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Tillates hvis kilde oppgis, samt at redaktør underrettes.

Redaksjonsansvar

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

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

Styret i Gammelbilens Venner:

Formann: Leif M Skare 51 55 54 55 I 930 46 163

nr b23 0s l@entusi asti sk.corn

Nestformann: Hallvard Nordahl 5l 58 79 9l I 913 40 754
hal lvard. nordah I @ lyse.net

Sekretær: Per Eiene 51 58 79 9l I 952 40 6l I
per.e iene(0lyse.net

Kasserer: Ole Christian Simonsen 51 62 48 82 I

906 s2 r32

Styremedlem: Øyvind Nielsen 416 73 345

Styremedlem delemester: Andras Auestad 51 67 41 45 I
970 24 7ll

Museumsbestyrer: Tor Inge dermestad 906 02 858

Museumskasserer: Livar Helland 51 48 45 28

DEADLINE nr. 3-07 . Bladet skal være ute

ca september. Er du sent ute med stoff du vil
ha inn i bladet så ta kontakt med redaktøren

Bildet på forsiden er fra Vestlandstreffet
2007. Foto: Kåre G. Sem
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Formannens ord
Vi er allerede startet på sommeren.
Vestlandstreffet er over og Sjøorrr-
løpet står like om døren. Så er det
stille en stund før nye muligheter for å
boltre seg i veteranaktiviteter dukker
opp igien i august. Så langt har vi hatt
værgudene med oss, la oss håpe det
fortsetter i samme dur, jeg er i allefall
klar for en god sommer.

Selv gikk jeg dessverre glipp av Vestlandstreffet i år. Av det jeg har hørti ettertid så
var det absolutt noe jeg skulle fiitt med meg. Et Haugaland i godvær og med et smidig
og hyggelig arrangement.

Årsaken var at når meldingen om datoen for vestlandstreffet kom hadde jeg, sammen
med tre andre klubbmedlemmer og to dansker, allerede planlagt og bestilt en tur til
Bockhorn med gammelbilen. Hvor eller hva er Bockhom?
Bockhorn er et lite sted nord-vest for Bremen. Her arrangeres årlig et tredagers
marked i kombinasjon med et løp som kalles Frieslandrally. Det er ca 3000 veteraner
som strømmer til området, (veteraner kommer gratis inn, og får gratis kaffe) markedet
er på størrelse med Ekeberg, men hvor alle selger varer relevant til hobbyen. Det er
meget godt ordnede toalettfasiliteter, det selges mat og drikke på flere steder på
området, og det er gullende rent og ryddig over alt. Klokken 0800 på søndag morgen,
etter at det hadde vært 20.000 besøkende i 35 raders varme dagen før,var det ikke så
mye som et sugerør å se på markene!!!!
Det var det 25ende gangen markedet ble arrangert, og det er imponerende å se hvordan
en klubb, på et sted ikke større enn Klepp, klarer å organisere denne store
veteranfesten. Hvert eneste medlem i klubben må være engasjert, og ledelsen av
klubben må bruke svært mye tid på forberedelsene, selv om det ene året stort sett er en
reprise av åretfør.

Miljøet i ryskland er naturligvis stort, det bor tross alt flere mennesker i Hamburg og
omegn enn det gjør i Norge, og i så måte er kanskje ikke 3000 veteraner så mye, men
det er allikevel imponerende når du fiir se så mange på en gang.

Benytter anledningen til å ønske alle

En riQgig got sonner ne[ veteranen
Ai nzQfres pd tBrllstein!
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RedaktØrens ord
Hei igjen alle medlemmer av Gummt'lltilan:; venner !

Sommeren er her igien og redaktøren har alt vært på treff
for å fange opp nye veteranbiler som kan presenteres i
Spilehjulet.

Redaksjonsmedarbeiderne har også vært energiske på

reportasjefronten. Og det er slik det skal være for en ekte
redaktør.

Vi starter med en portrettreportasje med Halvard Nordahl som presenterer noen av sine

kjøretøy. Det er en stund siden vi har hatt presentasjon av medlemmer i bladet og det var
godt å komme i gang igien.

Spilehjulets redaksjon har fått konkurranse, og det skal være sundt sier de som utdannes i

økonomifaget. Nå er løssalg av Spilehjulet ikke aktuelt slik at den faktoren er ute av øko-

formelen. Hvem er da konkurrenten?, jo vår egen klubb! Og på hvilken måte da?

Gammelbilens Venner har egen nettadresse på Internett www.qantnrelbilen.no og kan

servere rykende ferske reportasjer dagen etter. Og det er en utvikling vi setter pris på.

