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Forsiden viser vinnere av Jærstafetten 2002

b

SPIEHJULET 3.2002 organ for Gammelbilens Venner

Formannens ord
Vi har bak oss en sornmer som de færresfe,
om noen kan huske rnaken til. For oss som
har interesse for gamle kjøretØy må 2002 gål

inn i minneboka som en av de rnest aktive.

klubb ikke hatt noen store affangementer i ilr, vi pr@vde

sommerlig aktivitet og de fem turene vi hadde var alle

Resultatliste Jærstafetten 2002 ...".9
Til salg og andre opplysninger. . . ... . . 10

Medlemsportrettet. . .. 1 1- 13

Museet-vaktlister. ....14
Reiseskildring... ..5-19
INFO ,.20
Vestlandstreffet . . ...2I-23

Selv har jeg hatt en aktiv veteransommer med deltakelse i l6p på Voss, i Insbruck og i
Vestlandstreffet i Bergen. Alle disse evenementene var svært vellykket. Det er vel ikke
å stikke under en stol at l6pet i Insbruck over Brennerpasset ned til Italia og tilbake var
det mest opplevelsesrike. Samtidig var det også en bekreftelse på, sammenliknet med
Vossarudl'n og Vestlandstreffet, at vi står ikke tilbake med våre arrangementer her
hjemme heller. Bergen Veteranvognklubb skal ha all ros for et særdeles vellykket
arrangement.

Nå som vi går hgsten og innesesongen i m/te er det andre deler av vår hobby å se frem
til. Nå kan det fikses det som ikke fungerte helt i lgpet av sommeren. Normalt
oppstillingsvedlikehold er også en aktivitet som er verd å spandere noe tid på, og dersom
doningen er yngre enn 1960 og har EU kontrollår i høst eller vinter kan det være en
tanke å få dette gjort mens kveldene ennå er lyse. Vårt medlem Olav Rettedal (Rettedal

bilkontroll) kan absolutt anbefales i denne sammenheng.

Utstillingen hos Hegre AS står nok en gang for døren i Oktober og vi legger opp til
enkle innslag på de andre høstmøtene. Vi i styre Ønsker medlemmene velkommen til
mye god dr6s i sesongen foran oss.

Hilsen Formannen

INNHOLD 3.2002

Gammelbilens Venner har som
derfor med Jærstafetten som en

velsignet med nydelig vær.

Forsiden. .side 1

Spilehjulets formalia .. .......2
Formannens ord ....3
Grillfesten på Lima Gård ....4
RedaktØrens ord ........5
Jærstafetten siste løp. .6 - 7
Bil og mann ......8
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GRILLFEST PA LIMA GÅRD

MedlemsmØte i .iuni blir tradisjonelt årvviklet
som familicsammcnkomst med gratis
grillmat fra klubben. I år gikk turen til Lima
Gård, som vistc seg å være et utmerket sted.

Lima gård liggcr l'int til i ct kulturhistorisk
landskap frafør industricll ticl. I)ert cr seks

bygninger som inngår i G.icsdal bygrlc: r"r'ruseum.

Gården ble for en tid tilbake tcstiunctttct't ll'a clc

sØsknene som eide gården til Gjesdal kornntLutc.
Våningshuset er bygget av laftet tØmmer i l84tl.
Forløa er fra 1800 og sauefjpset fra 1939. I
tillegg er det smie og eldhus.

Øverst til venstre har Thor Hetland alt parkcrt
sin Opel rekord og Arild Nielsen cr pii vci irttt
på tunet med sin VolvoPY 44 l95l rrrorlcll.

Kvelden startet med omvisning pli b_ystlt'lttttct
og det var meget intercsslutt lr sc :tt' lrltlt'
vcrktpty., bygg"skikk og lcvcv i lkrir . I k kc vr:t .jeg
hvorlilr clct clukkct opp l'rt'ltttrrtril n)('(l Itrllt
mannskupr, nlcn tlc blc irrtttlrrtlt lllr gr il ltturt rlc

ogsir. Sii var dct grillltrirt, krrllc t)g krtkt't. (4yvind

Nielsen og Andrcits Aucst:ul sto sont vlrnlig, i

kjent stil for kokkearbcidct.

Etter hvert trakk cn

del seg inn i stucnc i

hovedhuset og pratcn
var i gang. Det var
hyggelie åt sitte omgitt
av atmosfæren i et ovcr
hundre ån gammelt lrus

og la drØsen gå otrr briclc

gammelbil og
gjenkjennen clc l r i st ot'ier
og opplevclsr'r lr':r vår
egen tid.

Og så vlu (lt't sommer!
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Redaktørens ord
Hei igjen alle medlemmer av Gammelbilens venner !

Nå ser det ut for at valg av stoff i Spilehjulet begynner
å finne sin form. Medlemmene kan også være med å
påvirke innholdet ved h ta kontakt med meg eller lage
noen innlegg. De fire fargesidene tror ieg er kommet
for å bli. Så kjære medlemmer! håper jeg dere liker de
reportasjene som er tatt med denne gangen .

