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Styret består av tølgende medlemmer:

Formannens ord

Tll': 51 55 54 55

Forrnan:
Nestformann

Leif M Skare

Sekretær
Kasserer:
Styremedlem og

Per Eiene

5l 58799r

Ole Chr. Simonsen

51 62 48 92

museumskonservator:

Øyvrnd Nielsen

94 52 21 05
51 67 41 45
90 69 32 56

Styremedlem/delemester: Andreas Auestad
Museumsbestyrer

Høsten har en tendens tit å være et antiklimaks
i veteran kjøretØy forstand. Det er selvsagt
noen av medlemmene som er i full sving med
prosjektet sitt, men jeg har inntrykk av at det
er først når solen snur på ny at aktivitetene tar
seg opp.

Hallvard Nordahl

RB:

Museumskasserer Rts.
Skifte av biler museet:

Tor Inge Fjermesterd
Livar Helland

51 484528

Roger Thompson

51 52 13 2e

Styret har hatt to møter siden sommeren, og vi arbeider med å tilrettelegge noen nye
aktiviteter til våren. Dels for å se om vi kan få aktivisert enda flere av medlemmene
våre, dels i håp om at vi kan få involvert andre klubber med stort sett sarnme interesse

Karluf Soma
Jan Sandanger

som oss, i felles aktiviteter

Spilehjulet
Utgiver: Gammelbilens Venner.
Klubbadresse : Postboks 3029 Mariero 4095 Stavanger, klubb faks:
4 ganger i året
Opplag: 360 eksemplarcr

Utgis:

RedaktØr:

5l

58 7()()

I

Det er naturligvis også et mål at disse aktivitetene er noe deltakerne setter såpass stor
pris på at det er mulig for oss å skape inntekter til klubben samtidig. Loppemarkedet
er den ene av disse aktivitetene. Det hadde vært arttg om vi kunne fått til noe som
ligner på det som har vist seg mulig i andre deler av landet. Skal vi få markedet
til å vokse må vi få engasjement også fra andre foreninger, og det er det vijobber
med nå. I tillegg ser vi på en lgp serie med eksempelvis 5 løp fordelt ut over hele
sesongen. Det er meningen å sette opp premier som det står respekt av, og som vi
regner med vil trekke deltakere. Av de 5 lgpene regner vi med at 3 vil være tellende i
konkurransen. Arbeidet med opplegget er på langt nær ferdig, og skulle noen av
medlemmene ha ideer rundt et slikt opplegg tar Halvard Nordahl gierne mot forslag.

Tlf: 51 69953419071 1353

Annonseplass pr. nummer:
helside kr. 400,00
halvside kr. 200,00
hel bakside kr. 500.00

stavanger.kommune. no
Layout, redaksjonelt stoff.

ETTERTRYKK: tillates hvis kilde

Ellers kan nevne at klubben var delaktig i hobbyutstilling i Tennishallen
Stavanger den 3. og 4 november. Utstillingen var i regi av Norsk

Redaksjonskornit6:
Teknisk spalte, annonser.
Ole-Petter Rosland, Heiamyra l0 B

oppgis, samt at redaktør underrettes.
Redaks joncn piitar scg intet elnsvar
ftrr innscndt stol'l'. Vi lirrbcholclcr oss
rctten til å forandre manuskriptcr.

La meg til sist få ønske alle medlemmene med familie en riktig god julehelg og et
godt nytt veteranår! | !

Kåre G. Sem, Losbåtveien 6
4056 Tananger
ksem

@

4033 Stavanger

Tlf: 51 57 07 33 I 91 69 18 63
E-mail olep.rosland @ laerdal. no
Foto: Egil Tveit, Nyst@lveien 8 B,

Ttf.

51543061 t9 1623522

Ønskes innsendte bilder
disse merkes med dette.

i retur må

DEADLINE nr. I -02 er l5.februar

4027 Stavanger
Forside: Start nr. 6'l i Tronåsenløpet Plymouth dc luxc 1936 modell. Eie
Jan Arvid Lindland, Lyngdal. Foto: Kåre G. Scrrr

Modelljernbaneklubb.
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Griwst på Finnestad
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gård på Tasta

FAMILIEN JORUNN OG SIGMUND FINNESTAD ØNSKET VELKOMMI'N
'' VETERANTREFF I HAGEN " SøNDAG DEN I6.SEPTEMBER
I år var det en ny vri på den årlige

'I'II,

Redaktørens ord
Hei igjen alle medlemmer av Gammelbilens venner !

grillfesten. Familien Finnestad hadde god
plass på tunet og ønsket alle velkommen til
en fin sensommerkveld. Grillen var på
plass.

