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15/g kI 230: V: får omvisnjng på Rennfast antegget,.
Vi møtes på anleggskonLoret i Mekjarvik(på. høyre side, ca 2km
før Mekjaruik fergeleie)" Vi håper å se flere gamle kjøretøy.
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Etter omvisning og besøk neder i Byfjordtr.]nnelen, tar vi en
tur ut ti1 Tungenes f'"yr " . Her er det anlednlng til å få t3 øpt
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og noe å bile i. Vi håper" på godt fremmøtel
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kI 1930: t{edlemsmøte hos ålSgg5!å'JUto, Santines.
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Annonsebestil.ling for annonse i Nordisk Annonseblad 199tr føi.gcr
annonsene må sencies senest 20,sepl,.
vedlagt. Vær obs på kor"t frist,
Jeg har rkrevet ut adresselapper og sendL 1,il ti"ykkerieL i Svcrige,
så deLLc år"et, blir annonseavisa sendL til deg direkLe lr:: LrykkerjeL,
De regner med at a-l1e skaf ha fått sitt annorisebl.ad i
postkassa i månedsskifteL november,/desenrber,
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Jeg er j- besittelse av en Skoda 1OOL L975-mode11 som Jeg kan
tenke meg å tilby et av klubbens medlemmer, hvis det er av
interesse å ta vare på den.
Selv har .jeg ikke Økonomisk eller praktisk mulighet for å
hotde bilen i kJ @rbar stand, se!.v om J eg gJ erne ville.
Bilen er i registrert stand og går for egen maskin.
regelmesslg antLrust-behandltng, men har
likevel gJ ennomrusting t ytre karosserl-deler som skJ ermer og
frontparti.
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Den har vært ttl

E8
C)rF

På dette grunnlag vil Jeg anmode om at f@lgende annonsering
blir tatt l-nn t klubbens blad:
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Skoda 10OL ( 1975)
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Er det noen som kan gi bilen et fortsatt
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neste veteran- og gammelbtl-lØp

Ltkelydende brev er sendt ttl

Motorhistoriske K jøretøyklubber
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Jeg vil takke for e'b fint arrangement lØrdag 24. august 1991 !
Det er en opplevelse å få se så mange bller sorn lkke lenger er
å treffe på norske veier !
Det er også grunn ttl å ber@mme det trykte programheft€t, det
inneholdt mye l-nteressant lnformasJ on !
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LANGHUS.

Ieg var temmelig spent på den nye veien. Ieg var blitt forklart at den var temmelig smal, og
hadde stor stigning. Men jeg regnet med at hadde jeg klart Tronåsen, måtte jeg vel klare
dette også. Veien var

fin - men smal - akkurat nok til to biler.

Jeg durte

i

vei og giorde så

godt jeg kunne, men jeg må innrømme at jeg svettet meg oppover stigningen. Varm

i toppen

blejeg her også og håpet på en avkjøling. Men nei, her var det bare å sette klampen i bånn.
Da vi passerte toppen (1050 meter) ble det behørlig feiret med kaker.
Naturen var helt fantastisk her oppe, det lå tilogmed litt snø igien. Jeg ønsket at Roger ville

hive litt snø på meg, men han regnet vel meg at jeg ikke trcngte det. Det viser bare at de
T
$

stoler på meg.

Vi fikk

følge av en "amerikaner", og jeg må innrømme at det var en av de bedre

"amerikanerne" jeg har sett. Hvor den kom i fra vetjeg ikke, jeg kom aldri så nær irmpå den
at

TUR TIL TELEMARK - NORGES

IøP

jeg fikk spurt.

Turen gikk helt fint til vi var nesten på Seljord. Da følte jeg at jeg mistet hernedømme over

FOR VETERANKJØHETØY

megselv,

TIISTORIEN TIL EN ROVER 1954

ogjeg kunne høre Sissel og Roger prate om at noe var galt.

