du er satt opp, p,rrrv å bytte med et annet medlem. Lykkes ikke deffe kan du ta
kontakt med vår museumsbestyrer Tor Inge Fjermestad på tlf. 9A6%256

Sjelden anledningl : Thunderbird Cabriolet
1955 mod. ( den fenste som kom ) i original og førsteklasses, originallakk. For
næremere opplysninger kontakt Mikkel Sandvilq tlf.907 33033

Møtopp ca 11.30, kok kaffe, lag vaffehwe og heng opp skiltet med teksten

Sjelden anledning 2: Fantastisk Imperial Cabriolet 1960 modell med alt utstyr
som selvsøkende radio, rekøngulært plastiklrratt, automatisk kalesje m.v. Kun
laget i 618 eksemplarer og meget ffi finnes i igjen.
Kontakt Mikkel Sandvik tlf.9A7 33033

ÅPgNf , under(bilmuseum skiltet) ved veien. Åpningstid kl
16.09

Bjørn Erik Vesterås
Gunnleiv Vik

04.1

5t477381

tuildVoll

s143762r

11.11

sr674522

Magnus A. Voll
Marit Kristine Voll

Martin Vølstad
Terje I. Våland

De Patrice Wangen
Lars E. \Matne
2r.10 Jan Morten Welde
Helga Marie Wigen

Matthew Wild
srs2626r
28.1 0 Per Anders Wilhelmsen 51666473
Hans Wimpelmann
Per Ivar Wold

Citrøen 2 CV Karosserideler selges. Rustfrie dører, s$ermer og panser.
Takduk i bra stand. Mishelindelft på felg osv.

Svein M. Ødemotland

Egil Østbø
Knut Øvreeåtrd
18.1

1

25.TI

Jone Vormeland
14.10

Voctor J. \Vood
Torstein Waage

Bjørn Voll
07.1 0

- 1700

Jens IVåge

Torleif Vinie
23.09 Erik Vistvik
Bert I. Vold
Ove Helge Vold
30.09

1

1200

Daniel Øvstebø
Jens Petter Aabel
Morten Aamås

5rs29648

Klubbens delelager
51667

ll4

Tor Alvsaker

s1434366

Jeg vil minne om den muligheten du har til å finne den spesielle delen du
mangler.
På museets delelager er det mange skatter som er til salgs. Blant disse kan vi
nevne: Stødempere fra 60 tallet og opp over, luftfilter og luftfilter innmat,
oljefilter til diverse modeller. Det finnes også en del nye diagonaldekk til en ekte
entusiast. I tiltegg til dette er det mange andre spennende deler og kanskje så er
det akkurat den delen du er påjakt etter.
Det er nettopp kommet inn en last med bremseskiver til biler helt ned til

Magne Amundsen

5155 L2s3

sekstitallet.

Vidar Asheim

51487776

Andreas Auestad

5167

John Ausland

5 1485230

Oddbiørn Austad

5r434965

Sindre Aanestad
Torstein Aardal

Eirik Aarebrot
42.12

OIe Petter Aareskjold

51661508

Kjell Aarre

5t48297s
st622228

Ragnvald Albertsen

a9.n

16"12
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Kåre G. Sem, telefon 51699534190771353

4r4s

Møt opp på klubbkveldene og ta en runde på delelageret på museet på Ree
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En liten historie om utviklingen av bremsene - Av ote peter Rostand
Mekaniske trommelbremser
Inntil 1930-årene var de fleste systemene for å stoppe etkjøretøy basert på trommelbremser
med mekanisk overføring. Disse hadde inteme ekspanderende bremsesko. Trykket fra foten på
bremsepedalen ble overført direkte til de halvmnde bremseskoene v.h.a. stag eller fleksible
kabler. Bremseskoene trykket derved utover mot den indre sylinderflaten på bremsetrommelen
og skapte derved friksjon. Det var imidlertid vanskelig å holde mekaniske bremser justert slik
at en fikk jevn bremsevirkning på hvert hjul, og etterhvert som vognenes vekt og hastighet
økte, måtte det stadig støre pedaltykk til for å fr en effektiv bremsevirkning.

Hydrauliske bremser
Etterhved ble mekaniske bremser erstattet av hydrauliske systemer der bremsepedalen er

koblø til et eller flere stempel i en hovedsylinder og derfia videre til individuelle hydrauliske
hjulsylindre. Ofte er det ett hydraulisk system for forbremsene og ett for bakbremsene. Noen
ganger er det systemer med en viss redundans, som for eksempel Volvo sitt system med doble
kretser, hver krets i et triangel som omfatter begge forhjulene og et bakhjul. Hjulslindrene er
lokalisert mellom de bevegelige endene av bremseskoene, og hver hjulsylinder har to stempel
som presses utover mot enden av sylinderen av det hydrauliske trykket mellom dem. Idet
stemplene beveger seg utover presses bremseskoene mot den indre overflaten til
bremsetrommelen som er festet til hjulet. Det at diameteren på hovedsylinderen er støTe enn
diameteren på hjulsylindrene medfører at @kket på pedalen multipliseres når det når frem til
hjulsylindrene. Dette gør at sjåføren ikke tenger å utøve så stort Wkk på pedalen for å fii
kjøretøyet til å stoppe. En videre økning av kjeretøyenes vekt og hastighet i 1950-årene gjorde
at det ble vanskelig å opperere selv hydrauliske bremser. Løsningen på dette var å installere
servo-bremsesystemer. Disse er egentlig hydrauliske systemer bortsett fra at stempelet i
hovedsylinderen blir drevet av et vakuum-stempel og -sylinder istedet for et direkte
pedaltykk. Overoppheting av bremsetromlene og -skoene kan forårsake at bremsevirkningen
forsvinner og bremsene mister sin effeldivit€t. Dette fenomenet kalles også fading. Fading kan
skje når bremsene aktiveres over lengre tid. På noen k1øretøy er dette problemet løst ved at det
finnes aluminiumsfinner som er limt fast til utsiden av bremsetromlene. På denne måten øker
evnen til å tansportere varme vekk fra bremsene og til omgivelsesluften. Hull i hjulene er ofte
innført i tillegg for å øke luftsirkulasjonen slik at den oppvarmede luften transporteres bort fra
bremsene.