Til venstre kommcr cn l'lott Rilcy l95ft
modell sigende inn pil trtncL. (loll' I clb. 1980
rnodell og Volvo PV 44 l95l ttrotlcll lrrrr'

Det var med spenning vi i redaksjonen nå prlvet oss på et utvidet nummer av
Spilehjulet fra seksten til tjuefire sider. Vi har fått god tilbakemelding på innholdet.
Som dere sikkert regisfferte, så hadde vi bidragsytere med stoff og layout, som det

funnet plass ved huset.

sto virkelig klasse av.

Det startet med omvisning i .ulll'it\it'tt :,ltt
blant annet inneholclt cn It i lc-y trttt lt't
restaurering, cn l96 l Vltttxlrlrll r or i1'trt;tl
stand. Sigmr-rnd [ritrltcstlttl vist't lriltlr'r lrrr sitt

Vi i redaksjonen

restaureringsarbeidc pli glltlle lrilt'l ( )'.\
Så var det grillmaten, kitl'lc og l"ltl'.t't \
hadde selskap av både dvcrgltttrt('r ( )1' lttrlltl.
Flassen Og den lune omgivclst' ll \ itl \()lll \klrpt
til treffplass for oss i Garn Ittc I b i lt't ls \" i'r I I lt'l'.
r

VI Ill.l, ()Nshl
VELKOMMI N III,
I

NE,STE A R.

DET HADDIT

Vlrlt'l'

GOD PLASS TIL
ENDA FLERE DIJI,

TAKERE.
SETT AV TID TIL
NE,STIl AI{S
( i lt
I

I

LLlrtlST I

har nå gitt ut fire blader slik at vi har fått dannet oss et bilde over
det kreves av tid til å lage bladet. Ved å få stoffferdig fra andre
hva
og
stofftilgang
medlemmer i klubben, gir dette en stor pådriv for oss som arbeider med bladet. Så
over til poenget. Styret har innvilget oss fire sider fargetrykk som en pr@ve. Det
innebærer stØrre kostnader til bladet, men styret får nå en mulighet til å vurdere
sine prioriteringer ut i fra de fakta som foreligger.

Dere har antakelig registrert at redaktørens ord er flyttet fra side 4 til side 5. Dette
virker kanskje noe uryddig, men det har sin forklaring i at fargesidene legger
beslag på spesielle side på grunn av trykkingsprosessen'

Digitalkameraet er et viktig og givende verktpy for stoff til bladet. Så kjære
medlemmer, still opp medkjØretØyet på klubbkvelder, utflykter og treff. Bildene
danner ofte grunnlaget for en god side i bladet. Vi i redaksjonen hadde likt om dere
kunne ta kontakt med oss som skal velge ut stoff til bladet. Vanligvis er en av oss å
treffe på møtekveldene i lokalen til bilmuseet. Stiller du opp med gammelbil er det
god mulighet t1l åfåtatt noen bilder av bil og eier.
Motorsykler har det vært lite av i bladet, men denne gang har vi vært på besgk hos
en samler med en del flotte eksemplarer.

lA(;l:N TIL

IiINNESTAD PA
'I'ASTA.

Til slutt vil jeg oppfordre medlemmene til

å være med på det tradisjonelle
julebordet på Quality Hotell Sola spndag den 9.desember kl. 15.00

En takk til

familicn .litr

cn

vellykkrL;tunIing !

Med hilsen
Kåre G. Sem ( red. )
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Medlernsportrettet: Sigurd Arve Frølancl
Tekst: Ole Peter Rosland
Foto; Ole Peter/utlånt av Sigurd

Sigurd har en lang fartstid i GV-sammenheng. Han ble medlem alleredc lirr" 20
år siden og var sterkt engas jcrt i
klubben som formann i bortirnot
10 år. Det var Sigurd som var
formann i GV inntil Roger
Thomson tok over i 1991. Sigurd

er opprinnelig fra Haugesund,
men har bodd de siste 27 årene r
Stavanger. Han overtok farfarens
hus i Valkyriegaten og har siden
bygget seg en kj empestor
underjordisk garasje med plass

,l:i.:l:,:i,i:il,

,,...,.,.

museum! Sammen med Roger Thomson,
Vegvesenet og Stavanger Kommune ble det
lagt planer for et museum med gamle biler,
motorsykler og andre gamle ting, men det
strandet på økonomien i prosjektet. Dette
førte til at GV i stedet startet Rogaland

ganrlc
biler og motorsykler. Garas.jcn cr'

et kapittel for seg, og Sigurd har tegnet, konstruert og bygget den selv ovcr'l'lcpc

1947.

