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Redaksjonsansvar
Redaksjonen påtar seg intet ansvar for innsendt stoff.

forbeholder oss retten
IJtgis:

sammenhen g pA besøk

4 ganger i året i et opplagph 300 stk.

3

51 55 54 55

I 930 46 163

0sl @entusi astisk. com

Per

Eiene

51 58 79 91

I 952 40 6ll

per.eiene@lyse.net

Kasserer: Ole Christian Simonsen 51 62 48 92 /
906 52 132

Styremedlem: Øyvind

Nielsen

416 14 345

Styremedlem delemester: Andras Auestad 51 67 41 45 I
970

24

721

Museumsbestyrer: Tor Inge
Museumskasserer: Livar

Fjermestad

Helland

!

Som verter vil vi tilrettelegge en rundtur i distriktet phlørdagen og avslutte med en fest
på Bråstein.

Nestformann: Tolleiv Hølland

Sekretær:

til oss !

Aalestrup Veteranbilklubb kommer til oss den 6. og 7. juni. Ca 15 kjøretøy med et par
i hvert. De skal overnatte på hyttene i Kongeparken, og reiser videre på søndag morgen
inn til Lysebotn, over {ellet og ned Setesdalen til Kristiansand.

Styret i Gammelbilens Venner:
rrrb2

Vi får besøk! !!!
Nå har de arrangert en liten Norgestur og kommer i den

Vi

til å forandre manuskripter

Formann: Leif M Skare

Utgivelsen av Spilehjul nr. l-2008 var
ment å komme ut etter
generalforsamlingen i mars. På grunn
av den tidlige påsken gir vi det ut nå
og tar med innkallelsen til
generalforsamlingen.
Noen av dere husker kanskje Lauritz
Lauritsen i sin store åpne Mercedes og
Arne i sin lys brune Chevrolet Coupe
som var her og kj Ørte i Tronåsen ?

....5

Mgrcedes

Venner

Formannens ord

Klubbfakta og innholdfortegnelsc .2
... .. ...3
Formannens ord .
.. .4
RedaktØrens ord .

I garnle dagcr.

47 509028

I-2OOII

- organ for Gammelbilens

906 02 858
51 48 45 28

DEADLINE nr. 2-08. Bladet skal værc utc
tilfellesferien. Så ta kontakt med redaktørcn
straks for stoff som du vil ha inn i bladet

Turen i distriktet starter vi klokken 1030 fra Kongeparken. Hvor vi kjører hen er ikke
planlagt ennå, men er det godt vær satser vi på medbrakt mat og picknick i det fri, hvis
ikke legger vi ruten til en plass det går an hfr en matbit inne. Det er følgelig ikke
nødvendig med noen påmelding for denne aktiviteten.

vi sette begrensninger ph antallet, og påmelding er derfor nødvendig. Våre
Danske venner regner med de blir ca25-30 personer, vi kan da være omtrent like
mange, så er lokalene fulle. Det blir kjøpt inn mat og drikke, og kuvertprisen blir
Festen må

Bildet på forsiden er av 4 A-Forder ved
Frcylandsvatnet i Klepp i 2005. Eierne ved
bilene er fra venstre: Gudmund Skretting,
JørgenLauritzen, Asgeir Salte og Magnor
Mellemstrand

kr.280.Påmelding til undertegnede enten på mb230sl@entusiastisk.com eller på telefonen
930 46 163. Først til mølla får først male!l!!
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RedaktØrens ord
Hei igien alle medlemmer av Gammelbilens

ve

nner !

