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nyheten av året nemlig "Jærstafetteno'. Egentlig
burde jeg ikke nevnt dette på ny, det begynner
nemlig å bli klart at vi i styret tok skammelig feil
når vi trodde at en serie med en blanding av
ettermiddag og søndagsturer, knyttet sammen i
en lett konkurranseformo var noe medlemmene
ville finne interessant.
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DEADLII{E nr.3-02 er 23. august

Forsiden viser Per Nysted ved sin Plymout 1948 modell

2-2002 - orsan for Gammelbilens Venner

I skrivende stund er det to av lgpene awiklet, og når medlemmene leser dette er det
tilbakelagt 1r.el6p. For de som har vært med er det tydelig gitt uttrykk for at dette var
kjekt! Vi hadde fem deltaker ved første løp og ni ved andre l6p, og jeg sitter nå og
håper at antallet dobler seg igjen til det tredje l6pet.
I samme skrivende stund reflekterer jeg over opplevelsen jeg hadde som deltaker i
Vossarudl'n den siste helgen i mai. Dette er et evenemang som går av stabelen annet
hvert år, og jeg deltok for fgrste gang i år. Vi var 7 kjøretøy fra denne siden av
Boknafjorden som deltok, ogKdryretdry Historisk klubb Voss skal ha honnØr for et
svært godt arrangement. Løpet hadde ventelister for deltakere, og det var kun et
fåtall fra arrangementsklubben som fikk være med ilgpet. Riktignok var 70 av de 80
medlemmene i klubben med som mannskap under l6pet så delaktighet fra
medlemmene manglet såvist ikke. Det samme opplever vi når vi deltar i SjØormlgpet
i Seljord. Vi som sitter i styret i Gammelbilens Venner har med de beste intensjoner
prøyd e finne hva disse klubbene gør anderledes som klarer å engasjere sine
medlemmer i den grad de vitterlig gSør. Hva er det som får 90Vo av medlemmene i
disse klubbene til å delta i dugnader, og vi sliter med å få IUVo av medlemmene til å
deltq i våre egne arrangementer?
Ennå har vi ikke kommet opp med noe svar, og for all del, dette inlegget er ikke
en kritisk bemerkning til medlemmene,- men det er en bønn fra oss som gjerne vil at
arrangementene i klubben skal friste til deltakelse og oppleves positivt av de som
deltar. Vi lover fortsatt å forsøke å komme opp med noe nytt, men ser gjerne at dere
som leser dette og som har Ønsker om klubbaktiviteter som vi ikke har forsøkt, å
komme med inspill.
Jeg håper dere alle får anledning til å trimme veteranen iløpet av sommeren, det
er jo rikelig med muligheter til veteranaktiviteter både i nært og fjernt, selv skal jeg,
sarnmen med noen av medlemmene, kjøre lpp i Insbriick, kanskje er det noen tips å
hente der!

Riktig god sommer alle sammen!!
Hilsen Formannen
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JfgenLastttzen kan stolt posere
ved sin A-ford. Bilen har" han bygget
opp fra såkalt" demontert stand " til
det prakteksemplaret den frcrnstår som
i dag. Han er ofte å se på
klubbkveldene og det var på m6te i
april jeg fikk anledning til å ta disse
bildene. Det ligger en liten historie på
lur bakom hver del som er skaffet til
veie og den hjelp han har fått til å
fremskaffe deler. Bilen var ferdig
restauret i 199I og er flittig brukt i
ettertid.
Det var store forventninger til bilen som skulle bli etterf@lgeren til T-fordcrr. I)ct var
ikke frin for at det ga utslag både i aksjemarkedet og i stor glede hos forhantlle lrrcr, da det
iman1927 ble kjent at det skulle komme en ny modell.
Karosseriet, som var tegnet av Edsel Ford og Joe Galamb, var bare vakkcrt og fblk
likte det fra fgrste stund. Modellen ble produsert frem til 1932 da Ford lanscrr-tc l,ord V8.
Det ble en firer motor på ca3,33 liter, ga 40 HK ved2200 o/min, som ble A-lirrclcns
drivkraft. Toppfarten kunne komme opp i ca. 100 km/t og til den farten miittc dct bli
bremser på alle hjul. Girkassen var tre trinns med bevegelige tannhjul. Bilcn blc cn stor
suksess og den billigste modellen kostet 460 dollar.
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Hei igjen alle medlemmer av Gammelbilens venner !

