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Bilde på forsiden er tatt når deltakeme skal hjem etter et vellykket heff. Det var
kontrastenes bilde- en stor kostbar bil som i sin tid eodt kunne havært en skvssbil for
gjestene. Til høyre i bilde folkevogna.
Foto: KåLre G. Sem
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Formannens ord
Våren er forbi, sist jeg satte meg til tastaturet for
å skrive til spilehjulet var faktisk i mars, og nå er
vi langt inne i sommeren. Tiden ser ut til å fly
snarere enn å gå. Det giør den også for klubben
vår.

Vi har awiklet to store og et mindre arrangement siden siste spilehjulet kom ut. Dog i
skrivende stund er ikke grillfesten ennå awiklet, jeg sitter og håper at været skal bedre
seg til tirsdag slik at også grillfesten blir den suksessen medlemmene fortjener den skal
være.

Delemarken den siste søndagen i mai var definitivt det beste markedet vi har hatt så langt.
Det var flere selgere enn noen gangfør, det var flere betalende kjøpere enn noen gangfør,
og selgerne var stort sett fornøyde med omsetningen. Dette borger for en mulig vekst
også til neste års marked.

I midten av juni awiklet vi Vestlandstreffet i Suldal. Alle tilbakemeldinger tyder på at
dette arrangementet var et blinkskudd- Vi hadde totalt sett flere tilreisende fra Bergen og
Haugalandet enn vi har hatt tidligere og med en forholdsvis god kontingent fra egne
rekker hadde vi 78 startende. I tillegg var det en delkjøreøy som ikke deltok i løpet men
som var med på arrangementet.
Noe av det som kanskje var med å skape den gode stemningen var at ingen hadde det
travelt med å komme seg trjem etter løpet, og alle tok seg tid til den drøsen som skaper det
miljøet vi alle setter så stor pris på. Det var en solid innsats fra flere av
klubbmedlemmene som gjorde både delemarkedet og Vestlandstreffet mulig, og særlig vil
jeg rette en takk til en liten blå Borgward med Odd Terje Gundersen bak rattet,hankjørte
l,21'owt telt fra Stavanger til Sand og retur,- en prestasjon som viser at det er sant som vi
sier,- De gamle er eldst!! (Borgwarden, ikke sjåføren selv om også han må regnes som
godt voksen! !)

Qo[sonner!!!!
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Klubbmedlem Erling
Weststrøm i Tananger
er Mustangnyter. Bilen
er bruktimportert fra
Amerika i 1999.

Begge bildene er Erlings Mustang 1966 modell

Opprinnelig ble bilen registrert ny i Chicago.
Bilen pleies jevnlig i Tananger motorklubb
der Erling er medlem og kasserer. Denne
1966 modellen har en sekser på 3,3 liter med
automat og servo. I tillegg er den utstyrt med
elektrisk drevet tak.

Mustangen var en kjempesuksess for Ford. Muligens var det at det var en slik bil folk ville ha på
den tiden. Flere markedsundersøkelser viste at det var en bil med ungdommelig design folk i
Amerika ønsket seg. Det kantede karosseriet var egentlig ikke spesielt avansert og bilcn hadde en
begynnende kompaktbilform. I bilkretser har det vært mange diskusjoner på hvorfor dcnne bilen
ogentlig ble så populær. Bare ta et godt blikk på bilen, ville jeg sagt, så har du svaret!

t)et er modellene 1964-1966 som regnes til å være " Classic Mustang ". Det var 3
grunnkarosserier, en hardtopp coupe, en cabriolet og en fastback. kjøperne kunne velge mellom. I
denne perioden ble det produsert ca I million biler.

Ililen hadde en konvensjonell forpart og bakhjulsdrift med stiv bakaksel. Kundene kunne velge
mellom 2 motoralternativer, rekke sekser eller V8.

At Mustangen var en bil for
ungdommen var det ikke noen tvil
offi, men allikevel måtte det lages en
riktig sportsbil av Mustangen. Det
ble Shelby som laget denne. To
modeller ble utvalget, en 350 og en
500 GT. Folk kunne kjenne igjen
Mustangen, de var helt forskjellige.
Alt det tekniske som ble krevd for å
kunne være sportsbil lå i denne
Shelby Mustangen.