I forrige nummer hadde vi en utmerket porfrett av Per Nysted. Nå kom jeg i skade

for å ikke få med hvem som hadde laget reportasjen. Det var nemlig Ole-Petter
Rosland. Han er jevnlig leverandpr av stoff til bladet.

Det er virkelig kjekt å farte rundt på klubbens arrangementer for å ta bilder og

skrive litt om det som skjer. Det deltar ikke alltid så overveldende mange hver
gang, men det dukker alltid opp et nytt fjes. Så jeg blir egentlig kjent med en del
nye mennesker med interesse for gammelbil. Egentlig har det blitt mer hektisk
ennjeg hadde regnet med. Som sikkert noen har fått med seg så har redaktøren

kjgpt sgg en Rapid lastebil fra 1960. Den sto egentlig på museet frem til
november i fjor. " Vinterarbeid", som en kjent museumsbestyrer sier, var planen.

Men det ble både arbeid vinter og vår til langt ut på sommeren. Bilen kom på

veien nylakkert blå med gul grill og rpde hjul. Den må bare sees! Og så ble det sol

og sommer med tur til Bergen for å få med Vestlandstreffet.

Kjør med gammelbilen til klubbkveldene på Ree. La oss få se bilen din. Det gir
meg en mulighet til å få tatt noen bilder som kan bli andre til del gjennom bladet.

Ellers vil jeg minne om Andreas sitt delelager som alltid har noe gang. På

oktobermøte skal det mimres fra klubbens spede barndom og frem til nå. Det blir
lysbilder og sikkert en god historie i tillegg.

Husk onsdagstreffene, uformelle treffpå Holyday Motell kl. 1900 Sandnes -
Cab. og co.
Disse ordene vil du jevnlig få se i bladene fremover og det er ment som et tilbud
til deg som liker å kjøre jevnlig med gammelbilen. Dette er egentlig en god
mulighet til å bli kjent med folk og samtidig få dyrke hobbyen.

Redaktøren

Husk onsdagstreffene, uformelle treff på Holyday Motell kl. 1900 Sandnes -
Cab. og co.



SPn EI{JI"IIET 3-2002 - orsan for Gammelbilens Venner

REPORTASJE FRA JÆRSTAFETTEN 2OO2 _ 5.LØP -
Spilehjulet var igien på plass med den deltagende utsendte medarbeider

Etter hva jeghørte av nære medarbeidere i arrangemangskomiteen var det
dette 5. og siste 16pet, det som virkelig skulle vise oss hvem som kunne kjøre
rebuslgp. Det viste seg at det skulle kjøres to omganger med innlagt fotballtest
på Viste Strandhotell for så igjen å kaste seg ut i den store styrkepr@ven. Det
stilte to lukkede biler og resten var cabber.
Presis kl. 10.30, denne fantastiske lgrdag formiddag med skinnende sol, ble
første bilen sendt ut il6ypa. Med korte mellomrom ble de andre sendt ut slik at
ingen skulle kunne f6lge etter konkurrentene. Ifglge rebusen så var ordetkort
motsatt av lang-gaten og vi var på rett vei mot Stavanger. Vi på mitt lag var
ikke lite stolte da vi med en gang tok navnet på restauranten på venstre side,
nemlig " Gamla Verket", men så var herligheten over. Hadde noen sett
deltakerne fra luften ville de sett de deltakende bilene spredt i vifteform. Uten
årgpe med hvem, så hadde vi noen hjelpende samtaler oss deltakerne imellom.
Etter å ha kjØrt Jåtten på kryss og tvers forstod vi hvorfor vi hadde fått utlevert
en i-gjenlimt konvolutt. Den skulle bare åpnes ved behov ble det sagt. Etter en
time var vi i vår bil så forvirret at vi åpnet og der sto det ; Dra til Viste
Strandhotell. Der sto formannen Leif Skare klar til å gi oss nye oppgaver.

Her skulle det spilles med ball og skyteferdighetene
skulle bevises. Ole Roger Sem skyter i mål og

hunden? som fulgte oss under løpet, venter spcnt på

resultatet. På bildet til venstre rullerLa sallcrr i kjent
positur inn til Viste Strandhotell.

Så var det igen ut på tur og jeg ante unitl rla vi igjen
fikk vi utlevert denne i-gjenlimte konvoluttcn. Så bar
det rett ut i Randabergs ukjente veict' os stier, men
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JÆRSTAFETTEN 2002 - 5 .LØP fortsetter

Det gikk lettere nå. Vi hadde lært
oss en del av teknikken med
oppgavene. Men så korn hverdagen

igjen og hvor i all verden var
grusveien til venstre? Vi valgte en

av tre veier og var ute i urskogen
før vi viste ordet av det. Det ble
opplyst i oppgaven at; Jo- du
kommer frem! Og frem kom vi.
Langs sjØkanten på Mekjarvik
fergekai- og så bar det videre mot
St.Svithuns by, men fØrst måtte vi
finne nurnmeret på en
bussholdeplass. Vi greide da det

og.
Igjen vil jeg påstå at- sett ovenfra
var deltakerne spredt i den samme

vifteformen. Etter 2 trmer var jeg
og makkeren kommet til
Shellstasjonen på Løkkeveien for å

kjøpe pØlse. Vi forsto jo etter hvert
hele ruten, men bommet på

endestasjonen. Her var oppgaven:
Kjø, til byens sted med de

sommerlige aktivitetene - og jeg
durte rett ned i Vågen i Stavanger
sentruffI- men akk nei. Konvolutten
måtte igjen åpnes. Det var Vaulen
badeplass som var stedet for
prernieutdelingen.

