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Styret 2005 Mobil Telefon
Leder: Anders Lien 957 38 075
Kasserer: Erik Spjelkavik 988 55 562 73 95 36 29
Styremedlen: Stig Sæther 905 67 104 73 53 26 75

Frode Antonsen 915 82 544
Frode Pedersen 996 17 806

Treffansvarlig: Stig Sæther 905 67 104 73 53 26 75
Redaktør: Erik Spjelkavik 988 55 562 73 95 36 29

Adresse
Trondheim Volkswagen-Klubb
Postboks 3049 Lade
7441 TRONDHEIM

Epost: tvwk@hotmail.com

Medlemsskap koster 200,- pr. år, 300,- for familiemedlemsskap.
Dette kan betales inn på postgironummer 0530 19 08557.
Husk å oppgi navn og adresse.



Redaktøren har ordet
Denne utgaven av Volkswagens Gang er blitt et filmnummer, med 4
sider filmstoff fra inn- og utlanc. I det nye året hadde det vært fint
om vi hadde mottatt noen rapporter fra VW-treff du har deltatt på i
inn- og utland. Det trenger ikke være noen Nobelkandidater, et kjapt
referat med antall deltakere fra TVWK, kanskje navnene på de som
var med og eventuelle premier de dro hjem. Greier du å notere ned
noen anekdoter om morsomme ting som hendte (motorhavari,
utforkjøringer, rare biler eller andre rare ting), om så i stikkordsform,
gjør du en samlet redaksjon lykkelig! Send i hvert fall inn bilder. På
forhånd takk!

Kassereren har ordet
Sammen med denne blekka finner du et innbetalingskort. Benytt
dette.

Varsleren har ordet
Den som ikke betaler medlemskontingenten innen fristen som står på
innbetalingsblanketten blir strøket fra TVWKs SMS-varslingsliste.

Du vil ikke lenger motta innkalling til medlemsmøter og andre
aktiviteter i TVWKs regi.
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Herbie – fully loaded
Den nye Herbie-filmen er under innspilling, og har norgespremiere
26. august 2005. I følge traileren kan det virke som denne filmen, i
motsetning til forgjengerne, har et fungerende plott. Traileren viser
Herbie i fire roller: først som Junkyard Herbie, så som Street Racer
Herbie, så Demolition Herbie, og til slutt som NASCAR Herbie (det
er kanskje best å ha med seg en voksen man kan holde i hånden når
man ser første og tredje del av filmen, det kan bli sterke scener).
NASCAR (North American Stock Car Associaton Racing, eller noe
sånt) går ut på å kjøre fortest mulig rundt en ovalbane med standard-
biler (Stock Cars). Men, som alle vet som har sett ”Days of
Thunder” med Tom Cruise: ”There’s nothing stock about a Stock
Car”. Redaktørens oppmerksomhet dalte merkbart etter de første 37
rundene med prikk like biler som raser rundt og rundt, så hva det
egentlig går ut på, eller hva den enorme interessen for NASCAR
skyldes, må du finne ut andre steder.
Traileren viser også noen av dem som spiller de viktigste birollene i
filmen: Lindsay Lohan (Freaky Friday) som Herbie’s sjåfør, Matt
Dillon (Rumblefish, A Night at McCools), Michael Keaton (Batman,
Beetlejuice) + en haug med NASCAR-stjerner. En av disse uttaler i
traileren: ”Det er utrolig at bilen går så bra som den gjør.”
I tillegg inneholder traileren selvfølgelig en del heftig boblekjøring,
noe av det dessverre dataanimert (som selvfølgelig betyr mindre
slitasje på hovedrolleinnehaveren, gode gamle 53, og dennes stand-
ins).
Som vi ser av plakaten på neste side har Herbie fått seg et stort
luftinntak i forkant av bakskjermen, noe som kan tyde på at den
originale 1300-motoren har blitt oppgradert til å sparke fra litt bedre.
Det hadde vært utrolig morsomt å arrangere ett eller annet i
forbindelse med premieren, f.eks. et bobleopptog med utstilling på
parkeringsplassen bak kinoen, men klarer TVWK å samle nok bobler
til noe slikt?
Send epost til tvwk@hotmail.com, SMS til 988 555 62 eller send
brev til klubben (adressen står på side 2) hvis forslaget høres
interessant ut! Hvis vi ikke hører noe, blir det ikke noe av.
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Kosmorama
Det har vært mye kontrovers om navnet på filmprisen som skal deles
ut på Trondheims nye filmfestival, og oppi all støyen har det vel gått
de fleste hus forbi at festivalplakaten faktisk inneholder ei boble.
Lesere av Volkswagens Gang bør kunne dra kjensel på denne, det er
ingen ringere enn Tanja Veans meget spesielle ’64-modell Happy,
omtalt i VWG 1/2004 (OK, da, så er den kanskje ikke så lett å
kjenne igjen, siden fotografen har valgt å gjengi bildet med et
brunfilter som får Happys blå lakk til å se grønn ut).
Historien bak er som følger: Klapp media, som har laget plakaten,
var på intens jakt etter en gammel boble å bruke. De spurte utallige
bobleeiere i Trøndelag, men ingen ville låne ut øyenstenen sin (eller
kanskje den var godt parkert i garasjen for vinteren). På en eller
annen måte fikk de navnet på TVWK-medlem Stig Sæther. Han satte
dem i kontakt med Tanja Vean, som er helårssjåfør. Hun sa seg
villig, og reklameteamet kom for å kikke på wannabe fotomodellen.
De hadde i utgangspunktet ønsket seg en enda eldre modell, men de
likte Happy, og spesielt takgrinda så godt at de ba om en fotosession.
Tanja mente de bare kunne ta med seg Happy og dra, men
teamsjefen turte ikke kjøre halvautomaten. Derfor måtte Tanja kjøre
bobla ned på det gamle ferjeleiet på Skansen. Der rigget de seg opp
med fjorden i bakgrunnen og en liten varmestue for fotomodellen
som skulle sitte i passasjersetet. Happy fikk seg en liten puss foran,
siden de bare skulle ha med fronten på bildet. Tanja beskriver
gjengen som snille folk, med bare unge fotomodeller (bortsett fra
Happy).
Plakaten forestiller en bimbo som sitter i passasjersetet på Happy og
gråter, mens en regissør med afrosveis roper ”Action!” Et
klappebrett og en boommikrofon kan også sees på bildet. (Dessverre
har Kosmorama bare valgt å legge ut plakaten i passbildeformat på
nettet (http://www.kosmorama.no), så dette er det beste VWG kan
vise frem. Heder, ære og 15 minutters berømmelse utloves til den
som rapper en Kosmoramaplakat til oss). Fototeamet valgte å
retusjere bort Tanjas AutoPassbrikke, mens de slitte
bagasjestroppene ble med.
Forøvrig kan det nevnes at bobla er det objektet som oftest er brukt i
reklame verden over.
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Egne aktiviteter
Tirsdag 29. mars Medlemsmøte