Over 240 medlemmer av garnmelbilens venner
valgte å fornye medlemskapet for 2002
Som dere sikkert forstår, så har gammelbilens venner også tatt i bruk alle
nymotens datautstyr til å holde orden på medlemmene - da mener jeg
selvf6lgelig medlemslisten/betalingen- og den består nå av de som vil få tilsendt
klubbens budstikke med dekk-ende reportager fra Stavanger og omliggende

distrikt.
Noen funderinger gjørs seg gleldende nårjeg ser hvor mange som egentlig er
passive medlemmer. Hva er det som er grunnen til at de fortsetter sitt medlemskap
fra år til år? Det kan da ikke bare være for å få Spilehjulet. Jeg tror at det å ha
gammelbil eller interesse for slikt gir grunn til å fortsette medlemskapet- ha
tilhørighet. Medlemmer dukker opp på klubbkvelder etter lang tids fravær og det
blir like lenge til neste gang, men det er alltid en20-30 stykker som kommer! På
museet samles det også en del om sflndagene. Alle som gør en innsatts - så som
dette med stafettl@p - gleder noen. Vi i redaksjonen tror også at bladet åiør sin

nytte..
Det var ikke allverden av medlemmer som var med på de f6rste stafettlppene,
men de som var med hadde det tilsvnelatende moro.
Nå blir det Vestlandstreffet i Bergen 17. august som blir neste tilbud!
å ta gammelbilen med på klubbkvelder. Å gi oss en mulighet
å skrive litt i bladet- om hva arbeide som er lagt ned- og hvilken historie som
ligger å venter på å bli fortalt - har gitt resultater. En flott A-ford presenteres i

Min oppfordring til

til

dette nummer.

Redaktørens oppfordring

til

sommersesongen

......Bli

med på arrangementer, ta

bilder oe fortell oss om det! !

IÆRSTAFETTEN 4. OG 5. (SISTE ) LØP
Torsdag den 2Z.august

kl. 18.00 er det igjen Iøp - møt opp på parkeringsplassen

ved Sandnes rådhus.

Lgrdag 14. september kl. 10.00 er siste løp ( 5 )
Husk onsdagstreffene, uformelle treff på Holyday Motell kl. 1900 Sandnes
Cab. og co

-
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REPORTASJE FRA DET FØRSTE LØPET I
JÆRSTAFETTEN 2OO2 - Spilehjulet var på plass med deltagendc utscndt

medarbeider Kåre G. Sem
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REPORTASJE FRA DET FØRSTELØPE'T I JÆRSTAFETTEN
i målpå Hommersåk

2OO2

-

Her er vi på Hommersåk hvor det skal bakkes langs

en oppmerket del av veien og så blir det bare å vente
på hvem som har vunnet.

Klubbformann Leif M. Skare
registrerer det første lgpets første bil,
som skal sendes ut i l6ypa. Det er
Stein Roar Meling som kjører lØpet i
åpen MG Midget 1968 modell. På
bilde nederst til venstre kan vi se at
ikke noe skal overlates til
tilfeldighetene. Det tinjusteres på alt
som kan tenkes ha betvdnins for

resultatet"
Løpet gikk på onsdagen kl. 18.00
og det var flest åpne biler som hadde
mØtt opp. Spilehjulets utsendte
medarbeider hadde ikke lgpsklar bil ,
men tikk bli med Ole Christian og
Anders i en syttitals Volkswagen
Siccoro. Det skulle senere vise seg at
dette var et utmerket sammensatt
team med god fantasi i og
lokalkunnskap.

TELEFON

FLYPLASSV.

51652445

215

KL. 09.00

-

SOLA

ffi$ffiffiffi

ffiKffiffi#ffiffiiffiWffiffiffi

Første utfordringen var å kjgre til
"Cubas hovedstad" for å registrere
skilteteksten på et mekanisk verksted.
Etter en del frustrasjon over denne
uoverkommelige oppgaven, så brast
det ut av en av teamet. . . badeland ! ! !
Havanna badeland. Og da skulle dere
sett det ble satt fart på oss. Vi løste
den ene nØtta etter den andre og
havnet innover HøIe og Ims. Kaien på
Oanes var et vendepunkt. Turen tok
cirka en time og gikk på smale
svingete veier, bare det var en god
ramme rundt affangementet.
Målet var å kunne løse " n@ttene "
for å finne frem og samtidig komme i
mål på idealtid. Vi kunne holde erl
viss orden på tiden ved at det var

oppgitt anbefal t kjøretrd mellom
postene. Ingen poster var bemannet,
men det var innlagt tegn i oppgavene
som tilsa at vi var ah rett sted.

