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Ettertrykk
Tillates hvis kilde oppgis, samt at redaktør underrettes.
Redaksj onsansvar

Trykk: uanz digitaltrykk

Redaksjonen påtar seg intet ansvar for innsendt stoff.

forbeholder oss retten

as

Vi

til å forandre manuskripter.

IJtgis: 4 ganger i året i et

opplagpå 300 stk.

Til sjøormløpet var vi som vanlig en god gjeng som dro i vei fra Algård fredag 1 l. juli
kl. 10. Første stopp Sinnes med is og kaffe, så over fiellet til Valle for mat. Noen kjørte

Styret i Gammelbilens Venner:

over Hovden

Formann: Tor Inge Fjermestad 906 02 858

Eiene

Per
per.eiene@l)'se.net

51 58 79

Tørres dro med seg bolle hjem, en 2. premie. Vi hadde uhell med 3 biler underveis,

9l I 952 40 6l I

men jeg tror de fleste kom vel hjem.

Kasserer: Ole Christian Simonsen 51 62 48 92 /

DEADLINE nr. 3-08. Ta kontakt med
redaktøren straks for stoff som du vil ha inn i

906 52 132

Styremedlem: Øyvind Flatekvål
Styremedlem: Øyvindl.{ielsen
Styremedlem delemester: Andras Auestad
970

24

vær.

Løpet påLørdag gikk giennom forskjellige landskap både på asfalt og grusvei.

Nestformann : Tolleiv Hølland

Sekretær:

til Dalen og videre til Morgedal hvor det som vanlig var nydelig

bladet
4t6 7 4 345

51674145t

Bildet på forsiden er fra danskebesøket hvor
denne kjekke stasjonsvogna

771

Museumsbestyrer: Tor Inge Fjermestad

906 02 858

Museumskasserer: LivarHelland

51 48 45 28

deltok-Fiat

til lørdag
9. august. Gammelbilens venner deltok med lastebiler og pickuper fra 50 og 60 tallett.
Rutebilhistorisk deltok også med 7 busser. Treffet var på alle måter vellykket, været
var som bestilt og mye folk på alle dagene.
På dette arrangementet var vår deltakelse på Vestlandstreffet i Bergen heller liten.
Dette får vi ta igjen en annen gang.
Vi skal igjen ha utstilling hos Hegre ( l8-19 oktober ). Jeg håper å se mange
medlemmer da.

Jeg har sammen med Nord Steam arrangert brannbiltreff fra torsdag 7. august

Foto: Kåre G. Sem
SnoLRgs

på$råstein!
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RedaktØrens ord
Hei igien aIIe medlemmer uv Gummelbilens venner !

Som de fleste har registrert kom

Spilehjulet ikke ut til fastsatt tid før
fellesferien. Dette skyldes ikke mangel på
stoff, men redaktørens personlige
prioriteringer. Men nå er vi i gang igien.
Sommeren har vært et eldorado av ilrangementer. Bare i Stavanger sentrum har vi hatt
100 års markering for den første lokalruten i denne delen av landet. Tett fulgt av
Norsteam 2008 veteranbåfetival. Og vårt eget veteranbrannbil treff. Disse begivenhetene
kommer ikke med i dette nummeret, men vi har formodentlig2 utgivelser til før jul,
Og vi har ffitt ny klubbforrnann. Tor Inge Fjermestad kan ikke sies å være ny i
gammelbilmiljøet. Hanhar vært en av drivkreftene for museet. Og spesielt brenner hjertet
hans for brannbiler. Det sies at han skal ha en del av disse på stallen. I tillegg har vi også
fått2 nye medarbeidere i klubbstyret. Tolleiv Hølland som nestleder. Han har mange års
erfaring fra opelklubben -og ikke minst som medlem av Spilehjulets redaksjon. Øyvind
Flatekvål er av en yngre garde og er blitt styremedlem. Flink med data som ungdommen
er nå til dags. Kanskje min bønn om å få Spilehjulet inn på vårt nettsted er hørt?
Veteranbørsens nr. 6 i år. Ja det var en stor overraskelse ! Den hadde fått nytt navn til
Klassiker'n. Og ikke bare det........ vår storsamler, eller " evig skrotnisse " som han selv
sier under sin presentasjon av sine kjøretøy i bladet, er redaktør og storyskriver. Det var
bare å vente spendt på neste nummer. Artikler om Endelig et delemarked i Rogaland,,
Jæren storbilmesse og rout 44. Det siste et herlig arrangement for mopedgutta som startet
et løp fra politistasjonen i Lagardsveien riksvei 44 ogtur retur Flekkef ord. Helt riktig
gjettet det handler om Kjetil Fuhr.

