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I redaksjonen:
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Tolleiv l-lølland 51549307145688 562
Øyvind Flatekvål 98296659
Egil Tveit 51543067191623522

Ettertrykk
Tillates hvis kilde oppgis, sant at redaktør underettes.

Redaksj onsansvar

Redaksjonen påtar seg intet ansvar for innsendt stoff. Vi
fbrbeholder oss retten til å forandre manuskripter.

Utgis: 4 ganger i året i et opplag på 300 stk.

Styret i Gammelbilens Venner:

Fonnann: Leif-M Skare 51 55 54 55 1930 46 163
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Nestfbrnrarln: Hallvard Nordahl 5l 58'79 9l I 913 40 754
hn I lv arcl.norclah l rrr)lv ss "net

Sekretær: Per Eiene 51 58 79 91 I 952 40 6ll
per',Si en e l0lyse.llel

Kasserer: Ole Christian Simonsen 51 62 48 82 I

906 s2 132

Styremedlem: Øyvind Nielsen 416 73 345

Styremedlem delemester: Andras Auestad 51 67 41 45 I
970 24 711

Museumsbestyrer: Tor Inge f,ermestad 906 02 858

Museumskasserer: Livar Helland 5 I 48 45 28
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Hegre og tatt av Kåre G. Sem
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Formannens ord
Vi fikk en fantastisk høst her i distriktet dette året.
Sesongen med gammelhilen så ikke ut til å ta slutto

men når den sluttet så var det sannelig ekte
vestlandshøst som kom. Mørketiden her egner seg

godt til garasjeaktiviteter, spesielt når temperaturen
hotder seg på et folkelig nivå.

Selv har jeg det travelt med å lage deler jeg ikke har til prosjektet mitt og for tiden går det i

dørkarmdeksler i messing som siden skal til fornikling. Messing er et fornøyelig men tandert

materiale å arbeide i, men med forsiktig behandling blir resultatene bra.

r I forbindelse med flytting av forsikringer fra if til Tennant har LMK oppdaget at flere

av forsikringene er tegnet kun som trafikk / ansvar hos if. Dersom du fortsatt har

bilene dine hos ifså Sjekk "Forsikringsbeviset" ditt fra If. Står det en kode 52l I i
margen foran din kjøretøybeskrivelse, så har du kasko. Står det 142 har du bare

ansvar/trafikk. Finner du tallet 141 har du delkasko (brann/tyveri/glass, men ikke

kasko).

I Sandnes kommune ser det ut til å være en endeløs rekke av uthalingsteknikker å benytte seg

av når det gjelder vår søknad om bruksendring. Det siste utspillet er at søknaden skal

fremmes for bydelsutvalget. Som jeg har sagt tidligere, det er kun en uendelig dose med

tålmodighetsolje som kan hjelpe oss giennom denne prosessen. Det hadde vært hyggelig å

kunne gå inn i neste sesong med en offisiell status for bruken av eiendommen som museum.

Neste år har Gammelbilens Venner ikke ansvaret for noen større arrangement. Styret vil
imidlertid ta kontakt med gjengen på Haugalandet og se om vi kan fr til et vår treff og et

høsttreff. Det har åpnet seg et o'nytt" område for hyggelige turer nå som bommen i Byfiord
tunnelen er fiernet. Oskar er lommekjent der ute og har sagt seg villig til å hjelpe med et

opplegg.

I mellomtiden skal vi gjennom vinteren og kalender for møtene blir lagt ut på nettsiden vår. I
tillegg inviterer Norsk Sportsvognklubb til sine møter og deres terminliste finner dere også

via nettsiden vår. Nettsiden har et forum du kan registrere deg på og her kan du legge ut

annonser om deler I kjøretøy du ønsker å selge eller kjøpe. Gå inn å registrer deg dersom du

ikke allerede har gjort slik at vi frr et medlemsregister som alle kan ha tilgang til. Det vil
hjelpe å finne andre i klubben som har samme typekjøretøy som deg, og på den måten skape

nye krysskoblinger som kan være både hyggelige og nyttige.
Benytter anledningen til å ønske alle
En riQlig go[ lubfrcQ og ta&kfor tct året som frøt gått!!!

