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Formannens ord

RedaktØrens ord
Hei igjen alle medlentmer av Gammelbilens venner !

Klubben vår kan i skrivende stund se tilbakc
på et meget vellykket arrangement for
Vestlandstreffet 2006.
Vel blåst!!! til alle som var med, dere giorde crr
kjempejobbo og våre naboklubber i nord har
allerede lovprist arrangementet på trykk.

Igien har Gammelbilens Venner avviklet Vestlandstreffet.
Treffet gikk over flere dager. Det startet fredagen med
besøk på Tungenes fyr med utstilling av gamle
kulturhistoriske båtmotorer. Og sluttet med
sportsbiltreffet på Sola. Tilbakemeldingene fra mange av
de ca 70 deltakerne var veldig positive. Dette løpet var
vellykket.

Det videre programmet for sommeren er vår tradisjonelle grillfest ijuni,

"fri" ijuli og så står
Tronåsen for døren denl2 august.
Siste tirsdagen i august tar vi turen til Bjerkreim senderen med tilhørende orientering fia Nils
Moi fra Vikeså. Ellers går onsdagsturene sin vante gang. Det er saktens plass til flere å
delta, det er koselig med en liten runde i veteranen for så å land en plass det går an å få en
kaffekopp og noe å bite i. Det er heldigvis blitt sedvane å ta hu "mor" med på turen og
damene har det åpenbart like sosialt oss sjåførene har det.

Nei vi har ikke fått ny redaktør, det er bare bildet som er skiftet ut med et mer tidsriktig
ansikt. Noen syntes vist det var gale at redaktøren aldri ble eldre. Men utskiftninger i
redaksjonen har det vært. Det er veldig greit å drive bladet når det melder seg frivillige til
redaksjonsarbeidet og det i tilleggjevnlig dukker opp noen frilansere som er innom med
stoff..
Øyvind Flatelwål og Tolleiv Hølland er nå med i redøksjonen. Vi vil dele på oppgavene
og etter hvert kan det komme reportasjer fra det vide og det breie.

Vår nye nettverktøy er nå ferdig, men før vi lanserer må det legges inn noe
utgangsinformasjon. Dette har jeg ikke fått tid til enda, men når vi nærmer oss midten på
august bør det være spennende åta en kikk på siden vår. Da finner du den lettest ved å gii viir
www.lmk.no og inn på medlemsklubber og videre til Gammelbilen venner, jeg har ikke lyst ri
opplyse om den nye web adressen ennå ettersom siden fortsatt ikke er klar for lansering.

I dette nummeret tar Rune for seg Klubbhistorie fra 17. mai og jærdagen 1976. Bilde fra
motorsykkelgiengen med Oddstein Steffensen("Steff') midt i bilde er fra Isle of Man
1999. Mens arbeidet med Spilehjulet pågikk fikk vi den triste meldingen om at Oddstein

Det kryper også fremover med hensyn til å fr godkjent bruksendring på eiendommen her nrii
vi bare la tiden arbeide for oss, byråkratiet har sin vei å gå, vi ffir trøste oss med at ser ut til ii
gå i riktig retning.
Jeg ønsker alle en

(i

riktig god sommer, og Andreas Auestad vel overstått 75års dag!!!!
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Steffensen var gått bort.
Reportasjen fra traktor og bilsamling på Bryggen på Hommersåk går inn under
spilehjulets motto: Budstikken med de dekk-ende reportager fra Stavanger og omliggende
distrikt. Dette var en god og romslig måte å gi bama en begynnende innsikt i vår bil og
maskinverden.

Spilehjulet nr. l-2006 er trykket såkalt digitalt. Hva det vil si er antakelig at det trykkes
rett fra datafilen. Jeg ble overrasket nårjeg så kvaliteten på bildene. De som var tatt inne
på Vitesenteret var jeg i tvil om at ville kunne bli gode. Men resultatet etter trykking var
fantastisk. Papirkvaliteten er også hevet betraktelig. Noen vil kanskje synes at det er blitt
litt tykt papir. I så fall gi redaktøren tilbakemelding. Per Eiene er god med å hente inn
tilbud slik at alt dette har vi ffiu til en lavere kostnad.
Etter hvert er mulighetene til gode bildegjengivelser av både gamle og nye fotografier
øket. Det gir oss en god grunn til å lete i skuffer og albumer etter blinkskudd av
bilhistorie. Redaktøren sitter med godt scaneutstyr. Det hadde kanskje vært en ide å ha et
" utvalgt " bilde i hvert nummer av Spilehjulet? God sommer!