På slutten av 60 tallet hadde tiden
Iøpt ut for Mustangen og det ble gitt
plass til andre sukseer.
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Den engelske uken i Stavanger 2003
Tekst og foto: Kåre G. Sem

Den engelske uken var kommet i stand som et prosjekt mellom handelsnæringen i
England og Stavanger. Det foregikk mange kontaktskapende arrangementer, men det
som Gammelbilens Venner bidrog med var å skaffe tilveie engelskproduserte biler av
eldre årgang. Samlingen foregikk på parkeringsplassen ved Oljemuseet Og her kom
det biler som vi ikke har anlednins til å se så ofte her i distriktet.

Kjøretøyene var stilt opp langs alle fire
sidene av parkeringsplassen og på bilde til
venstre sto grombilene,. Fremst en kjent
Bentley Mark II 1952 modell tlIhørende
Per Eiene. og lenger bak skimtes en Rolls
Royce av nyere dato. Bilde nede til venstre
kan være av en Austin Cambridge fra
sekstiårene?

Det sto utstilt en del nye engelske biler på

Rosenkildetorget og på bilde nede ttlhøyre
inspiserer Tor Inge Fjermestad, Øyvrnd
Nielsen og Egil Halvorsen en nyere modell
aY Jaguar.
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BILMUSEET PÅ BRYI{E . VE,RDT ET
BESØK

Museet har åpent hver søndag mellom kl. 1200 og 1700

Vakt på museet
I ar blir det endring i ordningen for vakter på museet. Det var mulighet til å ffi velge
giennom betalingen av medlemskontingenten. Litt reduksjon for den som ville stille
som vakt. Til nå har Tor Inge fått en del medlemmer til å være med. Det blir ikke satt
opp liste denne gangen, men han vil komme tilbake til hvordan dette skal ordnes.

Utstilling
For de som liker amerikanske små lastebiler bør ta seg en tur på museet nå.

Loppemarkedet i mai var meget vellykket.
Det var stort fremmøte av både selgere og kjøpere og etter hva jeg forstår så ble det litt
i kassen til klubben også. Det var stort fremmøte av både selgere og

kjøpere og etter hva jeg forstår så ble det
litt i kassen til klubben også.

Tolleiv HøIland tok dette bilde av både
kjøpere og selgere i aksjon. Selv glorde
red*tøren to gode kJøp, en " flunkende
ny " gammel takgrind og en billig
trappestige.

NYE BILDELER FRA BILTEMA
Vi har fitt inn et stort parti med deler fra Biltema. Det gjelder blant annet clutsjer,
drivledd, pakninger og mye annet snadder. Deler tllLada, Mercedes, Japanske biler og
mange andre bilmerker. Det dreier seg mest om deler fra begynnelsen av 80 årene.

Det kan være en god mulighet til h fe
seg billige deler til bruksbilen. Ta
kontakt med Andreas på delelageret
på telefon 5167 4145 for en god
handel !!!!!!
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Redaktørens ord
Hei igjen alle medlemmer av Gammelbilens venner !

Det har vært mye gammelbil på veien i perioden fra
siste utgivelsen av bladet til det du nå fikk i postkassen.
Gammelbilens Venner har virkeligtatt i et tak - styret
og de trofaste medhjelperne skal ha takk for det !

Vårsesongen startet med den " engelske uken " som var et prosjekt hvor klubben bidro
med å skaffe tilveie et spekter av engelsk produserte biler. Utstillingen foregikk på
parkeringsplassen til Oljemuseet i Stavanger. Det dukket opp mange biler som jeg ikke
var klar over fantes i disfriktet vårt. Og så var det loppemarkedet på Ree ved museet som
var neste innsats- og etter hva jeg forsto var besøket veldig bra. Deretter fulgte
Vestlandstreffet som også ble meget vellykket. Når du leser dette har du kanskje også
vært på grillfest på Lima gård.

Egentlig har jeg mye stoff å velge i etter at jeg har vært med på det meste av det som
skjer. Utfordringen er å presentere det slik at vi alle finner det interessant. Jeg regner med
at bilder som viser hvilke biler vi har i distriktet er noe- og hvilke mennesker som knytter
seg til disse. Jeg har også denne gangen funnet frem noen bilder fra gamle dager som kan
gi litt nostalgi for de som har kjørtbil en stund. Salgsannonser er det lite av og jeg tar inn
den infoen som blir sendt til meg.