Det utspant seg en masse moro under opplesingen
av resultatlista. Noen av bygdas unge håpefulle hadde
festet en tau r tØnna som formannen stod på. Og så
rykket de til ! !!
Det ble start nummer 1 i stafettløp nummer 1 som
drog i land seieren. På nederste bilde smiler vinnerne
alt i starten av Lgpet. Snakker om å være sikre på seier.
Team Ole Christian, Andreas og spilehjulets
utsendte medarbeider gjorde en fremdragende innsats
og ble nummer 2.Ph grunn av at vi kjørte for " ung "
bil, ble vi offer for alle omregningsfaktorene som
dommeren la til grunn for å beregne vinneren.

Etter at premieutdelingen var ferdig tok vi et
garasjebesØk på Li med dertil nylagde vafler og kaffe.
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II\IFO Arrangementer lTil salgs
Terje Vigen-løpet i Grimstad lørdag 10. august.
Dette er AMK's Hovedlgp 2A02 og finner sted i Grimstad l4rdag 10. august.
Start kl. 1 1.00 fra Ericssons parkeringsplass rett vest for sentrum.
Innkomst på friområdet på Groos.
Påmelding kan sendes Kjell-Ivar Søreng, Morholtveien 8, 4886 Grimstad.

Startkontingent kr. 220,^ betales inn på konto 6303 .05.25592 rnnen 25. juli.
E-postadresse: kjell-ivar. soreng

@

c2i.net

Ytterligere opplysninger kan også tås ved henvendelse til klubben på
e-po stadres se amkj@ lrnk.

no_

Med beste hilsen Bernt Erik Olsen
sekretærlkasserer i

AMK

"Mercedes Benz 220SEb Coupe 1963
mod. fil hØyre i bilde

1963 med kjennetegn L-2355 tll
salgs. Old English white med rØde skinn
seter i utmerket stand til salgs. Send
forespØrsel til:
svein.harald.l arsen @ sensewave.com
:
.

au to

s

.

no/b iUprq spekt

"

a

Per Nysted er mannen som vi i stor grad kan takke for at Gammelbilens Venner
eksisterer. Klubben ble etablert hjemme i stua hos hami 1974. De andre som var
med på etableringsmøIeI var:. Ole K. Simonsen, Mons Haarr og Einar Grannes.

Det hele startet med en foresp/rsel fra Jærdagen om ikke noen med veteranbiler
kunne stille opp å kjpre kortesje. Etterpå tok Per kontakt med noen av de som
var med, for å underspke muligheten for å danne en klubb. Snart var 30-40
personer knyttet til klubben. Per fungerte nesten sammenhengende som formann
for klubben fra 197 4 fram til 1989.

I 1979 hadde GV 5-års jubileum og det ble bestemt å avvikle en jubileums-

utstilling i One-hallen. På denne tiden hadde klubben skral økonomi, omtrent
kr.1.500,-, i kassen. For å få til arrangementet måtte Per skaffe varer o.a. til en
verdi av kr.20.000,- på krita. Han sov ikke spesielt godt om nettene fgr dette
arrangementet. Jubileumsutstillingen ble imidlertid en kjempesuksess. Men som
Per sier det, "da ble det mer alvor og mindre kjekt." Det tynger å ha mye penger
i kassen. Plutselig begynte endel av medlemmene å forlange at medlemsbladet
skulle trykkes i fire farger!

i

kontakt

og motorsyklene sine.
Spesielt er han glad i sin

"MGB

:

Per Nysted

interesse for gamle biler, og
liker godt å snakke om bilene

Knut I. Robberstad på tlf. 51531901"

eller sjekk

Portrettet:

- organ for GammelbilensVenner

Per Nysted er for/vrig selv en fargerik mann. Han er lett å komme
med. . Han er stolt av s1n

hvit mhødt skinnintertØr og skyvesoltak,
selges høystbydende over kr. 1 10.000,Bilen har reg.nr.L -18220. Ta kontakt med

http //wr,yrv
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Selgerens telefon 900 59 2I5
Selgerens navn og adresse:
Svein Harald Larsen,
Hummerveien l, 407A Randaberg