Nederst: Sigurds besteforeldre
Davidson

l92l

pii

I

ltrrlc.\,

med sidevogn.
Opp gjennom årene har Sigurd selv l'rarr
over hundre ulike l<yØretøy, og en del av dissc
besitter han den dag i dag. I dag består
samlingen av en moped, 5 motorsykler hvorav
en med sidevogn, samt 9 biler. Mopeden er en

Tempo fra 60-tallet. Motor-syklene er en
Harley Davidson XA1000 m/sidevogn fra
L921, en AJS 350 fra 1947 , en Norton ES2
500 fua 1957, en Royal Enfield 500 fra 1938
og tilsist en moderne Suzuki GSX1100. Den
eldste bilen til Sigurd er en Studebaker Seven
Passenger Touring Car fra 1916. Det antas at
dette er distriktets eldste bil ! Ellers har han to
Chryslere: trn 1 926 Chrysler Royal Coupe og
en 1926 Chrysler modell 60. Den sistnevnte
er hvit med gullstriper, har reg.nr.L-101, og er den bilen Sigurd normalt stillcr
opp med på treff og turer.

c-

Denne bilen har Sigurd hatt siden 1982. Den ble kj Øpt t Stavan get, men kommer
opprinnelig fra Østlandet. Bilen er den eneste av de gamle bilene til Sigurd som
er ferdig restaurert og i kJørbar stand. Rosinen i pØls a er likevel en 1927 Delage
D 1, en fransk luksusbil som var svært dyr som ny, og som det bare finnes to av i
Norge. I tillegg har Sigurd en Y-Ford fra 1935, eil MG Magnette 1957, en MGB
Roadster 1968, en Datsun 2000 fra 1969, en Mercedes Benz450 SEL 6,9 fra
1977 og en Mercedes Benz 280 SE fra 1985.
ffi Sigurd har også andre interesser. Han
ffi samler på mange gamle ting og er også en
ry flink maler. Da vi var på besøk hos ham fikk
.' vi se en hel vegg full av malerier som han
,:: hadde malt selv. Meget imponerende. Sigurd
'.::,
",,,, har faktisk så mange gamle ting at han for
endel år siden var på nippet til å starte eget

til sin store hobby, nemlig

år. Garasjen har god takhByde på 3,5m slik at Sigurd bl.a. har plass til cn
løftebukk der. Han har også en lØpekatt for tunge løft.
Sigurd ble tidlig interessert i motorkjøretøyer og da spesielt farens l()41
modell Ford Mercury V8. Denne bilen hadde registreringsnummer L-309(r.l
Øverst: Sigurd og hans far ved Ford Mtt't'l/r'\,
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Bilmuseum på Ree slik vi kjenner det i dag.
Sigurd husker godt alle de fine turene som han selv og en 4-5 kamerater i GV
foretok på 80-ta11et. På den tiden var det mange fgrkrtgsbiler som ble brukt på
turene. Sigurd stilte ofte opp i hvit dress i sin hvite Chrysler 1926 på GV-turene.
Sigurd mener det er litt synd at fgrl<ngsbilene i dag i mindre grad ses på turene.
Turene domineres i dag av sportsbilene fra 50-,60- og 7}-taLlet, som Sigurd sier
det.

Den hvite Chrysleren

til Sigurd var for

15 år siden med i filmen "Long lost
friend" med bl.a. Donald Sutherland.

i Bergen.
Sigurd hadde også brakt med seg sin HD
I92I til denne tilm-innspillingen, men
den ville ikke starte p.g.a.feil på
Denne filmen ble spilt inn

magneten. Fitrmteamet måtte derfor
skaffe en annen motorsvkkel

til filmen

i stedet.