'/i snøQfrgs på $råstein!
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Redaktørens ord
Hei igjen alle medlenrmer av Gantmelbilens venner !

I dette julenummeret har vi utvidet med fire
sider. Samtidig ser vi nå resultatet av den
utvidede redaksjonen hvor vi har fordelt
oppgavene oss i mellom.
Vi har bevist brukt mye bilder for å se om
dette faller i smak hos leserne.

Vi starter med enn reportasje fra utstillingen hos Hegre på Sandnes. Og hvilken vellykket
utstilling. Publikum stormet til billettluken, nei dette var vel å ta litt hardt i. Men om
søndagen måtte vi åpne en time før tiden på grunn av ansamling av folk som ville inn.
Samtidig vil jeg si at MG- hjømet var et kreativt innslag med engasjerte utstillere. Og
hvem skulle tro at en enkel og uskyldig campingvogn skulle få så mye oppmerksomhet
som den fikk.

Tronåsen er like aktuell i dette nummeret. Det er så stor spennvidde av bilmodeller at vi
kunne flt mange blader. Det er lite tekst knyttet til reportasjen og vi lar heller bildene tale
for seg. Om det er noen som har deltatt i løpet, men ikke tatt med her, kan de ta kontakt
med redaktøren om å få tilsendt bilde av sin bil. Jeg har tatt mye bilder.

Vi fortsetter med et billedgalleri over innsendt bilder fra de forskjellige treffene som har
vært. Som sagt tidligere er dette et eksperiment som vi håper skal falle i smak hos
medlemmene.

Historiske tilbakeblikk fra gammelbilens Venner er nå slutt inntil videre. Men vi fortsetter
med kopi av deler fra Spilehjulet nr. I i 1979. Og fremmover blir det en fortsettelse fra
reportasjen fra utstillingen i Orre- Hallen.

Med hilsen Redaktøren.

God iIuI fra oss i redaksjonen

Melding fra delesjefen på Bråstein!

Hjelp oss med å beholde oversikten på deler som er registrert.
Nloter eskenr. og nummeret på delen på en lapp i lageret.

Takk
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AnETS HøSTUTSTILLINGEN HOS
Av Tolleiv Hølland

Klubben har igien avholdt en vellykket utstilling hos Hegre på

Lurahammaren. Det ble gitt mange positive tilbakemeldinger til oss. En spesiell takk
til promotor Kjetil Fuhr som holdt styr på alle detaljene og takk til Hegre og hans

ansatte for å stille bilhallene til vår disposisjon. Vi bringer her noen bilder fra
utstillinsen.

Utenfor var det til tider trangt om plassen og innenfor satt glade og fbmøyde billettører.

Med ca. 1000 betalende, ble det til tider trangt med biler som skulle parkere. Det var
til og med kø i "billettluka" med mennesker som ønsket å komme inn. Det som også
var hyggelig, var at flere tok med seg "hobbybilen" til utstillingen. Under til venstre
Packard 120 Saloon 1939 mod. og til høyre er det en besøkende som kom i en nydelig
Ford 50-taller.
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MG - guttene stilte sterkt både med biler og "sjåfører". Egen hyggelig kaffekrok for
mannskapene i klubben og mange bistod med flere detaljer om både biler og klubber i

distriktet.

Opel Kaptein 1958 mod. med "egget" på slep. Det var mange som kikket inn for se hvordan
campingvognene var i "gamle dager".

Engelske perler Kaffekroken

Fine engelske aristokrater. Morgan, Merc., VW Ghia, MC, Troll og Anglra
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Klubbens egen "kjøkkensjefl' svingte kaffekopper og pølser med tilbehør med største

selvfølgelighet. Bilde til venstre viser Øyvind i aksjon og bilde til høyre ett tilbud
mange satte pris på: modellbilutsalg.

Amcar klubben hadde noen utrolig fine representanter. På bildet under har vi Cadillac
1958 mod. som var fantastisk fin. Eier hadde også en bildeserie som viste hvor mye
arbeid som var gjort med bilen. Her fikk vi virkelig se hvor omfattende slik
restaurering er.

Thunderbird os Excalibur Buick Ford LTD
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Mediafolkene var på plass, men
jeg fikk ikke med meg hvilken
kanal det var fra.

