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Formannens ord
I dag viser datoen den 16.06.04, det er ikke mye vi har hatt
av smak av sommer så langt i år. Jeg sitter og håper sterkt
på en bedring i så måte, for i morgen er vi en gieng som tar
ut på ferie til England / Wales i gammel bil. De foregående
år hvor vi har giort det samme har vi vært usedvanlig
heldige med været, måtte værgudene være med oss også i år.
En liten reportasje om turen kan vi sikkert få til når
høstnummeret av Spilehjulet skal i trykken.

Arbeidet på museethar gtffi svært bra, og jeg benytter anledningen til å takke alle som har

vært med på dugnadene for innsatsen. De aktivitetene som det arbeides med nå er selve

utstillingen. Ellers står det noe arbeide igjen på kjøkken, her har Karluf Soma gjort en

kjempeinnsats sammen Finn Marton Gjestdal, og kjenner jeg disse karene rett så kommer
resten av innredningen på plass iløpet av sommeren. Den av oss som definitivt har lagt inn
flest timer for ikke å si uker på Bråstein er utvilsom Andreas Auestad. Han er utrettelig når

det gjelder innsatsen for klubben, og vi har alle grunn til å sende ham en stor takk for
innsatsen!
Den offisielle åpningen av museet vil vi komme tilbake til i eget rundskriv når sommeren er

over, men før så langt er kommet får vi besøk av en tropp med tyske entusiaster som gjerne

vil få en rundtur i museet. Ulrich Indefrey affangerer noe han kaller Scantour hvor turen går

til forskjellige deler av Scandinavia. Han var her med en gjeng for fire år siden, som sikkert
noen av dere husker, nå har han på ny lagt turen til Vestlandet, og vil gjerne besøke oss. For
de av dere som har tid er det hyggelig om vi kunne stilt med biler også utenfor museet
onsdag den 11.08.04 ca k1.14.00, det Tyske følget teller 2Ikiøretøy.

Jeg vil med dette få ønske alle medlemmer en riktig god sommer med veteranen.

IKfg gfem'/estfønfstreffet i I{øugesunf, fet er et ørrøngement som går sømmen

mef frøvneføgene i htøugøfann[s|yen mef m1 fuit?t å oppfeve, fet er iftfg for sent å

meffe seg på!!!!
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ANDREAS AUESTAD I ASEDALEN KAN DET
MESTE OM GAMMELBIL. JEG KAN TRYGT
SI AT HAN HAR SIN STORE INTERESSE I
NYTTEKJØNETØYER OG
''DE GRØNNE'' BILENE

Han har restaurert to forder, en i % tonns
klassen, da selvfølgelig med steppkasse. Og
en større med vanlig plan. For tiden er det
en ttgrønn ent'som er under restaurering.

Som delemester på klubbens delelager giør
han en flott innsats.

SPILEHJULET 2-2004 - organ for Gammelbilens Venner

Disse to fordene representerer hver sin tidsepoke. Vi ser en begynnelse på karroseriet til denne

modellen som ble produsert fra 1939 til1947 til A gfL inn i 50 årenes design. Lyktene innbygget
i karosseriet, firkantede skjermer og ikke minst en grill som skal ut i bredden. Frontruten er

fremdeles todelt Andreas sin bil har lastebilfelger og en nyttelast pil ca 1600 kg.

Andreas i ruta til den røde forden
Foto Kåre G. Sem

f)et fortelles at i krigen kapret
tyskerne en båt fullastet med denne
typen Ford lastebil. Båten, som
skulle til Finland, ble brakt inn til
Stavanger og bilene kom i land her.
En møbelfabrikk på Gandal fikk i
oppdrag å bygge på lasteplan.

På bilde poserer Andreas tydelig
stolt av restaureringen.

51 modellen er etter mitt syn en

videre utvikling av 39-41 modellen
ved at den får hel frontrute og
haitenner i fronten. Og vips så er
mann inne i etterkrigs -designen.
Men stigbrettet utenpå er beholdt.
Steppkassen og personbilfelgene
gjør bilen til en pick up med sjarm.
Nyttelasten er ca 500 kg.

SNAKK MED ANDREAS PÅ DELELAGERET
Foto Kåre G. Sem

Om det er tilfeldig at det er en fordgrill Andreas

holder frem skal være usagt. Nå er ikke Andreas
alene om å ha fått til en ryddig og bra delelager på

vårt nye samlingssted på Bråstein. Men du finner
ham som delemester på lageret.