Med hilsen Redaktøren
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Tekst og fbto: Kåre G..Sem

My. folk var mØtt opp for å se på
det som kom til bryggen. Det var
mye barnefamilier som syntes å like
traktorene godt. Gråtassen var
omsvermet.
Jeg for min del var spendt på hva
annet som kunne komme på banen.
Og tror du ikke en tempo trehjuling

dukket opp.
bildet under er det gråtass igjen. Og på Hommersåk kan du
minitraktor. Det var ikke store tassen av en traktor.

På

se

jentene dukke opp på

Christian Sjøthun er sønn til Sofus Sjøthun som drev Lauvås landhandel. Volvoen som
kan sees bak forden, og på bilde nederst tilhøyre, var også knyttet til landhandelen. Den
ble innkjøpt ny til landhandelen. Etter en del år ble den solgt. For noen år siden dukket
bilen opp igjen i distriktet og Christian kjøpte den tilbake. Det har gått med en del timer til
restaurering, men så er den også blitt flott.
Her var noe for enhver. M ilitærjeepen i
original stand ffir beundrende blikk fra
ungdommen.

Volvo PV var også representert. Modellene
er antakelig rett rundt 1960.
Og til slutt Volvo noen og femti modell, og
Federal fra midten på trettiårene.
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delelagersjef Andreas Auestad med
75 årsdagen som var i mai.
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FØRSTE KLUBBMØTE
ETTER FERIEN ER DEN
29. AUGUST OG DA SKAL VI

TIL

BJERKREIMSENDEREN

Det blir oppmøte på Moi kl.
1900. hos Nils Moi.
Ta av fra hovedvei E39 mot Buc
på veien som ghr til Varhaugog kjØr ca 5 km. til du kommer
til et veiskilt det står Moi på.

Første hus (brunt) på
venstrehånd.
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Nils Moi blir reiseleder derfra.
Han har telefon 51452284

KLUBBHISTORIE -OPPDATERING-- Rune Omarstrand
En av gledene med å bidra i Spilehjulet er å dele gamle minner med andre. Et annet pluss er at du
på det du har skrevet, både positive og negative. I Spilehjulet 412005 nevnte
jeg atjeg trodde løpene på Jærdagen ble arrangert første gang i 1973. Henrik Slettebø tok kontakr
med meg på forrige møte, og bekreftet at dette var tilfelle. Han hadde med et gammelt fotoalburrr,
som bl.a. inneholdt bilder fra Jærdagen 1973. Henrik kjørte den gang en 1930 Ford A åpen to
seter, og han hadde en kjent giest i svigermorsetet, nemlig skryteløperen Kees Verkerk. Henrik

ffir tilbakemeldinger

Slettebø kjørte Ford A i perioden 1972-78, bilen ble etter dette solgt til Olav Torvund, Bryne.
Henrik kjører i dag atter gammel Ford, nemlig en aldeles nydelig Ford Anglia(kun kjørt 56000 km
fra ny). Tilbake til Jærdagen 1973- andre kjente deltakere var Andreas Hompland(l932 Chevrolet
på prøveskilt, familien Bruhjell fra Flekkefiord med 1931 Ford AA brannbil, Time kommune med
1925 Benz brannbil og sist men ikke minst Magnor Mellemstrand med sin trofaste Ford A!
6

