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Ønskes innsendte bilder i retur m,1 
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Bildet på forsiden er fra et av de siste klubbmøtene på museet på Bryne høsten 2003 
Bildet er tatt av Kåre G. Sem. 
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I Formannens ord I 

Skrivende stund er den 7. mars, det er begynt å bli 
lysere dager, det minker på saltet på veiene og det 
nærmer seg tiden når vårsjekken står for tur. Onsdag 
den 14 April arrangeres den første onsdagsturen i år. 
Den går som vanlig fra Holiday i Åsedalen 

For de av dere som ikke har fått gjort "litt forskjellige småting" som skulle vært gjort før 
neste sesong, så er tiden inne til å trekke presenningen av og spandere et par timer på 
doningen som gir så mye glede i sommerhalvåret. 

Siden forrige Spilehjul har det vært et usedvanlig høyt aktivitetsnivå i klubben. Det er med 
stor glede styret registrerer dugnadsinnsatsen fra medlemmene i forbindelse med nye 
klubblokaler og museum på Bråstein. Dugnadene går hver tirsdag fra 18:00-21:00 og hver 
lørdag fra 10:00-15:00. Vi har arrangert innkalling av innsats ved å dele medlemslisten i 4 
like store deler, og satt fire av styret til å ringe. Tilbakemeldingene fra de som ringer er svært 
positive, i tillegg får vi telefoner fra medlemmer som spør om ikke de skal få være med på 
dugnad. Dersom du ikke har fått noen oppringning enda, så har du sikkert et etternavn et 
stykke ut i alfabetet, og vi lover at du skal få være med. Dessuten er alle medlemmene 
velkomne på dugnadskvelder om så det bare er for å se hvordan det går, miljøet på Bråstein 
er kjempebra!! . 
I løpet av denne måneden vil klubblokalet være ferdig innredet og klar for malerarbeider og 
utsmykning. Kjøkken og toalettrom er også på god vei, og den gjengen som tar seg av 
utstillingen har kommet til endes av planleggingen og skal ta fatt på den praktiske delen av 
jobben ganske snart. Det er gjort et stort arbeide på den elektriske installasjonen, og nok en 
gang er det riktig å n~vne Oskar sin innsats i denne sammenheng; han er kort og godt 
nummer 1. Den gjengen som har tatt seg av delelageret har og gjort en kjempeinnsats, vi har 
fått nytt tak, hyllene er på plass, og varene er i ferd med å finne sitt nye lagersted. 
Med det tempoet vi har nå skulle det la seg gjøre å holde den tidsplanen som er lagt opp. Det 
er derfor med stor forventning vi ser frem til den planlagte åpningen i slutten mai . 

5'1.ncfre vår og sommeral(tiviteter finner au oversil(f over inne i 6faaet, bortsett fra 
onsaagsturer og gri[{Jest i juni li.ar vi, på grunn av innsatsen på 'Bråstein, il(~ fagt opp ti[ aen 
store al(tiviteten, men vi l(pmmer sterf;f igjen!!! 7/i snal(l(es på 'Bråstein! 
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PORTRETTET - Leif M. Skare 
Tekst: Ole P. Rosland Bilder: Ole P. Rosland og Leif 1\1. Skare 

Leif M. Skare er 1948-modell. M-en står forresten for Mikal. Så vet vi det og. 
Undertegnede har faktisk vært kollega med Leif i mange år på Laerdal Mcd ical 
på 90-tallet uten å vite hva M-en stod for. 

Leif er gift, har to døtre og en sønn. Familien bor i Regimentsveien på Madla, 
der de bygget seg hus i 1975. Leif er utdannet maskiningeniør fra Newcastle i 
England. Leif er for tiden formann i GV, noe han har vært de siste 3-4 årene. 
Leif er en staut kar som styrer klubben med stor autoritet og en stødig hånd. 
Som mangeårig leder / direktør i ulike lokale bedrifter vet han å dirigere sine 
tropper for å få ting til å skje! 

Leif har opp gjen
nom årene deltatt på 
utallige veteran
billøp / treff. Bildet 
til venstre viser 
noen av start
nummerne som var 
hengt opp i 
garasjen. Vi så flere 
rundt om på vegg
ene også. Mange 
gode mmner er 
sikkert knyttet til 
disse treffene! 