Kafeen på Klett kl 19.30.
MØT OPP!

Tirsdag 26. april Medlemsmøte
Kafeen på Klett kl 19.30.
MØT OPP!

Mandag 16. mai Felleskjøring til Trondheim Motor Show på
KBS-senteret på Leangen.
Forhåndspåmelding. Se side 12.

Tirsdag 31. mai Medlemsmøte
Kafeen på Klett kl 19.30.
MØT OPP!

Lørdag 4. juni Trøndertræff 2005
På Skansen. Bilutstilling, premiering, kiosksalg,
andre aktiviteter og skitprat. Møteplikt for
TVWK-medlemmer!

Torsdag 9. juni Tur til Bugrun
Det blir også i år felleskjøring til BugRun på
Mantorp Park. Se neste side.

Tirsdag 28. juni Medlemsmøte
Kafeen på Klett kl 19.30.
MØT OPP!



TVWKs SMS-varsling

TVWKs SMS-varsling er for melding om spontane aktiviteter i regi av
TVWKs medlemmer. Aktivitetene kan være alt fra grilling i Korsvika
(eller hvor du måtte ønske) til turer til Bobletreff  rundt omkring i
verden. Bare fantasien din (og norske lover) setter grenser. Ingen
aktivitet er for liten!

For å kalle inn til en aktivitet sender du en SMS (eller ringer) til
988 55 562 eller en epost til tvwk@hotmail.com senest 24 timer før
aktiviteten skal finne sted. Husk oppmøtetid, -sted og hva deltakerne
eventuelt skal ta med (f.eks. grillmat, oppvaskhansker, el.l.).

Ønsker du å være med kan du sende en SMS (eller ringe) til 988 55 562
eller en epost til tvwk@hotmail.com. Husk å oppgi navn. Du kan også
melde deg på via TVWKs nettsider http://tvwk.tripod.com. SMS-
tjenesten er bare åpen for TVWKs medlemmer (32 er med på lista p.t.).

Tjenesten koster kr 0,- pr melding.

Andres arrangement

9

16. mai Trondheim Motor Show på KBS-senteret.
TVWK satser på egen stand.
Forhåndspåmelding. Se side 12.

10. – 12. juni Bugrun #22. På Mantorp Park i Sverige.
Nordens største VW-treff.
http://www.bugrun.com
Alltid felleskjøring fra TVWK på torsdag 9.

