nr. 58

5..april 2013

STASJONS

POSTEN
Medlemsblad for Horten og Omegn Veteranvognklubb
Gamle Borre Stasjon, Kirkebakken 1C, 3184 Horten

Styret og redaksjonen informerer
Vi skriver 1. april 2013 og påsken har vært strålende, men kald i år. De som husker tilbake til
samme tid i fjor minnes at vi allerede 25. mars var på vår første felles kjøretur. Snøen ligger fortsatt
mange steder og antall hobbykjøretøy på veiene er ennå få. Men våren er på inngang og mange er
nå i gang med ”vårpussen” eller enda større prosjekter. Vi har noen spennende måneder fremover
nå og spesielt minner vi om årets HOVK utstilling 2. juni samt Museumsløpet 30. juni. Vi ber om
at medlemmene setter av disse to datoene slik at vi får nok mannskaper. Dette er de to viktigste
inntektskildene klubben har.
Vi har hatt gleden av å følge totalrestaureringen av Gunnars MG og Einars opp-pussing av
motorrommet på sin Lloyd i klubbverkstedet. Fremdriften har vært veldig bra og totalresultatet vil vi
få se i løpet av våren.
I februar avholdt vi årsmøtet for 2012. Det forløp i svært rolige former og det var også få endringer i
styret. Vi takker de som nå trer ut av sine verv for innsatsen.
I dette nummeret kan du også lese om garasjebesøket hos Per Lie Andersen samt en reisebeskrivelse
fra Knut Bugaarden.

NYE MEDLEMMER:

Vi ønsker følgende nytt medlem
velkommen til klubben:
Helge Jørgen Wiik, Vear
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Garasjebesøk hos

Per Lie

Tirsdag 19. februar fikk vi igjen komme på besøk
til Per og hans imponerende garasjer. De som var
med sist i 2008 husker hans 1959 Jaguar XK 150
som var under oppbygging. Den har siden den gang
blitt ferdig og er et smykke av en bil som virkelig
viser detaljkunnskapene Per har om Jaguar og den
kvaliteten han legger ned i sine restaureringer.
Denne gangen skulle vi få se han 1957 Jaguar XK 150
Drophead Coupe som bygges opp fra bunnen av. Sist
gang husker kanskje flere av oss at den stod innerst
i garasjen og ventet på at 59 modellen skulle bli
ferdig. Dette er en USA modell som de fleste på den
tiden. England var avhengig av eksportinntekter og
ca. 90% av alle XKer ble eksportert, de fleste til USA. I
perioden 1948 – 1960 ble det produsert ca. 9000 stk.
I tillegg vet vi at bilene er svake for rust, og da er det
godt å vite at klimaet i USA antakelig har bidratt til at
så mange fortsatt eksisterer. Denne bilen bærer preg
av svært lite rust og karosseriet er i god stand. Rotter
og mus hadde dog tatt beslag i bilen og Per hadde litt
av en jobb med å fjerne alle deres etterlatenskaper.
1957 modellen er produsert i november og er den
første modellen som kom med skivebremser på alle 4
hjul. Per fortalte inngående om bremsesystemet som
ble utarbeidet i samarbeid med Dunlop, men som nok
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også hadde sine svakheter. Vi fikk se at klossene bak
er runde i motsetning til foran. Her har han for øvrig
modifisert litt med kraftigere bremser enn originalt.
Vi må huske at disse bilene er meget raske og dermed
krever kraftige bremser. Jaguar var en av de fremste
bilene på Le Mans på den tiden og toppfarten kunne
passere 240 km/t. Vi mistenker dog ikke at Per skal
utfordre bilen over 200 km/t, men greit å vite at
tingene stopper når man trenger det.
Motoren er en 3.5 liter som går bra og som antakelig
blir satt inn som den er med noen utvendige
forbedringer. Fargen vil bli blå, med lys kalesje. Per
forteller at det meste av deler er å få tak i, men enkelte
spesialdeler kan være en utfordring (og antakelig
koster deretter). Ebay er flittig benyttet til å søke etter
deler.
Rammen er nå mer eller mindre ferdig, men det
gjenstår mye arbeid. Pers garasjeanlegg er fantastisk
og vi gleder oss veldig til å se bilen på veien. Når
det blir er ennå litt usikkert, men vi håper å komme
tilbake med en mer utfyllende reportasje når den er
ferdig.
Til slutt vil vi takke Per for at vi fikk lov til å komme –
for nydelig servering og artige timer i hans garasje.