Vi fortsetter & ta frem bilder som
fenger. Denne Austin seven fra
tredveårene er en gienganger på
løp i distriktet. Etter hva jeg har
hørt trenger den litt hjelp opp
bakkene av og til.
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Austinen var englands svar på folkevogna- om den ikke fulgte med så lenge.

er så pen at den bare må være med i reportasjen. Opel Olympian i bakant av

tredveårene, er også en representant for disse småbilene.

Folkevogna under
bilde ,fra slutten på

fortsettelse neste side
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TronåsenlØpet fortsetter med en kavalkade fra treffet

Motorsykkel og moped i full fart.
Mopeden er en Tempo fra slutten på

femtitallet.

På bildene over er det en flott Chevrolettt lastebil fra femtiårene og en sjarmerende
DKW fra besvnnelsen oå seksiårene.

av sekstiårene'i' En
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På tur med "gammelbil " på Vestlandet. 190 5L,"230 SL" og
350 SL, tre forskjellige modeller og tiår.
Sommer uten tak er kjekt, men det ble tak på og tak av de første dagene.
"230 SL"ble Opel ..... SLdn te Leiv og Brit fekk problem med startmotoren rett før
turen, derfor reservebilen Opel. Itte det gjekk turen fint!

L,irgt,223 m u/havet, oghøgt 1866 m o/havet Turen nordover i tunneller, ferje
ctter l-er.le, fjell etter fiell. Ålesund som mål lengst nord, før tur sørover iglen mot Seljord
og "trcll' der.
l{oscndal, Fartøymusedt, Bremusedt, Vika{ell (i regn), Trollstigen -tøft- nesten te
(ialclhopiggen. Oftest med Ole Christian og Ruth i tet, jo høgare opp jo bedre. Leiv og
lllit i nridten, og etter dei prøvde me, Oskar og Margit, å henga på med den eldste bilen.
I laddc litt vondt av 190 SL dn då.
Gamf e historiske hoteller var målet, Sandven, Balestrand, Union i Øye,Lom, Fossheim,
Vangen i Aurland, Dr. Holm på Geilo. Union var et særs flott hotell.
Gamle biler var også et må[ for en sånn tur. I Stranda var vi innom en samler. Lærum sitt
private muså i Sogndal. Geiranger hotell m/fine biler i kjelleren.
Været ble bare bedre og bedre. Fra Geilo gikk turen via Rjukan og Vemork over
Gaustad og til Seljord og "Sjøormløpet"

En flott tur! Stor takk til de som hadde planlagt ruta!

il

gutttepjokk sitter på Bakke
bru os følggr med

10
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Sesongen 2006
'l'e kst : Ø.y,- i n tl I;' lu l c kvu I

Vi har hatt en fantastisk fin og lang sesong i år med mye fint gammelbil-vær.
Her følger et bildegalleri fra klubbens og våre medlemmers aktiviteter i 20A6:

RACC Vårmønstring l.mai rorr; Ø. Ftctekvdl NSK Sportsbiltref t på Sola Foto, riivinctndvcu"r,ten
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Sesongen 2006

Tronåsen 2006
Fotos: Eivitttl Edvartsen

flotrs: BVK

F'oto: T'olleiv Hol lund

Vestlandstreffet 2006

Tur til Bierkreimsenderen i auqust Foto"' GBV

GBV deltok på Sjøormløpet i
av Kapitånen. Foto; Egil Tveit

Triumph Roadster, Buick lnvicta og Opel Kapitån fra
Telemark. Helt til høvre Andreas med en mini-utsave

t2

Veteraner både på sjø og land på Gladmatfestivalen

Foto. Kåre S

13
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FRA GAMLE DAGER
Tekst : Øwincl Flatekvål

Bilder fra gamle dager med bilmotiver er ikke lett å oppdrive, spesielt bilder fra
før krigen er det lite av. Oppfordrer derfor dere lesere til å lete frem interessante
bilder, fortrinnsvis fra Rogaland, som dere vil dele med resten av medlemmene.
Ta kontakt med undertegnede på e-post: c-rlrvin_d.{'lgltptrqval.@]_ehgllo,qq, eller
telefon: 98296659

GAMMEL RUTEBIL I NORD.ROGALANT)

SPILEHJULET 4-2A06- orsan for Gammelbilens Venner

SVEN KVIA A/S T VÅGSGATA.