Det er nå god oversikt og delene er i ferd med å bli
systematisert og legges inn på dataregister. Du finner
også slitedeler til nyere biler fra 1980 og utover.
Disse delene kommer fra bilforretninger som har

ryddet på egne lager. Og prisene er ikke
avskremmende.

Og så var det "de gtØnne" som nevnes i
innledningen. Jeg fikk være med Andreas i løa og

I begynnelsen på 90- tallet hadde Andreas samling på tunet foran løapå hjemmegården. Fra

venstre ser vi den nyinnkjøpte Ford F I fra 195 1- og ved siden Ford 694 en 1947 modell som

er ferdig restaurert. Og så det som alle må ha! .....delebil.

Ford F1 fra 1951 har slitt sine år i det amerikanske forsvaret i Idahodistriktet. Under den
grØnne lakken finner vi den militære merkingen. I dag fremstår bilen som gnistrende rød
gårdsbil med steppkasse. Med en motor på 100 hester spenner den godt ifra på landeveien.

Designen av fronten på denne bilen er typisk for 50-årene - Haitenner- eller dollarglis var
slangbenevning på grillen. Det skulle ikke være nødvendig med en forklaring til dette.

4
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se hva han hadde på gang der. Men først litt historikk. Blant bildene som Andreas skaffet til
veie fant jeg dette hvor han deltar i Tronåsløpet 1986. Her står han til høyre i bildet i full
uniform. Legg merke til alle bilene som står parkert langs veien. God oppslutning om

arransementet.

Andreas har virkelig en godbit
under restaurering. En Bedford
kvarting fra krigens dager. Alt
trearbeidet var ferdig og nå
bygget han opp karosseriet del
for del.

Jeg fant også en Dodge kvarting
fra 1943 stuet vekk blant alle
bildelene. Den fikk jeg ikke tatt
bilde da den sto litt vanskelie til.

Runden iløa er slutt og jeg takker
av nyttekj øretøy.

Bildene som ikke er nevnt med fotograf er utlånt av Andreas.

for at han hadde tid til vise meg den spennende samlingen

Foto: Kåre G. Sem

Til salgs
Panser og bra dører til Monis Minor varebil- både bak og

framdører. Salg av Minor traveller Van original NSB-bil som
prosjekt kan også diskuteres.. Folkevogn dørlås med nøkkel.
Tlf. sr699 5341907 7 13 53
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Redaktørens ord
Hei igjen alle medlemmer av Gammelbilens venner!

D.n årvåkne leser av Spilehjulet avslører nokk
redaktøren ganske raskt, ja det er nyttekjøretøy som er
temaet i denne utgaven. Jeg har vært en tur på løa hos
Andreas og en tur til Veteranbusstreffet i Haugesund.
Et biprodukt var at jeg fikk sansen for dollarglis og
haitenner, med andre ord flotte "Grillero'.

og gav oss informasjon om forsikring og målsettinger
på spreng for å få den delen av museet på Bråstein, som
samlingen. Så dette ble en merkedag hvor den første

LMK gjestet oss en tirsdagskveld
for tiden fremover. Det ble jobbet
er avsatt til klubblokale, ferdig til
samling i lokalet ble avholdt.

Noen av medlemmene i Gammelbilens Venner vil muligens synes at denne utgaven av

bladet har overdrevent mye bilder. Å få se så mange flotte busser "in live" gir et mektig
inntrykk på meg som har denne interessen for gamle kjøretøy. Noen av bilden kan si så

meget mer enn flotte ord. Spilehjulets oppgave må også, foruten å være et bindeledd
mellom styret og medlemmene, være å få formidlet det som skjer i distriktet innen vår
hobby.

Forsiden er denne gangen helt og holdent blitt Andreas sin arena med forden. Denne bilen
har, etter min mening, de signalene på design som skulle prege femtiårene. En
fremtredende småfrekk grill og steppkassen fra før krigen som får være med videre.

Nå står sommeren for døren og jeg vet at da ferdes medlemmene av gammelbilens Venner
rundt om i landet og utlandet for blant annet å dyrke sin gammelbilsinteresse. Og tar jeg
ikke feil så er også digitalfotoapparatet ikke langt unna. Ja dere tok hintet ! Ta masse

bilder og la oss andre også få se blinkskuddene. Det kan være bilde av sjeldne biler,
tilfeldige treff av klubbmedlemmer langt vekke og da alt klaffet. Hele ferdige reportasjer
bare til å legge inn på sidene er det optimale en redaktør kan ønske seg.

Annonsen om Vestlandstreffet kom til meg et par dager etter at påskenummeret var gtnt i
trykken. Jeg velger allikevel, om at påmeldingsfristen muligens er gått ut, å ta med dette i
bladet denne gatg. Jeg antar at det fremdeles kan være aktuelt å få være med for den som

måtte ønske det.

