
SPILEHJULET
Rune Onarstrand fortsetter med tilbakebtikk på

Gammelbilens Venner og her har vi en T:Ford som paraderer
giennom Sandnes sentrum i 1975
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Formannens ord
Hvem skulle tro at vi skulle få oppleve
fimbulvinter i stedet for vår!!! Jeg har lrår

gått å verket for at oppkjørselen til
verkstedet skulle bli fritt for snø og is slili
at det var mulig å komme seg ut og inn
med på normalt vis.

Naia i skrivende stund, søndag den 19. mars, er snøen endelig borte også der. Vi har

Vestlandstreffet foran oss som amangør og i kommer til trenge en del mannskap på lørdag
den 20 mai. Dersom du ikke har tenkt å delta iløpet, men allikevel kan tenke deg å oppleve
miljøet og kjøretøyene på nært hold så setter vi pris på om du tar kontakt!l! (930 46 163)

Vi har en gjeng studenter som tar hovedoppgaven sin på å lage ny hjemmeside for klubben.
Den eksisterende siden som undertegnede dessverre må ta ansvaret for, har levd et heller
"stille" liv og har ikke fungert etter de hensiktene som jeg hadde når jeg laget den til. Den

siden vi nå får kommer til å gi medlemmene anledning til å bruke siden aktivt noe jeg håper

vil gi et helt annet utbytte av og liv til siden.
Men, siden kommer til å trenge en såkalt administrator. Det vil si en som ordner / rydder og
gir medlemmer tilgang osv. Jeg håper det finnes et medlem som har interesse av å utvikle
den nye hjemmesiden vår fra den plattformen som nå blir tilrettelagt. Så nå er henstillingen
gitt ta en telefon til nummeret ovenfor så kan du og få innflytelse på plattformen som bygges.

Da ønsker jeg meg selv og alle medlemmene en riktig
det en trivelig veteransesong.

'l/is"ruW på{Bråstcinl
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RedaktØrens ord
Hei igjen alle medlemmer av Gammelbilens venner !

Jeg for min del er alltid spendt når Spilehjul nr. I skal
gå i trykken. Har vi opprettholdt medlemsmassen ? -

eller er det endring i den ene eller andre retningen.
Etter hvert har jeg erfart at det er stabilt og liten
økning.
Og så er det å glede seg til Vestlandstreffet og
Tronåsenløpet

Vi fortsetter med tilbakeblikk på klubbens historie som presenteres av Rune Omarstrand.
Den våkne leser har sikkert oppdaget at min omgang med etternavn har falt dårlig ut.

Spalten er blitt presentert som fortalt og redigert av et annet medlem med et nokså likt
etternavn. Jeg beklager dette og er glad for at Rune tok forviklingen med godt humør!

Redaksjonen i Spilehjulet har blitt redusert ved at Ole Petter Rosland har trukket seg ut.
Han har vært en god medspiller og leverandør av stofftil bladet. Det heter at en skal si det

med blomster, men klubben har den muligheten at vi kan takke ham med hederlig omtale i

Spilehjulet.

Det er nå ledig jobb som redaksjonsmedarbeider og vi søker etter en person i
Gammelbilens Venner med glimt i øyet og litt erfaring innen data. Og hva medfører et
slikt verv ? JO ! Mulighet for å få delta i opptil 4 redaksjonsmøter i åtet med meg og Egil
Tveit. Et bidrag på opptil2 sider i bladet 4 ganger i året. Og om du brenner for å fi lage
portretter av medlemmer og deres biler, er jobben noe for deg. Først til mølla får jobben!

Forsidebilde på dette nummeret er etter min mening et spesielt bilde. Se rundt T-Forden,
Anglia med skrå bakrute, Volvo P 1800, Ford Cortina, Renault 4 i god forening med
Nissan ogMazda.