Vår klubbmedlem Marton Viland fikk iglen premie for sin Buick Elektra. Muligens det
også er andre i klubben som har ffitt premie for sitt kjøretøy. Ta kontakt med oss i
redaksjonen så kan vil ta det med i bladet.

Med hilsen Redaktøren.
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Venner

NOSTALGISK BOBLESAMLER PA LURA

nten friqf,erker og bøke
De fleste av oss hflr en
tid sør
stefj ellso
I Apalveien på i uia bo
uvanlig hobby.
Han sa',rnler på oogamle bobler.o'
-u.:

ø:

lo

o

il

"'

Hommersåk ligger ca en mil fra
Sandnes sentrum på vei inn mot
Bersagel. Det hele startet med
traktortreff og noen få biler. Noen
ildsjeler med stor interesse for
veteran J<1ør etøyer stod for
arrangementene.
Nå har de samlet seg i Riska
Motor og Veteranklubb.
Parkeringsplassen, som ligger i
tilknytning til Bryggen
handlesenter og småbåthavnen,
stilles til rådishet for treffet.

Utenfor huset hans står det to bobler, en svart fra1954 og en rød fra196" .
Den røde brukerjeg påjobb hver dag. Den er helt kjørbar. Fikk den fra Risør, den er i god stand nå,
har også fått sikkerhetsseler i den.
En sånn boble har bare 40 hk, og den kommer opp i 90 på motorveien. Så det er gode biler sier Erik.
Det hender ofte at folk stopper ham og kikker på bilen, og noen vil også kjøpe den.
Den svarte er godværsbilen min. Brukes bare itørt vær, en 54 modell.
Den står på gårdsplassen og skinner som en sol, nypusset og fin i lakken.
bruker Diamantpolerlakk på bilene sier Erik.
Den har ikke blinklys, men en pil som kommer ut ved blinking. Et heller sjeldent syn på veien i dag.
Vindussviskerene er bare halvparten av dagens størrelse.
De er tynne og spinkle og virkningen er lite effektiv. Blir bare to hull og kikke giennom sier han.
30 hk.
Den svarte bilen har bare 30 hk og er hentet hjem fra Østlandet. Bilene er registrert for fem personer,
bagasjerommet foran er lite. Ikke plass til mer enn en handlepose.
Takgrind ble brukt ved ferieturer og frakting av større last.
Jeg

Marton Viland er den glade vinner av I . premie for sin nydelige Buick Electra 1969 cabriolett. I fior

fik han også en 2. plass for samme bilen. En sådan begivenhet måtte selvfølgelig bevitnes av
redaktøren av Spilehjulet Kåre G. Sem til venstre og formannen i Gammelbilens venner Tor Inge
Fjermestad til høyre for prisvinneren.
Han har selv stått for renoveringen med hjelp av litt fagfolk og gode venner. Nå er ikke dette den
første bilen han har fått restaurert. Forresten, det er ikke så lenge sidenjeg så Marton i full fart på en
Puch motorsykkel i rundkjøringen i Vågen ved fiskeutsalget. Det sies også at har en Puck moped
som har vært i familiens eie fra den var nv..

7 Fortsettelse

side 8
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Boblesan{er fortseftelse fra side 7

Det hele begynte med at jeg kjøpte meg en boble da jeg fikk sertifikatet, så ble jeg da glad i disse
bilene. Jeg liker å mekke og har til nå satt i stand ca. fire biler og solgt dem igjen.
Deler får jeg tak i på ferieturer til Danmark, restaurere bobler er ingen dyr hobby.
Delene er billige. Bilene er veteranforsikret, også det er billig.

I carporten står enda en bil, en kremhvit boble , også en 67 modell, ferdig restaurert.

til Hamar for å hente den. Eieren , ei dame satte

Jeg måtte

den på låven da hun kjøpte seg ny bil,

og der stod den i 25 år ! Hun hadde rett og slett ikke hjerte til å kvitte seg med den. Kvitteringen
for bilen hadde hun også gjemt, den gang kostet den kremhvite boblen 12.000 kroner.
Bilen fikk vi ut av låven ogjeg kjørte den hjem over Suleskard. Det varjo litt galskap nårjeg
tenker i sånn ettertid, bilen hadde jo ikke blitt brukt på 25 år. Men det gikk godt , ler Erik.