Under spalten "Gamledager" har jeg denne gang tatt med bilder fra samme albumet til
familien Berge. Denne gangen får vi se litt på veistandard, ferjetilbud og Kulimports
nyere Chevrolet lastebil.

GOD SOMMER Med hilsen Redaktøren



Siste nytt fra Bråstein
Rogalønd Bilmuseum
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Vi har hattvtrt første møte i klubblokalene på Bråstein. På bilde til venstre holder klubbens

formann Leif Skare historiens første tale til forsamlingen. Han gir så ordet til LMK
representanten Tom T. Græger som gir oss en innføring i paraplyorganisasjonens målsettinger.

Det ble gitt en bred innføring i LMK sin forsikringsordning for veterankjøretøyer. Og så ble

det gitt anledning til å spøne. Og da skal jeg si det ble liv i forsamlingen! Konklusjonen må

være at dette er et godt tilbud.
Og så var det mat å, fa. En del av kjøkkenpersonalet har fulgt med fra de tidligere lokalene på

Bryne.

Og så var det skjevene

Arbeidet med museet er nå kommet så langt at utenomhusområdet er opparbeidet og

asfaltert. Inngang, kjøkken og toaletter er så godt som ferdig. Gulvene er belagt med

klikkparkettlaminat og glassveggen mellom klubblokale og utstilling er på plass. Nå står det

igjen å få utstillingen i orden.

Smånytt ellers. o....
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Stein Roar Melin
har nylig gått til
innkjøp av MGA.
Bilen er i god
stand. Og vi skal
nok få se mye til
denne på løp og
treff fremover.

Kåre G. Sem har gått til anskaffelse
av "Nokk en Rapid" Dette er en

Hannomag Matador 1966 modell.
Bilen er i orginalstand og kommer
fra Hjelmeland.

Grillfest på Bråstein ved nytt klubb-og museums
lOkale Ved 839. ,"ur, og roto: Kåre G. Sem

Rogaland Bilmuseum

Det var god oppslutning på grillfesten. Det stod

både grillet sik, pølser og karbonader på menyen.

Som dere ser på bildene under gikk maten unna
og drøsen mellom de fremmøte var like god. Utpå
kvelden dukket også en del biler fra Morris Mini
klubben opp.

Her er muligens en blivende medlem?

En blid og fornøyd A-ford eier på vei hjem

- får bilen noen beundrende blikk?

Medlemmene kom inn på med
den ene blankpussede godbiten
etter den andre.

Gammelbilens venner - felles hygge.

Det var gjort en flott innsats for å få

utearealene ferdige ti1 festen. Ingenting
gjørs av seg selv. Samtidig er det kjekt å

se at innsatsen gir så god uttelling ved at

medlemmene stiller opp og er med å

gjør kvelden vellykket.

Redaktøren fikk mye råstoff til senere

utgivelser av Spilehjulet. I min iver etter
å få samlet inn redaksjonelt stoff har jeg
glemt hvem det var jeg fikk låne
kulepenn av! Ta kontakt ved første
anledning.

ttii
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Vestlandstreffet
2004

Haugesund, 21. og 22. August

Haugaland Veteranvogn Klubb har den glede å invitere til Vestlandstreffet 2004.
Vi satser pil hfil til et treff der det blir god tid til å hygge seg sammen med

gamle og nye venner i gamrnelbilmiljøet. Derfor ønsker vi alle gamle

kjøretøy velkommen til Haugesund 21 og22 august.

Lørdag 21. august samles vi på Flotmyr, som er Haugesunds busstasjon. Denne
ble innviet for 50 år siden, da byen feiret sitt 100års jubileum. Like sør for selve
buss-stasjonen ble det bygget en tidsmessig godsterminal. I2004 feirer vi byens
150 år, og nå er terminalen omgjorttil Det Gule Murked der du finner alskens
antikviteter og snurrepiperier. Her er det god plass til våre kjøredoninger,
samtidig som du vil kunne fåk1øpt kaffe og vafler - eller handle noe brukt eller
antikt med deg hjem. Treffkontoret åpner klokka 10.00 og løpsstart er satt til
kl.1 1.30.

Selve løpet vil ha mer preg av en kjøretur med et par mindre stopp undervegs.
Løypa er tilpasset slik at den passer godt også for de eldste av våre gamle. Etter
snaut to timer samles alle i parken i Haruldsvang, der kafeen serverer lunsj. Her
byr vi på forskjellige innslag for store og små, og resten av løpspostene løses

rundt om i parkområdet. Ellers ser vi gjerne at folk tar med seg deler eller lopper
som de vil selge. I Haraldsvang er det også en fin badeplass, dersom noen skulle
ha lyst på en liten dukkert.

