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Formannens ord
Våren står for døreno de fleste kribler vel etter
en fin dag til å ta den første turen med det
gamle kj øretøyet. Den som ikke tok seruicen
når kjøretøyet ble satt vekk for vinteren vil
nok være tjent med noen timer i garasjen før
de legger ut på den første turen.

Sporten vår har utvilsomt fatt etløftgiennom det som foregår på "neffet". På internett

er det etter hvert en utrolig mengde informasjon om gamle kjøretøy. Informasjonen er
dels store mengder teknisk informasjon, dels store mengder bildedokumentasjon som

kan være til god hjelp hvis du holder på med en restaurering eller er på jakt etter noe

spesielt på det kjøretøyet du har. Fonuten denne typen informasjon finnes det også

mange kilder til reservedeler. Dels giennom auksjonssteder hvor det er nødvendig å gå

inn daglig for å se om det er dukket opp noe til ditt kjøretøy, dels leverandører av deler
som etter hvert har filtt skikkelig gode sider med priser og tegninger / bilder av delene.

På hvilken måte har dette en innvirkning på sporten vår? Det har åpenbart blitt flere
som har fattet interesse for gamle kjøretøy, og over tid vil dette ha innvirkning på

prisene. Tilgangen på reservedeler har blitt større, og dette vil kunne påvirke prisene
positivt, særlig går det an å gjøre kupp på auksjoner. Det har dessverre oppstått et

skille mellom de som har og de som ikke har tilgang til nettet. Det meste av
informasjonen og delene som er på nettet er tilgjengelig på andre språk enn norsk og
kan være vanskelig å forstå. Jeg kan bare foreslå at de som ikke har tilgang snakker
med en de kjenner som har tilgang for å fil hjelp til å lete på nettet.

På nettsiden vår http://www.qammelbilen.no/ er det lagt ut en såkalte lenker som leder
direkte til sider som inneholder stoff av interesse for medlemmene. Disse skulle vi
gjerne hatt flere av, og for de av dere som har lenker dere mener kan være av interesse

for andre medlemmer så send dem til mb230sl@entusiastisk.com så skaljeg sørge for
at de blir lagt ut på siden vår.

Nestformannen vår Hallvard Nordahl har bedt om avløsning ved dette valget. Det har
vært en fornøyelse å ha Hallvard med i styret, og jeg benytter anledningen til å takke,
på vegne av styret og meg selv for innsatsen og samarbeidet. Kunnskapene og
erfaringene hans skal nok komme klubben til gode selv om han er formelt ute av styret,
det er mange oppgaver som venter på en av hans kaliber.

Benytter anledningen til å ønske alle

En rifEig go[ sesong na[ veteranen

'/i $raf;kel påøråsuin!
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RedaktØrens ord
Hei igjen alle medlemmer av Gammelbilens venner !
I påskenummeret har vi kommet tilbake med reportasjer i
nærmiljøet. Det er interesant å se hvordan det øker med
spennende veranbiler i milj øet. Jeg sikter spesielt til de
som står på museet nå. Spilehjulets medarbeider har vært
på plassen. Dette kan du lese om i bladet.

Når er det bare å sette i gang med klargjøringen av
gammelbilene.

Vi starter med enn reportasje om det nye klenodiet vi har filtt på museet. En amerikansk
Maxwell fra 1904. Etter hva jeg forstår er den full kjørbar. Kanskje vi får se og høre den
på treff i år. I tillegg har vi filtt en 1925 Franklin I I A som også er en sjeldenhet i våre
kretser.

Det er også blitt en tur innom et historisk verksted i Stavanger som renoverte møbler.
Etter oppmøte å dømme var dette svært populært. Og så har vår utsendte medarbeider
Tolleiv Hølland vært på garasjebesøk hos Leidulf Heskje i hans fantastiske garasje på
Bryne.

Vi har filtt mye gode tilbakemeldinger på vårt julenummer hvor vi la vekt på å bruke mye
bilder. Vi vil fortsette med billedgaller over innsendt bilder fra de forskjellige treffene i
kommende sesong, da i høstnummeret og fremover.

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 Redahøren.

God Påske fra oss i redaksjonen

Melding fra delesjefen på Bråstein!

