


 
 
 

                          
 

REDAKTØR`N 
MENER 

               
                          

Hei alle medlemmer, små og STORE ! 
 

                Så kom vinter`n da.Akkurat nå som jeg håpet at den 
uteble i år.Ok, vi vet jo hvor vi bor så alt er vel egentlig i 
rute.(sukk) 
Store ting skjer på avisfronten folkens: Vi har inngått en avtale 
med firmaet AllKopi som har påtatt seg oppgaven med å trykke 
blekka vår.Ved å regne på driftskostnader når vi trykker selv, 
eller setter denne jobben bort til AllKopi så blir regnestykket 
ganske likt. 
Det som gjelder for ALLE nå er at DEADLINE MÅ 
OVERHOLDES !!! 
Avisa blir heretter levert på CD-rom til trykkeriet den dagen som 
hittil har vært omtalt som deadline.Det står nederst på siste side i 
avisa. 
Denne blir nå forskjøvet til søndag før nåværende deadline.Dette 
har selvfølgelig med tid å gjøre.Skjønner Dere det eller? 
Ny deadline vil stå på samme sted som før. 
Her følger to viktige nettadresser for innlevering av stoff: 
 
57merc@online.no (Per Gerhardt-Mob.91 77 75 14)  
 
jan.t.johansen@c2i.net  (Jan Thomas Johansen-  
Mob.90 94 98 27) 
 
Det er også besluttet å legge inn bredbånd på klubbhuset og da 
vil det bli den nye adressen for innlevering av stoff,men det er 
ikke klart ennå. 
CRUZINEWS blir også nå lagt ut i sin helhet på vår nettside, i 
farger og det er det webmaster Per Gerhardt som står for. 
Gå inn og se på  www.detroit cars.net  
Dette er like nytt for oss alle så vi ber om forståelse for all 
verdens ”barnesykdommer” i startfasen. 
 
 
SEE YOU AROUND! 
 
 
                                                                   Jan T. 
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President Message! 

Atter et år er passert og årsmøtet står for tur.  
Mangt har skjedd, men mye er ugjort. Igangsatte saker er ikke 
ferdige og ting tar tid.  
Når en er involvert i så mye, er det i min natur ikke å gi seg, før 
visse saker og ting er på plass.  
I tillegg har jeg også blitt oppfordret til å fortsette, det viktikste 
er at en er med i Detroit Cars forum.  
Det er nok av utfordringer. 
En av dem er nå ungdommen, de som bør inn som en frisk pust.  
Når ungdommen ikke kommer til oss, ja da bør vi dra til dem  
og la dem forstå at DE ER VELKOMNE.  
Vi har nok en tendens til å være oss selv nærmest og glemme de 
som er der ute og som burde være med. 
Det er fort gjort å bli selvopptatt uten selv å se det.  
Avisa og vår del av mediet er i endring i full fart.  
Og føreren er Per Gerhart, («Dreggræne» var harde på  
gassen i sin tid). 
Data alderen sildrer inn fra alle kanter på godt og vondt.  
Men for all del, får man det til, vil avisa fremstå i langt bedre 
kvalitet. 
Vi får sette vår lit til sekretær Gerhart for det er han som er 
primus motor i dette. 
 
Husk, årsmøtet er der hvor din stemme bestemmer, 
så møt opp. 
 
EgBe 



 
 

 
 
 
 
 

DET  INVITERES  TIL  MØTE  PÅ  KLUBBHUSET  I   
EDV.  STRANDSVEI! 

 
ONSDAG 8. FEBRUAR Kl. 18.30. 

 
Ca. kl. 19.00. 

 
Medlemsmøte: 
 

1. Avisa på vei inn i data alderen. – Prosedyre v/Per Gerhart.  
2. 1. mai forberedelsene er i gang. 
3. ”Vårt” lokale og klubbhus. – Interiør gruppe igangsettes, ta kontakt m/Jan 

Thomas Johansen. 
4. Åpen post.  