Dette skjerper en gammel redaktør og vi må bare møte dette med å bli bedre. Så neste

press på klubbstyret er å fii utvide bladet med noen sider slik at vi kan presentere større

bilder av nyrestaurete biler som dukker opp.

Det virker som om interessen rundt gammelbiler bare øker. Jeg har et inntrykk av at

cabrioleer er i skuddet for tiden. Dette merkes også på deltakelsen i utfluktene på

onsdagskveldene. Også nyttekjøretøy melder seg på arenaen, og for ikke å glemme alle

brannbilene som etter hvert blir å se på Bråstein. Hold dere fast !, redaktøren fikk
3.premie for Rapiden på veterantreffet på Hommersåk, slå den ! Flott pokal.

Medlemmene viser også kreativitet til å være på banen med turopplegg, endatil uten å bli
spurt! Dette er bra! ! Lenger ute i bladet vil dere bli tatt med på tur giennom reportasjer

fra Tolleiv og Øyvind.

Historiske tilbakeblikk fra gammelbilens Venner er nå slutt inntil videre. Og i dette

nummeret presenteres de siste sidene av kopiene fra reportasjen fra utstillingen i Orre-

Hallen som sto i Spilehjulet nr. I i 1979.

Med hilsen Redaktøren.

God ferie fra oss i redaksjonen
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MEDTEMSPROFITEN
Tekst og foto: Kåre G. Senr. Sort hvit bildene og det av Dodgen er utlånt av Hlalvard

HALLVARD NORDAHL HAR
VÆRT STYREMEDLEM I 5 ÅN XÅ
OG HAR GJORT EN GOD II\NSATS
FOR KLUBBEN. DA HAN NÅ CÅN
AV SOM STYREMEDLEM
BENYTTER SPILEHJULET
ANLEDNINGEN TIL Å BLI BEDRE
KJENT MED HALLVARI).

De fleste forbinder ham med La
Sallen som han og kona var på
mange treff med de siste årene.
Faren drev bilverksted og hva
annet kunne en vente enn at
guttepjokken ble bilfrelst

På de neste sidene vil vi vise noen av hans egne og familiens biler opp gjennom tidene
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Far til Hallvard ved sin Volvo PV 444 med delt front
og bakrute, tipper jeg 54 modell ? På bilde til høyre
far og sØnn ved neste volvo, en Am azon 1963

modell.
Disse bildene er tatt i snøen og viser hvilken sosial
sammenheng bilen ble viktig. Den ga folk mulighet
til å komme seg av gårde til nye opplevelser.

Dette dollargliset til venstre ble

innkjøpt i " greit bruksskikt " Det
er en Dodge 1957 modell. Det gikk
ikke lenge før Hallvard gikk i gang
og ga bilen en full restaurering.

De som har drevet litt med

sparkling og pussing av karosseri
vet hva det innebærer å, fa slike
lange og store flater klar til
lakkering.

Lakeringen er utført av verksted.

IJtenom de bilene som vi til nå har stiftet bekjentskap med har Halvard en del uferdige samle

objekter. I utstillingsgarasjen på museet på Bråstein finner du hans urestaurerte 1927 modell

Erskin cupe six custom. Dette er egentlig en billigutgave av Studebaker, som ble produsert i

tidsrommet 1927-1930.
I tillegg har han, som han sier selv, ca to stykker av Essex Challenger 1930 modell. Denne

bilmodellen er en billig utgave av Hudson. Av disse bilene fremstår det ett ferdigrestaurert

chassis, motor og karosseri. Etter hvert som samtalen skrider frem forstårjeg at det er en dyktig
og målrettet gammelbilvenn i Hallvard.

Vi går over til dagens restaureringsprosjekt som er å finne rett utenfor stuedøra hjemme hos

ham.
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Og her har vi La Salle 1928, dette er en billigmodell til Cadilac. Bilen har vært i drift fra han
kjøpte den av en som nettopp hadde tatt den hjem fra Amerika. La Sallen dukket som regel
opp på treff rundt omkring i distriktet og gjorde oppsikt hvor den kom. Med dens patina og
skumle utseende ble den i mitt stille sinn døpt " den flygende Hollender ", Registrerings-
nummeret er L- 279 og er valgt ut i fra at det ville være naturlig at en slik bil i tyveårene ville
vært en drosje. Dette nummeret var å finne på en drosje i Stavanger på den tiden.

Hallvard ga meg en innføring i det som var giort på bilen i de to årene den var tatt ut av
drift. Torpedo og dashbord var i standsatt. Råte treverk i hytta var så langt som nesten
ferdig skiftet ut. Finjustering sto igien. Jeg tok noen bilder av hvordan de runde formene i
karosseriet ble laget i tre.