I spalten "Gamledager" har vi igien tatt med bilder fra familien Berge og viser litt fra en

nyere tid. Slutten på førtiårene og inn i femtiårene var en spennende tid med tanke på
bilen's design. Før krigen var grillen stående med høyt panser og både integrerte og løse
lykter. Utover femtiårene kom pontonmodellene med liggende grill. Midt imellom har vil
denne Taunusen med et overgangsutseende med både liggende og stående grill og lykter
innfelt i bolleskjermer.

Nå begynner det å bli ledig spalteplass for bilder fra gamle dager, ta kontakt om du har
noen liggende i skuffen.

God Påske

Med hilsen Redaktøren
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KLUBBKVELD PÅ KROSSEN HAVREMØLLF: I SANDNES
KtuUUkvelden i februar var avsatt til et

besøk på lfuossen Havremølle i Sandnes. Det
var møtt opp en 25 stykker som fikk en

innholdsrik kveld.

Havremøllen inngår i et vitesenter som til nå
er etablert i Havremøllens lokaler. Selve
møllen er hva jeg forsto inntakt og kan
staftes opp om det skulle være aktuelt.
lJtstillingen besto av maskiner og lignende
som var bygget etter Leonard da Vinci sine
tegn inger.

En tresykkel med metallkjede. Og verdens første bil med opptrekksfiør? Denne modellen var
faktisk bygget i Sandnes og gitt som gave fra et ikke ukjent bilfirma ( Hegre ) i Sandnes. Vi var pii
loftet på gamle Øglænds sykkelfabrikk og fikk en orientering av museets leder om
utbygningsplanene for et helt kvartal som skulle bli bebygget med et flott museum og vitesenter.
Våre medlemmer satt musestille for dette var store planer som skulle settes ut i livet til 2008.

Rog.t er i full gang å sykler på

firkanthjul

Tekst og foto: Kåre G. Sem
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Vest[andstreffet 200S
1S -21 rnai 20S5

VlsrE $rmnNn HoTELL * RnTnABHRG

Fredag 19. mai fra k1.1800 begynner vi med crusing til Tungenes Sr med museumsbesøk.
Kl. 2000 blir det hyggestund på hotellet med bespisning.

Lørdag20. mai kl. 1000 går starten for løpet.

Søndag 21. mai kl. 1100 blir det utsjekking og kjøring til sportsbiltreffet på Sømes i Sola.

De som ikke bor på hotellet betaler kr. 120,- for kveldsbufe på fredag og kr. 270,- for
festmiddagen pålørdag. Betalingen skjer direkte ved fremmøte.

Siste frist for påmelding er 20. april til Leif M.Skare, Regimentveien 95, 4045 Hafrsfiord.
E-post: mb23 0s l@entusiastisk.com. eller faks: 5 I 685460
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TILTAK MOT VEGAVGIFTDN
Personskadeavgiften er konvertert til vegavgift, og staten har gitt seg selv unntak fra
regelen om at det skal være avgiftsfritak for motorhistoriske kjøretøy.I tillegg er
vegavgiften mer enn doblet - fra NOK 180 til NOK 365.
Det motorhistoriske miljøet rasler med sablene, og det er satt i gang en underskriftaksjon
på internett. LMK ser det som svært positivt at enkeltmedlemmer over hele landet
engasjerer seg i dette, men har som organisasjon valgt å sette fokus på direkte

henvendelser mot myndighetene. LMK har tilskrevet
fire stortingskomiteer, partigruppene og
kulturministeren om denne saken.
LMK med alle sine klubber og enkeltmedlemmer
opplever vegavgiften ikke bare som en provokasjon fra
myndighetenes side, men også som et signal på en

nedgradering av hobbyens betydning. Og for noen er
dette vel så ille som den økonomiske belastningen.
Entusiasten og kulturbæreren skal nå betale en avgift