Vi er en gjeng i Gammelbilens Venner som har besøkt Bremen Classic Motorshow de
siste tre årene og som er overbevist om at det er flere i klubben som vil ha stor glede
av å besøke dette arrangementet. I 2006 var det over 3'1.000 besøkende på messen,
og både besøkstallene og antall utstillere / selgere har øket for hvert år vi har vært
der. Vil du vite mer om arrangementet så gå inn på http://www.classicmotorshow.de
For at det også skal være mulig for våre venner i Bergen og Haugesund å være med
legger vi opp til en rundtur med Prinsesse Ragnhild. Den går fra Bergen onsdag den
31.01.07 kl 13:00 og henter buss og passasjerer fra Haugesund og Stavanger
onsdags kveld kl 20:00 i Stavanger. Vi kommer tilbake til Stavanger tirsdags kveld
den 06.02.07 kl22:00 og båten er tilbake i Bergen kl 08:00 onsdag morgen den
07.02.07.
I prisen inngår reise, 5 overnattinger på hotell, inngang på Jydsk Automobilmuseum,
bedriftsbesøk på Becks bryggeri i Bremen samt inngang på messen en dag.

Vitar med oss noen severdigheter i Danmark på vei sørover på torsdagen og
overnatter i Schleswig Holstein en plass. Vi kjører til Bremen fredag formiddag og tar
inn på hotell 'tOminutters gange fra Messehallene. Fredags ettermiddag drar vi på
bedriftsbesøk på bryggeriet. Lørdag og søndags formiddag er avsatt til besøk på
messen. Søndag middag kjører vi via Steenbuck sitt anlegg for å se på bil før vi
kjører opp til Hamburg for overnatting. Mandag tar vi en runde hos Mirbach i
Hamburg som har to forretninger en "oldtimer" og en "young timer". Så går turen
videre med overnatting i nærheten av Arhus for så å dra videre til Hirtshals tirsdags
morgen.
Budsjettpris for turnen er kr. 4.700,- pr person, og vi lover uforglemmelige opplevelser
hele veien.
Vi

har satt begrensning i deltakertallet til 35 personer i en S0seter topp turbuss.

Sørg for å sikredeg p/ass ved å betate inn et depositum på kr 1.900,- før uttøpet av
august til konto nr. 81 60 10 36 428 merket Bremen. Arrangørkomiteen kan
kontaktes på mb231sl@entusiastisk.com eller tlf. 930 46 1 63.
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Tekst og foto av
Spilehjulets utsendte
medarbeider Kåre G.
Sem

].VESTLANDSTRN,FFET PÅ JÆRE,N 1 9-2I MAI 20A6
Rår
Viste strandhotelt
strandhotell i landlige omgivelser på Randaberg
r'i'j
'','
dannet rammen rundt treffet.

Vi

er nå kommet til TS-museet og har samlet bilene på baksiden. Bygget som er helt nytt er
praktisk med utstillingshall i første etasje. Låvebrua gtrør det mulig å ha utstilt traktorene i
andre etasje også. Her finner vi en flott samling nyttekjøretøy som vekket minner for mange
deltakere på treffet.

Treffet startet med
utflukt på fredagen til
Tungenes fyr. Det var

litt av et syn med våre
gammelbiler i
striregnet. Det så ikke
bra ut for
lørdagsværet. Dt ble
omvisning og mange
godlyder fra gamle
båtmotorer. Jeg

kommer tilbake til
turen i egen reportasje.

Og så var det videre til neste stopp
som var Polaris fabrikker hvor det

Lørdagen opprant med strålende vær, arrangøren var blitt bønnhørt ! Nå var det bare å sende ut
de 70 bilene som var klar til start. Det var god bredde i biltyper og årganger og Egil Tveit fikk
den æren å være første mann ut med sin Triumh. Toseter A Ford med svisermorsete ser ut til å
ha ffitt farten opp på Randabersletta.

også var matstasjon.
En av løpets perler Chevrolet fra
ca 1 928 forlater TS - museet.
Bilen er hentet hjem fra Amerika
og restaurert av eieren.

Første stopp var i Tananger ved
den gamle bussgarasjen og så var
det videre til Solastranden hvor de
ble tatt godt imot av Tolleiv
Hølland og Per Eiene som var
postmannskap.
Neste stopp var på TS museet til
Trygve Stangeland på ljelta hvor
traktorer og nyttekj ØretØy var
hovedtema i utstillingen.