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

Takk
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Fiin gammel aargang. . . ..
'l'cksl : Oyvi*1 l" lat ckvq I

Det er ikke mange biler fra før 1930 som blir
tatt inn til Norge, spesielt ikke i vårt distrikt.
Det var derfor med glede vi like før jul
mottok nyheten om at Kjell Gilje fra Sandnes

hadde tatt hjem to biler frafør 1930, en 1906
Maxwell og en 1925 Franklin.

1905 Maxwell model L

Maxwell-Briscoe Company ble etablert i 1903. Bilproduksjonen ble startet ijuni
1904 iTarrytown, New York. I l9l3 ble firmaet reorganiserttil Maxwell Motor
Company, Inc. og var nå USAs femte mest solgte bilmerke. Selskapet begynte å

slite økonomisk etter l. verdenskrig, og i 1920 ble Walter P. Chrysler hyret inn

som redningsmann. I 1924 ble den første Chrysler-modellen introdusert for
publikum, og i 1925 ble Chrysler Corporation etablert. Maxwell ble da nedlagt
som bilmerke.

Bilen har holdt seg utrolig godt til å være over 100 år gammel!
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"Dashbordet" består av denne enkle trekassen. Motoren er en 2-sylindret
boxermotor på I0 hk.

Denne bilen har stått på et privat museum i USA i ca.60 år. Kjell kom over bilen
på en e-Bay auksjon, og gikk av med seieren om vinnerbudet. Effer at auksjonen
var avsluttet var det imidlertid flere amerikanske interessenter som hevdet at de

hadde forkjøpsrett på bilen, men Kjell sto på sitt og fikk bilen til Norge. Den er
helt original, dvs. trolig aldri restaurert! Alt på bilen fungerer l00oÅ, og motoren
starter lett som bare det. Dette klenodiet fortsetter museums-livet på Bråstein,
men Kjell vil prøve å ta den ut på en luftetur en gang i blant.

En ivrig samler...

Kjell har samlet på veteranbiler i mange år. Foruten Maxwell'en har han også
1925 Franklin modell I lA, 1960 Jaguar XKl50, 1958 Cadillac Eldorado
Broughoffi, 1956 Ford Fairlane, 1973 Panther J72, 1978 Jaguar XJS Vlz, 1978
Mercedes 450 SEL, samt tre biler som er på vei til Norge i skrivende stund.
Disse er 1948 De Soto, Mercedes 300 Adenauer og en Citroen SM .

H.H. Franklin Co.

H.H. Franklin Co. begynte å produsere
biler i 1902. Det spesielle med Franklins
biler er at de er luftavkjølte, noe de var
helt til fabrikken gikk konkurs under
depresjonen i 1934. Rettighetene til
Franklins motorer ble kjøpt opp i 1937,
og teknologien ble videreutviklet til
bruk i fly- og industrimotorer helt opp
til midten av 7D-tallet

192 5 Franklin I I A har funnet seg til
rette på Bråstein
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Februarmøte i Peder Claussøns gate 19 i Stavanger

Møtet den 27 .02.07 i lokalene til ebenisten John Bjerga, var en opplevelse som

over 30 stk. medlemmer vil huske. Vi ble møtt av John Bjergajunior som viste en

brennende entusiasme for sin fars håndverk og historien bak de forskjellige
snekkermester bedriftene som har vært i Stavanger. Vi fikk en grundig
gjennomgang av metodene og materialene som har vært i bruk i flerfoldige
generasjoner og fikk lukte og ta og føle på det meste. I tillegg fikk vi en

lysbildepresentasjon om bedriftens historie og dens nåværende gJØren og laden.

John Sigmund Bjerga (nr. to fra venstre)
doserer om limpotta med hornlim og de

gamle limeteknikkene som fortsatt er i bruk.