Påsken kommer tidlig i år og det giør
også Spilehjulet. Vi i redaksjonen har
som vanlig delt på oppgaven med h lage
stoff. Samtidig har vi fhtt et nytt ord i
Spilehjulet og det er )) Gjesteskribent )'
Gjesteskribent gir meg en ide, tenk om vi kunne sende en utfordring til rncdlcrnrrrcnc
med å bruke det eldgamle begrepet " stafettpinne ". Det kunne være at vcdkorrrrncrrdc
kunne fortelle en historie til vår utsendte medarbeider, eller selv skrive ct irrrr lcgg. Jcg er
sikker på at vi har store resurser blant våre medlemmer som bare vente r yrii ri trli oppclaget.
Når jeg nå er godt i gang med min oppadgående kreative kurve vil.icg lra Spilchiulct inn
på klubbens nettside. Hvordan? jeg har bare så vidt en anelse om hvortlirn rlct kirn giinres.
Jo vi må ha PDF-filer, alt må gå i PDF nå. Og dette er altså sikkert ossii lirlsklcvcnclc.
Eller er det bare knowhow jeg mangler ?. Er det noen der langt utc i lcsclskirrr'rr sotn kan
hjelpe redaksjonen å få dette til ? Det kan være en god gave til Spilch.irrlcts s l0 iirs

jubileum.
Nå avslutter vi en god periode i klubbens historie. Vårt styre med lirrrnanrr Le il Sk:rrc kan
nå gi fra seg roret og overlevere til neste formann og nestformann en ve ldre vct k lubb med
klubblokale av dimensjoner, et godt kameratskap i klubben og en mengdc blanrrbilcr.
Kan det være en målsetting for den nye formannen m/styre å få en utvikling pii viirt
Internettdomene " Gammelbilen.no " ? Den årvåkne leser har nå sikkert oppclagct atjcg
kom med forslag til en målsetting i forrige nummer også, men det gjaldt barc lirr dcttc året
2008 at det ville være en utfordring å øke medlemmenes lyst til å se hverandre og ta rned
sin veteranbil på klubbkvelder og treff.
Vår gjesteskribent Mari Anne Næsheim Hall har gitt oss en fremtilling av huset på
prærien slik som en utenforstående ser det. Spenstig vinkling. Samtidig ser det ut for at
hun har greid å presentere Sandnes eldste nyttekj øretøy. Apropos nyltekjøretøy ! ! ! Kom
med tips om oppegående lastebiler.

God

påske fra oss i redaksjonen

Med hilsen Redaktøren.
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FORD A TOWN SEDAN DELUXE
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Torbjørn Nord-Varhaug og
barnebarnet Børild Veggeberg
fortsatte restaureringen frem til
1987 , da den var ferdig og kom
på veien igjen. Det var BØrild
som solgte bilen til Asgeir i

2003.

Bildet tilhøyre er fra september
2004, da Asgeir tok en tur på
til Kristian Søyland med
bilen for et gjensyn. Kristian,
som begynte restaureringen av
bilen pe70-tallet, satte stor pris

besøk

på besøket.

Siste år

for A-Forden

Fords Model A ble produsert fra 1928

til

en skikkelig bilutstilling er god reklame for hobbyen vår er Asgeir Salte fra Klepp et bra
bevis på. I1979 var tenåringen Asgeir på veteranbilutstilling i Orrehallen (l Spilehjulets
utgaver nr.l og 2-2007 kan du lese mer om denne utstillingen), og bestemte seg den gang for
at A-Ford, det skulle han ha når han" ble voksen!" Etter mange år med utdannelse, etablering
av hjem og familie, begynte han for alvor å se seg om etter en bil. Flere biler både i inn- og
utland ble vurdert før han kjøpte denne bilen på Bryne i 2003.

At

Den kommer opprinnelig fra Flekkefiord-distriktet, derav riktig K registreringsnummer.
Asgeir kjenner historien til bilen helt tilbake til den ble første gang registrert 29. Januar
1932.Fra 1938 til 1957 gikk bilen på Skailand utenfor Flekke{ord. Da Asgeir deltok på
Tronåsen-løp et i 2006, tok han kontakt med familien som eide bilen på denne tiden. Han
kjørte opp til gården på Skailand hvor familien bor og tok bilder med dem og bilen bl.a.
utenfor låven hvor bilen var gtemt under krigen.

193 I .

Av de totalt 4,858,644

produserte bilerre fra denne perioden
ble 6 | 545 5 personbiler produsert i
I93l . Den letteste måten å skille l93l
modellerr lia de andre årgangene er at
denne årsrnodellen har lakkerte felt
oppe og node på grillkappen. Asgeir var
bevisst på at han skulle ha en av de
siste årsmodellene da han var på jakt
etter A-Ford. Modellene blir som regel
forbedret år fbr år, og mange
barnesykdommer og svakheter blir
luket vekk.