SPILEHJULET 2-2004 orsan for Gammelbilens Venner

Startkontigenten er kr. 250,- som inkluderer lunsj for 2 personer. Ekstra
lunsjbilletter får du kjøpt ved start for kr. 50,- pr. person og kr. 30,- for barn

under 12 ån. Treffet er åpent forlgøretøy som er 30 år eller eldre.

Lørdag kveld blir det deltakerfest på Staølehuset med middag og dans. For de

som ikke vet det, er Staalehuset et av landets største sildesalterier som nå er

omgjort til selskaps-lokaler, og det passer jo bra i en by som feirer jubileum. Her
vil også premie-utdelingen foregå. Pris for kvelden har vi satt til kr. 250,- pr.

person, som vi ber om blir innbetalt sammen med påmeldingen.

Denne helgen foregår også årets Høvnødøger i Haugesund. Her er vi invitert til
å Iage en uformell veteran-utstilling på Indre kai/Torgbakken søndag fra klokka
1 1.00. Havnadagene samler et stort antall veteranbåter fra hele landet. Samtidig
er det utstillinger og demonstrasjoner av gammelt håndfferk og gamle matretter.
Her har du mulighet til å få være med på både veteranbil- og veteranbåttreff på

samme tid -
og likevel klare å være hjemme til søndag kveld !

Dersom du vil overnatte på hotel, anbefaler vr Rødisson SAS Park Hotel som et

godt alternativ. Her koster enkeltrom kr. 595,- og dobbeltrom ktr.695,- pr.døgn.
Hotellet har skjermet parkeringsplass og eventuelt garasje for gjester, og ligger
kun få minutters kjøring fra de aktuelle samlingssteder.
Rombestilling tlf. 52 86 I0 00 eller via www.radissonsas.com

Et litt rimeligere alternativ finner du hos Skeisvøng Gjestgiveri. Her er det enda

kortere veg, og rom får du i forskjellig størrelse og standard fra kr. 395,- pr. natt.

Også her finner du skjermet parkeringplass like utenfor. Rombestilling tlf. 52 71

21 46 eller via www. skeisvang-gjestgiveri.no

For den som vil ha campinghytte er Haruldshuugen Cømping noen få minutter
borte. Bestilling tlf. 52 72 B0 77 eller www.nafcamp.com/haraldshaugen-
camping/.

Ettersom august er en tid med nye aktivitet i vårt distrikt -anbe_faler vi alle å være tidlig ute

med å bestille overnatting helst i løpet av mai måned.

Onsdagsturene affangeres som vanlig fra Holiday inn Motell i
Åsedalen ----- Cab. og co.

ffi
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VETERANBUSSUTSTILLING PÅ NÅOTTUSPLASSEN I HAUGESUND 20-22 MAI

Rutebil historisk forening har igien hatt et vellykket veteranbusstrclf
Tekst og foto: Kåre G. Sem

En kan ikke unngå å feste blikket på

bussen som gikk i ruten til Minde i
Bergen. Busskarosseriet er bygget på

typen Ford T- Truck fra 1920.

Pa naAnrrsplassen står bussene

oppstilt på rekke og rad i det fine
været. Det som er litt kjent på buss
merker seg at de to nærmeste
bussene på bilde øverst til høyre er to
årsutgaver med Repstadkarosseri
årsmodell 1958, men byggetr 1967

og Volvo 1959 tlIhørende Sirdal og
Gyland Bilruter.

Su..t. Hagas Bilruter trafikkerte
buss ruten Hommersåk Sandnes -
Stavanger. Haga buss as er eier av
Volvoen fra 1936 som er restaurert
identisk med den opprinnelige
L-t4r41.

God gammel årgangseter i god
gammel buss.
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Et [te billedgalleri på grilldesign gjennom tidene. Jeg ser for meg de kreative
konstruktørene rundt om på karosseriverkstedene når de fikk i oppdrag å tegne et nytt
busskarosseri. Eller var det meste bestemt fra merkeleverandør?

Føreland karosseri bygget denne flotte turistbussen i 1960 på Scania - Vabis schassi. Godt

Lrstyrt med haitenner og stjerner. Bilde til høyre er av en Mercedes Benz bygget på Arna Bruk i
1963. Hva skal vi si om denne designen ? -enkel og stilren.