Jeg var bare nødt

til

å stoppe ellers hadde vi havnet i elven. Roger kikket og ristet i meg noe helt forferdelig, så

DATO:

jeg trodde han skulle skremme vannet av meg. Han fant heldigvis ut at det måtte være noe

5. - 8. JIJLI

med dekkene, og kjørte svært forsiktig. Jeg hadde bestemt meg for ikke å gi etter for presset

av dekkene, jeg skulle klarc det. Vi ankom hotellet svette og varme. Sissel sjekket inn på

SELIORD I TELEMARK

STED:

hotellet mens jeg fikk hvile ut og studere mine venner på parkeringsplassen. Her var det mye

"kvess". Jeg ble forelsket med en gang i en "Adler" . Jeg har jo alltid hatt sansen for det som

OVERNATTING: MORGEDALHOTELI-/RSFSNES HOTELL. EVJE

er pent og hun var litt av et syn. Ellers var det nok å velge mellom, men jeg følte jeg måfte

få en pust i bakken førjeg "sonderte ter€nget". Roger fikk ikke slappet av før han hadde

VÆRFORHOLD: STRÅLENDE SOL, CA. 35 - 40 GRADER

vi

forlot stavanger kl. 10:30

i

strålende sol og gledet oss

forvisset seg om jeg hadde det bra. Han gav meg en totalsjekk, og fikk hjelp av vennene

til fin tur til Telemark. vi

sine. Jeg må si han har noen kjekke venner. Det endte med at han kjørte meg ned

hadde

for å finne en

planer om å ta den nye veien over Sirdal, den hadde vi aldri k1ørt før.
Jeg var blitt skikkelig overhalt før vi dro, Roger hadde pusset på meg
meg skinnende blank og

fin.

Jeg kjente på meg at det

i dagevis ogjeg følte

ville bli en fin tur og forhåpentligvis

villejeg treffe andre venner på veien. Det var heldigvis lite trafikk, og de bilene vi traff
svært misunnelige ut

så

derjeg raste avsted.

som vanlig stoppet vi på Bens kaf6, det er blitt en vane nå. Men jeg hadde lyst til å fortsette,
så heldigvis ble det bare med en kopp kaffe og en is. Det fortjente de

I

Hunnedalen

i

den varmen.

fikk vi følge av Hauge fra Jæren. Han kjører en rød lastebil, og selv om jeg

ikke er så veldig begeistret for lastebiler - de har en tendens til å se nedlatende på en, må jeg
si at denne er i topp form. Vi stoppet på høyden for å raste, og det varjeg glad for, forjeg
følte at jeg var blitt temmelig kokt i toppen (motoren). Det var deilig å bli avkjølt. Etter ca.

U2 time kjørte vi videre.

5

I

I

garasje som kunne hjelpe.

til

Seljord

Alt var stengt, men så kom han over en

"scrapyard". Jeg holdt på å dåne! Er dette siste stopp for meg, tenkte jeg. Men for en service

- og "nye" dekk fikkjeg - riktignok etter at Roger hadde svettet seg over tusenvis av pigger
som han måtte plukke ut av dekkene. Bnrs

fikk han også. Humøret

steg hos oss begge etter

at dekkene var installert og jeg følte meg nesten som ny. Jeg formelig danset oppover
bakkene for jeg må innrømme jeg hadde vært livredd

for ikke å få værc med på lerpet.

Løpet stårtet lørdag6.juli. Det var stekende varmt men jeg føltemeg i kjempeform. Sissel

kjørte heldigvis, jeg foretrekker når hun kjører meg, hun vet akkurat hvordan hun skal
behandle meg.

I mellomtiden var Britt og Chris Walker

kommet

i

deres snertne,

lille MG -

en virkelig dame. Dessverre hadde hun også litt problemer, men Roger og Chris klarte å
fikse henne.

160 biler var påmeldt og løypa var pL9,4

litt

mil. Det var lagt inn 8 poster på ruten så dette var

spennende. Starten var forsinket med ca.

I

time, men det gikk bra. Rett før start kom det

susende ett svart, illeluktende uhyre, det var John på motorsykkelen. Han

meg

fikk sitte på med

for han ville ikke kjøre motorsykkelen. Roger filmet.