Denne rutebilen gikk
mellom Ølen-Sauda i

gamle dager. Bildet er
tatt i Osen. B ilens hrgang
ser ut til å være ca. 1920-
1925. Avtakbart tak av
type "cabricoach" ga nok
en fin og luftig tur i fint
sommersvær. Kanskje
noen av leserne kan
hjelpe til med identifis-
ering av merke og
årsmodell?

Også denne gangen har vi
et bilde fra Sven Kvia AS
sitt gamle arkiv. Her ser det
nye bygget som firmaet
bygget i Vågsg ata i Sand-
nes i 1960, med tilhørende
Esso-stasjon. Parkert uten-
for ser vi en Opel Rekord
Pl Caravan, mens i utstill-
ingsvinduet skimter vi en

svart Opel Kapitån produ-
sert mellom 1 95 9-1963.
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KLUBBHISTORIE FRA GAMMELBILENS VENNER
FORTALT OG REDIGERT AVRUNE OMARSTRAND

1979- 5 Års Jubilanten!

Klubben hadde effer hvert blitt 5 år gammel, og det var over 100 medlemmer.
Våren 1978 var vi med da Amcar klubben arrangerte bilutstilling i Siddishallen, og selv
om vi bare var med ble vi en erfaring rikere(Og bitte litt penger!).
Leien var veldig høy, og Per Nysted kom med forslag om å arrangere en egen

utstilling med gamle biler/motorsykler i Orrehallen i forbindelse med klubbens
jubileum. Utstillingen ble arrangert april 1979, og det var lett å finne fram. Magnor
Mellomstrands Ford A hang langt oppe i været fra en diger mobilkran,
og kunne ses fra langt hold. Takket være stor innsats lla sentrale personer ble
utstillingen en suksess, og klubben fikk plutselig god økonomi. Tidligere hadde
kontingent vært kr 20(til porto/papir), da denne ble hevet til kr 30 i 1979 var det
kun et medlem (Nimbus eier) som protesterte. Vi kom da på den geniale løsning å gtrøre

ham til gratis æresmedlem, så var det problemet løst!

1979 kom det også nye biler på veien. Per Nygård fikk klar sin 1946 Morris Eight som

han hadde kjøpt fra Andreas Auestad flere år tidligere (Nå er den igjen tilbake hos

Andreas), og Sverre Pettersen på Hinna fikk kjøpt 1939 Packard 8 fra Storhaug. Dette er
den Packarden du i dag kan se på museeto og som eies av Tørres Hegre.

En del av pengene ble brukt til å lage første utgave av "Spilehjulet". Dette kom ut høsten

1979, og hadde hele 44 sider. lvrige folk i redaksjonen var Rune, Oddstein Steffensen og
Knut V Larsen. Knut var fra Nord-Trøndelag, og jobbet i oljedirektoratet. Han hadde

mange Buick prosjekter stående, men tiden strakk aldri til. Han ordnet med trykking på

oljedirektoratets hustrykkeri- til og med i offset. Klubben hadde nå passert 160

medlemmer. Fremtiden så lys ut!

Med dette avslutter jeg mine artikler fra klubbens pionertid. Mange av dere har vært

medlem i over 30 år, men noen av de nyere medlemmer vet jo kanskje ikke så mye fra
de forste årene. Det ble arrangert 10-års jubileum på Jæren hotell høsten 1984, men etter

det har det vært lite markering av runde tall. Noen medlemmer har dessverre gått bort i
løpet av alle disse årene, men minnene lever videre. De eneste medlemmer av de 15 som

startet klubben som fortsatt har samme bil , må være Ole Kristian med din 1958

Mercedes Cabriolet , Magnor med sin Ford A og Geir Tobiassen-l930 Ford A. Noen
som husker flere?