 
 
Årsmøte: 
 
Årsmøtet starter når ordinært medlemsmøte er over. 
Vi holder oss til eksisterende vedtekter. 
Dagsorden; 

1. Årsberetning. 
2. Regnskap + budsjett. 
3. Valg av nytt styre og neste års valgkomité. 

 
Alle ønskes Velkommen ! 

 
               
 

 



Formann snsker alleett godt nytt&r. 

Billmedlemregister: lngar Karlsen gir seg med dette. 
Per tar bil siden og Kjell lngar tar medlem siden. 
Skjema for medlem og bil opplysninger har blitt sendt ut. 
Avisa har blitt lagt ut p& nettet. 

Nye klubbmerker er p& uei. 

F&tt kjspt pokaler ti1 1.Mai. 

Plass ti1 flere p& annonsesiden i avisa u&r. 

25-02-06 innendsn swapmeet i Moss. 

Avslutter med loddsalg og bilquiz. 

Anette 



 
 
STYREMØTE 17.01.2006 
 
 

Tilstede: Egil B, Gjermund, Kjell Ingar, Peder, Christin, Stein T, Jan Thomas, Bodil og Per 
 
Kommentarer til siste Cruzinews  
 Var bra litt omgjøring av oljesiden. Veldig bra på nettet. Se videre på bedring på kvaliteten på  
 avisa, eventuelt bruke ekstern leverandør til kopiering. 
  
Kommentarer siste klubbmøte 
  
           Hva slags film skal vi vise på medlemsmøtene, ikke for lang, Gjermund skal se på dette  
 Swap meet i Moss Jan Thomas ser på dette.  
  
Økonomiske bevegelser 
  
Økonomien er stabil og bra 
 
Rapport fra gruppene 

 
Vi må lage 3 nye skilt til1 mai, Per ser på dette  

 
Klubbhus, eiendom, gjøremål, fremdrift 
 

Lage bruksanvisning til projektor og stereo. Gjermund ser på det. 
 
 
Evaluering av igangsatte saker 
Egil Berby og Jan Thomas har vært i Skiptvet og  kjøpt pokaler til  
Skal sjekke ADSL pris for klubben. 
 
 
 

                                                    
 
                                                                                                                        PER 



    VALG 2006 
     DISSE STILLER TIL VALG 
 
 
 
FORMANN         
   STEIN TVETER      EGIL BERGBY 
 
 
VISEFORMANN   
   GJERMUND JANSEN  STEIN TVETER 
   EGIL BERGBY 
 
KASSERER         
   KJELL INGAR OLSEN       
 
HJELPESEKRETÆR      
    MARITA FROGNER 
 
 
STYREMEDLEMMER 
   BODIL HANSEN 
   KJELL FROGNER 
 
VARAMEDLEMMER 
   EGIL GRØNN 
   EGIL NYGAARD 
                              ANETTE JANSEN 
   KEN OLAVESEN 
    
 
NESTE ÅRS VALGKOMITÉ    
   PER GERHARDT                 UNNI BLAKKESTAD         
NINA KARLSEN 
 
 
NESTE ÅRS REVISOR        
   VIGDIS SCHNELL-LARSEN     
                     



I beg. av jan. dro Egil og undertegnede opp ti1 Sven Svendsen i 
Skiptvet for nok en gang B hente pokaler og annet staesj. Egils clatter Pauline var ogsB 
med og hun frmsto antageligvis som den mest fornuftige av oss alle for hun sa ingen- 
ting. 1 .mai var hovedmglet for turen og ogsB i h,som i fjor, ble vi mnrtt pB Norsk Dekor 
av kjempehyggelige Anita Authen. Pokaler ble bestilt, og vi undersokte litt om bgde 
flotte pins,vevde jakkemerker og innsides klistremerker ti1 bil. Alle med klubbens logo. 
Merker og pins er det pr i dag ikke tatt stilling ti1,da dette koster en del og styret er litt 
usikre pB interessen for dette i klubben. 
INNSPILL MOTTAS MED STOOOR TAKK! ! ! 