Som rlu ser

gulvklokker som han har samlet og
satt i stand opp gjennom årene. I
tillegg har han en del flotte messinglykter, både til bil, båt og jernbane.
Både kompressor og dreiebenk av
eldre åtrgang, men fint restaurert, er i
bruk i verkstedet. I verkstedet står
også den gamle bruksbilen gjennom
mange år, en 1976 Opel Rekord D, til

rutde

låven bak ble A-F orden glemt bort under krigen. Flere eldre i områrJet
kjenle igjen bilen, og på gården var det I'eif'()unnar Skailand som trtk i
mot clem. H(rn er barneburnet til Ludvig Skailancl som eide rJen 1938-57.

Sedan

Asgeir har samlet mange andre gamle
rariteter også. Han har flere antikke

I1963 ble den avskiltet. Den befant seg da på
Risnes litt sør for Knaben i Vest-Agder. Her sto den
helt til Kristian Søyland fra Bryne fant den i 1973.
Han begynte å restaurere bilen, men solgte den
videre i 1979, før den var ferdig.
Bildet til hoyre er.fra gården på Skailand utenfor Flekkefiord. I den

på bikJet over er Asgeirs I93l Frrd A Trrun

DeLuxe i meget brct stond, bdde innvendig og utvendig.

Asgeir har nylig kjopt seg en bil til, en.flott og sjelden I931 lluick 90serie 7-seter sedan. Vi ser Jiem til å ta denne nærmere i oyesyn når den
ankommer Klepp stas.jon til våren!

"modning".
T'ekst: Øyvind Flatekvå\,l

Foto: Utlant

av Asgeir Solte

SPILEHJULET 1-2008 - organ for Gammelbilens Venner

SPILEHJULET 1-2008 - organ for Gammelbilens Venner

Terminliste 2008

August:
6-10. August

Her er en terminliste for 2008 over GBVs og andre lokale arrangementer. Den
omfatter også noen av de større nasjonale arrangementene som kan være av
interesse for våre medlemmer.

8- 10.

August

NordSteam 2008, Veteranbåtfestival, Stavanger
Mer info: http :l I www.nordst eam2008.no

Veteranbrannbiltreff 200 8, Stavanger

I'

\.,

9. August

I

Mars:

I

Vestlandstreffet. Arr: Bergen Veteranvogn Klubb
no I galleriet/Vl-T- 0 8 -teas

Mer info : http I lbvk.lmk.
:

[, l

er.

htm I

Medlemsmøte på Bråstein kl.l9:00. Generalforsamling og valg.
Møt opp!

16. August

Delemarked, Birkeland. Arr: Agder Motorhistoriske Klubb

26.August

Medlemsmøte på Bråstein kI.19:00

26. April

Ulvenmarkedet i Hordaland. Arr: Bergen Veteranvogn Klubb

September:

29.April

Medlemsmøte med bedriftsbesøk hos Tema Norge AS på Sola.
møtes i Skvadronveien 19 på Sola kI.19:00

25.Mars

April:
Vi

Mai:
1.Mai
3.Mai

Vårmarked, Ekeberg. Arr: NVK
Mer info : http :l lwww.norskveteranvognklubb.no
Veterantreffet Bryggen, Hommersåk.
Arr: Riska Motor & Veteranklubb

23-25.Mai

Røldalstreffet 2008. Treff for klassiske Volvo.
Kontakt: Dagfinn Moe, tel. 9l 120212 eller d-e-m@online.no eller
John-Gunnar Lundqvist, tel. 997 52852 eller jglundqvist@c2i.net
Medlemsmøte på Bråstein kI.19:00

Stjerneløpet, Molde. Arr: Mercedes-Benz klubben Norge
Mer info : http :l lwww.norwegen.mercedes-benz-clubs.com/
Norgesløpet. Arr: Motorveteranene Hedmark
M e r info : http I lhome h a- n ett. n o/-mvh/n o rg e s I o p et 20 0 8 I nl2
:

.