Takk for nå
Rune Omarstrand
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KLUBBHISTORIE FRA GAMMELBILENS VENNER
5 Års Jubilanten! Kopi av artikkelen i Spilehjulet ff. 1- 1979
cammelbilens venner ; 5 Års .Iubilanten.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

camnelbÅtens venner markerte sltt 5-års Jubileum ved å affan-
gere en b11,/syklreJ"-utstilJ.ing t orre-Hallen 1 aprtl 1 år'Klubb-
ens apede barndom startet altså for 5 år siden og første mtte
b1e hotdt hvor ca.20 personer møtte opp og stiftet nåværende

ktubb.
Siden den gang har klubben vokst 09 teller nå ca.l60 medlenmer,
noe Eon vlser at de nbolde menn" den gang,for 5 år slden, tok
et første Bteg i rlktig retnings det å kunne få en organlsert
l-varetagelse av de motorkjøretøyer som har ku.lturhiEtorlsk l-n-
teresse og verdt.Dette virker kanskje noe pompøstrmen det må

sles at det 1 klubben flns et stort utvalg av motorkJøretøyer.
Jeg tør påstå at de vlser et brukbart snltt av gilmelbllhlstorlen
l- stavanger og Oml"and1.

som nevt ble det hotdt utstllllng I aprll i år"Et navn 6om løper
som en rød tr.åd gjennon kl-ubbeng hlstorle er navnet Per Nysted'
Formann 1 alle år slden klubben ble startet.Ilan har utført et
arbeld og en lnnsats det står respekt av.
Jeg tenkte jeg måtte rJ"nge Per for å f,å has tl1 å fottelle 1ltt
on alt forarbeide son ble gjort før utstllllnqen.
Etter en del plunder flkk jeg Per på tråden:"Per Nystedr'. "Hei
Per,Knut her." "Du jeg lurte på om jeg kunne stikke bortom deg

en tur I kveld?" Her må det nevnes at Per har mange verv og gjør-
emål utenom klubben,men denne kvelden hadde han f,rl.
Etter å ha tråklet sanmen en del spørsmåL troppet jeg oPp hjerme
hos Per:. "Kom innrkom Lnh"rropes det fra ovenr"lukk døra." Etter
å ha nytt Slgne's nykokte kaffe og kakerfprøver jeg å EtlLle mlne
spørsnåI.Dette kan enkelte gang vare vanskeligrda Per liker å

prate,dette kun for å opplyse leserne.Per kunne prate en avls
alene,derfor har jeg tlllatt neg å forkorte en deI.
"OK Per"rbryter Jeg inn,"livordan b1e ldeen tll utstlllingen unn-
fanqet?" Per:"Det er jo vansketiq å sl eånn akkurat.Å påta seg

et alikt arrangement var jo selvføIgellg et omfattende arbeid.
ileq må her få si at jeg l-angt fra stod alene bak utstillingen.
Ideen b1e kagtet fram og vi fant ut at Orre-Hal1en var den beste
plassen å avholde en utstllllng,noe som ogaå har vist seg tid-
ligere.Planl6gglngen startet 1 oktober og vldere arbeld tok til
i novenber.Kontakten med ledelsen av Orre-Hal.len var ikke

t6 l7 Fortsetter side l8
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qrmffi"mkeå åg , #&, r1*t*m rurc}.nmt seg svær'L sr#*h * 
u,

Bernt Gramstadren kompis av Bernt og per Strand stod oppe iIøa trg malte skllt (frossen late:{rnaLfng) med votter pål'
{Det måtte da være mye å tenke på I denne tlden?"
Per:"Det må jo sies at det hele var et stort pusLesplll.og spør
ikke meg.men etter en del søvn1øse netter falt da bitene på
plass.Jeg stod en nat,t og svelste 60 taust,øtter hos !,alken -
dl"sse står nå I Orre-Hallen og er til klubbens disposisjon.rr
"Jeg har jo hørt at du var nokså pR-kåt i denne perioden f@r
utstlLllngen.Det kan vel ikke bortforklares?"
Per:"Mye av suksessen i Orre-[Ia1].en lå i det rglobale" reklame-
fra&støtet. PR-kåtrhrn-hm.Noen vil kanskje trekke fram dette.men,
saken var jo den viktigste og det er jo her på sin plass å si
at uten hjelp av lokalsendlngene i radlo,uttalelser til pressen"
og anrlonser i dlverse aviser virle publisiteten e11er ',bl-æsten"
rundt arrångernent€t blitt heller tynt."