Det kunne væft interessant og tatt
et eget studium bare på grillens
utvikling. Og sett om der var en

trend som fulgte parallelt med
personbilene eller om det var
fabrikkens kreativitet som 1å til
grunn.
Til venstre 1952 modell bygget hos
H. Sannes i Vats og til høyre en

1952 fra Fjeldhus b*g . Begge har
Scania -Vabis schassi

En gest til klubbens fordgutter - Ford treff i Halden

'l'-rff#,
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Skiltsaken - høringsuttalelse
LMK har tatt imot høringsforslaget om å kunne bytte til tidsriktig skilt med
tilfredshet og stor forventning. Vegdirektoratet har sett nødvendigheten av å utvide
ordningen der kjøretøy eldre enn 30 århar anledning til å få tidsriktige
kjennemerker, og skal ha ros for det.

LMK har styrebehandlet høringsforslaget, og har følgene innspill å komme med

når det gjelder retningslinjer for kriterier på hva som er et tidsriktig
kjennemerke.

1. Et kjennemerke kjøretøyet tidligere harhatt, gjerne det første

kjennemerket.
2. Kjennemerket til etl<1øretøy eiet av person i den nærmeste familie t.o.m.

bestefar/mor og onkel/tante innen tidsriktig nummerserie.

3. Geografisk utgangspunkt i bokstav innen tidsriktig nummerserie.

Videre ber LMK om at Vegdirektoratet tar hensyn til atkjøretøy eldre enn 30 år

skal få adgang til å ha elokserte kjennemerker. Typen med refleksbelegg som

kom i 1982kan ikke anses som tidsriktig for nåværende og fremtidige
veterankjøretøy opp til dette årstallet.

Søknadsrutinene er ennå ikke fastsatte, men noe peker seg ut allerede. Det vil
sannsynligvis bli slik at søker fyller ut et skjema som vedkommende laster ned

fra LMK's nettsider, eller får tilsendt fra LMK. Dette f'lles ut med bl.a. en

forklaring til hvorfor det eksisterende kjennemerke bør byttes ut, og dersom det

ønskes et konkret kjennemerke skal dette også grunngis. Dersom intet spesielt

kjennemerke ønskes, blir søker tildelt et tidsriktig konekt kjennemerke ut fra
andre opplysninger som gis i søknaden.
Skjemaet sendes til LMK som i siste styremøte dannet en skiltkomitd som består

av Knut Erik Bjerkeseth, Sven Erik Bjørnrud, Bjørn Krogvig og Christian
Bertheau.
Skiltkomiteen går gjennom søknaden, og sjekker eventuelle ønsker opp mot
relevansen i regelverket. Det skal søkes Vegdirektoratet om tillatelse til å sette

opp en tilgang til Autosys der ønskede nummer kan sjekkes. Godkjent søknad

returneres, og søker kan ta denne med til sin lokale trafikkstasjon for å få tildelt
det ønskede kjennetegn.
Vi understreker at dette er sannsynlig rutiner, og kommer tilbake med de riktige
når disse er avtalt med Veedirektoratet.
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FRA GAMLE DAGER:
Tekst: Kåre C. Sem

Vi fortsetter å gi dere et
lite innblikk i familien
Berges fotoalbum fra
bilens barndom.
L- 10013 tilsier at bilen var regi -
strert utenfor Stavanger. Er det en

Chrysler av samme årsmodell
1927 som klubbmedlemmet
Sigurd Frøland har? Legg merke
til veiens standard. Kjenner noen
stedet igjen?
Nedenfor er samme bil om bord i
på ferja.

Kulimport sin lastebil er like populær til
familie utflukter.

Lastebilen må
være en 1939

Chevrolet. Den
har enkelt hjul
bak, men dim -
mensjonen ser ut
til å tåle godt med
last. Muligens 2 t.
På bilde til
venstre ses den i
fronten.
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MESSINGFORT)

sidene, og matt grill og st@tfanger. Denne

ble produsert fra I95l ti1 1960. En meget

Rctrtraclrcssc:
Ganrmelbilens V'enncr

Postboks 3029
4{}95 Stavanscr"

Så gammel bil som

denne T:Forden er

det ikke ofte å se i

Spilehjulet. Denne

messingforden deltok
i Vestlandstreffet l99l
i Stavanger.

Foto: Kåre G. Sem

STYLET OPEL

Jeg kunne ikke unngi
å ta rned denne opelen

som sto parkert på

Strandkaien i
Stavanger.
Bilen var senket og

hadde forniklede
felger. Sota glass på

stasj onsvogn- modellen
populær bil den gangen.

OBs-RustlØsningsvæske kan nå kiøpes i passe

kvanta på Sande Gård i Sola sentrum