Leif har vært interessert i biler i allefall fra han var 18 år. Da fikk han sin første 
bil , en Ford Anglia fra 50-tallet. Denne ble kjørt som bruksbil i mange år, bl.a. 
ett år mens Leif studerte i England. På denne tiden var Leif veldig fascinert av 
Citroen Traction Avant. Helt tilfeldig, da han en dag var på besøk i camping
vogna til svigerforeldrene gjorde svigerfar ham oppmerksom på at en liknende 
bil (iallfall utseendemessig!) sto annonsert i Stavanger Aftenblad. Leif kjøpte 
like godt denne bilen. Det var en Mercedes Benz 1952-modell l 70SV. Året var 
1973 . Leif har bilen ennå. Bilen er meget original og har bl.a. en 4-årig historie 
som "prøvevogn" hos Hegre Auto som på 50-tallet var MB-forhandler. En 
kuriositet med denne bilen er at det er logget alle bensinpåfyllinger på bilen 
siden 1956! Leif mente at siden det var så komplett logg på bilen da han kjøpte 
den, så fikk han vel fortsette! 
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Like etter Tronåsenløpet i 1986 kjøpte 
Leif en Nash 400 1935-modell på 
sørlandet. Bilen var i dårlig stand og Leif 
har brukt mer enn 2000 timer på å 
restaurere den mellom 1986 og 1991. 
Bilen som er av type stor, fremstår i dag i 
fargene grønn og gul, og er for tiden 
utstilt på veimuseet på Lagårdsveien i 
Stavanger. 

Leif bygget for en del år siden sin 
drømme-garasje. På bildet til venstre er 
Leif i sitt rette element; i garasjen! 
Garasjen er på hele 77 kvadratmeter med 
minst 3,5 meters høyde. Her har han både 
biler, verktøy, to-søylet løftebukk, 
verktøymaskiner og arbeidsbenker. Jeg er 

sikker på at det er mange bilentusiaster som lett kunne misunne ham denne 
mekkeplassen. Leif bruker garasjen både som verksted og lagringsplass for to av 
sine Mercedeser. 

Leif forteller oss at han har hatt en god del biler, både tyske, engelske og 
amerikanske. Leif mener at tyske biler har mer gjennomtenkte løsninger og er 
laget for å vare. Mercedes Benz er uten tvil favorittmerket til Leif, men han har 
også et godt forhold til Opel. For tiden har han 3 stk. MB og en Opel. Senere i 
uka får han to MB'er til! Leif har nemlig gått hen og kjøpt to gamle MB 220A 
cab restaureringsobjekter fra 1952 på auksjon på Internett. Bilene kom i en 
container fra Holland et par dager etter at denne historien ble skrevet. Gjett om 
Leif er spent? Han gleder seg veldig til å gå løs på dem. Leif sier at disse bilene 
er ekstremt dyre når de er i god stand. Priser helt opp i 1,2 mill. har han sett! 
Han vil ikke ut med hva han har gitt for dem, men han regner med at han 
kommer til å restaurere den ene og selge den andre. Leif hugget for ikke lenge 
siden en MB 170. Mange av delene han har tatt vare på fra den passer på 220-
ene, så det er jo ikke så dumt utgangspunkt. 

Leif kom med i Mercedes Benz Klubben Norge veldig tidlig, allerede året etter 
oppstarten i 1978. Ikke lenge etter ble han også medlem av GV. Leif var også 
formann i GV en periode tidlig på 80-tallet. 

5 fortsetter neste side 
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De senere årene 
har "turbilen" til 
Leif og kona vært 
en MB 230SL 
pagode fra 1965 
som sees på bildet 
til venstre. Denne 
bilen har de årlig 
dratt på langtur med. 
Turene har gått til 
Tyskland, England, 
Sverige, Østerrike / 

Italia og Danmark/Sverige.lår planlegger de en tur til Wales. Leif har planlagt å 
besøke Adensfield, hvor den populære serien "Med hjarta på rette staden" spilles 
inn. God tur sier vi! 

Leif liker godt å få ting til å skje. Han var meget sentral bl.a. med å arrangere 
fjorårets Vestlandsløp på Sand. Leif mener arbeidet som ligger bak slike 
arrangement ikke betyr noen ting så lenge frammøtet er bra og folk gir uttrykk 
for at de koser seg. Leif synes det er trist når folk i klubben forsøker å få til ting, 
og medlemmene ikke stiller opp. Akkurat nå er Leif mest opptatt av å organisere 
rundt det nye museet til GV på Bråstein. Leif uttrykker at han er svært imponert 
og glad for den enestående dugnadsånden og innsatsen som for tiden utvises i 
arbeidet med museet. Leif har et håp om at museet kan åpnes i slutten av mai 
2004. Da blir det stor fest! 
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Her er Leif sin 
fine originale 
Mercedes l 70SV 
fra 1952. Bilen 
var de fire første 
årene "prøve
vogn" hos 

MB-forhandler 
Hegre. Leif har 
hatt bilen siden 
1973. 