"Andre former for PR?"

"fanke laget en nydelig plakat som ble trykt i 500 eksemplarer.
Denne ble henEt opp på de underligste steder,blant annet på
Skudesnesferja og på pissoaret på Dickens. Eer må jeg skyte lnn
at dette har blitt meg forta1t.. En takk t.il de son hjalp til
med distribusjonen av plakåten."
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Deler, kiøp og salg

Biler til salgs
Buick Series 60, m od. 67) 4 dørs sedan 1934 modell, til salgs.
Denne bilen er kjøpt ny til Stavanger av Herr. Middelthon, den siste
Stavanger, etter det jeg har funnet ut. Bilen har vært registrert på nr.
produsert i 5365 eksemplarer hvorav 194 stk. ble eksporteft.
Bilen er i dag nedplukket og påbegynt restaurering, men det er langt
ferdig. Den er nesten helt komplett hva deler angår.
Tolfeiv Hølland, tlf.nr.: 5l 5493 07 eller 45 68 85 82.

Borgermester i

L, - 152 og er

igjen til den

Deler tilsalgs.
.lcg I bremseb(jg ni rvc Orernseoan(I IOr sa

BMW 31 5, 31 6 , 324 , 32016, 3204, 520, 52016,
1800, 2000T1, TlLUX, 2800 CS

Nr, 287

Audi 50 1 1, 1 3 (-ch.nr.8551556953) 9.7 4-> SBS nr. 293

Fiat
Daily 2.0 35.10, 39.10, 35. 12, 2.5 35.40
(Tvpe FB)

9.90-> SBS nr. 558

Hyundi Excel 1300, 1500 1.86-> SBS nr. 384

Lancia Dedra 1 .6i. 1.8i LB9-> SBS nr. 482

Mazda
616 1 .3, 626 2.0, 81B 1 .3-1 .6, g2g 1 .8,
RX4 Se kat.

SBS nr.2BB

Mazda 929 2.4, RX4 11.81-> SBS nr. 459

Mazda E 1600, E 1900 1 .81-1 .88 SBS nr. 460

MB MB 1OO 9. B7-> SBS nr.272

Tolleiv Hølland, tlf.nr.: 51 54 93 07 eller 45 68 85 82.

Bil- og motorsykkeldeler selges.
Stort rrtvalg i nye støtdempere til biler fra 1940-2000 mod.Mange gode deler
(bltrktc) til lrord Taunus 1970-1982 mod. Store mengder av nye og brukte deler til
rrrotorsykkel-moped-scooter. E. Horpestad tlf. 5l 42 68 00 eller poSl@hQlpgstad-

!l r!.lllt

Diverse deler seJ-ges:

Kjølevifte til 6 syl. Studebaker.Pickup ca. 1948-49 mod. Rep.sett til bremsesylindre
foran 1970-76 Plymouth Valiant m/trommelbrems. NOS motor-toppdeksel til Renault
4CV.4 rg. stålfelger med helårsdekk til Opel Rekord C. Dekkene er gamle, men har bra
mønster.

Ring Øyvind påtlf .982 96 659, eller send en mail til
oyvind.fl atekval@chello.no

t918 fortsette i neste nummer



Returadresse:
Gammelbilens Venner
Postboks 3 029 ,

4095 Stavanger

B r blad

I{AI{OMAG MATADOR
TYPE E. LASTEEVNE !,'/NTOI\N. ÅRSMODELL 1966

EIER: Kåre G. Sem, Tananger

Bilen har vært i bruk på Hjelmeland helt frem til den ble parkert i en garasje i

begynnelsen på nittitalet. Bilen er original, men tr€ngte en omlakkering. Det

opprinnelige registreringsnummeret er beholdt, men har f:itt " leievogn " i tillegg.

Bilen er produsert i Tyskland. Motoren som er en engelskprodusert Austin, er på 1622
cm3 og yter 54 hk. Den er framhjulsdrevet og har en lasteevne 1,75 tonn. Modellen
ble produsert fra 1963 til 1966.