Stedbygd bandsag, brukt av

snekkermestere i tre generasjoner

Det er nå mulig å erstaffe den manuelle hovedstrømsbryteren med et rel6, og fr den

godkjent under LMK Helforsikring. Dermed finnes det nå en løsning for de som har kviet
seg for å montere en bryter i torpedovegg eller på annet sted i kiøretøyet.
Rel6 medfører at du slipper :

* hovedkabelen over deler av motorrommet
* spenningstap eller behov for større tverrsnitt med lang kabel
* problemer med å nå bryter fra førerplass

Løsningen er utviklet og testet av Claus Lund (Norsk Morgan Club) og Trond Solberg
(Corvette Club Norway), og vil bli publisert på LMK's Internettsider. Besiktigelses-menn

vil også få dette tilsendt.
Noe er likevel verdt å merke seg: 5-amper sikring monteres på styrestrømskretsens plusside

så nær batteriet som mulig for god sikring mot bl.a. kortslutning.
Kjøretøyets eier har ansvaret for at bryteranlegget i alle detaljer er dimensjonert for den

belastning som kan forekomme. Husk at 6 volt kever langt støne dimensjoner enn 12 volt.
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INFO I SIDEN
VESTLANDSTREFFET 9. JUNI 2OO7
Vestlandstreffet er i år lagt til Haugesund. Datoen er 9. juni. Interesserte kan ta kontakt med i
Monrad Strømø i Haugesund på telefon 52729804 - fax 52728278 eller E-mail
monrad5l@!ry. Det finnes påmeldingsskjema i klubben påBråstein I

NORGESLØPET 14. OG 15. JULI
Norgesløpet skal foregå i Trondheim. Det er Trøndelag Veteranvognklubb som står som

arrangør. Datoen er 14. og 15. juli.

Ånsvrørn zooz
Tirsdag 27. mars blir det å,rsmøte på Bråstein.

KLUBBKVELD I LAKKBOKSEN
Tirsdag 24. april blir det møte kl. 1900 i lakkboksen til Per Nysted på Breimyra, vis av vis
Norgesfrukt på Håland Industriområde sør for Bryne.

RUNDTURPÅØYANE
Søndag 13. mai blir det rundtur påryane. Vi møtes på Mortavika kl. I120 for åta imot
gjengen fra Haugalandet. Oskar har lovet å ta oss med på sightseeing, og vi ender opp på en
plass der det er griller, så ta med grillmat.

NY TUR TIL BJERKREIM-SENDEREN
Tirsdag 29. mai møtes vi på Bråstein klokken 1800 for ilkjøre til Bjerkreim-senderen. Vi
satser på klarere vær enn da vi var der sist. Ta med niste.

GRILLFEST
Tirsdag 26. juni blir det grillfest i hagen på Brastein.

cAB & CO
Onsdag I l.april starter Cab og Co med sine utflukter om onsdagene. Oppmøte er vanligvis
fra Bråstein og starten går kl. 1900. Denne gangen går turen innom Citrøenklubben.

BRUKT_OG DELEMARKED I SEIJORD
Lørdag 19. mai på Dyrskueplassen i Seljord er det brukt/antikk, delemarked og
veteranbilutstilling

BIL PÅ MUSEET
De som har bil på museet og skal bruke den i sesongen, må i
god tid gi beskjed til Museumsbest5rrerne.

8
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I{ORGES BESTE
VETERANFORSIKRII{G

Kjøretøy rg5g og eldre' Full kasko, fri kjørelengde, hele Europa, kr. 385,-
Kjøretøy 1960 til t976, Full kasko, fri kjørelengde, hele Europa, kt 395,-

Sorn rnedlern av en LMK-tilsluttet klubb får du i tilleg 20 7o rabatt* på alle

dine øvrige forsikringer. Plrrss totallnrnderabatt dersom du har ! forsikringer
eller flere hos oss.

Merlc deg at LMK er involvert i alle skadebehandlinger. Målet er at kjøretøyet

ditt skal raskt tilbake på veien igjen dersorn det skjer noe.

Ved å velge Tennant støtter du også klubbene og LMK. LMK jobber for deg

med bl.a. å få fiernet årsavgiften og lover/EU-direktiv rned negativ virkning
for våre motorhistoriske kjøretøy.

Visste du at vi også har restaurering-, lager- sarnt oppstillingsforsilring?
Ring oss for rner informasjon pA 22 47 gr ro.
'forutsetter mer enn ctt årr ehivt medlemslap i en LMK-tihluttct Llubb.

FORSIKRING

Tltz 22 47 91 10 www.tennant.no



SPILEHJULET l-2007 - organ for Gammelbilens Venner

GA RASJ EBESøK PA BRYN E roro os tekst av Tolleiv Hølland

NSK, Norsk Sportsvogn Klubb, hadde invitert til garasjebesøk den l4 februar.