for alle arbeidstimene som på fritiden utføres for å bevare de kulturhistoriske
gjenstandene. Mange entusiaster har dessuten flere registrerte kjøretøy, og da svir det
både i følelser og lommebok.
LMK har bestemt seg for å forsøke å snu myndighetenes holdning. Vi tror vegavgiften
kom pga. kunnskapsløshet om vårt kulturhistoriske virke. Vi tilhører ikke gruppen som
skriker på bevilgninger. Konsekvensen blir automatisk mindre oppmerksomhet fra
mediene på grunn av at disse setter pris på mer konfliktorientert stoff. Vi har en stor
informasj onsoppgave foran oss.
I utgangspunktet er det også litt spesielt å betale for flere kjøretøy siden man ikke kan

hiøre mer enn et kiøretøy av gangen. Hadde Personskadeavsiften (nå Vegavgift) vært
knyttet opp mot førerkortet ville det både vært logisk og rettferdig. Et_kjøretøy kanha
bare 6n fører av gangenl

Vi håper at alle klubbene blir med på en "opplysningsaksjon" der LMK sentralt
produserer leser/debatt-innlegg til lokale og regionale media, og der

fflkesrepresentantene på Stortinget kontaktes av joumalistene for kommentarer.
Klubbene sender innleggene, og år via en ABC fra LMK tips om hvordan å å
journalistene til å kontakte politikeme. Vi skal komme raskt i gang med dette i januar.

NYE RUTINER FOR'TTTLES'
Vegdirektoratet (VD) har meldt til LMK at det utarbeides nye rutiner for hvordan
Trafikkstasjonene skal håndtere alle henvendelser om "TITLES". Entusiaster som
importerer for eksempel en MC - modell tidligere enn 1973 - fra USA, får ofte problemer
ved norske trafikkstasjoner i forhold til krav om dokumentasjon.

fortsetter side 7
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Mange stater i USA har ikke krav om TITLES (originale registrerings-
dokumenter) pålgøretøy eldre enn 1973, eller på $øretøy med slagvolum
mindre enn 500cc. Problemet for oss i EUiNorge er at et EU-direktiv fra
1.1.2005 krever fremleggelse av originalt vognkort fra selger i utlandet, selv
om dette dokumentet altså i mange tilfeller ikke finnes.
Noen trafikkstasjoner har kjent til dette, og velger å være smidige ved å
godta bekreftelse fra amerikanske tollmyndigheter som har kontrollert
lgøretøyet opp mot sitt nasjonalelgøretøyregister. Andre trafikkstasjoner har
valgt å se statisk på kravet om "TITLES", og henviser således kjøper til å
jakte på en smidig saksbehandler ved en annen trafikkstasjon.

Dette ble tilslutt en uholdbar situasjon,
og mange henvendte seg til LMK for
hjelp til å få gjort noe med dette
problemet. I et mØte mellom LMK og VD
i desember ble det opplyst at nye rutiner
nå kommer.

VETERANSKILT MED 2 TALL
Det ble i desember gjennomfØrt et møte
med Vegdirektoratet (VD) etter en intern
debatt i LMK om de nye rutinene for

tildeling av annen gangs veteranskilt. LMK har fått flere søknader om
anbefaling av tosifrede tall, noe som LMK ifølge reglene ikke har anledning
til å gi. I møtet med VD ble følgende forklaring gitt; I løpet av 1925 var alle
kjennemerker med to tall utdelt. Derfor har VD bestemt at det bare er
kjøretøy fra dette produksjonsåret og tidligere som kan få disse
kjennemerkene. Selv om kjøretøy produsert senere beviselig hadde et
kjennemerke med to tall (på grunn av gjenbruk) vil det ikke være riktig å
tildele dette et tosifret kjennemerke. Det er faktisk mulig at kjøretøyet som
det tosifrede kjennemerket satt på første gang kan dukke opp igjen, og må
derfor reserveres dette.
LMK finner argumentasjonen motorhistorisk korrekt, og støtter VD i dette
synet.
LMK's skiltutvalg vil også benytte anledningen til å oppfordre de som skal
søke om skilt med gamle nummer å unngå å sette opp tallkombinasjoner
som gjenspeiler kjøretøyets årsmodell, motortype eller lignende. I

utgangspunktet blir disse vurdert som oppkonstruerte tallkombinasjoner, og
vil med høy grad av sannsynlighet ikke bli anbefalt.