MGB 1963 modell

1929-mode11 Chevrolet
International Six. Og ikke
minst liker Per e snakke om
opplevelsene han har hatt
med IqøretØyene sine. Som
f.eks. da Ivo Caprino var i
Stavanger for a lansere
Flåklypa Grand Prix i 197 5.
Da var Per og endel andre
"veteranbilister" med å kj øre
gjennom gatene for å markere premieren til filmen. Dagen etter stod det en
reportasje i RA. Per og hans kjære Chevrolet har også vært med på endel andre
reklame-kampanjer bl.a. for Motorførernes Avholdsforbund da den alkoholfrie
drinken Olsen Driver ble lansert. Pers Chevrolet ble karikert på etiketten til
denne leskedrikken. Per viste stolt fram en original-flaske med årgangs-OlsenDriver under vårt besøk! Ellers er det alle de kjekke gammelbil-turene med kona

og batna, Erik og Kjersti, som er friskest i minnet til
11

Per.
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I

1975 arrangerte GV et treff sammen med Haugaland Veteranvognklubb på
Haugalandet. Dette var opptakten til Vestlandsløpet slik vi kjenner det i dag. I
1984 kom Bergen Veteranvognklubb med i Vestlandsløpet. Samme år ble det
arrangert løp i Os.
1981 var Per med på å arrangerc det første jubileumslgpet over Tronåsen
sammen med Agder Motorhistoriske Forening. Dette markerte 50 års jubileet for
første Rally Monte Carlo som startet fra Stavanger i 1931. Siden er Tronåsenløpet avholrdt hvert 5 år.

I

Per sier han alltid har samlet på

gamle ting, så interessen for
gamle biler og motorsykler falt
helt naturlig for ham. Da Per var
20 år gammel, i 1968, begynte
han for atrvor å interessere seg for
gamle biler. Etter hvert anskaffet
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han lærte seg flytende tysk, noe som har hjulpet ham til å få gode kontakter i
veteranbil-miljøet i Tyskland.
I de senere år har ikke Per engasjert seg så mye i GV. Etter 15 år som

formann gikk han litt lei. I stedet har han og familien brukt desto mer
tid på treff og turer i inn- og utland med ulike veteranbiler. Spesielt
nevner han og kona turene til Tyskland og Skottland som svært
vellykkede. Per og familien har skaffet seg mange venner i Tyskland,
og Per forteller oss at han og kona hvert år i begynnelsen avjuni deltar
på et veteranbiltreff i Ratzeburg. I år var det faktisk t4 året på rad at
de kjørte de 1000km hver vei til treffet! 6 av disse turene er kjBrt med
Chevrolet I929-modell, to er kjørt med Volvo buss(!), og ellers ulike
andre v eter ankjfir etØy .
Per er faktisk ikke medlem i GV for tiden. Men det har han lovet oss å gjøre noe
med. Vi tar deg på ordet Per! Ellers kan du treffe Per på bilmuseet på Ree hver
s6ndag. Han stikker alltid innom der for en kopp kaffe og en drøs.

han seg en Chevrolet International
Six 1929-mode11. Denne bilen har
han fremdeles, og bilen er en del
av familien. Familien har mange Julekort med Chevrolet 1929 og familie.
gode minner fra turer i inn og
utland i denne bilen. Et år ble Chevy'en tatt med på familiens julekort, som ble
sendt til venner og kjente. Det var i 1981. I 1987 ble bilen overhalt, og den stod
da still e r 2-3 sesonger.

Per med bilen som ble
brukt til årets

Tysklandstur, eo Opel
Kapitån 1961-modell.
Turen fram og tilbake

mellom Bryne og
Ratzebrug i Tyskland er
mer enn 2000km.

Per har hatt mange biler og motorsykler
opp gjennom årene, alt i fra små engelske
sportsbiler til amerikanske V8'ere, buss
og lastebiler. Vi har ikke plass til å liste
dem alle her, men vi kan ta med noen for
å illustrere allsidigheten til Per. Hva sier
du til: L947 Volvo buss (!), 1959 Triumph

Dette bildet er hentet
fra Per sitt bildealbum og har teksten:
"To man er glad i."

TR3A, I960-ta11s Carmann Ghia, 1934
Chevrolet lastebil, 1955 Van den Plas
Princess, 1948 Plymouth, I9l9 BMW
RlOORS.
Per driver

Kona sammen med
Chevrolet 1929
International Six som
har vært i familiens
eie siden 1973.

i dag et mekanisk verksted på

Håland industriområde ved Bryne. Før
han startet dette drev han med mye
forskjellig. En periode jobbet han som elektriker, en periode som sjåf6r, en
periode i Falken og en periode som pianostemmer hos Brødrene Line på
Sandnes! Per er nemlig utdannet pianobygger hos Schimmel i Tyskland i årene
1968-71. Det var i denne perioden
T2
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BMW'S KLASSISKE BOKSERE: MOTORSYKLBR FRA TO.TALLET
soM ER r FERD nano Å BLI ETTERTRAKTEDE vETERANMOTORSYKLER. Av ole Petter Rosland

BILMUSEET PA BRYI\E . VERDT ET BESØK
Museet har åpent hver søndag mellom kl. 1200 og 1700

Bayerische Motoren Werke eller BMW begynte å produsere motorsykler
allerede i 1923, hele fem år før den første bilen forlot samlebandet. Allerede den
f-ørstc modellen, R-32, hadde en 2-sylindret bokser-motor og kardang drift, slik
sorn alle klassiske BMW-sykler har helt fram til i dag. Disse motorsyklene fikk
raskt et renome som svært driftssikre og solide. Det blir sagt at over halvparten
av alle BMW-motorsykler som er produsert siden 1923 fremdeles er kjgrbare.

