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Forside:
Avhoppende formann i klubben Roger Thompson i sin elegante knallrøde MGA
I 959 modell sportsvogn.
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Formannens ord
Noen tradisjoner skal ikke bryes, og i Spilehjulet har
det, i alle fall så lenge Roger hadde formannsvenret,
vært å lese "Formannens ord".
Gammelbilens Venner har vokst både i størrelse og

miljø i den tiden Roger har hatt formannsvervet. Det
blir ikke lett for en nykommer å gSøre ham etter

men med den gode hjelpen som st5nemedlemmene representerer så finnes det
forhåpenttig ennå rom for utvikling. Hvilke tanker gør sh formannen seg? Hvordan
kan klubben utvikle seg videre?
Gammelbilens Venner har mye,- Vi har vårt eget aktive museum' vi har som klubb
den største prosentuelle andelen av LMK forsikringer i Norge, vi har et miljø som

først og fremst er interessert i teknikk og bevaring av kjøretøy, ikke av pris og
glorifisering, vi har en relativt god økonomi og en kjerne av medlemmer som er

aktive.

Vi har også en gjennomsnittsalder som stiger med ett år hvert år og vi har en stor del
av medlemsmassen som vi ikke klarer å engasjere.

Skat klubben overleve de neste 20 årene må vi nå tilrettelegge for at ungdommene
kan trives og ta en mer aktiv del i klubben. Det er sikkert ikke lett å komme som ung

bilentusiast med en Ascona B, eller BMW 316 eller Passat til oss i Gammel -bilens

Venner. Vi som har vært med en stund har glernt at når vi "eldre" fattet interessen for
25-30 år siden så var det gjerne 40-50-ølls biler vi hadde f.anøk i. Med andre ord så

var det datidens Ascona og Passat vi svennet for.
Det kan være at dersom vi formelt etablerer en ungdomsgruppe som kunne ha sine

egne møter, sin egen del av museet, legge opp sine egne turer og klubbaktiviteter.
Dette ville øke det totale aktivitetsnivaet i klubben, og gi rom for nye ideer som alle

vil dra nytte av. Hvis noen av de som kjenner seg igien i situasjonen har lyst å ta et
initiativ så er min mail adiesse lskare@c2i.net eller telefon 51 55 54 55 (kveld).
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Redal<tørens ord
Hei igien alle medlemmer av Gammelbilens venner !

Vårtegn kan være så mangt. Det er de øynene som ser, som velger seg sine
vårtegn. Like sikkert som at kulden forsvinner, åpnes den store døren opp for å
slippe sollyset inn på bilmuseet. Museet skifter ut bilene i utstillingen. Et sikil<ert

vårtegn i begynnelsen på syttitallet var at Ingeniøryesenet startet opp med maling
av stripene som skulle vise hvor bilene skulle kjøre i veikryssene i sentrum. Det ble
brukt maling som forvant en kort stund etter at piggdekkene var kommet på bilen
for vinteren.
Det er bygget mange fafikkøyer og rundkjeninger siden den tid.

For tiden er jeg opptatt med å finne frem til et innhold i Spilehjulet som kan gi noe
til enhver medlem. Vi i redaksjonen har store planer for høsfirummeret som er
planlagt å komme ut med 8 sider i tillegg til de 16 som nå. Vi satser på reportasjer
fra treffog opplevelser som er kommet medlemmer til del. Det synes som om
bilder er et godt kommunikasjonsmiddel. Ta bilder og bli med å konkurrer om å å
bildet gjengitt i Spilehjulet.

Medlemsportrettet kan også være et satsingsområde. Her kan vi ble kjent med
medlemmer som har giu hobbyen en senfral rolle i tilværelsen. Kom med forslag
til personer du vil vi skal ta et besøk til !

Jeg har også dristet meg til å ta opp tråden med å presentere en gammelbil som
antas å ha vært i tjeneste i mange år- en originalbil. Det kunne vært spennende å se

hva medlemmene kunne bidra med her ?