24.Juni

Grillfest i hagen på Bråstein kI.19:00

26-29.Juni

Hovedtreffet, Mosvangen, Stavanger. Arr: Opelregisteret.
Mer info : http ://www.opelregisteret.no

Husk!
25.Mars: Medlemsmøte på Bråstein kl.l9:00. Generalforsamling og valg. Møt opp!

Tema Norge AS er lokalisert i Sola langs militære delen av flyplassen. Ved å kjøre
inn til militærflyplassvakten blir det phhøyre side etter vakten. (Skvadronsveien l9).
Dette firmaet er bl.a. leverandør av en rekke sveisetekniske produkter slik som
sveiseapparater og -gasser og annet utstyr. Det blir enkel servering!
008

.

htm

Juli:
12.Juli

til: olzvind.flatekval@getmail.no

29.April: Bedriftsbesøk hos Tema Norge AS kl 19:00

Juni:

l3-15.Juni

Medlemsmøte på Bråstein kl. 19:00

Send en mail

Sportsbiltreffet, Sørnes, Sola. Kl. l1-15. Arr: NsK-Rogaland

13- I 5.Juni

30.September

Det tas forbehold om feil datoer og evnt. endringer. Terminlisten vil bli
oppdatert jevnlig for mest mulig riktig informasjon. Tips om treff og
arrangementer som bør være med i listen moffas med takk.

18.Mai

27.}v4.ai

Høstmarked, Ekeberg. Arr: NVK
Mer info : http :l lwww.norskveteranvognklubb.no

Arr: Rogaland Amcar Club

Yårmønstring på Maxi, Sandnes.

10.Mai

20.September

Sjøorm\øpet, Seljord. Arr: Vest-Telemark Motorhistoriske Klubb

For info: http://www.mamut.net/tema/default.htm

@Æ,ffiffi
Europa 1200 Spozlol,

kr.

t7300.-

Eurooa 1200 kr-

Priscne

et levert Oslo

Forhandlcr for Rogalond

t5080r

Jeget kr. t2300,-

Joncrs Hegre
Sandnes. Tolf. 6 35 2'0
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Sted: Bergen/Os. Sett av datoen allerede
Start og mål på Os. løpet vil foregå i distriktet.
$olstrand Hotel. Mer info kommer!

Ved at bladet sendes ut litt tidligere, pga. innkallingen til generalforsamlingen, har vi bare fått deue
å ha i bladet. Jeg får tilsendt ytterlige opplysninger ganske snart. De som er interresert i utfrllende
opplysninger kan bare ringe til meg ( redaktøren på telefon 4568870 ) så skaljeg kopiere dette og
sende det til den enkelte via posten.

til

Na ser vi til dels en endring
av bilmodellene som stiller
opp på treff. Dette bilde gir
oss et signal om at tiden ikke
har stått stille. Helt til
venstre en j apaner Toyota

Lørdag r4juni - NorgesløPet 2oo8
Iøpet sia*ei kl- rt.oo fta Olrud Cill'ved Hamar. Oppstilling fra kl' rl$'ott'
mulig
,$il*o** t*kniske tlata bes oppgitt til starter ved oppstilling slik at stnfien hlir mest
på
Hedmarken.
rundtur
en
hyggelig
:inhxmativ 0g mprsgm fnr publikunr. løpetvil ta oss medpå
rlet i alt S
IJnderuei*
blir
iI alt ca Oo tm titUaneleggei før vi er i rnål på Jernbanemusect i Hamar.
f6ster mect utvalgte spølsmål eller appgaver til tl*ltagerne. Få postene kommer dct til å skje saker
ås dns.,....kan*t i* Utii dette litt utenom det vanlige. Undervein i løypa vil eleltagerne bli
to:tugr*fert. Det blir nnledning ettrr l*pet å få bilele av seg selv tilsendt på e*post. Nænner* info

Crown fra midt pår
sekstitallet ?. En grønn
amerikaner, sikkert en Ford
og vi skimter både Volvo
P

1

800 og nyttekjøret øyer

.