På bilde øverst er det Jan

Sandanger som mottar applaus for
å ha vunnet. Videre ser vi hvor
glade alle ble når makkeren til
Roger Thornpson mottar premien.
Og så er det Stein Roar Melin,
vinner av sammenlagt alle 16pene,

som venter spent på premien.
(OBS- vinnerliste inni bladet )

,:,i.ll.ffi

Så var Jærstafetten2O02 over for denne gang. Jeg vil gi applaus til Leif og Halvard som

sikkert har brukt mye tid på å dra dette i gang. Og moro har det vært !
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OPEL KAPTEIN JUBILEUMSMODELL 1959
Tekst og foto; Kåre G. Sem
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RESULTAT FRA JÆRSTAFETTEN 2OO2

Jærstafetten 2002 besto av i alt 5 løp giennom sesongen. Lgpene ble i
hovedsak lagt til nærområdene på Nord-Jæren. Foruten å fungere som
enkeltlØp, med beskjeden premiering, ble også sammenlagt resultatet for 3
av de 5 beste lgp lagt til grunn for hovedpremieringen. Premiene var
spesielle pletter med bildeler som motiver- og litt verktøy.

Det kunne virke som det siste lgpet, som gikk på l4rdagen, var for vanskelig å

gjennomfpre, men det var en forklaring på det. Deltakerne lå så likt gjennom de
fire fgrste lgpene slik at nivået på stafetten måtte heves. Erfaringene som ble
gjort vil sikkert danne grunnlag for en ny Jærstafett.

Stein Roger Melin ble vinner av stafetten sammenlagt. Han kjørte en sort MG
Midget. 2. plassen gikk til Roger Thompson og hans makker Magrethe

fiermestad og 3. plass gikk til Ole Christian Simonsen som vekselvis hadde med
seg Andreas Auestad og Tor Inge Fjermestad i bilen. Ole Christian deltok med
forskjellige biler. På forsiden av bladet kan du se sammenlagt-vinnerne av 3lgp.
Ole Christian var ikke til stede da bilde ble tatt.

Jan Antinn Skretting på
Voll eier denne spesielle
utgaven av Opel Kaptein.
Bilen er en 1959 modell
som har stått demontert
siden 1984.12002 kom
den igien på veien. Bilen
ble solgt ny i Stavanger til
Adolf ldsøe og har også vært
i Bull Njå i Hillevåg sin eie
frem til l979da den ble
aYskiltet. riginalfargen var
grå, men den er nå lakkert
sort, ellers er bilen i original
stand.

Bilen er en jubileumsutgave i forbindelse med
Opels bilproduksjon i 50 år. Den ble produsert fra
juli 1958 til juli 1959. Typebetegnelsen er P 2,5
Legg rnerke til de spesielle baklysene og det todelte
vinduet i bakdØren. Spilene i grillen minner om
rekord I95I?

Jan Anfinn hadde bilen med på klubbmØte på museet.

ein Roar Melin

ivind Edvardsen

le Christian Simonsen

rs Jan Haaland

Johannesen

an Victor Jakobsen

orstein Aardal

enrik Lunde

rlinq WesIrøm

e Roqer Sem

mund Finnestad

inn Marton

ens Gaute Seriqstad

t
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Til salgs

F'iat 500A Topolino Coupe l947mod

Fiat 500A Topolino Coupe 1947mod ts 70.000,-. Bilen er topp restaurert, og

er kun kjgrt 600 km. etter restaurering. Klar til bruk. En festlig liten bil
med god plass innvendig. LMK forsikret. Selges grunnet annet prosjekt.
Telefo n 521 29804 Haugesund

Morris Traveller 1965

GrØnn Stasjonsvogn rned solide eikelister. HByrestllt ratt.

Bilen står utstilt foran restaurant NB Sørensen foran Kulturhuset i

Sandnes. Bilen er i god teknisk stand og er EU godkjent, men har en del
rustskader.

Selges tllhgystbydende. KontaktArne i mobil 900 15 122 , telefon 51 84
38 15 E mail:

arsle j q akxgx}s e{} @ t}ern x#ie s- av anger, }}q

LMK-forsikring ----- ny besiktigelse

De som har mottat brev fra if-Storebrand om ny besiktigelse av bil som er forsikret
med LMK-forsikring må komme på neste mØte for å få informasjon om saken. Det
kan tas kontakt med Leif Skare hvis du ikke har anlednins til å komme.

JULEBORD SUKSESSEN FOR.TSETTER ! ! ! ! !