Nå venter vi spendt på å få se La Sallen 
i

på veien igjen. Vi får ønsker Hallvard 
I

lykke til videre med prosjektet ! i

Det er nøysommelig arbeid å få satt inn nytt
treverk, da det er liten toleranse for døråpninger o.l.

fortsettelse neste side
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INFO
Dette skjer i klubbens regi i høst

Termin for Gammelbilens Venner

Tirsdag den 28.08 skal vi på besøk i marmorbruddet til North Sea Stone Industry
AS i Sirevåg. Vi kjører fra Bråstein presis klokken 1900. For de som vil kjøre
direkte har vi oppsamling ved Sirevåg Mekaniske / GS Bildekk på innsiden av RV 44
ca 300m før veien går ned til Sirevåg.

Tirsdag den 25.09 har vi møte på Bråstein. Rettedal kommer og forteller om et
rustbeskyttelsesprodukt som nylig er tatt inn i Norge.

Tirsdag den 30.10 er det planlagt en tur til biltilsynet, vi starter turen fra Bråstein i
tilfelle det skulle bli forandring på planene.

Tirsdag den 27.11 er det møte på Bråstein med tombola, Ole Christian samler inn og
deler ut.

Julemøtet foregår på sedvanlig vis på sedvanlig sted, vi møtes tiljulebord og
julehygge på Airport Hotellet søndag den 9. desember.

I{ORGES BESTE
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VETERANTREFF PÅ HOMMERSÅK
l't' k.rl : Øyvi nd Fl ut e kvul

12. mai inviterte Bryggen Senter og veteranbilklubben på Riska igien tiltreff for
veterankjøretøyer. Deffe treffet har etter hvert blitt et svært populært arrangement både

for deltakere og publikum. Været kunne ikke blitt bedre, og ifølge Kårleiv Fløysvik ved
Bryggen Senter var det mellom 40 og 50 veterankjøretøyer innom i løpet av dagen. Det
var en fin blanding av traktorer, biler, lastebiler, busser og motorsykler, og med gamle

Riska{ord II i havna like ved var rammen rundt arrangementet perfekt. Det ble også

kjørt kortesjer med både traktorer og biler rundt på Riska til stor glede for publikum. Vi
scr allerede frem til neste gang!

(iumntcl rod traklor var populært blant clc minsle... .

Folct : Øvvi ncJ F-l at ekva I
..og rod Maserati var populcert blanl de .slorre..

[;oto : Øvvind F latekvalVETERAI{FORSIKRII{G
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Tekst og bilder: Leif M. Skare og Tolleiv Hølland

Bjerkreimsenderen ble besteg et av 22 veteraner den

29. mai 20071
Nils R Moi tok oss med på en ny tur og det var det mange som satte pris på! Det var
nesten dobbelt så mange medlemmer enn biler som inntok toppen.

Nils R Moi tok oss med på en ny tur til senderen han har
vært med å bygge og siden har han arbeidet ved anlegget.
vi fikk en god innføring ibåde historikk, teknikk og ikke
minst hva som var h se ide fire himmelretningene når vi
sto ved senderen 5 62 m. over havet.

Siden det var noe dis ihorisonten, var det ikke mulig å se
"Boknensenderen". Men vi fikk vite at til og med Stord
kunne ses på klare dager i nord. vi fikk også vite at
isbreen i Folgefonna nasjonalpark var synlig på gode
dager. Likevel, det var bare fantastisk det vi fikk se! For
undertegnede var det en drøm som gikk i opp&llelse når
jeg denne gang fikk kjøre opp. Mange takk!

Her ett autentisk bilde fra byggingen i
1962. Henrik Slettebø var sjåfør på
denne laste bilen og hadde med seg
bilde.
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I eLst og bilder: LeifM. Skare og Tolleiv Hølland

Kjempetur på Rennesøy og Mosterøy den 13. mai med 35 kjøretøyer!
"Oskar & Co" hadde lagt opp en kjempetur over Rennes Øy og Mosterøy.
l'ri startplassen på Mortavika kom Haugalandet HVK med fetja og alle
llkk utlevert kart og løypebeskrivelse av Oskar slik at det gikk an å

oricntere seg under rundturen.
( )vcr Rennesøy, fra Sørbø kirke, gikk kjøringen på den gamle fulkesveien
til Vikevåg, Hanasand, Østhusvik og deretter ett "dykk" itunnelen over
t il Mosterøy.
[ ]tc på vertshuset på Utstein var det konfirmasjonsfeiring hvor det var