I 
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Redaktørens ord 
Hei igjen alle medlemmer av Gammelbilens venner! 

Det er museet på Bråstein som for tiden er samtaleemnet 
til medlemmene i Gammelbilens Venner. Men Spilehjulet 
må gå sin gang med de dekk-ende repotager fra 
Stavanger og omliggende distrikt. 

Klubbkveldene har vært kombinert med dugnaden på Bråstein. Det har møtt opp mange 
medlemmer. Spilehjulets utsendte medarbeider har ivrig fulgt opp arbeidet med åta bilder 
av de arbeidende- og særlig har han prøvet å få festet elektrikeren til databrikken, men han 
sto aldri i ro til å kunne gi et skarpt bilde. Det hadde vært artig å kunne fått med åpningen 
av museet i sommerutgaven av Spilehjulet som kommer ut til fellesferien . 

Forsidebildet er ikke det mest kreative denne gangen, men jeg syntes at det var spesielt 
med dette utvalget av medlemmenes biler som ble tatt med til klubben en av de siste 
møtene på Bryne. Dette var de mest aktuelle bilene i dette distriktet. Tysk Ford og engelsk 
mangler . Sekstitallets luksusbil Mercedes 220sb, "nokk en Rapid" fra midten av 
femtitallet til midten på sekstitallet. Og alles kjære Volvo PV, Opel rekord fra 
begynnelsen av femtital let, igjen en Opel rekord fra ca 1967, Chevrolet 1931, mercedes 
1967-75 og Opel kapitan 1960 ?. 

Opphevelsen av bilkjøpreguleringen, som varte helt frem til 1960, var et vendepunkt i 
bilhistorien i Norge. I den forbindelse økte bilmengden i distriktet. Etter hva jeg fikk med 
meg var det mye bruktimporterte folkevogner, Ford 17 m, Opel rekord og Austin som ble 
den vanlige borgers fremkomstmiddel. Det er vel feil å si "fremkomstmiddel". Folk 
vasket, pusset og gnikte på bilene som om det var et møbel. Så frem til, poenget. Det er 
fremdeles en del av disse bilene i god stand blant medlemmene. Hadde det vært en ide å 
få tatt bilder og skrevet en del om hver enkelt bil i bladet? Dere der ute, ta kontakt med 
redaktøren så kan vi treffes åta bilder, få frem og skrive ned særegenhetene med den 
enkelte biltype. Også Saab, Fiat, Volvo og Mercedes etterlyses til forevigelse i 
Spilehjulet!!! 

Før privatbilismen var det næringer i samfunnet som trengte avløser for hesten. Det er 
naturlig å tenke på virksomheter som "Posten , brannvesen, hermetikkfabrikkene og 
personbefordring" Doktoren og fabrikkeierne hadde tidlig privatbiler. Har du en bil som 
har gått i "Næring" ta kontakt med redaktøren. 

Under spalten "Gamledager" har jeg denne gang tatt med bilder fra albumet til familien 
Berge. Albumet har noen blinkskudd fra langturer som vil bli vist i senere nummer. 

Jeg har ikke glemt "Info". Det kommer lite inn for tiden. Ta kontakt om du vil ha inn noe. 

GOD PÅSKE Med hilsen Redaktøren 
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BMW'S KLASSISKE BOKSERE: MOTORSYKLER FRA 70-TALLET 
SOM ER I FERD MED Å BLI ETTERTRAKTEDE VETERAN

MOTORSYKLER. Av Ole Petter Rosland 

Bayerische Motoren Werke eller BMW begynte å produsere motorsykler 
allerede i 1923, hele fem år før den første bilen forlot samlebåndet. Allerede den 
første modellen, R-32, hadde en 2-sylindret bokser-motor og kardang drift, slik 
som alle klassiske BMW-sykler har helt fram til i dag. Disse motorsyklene fikk 
raskt et renome som svært driftssikre og solide. Det blir sagt at over halvparten 
av alle BMW-motorsykler som er produsert siden 1923 fremdeles er kjørbare. 