GOD SOMMER

Kåre G. Sem ( red. )
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Ånsuørg I GAMMELBILENS VENNER

Tradisjonen tro ble årsmøtet i klubben holdt i en uformell god tone, og med
hillevågskjeva og kaffe til. Leif.M.Skare drog giennom klubbens historie - fra den

tid han hadde litt problemer med å bli medlem for at han hadde en bil som ikke var
gammel nok, til dagens situasjon hvor interessen til å ta vare på biler som har en

historisk interesse skal være det viktigste. Morsomme historier fra klubbtreffble
fortålt. Klubbens mangeårige formann, Roger, trapper ned og forlater formannsvervet.
Et nytt styremedlem ble valgt. De øwige tok gienvalg. Styret velger selv hvem som
skal være formann. Regnskapet vil bli lagt frem ved en senere anledning. For øvrig var
det liten utskiftning av styremedlemmer. Valg av formann ble gjort på etterfølgende
styremøte. Valget falt ikke uventet på Leif M.Skare.

Medlemmene i klubben er stort sett

"godt voksne" mannfolk. Det hadde
vært kjekt at flere yngre medlemmer
hadde vist sin interesse for klubben,
og meldt seg inn. Dette må være en

utfordring for oss alle å få yngre
personer til å fatte interesse for
klubben"vhr". Klubben består i dag av
ca 300 medlemmer.

Styret g,øt en kjempeinnsats, sørger
for aktivitetstilbud til medlemmene, og
arrangerer populære utstillinger.
En stor honnør til styret.

Fra venstre ser vi Arild Nielsen, nytt
styremedlem Hallvard Nordahl, og Hasso
Iwolit somfØlg* med spent med under
valget.

Tekst og
foto: Egil
Halvorsen

Stemning ved årsmøtet som ble avholdt i klubblokalene på Ree på Bryne.
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BESøK PA TRAKTOR MUSEET PÅ VIGRESTAD

Det var mange av klubbens medlemmer som hadde møtt opp til besøk på
traktormuseet på Vigrestad. En del hadde tatt ut gammelbilen til turen. Endatil
tre medlemmer kom i åpen bil.
Vi ble godt mottatt på museet av vertskapet. Museet er i privat eie og drift.
Familien Magnus A. Voll har virkelig fått det til.

Foto: Eivind Edvartsen

Det var tydelig at
utstillingen engasj erte.

Gode gamle " gråtassen "
beundres av de
besøkende.

I tillegg til traktorer var
det også en liten krambu
med vareutvalg fra gamle
dager.

Husk Onsdags tref,fene, uformelle treffpå Holiyday Motell,
Sandnes - Cab& co

Stoff fra medlemmene
Ti setter stor pris på innsendt stof fra medlemmene. Det er enfordel om det
sendes megpå disket og- enda bedre i disse datatidene, hvis det sbives direlae
irm på min " sidemøl , som kanfas ved å ta kontakt med redaktøren. Men husk
at vi også tar imot håndsfuevne innlegg med takk!
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Rogaland Bilmuseum skal ha Loppemarken på Ree
søndag den 27.05.0L

Rogaland Bilmuseum ved Ree Serttice Senter på Bryne har nå vært i drifi i B år.
Museet er drevet av entusiaster i Gammelbilens Yenner, hvor alt arbeidet er
basert på dugnadfra medlemrnene. Museet er åpent hver søndagfra kl.l200 til
1700 og har i løpet av året ca. 2000 betalende giester. I tillegg kommer alle
bqrn under 12 år som besøker museet med gratis adgang.
Utstillingen skifter to ganger hvert år og detforsøl<es å tilrettelegges for både
spredning og spesialiteter. Vi mener å ha beleggfor å si at vifremmer
interessenfor motordrevne kjøretøy i distrildet, og at vår innsats er til gledefor
både gammel og ung.

Som en del av alctiviseringen rundt museet arrangerte vi i 1998, 1999 og 2000
brub/loppemarked. Arrangementene har vært en stor succes. I fior ble det
solgt 4 veteranbiler og også i år blir det anledning til å stille ut gammelbilen du
hør for salg. Besøkstallet i fior var nok en gang rekard, og handelen var god for
defleste.