Vennlig hilsenfra styret i LMK



SPILEHJULET 1-2006 organ for Gammelbilens Venner

STORT II\I{EI{DØRS DELEMARKED SØNDAG DEI{
BRUKTBILHALLEI{ TIL SVEIN KVIA AS PÅ LURA
Tekst og foto: I(åre C. Senr

I)et blir i år igien delemarked arrangert av

Opelregisteret. Antakelig er det avholdt når
dere ffir spilehjulet i posten

Jeg var på besøk på markedet forrige år og har
tatt noen bilder som viser stemningen.

Det var stor tilstrømning av publikum. Det var
også kjekt å se at så mange kom i gammelbil
til arrangementet.

OPEL GT- tidløs sportsbil

ilokalet og det var vel ikke annet å vente at" Bondeopelen " i sin rette
arrangementet..
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BESØK PÅ HØNSEHUSET
TIL RUTEBIL HISTORISK
FORENING
'l'ckst og foto: I(åre G. Sem

J.g vet ikke riktig hvilken klubb jeg
rcpresenterte, men jeg er medlem
alle de klubbene som skulle tilsi at

i.g fikk besøke Hønsehuset hvor
Il. uteb i lh istorisk Forening restaurerer
s ine busser.

Svein E. Stueland har tatt plass i
stigtrinnet til Hølebussen for å
lbrtelle de besøkende om sorger og
gleder ved il være bussrestauratører.

Det var virkelig fascinerende å se

hvordan Chevroleten fra 1946, en

såkalt snutebuss, var oppbygget. Det
gikk mye i trespanter som ble beslåu
med aluminiumsplater. Her var det
bruk for snekkere os folk med sodt
hand lae

Chevrolet snutebuss fra 1946

Det var nok Mercedesklubben som
var i overtall av de besøkende.
Brannbilen til Magne Clausen har
jeg vært med hkjørt i. Familien har
giort et godt renoveringsarbeide med
bilen og den er verd en inspeksjon
fra de soffl har en forkjærlighet for
brannbiler.

Mercedesen til høyre i bildet er også
en fivd for øvet.

Brannbil til Magne Clausen innkjøpt
1 q79

?. APRIL I
I SANDI\ES

Det var stor stemning
blåfarge falt godt inn i

I

h

t),
I

\
),

Tor Hetland hadde fylt
opp planet på Blitzen
med alt mulig rart fra
sykler til gamle
medlemsblad så som
" Spilehjulet ".

Tolleiv Vik er i handle
posisjon. Muligens
kan det ligge Austin
eller Morrisdeler i

Haugen.

Slike rnarkeder er
kjekt, bare det å treffe
andre med samme
interesse gir meget.
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17. 09 'l 8 juni ved Trysfjorden i Søgne

INFO

Aprilmøtet blir på Bråstein påmuseet

Maimøtet blir en tur ut i det fri. Ta med mat og drikke. Oppmøte er på

museet kl. 1800. Møt opp i god tid da det er været som bestemmer hvor
turen sår !!!!!

Junimøtet blir grillfest på museet på Bråstein i år som sist år.
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KLUBBHISTORIE FRA GAMMELBILENS VENNER
FORTALT OG REDIGERT AV RUNAR OMARSTRAND

Her kommer andre kapittel i klubbens historie. Året 1975 ble jeg medlem, møtestedet var Lura
Turistheim kl 1930, og menyen var karbonadesmørbrød med kaffe til kr 20. Jeg hadde kjøpt min
første bil (1930 Ford A), en modell Ole Christan mente var nokså kjedelig siden det var så mange
av dem. I de senere år er det vel færre og fæne og se på våre trefl unntaket er Magnor sin 193 I
modell som han har eid i over 35 år og hatt på skilt hele tiden.