Fortsetter neste side

Når vi først er inne på amerikanere
I)et er en I 956 todørs. Det er. etter

med Chevyen til lvar Sunde.
at dette er en elesant bil.

fortsetter side

10
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Deler, k1øp og salg
Bil- og motorsykkeldeler selges.
Stort utvalg i nye støtdempere til biler fra 1940-2000 mod.
Mange gode deler (brukte) til Ford Taunus 1970-1982 mod.
Store mengder av nye og brukte deler til motorsykkel-moped-scooter.
E. Horpestad tlf. 51 42 68 00 eller

Deler til engelske og amerikanske biler
Selger del deler til engelske biler og litt til amerikanske. Passer til biler fra
50 - 60 talls.
Engelsk: Stempler + div andre motordeler, dørhåndtak og vindussveiver, litt
forgasserdeler, noe pakninger, elektriske deler som tenningsdeler og
lysilyspærer + div annet. Dette er nok mest Leyland deler, men noe
tenningsdeler også til andre merker. Selger gierne hele partiet til en grei pris
grunnet plassmangel!
Amerikansk: Litt forstillingsdeler GM, tenningsdeler, noe elektrisk m.m.
Ellers er det for det meste opeldelerjeg holder på med, her har jeg *ye og kan
skaffe det meste til Opel fra 1950 til 1990.
TIft 90 96 l0 02 John Otto

Bil til salgs
Bildene får tale for seg selv. Øverst. handelen

full gang og bilde nederst viser at familie

i

med

baby og andre med både hatt og hund trivdes.

Det har vist lurt seg med
en som har sparkesykkel
som hobby? Nei det er
Ole Christian som for
anledningen freser rundt
på motorisert sparke -

Mercedes Benz230 Coupe 1979 modell med takluke tilsalgs.
Det er vanlig forgassermotor og automatgir med girveksler på rattet.
Det er sveiset rust, men litt gienstår bl,a. ph dør. Motoren går litt ujevnt.
Selges sorn den står ferdig prutet kr. 5 000,- eller hbo.
Kåre G. Semo telefon 51 69 95 340 mob.tlf. 90 77 13 53.

Deler til div. bilmerker til salgs.
Jeg har mange nye komplette clutcher, støtdempere (Monroe), eksospotter,
bremsetromler, bremseband og forstillingsdeler (TRW), for salg.

Tolleiv Hølland, tlf. 51 54 93 07 eller 90 62 75 52.

sykkel.

Ønsket kjøpt
I neste utgave av
Spilehjulet skal dere ffi
innblikk i treffet videre.
Med hilsen Spilehjulets
utsendte medarbeider som

tar bilder og observerer.
Ps. Kona har også tatt
noen av bildene.
Kåre G. Sem
10

Seter til Mercedes 1972 mod. (W 107), i blått stofftrekk, ønskes kjøpt.
Ole Christian Simonsen, tlf. 51 66 20 84 (dagtid), 5l 62 48 92 privat

Melding fra delesjefen på Bråstein!
Hjelp oss med å beholde oversikten på deler som er registrert. Disse er merket
med nummer på esken.
Ellers ber vi om at "bruksanvisningen" som henger i delelageret blir fulgt. Er
du i tvil om noe, spØr delesjefen eller hans assistenter! Delesjefen

tl
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KI,UBBHISTORIE FRA GAMMEI.,BIIJENS VENNER
FORTATT OG REDIGERT AV RUNAOMARSTRAND
Det er klart for neste kapittel i soga om klubbens historie. Håper dere hadde glede av forrige
artikkel, I 975 er jo ikke mer enn 3 1 år siden. Noen av kjøretøyene er på veien fremdeles, noen er
ennå ikke kommet på veien, og noen av eieme er dessverre gått bort. Jeg hadde ennå ikke

ått

i 1976, men var allikevel motorisert med min Tempo Corvette 1973, innkjøpt fbr
kr 1200. Jeg hadde aldri trodd at dette skulle bli et samleobjekt 30 år senere. Den ble solgt for kr

sertifikat

1000 året etter, nå var det bil som gialdt!
n'g.