Skivebremser
Skivebremsene ble egentlig uwiklet for bruk på fly, mør de er etterhvert blitt veldig populære

pi kjør*øy p.g.a. deres evne til

unngå fading. Selvom det finnes kjøre@ som har

skivebremser på alle hjul, er det vanligst å finne bremseskiver på forhjulene. Skivebremser er
noe dyrere å lage enn trommelbremser, men er blitt mer og mer populære.I L990 hadde 4 av 5
produserte biler skivebremser på forhjulene. Hvert hjul har en navmontert skive og en kaliper

på fiærbeinet. Kaliperen benytter to frilsjonsplater, vanligvis kalt
bremseklosser, en på hver side av skiven. Idet bremsene aktiveres vil det hydrauliske tykket
presse bremseklossene mot skiven. En annen fordel med skivebremser er at de er
som

er

fastmontert

selvjusterende, og det faktum at skivene ligger
fading.

))
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i en åpen luftstrøm

gjøn dem mer imune mot
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Fortsettelse fra forrige side

Blokkeri n gsfrie bremser
Også denne teknologier ble først innføt. på fly. Blokkeringsfrie bremser (ABS) på biler ble

først introdusert på prestigemerkene Mercedes Benz og BMW tidlig på 1980-tallet. I 1988
kom BMW med det første ABs-systemet på sin K100 motorsykkel. På slutten av dette tiåret
ble ABS-bremser mer og mer vanlig som standardutstyr. ABS-systemer består av sensorer på
hvert enkelt hjul som måler hjulets rotasjonshastighet. Disse signalene mates inn i en
mikroprosessor. Når et trjul slutter å rotere på grunn av at det mister veigrepet / friksjonen
mot veien opphører, vil mikroprosessoren gi bes$ed til en elektro-hydraulisk modulator om
at dennc må regulere bremsebrykket slik at hjulet beg;mner å rulle igjen. Mikroprosessoren
fbrsøker v.h.a. sitt innebyggede progftrm, å regulere bremsetrykket slik at låsing av hjulet
ikke forekommer. På denne måten oppnås den fordel at sjåføren kan styre kjøretøyet selv
under full bremsevirkning / retardasjon. Ved låste hjul vil kjøretøyet nemlig bare forsette rett
fram. En meget erfaren sjåfør vil antakelig oppnå en bedre kontroll over kjøtetøyet utnn
ABS-bremser, men for alle oss andre vil ABS-bremser gi et bedre resultat.

Parkeringsbrems
Parkeringsbremsen eller handbrekket (av engelsk: handbrake) er vanligvis av mekanisk type,

der kraften påtrykkes kun de bakre bremseskoene via fleksible kabler eller stag. Noen
kjøretøy har fotopererte parkeringsbremser. Kjenetøyer med automatgir har ofte en eksEa
i form av en splint som låser akslingen på girkassen når girspaken settes i
posisjon'?ark" (norsk parkering). På denne måten låses akslingen til bakhjulene og derved
hjulene. Det er ikke uvanlig at en må aktivere fotbremsen for at det skal være mulig å flytte
girspaken ut av "park" posisjonen. Derved elimineres muligheten for at bilen begynner å
rulle hvis girspaken ved et uhell kommer ut av'!ark" posisjonen.

parkeringsbrems

TERMINLISTA
Program for høsten:
Tirsdag 30.10.01

Besøk i "Paradise Garage" hos Tron Obrestad

på Nærbø. De som kommer nordafra møtes på museet kl. 1900. Tron har
samlet på seg en del biler og byr på kaffe og vafler i det riktige rniljø.

Tirsdag 27 .I1 .01
Søndag 09.1

2.01

Fremvising av Tronåsen filmen 2001
Tradisjonelt julebord på Quality Airport

Hotell Sola kl. 1500
Pre s entasj on av elektroni sk ru stbeslclrftel se
Tirsdag 29.AI "A2
ved Skandinavisk Bil Teknikk

Husk Onsdags treffene, uformelle treff på Holiyday Motell
19"00, Sandnes - Cab& co

Kl.
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Stoff fra medlemmene
Vi i redaksjonen setter stor pris på innsendt stoff fra
medlemmene. Det er enfordel om det sendes meg på
dislret/cd, og- enda bedre i disse datatidene, hvis det slcrives
direfue innpå min " sidemal ", som kønfas ved å ta kontakt
med redaktøren. Men husk at vi også tar imot håndslcrevne
innlegg med takk!
Redaffiøren

JULEBORT)
SUKSEEN FORTSETTER

!!!!!

DET BUR OcSÅ r ÅR JULEBORT).
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TRADTSJONELT JULEBORD

ba QUArrry HOTELL

SØNDAG 09.12.2001 - KL.15.00

SOLA