Folkevognen.
Det var ingeniør Ferdinand Porsche som fikk et oppdrag i1934 av Hitler om han kunne
konstruere en tysk folkevogn. Bilen skulle være av enkel konstruksjon, rimelig i anskaffelse og
bruk. Fremfor alt skulle den være slitesterk. Produksjonen ble finansiert ved forskuddbetaling
fra tusenvis av tyskere.
Den kom i gang i 1938 ved den nyoppførte fabrikken i Wolfsburg.
Den første folkevognen kom til Norge i 1949, og da kom det ca. 150 stk.
Folkevognen ble etter hvert verdens mest solgte bil. Tyskerene kalte bilen kafer, som betyr bille.
Her i landet fikk den navnet boble.
Engelskmennene kalte den beetle som også betyr bille.

@'

I{toss ircer'n

Terminliste 2008
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.

September:
14.

September Right On Motorshow, Ikea, Forus. Arr: Rogaland Amcar Club

20.September Høstmarked, Ekeberg. Arr: NVK
20-21 . Sept.

Mer info : http:/iwww.norskveteranvognklubb.no
Motorama utstilling, Haugesund. Arr: Haugesund Amcar Club

30.September Medlemsmøte

på Bråstein kl.19:00

Oktober:

l8-lg.Oktober Utstilling i Hegrehallen. Arr: GBV.

28.Oktober

Medlemsmøte på Bråstein kI.19:00

November:
25.November

Medlemsmøte på Bråstein kI.19:00

f)esember:
?.

Desember

Julebord på Sola Airport Hotel

Det tas forbehold om feil datoer og evnt. endringer. Terminlisten vil bli oppdatert
jevnlig for mest mulig riktig informasjon. Tips om treff og aruangementer som bør
være med i listen mottas med takk.
Send en mail til: oyvind.flatekval@getmail.no
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vÅnmørusrRlNc LAGUNEN vED BERcEN 1,/s
Reisebrev fra klubbmedlem Runar Onarheim

USACARS: Nytt bilmagasin!
Tekst: Øyvind Flutekvål

Det første nummeret av bilmagasinet
USACARS kom ut i begynnelsen av april
i år. Bladet presenterer stoff om amerikanske biler, amcarentusiaster, og annet

tl

I

mange år, og har også amerikansk bruksbil, en 2A05 Cadillac BLS. Han forteller
athan ønsker å fokusere på de mer "hverdagslige" entusiastene, og ikke nødvendigvis de med mest eksklusive eller flest
antall biler. Noe nybilstoff blir det også.
Sør-Vestlandet er ikke akkurat bortskjemt
med stoff i de veteranbilbladene som
allerede finnes i handelen, så USACARS
kan bli et friskt tilskudd med mye stoff fra
vår del av landet. Vi ønsker Bjørn lykke

til

tidlig å dra opp til årets vårmønstring ved
kjøpesenteret Lagunen dette året. Flere andre ga uttrykk for at de hadde
lyst til å bli med, men det viste seg at det var bare 2 stk som var
morgenfriske nok til å dra opp. Det koster ca 1000 kr i ferger/bompenger t/r
Bergen(Norge har ALLTID vært billig å reise i!), så vi fant ut det var
halvdelen så dyrt og dobbelt så sosialt å kjøre sammen i en bil. Ole Christian
hentet meg kI0615 om morgenen, og vi nådde uten problem fergen fra
Mortavika kl0700.
Ole Christian og jeg planla

USA-relatert stoff. Det som er spesielt er
at bladets utgiver og redaktør, Bjørn
Kaspersen? er fra Stavanger. Mange i veteranbilmiljøet kjenner Bj Ørn og hans sorte
1955 Chevrolet BelAir Convertible. Han
er en ekte UsA-bilentusiast gjennom

Vi kj Ørte Ole Christians 1972 MB 350SL,
og kalesjen var nede hele tiden på turen
opp. Herlig å få oppleve å kjøre i en varm
cabriolet, hvem har sagt at det må være
sol for å ha glede av en cab? I Sandvikvåg
traff vi på en del amerikanere fra
Haugalandet som også ville opp på treffet.
Vi kom frem til Lagunen ca 1030, og etter
5 min i kø var vi inne på plassen.
Det var mye kjekt å se. Arrangørene sa at
det hadde komm et 971kjøretøy dette året.
Det var selvsagt mange amerikanere, men
også mye annet(Fra scooter til VW).

!