J.g velger å starte

1976 med personene som drev
klubben, og det er enkelt. Per Nysted var formann, og
nærmere 50
han var ansvarlig for å sende ut skriv
medlemmer. I et anfall av barmhjertighet tilbød jeg Per
å bli klubbens sekretær, jeg kunne sende ut rundskriv
hvis han skrev utkast. Per allierte seg med Oddstein

,

{,r

#'ii$

i
*,*

'lÅ m'

q.ir,

:td

,d.

,i.

til

Steffensen("Steff') som hadde en gammel
spritdublikator. Det som hendte var følsende:
Per og Steff ble enige om hva skrivet skulle inneholde,
Steff skrev på maskin og stensilerte opp. Han leverte
det så til meg på Våland pr. motorsykkel, og jeg stiftet
sammen, satte på frimerke og adresserte. Noen ble
levert av meg pr. trøsykkel for å spare penger, mens
resten gikk med posten.

rOddstein Steffensen

("steff ')

Som bildene viser var det denne gang også "nyere"
kjøretøy med. Helge Koch stilte med 1958 Mercedes
Cab(l8 år i76), og Ole -

t2

l)aværende medlem Tor Torkelsen kom
rncd ønske om å ffi noen biler

til å

stille iårets folketog i Stavanger l7.mai.

1958 Mercedes cab, 196l Mercedes
300D og 1948 Pontiac

Stavanger folk hadde i flere år reist til
llr"yne og Jærdag, nå måtte vi vise at det
lirntes gamle biler også i Stavanger.
Været var varmt og bra, og 5-6 biler stilte
t il start, og det viste seg raskt at været var
altlbr bra for formann Nysteds Chevrolet.
Sirkte kjøring i varmt vær var ikke noe bra
lirr hans kjøleanlegg, etter 800m kokte
bilen så mye at den ble parkert i en
s id

egate.

[)e andre bilene(Ford og 1936 Mercedes)
klarte ruta uten problemer, og et par biler

deltok også året etterpå.

ble det mc-miljøet som fikk glede av hans fritid. En
stor takk til Steff for alt det han har giort for klubben!

Vi starter igien med Jærdagen. Jeg mener å huske at vi
dette året hadde et opptog i gjennom gatene, men det
var ingen utstilling på stadion. Samlingsplassen var
utenfor B i lforum, Bryne.

l',tter innslaget på Bryne, var det en del
kjørte på tur til Orre. Som bildet
viser var det bare amerikanske kjøretøy.
lr929 Chevrolet og masse Ford samt
llelland brødrene med Harley. En av
bilene må omtales litt nærmere, nemlig en
1934 Ford V8. Denne tilhørte familien til
'l'olleiv Htølland, og var blitt hentet i
Sauda et par dager tidligere. Original bil,
lantastiske bremser på i hvert fall et
fbrhjul giorde kjøreturen spennende. Ble
solgt rett over 17. mai, men de nye eierne
hadde etter ryktet allerede solgt bilen til
sorr.r

llolland.

Alle de stensilerte arkene

luktet sprit lang vei, og Steff og jeg hadde et
spritholdig samarbeid i mange år. Min avdøde far
bemerket mer enn en gang: "Eg kjenne på spritluktå at
det e Steff som har vært innom".
Steff var aktiv i klubben i mange år, selv om hans
hjerte lå til motorsyklene. Per prøvde efe han inn
på bilfronten, og han hadde faktisk to kjøretØy
under restaurering en tid. Begge ble imidlertid solgt
før de var ferdige( 1937 Plymouth Cabriolet og I 932
Ford B). Steff er en av de som har hatt mange verv
i klubben(Skriv, blad og løearbeider), men etter hvert

"r'ykkomat". En 1948 Pontiac yar også
inrrom, denne så vi aldri igjen.

Americanere på Orre

Christian hadde med firmaets l96l
Mercedes 300D.
Denne l5 år gamle bilen kom fra
Tonstad, og ble senere lakkert i sort.
Flott bil med servo, skinn og ---

Fortsetter neste side

I rrcste nummer hopper jeg elegant over
1977 og fram til 1978. Da skjedde det
nrye spennende.