Det var en fantastisk god løype. Heldigvis ble det ikke noen stigninger, det trorjeg ikke noen

av vennene mine hadde klart

i

denne varrnen. Postene var interessante men jeg forstod på

Sissel og Roger at de ikke prøvde

videre og vi kom

i

mål ca.

for hardt å få dem til. Etter en halvtimes rast kjørte vi

kl. l6:fi).

Jeg

Vi kjørte videre neste dag (8/7), og fant flere

små stikkveier som ingen hadde sett eller hørt

om. Sissel og Roger kjøpte med seg niste og vi koste oss ved et vann på Snartemo.
Dessverre måtte

vi

det var en flott tur,

"sette nesen hjemover", selv om

ogjeg gleder meg til

Dette var min tur nr. 2

til

vi kunne tenkt

oss noen dager

til. Men

neste gang.

Telemark. Første turen var

i {or, juli

1990.

Takk for meg.

fikk en flrn og sval plass ved hotellet, og det var

deilig å få "en pust i bakken".
Om kvelden var det fest med middag og dans. Det var visst helt topp, men jeg forstod at de
fleste synes det var for varmt inne så de holdt seg ute på plenen. Selvfølgelig måtte mennene
komme å plage oss. De måtte ta og føle pA oss og på toppen av det hele stod de og diskuterte
oss mens

vi

måtte høre på. Menneskene har bare ikke respekt!

Om natten, etter at Sissel og Roger hadde sovnet, ringte visstnok telefonen på rommet deres,
og det var formannen

i

Telemarksklubben som bad dem komme ned å få overrekt en gave.

Det viste seg at han som driver "scrapyarden" hadde tatt drosje fra Seljord til Morgedal for
å overrekke oss en

flott, håndmalt bolle som takk for at vi kjøpte dekkene av ham. Snakker

om service!
Søndag kjørte

vi til Evje sammen med Britt og Chris. Vi kjørte Nissedalen og det må jeg si

var en fantastisk flott vei. Veien gikk langs sjøen

og det var svalt og deilig. Vi måtte jo

stoppe og kjøpe is her også, det hørerjo liksom med.
På Evje fikk
bensin

så

jeg stå i skyggen mens de andre spiste middag. Ieg var blitt toppet opp med

jeg var god og mett. Været var fremdeles nydelig og det var svært varmt. Plutselig

hørte jeg noe som tutet på meg

(eg liker ikke at noen tuter på meg), men

da

jeg så at det

var vennene mine fra Jæren, måtte jeg jo bare smile. De skulle videre mens Roger og Sissel

fant seg et fint hotell for å overnatte. Jeg fikk en bra plass

i

skyggen og her sov jeg uten

forstyrrelser.
Stakkars Chrystleren

til Brynjulf og Grete. Den tåIte nok ikke heller påkjenningen med

vlumen. Det endte med punktering. Hadde Bjynjulf tenkt på ekstra dekk og jekk??? eller
tenkte han bare på kyrne på båsen og Dagsrevyen??? Ikke nok med det, men Ingve Ueland
hadde også uhell med sin Cadillac og måtte frakte den hjem på trailer. Heldigvis gikk det

godt for begge to.

treff.juli9l
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Amerikansk motoriserin g

r

Mange biltekniske nyheter
stammer fra ..Bilens Hiemland',
Ekspertene er i dag (nesten)
enige om at det første Person-

befordrende landeueiskiøretrY
dreYet aY en fire'takts motor
stammer fra 1S86/87 og ble
bygget i Tyskland.
Men det var 6.000 km På
den andre siden aY et mektig
haY at bilismen for alvor skiøt
fart, i Amerikas Forenede
$tater hvor folk med lengsel
hadde ventet på en form for
personlig transport som kunne
klare store distanser På en
ubesværet måte.
Enhver som studerer kartet over dette
landet med areal på 9 millioner kvadradkilometer, vil forstå dette behov for mobilitet. Det er 4.500 kilometer mellom New
York og Los Angoles, og avstanden ra den
kanadiske grsnsen til Mexico er 2.500 kilof