Jeg velger å starte med Sandnes-uken.
Lørdagen skulle de ha en utstilling av
veteranbiler nord i Langgaten, og det
kom biler både fra Jæren og Nord-

Rogaland. Jeg starter med avdøde
Andreas Dybdahls 1922 Ford T. Han
var pensjonert lensmann? og fylte fri-
tiden med å retaurere T-Ford. På det
meste hadde han 5 stk. Legg merke
til Volvo P1800 ibakgrunnen.

Neste bil er en 1937 Opel Super Six.
Denne ble kjøpt av Edgar Nygård i

1946, og han bygget den opp selv.
Dette var Ted Johnnys første bil, og
det var stilig å se en l8-åring i en nær
40 år gammel bruksbil. Bilen var
ganske uvanlig, da de fleste Super Six
var firedørs. Denne er dessverre solet
til Østlandet.

Siste bil ut er Gunnar Jacobsens? MG
TF. Denne ble kjøpt av et britisk
ektepar i Sveio, og så vidt jeg vet er
det samme eier som har den fremdeles.
Jeg så den igjen på Vestlandstref t i
Haugesund 1986, da med ny lakk og
forbedret mekanikk.

Været var ikke det beste, det regnel
store deler av dagen, men humøret var
på topp.

Det ble bestemt at Gammelbilens
Venner Skulle besøke Hausesund etter
ferien.

Super Six 1937
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I slutten av august 1975 var det mange
som dro til Haugesund med veteranbil.
l'crja gikk fra Fiskepiren til
Skudesnes, og jeg tror vi var nærmere
l0 biler med sammenlagt. Jeg var så

heldig h fa sitte på i Tor Torkelsens
193 I Ford A. Det var utstilling av
bilene utenfor Park Hotell rett ved
brua, og første bil avbildet er en ca
1930 Chevrolet last med norskbygget
f-ørerhus.

Neste bilde viser Arvid Johannessens
1958 Austin Healey 100-6 og tidligere
nevnte MG. Arvid byttet bort Austinen
i en BMW 2002 Turbo som han igjen
solgte for å ta rhd til sitt neste prosjekt:
1926 Chrysler Imperial. Denne eies nå
av Dag Johannessen(Oslo, ikke slekt),
og var avbildet i SA nå i sommer.

'fredje bilde viser 2 stk Chevrolet.
tlilen til venstre en ca 1950 modell,
Mens den til høyre er Per Nysteds
1929 modell. Legg merke til at den er

nå kommet på skilt. Han kjørte på
prøveskilt under Sandnes-uken to
rnåneder tidligere.
Siste bilde viser en kjent og to, litt
ukjente lokale biler. Ole Christian var
som vanlig opptatt med ølsalg frem
til kl 12 lørdag, så unge Digemes fikk
være sjåfør opp. Bilen i midten er
en 1948 Citroen B 11. Denne ble
senere solgt til Nygård ph Lura,
og har vært med på en utstilling
e I ler to.
Noen som husker den blå TR3 til
høyre? Den eies av unge Lars Jan
Håland(det er han fremdeles!), og han
brukte den flittig siste halvdel av
1970-tallet.
En planlagt restaurering har dratt ut i
tid, men vi venter i spenning. Hva med
bilens 50-års dag, Lars Jan??

MVH Rune Omarstrand.

ffi
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l2 fortsetter neste side
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FRA GAMLE, DAGER
Tekst : Kåre G. Sem

Bildene er utlånt fra familien Berges album.