Søndag den 27. Møi 2001 gjentar vi ørrangementet og regner nok en gøng
med å økefiordårets besøkstall nå som ryhtene har gått

Plassenforan museet blir tilrettelagtforformålet, og sammen med en del utstilte
biler vil detvære medlemmerfra bil Hubber i distriktet samt Antil* /
brulahandlere somfir plass til stand. Stand plassen vil koste kT. 150, og i år vil
det bli anledning å leie en del plasser iferdig oppsatte party telt. I disse vil
prisen være Iv. 300,- Museet vil ta betaltfor besøkende til markedet ( fu. 30,-
enkeltbilett, kr 50,-forfamilie ) som samtidig gir gratis adgang til museet.

Dersorn du ønsker standplass her vi om tilbakemelding på mailødresse
lskare@c2i.net eller på telefon med Øyvind Nilsen på 915 22 705

Vi tilsleriverforuten antikk/ bruhhandlere de andre gamrnelbil
organisasjonene i distrihet. Markedet vil starte H.1000 og holde
åpent til 1700. Selgere møtes kl 0800. Markedet vil bli annonsert i de
lokale avisene.
Er det noe du lurer på med hensyn til arrangementet kan du kontakte Leif
Slraare på telefon 51555455.

Rogaland Bilmus;eum
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MEDLEMSPORTRETTET:
ROGER THOMPSON

Tekst og foto: Kåre G. Sem

Vår formann giennom 12 år har nå overlatt
formannsvervet i klubben tit Leif Skare. I den
forbindelse var det en god anledning til å presentere
Rogen som gammelbil entusiast i medlemsportrettet.
Hva er vel mere naturlig enn å presentere ham bak
rattet i sin elegante MGA 1958 modell.

Han har tatt vare på sine aller første kjøretøy og han har en interesse som det ikke er
sikkert alle viste om, nemlig bygging av modelljernbane og tog.
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Hva har så Roger i lokalene sine. På tur i Amerika ble det innkjept en del
gammelbiler. Vi ser ham susende til alle tider i en MGA 1958 modell er, men la
oss ta en titt på en del av det han har på stallen.

I sin ungdom, året var 1958, kom han til å eie en

flunkende ny motorsykkel. En sort AJS - 350 ccm. Her
ser vi Roger hjemme i Musegatapå den samme

sykkelen som han har tatt vare på i alle disse årene.

Vi skal ikke se bort i fra at det ble liu kaldt året rundt på

motorsykkelen og han begynte å se seg om etter en bil.
Men bil ble det ikke , men et kjøretøy midt i mellom.
Av en seilervenn ble han tilbudt en 3 hjuling, nemlig en

Messersmitt KR 200. Unge Roger meldte seg da inn i en Messersmittklubb. Som en kuriositet
må vi nevne at han ga 5 pund ( ca 50 kroner ) for kjøretøyet. Så var interessen for kjøreøy i
full gang. llan måtte ha en større og raskere Messersmitt. Og etter en del masing på en
klubbmedlem, ble han den lykkelige eier av et nokså dårlig eksemplar av en Messersmitt Tiger
500. Nå hadde han bil med 4 hjul. Bilen står i dag på museet på Ree.

Det er stor forskjell på modell-
jernøne og bil i full scal&, men
det ser at til øt Roger mestrer
dette!

Bilde over - En skinnende rØd Sundbeam
Alpine 1963 modell er det første vi treffer på
Denne bilen er tatt hjem fra Amerika og
restaurert av Roger.

Til venstre ser vi Roger i kjent posifilr, noe
på gang hele tiden. Etter hva jeg forstod var
dette en Triumph som hospiterte i garasjen.

Denne Roveren var et kjent
innslag i bybilde for en del år
siden. Eieren var den faste

sjåføren på " Bankbussen 'r i
Stavanger i alle år.