meter. Dette umåtel(;e landet bebos av
250 millioner mennesker, og bortsett f ra de
store byene er befolkningstettheten stadig
beskjeden med 26 personer pr. kvadratkilometer. Man kan l.eks sammenligne
med Vest-Tyskland som har 246 personer
pr. kvadratkilometer. Bilens nesten rakettaktige start i USA var forutbestemt. Det
betød nye forbindelser, holdt eksisterende
kontakter ved like og ga borgerne i dette
unge landet friheten på landeveien"
General Motors har forsYnt USA med
biler siden 1908, i begynnelsen med de tre
merkene Oldsmobile, Cadillac og Buick.
Afferede i 191 4 var det 1.700.000 motor-

k1øreløyer på de f å veier som landet rådde

av største betybning for utviklingen

over (i Tyskland var antallet 64.000), og

amerikas biler. Her er no€n av fremskrit-

mangs av disse veiene var ikke stort bedre
enn kjerreveier. I slutten av 3O-årene var
det iUSA like mange biler ibruk som det er
i Tyskland i dag - ca. 30 millioner. Hva
kundene ønsker, stod klart lra begynnelsen av: pålilelig, holdbar og rommelig
transport, komfortabel på lange reiser og
likevel med lave omkostninger. Henry
Ford's innføring av samlebåndet i 1908
medvirket til å oppfylle denne drøm.
Stort sett har amerikan€rnes ønsker og
behov ikke endret seg gjennom årene selv
om 143 millioner biler nå er i bruk på
verdens lengste veinett på ca. 6 millioner
kilometer (Tyskland: 490.000 km).

tene mot den per{ehe standard

- on faktor I valg av liYsstll
På bakgrunn av disse tallene kan

transmisjon, og

Bllsn

neppe forbause noen

motoriserte

samf unn

det

at begrepet "det

" ble dannet

i

Amerika. Bilen er en vesentlig det av
dagliglivet i USA og samtidig en uhyre
økonomisk faktor. Det har satt sine spor i
"den nye verdeo". | 1933 ble f.eks. den

første drive-in kino åpnet i New Jersey, og
i løpet av kort tid hadde landets foretaksomme forretningsfolk åpnet drive-in
restauranter, banker, vaskerier og forretninger. Fra 1956 ble de mellomstatlige
motorveiene (lnterstate Highways) raskt
utbygget til nåværende utstrekning på æ.
81.000 kilometer. (Tysklands autobahnsystem er 8.100). Det er et symbol på
Amerikas "frihet på hjul". Samtidig skjøt
forsteder opp i utkanten av de f leste større
byer, og her viste bilen seg igjen å være det
loretrukne f remkomstm iddel.

Oppflnnrlrr glkk verdrn rundt
Komfort og lett betieninq har alhid vært

som
gjelder idag:
| 1912 erstattet Cadillac for første gang
håndsveiven med den elektriske starteren.
| 1924 ble hydrauliske bremser innført
både for å hjelpe bilføreren og for å øke
sikkerheten.
Så tidlig som i 1926 utviklet en GMingeniør, Francis W. Davis, det første
servo-styresystem som ble innført på
mange modeller i begynnelsen av 50årene.
| 1958 gjorde Oldsmobile det manuelle
girskifte overflødig med sin Hydramatic
transmisjon. 10 år senere hadde nesten 75
prosent av alle Oldsmobile automatisk
f

ra 1955 var .to-Pedal-

kjøring" mulig med 90 prosent av alle
amerikanske biler som i dag for langt de
flestes vedkommende leveres med automatgir.

| 1953 tilbød Cadillac et nytt ekstrautstyr: air conditioning. I dag er det standardutstyr på mer enn 90 prosent av alle biler
som selges i USA.

Cadillac'59 Ålodell Coupd

tu

Villd.

Fra 1950 og f remover begynte elektromotorene å overta stadig mer av det arbeid
som erforbundet med det å kjrare bil. Siden
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