30-31. juli VWänerträffen #9
Som vanligt är ni mycket välkomna f.o.m.
fredag 29/7 kl 15.00
Info: www.vwairheads.org
Mail: info@vwairheads.org
Arr.: VW-Airheads Trollhättan Vänersborg



Side 10
Dette er side 10 i blekka. Side 10 er på baksiden av side 9 (se denne)
og motstående side av side 11 (se denne). Side 11 er betydelig mer
innholdsrik enn side 10. Faktisk er den så mye mer innholdsrik at jeg
vil anbefale deg å slutte å lese side 10 her, og heller gå over til å lese
side 11. Hvis du da ikke foretrekker å bla tilbake til side 9, for å
forsikre deg om at du har lest alt som står på den. Kanskje du føler at
side 9 mangler en del aktiviteter som burde ha vært med. I til felle,
send dem inn. Du kan bruke hvilken som helst av adressene som står
nederst på side 2 (se denne). Du kan faktisk bruke alle sammen hvis
du vil. Gjør hva du vil, men jeg vil anbefale at du slutter å lese side
10 nå. Det står egentlig ingenting her. Dette er bare en tekst som
fortsetter og fortsetter å tvære på ingenting, bare for å fylle det
tomme arket. Kanskje jeg skal nynne en sang til deg? Her er den:
CDEFG^CG AGFEGGD DEFDEFGE DEFDEFGE G^CGFDE
G^CGFDC
Hørte du hvilken sang det var? Ikke det? Skal jeg nynne den en gang
til? Ikke det heller?
Da tror jeg vi avslutter denne siden, før jeg synker ned på nivået for
medlemsmøtene våre. Ta vare på deg selv og bilen din i det nye året!
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Trøndertræff 2005 på Skansen
Trøndertræff har hatt noen gode år på Lånke. Men når besøkstallene
begynteå synke, samtidig som bare et fåtall våget seg utpå banen, ble
det klart at det ikke kunne forsvares å leie Lånke for 10 store lenger.
På medlemsmøtet i november 2004 ble det derfor bestemt at
Trøndertræff 2005 skulle avholdes i byen, og da helst på Skansen,
hvor det hele startet i 1994.
Alien fant fram til rette vedkommende, og redaktøren sendte en
søknad på lillejulaften 2004. Svaret lot vente på seg, men i slutten av
januar kom det endelig en telefon: Vi fikk Skansen, de ville bare
klargjøre et par detaljer:
• Vi skulle ikke ha alkoholservering? Neida, vi skal bare selge

lunka pøls og lunka brus.
• Det blir samme opplegg som sist vi hadde det på Skansen? Ja,

da, bilutstilling, premiering og skitprat
Så fort det var brakt på det rene at nordre avlastningsveg ikke skulle
bygges på Skansen før juni, fikk vi så søknaden innvilget skriftlig.
Nå gjenstår det bare å finne ut om de skal fjerne det gigantiske teltet
som står på Skansen for tiden, så er vi i gang! (Kanskje vi kan bruke
teltet som nødhavn i tilfelle uvær?)
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Lånke: for dyrt og abakle



Trondheim Motor Show
Mandag 16/5 arrangeres det sportsvogntreff på parkeringsplassen til
KBS-senteret på Leangen (16/5 er 2. pinsedag, fridag med fridag
dagen etter!). I fjor var det utrolig mange biler utstilt, de senest
ankomne ble avvist i porten! Trondheim Volkswagenklubb har fått
invitasjon om å delta med egen avdeling. Det blir en utmerket
anledning til å vise frem bilene våre, prate motor, informere om
klubben og kanskje verve nye medlemmer.
MEN! Hvis det skal settes av et eget område for oss og bilene våre,
må vi ha biler å vise frem! I tillegg må vi møte opp før 11.00 for å
være sikret plass. Derfor må vi arrangere en forhåndspåmelding. Den
er ikke bindende, men IKKE meld deg på hvis du ikke har tenkt å
delta. Send påmeldingen til tvwk@hotmail.com, som tekstmelding
til 988 555 62 eller som brev til klubben (adressen står på side 2).
Det vil etter hvert bli anledning til å melde seg på på TVWKs
nettsider på http://tvwk.tripod.com.
Det er meget viktig at de som har lyst til å delta melder seg på, slik at
vi kan samle klubbens VWer på ett avgrenset område på
parkeringsplassen, få blest om klubben og ikke minst garantert plass.
Like viktig er det selvfølgelig at alle som har meldt seg på kommer i
god tid før 11.00 slik at vi kan innta anvist plass tidlig. Dersom dere
kjenner noen VW-eiere som ikke er medlemmer kan dere invitere
dem til å melde seg på også! Jo flere VW er sammen, osv.
Til slutt en liten bønn: MELD DEG PÅ!! Det vil bli flaut om vi blir
nødt til å gå til arrangøren og si: ”Dessverre, Trondheim
Volkswagenklubb greier ikke å samle nok VWer til å ha egen stand.
Takk for tilbudet, men vi er for sløve.” Er du på hytta eller bokseren
ligger i 70 000 biter på salongbordet er det greit, men ellers kan du
da vel putre bort på KBS noen timer? Husk: utstilt bil gir gratis
inngang!
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Metallet er magnesium, bilen
er bobla