Som sikkert noen har fått med seg har redaktøren restaurert en Rapid 1960 modell. Og tro
meg - disse er det ikke mange igien av i dishiktet eller Norge for den del. Jeg har gåt|t å
mast på de jeg traff om de kjente noen som hadde deler til Rapid osv., men ikke noe
respons. Men her en dag kunne en kollega fortelle at det sto en Rapid rett ved Hundvåg.
Og nå står den hjemme i hagen min. Det er slikt som dette som gir glede til gammelbil
hobbyen.

Onsdagsturene fra Holiday Motell, hvor cabriolettene har sitt domene, fortsetter som før.

Nå blir det opp til hver enkelt medlem hva det skal bli ut av sommerens muligheter for en
gammelbilentusiast. Kjør på treff og skriv noen ord til redaksjonen - eller du har et
blinkskudd av et bilde som bør komme alle til del via Spilehjulet.

GOD SOMMER!!

Med hilsen
Redaktøren

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



9ø*me[6i[ens'/enner [ø i år'/estfønf,s -
trffit titsuff,af, LaRSes[ottet på Linf,um
v ør sømfing sstef,et for ørrclng ementet,

Klubben har igjen vist at de har et godt team som kan dcttc rned å

igangsette og få gammelbilintusiastene til å sette seg bak rattet i sin

veteranbil. Over 80 biler deltok iløpet og det var fra den minste

NSU-en til den største VOLVO lastebilen som ble presentcrt

i Sand sentrum lørdag 14. junr.Løpetvar lagt opp i samarbeide med

Suldal Reiselivslag og turistkontor, samt Næringsforeningen i Sand.

Spilehjulets utsendte medarbeider med
følge hadde lagt opp fil e følge løpet for å
ta bilder fra sin golf I cab. 1980 modell.
Litt for ny bil til å være med ph Løpet. Da
vi fredag kveldkjørte i land på Strand fra
Oanesferja begynte eksosanlegget å bråke
og vi fant det best å returnere å skifte bil.
Dette gjorde at vi ble forsinket og kom
ikke frem til lakseslottet før nærrnere kl.
1100. På turen over fiellet hadde vi et

styrtregn som ikke ga de beste utsiktene
for treffet. Da vi kom inn i slottet var det
alt god stemning blant de som hadde valgt
åta inn fra fredagen av. En imøte -

kommende vert hadde klar varrn suppe til
nattmat.
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Tekst og foto: Kåre G. Sem
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Før Kolbeinstveitstunet var det en post hvor veien dit hadde en nedstigning som ga et

tidsriktig bilde i forhold til våre biler. Jeg har IatI noen bilder av løpsdeltakerne på veien
og vi ser en flott Volvo Bamse fra 1960 eiet av Trygve fuak fra Itsvåg på Sandeid og Jan

Victor Jakobsen fra Tjelta i sin Hupmobile Century Mfra 1929. Det er så stort utvalg av

kjøretøy som jeg har lyst til å gjengi for medlemmene, og jeg har valgt ut noen som kan gi
et inntrykk over bredden i anangementet.

Volvo Bamse 1960 modell Hupmobile fra 1929

Lprdags morgen er deltakerne i gang med å tørke
av bilene etter nattens regn. Til hpyre i bilde er
det en Studebaker Gold 1957 modell, eier Karsten
Hjortland fra Ulset, som få, sin pleie fgr det
kjpres ned til Sand sentrum fo, oppstart.

Chevrolet Clwb S 1931 modell, eier
AIv Harald Vistnes Stavanger

Starten går og alle de

andre deltakerne gJØr

seg klar ute på kaien.
Turen videre går ut av

sentrum og langs Lågen.
På Kolbeinstveittunet er
det lagt opp med suppe-

stasjon for deltakerne.

Herfra var det også
mulig å ta seg en tur
med Suldalsdampen for
de som ville det.

F ort,s etter n.este,si.rJ e

Bildet er tatt når " Suldal " legger til
kai ved Kolbeinstveitstunet for å ta om-
bord passasjerene.

Dette motivet setter oss tilbake til den tiden disse

bilene var å se på veiene våre. En engelsk
Standard Vanguard II estate fra 1954 og en

Mercedes Benz 220 a fra 1956 som passerer

hverandre på en bygdevei. Dette er biler som

tlIhører medlemmer i Gammelbilens Venner.