Dette var også en bil som
hospiterte hos Roger helt til den

ble værende for godt.

fi
\t
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Men så kom altså Sachs motorene i
193 I , de første var pil 7 4 ccm og var
beregnet til å monteres i sykkelrammer,
eller rettere sagt forsterkede
sykkelrammer. De første lettvekter-
motorsyklene som ble levert, ble bygget
av deler som ble importert fra Tyskland.
Men etter et par år så begynte Øglænd
selv selv å lage rammene og da kom den
etter hvert så kjente Sachs 98 ccrn
motoren. Motorsyklene tok i tiden frem
mot annen verdenskrig mer og mer form
av mototorsykkel og forlot det typiske
tråsykkel utseende.
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Norsk Tempoklubb, Tempo og dens historie.
Tekst og foto: Ole-Petber Aareskjold

Motorsykkelproduksjonen størtet i det srnå i 1931 men dviklingen gikk raskt
fremover og i 1953 kom også mopedenpå markedet Folkfiest har på en eller
annenrnåte lentaW med Tetnpo.
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Til Danmark hadde en også noe eksport men det besto stort sett av rammer som ble
montert med andre motorer i Danmark. Det sies også videre at noen militærmodeller
ble eksportert til Iran. (Kanskje saddam Hussein har en)? Det ble også solgt Tempo
Cross i North Hollywood i Califomia USA. Denne Cross-modellen var noe
annerledes enn den modellen vi hadde i Norge.

I 1953 kom den første moped modellen. Den var som de tidligere motorsyklene bare
en tråsykkelramme med en liten motor. Motoren som sto i disse tidlige mopedene var
innkjøpt fra den tyske Victoria fabrikken, disse motorene var på kun en hestekraft og
var montert på bakhjulet. Denne modellen ble kun levert dette året og ble avløst av
Tempo Handy som vax blitt litt mer moped enn sykkel. Så gikk det slag i slag. Nye
modeller kom raskt etter hverandre og i tiden som fulgte ble det tilbudt ca. 65
fors$ellige. Av disse så var ca. 28 modeller av den velkjente Tempo corvetten. Den
siste Tempoen kom ut fra åbrikken i Sandnes i 1987.

Etter at produksjonen i sandnes ble nedlagt, var det en del produksjon av Tempo-
mopeder i utlandet. Det landet som holig har produsert flest Tempoer utenom Norge,
er Portugal. Her var det lisensproduksjon av Tempo Corvette og Tempo Avanti. Disse
mopedene ble produsert og impotert til Norge frem til 1994.

Tempo ble også produsert på lisens i Italia. De modellene som kom herfra var Tempo
Avanti, tempo Tiger 520. Disse Tempoene ble utviklet og produsert på Motori
Minarelli mens noen fr deler som blant annet bagasjebærere ble produsert i Sandnes
av Øglænd. Disse italienske modellene ble dessuten montert ved fabrilJren i Sandnes.
I tillegg til disse modellene ble det forsøkt med noen mer sportslige modeller, her kan
blant annet nevnes Tempo RT-50, Ts, Tsx, Re osv. Disse modellene hadde ganske
mye preg av japanske mopeder og var også tiltenkt å konkurrere med disse. Ved
Herculus-werke i Tyskland ble det også forsøkt med en Tempo Herkules som ble
solgt i Norge av Øglænd. Den siste Tempo-mopeden som ble lansert giennom
Øglænd kom så sent som i 1994. Etter dette var det ugjenkallelig slutt for produksjon
av den etter hvert så legendariske Tempoen.

Her ser vi en Tempo fra pionertiden, en
Tempo Standard 1936 modell

Under planleggingen av L94O sesongen hadde man satset stort og kunne tilby motorsykler
med motorer både fra den tyske Sachs fabrikften og den engelske Villier fabrikken. Men så
kom tyskerne og stort sett all motorsykkelproduksjon ble lagt på is. Under krigen ble det
kun produsert en eneste Tempomodell, nemlig en transportsykkel utsQrrt med en
norskbygget elektromotor.

Etter krigen og opp giennom 50 - årene ble det produsert en mengde Tempo motorsykler i
Sandnes. Disse ble stort sett levert med Sachs motor, men i perioden 1948 til 1959 ble
også Villien motoren benyttet.