Drømmen om en rimelig og pålitelig bil for folk flest har virket som
en drivkraft gjennom hele automobilens historie. Henry Ford lyktes
langt på vei med sin T-Ford, men det var først med Ferdinand
Porsche og hans "Folkevogn" at bilen for alvor ble allemannseie.
Ikke alle vet at en viktig ingrediens i "bobla" var magnesium fra
Norsk Hydro.

Allerede i 1934 hadde Porsche påtatt seg å konstruere en billig og
pålitelig bilmodell - en folkevogn - som kunne bli allemannseie. I
krigsårene ble denne konstruksjonen utnyttet til et lett militært
kjøretøy. "Folkevognen" som var klar for markedet før utbruddet av
andre verdenskrig, fikk et ganske annet karosseri, men ellers var
militærkjøretøyet og den sivile utgaven nesten identiske. Det skulle
bli en bil som gikk sin seiersgang verden rundt.

Motor og gearkasse var plassert over og bak bakhjulene.
Drivsystemet måtte derfor ha lav vekt for at forhjulene ikke skulle få
et for svakt veigrep. Motoren var luftkjølt, og magnesium ble et
naturlig materialvalg for motorblokk og gearkasse. Til dette utviklet
Volkswagenwerk et moderne magnesiumstøperi i Kassel i Tyskland.

13



Støperiet og motorkonstruksjonen vakte oppsikt og ble et forbilde for
moderne og rasjonell bildel-produksjon i den vestlige verden. Et tett
samarbeid mellom Volkswagen og Hydro kom i stand. En liten bil
og et lett metall - av stein, vann og varme - det skulle bli en sterk og
langvarig allianse.

Magnesium fra Porsgrunn gjennom 50 år
Hydro bygde fra begynnelsen av 1950-tallet opp et større
produksjonsanlegg for magnesium i Porsgrunn, bokstavelig talt bygd
på ruinene av anleggene som var under bygging i krigsårene.

Fra en forsiktig start økte produksjonen jevnt og trutt - til vel 50.000
årstonn på det meste. Allerede i 1965 var produksjonen kommet opp
i 23.500 årstonn. Rundt 75 prosent av salget gikk da til Vest-
Tyskland - med Volkswagenwerk som den absolutt største kunden.

Til hver folkevogn gikk det med om lag 20 kilo magnesium, og
halvparten av dette kom i form av leveranser fra Hydro i Porsgrunn.
Leveransene var faktisk så store at Norge i disse årene hadde
overskudd på sin "handelsbalanse" med Volkswagenwerk, til tross
for at Norge etter hvert importerte den populære "bobla" i stor stil.
Volkswagenwerk var også en stor bruker av norsk skipstransport.

36 millioner "folkevogner"
Da produksjonen av "bobla" i 1980 ble flyttet til Brasil, var det
produsert 36 millioner "folkevogner". I perioden fra 1951 til 1981
hadde Volkswagen kjøpt 60 prosent av Hydros totale produksjon av
magnesium. Samarbeidet varte helt fram til 1990.

I seinere år har flere andre bilprodusenter begynt å bruke
magnesium. Det handler ikke lenger om motorblokker, men om en
rekke andre deler i bilen, hvor magnesiums lave vekt og gode
formbarhet og styrke kommer til nytte. Hydro deltar også i dag
meget aktivt i bruken av magnesium i bil, ikke minst gjennom
selskapet Meridien Technologies.

(Sakset fra Hydros hjemmeside)
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Rabatt
Her får medlemmer av Trondheim Volkswagenklubb rabatt (vis
medlemskort):
Firma Rabatt

Din lokale servicepartner når det gjelder bil. Ledende merkevarer
innen verktøy, bildeler,og rekvisita. Vi skaffer alt - til fornuftige
priser.

10-15%

10%

Møller Trondheim AS 15%

15%

Tiller AS 18%

Lakkspesialisten fører et bredt spekter av tilbehørsprodukter til bil-
og karosseriverksteder. Kjente merkevarer som Sata, Mirka,
Teroson, Sundstrøm, Kemira og 3M er varer som vi fører fra vårt
lager.

20-25%

15