Spilehjulet "utskremte" medarbeider fikk "innside" informasjon og stilte for å dekke

denne begivenhet.
Stedet var Leidulf Heskje sin fantastiske garasje på Bryne. Garasjen var en to etasjers

industribygning hvor det en gang ble produsert blikkenslagerarbeider. Lokalet var
oppjustert til den fineste garasjejeg noen gang hadde sett. En ren fomøyelse!

Fra kjelleren som lagret flere biler

Garasjen var bygget opp sammen med Leidulf sine to sønner. Det var en flott sanrling

med 3 stk. Morgan, VW boble og 2 stk.. Mini-er. Andre siden var det Mercedes,

Pontiac Trans Am, Honda Intregra og en BMW.
Innredningen i garasjen var med langsgående arbeidsbenk på ene siden med innhold av

forskjellig verktøy. I tillegg var det utstilt en masse hyggelige "ting og tang" sonr

hadde været nyttegjenstander for noen år tilbake.

To minier, en 1000 og en Cooper
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Videre hadde Leidulf tre Morganer. Den ene var en trehjulet Roadster fra l934,en
2004 mod. 4 sylinder Lowline og en V8 4+4 2005 mod. med byggenr. 74 0g260
arbeidsvi ll ige hester.

En kraftig motor som, iflg. opplysningen e, gav bilen en utrolig kraft og smidighet.
Bilen var en sann fornøyelse på veien.

Bakerst i lokalet var det
siden av var kontor med

mekaniske problemer.

innredet et eget rom med
PC og stoler det gikk an

en hyggelig sofakrok og rommet ved

å reflektere både over livet og

ll

ru!"lr;

l0
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KIJUBBHISTORIE FRA GAI{MELBII.,ENS VENNER
5 fus Jubilanten! Kopi av artikkelen i Spilehjulet ff. 1- 1979

Vi fortsetter med reportasjen fra utstillingen i Orre-hallen

"Hva med spesielle arrangenenter under utsti-Llingen?"

Per:"Foruten selve utstilllngen hadde vi jo lagt opp til film-

kjøring og matservering pluss en de1 til'Bitkjøring metl ungene

nåtte skrinlegges.seLvfølgelig kan ikke alt klaffe og det gjorde

detdahellerlkkedennegang.JegtenkerdasPesleltpåensak
vi hadde på taPetetrnemlig trykklng av postkort med spesj'al-

stempel - en goclblt for filatelister'I{en dessverre var vi for

sentutenedbestil]'ingen-kanskjegjørvietnyttforsøkved
neste korsvei."

En oversikt over utstillingen'
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" ØvrebØ kranse::vice stilte en styggstor kranbil til
dispos j-s jon.I toppen av denne hang Magn( Mellomstrands A-Ford,
og med litt velvil je llttnne den sees f ra Stavanger og Egersund, "

MagnOEf A-Ford, nyvaske t
og penrhenger til tØrk.

"Kan du 9)Øre noen korte bemerkninger over valget av kjøretpyer,
hvilke kriterier som ble brukt? "
Per:" vi tegnet inn hallen og plasserte k)øret@yene etter K.L-
metoden. Jeg kan ikke si at vi la noe spesielt kriterium til
grunn for valget av de motorkJØrebØyer som skulle delta. Det
vi Ønsket var å qi publikum et bredest mutig spekter av syk LerT
biler for å vise et snitt av klubbens park.Så vidt jeg husker
fikk vi plassert 27 biler og ca.35 sykler"Det må her nevnes de
kvaler vi fikk når det gjaldt å gJØre et utvalg av de biler 09
sykler som skulle være med på utstitlingen.
Det må jo i all beskjedenhet sies at utstj-llingen kunne blitt
to ganger stØrre hadde vi bar:e hatt stor nok plass. Det skal ikke
underslåes at vi har manqe gode biler og sykler i klubben.Så
treste gancJ samlne tanke l<ontmer over meg eller noen annen, skull_e
det ikke være noen umulighet å snekre sammen en ny utstilling."