Foredrag arrangert av

Tønsberg Automobilklubb
Rune Sørlie er tilknyttet Slottsfjellsmuseet og forvalter en rekke fotohistoriske arkiver fra fylket. For
avisen Øyene skriver han jevnlig artikler fra distriktet med ulike temaer fra gamle dager, og artiklene
er rikt illustrert. Han har også utgitt en motorhistorisk bok, og har for tiden mange jern i ilden. Han
har kategorisert mange av arkivbildene slik at de til sammen utgjør en ”helaften” når de presenteres.
Presentasjonen den 12. september ble betegnet som et ”bildeshow”, fordi idéen er å engasjere
publikum slik at de kan gi kommentarer, liv og historier knyttet til bildene. Temaet denne gangen var
”Bensinstasjoner og verksteder i Vestfold, fra perioden ca.1900 til ca. 1980.” Denne presentasjonen er
spesiallaget for TAK, og bestod av ca. 300 bilder!
Flere av medlemmene benyttet sjansen til å lære mer om temaet og tilbakemeldingene var veldig
positive.
Rune er innstilt på å bidra med lignende ”bildeshow” med andre motorhistoriske temaer. Publikum
kan komme med ønsker, og selv har han allerede flere ferdige show som kan benyttes.
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Sommerens bilferie
Hvor skal man kjøre på ferie for å oppleve noe nytt og
samtidig slippe å dra for langt, er et spørsmål som stadig
stilles. Sammen med noen venner rusta vi veteranene for en
tur langs deler av Dalsland kanal
denne sommeren. Målsetningen var å kjøre åpen bil langs
rolige veier. Vi kjørte først til Fredrikstad og etter et besøk i
gamlebyen dro vi videre mot Halden.
Blei overraska av et skybrudd undervegs, det regna opp fra
asfalten! En første test av bilen i regnvær, det trakk inn vann

flere stede, men ikke der vi satt.
Kjørte fra Halden i retning mot Ed i Sverige der vi hadde
base for turen, Vi bodde på Hotell Dalsland i ED, et
leilighetshotell der vi fikk hatt bilene i garasjen og der
prisen var hyggelig, 750 kr døgnet for en leilighet på ca
50m2 med stor terasse..
Vi kjørte en dag til Håverud sluser, der er det et
kryssningspunkt for både veg, jernbane og der kanalen går
i en viadukt over dalen. Virkelig spektakulært. De har også
en dreiebru over kanalen maken til den som sto i kanalen i
Tønsberg i gamle dager. Var heldige og fikk med slusing av
ikke mindre enn 2 rutebåter.
Bengtsfors ligger ikke altfor langt fra Ed og er et passe mål
for en utflukt. Etter en tur i byen og langs kanalen dro vi
videre mot Baldersnãs Herregård der det var mulighet for en
kulinarisk matbit hvis ønskelig. En flott gård med utsalg av
brukskunst og lignende.
Loppis og antikviteter er det mye av i Sverige, skjønner ikke
hva alle lever av, men de gjør det! Det blir nesten som et

bygdetun i hvert tettsted, besøkte noen av disse uten at vi fant
det vi søkte, en bygdebok fra ED / Munkedal og en gammel
reiseradio med platespiller. Fant derimot singel-platene til
denne.
I Ed ligger det et motorsykkel museum der de har utstilt ca 150
motorsykler av diverse merker. Orginale sykler, restaurerte
sykler og reine objektre fulle av rust klare for restaurering. De
har dessuten en samling av motorsager, påhengere og radioer
av ymse merker. Vel verdt et besøk, kr 50 i inngang er det ikke