På 50 og 60 tallet ble det primært levert sykler med 125,150 og 175ccm motorer. De mest
kjente modellene fra denne tiden er Tempo Standard, Tempo swing og Tempo Taifirn. Sist
nevnte ble også levert til det norske forsvar på midten av 60 tallet. Tempo sport og Cross
ble også populære modeller som mange nok vil huske og ser tilbake på med gode minner.

Øglænd hadde også en viss eksport av Tempo, selv om mange av disse ble solgt under
andre navn. Tempo ble blant annet eksportert til Sverige der de stort sett ble solgt under
navnet DBS. Også noen eksemplar fant veien til Finland.

Den første mopeden (motorsykkel med
pedaler) fra Øglænd
Tempo Victoria 1953 mod. med
38 ccm motor på I hk.

10 LL
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Gammelbilens Venner, Bakke Idrettslag og Agder Motorhistoriske Klubb

ønsker hjertelig velkommen til

Rallye Tronåsen 2001

som ilyrnngeres lørdag 1,1. august 2001
Sted: Lendemoen på Sira
Fremmøte: klokken 10.00
Start: 11.00

Tronåsen, som i mange år var et av de vanskeligste veistykfter å forsere mellom
Oslo og Stavangero har vært en utfordring helt tilbake til den gang Rallye Monte
Carlo for første gang hadde startpunlf, i Stavanger. Det var i 193 l, og i den
forbindelse ble det fanste ttallye Tronasen i modeme tid - 1981 - markert som
50 års jubileum for Tronåsen som billøpsarena. Siden har Rallye Tronåsen blitt
arangert hvert femte ar, og tradisjonen fo ønsker vi derfior velkommen til det
femte Rallye Tronåsen lørdag 11. august 2fi)1. Samling i Flekkeford utenfor
Grand Hotell Klokken 16.30 - 1800

I forbindelse med lerpet blir det arrangert festmiddag på Grand Hotell i
Flekkefiord lørdagkveld H. 19.00. Denne koster kr. 225,- pr. person og kan
bestilles samtidig med påmelding til løpet.
Grand Hotell kan også tilby spesialpriser for overnatting:
kr. 350,- pr. pers. i dobbeltrom og kr. 500,- for enkelrom.
Hotellet tilbyr også mulighet for å disponere avlåst garasje.

Grand Hotell, Anders Beers gate 9,4400 Flekkeftod, tlf, 38 32 23 35

Andre aktuelle ovemattingsmuligheter i området er:
Egenes Cumping, Egenes,4400 Flekhefiord, tltr 38 32 0I 48
Bondeheimen, Elvegaten 9,1100 Flekkefiord, t$, 38 32 21 44
Moi Hotell,4460 Moi" tU, il 10 12 05

Påmelding innen 30. juni 2001 på vedlagte påmeldingsblankett.
Startkontingent kr.200,- betales samtidig til konto 3N0.14.41872.

Flere påmeldingsblanketter kan rekvireres fra
Agder Motorhistoriske Klubb, postboks 4551 Grim, 4673 Kristiansand

Telefax: 38 09 09 64 - E-post: amk@lmk.no

T2

Je{vi melder oss på Rallye Tronåsen 2001 (ltr. 20A,)

.....o.... Jeglvivil delta i festmiddag og er .......... personer
(Bindende påmelding)

Dette skjema sendes til Agder Motorhistoriske Klubb innen 30. juni 2001.

Startkontingenten (kr. 200r- pr.bil) * eventuell betaling for festmiddag
overføres samtidig via nedenstående konto. Opplysningene i skjemaet kan
også overføres pr. E-post.
Postadresse: Postboks 455L Grim r 4673 Kristiansand
Telefax: 38 09 09 64 - E-post: amk@lmk.no - Bankgiro: 3000.14.41872
Påmeldingen er ikke endelig før klubben har mottatt pengene.