Det deltok også en del små lastebiler. En god del
små og store åpne sportsbiler var representert. På

Kolbeinstveitstunet ble bilene parkert og
deltakerne kunne få seg litt mat og en tur med
" Suldal " eller ge å inspisere I<1øretøyene som var
nye ph arenaen. Mange av bilene er trofaste slitere
i de fleste Vestlandstreffene som arrangeres.

Fortsettelse neste side

9
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Og så var det festmiddag og utdeling av premier. Lakseslottet ble for lite til å kunne
servere inne til alle påmeldte så styret hadde vært forutseende til å ta med et stofi telt til
anledningen. Her var det plass ! Og hvilken stemning det ble - en innleid "opp med humøret
" og vitseforteller, som presenterte seg som " Han utante ", var innleid for anledningen.

Det ble servert hjortesteik og folk kunne forsyne seg både en og to ganger. Og så var det
premieutdelingen. Formannen i Gammelbilens Venner Leif Skare sto for premieutdelingen.

Det ble utdelt en premie til den mest uheldige deltaker og den gikk til Phillip Albers fra Sout
of England som mistet hjulet på sin A Ford ved ankomst til Suldal. Lørdags ettermiddag var
bilen igjen på veien takket være gode medhjelpere.

Serveringsdamer i riktig antrekk

Vinnere på Vestlandstreffet 2003 ble følgende:
Spørsmål
1. plass Einar Slettetveit fra Vinje med 98 poeng
2. plass Erling Hetland fra Haugesund med 98 poeng
3. plass Trygve Årak fra Sandeid med 97 poeng

Beste Ekvipasje
1. Sissel M. Romslo fra Haus
2. Per Kaldheim fra Sandeid
3. Ricard Riim fra Bergen

Lengste reise
Geir Veland fra Dalane på Lindås

Mest uheldige
Phillip Albers fra Sout of England
Det var vel han som hadde den lengste reisen, men han
deltok ikke lIøpet med A forden da den ikke var i
stand til å kjøre.

Premien til alle var en innrammet reproduksjon av plakaten
som ble presentert av Thomas Cook reisebyrå i London på
1800 tallet av veien fra Stavanger til Odda. På bilde under vil
jeg presentere Hasso Iwolit m/frue som representanter for
den gode stemninsen oå treffet.

deler ut premien til PhiIIip
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Sjefspsykolog Willi Å. C. Rusten
dukket uventet opp i reduksjonen
med en forsknings rapport - Ei
utreeing om psykriutriske lijngør i
veterøn bilkrinsar.
Han er forskar ved psykologisk institutt påt

Blinderen og har satt seg dypt inn i materien.
Vi utvekslet en del synspunkter på det åt gi
seg over til veteranbilhobbyen. Før vi i
redaksjonen visste ordet av det var han i
gangmed et engasjerende foredrag om alle
di andre sine suptomer.

VI gir Sjefspsykologen ordet:

Eg har lenge hatt mistanke om at psykiatriske lidingar har vore sterkt utbreidde i veteranbil
krinsar. Etter intens gransking og observasjon av ein del tvilsame kasus, har forskinga
komme fram til at det gjeld ein sjukdom som på folkemunne blir kalla gammalbildilla (sakalt
automqni).

Det fins niange grader av sjukdommen, frå den lettare forma (automani simplex) til den

alvorlege, "schizofrenia multiplexa addendum automecanica", som medfører at personane

kjøp fleir og fleir forkjellege bilar medan dei gjøyme dei vekk på forskjellige stadar.

Sjukdommen startar ofte med periodar med dagdrøyming, og tendens til å blande røyndom
og fakta. Pasienten les og studerer veteranbilblad, bilsjildringar, brosjyrar og annonsax, og
ligg ofte vaken om nettene og grublar. Og er gjerne noko sløv og ukonsenhert på jobben.

Om kveldane, krinsar han kvilelaust omkring påjorder og garasjar. Ein har observert hardt
angrepne tilfelle ståande apatiske i timevis å glane inn på bilopphoggerier o1.

Denne første fasen, initialfasen som forskarane kallar han, er også ofte prega av familie -
konfliktar. Pasienten har tendens til a sjå bort fra økonomiske realitetar, og blir ofte svært
aggressiv dersom ektefelle eller born ytrar tvil om det fomuftige i veteranbilplanane hans.