DET BLIR OGSÅ I ÅN TRADISJONELT JULEBORD PÅ
QUALITY HOTELL SOLA SØ|{DAG 08.12.2A02 - KL.15.00

Priser for dagen: kr. 175r- Pr. pers. Barn 6 - 12 hr
kr. 100,- og barn under 6 år gratis
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MEDLEMSPORTRETTET:
Tor Inge Fjermestad

TOR INGE HAR HATT TILKNYTNING TIL
TUNGEKJØRETØY FRA BARNSBEN AV.
FAMILIEI{ DR.EV TRANSPORT MEI)
HESTER OG SIDEN MED LASTEBIL. I DAG
ER HAN DEN SOM GJØR EN UTMERKET
JOBB MED Å ITOTDE I STAND TO AV
STAVANGE,RS BRANN BILER SOM NÅ ER
TATT T]T AV TJENESTE.

Tekst oe foto: Kåre G. Sem

Du treffer Tor Inge som regel på museet om spndagen der hvor han er museumsbestyrer
og forvisser seg om at alt er klart til publikum. Han har vært medlem i Gammelbilens
Venner i 14 år og er en ivrig talsmann for det å la andre få del i vår kultur arv innen
samferdsel. Ved stØrre arrangementer i klubbens regi er han alltid villig til å ta i et tak.
Utover dette er han en mester i å få tak i " objekter " av forskjellige slag og vi skal ta en
runde i hans aller helligste skrue og lagringsplass. Men før det må jeg få si at han besitter

10 11
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en stor samling modellbiler og radioer som han tar med og stiller ut sammen med

brannbilen. Jeg vil tilbake til dette med brannbilene som klubben har fått disponere

på ubestemt tid. Bystyret har vedtatt at disse to bilene ikke skal selges. Det dreier

seg om en stigebil Chevrolet 1959 og en BMC stigebil fra femtiårene. Begge bilene

i rimelig god stand. Jeg kan ikke unngå å ta med bilde av Tor Inge i luftig svev i
brannstigen og hvordan han stiller ut radioene. Det er en liten samling av

Radionette "Kurer" reiseradioer. Blant annet en som har platespiller i radioen. Også

en radio som kunne kobles til bilens antenne og brukes inne i bilen.

Tor Inge er også medlem i Mercedesklubben. Det har han tatt konsekvensen av og

skaffet seg en 220se 1963 modell. Den brukes daglig og er til mye glede. Da jeg fikk
se litt på bilen kunne jeg ikke unngå å merke meg det fine tre interiøret og de pent

omtrukne setene. Det viste seg at alt treverket var restaurert av Tor Inge. Det bgr

dere ta en titt på. Setetrekkene hadde han også sydd selv.

Så var det omvisning iløa.Her kan skrue- og samle dilla få utfolde seg. I godt

selskap med svalene i løa tilbringer han mye tid med restaurering. Det stod lagret en

Ford lastebil 3,5 tonner fra femtiårene som han hadde hentet hjem til Stavanger igien.

Bilen hadde opprinnelig gått i tjeneste hos Skretting fra nytt av. Det er nok ikke få

tonn dyrefor den har fraktet utover Jæren i sin tid. For øyeblikket stod det en Peugeot

404 1963 modell til restaurering. " vinterarbeid " kalte han det. og oppunder taket

var det plassert et chassis av en ponton mercedes 220 s og en større peugeot, begge

var objekter som sto for tur. Men rosinen i pølsa var enda en brannbil, og hvilken
spesiell bil. Det var en White 1955 Modell som hadde gått som ny i Stavanger og det
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. knytter seg en spesiell historie til denne bilen. På slutten av femtiarene var akkurat denne

bilen på utrykning ned kongsgaten mot sentrum. Idet den kom til krysset med

Stiftelsesbakken, gjorde bilen et hopp pga. det skeive veiprofilet. Bilen var en

mannskapsvogn med en del av mannskapet plassert stående utvendig bak på bilen, Disse

ble kastet av i farten og bilen skjente videre over fortauet og inn i en husvegg. En av

brannmennene ble drept. Jeg kan enda huske ulykken. Tor Inge håper å kunne få tak i det

som mansler av fronten og få restaurert bilen.

Bildet til venstre viser Tor Inge ved

Mercedesen som han virkelig trives i. Bilen
fikk han kjøpt i Trondheim. Vi kan gi den

betegnelsen originalbil hvor vanlig slitasje

har gttt grunn til fornyelse av enkelte ting.
Bilen er hvit og er rimelig bra i forniklingen.

På bildet under der igien kan dere få et vist
inntrykk av brannbilen som jeg nettopp har

snakket om. Bilen ble innkjøpt ny til
Stavanger brannvesen i 1955 som siden

solgte den videre til Suldal. Bilen ble siden

hentet hjem til distriktet sorn delebil til
restaureringen av NSB - bussen På

Øksnevad Som dere ser så mangler fronten"

Det sies at det var den første brannbilen i
distriktet som fikk hvit tak.

Nedenfor til venstre står Peugeoten under

restaurering.