Vaktordning Rog alartd B ilmuseum

Det er satt opp tre medlemmer på vakt hver sørdag. Passer ikke den sørdagen

du er satt opp, prrz..v å bytte med et annet medlem. Lykkes ikke dette kan du ta
kontakt med vår museumsbestyrer Tor Inge Fjermestad på tlf. 90693256

li/iøt opp ca I 1.30, kok kaffe, lag vaffelrøre og heng opp skiltet med teksten

ÅppNT , under(bilmuseum skiltet) ved veien. Åpningstid kl 1200 - 1700

20.05
Hans G. Skretting
Jan A Skretting
Hany Skulevold

5r42An5
10.06 Ernst A. Stangeland

John W. Stangeland
Trygve Stangeland

5t662993

27.05 Leif Inge Sletthei
Angus Smith
Rangvald Abertsen 5r622228

17.06 Tor Alvsaker
Bjørn Stenset

John Stensland

s1434366

s 148 147 L

03.06 Odd C. Solberg
Roger A. Solberg

Karluf Soma

24.06 Håkon Stokkdal
Nils Strømstad
David Stubbs

13
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01 .07 Ivar Sunde
Gaute Svela
Gaute Svindland

51520945

5r534870

19.

08
OddArne Torvund
Egil Tveit
Ingve Ueland 5 1483356

08.07 Kjell Inge Sæland
Ola Sætre

Amund Sæveland

26.08 Ola Undheim
Oddvar Varhaug
Sigmund Varhaug

s1496663

514307 57

Ls.07 Sven Søndervik
Nils Sørensen
Dag Søyland

s l 65s395 02.09

22.47 Ted J. Taraldsen
Toralf Taraldsen
Gunnar Tengesdal

51618121
sr664739

09.09 Stig Rune Vathne
Knut Vafire
Alf Vaule

92064403
s r 63 0647
51452580

29.47 Rolf Thorstensen
Bill Tiley
Alf Inge Tingvik

5 15 8187 4 16.09 Bjørn Erik Vesterås
Gunnleiv Vik
Torleif Vinie 5147738 I

05.08 Rolf Thorstensen
Bill Tiley
Alf Inse Tinevik

23.09 Erik Vistvik
Bert I .Vold
Ove Helge Vold

51670522

12.08 Tor Tjørhom
Jan Ivar Tjøstheim
Tor Arne Tiøtta

30.09 Arild Voll
Bjørn Voll
Magnus A. Voll

51437621
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lnnmeldingsskiema

Kiøretøy=

H :\Gam me| bi lens ven ne\l fi fl me |d i n gss kj e ma. doc

Ettern'e#H::l'
FØdsel$dåto:

FornåVh:

Adresse

Postnummer
I (P): l(J): l(Mob.)Telefon: I I r

e-post:

Merke:

Type

Arsmodell: Stånd org. Rest Lager

Merk$,,i

Type

Ar$rnodell: Stand org. Rest Lager

[d.$..f:kHl

Type

Arsmo : :Iiii:l Spno org. Rest Lager
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EN GAMMEL SLITER - Jeg bare måtte ta et bilde av denne folkevogna som sto
parkert i en gårdsplass på Våland.. Den fremstår som en slitt originalbil. Kan det
være en 61 modell ?

Foto: Kåie G. Sem

Det hadde vært spennende
om medlemrnene også hadde
sendt inn bilde av mulige
originalbiler som fremdeles
går i distriktet. Aller helst
med nummerskilt med
bukket kant som tilsa at bilen
ikke hadde vært avskiltet
over lengre tid. Denne
folkevogna har endatil i
behold pynteringene på
felgene.
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NIVHR.SH VHTHRA}{ffi{Lå}HKK FÅ tAffiER

SIGVE SSME,{ERtrELNT
Sørfååtveien 6

F{-4018 Stavenger
Tlf 5158505 I 151585åzCI
Fax 5 1584141

Fontåac Cftnief 1952 mod.
4 dørs sednxn

Påbegynt re staureringsobj elct

selges !

Arne Hauge
Telf" 51689420
Mob.tlf" 90649838

Wf;[åy -SesF, $943 mrod.
Til salgs!
Witrny Jeep, X 943 rnod" selges.
Pris: kr. 15 CIfi0

Kantakt T. F{ølland, tlf"privat
51 54 93 {}7

tlf.arb. 5 1507862
neob.tnf. 9#62755 552