Iiølg med, følg med!
Rune Omarstrand
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FRA GAMLE DAGER

Styret besthr av følgende medlemmer:

Tekst: Øwind Flatekvål

Camping i det grønne
Det var lenger mellom campingplassene på 60-tallet. Da var det bare å
slå opp teltet på et egnet sted langs
vegen, som her ved et sagbruk på
Høvik i Hordaland. Året er 1962.

Kåre Flatekvhl fra Sandnes eide
denne 1938 Opel Olympiafra 1958
til 1968. Bilen ble flittig brukt til
ferie-turer rundt om i Norge. Den
hadde reg.nr. L-10530, og ble hugget
i 1968 da rust og utslitt forstilling

Tlf: 51 55 54 55

Leif M Skare

l,'0rman:
Nestformann
Sekretær
Kasserer:
Styremedlem:

Hallvard Nordahl

Sty rem ed lem/delem este r :

Museumsbestyrer RB:
Museumskasserer RB:

Per Eiene

51 58799r

Ole Chr. Simonsen
Øyvind Nielsen

51

Andreas Auestad
Tor lnge Fjermestad

Livar Helland

62 4892

4t

67 43 45
51 67 41 45
90 60 28 58
51 48 45 28

Spilehjulet
Utgiver: Gammelbilens Venner. Klubbadresse : Postboks 3029 Mariero 4095 Stavanger,
kf ubb faks: 51 58 79 9 I. Telefon Mobil 95 24 06 ll
LJtgis: 4 ganger i året Opplag: 350 eksemplarer

førtetil dødsdommen.

(Foto: Kåre Flatekvål)

Itcdaktørz
Kåire

Mørke verkstedslokaler

-105

l'll':

Annonse

G. Sem, Losbåtveien 6

6 Tananger
5

I

699534190771353

kscm@stavanger.kommune.no
l.ayout, redaksjonelt stoff.

Annonseplass pr. nummer:
helside kr. 400,00
halvside kr. 200.00
hel bakside kr. 500,00

Ettertrykk
Tillates hvis kilde oppgis, samt at redaktør

Itcclaksjonskomit6:

underrettes'

l cknisk spalte, annonser.
'l.ofleiv Hølland tlf. 51549307/90627552 Redaksjonsansvar

Oyvind Flatekvål

lioto:
Iigif rveit,

tlf.

9g296659

Redaksjonen påtar seg intet ansvar for innsendt
oss retten til å forandre

stoff Vi forbeholder

t\f.51543067191623522 manuskripter.

Bilder
Ønskes innsendte bilder i retur må disse merkes med dette. Ønsker du kopi av et spesielt
bilde hvor redaktøren er fotograf kan det ordnes med kopier. Vi er behjelpelige med kopier
av annet om noen skulle ønske det.
(Foto: Utlånt av Sven Kvia AS)

Arbeidsforholdene var litt mer kummerlige på verkstedet til Sven Kvia A/S i
gamle dager. Arbeidslys var det lite av, det samme med løftebukk. Til venstre en
Opel Blitz 1937-50 mod. I midten L-1864A, en 1937 Chevrolet pickup/lastebil, i
hjørnetL-14940, sent 2}.tans eller tidlig 3O-talls av ukjent fabrikat, antakelig
amerikansk. Bildet er troli gfrarett før eller etter krigen , da firmaet holdt til i
|

DEADLINE nr.3-06 : Bladet skal være ute i begynnelsen av oktober
Knntnkt rpdnktørpn hvi,s du pr spinl utp^
FORSIDEBILDE
Bildet er av Oddstein Steffensen ("Steff') på Isle of Man 1999 ( utlånt av familien)

,anssata 59 i Sandnes.

t4

t5

Returadresse:

Gammelbilens Venner
Postboks 3 029

,

4095 Stavanger

Det er ikke hver dag denne bilen er å se. Bildet er tatt på Bråstein da vi hadde
besøk fra Haugalandet. Det er en Ford Transit som har gått i tjeneste i
Stavangerområdet. Etter hva jeg forstår er den i original stand

Denne Dodgen fant jeg på teknisk
museum i Bergen. Dette må være
en modell rett etter krigen. Etter
hva jeg kan se på døren har den
gånt i området Gol. Falken
firmamerke står også på døren
Fargekombinasjonen skal være
kjent for mange .