Vi fortsetter med h ta dere med tilbake i tido
giennom bilder venner og kjente finner
frem.
Denne gangen presenterer vi enda noen
biler fra før og etter krigen

Det var litt av en primitiv ferge som fraktet biler
ji bilde være tatt i tyveårene.

og folk i gamle dager. Etter bilen å dømme

Pa Uilde til venstre er

vi, etter min mening,
ved et veiskille når det
gjelder designen på
karosseriet.
Dette er Ford Taunus
som ble produsert i tids
rommet 1948- 1952.

Panseret har form som
går i en spiss og er høyt
hevet over skjermene.
Det var vel også slutten
på de store forniklede
grillene. Neste
generasjon Taunus fra

Tyskland hadde en jordklode ( kule ) midt i fronten og gitter som markerte grillfelt. Dette var vel
begynnelsen hvor det var flyets form som ble trendsetter på bilene som etter hvert fikk halefinner
og lignende. Dette var vel også den siste modellen som fikk pargamentak på varebilen?

Prymouth, det var grombil det, og så

to dørs coupe. ! Denne må være av
årgang rett før krigen.

Bildet er , etter hva jeg kan se, taff i
Hillevågsveien utenfor fotobutikken.
Det var her i området Bull-Njå hadde
sin krimskramsforretning frarn til
huset ble revet.
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Styret består av følgende medlemmer:

Forman:
Nestformann
Sekretær
Kasserer:
Styremedlem:
Styrem edlem/delem este r :

Museumsbestyrer RB:
Museumskasserer RB:

Leif M Skare
Hallvard Nordahl
Per Eiene
Ole Chr. Simonsen
Øyvind Nielsen
Andreas Auestad
Tor lnge Fjermestad
Livar Helland

Tlf: 51 55 54 55

51 587991
51 62 4892
41 67 43 45
sl 67 4t 4s
90 60 28 s8
51 48 4s 28

Opplag: 350 eksemplarer

Annonseplass pr. nummer:
helside kr. 400,00
halvside kr. 200,00
hel bakside kr. 500.00

ETTERTRYKK: tillates hvis kilde
oppgis, samt at redaktør underrettes.
Redaksjonen påtar seg intet ansvar
for innsendt stoff. Vi forbeholder
oss retten til å forandre
manuskripter.

Ønskes innsendte bilder i retur må
disse merkes med dette.

Spilehjulet

Utgiver: Gammelbilens Venner.
Klubbadresse : Postboks 3029 Mariero 4A95 Stavanger, klubb faks: 5l 58 79 9l
Telefon Mobil 95 24 A6 1 I
Utgis: 4gangeriåret

Redaktør:
Kåre G. Sem, Losbåtveien 6
4056 Tananger
Tlf: 5 1 699534190771353
ksem@stavanger. kommun e.no
Layout, redaksjonelt stoff.

Redaksjonskom it6:
Teknisk spalte, annonser.
LEDIG INNTIL VIDERE

Foto: Egil Tveit, Nystølveien 8 B,
4027 Stavanger
Tlf. s I s43067 19 | 623522

DEADLINE nr. 2- A6. Bladet være
ute til fellesferien

Kontakt redaktøren hvis du er seint ute.

Forsidebildet er tatt av Rune Omarstrand. Ønsker noen kopi av bilder jeg har tall, ta
kontakt !

l5



Refuradresse:

Gammelbilens Venner
Postboks 3 029 ,

4095 Stavanger

Vart medlem gjennom mange år Tolleiv Hølland har væft på oppdagelsesferd i
utlandet og tatt mange flotte bilder fra museer. Redaktøren falt for denne
Bedforden med butldogkarosseri. Årsmodetlen kan jeg tenke meg er en ca 1955.

GRILLFEST TÅ NNÅSTEIN TIRSDAG
27. JUNII KL. I9OO

Grillfesten er etter hvert blitt en
tradisjon. Ta med familien i

Veterankj ØretØyet