noe å si på. Solgte også bygdebøker og lokal historiske skrifter,
men ikke de jeg søkte.
Bildet viser en Union Super Sport med 498 ccm motor fra
1951.Dalsland er rikt på koselige veier langs de mange vannene
og elvene de har her. Det fine været som vi hadde på denne
delen av turen, gjør at vi har gode minner fra en god og varm
sommer i åpen bil.
Vi baserte turen på nistekurv / kjølebag og rast langs vegen, og
det finnes en rekke steder der en kan kjøre av fra veien og ta en
picknik i det grønne .
Vi var kun borte i 4 dager og kjørte til sammen ca 50 mil.
Behagelige etapper som ga både bil og sjåfør en rik anledning
til å hvile og slappe av innimellom. Været på andre sida av
grensa var ganske bra, og vi kom nesten til Moss før det var
nødvendig å legge på kalesja igjen.
Bildet viser en rasteplass langs veien der det var gjort klar for
bål ved vannet.
På veg tilbake kjørte vi innom Brekke sluser i Haldens
vassdraget. Disse slusene har en imponerende løftehøyde og er
verd et besøk.
På hjemveien var vi innom Høk vegkro, virkelig mye og god
mat, det var synlig på utsiden der det var fullt av biler den
søndagen vi var der.
Vi som var sammen på denne turen kommer helt sikkert til å

gjenta denne typen i årene som kommer.
Knut
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Referat fra årsmøtet 12.02.2013
Årsmøte 2012:

Referat fra årsmøtet 12.02.2013

Møtet ble holdt i klubbens lokaler på Borre. Antall fremmøtte medlemmer var 26.
Alle styremedlemmer var representert.
Som møteleder ble Roger Spangelid valgt og referent var Gunnar F. Halvorsen.
Innkallingen til årsmøte ble godkjent. Dagsorden ble godkjent.
Årsberetningen ble lest opp av Gunnar F. Halvorsen og godkjent uten bemerkninger. Regnskapet ble
gjennomgått av Bente Spangelid. Året 2012 ga et lite overskudd.
Lars Lunde som har revidert klubbens regnskap hadde bare positive kommentarer.
Regnskapet ble godkjent av årsmøte med ansvarsfrihet for styret.
Valgkomiteens leder Gunnar Halvorsen gikk gjennom forslag til styret for 2013.

Her er det nye styret for 2013 godkjent av årsmøtet:
VERV						

NAVN					

VALGPERIODE

Leder						
Nestleder
				
Sekretær					
Kasserer
				
Styremedlem					
Varamedlem					

Vidar Engebretsen
			
Morten Næs				
G.F.Halvorsen				
Bente Spangelid				
Georg Olsen			
Jonny Bommen			

2013
2013 +2014
2012 +2013
2013 +2014
2012 + 2013
2012 + 2013

Øvrige verv:				
Matrialforvalter				
Styret Horten Bilmuseum 			
				
Huskomite					
Redaksjonskomite				
						
Revisor			
Valgkomite			
				
		
Tur og løpskomite		
					
						
						
L M K komite					
				
				

NAVN					

Jan Harto Stiansen
Einar Liverød			
Hans Erik Grytnes
Gunnar.F.Halvorsen		
			
Morten Næs				
Knut Bugaarden			
Lars Lunde				
Ragnar Aslesen				
Gunnar F.Halvorsen				
Bjørn Munkvold 			
		
Nils C.Thurmann Nilsen				
Ragnar Aslesen					
Knut Bugaarden					
Per Lie Andersen				
Svein Andreassen				

VALGPERIODE

2013 + 2014
012 + 2013
2013 + 2014
2013
2013
2013 + 2014
2013
2012 + 2013
2012 + 2013
2013
2013
2013
2013
2012 + 2013
2012 + 2013

KALENDER

TIL SALGS

Austin FG , har mye deler

Chevy 47 last ( dårlig hytte) bra tipp

IH Loadstar Diesel, bra objekt
eller i deler. Hele for ca Kr 3500.

Phanomen motor, kpl ramme m/
aksler og grill 1937. Motor noe nyere.

Hillman/Commer , motor, gear og
forstilling

Volvo BV reserve belter med noe
sprekk. 2 stk = Kr 300!

For mer informasjon - se vår hjemmeside www.hovk.no

Kontakt:

Kurt Liland
Epost: kurtliland@hotmail.com
SMS: 46 760 704

REKLAME I STASJONSPOSTEN

Siste side i Satsjonsposten er delt inn i ti annonsefelter. Disse selges til firmaer for 1000 kr per
stykk per år for å finansierer utsendelsene av Stasjonsposten. Vi er på jakt etter flere annonsører
og ber medlemmene om å hjelpe oss med å finne disse. Kontakt redaksjonen på 905 320 32 eller
epost: post@hovk.no
Innspill til “Stasjonsposten”.
Har du innspill til vårt medlemsbald, kontakt redaksjonen: Morten Næs og Knut Bugaarden.
E-post: post@hovk.no.
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