TnruilPll
HE
55 HK motor
uavhengig fjæring,

wingdiånl. bare 7,7 nr.,
lavt qflgdepunk* og kiøra
egenskaper sorn en epcrtrbif
Luks+re lnterlør

TRIUIVIr}H $'ASSEN FOR AI,LE

FORHANDLEFI:

ITICDTCIFII'(fIA
l0

Ff, Slsvcr rrfter

- 2oo8

Et av bildene viser to
motsetningero liten 1970 talls
Honda 600 og stor 1920 talls åpen
Studebaker. Jeg falt for en 1931
Packard(O-131), flott bil i herlig
bruksstand. Kostemalt noen
steder, originalt skinninteri Ør og
tidsmessig takgrind. Restaurering
ville være et helligbrøde!
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Ole Christian fikk et giensyn
med en 1947 Buick Cabriolet
som han importerte usett fra
Danmark for ca 20 år sidell. Da
han fikk den til Sandnes ble
han for en gangs skyld målløs.
Det var ikke særlig mange
kvadratcentimeter på bilen som
var rustfrie. I)agens eier hadde
brukt 15 år på restaureringen,
og resultatet var bra. Til og
med den originale klokka
virket, oB den gikk riktig! Jeg
var ikke enig i fargevalg, men
smak og behag kan ikke
diskuteres.

JÆREN STORBILMESSE I ORREHALLEN

Etter at jeg hadde fått sett lenge og nøye på utstillingens gamle Volvoer(l2 stk Amazon'2
stk P18000 262/780,1 stk 164 og3-4PY/140 serien) hadde vi sett det meste. Da vi kjørte ut kl
1315 stod det fremdeles hundrevis av besøkende i kø for å komme inn på utstillingen! I følge
arrangørene var det ca 10000 betalende tilskuere i løpet av dagen. Du finner bilder og mer
info på www.mkib.com
Vi kjørte hjem via Nestumveieno og Ole Christian hadde ytret et ønske om å få ta en titt hos
en bilforhandler av spesielle luksusbiler, Sandveen. Da vi kom forbi holdt de på å
manøvrdre den ene luksusbilen etter den andre ut av det trange lokalet. Aston Martin' 2 stk
Bentley og flere spesielle utgaver av Mercedes. Når så du en Mercedes Maclaren? Å høre
alle disse starte opp, var som musikk!

Redaktøren i Spilehjulet har tatl med vårt nye klubbmedlem Helga M. Hamre på messebesøk, så du
flnner henne både ved Macken og Opel blitzen på bilde under.

Thor Hetland fra vår egen klubb var ele
av de to chevroletene. I min oppvekst
var dette to store lastebiler men jammer:
ble de små sammen med de moderne

Siste bildet viser 2 pene Mercedes, men den til
venstre koster vel like mye som 20 stk av den
til høyre. Lekre begge to spør du meg!
Regnet hadde meldt sin ankomst, og turen
hjemover ble med kalesjen oppe. Jeg kjørte en
del av turen, og ble imponert over
kjøreegenskapene til en 36 år gammel bil. De
kunne lage biler i 1972 også!
Da vi kom i land i Mortavika traff vi flere
amerikanere som skulle hjem til Haugalandet
etter å ha yært på årets treff ved Maxi
Sandnes. Var hjemme igien 11 timer senere kl
1715, flere opplevelser rikere. Takk for kjekk

bilene.
Det er bra med litt variasjon i bilmiljøeti
og vi må ønske slike bilsamlinger som
deffe velkommen

o

tur, Ole Christian!
I2

Til venstre i bildet har vr en Interational trekkvogn,

en

Chevrolet Cab over Engine, samme type Chevrolet med
nase og bonde blitz
13
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Den'6ffi
vernatte

illXT.l:W

kommer gjestene og mange av våre egne klubbmedlem
T,/
,l:l*-hr$e{
ken. Det var lagt opp tilen kjøretur over Jæren for så å treffei i StavangEFæ
; trum ved Oliemusset

Kristian
.
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åi"ffiffiU. Stop'o,våi,Ved en topp pa læien en plass. Her hadde vi flott utsikt. Det var
iikelig kjeffib mennesker og samtalene var godt i gang ph første stopp.
g så var det i gang til Oljemuseet. Her ble bilene parkert og gjestene gikk på en vandring i
mle Stavanger.

Om kvelden var det fest på
museet med god oppslutting
Og god stemning.

Vår tidligere formann Leif
var vert for besøket og han
skal ha takk for iniativet til
dette kjekke arrangementet.
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REFERAT FRA GEI\ERALFORSAMLING OG
vALG pÅ nnÅsrEIN 25.03.2008
Formann Tor Inge Fjermestad

Nestformann Tolleiv Hølland
F

Grillfest pli Ilråstein
Tekt & Jittt: ( ).ytirtil ltluttk|ril

Tradis.ioncrr tro blc dct holdt grillfest på Bråstein på Juni-møtet. Vi var heldige denne tirsdagcn og llkk en dag med oppholdssvær og sol innimellom regnværsdagene. Det ble godt
licnrrnotc, vi talte ca. 70 personer i alle aldre som var innom i løpet av kvelden. Drøset gikk
godt i kvcldssola, mens andre benyttet anledningen til å beundre de kjøretøyene av eldre
årgang som var møtt opp. Øyvind Nielsen og Tor Inge Fjermestad styrte grillene med stødig
hånd, og sørget for at de fremmøtte fikk førsteklasses grillmat. Både pølser, hamburgere,
bacon og laksekoteletter sto påmenyen, så ingen trengte gå sultne hjem denne kvelden.