I 1969 annonserte BMW en helt ny serie motorsykler med betegnelsen /5. Dette 
indikerer 5.generasjon av bokserne. Disse syklene var de første BMW-ene med 
en enklere, moderne teleskopgaffel , slik de fleste motorsykler lages i dag. 
Modellene var R50/5, R60/5 og R75/5. BMW lanserte med /5-serien for første 
gang en motorsykkel med en farget lakkering. Tidligere ble alle BMW sine 
motorsykler levert med svart lakk! I 1974 tok /6-serien over med R60/6, R75/6 
og R90/6. I tillegg ble det laget en meget sportslig og ettertraktet jubileums
modell som het R90S fra 1974 til 1976. Fra 1976 tok /7-serien over. R90 gikk ut 
og Rl00/7 kom isteden. Merk at en for å få slagvolumet må gange betegnelsen 
med 10. D.v.s. at R90S har en 900ccm-motor. 

Disse klassiske motorsyklene fra 70-tallet er i ferd med å bli ettertraktede 
veteransykler, både på grunn av sin solide konstruksjon og sine gode og sikre 
kjøreegenskaper. Det er ikke for ingenting at politiet f.eks . i Norge foretrekker 
BMW-motorsykler. Deletilgangen er relativt god og deleprisene ganske 
gunstige. BMW har opprettet en egen avdeling som skal ta seg av å fremskaffe 
deler og informasjon til de gamle motorsyklene (og bilene!): Mobile Tradition 
heter den. Bl.a. utgis det en CD med oversikt over delene til alle de gamle 
modellene. 
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Forfatterens BMW Rl00/7 
1978-modell. Dette er den 
enkleste modellen av RI 00. 
En kan også få RlOO med 
forskjellige kåper. De heter 
da S, RS eller RT avh. av 
kåpens størrelse og tiltenkte 
bruk. 
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Fremdrift nytt klubb- og museumslokale på 
Bråstein ved E39. Tekst og foto: Kåre g. Sem 

Rogaland Bilmuseum 

Arbeidet med å kle møterommet med veggplater 
er i full gang. Egil konsentrerer seg om måltaking 
for hullet til koplingsboksen for strøm. Og det er 
antakelig arbeidsplan legging som er i gang på 
bildet under. Eller foregår det noe spennende 
rundt den siste veggstolpen ? 
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Spilehjulets utsendte medarbeider har 
her fanget opp historiske milepæler for 
ombygningen. Demontering av kjøkken 
for å få plass til større toaletter, kjøkken 
og garderobe. Og tør vi ta bort den siste 
veggstolpen - Hallvard sjekker - her må 
det forsterkning til. Odd Kåre er enig. 

Gulvet er ferdig belagt med parkett -
lamminat. Elektrikeren har gjort en 
kjempejobb og jeg har mange bilder til 
en senere anledning. Delelageret skal 
også inspiseres av Spilehjulet og dere 
vil få en presentasjon senere 
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LMK's FORSIKRINGSTILBUD FOR 
VETERAN KJØRETØY 

4 gode grunner for å forsikre sitt kjøretøy gjennom 
LMK: 

1. Markedets beste forsikring for veterankjøretøy. 
2. Med to eller flere private skadeforsikringer i lf 
Skadeforsikring , får du store rabatter på premien. 
3. Du fører provisjon/verdier tilbake til din egen klubb . 
4. LMK får en styrket økonomi i satsningen på å bedre 
forholdene for klubber og enkeltmedlemmer, og får dermed 
mindre behov for finansiering via medlemsavgiften. 

LMK-forsikring: Tariffer og egenandeler 

Vedrørende Heiforsikring har disse kjøretøy 
samme premie som Bil: Traktorer, Weasel, 
Tanks, Brannbiler, MC og Motorredskap. 

Prod. år Prod. år forn 

LAGERFORSIKRING 
Særvilkår 213 

Førsterisikoforsikring, alle , 
verdi inntil kr. 50 .000,-

Tillegg pr. kr. 10.000,- ut over kr. 50.000,

RESTAURERINGSFORSIKRING 
Særvi lkår 212 

Førsterisikoforsikring, 

Bil, verdi inntil kr. 250.000,

MC, verdi inntil kr. 120.000,-
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tom 1960 tom 
1959 1974 

150,-

50,-

150,-

50,-

200,- 200,-

100,- 100,-
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HELFORSIKRING 
Særvilkår 211 

Omfatter trafikk-, fører- og passasjerulykke samt 
kaskoforsikring inkl. redning fra hele Europa : 

Bil, verdi inntil kr. 150.000,

Bil , verdi inntil kr. 200.000,

Bil, verdi inntil kr. 250.000,-

Tillegg pr. kr. 50.000 ,- ut over kr. 250.000,-: 

Heiforsikring på mopeder og førkrigs 98 ccm MC 
- premiekostnad er ½ Ansvar/Kasko-premie . 