Ellers retter Detroit Cars en stor takk ti1 Sven Svendsen og ikke minst Anita Authen i 
firmaet Norsk Dekor. Vi komrner igjen! 

TeM & W: Jan T. 





South East Swap Meet

Moss 25.feb 2oo6

ledig spons Race PartsCraftsman

Åpent fra kl. 11.00 - 16.00, Selgere fra kl. 09.00

Spørsmål Ring: Morten: 482 06 115, Petter: 402 32 901, Jens: 47 34 79 57, Anders: 900 25 762

Mer info på: www.acocmoss.com.

Car Parts - Engine Parts - MC Parts - Race Parts - Amcars - Street Cars - Muscel Cars

Gå ikke glipp av østlandets eneste vinter swapmeet. Ta med deg det du har å selge og

hjelp oss, og gjøre dette til en fin tradiajon. Mer info finner du på www.acocmoss.com

Husk Swap Meet Party samme kveld på accoc moss sine lokaler 

Mer info: www.craftmanverktoy.com



CLUBSHOP 

  
KLUBBEN HAR FØLGENDE EFFEKTER / REKV. FOR SALG: 

  
KAFFEKRUS MED KLUBBENS LOGO………………………………………KR 60(2 FOR 100) 
T-SHIRTS  MED KLUBBENS LOGO………………………………………….KR 50 STK. 
REFLEKSVESTER………………………………………………………………KR 100 STK. 
SUNOCO FORZA MOTOR OIL 10w/40……………………………………….KR 150 FOR 5 L 

  

 
 
 

 



D 
e er sat4 ut i skogen for 
B dm. De har hatt sitt liv, 
nB er de utrangert og 
avskrevet, stuet bort 
og glemt. Men ennA 

kan de brukes ti1 noe. Dann 
og vann slenger nemlig noen 
innom som trenger et gammelt 
organ for A sikre en artsfrende 
fortsatt liv. 

Langt unna folkeskikken star 
hundrevis av bilvrak strradd 
utover de okergule jordene og 
i skogkanten. Lenger inne i sko- 
gen ligger daudingene i dynger 
mellom granleggene. Bringe- 
baerkratt og bjrarkesnar tyter ut 
av motorkasser og bagasjerom. 
Ei selje har spist seg tvers gjen- 
nom hgkken pB en Volvo PV av 
ubestemmelig Brgang, mens en 

. 3  .. - 
* ' 

granbusk har overtat4 frarerplas- 
sen-i en Oldsmobile. Mosen kry- 
per nedetter de gamle stalskal- 
lene, mens vissent lanr henger 
som girlandere. 

Vi befinner oss like innenfor 
svenskegrensa. 18 kilometer sarr 
for Tiicksfors, halweis nedover 
tangs innsjnren Stora Le - og sA 
langt inn i granskogen som det 
er mulig A kjrare, der finner du 
den lille grenda BAstnas. 

For 50 Ar siden beitet kyr, ok- 
ser og hester pA den avsideslig- 
gende garden ti1 brnrdrene Tore 
(68) og Rune (64) Ivansson. 
Men tidlig pA 1950-tallet ble 
krartterne byttet ut med verk- 
sted-drift og bildelesalg. Snart 
ble lvansson Bil & Motor ei 
gullgruve for bilrestaurerere fra 



- inn- og utland. Utallige gammel- 
bileiere har dratt pP "skrotsafarin 
hit og handlet deler. 