Det nye styret består av følgende medlemmer:

Sekretær Per Eiene
Styremed lem Øyvind

Gammelbilens Venner

latekvål

Styremedlem Andreas Auestad
Styremedlem Øyv ind Nielsen
Kasserer Ole Christian Simonsen
Museumsbestyrer Tor Inge Fjermestad
Museumskasserer Livar Heland

%*ffi

Forsikrings/besiktigelsemenn Leif M. Skare
og Per Eiene

Valgkomite Hallvard Nordahl
og Jan Victor Jakobsen

Revisor Kjell Dreyer
Bntnlulf Erga ankom standsmessig i 1911 Cadillac

Grill-ekspertene Øyvind og Tor Inge i akslon.

Redaktør Kåre G. Sem
Delelager Andreas Auestad
og Tolleiv Hølland

UTSTILING I HEGREHALLEN

18. - 19. OKTOBER2OOS

Det er igjen tid for utstilling i Hegrehallen i helgen den 18.-19. oktober. Sett av denne
helgen til dugnad eller besøk på utstillingen. Kom gierne i veteranbilen. Det er avsatt 8
reserverte plasser, ved inngangen, til giesteveterankjøretøy. Nå får du en god mulighet til
å vise frem ditt kjøretøy. Førstemann til mølla. Ta kontakt med formannen om du hvil
hjelpe til. Vi trenger kaker o.l

CAB & CO

bilturer med åpent
med åpne biler blant klubbens medlemmer.

X'remdeles er det vær for

tak Etter hva jeg kan se har

det øket

Oppmøte på bråstein om onsdagen. For mer info ta kontakt med Roger Thompson

BILER TIL MUSEET
Tor Inge ber om at medlemmene tar kontakt med ham om sine biler. For å kunne ha
en rullerende utstilling kreves det godt kjennskap til medlemmenes biler.

T'yskregistrerl 1951 Hurch med slarmerende kort akselavstund vakte ,slor oppmerksomhet. Dette er,sjelden vure.l

L7

SPILEHJULET 2-2008- organ for Gammelbilens Venner

Sl'f

l,l',ll,ltll,l'l't' 2 - 2008 - orsan for Gammelbilens

Til

Venner

salgs

Det er en Buick 1929 modell til salgs i distriktet. Bilen er et komplett
restaureringsobj ekt. Originalmotoren sitter i bilen.
Pris kr 40 000.Andreas Auestad. telefon 97 0247

7

l, kan formidle

kontakt med selseren.

Mercedes Benz 22As 1959 modell vurderes solgt. Kåre G. Semo Tananger

Tlf. 45688740
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Kjøretøy r$Sg +g eådre, Frnll lsåstr<o, fri kjørelengdu, hele Hurnpn* kr. KS$,*
Kjøretøy rgst t;l IETS' Fulå kasks, fri lejørelengde, hele Hurropa,k* S$S**
$cm medlem

&v

en Llv{K*tilsluttet klubb får du

å

tållegg go % rnhmåtff på

*åtre

dåne ølrrxge forsikråxrge!'. Fålass totalkr.n"rxdepeba*t dersorn du laar 3 f*rsåkringer

eller flere heis $ss.
Merk deg at LMK

ex"

ånvslvert

i alle sleadebehandlinger. h{å}*t er at trejøretøyet

ditt

slral raekt. tilbake på veiere igjen ders*rn det skjer n$€"

\fsd

å veLge

Tknnant støtter du *g'så klcåbbene oS LMK. Lh'fKjerbber for deg

med bl.n" å få fiernet årsavgiften trg lover/å{J*direktiv nred negatåv virkrlårxg
for våre motorhistcriske kjøretøy"
Visste du at vi ognå har restaurering*, lager* saf,råt CIppstillingsforsilcning?
Ring eiss for mer infor,rna{o* på sfr &? $x x*.
sf$rrit$ettsr rrretr enll ett å*t abtigt medlem*kec! i en LhtK-tilsltrttet

klubb'

F&R$IKRIru6
Tlf; ?2

/e?

?1
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www.tennant.no
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