Bedford fra GM var en

hrommer i prngrarnheltet løpstlagen.

populær bil i Norge.

Redaktøren har påmeldingsskjema og program for hver dag. Ta kontakt så sender vi
enkelte som ikke kan ta dette fra Internett.

til

den

Er det en stylte Opel Ancona
Chevrolett I949 modell med gangstercap kan vi ikke gå forbi.
Chevrolett har enda ikke våget å innkooperere alle skjermene i
karosseriet, og balrskjermene

l0

forblir utenpå
l1

som pådrar seg
oppmerksomhet?
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vi

fortsetter vår reportasje fra Vestlandstreffet og jeg har valgt ut en , etter hva jeg tror,
sjelden amerikaner her i landet. En elegant Thunderbird 1964 modell.

Jrc des Benz
0l )50 modell

t?
;il'

Det var ikke til å unngå å ta med disse
bilene, Enjapaner Toyota Crown 1964
modell os Peuseot 1955 modell

;l

Fiat I 100 spesial I962
13

Fortsettelse i neste nummer
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Fantastisk fremm øte hos RA Møbeltapetsering
Tekst og foto: Tolleiv Hølland

Vårt møte den 29 ianuar hos møbeltapetserer og bilsadelmaker Roger Allan
Solberg ble en formidabel suksess! Mellom 40 - 45 medlemmer kom og fikk

se

oghøre hvordan Roger kunne hjelpe Gammelbilens venner. Ikke bare
bilinteriØr, men også hvordan bestemors gamle sofa kunne omtrekkes å bringes
frem fra glemselen.

"'

, ,,"

n# -Eg -ffie;qr;rre
Roger er en "gammel" Volvo

PV-gutt, men sier athan
også har hatt andre biler.
Det er derfor hyggelig at vi
har en bil-sadelmaker i
distriktet som kan hjelpe
mange med interiørspørsmåI. Det er her mulig å
få hjelp til å skaffe stoff,
skinn, kunstskinn og klips
m.m.
Vi i redaksjonen vil på vegne
av Gammelbilens Venner,
takke for en interessante
kveld i sadelmakerverkstedet. Hos Roger skulle
det være muli g åL fåL ltjelp
med de siste detaljer på den
nyrestaurerte bilen eller

Roger (til venstre i T-skjorte) ønsker velkommen. Det var meget folksomt i
verkstedet.

motorsykkelen.

15
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FRA GAMLE DAGER
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K[enOdief på BfåStein.

Tekst: Øwind Flatekvål

K-823S PÅ FEMTITALLET

Av vår giesteskribent Mari Anne.Næsheim,H

l)u har nok kjørt forbi Bråstein mange ganger, noen meter etter inn(ørsg.Jea til Bråsteinsv4ltl-r,q{u*",4å1'#å
liikket opp mot det huset. Og øynene dine har hvilt noen korte sekunder på den røde branribifdii*ffi$$fu
Darkert ute på jordet. Og så har du undret deg over hva er egentlig dette ?

Asgeir Saltes A-Ford kan du lese om
lenger fremme i dette bladet. På disse
bildene ser du bilen da den var i daglig

'

,

rluset på

bruk tidlig på femti-tallet.
Tilhøyre er Lars Severin Skailand
med på tur. Hans far,Ludvig Skailand,
eide bilen fra 1938- 1957 .
På bildet under har karene en rast på
Utsikten i Kvinesdal.