I den neste fasen glir pasienten djupare inn i sjukdommen. Han har fått tvangstanken at han
berre må kjøpe veteranbil. Han er inne i ei eksistensiell krise, og opplever tilværet slik at han
ikkje kan leve på ein meinings$,lt måte utan. I denne fasen er det fleire variantar av
sjukdommen. Vi konsenkerer oss om den mest alvorlege:

Der pøsienten kjem på den ideen at han vil haførkrigs bil.

Dette og mer til vil du få på neste side------bla om

11
Teltet er lesses opp på Borgvarden

10
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Der pasienten kjem på den ideen at han vil ha førkrigs bil.

Her kan ein nemne fleire tilstandar som t.d. glassfiberfobi, skjevebremsnevrose, owatrol-
kompleks, og meir alvorlege ting som eikehjulmani, svinghjultraume og sideventilpsykose.

(Gigantomani)

Dei mest tragiske tilfella hvor pasienten tek til å interessere seg for støne bilar blir kalla
<gigantomana automecanicD), og artar seg som ei form for stormanns galskap. Pasienten
misser kontakten med røyndommen og kjøper ein større bil, dollarglis e.l, helst av dei aller
største med ljos på taket.

I denne, spelar det inga rolle om bilen veg 20 ton og ikkje får plass i garasjen. Ein frostsprengt
V8 fra 1930, rotna treverk og gjennomrusting er berre bagatellar. Han er full av optimisme og
arbeidslyst. Han går til innkjøp av store mengder verktyg og gyv på med dødsforakt. Pengar

spelar inga rolle lenger. Kone og born blir statistar i dette menneskelege dramaet.

Fra no av gar pasienten kledd i kjeledress det meste av dygnet. I alle lommer har han
skiftenøklar, skrujarn, boltar, hoggjern, tvistdottar og oljeflekka sigarettsneipar. Han er alltid
skiten, og har fullt av skrubbsår på hendene og i andletet og negla hans er svarte.

Etter kvart blir han totalt ute av stand til å samtale fornuftig om andre emne enn bil. Når kona
ber tynt om a få ein tiar til fiskebollar, så pass ungane ikkje svelt i hel, ser han fråværande på
henne, grev i kjeldresslomma og gir henne to stoppskjevar og ei dørhengsle.

Så angst og depresjonar; Dette må vi ta på alvor ( redaktørens anmerkning) --- neste

nummer av Spilehjulet vil bring mer zv Sjefspsykotog W/itti Å. C. Rusten
beretning!!!!!

SPILEHJULET 2-2003 organ for Gammelbilens Venner

2OO2 MOPEDEN ER 50 ÅN I dCI I
Tekst: Ole-Petter Aareskjold Foto: Hans Tore Bråten, Stig O. Bakkan og Ole-Petter Aareskjold

Ju tenk, nå er mopeden alt blitt 50 år.
Det hele startet i det herrenes år
1952. Dette året ble reglene for
motoriserte to hjulinger krøftig endret
over det meste øv Europø.
AIIe Aper kjøretøy med motorer inntil
50 ccm kunne nå kjøres aten
førerkort.

Den fqrste moped modellen fra Øglænd Tempo
Victoria 1952. Eier Tore Kydland

Disse kjøretøyene som ganske raskt kom på markedet var som oftest en forsterket type
tråsykkel som det ble montert inn en eller annen form for påhengsmotor.
Den politiske avgjørelsen som var opptoget til endringen i lowerket var en avgtrørelse som
hadde meget stor betydning for veldig mange mennesker på denne tide. Som de fleste kjenner
til så var bilsalget på denne tiden underlagt restreksjoner. Det betyr at om en ønsket seg en bil
så måtte man søke myndighetene om dette, i tillegg så måtte man begrunne behovet for bil
noe som ikke var like enkelt da kravene for behov var meget høye.

Tempo Handy den andre type moped fra
Øglænd. Eieren Per Nygaard har nå overlatt
Handyen til Øglcends museet.

I tillegg til høye behovs krav så var biler i
etterkrigstiden meget dyre, dette sett i forhold til
datidens lønninger.
Utvalget og merkefloraen var også helt annerledes
enn vi er vant med i dag. Markedet, besto i meget
stor grad av biler produsert r Øst-Europa Bilen i
etterkrigsårene var i liten grad utbrett blant vanlige
familier i Norge. Med mopedens inntog på
markedet fikk vanlige folk anledning å kjøpe
motoriserte L<1øretøy til en rimelig pris. Vanlige
folk fikk altså anledning til å kunne bevege seg

over stØffe strekninger uten å måtte bruke de

kollektive transport metodene. Norge ble rett og
slett mer mobilt.