I 1987 ble Den Store Himmelturen gjennomført. Noen venner i GV fikk for
seg at det ville være fint å tilbringe Kristi Himmelfartsdagpe Himmelbjerget i
Danmark. Som sagt så gjort. Sigurd med sin far i den hvite Chrysleren, Roger
med kone i hver sin bil: Rover og Messerschmidt, og John Coker i sin
eksklusive Aston Martin DB2.PA denne turen fant Sigurd og faren ut at de
skulle pr@ve toppfarten på Chrysleren på en 50 km lang strand på den danske
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vestkyst. Det de ikke visste var at stranden også bestod av en del områder med
mer eller mindre kvikksand. Denne satte de seg selvsagt fast i. Bilen sank ned til
stigbrettene og samtidig kom tidevannet! Gode råd ble plutselig veldig dyre!
Heldigvis kom en laksefisker forbi de uheldige norske turister. Det viste seg'at
han hadde en 4x4 Jeep stående hjemme. Denne ble hentet i all hast og i siste
liten ble Chrysleren berget fra det våte element!
Sigurds Delage D1 er fra 1927. Det
finnes sannsynligvis bare to slike biler i
Norge, Sigurd sin og en i Halden fra 1926.
Sigurds sin Delage er en bil med såkalt

Det var igjen tid for utskiftning av
kjgretØy på bilmuseet og det

ble en travel uke mellom sgndag
28.oktober og frem til ny utstilling
skulle være klar til neste sPndag.
Ominnredning sto på dagsorden. På
bilde trlhgyre ser vi gutta i aksjon
med hammer og sag.

boattail. Dette betyr at den har en spiss
avslutning på karosseriet bak, akkurat som

Vaktordning Rogaland Bilmuseum

en båt. Historien sier at Sigurds Delage

bl.a. ble ombygget til lastebil under

Det er satt opp tre medlemmer på vakt hver søndag. Passer ikke den s/ndagen
du er satt opp, prØv å bytte med et annet medlem. Lykkes ikke dette kan du ta
kontakt med vår museumsbestyrer Tor Inge Fjermestad på tlf. 90693256

krigen. På dette tidspunktet befant den seg
på Rjukan. Bilen har 4 sylindre,har et I2Y
el-anlegg og er solgt ny i Norge. Det blir sagt at tidligere sjef for Norsk Teknisk
Museum, Øystein Berteau, skal ha reddet bilen fra fortapelsen.

Yøtopp ca Ll.30, kok kaffe, lag vaffekØre og heng opp skiltet med teksten
1200 - 1700

ÅpEXf , under(bilmuseum skiltet) ved veien. Åpningstid kl

Allered e 16 år gammel laget Sigurd sin egen moped. Den bestod av deler fra

en Puch-ramme, deler fra en Sachs-motor, BSA-eksos, deler fra en stor blank
barnevogn og sykkelhjul. Men bremser, det hadde mopeden ikke ! Ifølge Sigurd
gikk mopeden svært godt, men siden den ikke hadde bremser fikk han av sin
mor bare lov å kJøre på fortauet med den ! Sigurd klarte også det kunststykket å
selge denne mopeden ! Hvor mye han fikk for den sier historien ikke noe om.
En annen kjekk bil i Sigurd sin samling er en MGB Roadster fra 1968. Dette
er en ren to-seter, men Sigurd klarte likevel å overtale Biltilsynet til e ffi den
registrert som fireseter

!

Et kjBretØy som Sigurd har
hatt lenge er en Norton ES2 500
1957

. På

1960-tallet kjgrte

Sigurd rundt med en ølkasse

bakpå denne. I ølkassen hadde
han en bilstereo og en 2 meter

lang glas sfiber- antenne
revehale

i toppen ! Sigurd

ml

5t622228

Tor Alvsaker

51434366

Magne Amundsen
Vidar Asheim
Andreas Auestad
John Ausland
Oddbiørn Austad
Trond Ausdal
Lars Barlaup
F. Berg.Johannesen
Kenneth Bergsagel
Jostein Betten
Arild Biartung

5 1 55

20.01

Peter Blum

5

27.01

Bjgrn Bru
Harald Bru
Kristian Brvne

09.r2

16.12

06.01

I

3.01

hadde

med vilje stilt tenningen feil for

at det skulle komme

Ole Petter Aareskjold
Kjell Aarre
Ragnvald Albertsen

02.t2

stikk-

flammer ut av eksosrØret når han
kJørte i mØrke ! Sigurd minnes at
hjelrn ikke var spesielt populært
og vanlig på den tiden. Sigurd

kJørte ofte i tresko ! Dette fordi
han bedre skulle takle "rekvlen" som kom når han skulle kick-starte motoren!