,.,;:;

prærien.

l''' '.'

lcr holder "Gammelbilens

venner'o til, de flyttet her i 2004. Tidligere holdt de til utenfor Bryqq.,.., .-,j
ubben ble stiftet i 1914 oghar et medlemsantall på over 300. Gåmmelbilens venner trøreriil ..,,:,"ff
'; ::::i
Itogaland Bilmuseum. Her er det åpnet hver søndag, en fin kafe har de laget. Her kan nyte alle,:..
u drikker husets kaffe.
I

Kf

t

Bildene er utlånt av Asgeir Salte

TURISTREKLAME-I

1910
l'rtr Inge på pusserunden i lokalene på
llråstein
Nå står det 30 klenodier i grishuset og skinner,
ingen rust å se her. Eldste bil, en Maxwell
Runabout som ble produsert i Detroit i 1905
eies nå av Kjell Gimre.

es l2l
En verdlg
arvtsgcr
etter
DKW 125

Hilsen fra stavanger står
det på dette kortet av en rnoderne bil i I9r0. Det er et brevkort. Under kofferten bak er en

serie fotografier fra
bi.a. fra

stavanger,
paradis, Det nye post-

hus. vålandspibå. Museet. Det
var ingen d"um reklame.

€-'*

Den flotteste fargen.
Den bilen som viste mest igjen er utvilsomt
den blå, en Humpmobile fra 1929, også den
laget i Detroit. Den kom til Norge i 1934, en
byggmester Bekkevær fikk den til Norge.

Priser fra

kr.

2

4oo,,

MOTOR$PORT AlS
Pedersgaten 79

l{otisen om postkortet og reklamen til høyre er sakset Jia Stavanger
Afienblad 1961.

Mari Anne Næsheim Hall.

Telefon 28 093

Maxwell 1905

t6
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INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING
oG VALG PÅ BnÅSTEIN 25.03.200g
Årsberetning Garnmslhilens vf,nnf;r 20S?

N#RGHS MHSTH
\rK TH RAI{

F O R S X K.RX }-{ ffi

Kjør*tøy rgsg og eld.re; Fu,lL lcasko, fri kjørelengde, hele Huropa, kr. SSSr*
Kjøretøy rg$a til 1976, Full kasko, fri kjørelengde, hele Huropa,kr $$S,*
$om rnedlerr av err LMK-tilsluttet klubb får du i tittegg 8o ?o rabatts på alle
dirre øvrige forsikrin"ger. Fluss totallnrnderaba*t dersorn åu har 3 fbrsilcringer
eller {lere hos oss.
Merk deg at LLdK er involvert i alle slEadebehandlinger. Målet er ar kjøretøyet
ditt skal raskt tilbake på veien igjen der*orn d.et okjer nse"
Ved å velge Tennant støtter du ergså klubbene oS LhdK. Ln{Kjobber for deg
med bl.a. å fr fiernet årsavgiften ag lover/EU-direktiv med negativ virkning
for våre rno torhieto riske lcjøretøy.
Visste du at vi også har restaurering*, lager* samt oFpstillirrguforsilcring?

Ring o*s for rn€r informasjon Få qg 4y gr ro.
*forutse*ter mer enrr ett årt aktivt medlemrkap i en LMK-tilolutret

Styret har bestått av :
Form&nm Leif h{ Skare
Nestfarrnånn'f'*l leiv Høtrland
Sekretær Per Hi*nn
Kasssrer #le Chr $imnnsen
Styremndltrrnmer Andreas Auestacl og Øyvind I'iielsen
Mus*uffisbestyrer Tor Inge ffiermestad
Musewm$kåsserf,r Livar Hslland

Forsikring/hesiktigelsesmenn Leif fu{ Skare , Fsr H,iene
Valgkomitn Ffrallvard htrordahl , Jan Victnr Jannbsen
Revis$r Sf ell $Jreyer
Redaktør Kårm $em
Delelftger Andrsfts Auestad , T*lleiv HøXland
Der har vært avholdt 9 medlemsrnøter derav
Fremmøte giennomsnitt 25-30 personer
Klubben har ca 300 medlemrner.
IJer har vffirt *vhctrclt

I årsmøte og ? styrellløtgr.

ktubb.

Cab

& cn har hstd se ?S *nsdegsutfJuktsr

Det sr utgitt 4 utgar,*r &v Spilmhiulet"

Klubhen *r nå r*gistrert

å

*nh*tsregisterfit.

FORSIKRING
Ttf:2? 47 91 lfl
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www.tennant.no

I bedriftsbesøk.

Klmhhen har 3 ffirtrsrrlneåtrsmrrlsl"
T9