SPESIELLE FORSIKRINGER 

385,-

90,-

395,-

575,-

755,-

180,-

Kaskoforsikring for tilhengere: 2 °/oo - minimum kr. 40,-

Helforsikring for Sports- og Racervogner 
under deltakelse i Historie racing : Spesialtarifferes 

EGENANDELER 

Kaskoskade: 

Kaskoskade når fører ikke er husstandsmedlem, 
eller ikke har LMK-forsikret kjøretøy: 

Kaskoskade ved deltakelse i Regularity-løp: 

Brann-, tyveri- , og glass: 

Redning i Norge: 

Redning i utlandet, til verksted: 

Redning i utlandet, hjem: 

Redning ved deltakelse i Regularity-løp: 

Restaureringsforsikring : 

kr. 2.000,-

kr. 5.000,

kr. 5.000,

kr. 750,

kr. 200,

kr. 200,

kr. 500,-

50 % av total kostnad 

kr. 2.000,-

Ta kontakt med vår forsikringsrepresentant Leif Skare for flere opplysninger 
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Volkswagen 1300-1966 modell Eier Sverre Olsen 

Foto bilde under: Ole-Peter Rosland 

Det er folkevogna som er i fokus for tiden hos Sverre 
Olsen. Han har andre bilmerker i stallen også. Spesielt 
må nevnes at han er en aktiv mann i både 
Gammelbilens venner og Mercedes Benzklubben. I 
denne reportasjen følger vi ham gjennom Sjøorm løpet 
2003 . 
Bobla er en 1966 modell og har gått i distriktet i alle 
år. En tysker, bosatt i Sandnes, kjøpte den ny og hadde 
den i mange år. 
Motoren ble skiftet før Sverre overtok bilen. En 
renovering har vært på gang i de siste årene, da blant 
annet med nye skjermer og ny fornikling på 
støtfangerne. 

1966 modellen var det siste året at bobla hadde sin 
opprinnelig form. Det som kjennetegner denne 
årsmodellen er at den fikk flate hjulkapsler. At Sverre 
sin har de gamle skulle bety at de fremdeles brukte 
samme felgen. Denne bilen har også bakvinduer som 
er hengslet. I J 967 kom bobla med vertikale 
hovedlykter i framskjermene og kraftigere støtfangere. 
De legendariske bøttehjulkapslene og smekre femti og 
sekstiårenes støtfangerne var borte for alltid. 

Se litt nøye på bildet under. Der finner du det mest av 
det en kunne pynte med på bobla. Forniklet deksel 
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under dørhåndtaket, 
forniklede skygger over 
frontlyktene og 
amerikanske støtfangere 
med forniklede lydhorn 
på toppen. 
Om de blanke dekslene 
på skjermkantene også 
var ekstrautstyr er jeg 
ikke sikker på. Men se på 
de hjula!! Slik skulle det 
se ut i femti- og langt ut i 
sekstiåra. Aluminiums -
ringer mellom kapsel og 
ytrekanten på felgen. Og 
hvite ringer på dekket. 
NYDELIG BIL! 

Tekst : Kåre G. Sem 
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HA UGE S U N D 

ISO 

VEL,KOMME.N 
TIL 

HAUGESUND 
06 

DET 16, VfITERANBUSSTRfLFF 20 .. -22 .. MAl 2004 

KFUK-M HUSET: 20.-22. MAI 
BUSSKAROSSERIBYGGERNE 

PÅ HAUGALANDET 
- FOTOUTSTILLING 

VEJfRANBll~:~UllSUlll~G 
PÅ RÅDHUSPLASSEN . ·~ 
20.-22. MAI 

DEN NORSKE 
FILMKLASSIKEREN «BUSSEN» 

MED LEIF JUSTER I HOVEDROLLEN, 
VISES PÅ FESTIVITETEN 

TORSDAG KL. 20.00. 

HUSK!!! 
Onsdag den 14. April arrangeres den første onsdagsturen i år. 