Den aller slste 
hvse 

Her hviler utslice representanter 
for Morris, Peugeot, Citrdn, 

, Ford, Chevrolet, Volkswagen, 
Saab, Volvo, Opel, Fiat og DKW. 
De flsste kom pP 1950- og 
1960-tallet. Siden har de st&, 
ribbet for det meste av motor 

S og girkasse, fabrikatmerker og 
annet av verdi. Men om legemet 
; er skrnrpelig a, har de like fullt 

. verdigheten i behold. 
En gang var de teknikkens 

" state of the art. En gang struttet - eierne av stolthet over dem og 

solte seg i glansen fr$ naboens 
rnisunnelse. De var elsket, ofte 
urimelig hrayt. Bilen var forbun- 
det rned hhp og gglde, status 
og frihet, grensel~se muligheter 
- og okonomisk ruin. 

Hva kan de ikke fortelle, de 
mosegrodde sliterne under en 
blek sol? Hva har de ikke vwrt 
rned p8 gjennom alle disse &re- 

.- . 
den rarde Amazonen en gang et 
brudepar hjem i lykkerus? 

Nederst i en dynge rned 
gamle Saab'er finnes kanskje 
den som tok utallige turer over 
norskegrensa ti1 slektninger pP 
Elverum, rned bagasjerommet 
stappfullt av billig sukker, mar- 
garin og sprit. 

ne? ~ u s k r  du mellom de gamle 
heltene pP fire hjul, er det fort 
gjort A henfalle ti1 fabuleringer 
om alt de kan ha vaert rned p8 i 
sin tid pP veien. 

Kanskje har CitroBn-padda 
en gang p lqd seg fram gjen- 
nom sn~storm og nattemnrrke 
og fort en lege 13 mil ti1 ,en fjell- 
gdrd hvor to sm8 jenter slPss 
mot feberen? Kanskje fraktet 

I dag er de rustne vrakene mo- 
numenter over liv som gikk, tid 
som ble borte. Men en stund var 
de en del av det h vaere men- 
neske. De rullende rnaskinene 
bandt oss sammen, formet kul- 
turen v&r, brakte impulser fra 
utenverden fram tit den fjerneste 
avkrok. 

Men ingen riksantikvar eller 
museale myndigheter har hjerte 
for dem. Hvis disse kulturmin- 
nene star p8 noen dagsorden, 
er det miljmernministerens. 
I v6r velstands dos gidder vi 
knapt lete etter garnle deler. 
De tradisjonelle bilkirkegerdene 
dor ut. 

Et rPtt drag fra Stora Le trek- I 
ker gjennom barskogen og tar 
rned seg den friske duften av 
odemark. Et ekornpar smetter 
ut av en morken kup6 og for- 
svinner i villniset, mens ei rPgeit 
og to kalver trAr vaktsomt ut pP 
enga for 8 beite. De skotter mot 
vrakene som kranser grusveien ' 

og'skiltet hvor det st&: 
"Hiir slutar altmi3n vdg: 

einar.gjaerevoldec2i.net 





 
 

 

 

                                                             

 

                   
 
 

 
                                                                                                                                                                               
                           



OLD BOYS 

"GuWA" MED STENK, UNGT SINN 
OG BIL I "MINNE" 

HOLDER M0TE HOS; 
BIL GURU-OLE TRONDSEN 
STRAND GT. 7 1 SANDESUND 

HER FAR VI NOE OG BITE I SAMT NOE AT'TAT. 

DET BLIR MENGDER AV SOSIALT SAMVER- 
BILPRAT-BLADER-B~KER- BILDER- OG 

KANSKJE MODELL AV FAVORIT'T BILEN. 



“Fuel Master” Magnet for Cars  
 

 
 

 

 
 
* Reduserer drivstofforbruket med 8-18% 
 
* Reduserer farlige avgassutslipp med 50-100%! 
 
* Øker motoreffekten 5-7%! 
 
* Fullstendig forbrenning! 
 
Anerkjent og verdens-omspennende miljøtekno-logi basert på 
årtiers forskning 
 
For alle typer drivstoff – bensin diesel, fyringsolje, gass 
m.m 



 
Internasjonalt godkjent for bruk i forbrenningsmotorer 
sammen med elektronikk 
 
Fra teori til miljøvern i praksis. 
Magnetizer er en helt spesiell type magneter; en amerikansk 
oppfinnelse som gjør det mulig å øke forbrenningen av luft 
og drivstoff i alle typer motorer og 
oljeforbrenningsanlegg, slik at motoreffekten øker, 
avgassutslippet minsker og drivstoff-forbruket går ned. 
 