Forden på bildet under er en 1952 modell
som Tor Inge har hentet hjem fra FinnØY.

)

I

t:2



BILMIJSEET PA BRYNE - VERDT ET BESØK

Museet har åpent hver sØndag mellom kl. 1200 og 1700

UTSKIFTING AV BILER PÅ MUStrET. MERK DEG TIDE,NE

Søndagz7. Oktober skal bilene ut
Lørdag02. November skal nye inn

Vaktordning Rogaland Bilmuseum
Det er satt opp tre medlemmer på vakt hver spndag. Passer ikke den spndagen du er
satt opp, pr4v åbytte med et annet medlem. Lykkes ikke dette kan du ta kontakt med
vår museumsbestyrer Tor Inge Fjermestad pefif .90693256
Mpt opp ca 11.30, kok kaffe, lag vaffelrpre og heng opp skiltet med teksten ÅpBNf ,

under(bilmuseum skiltet) ved veien. Apningstid kl 1200 - 1700

29.sept Roger Lillegård
Ole Lindefjell
Rolf Lindås

17.nov. Kjell Mølster
Karl Nevland
Torvald Nevland

06.okt. Odd Arvid Lommeland
Henrik Lunde
Jonas Lunde

24.nov. Leif Geir Nicolaysen
Arild Nielsen
Arnfinn Nielsen

13.okt. Tor Rune Lura
Ernst Roar Lutsi
Geir Madla

01.des. Øyvtnd Nielsen
Halvard Nordahl
Per Nygaard

20.okt. Odd Madland
Stein Roar Melin
Magnor Mellomstrand

08.des. Roald Tommy Nygård
Svein Magne Nødland
Trond Obrestad

27.okt. Nils Mellomstrand
Reidar Mikkelsen
Birger Moen

15.des. Frode Oftedal
Tor Ognedal
Audun Ola Olsen

03.nov. Per Mogstad
Nils Moi
Harald Mollan

22.des. Ole S. Olsen
Per Terje Olsen
Roar Olsen

10.nov. Steinar Myklebust
Kjell Mæland
Leif M. Mæland

29.des Tor Bjarne Olsson
Rune Omarstrand
Ole Osmundsen
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DET UKJENTE SPANSKE MOTORMUSEUM
Tekst og Foto: Ole-Petter Aareskjold

I fjor som så mange år tidligere så reiste jeg og familien som så mange andre sol hungrige
nornen til Spania på ferie. Vi reiste som vanlig til et område rundt Girona i det nordlige
Spania eller Catalonia som det så riktig heter. Vi, det vil si familien reiste for å nyte solen og
det bedagelige livet som Spania og vannen kan by på. Også i år som så mange tidligere år så

begynte rastløsheten tidlig å gjøre seg gjellende for min del, utallige vandringer rundt i
lokalmilj øer ble foretatt.

For en veteran entusiast som meg så er den Spanske solkysten i det tammeste laget og uten de

store opplevelser.
Vi hadde ikke reist dit mange ganger fgr jeg lett fikk konstatert at det ikke fantes så mange
veteran biler eller motorsykler i dette landet. På mine mange turer rundt om i lokalmiljøet
kunne jeg ikke finne et eneste gammelt kifietøy stående parkert langs veien som jeg kunne
hvile mine Øyne på. Selv kjøre turer ut på bonde landet fØrte meg ikke nænnere noe spenende.

Jeg hadde et lite håp om å kunne finne et lite lokalt museum eller en liten samling kjgretgy
som var åpen for publikum, men nei det fantes ikke noe å se på de stiene jeg ferdes.
Vi bor som regel på et lite sted som heter Fenals, dette ligger rett utenfor den litt mer kjente
badebyen Lloret De Mar et herlig sommersted med et yrende uteliv og mange gode
restauranter med mye god mat. Etter så mange års reise til samme sted så har vi mØtt en del
mennesker som arbeider i dette området. Jeg tror at hver eneste fastboende person, reiseleder,
restauranteier som jeg har mØtt på min vei har fått det samme spØrsmåIet...... er det noe
motormuseum her rundt i området, men nei ingen vet om noe slikt. Jeg har oppsgkt alle de

turistkontor jeg har kunnet finne, men svaret har vært det samme der også.

Vi pleier alltid å ta en tur på gokarr banen vi mannlige turister, her må de da vite om noe som
har med garnlekjØretØy ir gtrgre, men nei ikke her heller. Så nå har jeg forsonet meg med at på
våre ferier i Spania så blir det for meg uten å få noen kontakt med noe veteran kjøretøy miljø,
OK noe må jo også jeg forsake, kona og familien synes det blir mye resten av åLret så de er
glade for en veteranfri periode.
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Men jeg gir ikke opp, en dag må det finnes noe spennende i området der jeg
ferierer også.

Sommeren 2000 var ikke noe unntak, turen gikk som så oftefør til Fenyls

og den Spanske solkysten, avslappende og fint i varmen og et slaraffenliv som så

mange år tidligere, men jeg viste at snart ville den ufortrødne jakten på veteran
V'Jøretøy starte i år som så mange år tidligere.