51661508

Erik Bråthen

10.02

1253

5148177 6
5167

4t45 T7.02

51485230
51434965
24.02
51618026
5167 5914
03.03

51664332
5

1535833
1530338

10.03

514n363
17.03

J

Alf Age Bråtane

03.02

5148297 5

51571010
5 15 80221

Ole K. Bø
Bjgrn Bøthner

51433119
51662728

Reier Carlsen
Aiimee Carlson
Jan Christensen
Per Røed Christer

5r488203
5r1 r27 13

Kristen Clausen

5t4r028r

John Coker
Harald Danielsen
Vegar Dommersnes
Jan G. Egeland
John Egeland
Tor Ansker Eliassen
Ole Endresen
Leif Magne Enåsen
Brynjulf Erga
Charles Field
Biørn L. Finnestad
Sigmund Finnestad
Øyvtnd Flatekvål
Ole Steinar Flesiå

51655732
51587180
5 165

1363

51434968
51629993
5 158 r27 r

5r434r24
5r433r59
5 155

r27l

9r2r05t9
5T542527
515227 52
5r7 12653

SPIEI{JULET

4-2001 - organ for Gammelbilens Venner

TIL SALGS

ES2 500 ccm. 1955 modell
Henvendelse telefon 9L3 59 117

Motorsykkel

- Norton
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I forbindelse med at det nærmer seg innkj øp av

julepresang€r, kan det være greit å minne om våre
rabatt avtaler
til

salgs

kr. 36 500,00

Sigurd Frøland telefon 51533708 vurderer å selge noen av bilene sine.
Han har:
Chrysler L926 Roal Coupe

Gammelbilens venner har rabattavtale med fBlgende firmaer.

Karosserideler A/S
Hillevågsvn. 70 Stv" 20Vo rabatt
Nylunds Bilelektriske A/S Lagårdsveien 127 Stv. 20%o rabatt
Exide Sønnak A/S Maskinveien 4 Forus Variable rabatter
Rogaland Rekvisita Stavanger og Bryne Variable rabatter.

MG- Magnette 1957

Er det andre firma som Ønsker rubatt ordninger med klubben så er det
barc å,ta kontakt med Fer Eiene på Tlf. 51 58 79 9r.

MGB Roadster

HUSK å vise medlemskortet når du ber om rabatten.

1968

Datsun 2000 1969

DIVERSE, VtrTE,RANBILDEKK PA LAGE,R

MANGLER DU DELER TIL DITT VETERANKJØRETØY ? KOSTER DELEN EN
FORMUE ELLER ER DET UMULIG Å SKAFFE TILVEIE ?
Firma Fem Design AS kan nå hjelpe deg.

SIGVE SOMMERFELDT
Sørflåtveien 6

N-4018 Stavanger

Tlf.

5158505 r

/

51585 r20

Fax 51584141

Diagonaldekk

2 stk. 700 x 16 Toyo nye vinter
3 stk. 650 x 16 Brukte
4 stk. 820 x 15 B.F.Silverstone
2 stk. 670 x 15 Firestone
1 stk. 710 x 15 Atlas
Spør etter Sigve eller Kenneth

- DA KAN DU RINGE OG TA EN PRAT
MED ARILD PÅ TPLEFON 951 16 355
TRENGER DU LAKKERING

10

Det er nå mulig i Norge ved hjelp av enkle, raske og rimelige metoder
-Det
å ta avst@p av eksisterende komponenter og fremstille nye.
kan for
eksempel være at du kun har et venstre blinklys, som da kan brukes til
mal. Firmaet kan produsere det manglende hgyre blinklyset. Mangler
du delen, og kan fremskaffe tegning eller skisse, kan firmaet med iin
"3D printer" fremstille ny prototype.
Finner du dette av interesse, kan du ta kontakt med firmaet for
ytterligere informasjon. Se WEB side: www.femdesign.com.

Rekl amel annonser i Spilehjulet - Vi i redaksjonen kunne
godt tenke oss å' få,litt annonser i bladet. Medlemmene har
muligens venner og kjente, eller sin arbeidsplass, som Ønske r åt
giØre våre medlemmer oppmerksomme på sine produkter.

Annonsepriser finner du på side 2.

11
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Klubben har behov for en oppdatert oversikt over medlemmenes kjgretØy, og i
den forbindelse oppfordres alle medlemmene til å fylle ut skjemaet og sende det
til Per Eiane så snart som mulig.