Udelig at 35 kj øretøy vakte
stor oppmerksomhet for de

som feiret "komfen".
Nede på Hognafiell-vika fikk

er jo kald samme hvor den kommer fra)
og vi fikk nyte solen, dagen og grill-
maten til det fulle. Oskar & Co hadde

satt frem to store griller, men selv med et

så stort framm øte var det plass til alle ved
gri llene.
Som "grande finale" gikk turen til Oskar
og Margit sitt hjem på Askje. Her fikk vi

cn ålvslutning med kaffe, vafler, lapper,
sv isermor. (Ei mak aløs svigermor!)

kaker osv. produsert i det Oskarske hjem av

I IVK medlemmene sendte allerede morgenen
lyriske begeistring for turarrangementet.

etter e-mail til Leif og gav sin store

Vi vil takke Margit, Oskar, sønn og

svigermor, for en enestående gjennomføring
av dagen.

lll0
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KLUBBHISTORIE FRA GAMMELBILENS VENNER
5 Års Jubilanten! Kopi av artikkelen i Spilehjulet nr. l- lgTg
vi fortsetter med reportasjen fra utstillingen i orre-hallen

"Synes du det var for ].ite Buj.ck-bi1er med på utst'llllngen?,,
Per: "NEI."
Det'te swaret tar jeg selvfø]-ge1ig ikke høytidelig ogi tenker 1
ml.tt stille sinn at mannen har jo ,'bare" Chevrotet,med vl.sse
unntak.
"Når det gjelder chevrolet,hvilken blr vil du da trekke frm?"
Per:"IIer er dct jo mange fine bi].er å vetge 1, men jeg synes at
Johannes Homp]"and }.ar et' fj-nt eksemplar 1 sin 1932 ChevroletrrConfederata'r sedan,BA serie. "

"Er det andre t.lng du vi1 trekke fram 1 sakens anledning?,,
Per: I'Det var bra du spurte, jeg ttoldt nesten på å glerrune en sak.
nem119 Hauga].and Veteranvogk]-ubb som vi har hatt et nært 09 godt
samarbeide med. Jeg vi.L takke Hauga].and Veteranvognklubb,som og_
så fy]"te 5 år 1 årrfor den j,nt'eressen de vl-ste for utstillingen
wed å kome ower fra Haugesund med en rekke gan]-e bl-]-er.Dessuten
hadde vi med en bl1 fra Kristi,ansand: 1932 Austin 7 09 ikke å
forg].eme Karl cranberg's 1936 Nash - en nydelig bi1 av de sjeldne.
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Vi tar oss en rØyk og prater lii:L itlst oq f.rst ,riu irålqcneltene
i Orre-Hall-en.
Mange av oss tok seg frr fra lobben for å lit-rLrir".i-,ringe arrange-
mentet vel r havn. Når en tenker cilbake f år ,.-if i l.ilisom cleL hele
i et annet perspektiv, mel-) d u rrerden hvor moru clet he Ie var ,

Bildene på denne side viser formann og sekret.rr torsdag kI 04:00
på morgenkvisten rett f ør rri gikk å la oss, cla var: rri ikke gode I
Fra spøk til alvor.Klubbens formann Per Nysteci og resten av
styret Ønsker med dette å rette en takk til alle de (Ole Chr.
forsaket t.o.m. l@rdagskveld og natt) som toli sine surt opp-
arbeidede feriedager for å kunne bringe utstillingen vel i havn.

Vi avslutter her med historisk
tilbakeblikk for denne gangen

t2 Fortsetter side l3 l3
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FRA GAMLE DAGER
Bildet er utlånt av Hallvard Nordahl:

Ford 1946. Bildet sier mer enn tusen ord!
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Deler, kjøp og salg
l)ette var det som om kom inn til redaksjonen om kjøp/salg denne
gang.

I lielp oss å lage en "levende" annonseside. De aller fleste har sikkert noe de ikke
trenger, men dette kan være viktig for dine likesinnede venner i Gammelbilens
Venner. Bruk annonsesidene!

Deler til salgs

I)ekk ønskes kjøpt!
Jeg trenger et diagonaldekk av dimensjon 5.5 eller 6.00 x 16" til
reservehjulet på min 1957 Jensen. Har du liggende et brukbart dekk så ring.
Mob. tlf. 98 29 66 59 eller send en mail til: oyvind.flatekval@chello.no

t tlt

I

Im,

Til salgs
Ny bensintank til Mercedes 123 coupe 230i. Innvendig originalt tre til
Leyland Prinsess 1978. Brukt bensintank til BMW 323 i, 1983 modell. Brukt
girkasse til Golf I.

Telefon 456887 40

Melding fra delesjefen på Bråstein!

Hjelp 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
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Faksimile fra Trafikkreglene Illustrert, Fabritius l4