Etter at vi hadde levd det gode liv i ca 74 dager besluttet de kvinnelige medlemmer
av familie klanen (mot flere mannlige veto stemmer) at dagen i dag skulle brukes

til en buss utflykt til distrikts hovedstaden som er Girona. Vi dro av gårde tidlig
om morgenen, på bussen så speidetjeg som vanlig etter noe spennende og så

plutselig der mellom træme synes jeg at jeg så et par gamle biler og en gammel

traktor og et skilt der det sto Auto et eller annet, så jeg ikke et annet skilt med Rolls
et eller annet på eller passerte dette bare i drømmene . Jeg ble ør i hodet, var det et

automuseum som holdt til der eller haddejeg bare sett syner. Jeg spurte resten av
reisefplger om de hadde sett noe, og noen mente atjo der var det nok et museum
mens andre mente hardnakket at det bare var et lit spesielt hotell som brukte
bilnavner for å fange oppmerksomheten. Vell bussen passerte i hvert fall fort forbi,
Spanjoler er da ikke kjent for å kjgr sakte.

Etter lang (alt for lang) tid i byen Girona så satte vi oss på bussen som gikk i
retning der vi skulle. Vindus plass på riktig side ble inntatt, barna fikk sitte på andre
siden, kona ble plasser ved siden av som bakkupp, hun skulle se detjeg ikke fikk
med meg. Var det rundt denne svingen, nei, var det da rundt neste sving?? Omsider
dukket åpenbaringen opp. Og tenk alle hadde rett det var et hotell men det var også

et motormuseum der. Tilfreds lent jeg meg tilbake i bussete nå hadde jeg endelig
funnet et motormuseum og dette skulle besØkes snarest.

Neste morgen ble leiebil anskaffet og en svoger og jeg tok av gårde museet skulle
besØkes.

Jeg kjørte selvsagt av gårde med stor spenning endelig.

Col.leccio' d'Automobils de Salvador Claret er det rette navnet på museet. På

baksiden av hotellet fant vi en liten inngang som var til muset. Det var heldigvis
åpent.

Vi ble møtt av et pent lite inngangsparti hvor det ble solgt inngangsbilletter
somt en del veteran litteratur på spansk, de solgte også kaffekopper og
andre suvenirer med diverse bil loger på.
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Vi kom inn i en mindre hall på rundt en 250 | 3OO kvm. Det sto flere eldre biler her
tettpakket og et par MC i taket hang det en del tråsykler og så sto det noe gammelt
landbruks redskap med motorer mellom bilene.
Skuffelsen var ganske stor en mindre hall med et 20 talls biler 4 Mc og et 20 talls
motoriserte landbruks redskaper. Innimellom sto det også noen gamle bamevogner
og gamle leker disse så ut som å være fra20 tallet.

Da vi kom til endes av lokalet etter å ha beskuet kjØretøyene ngye så var det en liten
dør som sto oppe, vi kikket inn og der var det flere biler, overraskelsen var stor og
det var også gleden over å finne ut at museet ikke var bare den ene hallen som vi
hadde sett. Fomøyd fortsatte vi inn over bare for å oppdage at det var ytterligere to
stØrre haller med biler og Mc.

Den eneste opelen som
fantes på museet.

Dette er en Opel I,2 L fra
r93r .

Bilen hadde lys kalesje ,

var dyp rød med sorte
skjermer. Felgene var
også rØde.

De kunne vært fristende å regne opp alle biler og Mc som var utstilt på museet, men
når en ser på antallet av kjgretØy så vill det bli for mye å ta med alt. Men jeg vill i
all6fall nevne noen av dem som jeg husker best eller som jeg synes er så spesielle at
debør nevnes. Det var ganske mange biler som var fra før første verdenskrig og
blant disse kan jeg jo nevne en for meg ukjent sak som het
BONET "L.L HP" fra 1889 dette er en fransk produksjon og er etter hva jeg har
funnet ut en forgienger til Panhard & Levasson bilene. Videre var det en også ukjent
sak fra 1904 SALAMANCA "8ITP" Denne er etter det jeg vet en Spansk produsert

bil og denne som står på museet er nr 34 i rekken av produserte biler.
Denne bilen som ble laget av Marques de Salamanca ble i sin tid kalt for den spanske

Rolls Royce.