Det er nå ny utstilling - kanskje finner du en bil som minner deg om dine
bilopplevelser - mange av medlemmene tar seg en tur innom for en prat.
Her kan du få både kaffe og vafler. Mye bilblader og
bøker er tilgjengelig for de besøkende. Ta med venner og
kjente på en sgndagstur til museet på bryne!

I1969 annonserte BMW en helt ny serie motorsykler med betegnelsen /5. Dette

Vaktordning Rogaland

B

indikerer 5.generasjon av bokserne. Disse syklene var de første BMW-ene med
en enklere, moderne teleskopgaffel, slik de fleste motorsykler lages i dag.
Modellene var R50/5, R60/5 og R75/5. BMW lanserte med /S-serien for første
gang en motorsykkel med en farget lakkering. Tidligere ble alle BMW sine
motorsykler levert med svart lakk! I 1974 tok /6-serien over med R60/6, R.7516
og R90/6. I tillegg ble det laget en meget sportslig og ettertraktet jubileumsmodell som het R90S fra 1974 tll 1976. Fra 1976 tok /7-serien over. R90 gikk ut
og R100/7 kom isteden. Merk at en for å få slagvolumet må gange betegnelsen

ilmuseum

Det er satt opp tre medlemmer på vakt hver s@ndag. Passer ikke den sgndagen du er
satt opp, prpv å bytte med et annet medlem. Lykkes ikke dette kan du ta kontakt med
vår museumsbestyrer Tor Inge Fjermestad peff.90693256
Mgt opp ca I1.30, kok kaffe, lag vaffelrpre og heng opp skiltet med teksten ÅpBX'f ,
under(bilmuseum skiltet) ved veien. Åpningstid kl 1200 - 1700

23.junr Magnar Hetland
Thor Hetland
Øyvtnd Hetland
30juni Lars Erik Hjertaas
Jostein Holgersen
Pål Honore'
7 juli
Ingar Hære

14.juli

21juli

Gunnar A. HØgenæs
Erling Høiland
Sten Kjetil Høiland
Tolleiv Hølland
Tor Biørn Hølland
Ivar Hpyem

I 1.aug. Jan

Sigmund Jonassen

Bob Jonsen
18.aug.

28

juli

Hasso Iwolit
Jan Victor Jacobsen

Michael Jennison
4.aug.

Odd Jensen

Kjell Kaisen
Kjell Kallekodt

Helge Karlsen
25.aug. Erik I. Kimsås

ti

Disse klassiske motorsyklene fra 7}-tallet er i ferd med å bli ettertraktede
veteransykler, både på grunn av sin solide konstruksjon og sine gode og sikre
kjøreegenskaper. Det er ikke for ingenting at politiet f.eks. i Norge foretrekker

BMW-motorsykler. Deletilgangen er relativt god og deleprisene ganske

Morten Klepp
Simon Klepp

gunstige. BMW har opprettet en egen avdeling som skal ta seg av å fremskaffe
deler og informasjon til de gamle motorsyklene (og bilene!): Mobile Tradition
heter den. Bl.a. utgis det en CD med oversikt over delene til alle de gamle

1.sept.

Odd Knudsen

modellene.

8.sept.

Jan Kristensen
Jan Kristiansen
Hans Erik Kvia

Leif Kvia

Jens Petter lanke

Olav Indrehus

med 10. D.v.s. at R90S har en 900ccm-motor-

M. Jonassen

Forfatterens BMW R100/7
Ig78-modell. Dette er den
enkleste modellen av R100.
En kan også ffi R100 med
forskjellige kåper. De heter
da S, RS eller RT avh. av
kåpens stØrrelse og tiltenkte

Eldar Larsen
15. sept Finn Lyder Larsen
Svein Harald Larsen
Bengt Larsson
22.sept I6genLaurttzen

Tom Leite
Knut Albert Lien

Arne Joakimsen
Arne Jonassen

bruk.
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