Øglænd hadde vært inne på det Norske motorsykkel
markedet i noen år allerede. Øglænd startet produksjon av
motorsykler allerede i 1 93I og før dette hadde firmaet i noen
år drevet import av lettere motorsykler frablant annet
England. Med sine 2l åxs erfaringpe motorsykkel siden var
det bare naturlig at de kastet seg inn i kampen om moped
kundene da lovendringen kom sommeren 1952.

t2 13
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Tekst Kåre G. Sem

Jeg har alltid hatt lyst til å presentere bilder fra gamle dager, selvfølgelig mener jeg da

med biler på. Jeg har valgt ut et postkort som ble kjøpt i Volda på en avsides landhandel i
1996. Her har vi både pensjonat, buss, lastebil og stasjonsvogn. Og så har jeg tatt med en

kollisjon på femtitallet i krysset Taugaten og Karlsminnegaten i Stavanger mellom en

folkvognsbomme og Mercedes snutelastebil. Mange kjenner nokk igjen spissteltet.

Øglænd kom raskt på markedet med sin
første Tempo moped. Den fik navnet Tempo
Victoria. Dette var som hos de fleste av

konkurrentene en forsterket sykkelramme
med en påhengsmotor. Motoren ble kjøpt fra
Victoria verket i Tyskland. Dette er en liten
og enkel motor pe 38 ccm og I hk med en

topp hastighet på 25-30 km i timen.

Utviklingen gikk raskt videre og allerede ånet

etter kom en ny modell som så med ut som

en moped. Dette året ble også begrepet
"moped" tatt i bruk.

Etter sigende så skal navnet moped
ha sin opprinnelse i den ekle
forkortelsen at dette er en

motorisert sykkel (Mo) med
pedaler (ped) dermed fikk vi
begrepet som alle kjenner (Moped).

Men tilbake til Øglænds modell
utvikling. Den andre modellen fikk
navnet Handy. Trolig har dette

navnet sin opprinnelse i at denne
var meget hendig i bruk og design.
Handy modellen fikk en Sachs

motor ph 48 ccm og 1 ,25 hk.
Toppfarten på denne ble beregnet
til 3 5-40 km i timen og den hadde

kun to gir. Handy ble produsert i
perioden 1953 til 1 957 .

Tempo Handy hadde selvsagt også
pedaler og dette var en stor fordel i
oppover bakker da en kunne hjelpe
motoren med at man trådde i tillegg
til motorkraften.

I forbindelse med introduseringen
av Handyen ble det laget reklame
foto, dette var i seg selv ikke noe

spesielt. Det spesielle her er at det
for første gang fra Øglænds sin side
ble fokusert på åL bruke kvinner i
reklamen.

For å utnytte muligheten til å gjengi
de flotte fargebilden ph fargesidene
har jeg valgt å fortsette i neste
nummer av Spilehjulet med
historien fra Mopedens
hundreårsjubileum

På postkortet som antakelig er fra
slutten av femtiårene, fotograf
Brudevoll, kjenner jeg igjen
snutebussen som en Volvo. Bussen

er merket på siden som at den
tilhører pensj onatet. Stasj onsvognen
er en Vauxhall og lastebilen er
muligens en Volvo det og ?

Mopeden er veffe å gienkjenne.

Det må ha vært en riktig hard smell
som har fått folkevognsbomma over
på siden i motsatt kjøreretning.
Mercedesen ser ut til å være en

tungvekter.

Taugaten var en slags hovedtrase
over Storhaug som forbandt
industristrøket i varmen fra
Haugesundsgaten videre opp til
Nedstrandsgaten og ned til
Lagår dsbroen ved kj erkegården.
Her var det ofte kollisjoner.

Bilde er tatt av Knut Sigve Stensland

Spisstelt var vanlig på den tiden.
Legg merke trl at de har med
luftmadrasser til å ligge på. Bilen er
en Chevrolet Power glide fra I951.
Bilen gikk i Stavanger helt frem til
1969 da den ble solgt i meget god
stand.

Bilde er tatt av Knut Sigve Stensland
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