En av disse eldste bilene som jeg likte veldig godt var en fra 1909 som sikker er noe
mer kjent på våre trakter, etter flere omtaler i blader, men dog fortsatt meget sjelden.
HISPANO SUIZA "l5l20 SPORT2 en meset fin bil fra en klassisk storhetstid.
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Ellers så var det også spennende
å se PEUGEOT " LION"
1906, PEUGEOT ))127)', 1910
og PELGEOT "bebe" 1913.
Ellers så kan jeg blant disse
eldste regne opp fplgende
merker som var representert på
museet: RENAULT ))lQI')

1923, TIUMBER '))T)) 1910,
FORD ))T)) 19121 1915 og
FORD ))T') MONTIER 1916,
ROLLS ROYCE ''SILVER
GI{OST" 1919, samt en hel
rekke ukjente

organ for Gammelbilens Venner

Papirbilde 1 side8-3-02

Museets eldste MC. New Hudson "Levis"
19 14

navner rra Dpzmra og orurggenoe rand. Utover dette så var mange biler fra
mellomkrigstiden. Blant disse kan jeg nevne: ADLER "TRUMPF JUNIOR2 1935,
CITROEN "5 HP TREFLE'1925,BUGATTY'52" 1927,og"49" 1930,
DELAGE "D6-11 L" 1932 og ALFA ROMEO "RT.SS" 1925 samt mange flere
spennende biler.
Når vi ser litt på bilene som er fra etter krigstiden finner vi også flere pene og spende
eksemplarer i denne samlingen, her kan vi nevne blant annet: MERCEDES BENZ
"190 SL" 1959 og "220" 1951, HOSCHKISS "864" 1949 og HOTCHKISS
"2.050" 1950, LTNCOLN "COSMOPOLITAN2 1948, ALFA ROMEO 1944,
CADILLAC "5,4 LrTER EL DORADO" tg54
Denne Cadillacen ble i sin tid brukt av General Franke som styrte Spania i en
periode.

Det viser seg at de Amerikanske bilene er i mindretall i denne samlingen og som og
som tidligere nevnt så finnes det mange bilmerker som kommer fra Spania og
landende som det er nafurlig for Spania og ha et nært handels samarbeide med.
Jeg kan bare for å skape litt forvining og for å kontantere at vi her hjemme på berget
så langt fra har hørt om alle merkene av biler som finnes i andre deler av veden. Jeg
vil nevne merker som: ROLLAND PILLAIN, SIMA VIOLET, MOTOBLOC,
FRAMO,IRESA TORRALBA, ORIX og NACIONAL.
Dette er bare noen av de spesielle merkene som jeg fant på dette museet.
Det som var spesielt nar de gjaldt bilsamlingen på dette museet var at nesten ingen av
bilene var restaurert. De fleste var i en brukbar original stand. De var kanskje noe
slitt i lakken men de hadde forståelig nokk ikke noen særlige rustskader. Når du
slipper problemet med rust så fremstår så alt for ofte her hjemme. Det var artig å se

en så stor samling av original biler.
Så over til det som ligger mitt hjerte nærmest nemlig Mc samlingen på dette museet,
den besto av ca 80 sykler der mange av dem var racer sykler. Også her som med
bilene så var det flere merker som var spesielle for Spania. Blant merkene på
motorsykkel siden som vi kjenner fra hjemlige trakter kan jeg nevne sykler som:
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En flott Guzzi Hispøiø 65
ccm. 1952 modell.

Sykkelen er er dyp rød
med lykt og felger i sort.

NORTON "M 18" 1936, B.M.W. "R 75" 1943 og "R35" 1939,IIARLEY
DAVIDSON "WL"I942 o9"26 JD" L926,8.S.A. "B-31" 1946 PUCH '350 GS"
L939. Det som var den eldste sykkelen var en NEW HUDSON "LEVIS" 1914.
M.V. AUGUSTA 1960,PEUGEOT "T L 57" 1957

Som nevnt så var det også her blant motorsyklene mange for meg ukjente navn, se

bare på dette: FUSTE"ZSOC.C LUXE" 1930CUSHMANN"53" 1944, DOLLAR
1932, MOTOCOMFORT "Z22C" 1948, NARCLA"4M" 1956.

Blant l6pssyklene så var det stort sett Japanske sykler fra 70 og 80 tallet som
dominerte samlingen men her fantes det også flere ukjente merker. Blant
motorsyklene fant jeg også en som jeg pyeblikkelig syntes var min favoritt det var en
pen sak med navnet Guzzi Hispania som hadde en 65 ccm motor fra I912.Etterhva
jeg har klart å bringe på det rene så er dette en lisens produsert Moto Guzzi
lettvekter.

Er du på disse trakter i Spania vil jeg anbefale et besØk på museet.

HVA MED EN TUR TIL VÅRT EGET BILMUSEUM PÅ BRYNE

Det blir nå ny utstilling fra sgndag 3. november - 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 litteratur er tilgjengelig for de
besøkende. Ta med venner og kjente på en sgndagstur til museet på Bryne!

Museet har åpent hver sgndag fra kl. 12.00 til kl. 17.00
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II\FO SIDEN

EU.KONTROLL

Vi har fått et nytt tilbud om rabatt på EU kontroll. Det er Rettedal Bilkontroll as som
tilbyr EU kontroll med kr. 60,- i rabatt på prisen. For eventuell bestilling ta kontakt
på telefon 51651151. Vil du vite mer om firmaet kan du gå inn på internett
www.oMI.No.

MEDLEMSMØTE I NOVEMBER

Rettedal Bilkontroll as har også et produkt til bilen som de vil demonstrere på
klubbkvelden i november.

MEDLEMSMØTE I OKTOBER

Rune Omarstrand vil på dette klubbmØte vise lysbilder og fortelle fra klubbens
historie frem til i dag. Spennende!!!