fzl c rf,l
t l(egmat /s

Norsk Olieraffineri
Prof. Birkelands vei 2 i - Grorucl - nl (02) 25 03 l6

Postboks 35 - Leirdal - Oslo 10

Ole $. $imonsen. Tlf . (045) 62 084RePr. Slavanger -

t2 Fortsetter side 13 l3 fortsettelse i neste nummer
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FRA GAMLE DAGER
Tekst : Ølw ind Flatel<vål
Foto: Kåre G. Sem

KONGEBES ØKPÅ FEMTITALLET.
Kåre Sem fant dette fine bilde fra et kongebesøk i Stavanger på femtitallet. Kong

Olav fikk kjøre i en flott 1956 Ford Fairlane Sunliner, som nok var en meget

eksklusiv bil iNorge på denne tiden. Registreringsnummeret på bilen var L-1.
Kong Olav ble signettil konge 22juni 1958. Kan dette bildet være fra
signingsferden?
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Biler til salgs
Volvo 343 1979 rnod.

()pel Ascona A 1975
Kr. l | 000.-.

Deler, kjøp og salg

Kjørt 99000 km og bilen er original! Kr.5000,-.

mod. Kjørt litt over 100 000 km. Bilen er ioriginalstand!

TEXACO
MOTOROLJER

" 'i 3: le- )Re =rt

IETYE

TØv.'., FYLL OG LYTT!

Dette var slagordet for Texaco
motoroljer i 1936. Oljen skulle
i følge reklamen gi motoren
rolig og jevn gange. Reklamen
sto i "Boken om bilen" fra
t936.

Volvo Duett. Selges ferdig med rust for kr. 5 000,-.

Daihatsu Charade, turbodiesel 1993 mod. Kjørt l4l 000 km. Kun to eiere har hatt
denne bilen. Den perfekte "arbeidsbilen" for kr. 24 000,-.
Interessert i en av disse bilene. ta kontakt med:
Ole Christian Simonsen, t1f.51662084, etter kl. 20.00 tlf. 51624892 og90652132.

Buick Series 60, 4 dørs sedan, modell 67, til salgs.
Denne bilen er kjøpt ny til Stavanger av Herr. Middelthon, den siste Borgermester i
Stavanger, etter det jeg har funnet ut. Bilen har vært registrert på nr. L - 152 og er
produsert i 5365 eksemplarer hvorav 194 stk. ble eksportert.
Bilen er i dag nedplukket og påbegynt restaurering, men det er langt igjen til den
ferdig. Den er ncsten lrelt komplett hva deler angå,r.
Tolleiv Hølland. tll.nr.: 5 | 54 93 07 eller 45 68 85 82.

Kierre til salgs
Tohjuls hestek-jerrc selges for kr. 6 000,-.
Ole Christian Simonsen, tlf. 51662084 effer kl. 20.00 tlf. 51624892 og90652132.

Deler tilsalgs.

Melding fra delesjefen på Bråstein!

H-ielp oss med å beholde oversikten på deler som er registrert. Alle
eskene som er nummerert finnes på Pc-en i klubblokalet.
Noter eskenr. og nummeret på delen på blokken i lageret.

Takk

El,,.t^,':,4 ' :1. " t:l .'..' .t-t.-

V'_-.''' O :,'.,,r' 1r.:ta:l

!cTEXÅ{

Jeg har bl.a. nvc brernsetromler for sal

Tolleiv Hølland, tlf.nr.: 5l 54 93 07 eller 45 68 85 82.

.1967 -12.85 14.3219.10

8.1967 -7 4 14.3219.10

8 .197 0-4 .7I 14.5496.10

.1970-4.79 14.5496.10

l4



Andreas Auestad
Sørbø

4323 SANDNES
Returadresse:

Gammelbilens Venner
Postboks 3 029 ,

4095 Stavanger

For tiden har Andreas en original Opel Blitz 1943 modell til oppussing. Bilen har

hatt tjeneste på Sola flystasjon en tid etter krigen. Nå kommer den igjen til Sola

og skal stå utstilt på Soma. Andreas bygger på nytt lasteplan.

GRILLFEST PÅ BRÅSTEIN
TIRSDAG 26 JUNI KL. I9OO

Grillfesten er etter hvert blitt en tradisjon. Ta med
familien i Veterankj Øretøyet og mØtt opp i hagen på

Bråstein. Det blir pølser og mye mer!