Teorien om å bruke magneter for å øke energien i driv-
stoffet, og derved gjøre det mer brennbart, har eksistert i 
mer enn 50 år. Mange forskere har forsøkt å finne løsningen 
på hvordan denne teorien kan omsettes til praksis, og mange 
produkter med heller dårlig virkning har sett dagens lys. 
Først på begynnelsen av 1980-tallet hadde forskningen 
kommet så langt at man kunne utvikle en tilfredsstillende 
magnetteknologi som gav resultater. Problemet har ligget i 
å utvikle magneter som er kraftige nok, og som tåler høy 
nok temperatur, og der èn pol ikke blir påvirket og 
forstyrret av sin motpol. Dette dreier seg om såkalt Mono-
Pol magnet-teknologi, hvor den ene polen blir blokkert, 
slik at kun èn pol er virksom. 
 
Amerikaneren Peter Kulish ble i 1986 nominert til 
Nobelprisen i kjemi for sin oppfinnelse Magnetizer! 
 
Magnetizer monteres på drivstoffledninger og på luftinnsug, 
og likeretter den magnetiske polariteten i ionene i 
drivstoff- og oksygenmolekylene. Resultatet er at 
tiltrekningskraften mellom atomene øker, og hastigheten på 
den kjemiske molekyl-spaltingen øker inntil 50 ganger, 
hvilket gir en tilnærmet total forbrenning, med inntil 99% 
mindre avgassutslipp, inntil 10% sterkere motor, og inntil 
20% lavere drivstofforbruk. Dette varierer selvfølgelig en 
del, avhengig av motortype. 
 
Mer Info :  
http://www.outline.no/magnetec/hva_er_magnetizer.html
 
Ask Sven he has one on his 1964 Cad and swears by it.  
  
Donald Baliszewski 

http://www.outline.no/magnetec/hva_er_magnetizer.html


Autoutstyr, Fredri kstad 

Aarnes 

Custom Import 

Sarpsborg motorverksted 

Sarpsborg Motor E.P.D. 

Amerikanske bildeler 

Bildelelageret 

TEO glass 

Dekkmann 

ca. 20% utfra veil.utsalgspris 

10% p l  alle varer 

50% p6 alle amerikanske 
dekkdimensjoner og p i  4x4 
10% .p6 en stor del av 
varespekteret 

10% pB alle varer 

23%(unntatt veivaksel, 
forgasser, innsug, olje og p i  
nettopriser) 

10% p i  alle deler 

15% p l  alle varer 

30% p5 varer 

rabatt pd dekk, polish og div. 

VIS MEDLEMSKORTET UOPPFORDRET NAR DU HANDLER 



 





KLUBBENS UTLANSVERKT~Y 

Alt verktsy, bortsett fra elefant og motorbukk er A finne p& klubblokalet. Alt verktsy er 
merket med det samme nurnrner som du ser i tabellen over. 
Skal du l h e  verktsy, skriv p& lista som henger p& verktaytavla. 
Nurnrneret pA verktsyet du lher,  dato, navn og telefonnumrner skrives. 
U t lh  av dette verktsyet er gratis for medlemmer, men husk A levere verktsyet tilbake sB fort 
som mulig. Andre kan trenge det. 

Kran for utlarfting av motor (elefant) og motorbukk kan leies ved A kontakte Vidar Elvestad pA 
Grcaer, tlf 90828557. 
Elefanten koster 50,- pr uke, motorbukk kr 100,- pr mhed. 

Du kan ogsA l h e  barker fra klubbens bibliotek. Bak i boka er det et kort, hvor du pAGarer navn 
og dato. Dette settes igjen i kartoteket som st& i bokhylla. 