ONSDAGSTREFFENE Cab & co

Husk onsdagstreffene, uformelle treff på Holyday Motell
Kl. 19.00 Sandnes. Cab & co
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YESTLANDSTREFFET
I BERGEN 2OO2
Tekst og foto: Kåre G. Sem

LØRDAG 17. AUGUST ARRANGERTE
BERGEN VETERANVOGN KLUBB
VESTLANDSTREFFET FRA ULVEN
FLYSTRIPE VED OS. 66KJØRETØYER
MØTTE OPP. DET BLE OGSÅ GJENSYN
MED DAMPLOKOMOTIVET, SOM DE
FLESTE AV OSS KAN HUSKE FRA
OPPVEKSTEN.

Lgpet startet med de eldste bilene fra
1920 årene og en av de første ut var
familien Granberg fra Ølen i sin
Chevrolet Touring 1926. Været var
strålende og deltakerne fikk virkelig
vise frem de nypolerte bilene. Folk var
glade og pratet villig om bilene sine.
Lgpet var lagt opp med innlegg av
oppgaver som skulle løses og første post
var ved Arnatveit. Familien Risa fra
Sola i sin Auburn fra 1929 har stanset
ved første posten.

På de neste sidene har vi mer fra treffet , men jeg vil benytte fargesiden til å gi dere et inntrykk
av atmosfæren rundt løpet.Løpets endestasjon var ved Solstrand Fjord Hotell, hvor en del
overnattet og festmiddagen ble inntatt. Etter fprste posten gikk turen videre til Garnes hvor
$øretøyere ble parkert. Her sto veterantoget med fullt damptrykk for å ta deltakerne med til
Midttun og tilbake igjen etter en god lunsj på toget. I gamle dager gikk det tog til Os fra Nestun

Gammelbilens venner har rabattavtale med f4lgende firmaer.

Karosserideler A/S Hillevågsvn. 70 Stv. 207o rabatt
Nylunds Bilelektriske A/S Lagårdsveien 127 Stv. 20Vo rabatt
Exide Sønnak A/S Maskinveien 4 Forus Variable rabatter
Rogaland Rekvisita Stavanger og Bryne Variable rabatter.
Rettedal Bilkontroll as - telefon 51651151

Er det andre firma som Ønsker rabatt ordninger med klubben så er det
bare åta kontakt med Per Eiene på Tlf. 51 58 79 9I.

HUSK å vise medlemskortet når du ber om rabatten.

20 2l
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Det var toget som hadde sin storhetstid på20 tallet. Etter hvert utpå 30 tallet valgte
passasjerene bussen fremfor tog. Banen ble urasjonell og ble lagt ned. Nå er toget på

skinnen igjen, da bare som en kuriositet. Bildet under gir oss en fomemmelse av
gamledager.
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VESTLANDSTREFFET
Det er ikke hver dag vi treffer på en Folkevognsboble fra 40 årene slik som den du ser

her. Det er en Wolksvagen I2O0 -1949 modell på 25hk. Det ble bare importert I bil til
Norge i 1948. I 1949ble det solgt totalt 193 av denne bilen og 3 av dem gikk til Vosse-
traktene. En sokneprest var første eier av denne bilen før den gikk videre til nestemann
Alfred Lunde på Vosseland. Og fra 1951 har den vært i Knut S. Rørlien sin eie.Fra Garnes fortsatte turen langs Sgrfjorden

på " garnleveien " mot Trengereid.

Som Spilehjulets " utsendte medarbeider "
har jeg egentlig ikke så meget å rapportere
fra selve lgpsaktivitetene, men jeg tok en
mengde bilder for å kunne vise litt av
mangfoldet av kj ØretØyer som deltok. Og
jeg kunne ikke unngå å ta bilde av
Stavanger gjengen og den slitte Lasallen
som dukker opp som den " flygende
Hollender " på de fleste affangementene.

få vise denne Studebakeren fra 50 åra og den elegante lastebilen , er
modell. På neste side vil ies vise noen snesielle biler som er verd il ta med.

Og så var det tid for avslutning av lgpet .

Familien Finnestad fra Randaberg pakker
ut av Rilyen fra 1950 for så å innta
fjorChotellet. Til kvelden var det
festmiddag for de som Ønsket det. Bergen
Veteranvogn Klubb skal ha takk for et
vellykket treff og ikke minst for det fine
været!
Jeg har fått med meg en god del bilder fra
treffet og det dukker nok opp flere i
bladet og kanskje i senere utgivelser.

Som sagt så var
endestasjonen for
Vestlandstreffet denne
gangen på Solstrand Fjord
Hotell og jeg sto klar trl h ta
imot deltakerne for å
forevige dem til filmrullen--
nei det er jo digitalt nå!

Det er Jan Viktor Jakobsens
Hypmobile Century fra 1929
som ruller ned bakken til
fjordhotellet. Etter hvert var
bilen i mål og parkert for
kvelden.

Videre må jeg
Bedford 1932
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