Den går som vanlig fra Holiday inn Motell i Åsedalen 
Cab. ogco. 
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SPILEHJULET 1-2004 organ for Gammelbilens Venner 

Invitasjon til 

VossaRudl'n 2004 
Laurdag 22. mai 2004 
"Ei dagsreise i tradisjon" 

Løpet starter kl 12.00. Oppstilling fra kl 09.00. Startområdet er utescena på Prestegardslandet. 
Frå startområdet går løpet sørsida av Vangsvatnet, E 16 til Evanger ( lunsj) oppover Teigdalen 
til Brekk.hus retur via Evanger gamlevegen til Voss. 

Kjøyretøy til og med 1971 kan delta, men komiteen ynskjer å avgrense antallet nyare biler, vi 
har eit maksimalt anta! kjøyretøy på 100 stk .. 

Startkontigent kr. 300,-

1 år har vi valgt Park Hotell Vossevangen som base. Rom bestiller du sjølv på hotellet på 
telefon 56511322. www.vossboking.no 

Stig Kåre Trå er løpsleiar og kan treffes på tlf. 56518577 etter kl.17.00 mob. 97152254 eller 
gkg.traa@online.no 

Trekkferge-Festival i Søgne 2004. 12.juni. Kontaktperson Asbjørn 
Føreid tlf. 38166773 

Sjøorm-løpet 2004 - 10. juli kontaktperson Åsmund Bringås mob. 99229480 

Jonas - treffet i Sandnes 2004. 20-22. August. Norsk tempoklubb 
avd. Sandnes 

Vestlandstreffet 2004, Haugesund 21.22. August kontaktperson 
Gunnar Bang. Tlf. 52843020 

Fullstendig terminliste finner du på www.lmk.no/termin.htm 

OBS! OBS! 

Unngå stopp av Spilehjulet i postkassen - oppretthold medlemskapet i 
Gammelbilens Venner - benytt deg av klubbens gode forsikringstilbud -
betal kontingenten i rett tid. 
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SPILEHJULET 1-2004 - organ for Gammelbilens Venner 

FRA GAMLE DAGER: Tckst: KårcG.Sem 

Bildene er utlånt av familien Berge i Stavanger 

15 

Vi har vært så heldige 
å få låne noen bilder 
fra familien Berge i 
Stavanger. 

L-700 tilsier at bilen var 
hjemmehørende i Stavanger. 
Det er en åpen Chevrolet 
touring 1931 modell, lik den 
Nils Mellomstrand på 
Varhaug har restaurert. 
L-700 skiltserien ble brukt til 
drosjeløyvene i Stavanger 
helt frem til midten av 
sekstiårene. 

Bildene ble ofte tatt i forbindelse med 
utflukter, noe som disse bildene godt 
illustrerer. I den tiden hadde bilene et 
brett bak som kunne slås ned. Her kunne 
en ha stor koffert eller som her et mobilt 
kjøkken. 

Veistandarden ser noe dårlig ut, kanskje 
det er en sidevei. Veibredden den gang 
var 2,5 111. for en kjørebane med 
møteplasser. 

Alle vi som har fått noen år 
på baken kjenner vel til 
Kullimport i Hillevåg. Dette 

, må være tidlig da navnet kun 
hadde en I i kull. Det var vel 
mer vanlig å treffe en lastebil 
på søndagsutflukt enn 
privatbil. Etter felgene på 
bilen å dømme- tror jeg det 
er en chevrolet 1930 modell. 
Det er flott med stående 
kledning på førerhuset. 
Dette bilde må være fra 
Jæren . 



B ØKONOMI 
ECONOMIQUE 

Returadresse : 
Gammelbilens Venner 

Postboks 3029 
4095 Stavanger 

Her har vi en Sandnes 
registrert Austin A35, 
1959 modell , på tur i 
Europa på sekstitallet. 

Bilen er fremdeles i god 
stand og kan beskues på 
Statens Vegvesens 
museum på 
Lagårdsveien i 
Stavanger. 

0 0 

GRILLFEST PA BRASTEIN 
Benytt anledningen til å kombinere 

grillfest og museumsbesøk! 

TIRSDAG 29. JUNI 

KL. 1900 
TA FAMILIEN MED 

I GAMMELBILEN -

GRATIS PØLSE 

OG ANNET SNADDER 

Kjør E 39 til Bråstein. Museet 
ligger ca. 100 meter etter veien 
som svinger til venstre mot 
Aboreet ved Bråsteinvannet. 