Bok og verktsy komiteen 



K L U B B I N F O  
KLUBBENS ADRESSE: 

Edvard Strandsvei 46 
1734 HAFSLUNDS0Y 
TLF. 69 15 05 00 I 9 9  46 27 98 
Web: http://www.detroitcars.net 
E-post: post@,detroitcars.net 

Formann. Egil A Berby. Tlf- 69 13 21 66. mob 930 41 258. jobb 69 11 84 15 
e-mail fossengen.gaard(ii,c2i.net 

Viseformann. Gjermund Jansen. Tlf - 69 33 69 96. mob 992 64 922 . . 
e-mail g11anse6i2online.no 

Kasserer. Kjell Ingar Olsen. mob 916 46 035 
e-mail kjell-io@online.no 

Sekretaer. Per W Gerhardt. Tlf- 69 14 00 75. mob 917 77 514. 
e-mail 57merc@,online.n0 - 

H jelpesekretaer.. Anette Jansen. Tlf - 69 33 69 96. mob 922 40 624 

Stvremedlem. Bodil Tromop Hansen. Tlf - 69 15 41 76. mob, 995 50 326 
mail fiatlebrok@,hotmail.com 

Stvremedlem. Tom Einar Karstensen. Tlf - 69 12 92 52. mob, 932 53 475 

Styremedlem. Jan Thomas Johansen. Tlf - 909 49 827. 
e-mail, jan.t.johansenac2i.net 

Styremedlem. Christin Isaksen. Tlf- 69 12 92 91. mob, 924 30 835. 

Varamedlem. Egil Grnrnn. Tlf - 69 14 94 24. mob, 9 1 1 00 164. 

Varamedlem. Stein E. Tveter. Tlf - 69 16 77 02. mob, 924 58 184. 
e-mail, buickowner@home.no 

Varamedlem. Peder Eriksen. Tlf - 69 12 92 91. mob, 970 93 518. 

Varamedlem. Ken Olavesen Skogli Tlf - 69 16 88 28. mob, 414 36 482. 

Arets komitCansvarlige 

Bok og verktray: Tom Einar Karstensen og Gjermund Jansen 
Avis: Jan Thomas Johansen m.fl. 

Huskomitk: Bodil Hansen 
Vedlikeholdskomite Tom Einar Karsensen 
FestkomitC: Christin Isaksen og Peder Eriksen 
Andre kontaktpersoner 

Utleie av klubblokalet: 
Utlevering av nnrkler ti1 klubblokalet: 
Bilkartotek: 
Medlemskartotek 1 Adresser: 

Bodil Hansen 69 15 41 76 99 55 03 26 
EgilA.Berby69132166 93041258 
Nina Karlsen 69 14 57 32 92 44 37 99 
Ingar Karlsen 69 14 57 32 91 13 77 91 



 
 
 

Returadresse: 
Detroit Cars 
Edvard Strandsv. 46 
1734 Hafslundsøy 
Norge 

 

B  

 
 

 
 
 
 
 
 

  4. feb. Lørdagskafé / Åpent hus Detroit Cars Kl 11,00 
  8. feb. Årsmøte klubblokalet Detroit Cars Kl 18,30 
  14. feb. Styremøte klubblokalet Detroit Cars Kl 18,30 
  20. feb. Old Boys møte hos Ole Trondsen Detroit Cars Kl 19,00 
  23. feb. Aktivitetskveld Detroit Cars Kl 18,30 
  25. feb. Styrefest klubblokale     
  25. feb. Rock-a-billyparty "Gamla" i Oslo kl 21,00 
  27. feb. Avismøte klubblokalet   Detroit Cars Kl 18,30 

 
 

 
 

For mer utfyllende terminliste se vår webside: www.detroitcars.net 
Hver torsdag treff/jugekveld i Østfoldsamarb./Veteranvognklubben. Høk kl.18. 

Deadline neste klubbavis onsdag 22. feb. 
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