Kj øretøyskjema
Navn:

Adresse:

Tlf.nr:

E-post:

Kj ØretØy:

SPIEIIJULtrT
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VEIMT]SEET I STNANGER.
Veimuseet i Stavanger ligger påLagårdsveien, der hvor Statens
Vegvesen har kontorene. Museet har en stor samling med utstyr
som har vært brukt i forbindelse med veibyggingen i Norge over
lang tid. Samlingen starter med måle og tegne -utstyr og går
over til anleggsmaskiner, så som forgjengeren ttlbrgyten og
selvfølgelig en ekte br@ytxz. Modeller og bilder av kjente bruer
og tunneler viser mangfoldet i utstillingen. Bilde Øverst til hgyre
viser den spede begynnelse til vei- skilting på våre veier.

Over til neste avdeling går langs et
velkj ent veirekkverk av stabbesteiner.
Her kommer vi inn i selve kjøretØy
-avdelingen, som for anledningen har
fått låne biler fra klubbens medlemmer

Merke

Type

Argang Stand Bemerkninger

til vinterutstillingen. Temaet er
utviklingen av transport og kj ØretØy.
Her kan vi se både ka{oler, vare og
lastebil, samt personbiler.
Bilkontrollen opp gjennom tidene er
fremstilt gjennorn oppbygde kopier av
kontor og lignende. Videre er det rikt
illustrert med bilder fra en svunnen tid.

Vi vil anbefale

å ta en

tur til museet.

Tekst og foto: Kåre G. Sem

Under " stand" brukes følgende forkortelser:
UR ( Under restaurering ), URS ( Urestaurert ), R ( Registrert ).
FR ( Ferdig restaurert ), RSB ( Reservebil )

Skjemaet fylles ut og sendes Per Eiene, Snarehaugen 10, 4018
Stavanger. Tlf. / Fax 51 58 19 9I- E-post: pereien@online.no
Den velkjente " Kassasykkelen " fro Øglænd i godt selskap med mopeden. Bak fra venstre
en Austin A35-59 mod., Ford Cortina- 62 mod. og en Hupmobile Century M -29 mod.
T2
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ORIGINALBIL I STAVANGER'

Mercedes Benz 170S'v-1e54mod.
HASSO IWOLITT TOK HJEM DENNE FLOTTE MERCEDESEN FRA

TYSKLAND SÅ TIDLIG SOM I

ORIGINAL.

1957.
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ARILD I\IEtSENS MOTORSYKLER

BILEN FREMSTÅR I DAG SOM

Tekst og foto: Kåre G. sem

Hasso har vært en ivrig gammelbilvenn i alle år. Da
Mercedes Benzklubben startet i midten av
syttiårene, meldte han seg tidlig inn og det er ikke
mange klubbmØtene han ikke har vært til stede på.
Senere ble han medlem i Gammelbilens Venner og
er som vanlig å treffe på klubbkveldene. Bildene er
knipset en vanlie klubbkveld ved museet.

Bilen er bruktimportert fra Tyskland i 1957 og hadde til da kjørt 46000 km. Vilkår for
importen var at bilen ikke kunne selges videre før om 5 år. Hasso brukte bilen daglig i
mange år og den er nåtkjørt 21400 km. Sete og taktrekk måtte etter hvert fornyes. Det
samme gjaldt en del krom.
170 V karosseritypen kom 1935 og ble produsert frem til 1942 i den opprinnelige
versjonen hvor karosseriet ble håndlaget i tre. Den ble laget som roadster, cab A og B,
limousin og cab. limousin. Etter krigen ble produksjonen tatt opp igjen, men da med
stål karosserier. Den hadde fortsatt betegnelsen V og kom som forbedrede utgave med
større karosseri og betegnelsene V-a og V-b i årene 1949-52.54. Fremdeles ble det
laget forbedrede utgaver og til slutt den som Hasso har 170 S-V hvor S står for en
finere utgave av V-modellen.

Det inngår både biler og motorsykler i Arilds kjøretøysamling, men vi
nØyer oss med å vise de flotte motorsyklene denne gang. Han har ikke
bare interesse for et merke, og har for tiden disse tre syklene til å
fordele kjøreturene på.
Den ene er en rød Tempo Swing L75 ccm. fra 1957. Det var den første
Tempoen med bakfjæring. Videre ser vi hans Triumph Tiger 500 ccm.
1958 mod. som er nesten ferdigrestaurert.
Tekst os foto: Kåre G. Sem

Tempo Swing I7 5 ccm. 1957

Triumph Tiger 500 ccm. 1958

Honda Gold

Wing 1100 ccm.fire sylindre
1982 modell.
Hondaen er

importert fra
statene.

Arild kan

vel se stolt ut på

ffi

denne sykkelen .
Den fremstår som
en utstillingssykkel
beste sort.
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