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Bildet på forsiden er fra en høsttur på f,ellct
2007 . Foto: Tolleiv Hølland
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Formannens ord

Sist jeg satt og skrev formannens
ord var i juni, vi hadde en
godværsperiode bak oss og med
fjoråret friskt i minne så vi vel alle
for oss en sommer med mye bruk
av veteranen.

'NOen" ville det annerledes! For ein driddsommar!!! Hvis det er dette som er

global oppvarming så tror jeg at jeg må ha misforstått.

Sandnes kommune har fortsatt ikke gift oss den endelige godkjenningen for at vi lovlig
skal kunne bruke lokalen til forsamlingslokaler og lager. Nå er det heller ingen som

springer etter oss og kontrollerer hva vi bruker lokalene til, så for den del gjør det ikke

noe. Imidlertid må denne godkjenningen på plass for å kunne ta det neste skritt,

nemlig å se om vi kan få lokalene omdefinert til museum. Det er jo nå satt inn nye

koster i politikken, kanskje disse er noe bedre enn sine forgiengere. Vi får la dem bli
varme i trøafør vi tar opp saken på ny.

Museumsgjengen har byttet litt på utstillingen og det er verdt å gSøre et besøk for å ta

inn de nye inntrykkene. Det er kommet inn kjøretøy som det ikke akkurat kreler av i

verden! !

Gammelbilens Venner er i ferd med å bli presentert i Veteranbørsen. Vi har ikke ennå

fitt vite i hvilket nummer, men de som er interessert mhfølge med fremover. Nytt
som dukker opp legges ut på'nettsiden vår, har du noe du vil selge så send en E-Post til
undertegnede så legger vi annonsen ut på Gammelbilen.no

Send E-posten til: mb23Osl@entusiastisk.com

Benytter anledningen til å ønske alle

ili naffres på tBrilstsin!
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RedaktØrens ord
Hei igjen alle medlemmer av Gammelbilen,s' r,(,nn(t' .l

Ta vell imot Spilehjulet nr.3 for i år. Vi i redaksjonen har'
sluppet oss løs og kommer med hele 20 sider sprengfulle av
gamle biler og annet.

Den observante leser vil etter hvert, når bladet leses,
muligens se en forandring ved at det dukker opp et
helsides bilde av en flott bil. Samtidig som vi fortsetter med
større bilder i reportasiene.

Vi starter med, etter redaktørens mening, et bilde av en særdeles flott De Soto l94l
modell. Bildet er tatt av redaktørenpå Vestlandstreffet i Haugesund i år. Etter hva jeg
forstår må dette være en sjelden bil. Den er produsert rettfør de la om til
militærproduksjon i de fleste fabrikker i Amerika. Kan noen av leserne si noe mer om
denne bilen eller historien rundt den enkelte bilen?.

Og hva synes dere om den flotte presentasjonen av klubbens Opel Rekord som vår
redaksjonsmedlem Øyvind Flatekvål har laget?

En Studebakerhistorie har også fått plass. Denne modellen kom ny tidlig etter krigen og
etter redaktørens mening var karosseriformen dristig. Etter hvert kom de andre etter.

Turer har klubbmedlemmene vært på og vår redaksjonsmedarbeider Tolleiv Hølland har
vært sendt ut på oppdrag for å få formidlet disse stundene på fiellvidder og smale veier.
Han har endatil vunnet den utlyste konkurransen om beste sommerbilde hvor premien var
å få trykket bildet på bladets forside. I og med at han var den eneste deltaker var det ikke
vanskelig for redaksjonen å velge ut det beste bildet. For ordens skyld måtte Tolleiv på
gangen da redaksjonen tok beslutningen.

Redaktøren har kun vært på Vestlandstreffet i Haugesund i år. Men det store oppbudet av
og store spekteret av flotte biler ga allikevel mye igjen for den turen. Reportasjen derfra
vil bli delt opp i tre deler og den første på tre sider kommer nå. Et bildegalleri fra treffet
vil også bli presentert, men det kommer etter hvert.

Litt mix har vi også tatt med , ikke nok med det, du finner også en side med tunge
kjøretøyer. Vi mangler bare en traktor eller buss så hadde vi skjeiet helt ut.

Neste nummer kommer rett før julaften.

Med hilsen Redaktøren.
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De Soto l94L modell
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km på telleren. At dette
$i'$e på inte riøret, det er
d var den dagen bilen

,,,,,!a 

en nærmere titt på denne flotte

:.
I96l, Her vises karosserivariantene 2-dørs sedan og stasjonsvogn.

*

ffifrffi fru$ffi

i'bi giott med den er omlakk-
r ble utført i 1990.

Kongetreffet, Opel- & Ford-treff
iårken fikk bilen 1. premie!

ieklamene, og oftest fremstilt som mye lengre, bredere og lavere en
'
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KLUBBMØTER 2OO8

Nyffarsmøtet den 29.01.2008 blir et tradisjonelt møte på Bråstein
Februarmøtet den 26.02.2008 blir også møtepåBråstein
Marsmøtet den 25.03.2008 blir det Generalforsamling og valg

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.

JT]LEMØTE

JulemØtet foregårr på sedvanlig vis
sedvanlig sted, vi mØtes til julebord

julehygge på Airport Hotellet sØndagden 9.

desember kl 1500.
Tamed familien, store og små

Takk

hIORGESLØPET 2OO8

Motorveterartene Hedmark i samarbeid med LMK
inviterer til NORGESLØP 13 15 juni 2008

Løpet vil gåL i Hamarområdet. Sett av helgen.
Invitasj on og prograrrr kommer senere

gravenHun ville
Tekst: Tolleiv Hølland

SPILEHJULET 3.2007

Her ha vi et eksempel hvor "galne" vi kan bli. Saksetfra
Rogalands avis i 1976.

Margaret Griffiths var så glad i sin gamle bil at hun bokstavelig talt vil ha den med

seg i graven. I sitt testamente bestemte hun nemlig at bilen skulle begraves etter at

hun var død.
Dette <siste ønske> har vakt sterk harme blant bilglade mennesker i Ladybrand i Sør-

Afrika, hvor Margaret Griffiths bodde. Bilen hennes er nemlig en Studebaker

Champion fra 1948 og det fins bare åtte av denne årgangen i hele Sør-Afrika.
Men gjennomføringen av bestemmelsene i testamentet har også møtt andre vansker.

Begravelsesbyrået som ordnet med Margaret Griffiths begravelse da hun døde i
august, har nemlig nektet å ordne bilens gravferd.
- Vi kan ikke begrave den på kirkegården, sier sjefen for byrået, T. Cotzero

Kirkegården er bare for hvite, denne bilen er blå.
De mange bilelskerne i landet vil gjeme ha tak i den sjeldne vogna, men bestyreren

av boet sier at testamentets bestemmelser må glennomføres.

organ for Gammelbilens Venner

ha bilen med seg i

lllustrasjonsbilde
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o

Arets siste tur med Cab & co.
Tekst og foto av Tolleiv Hølland

Den 26 september kallet "Cabgeneral" Ole Christian, inn til avslutning på2007
sesongen for Cab & co.
Turen ble gjennomført i kjent stil: et forrykende tempo! Om turen gikk i hurtig,
så fikk vi åtte fremm øtte en floff tur likevel.
Fra Bråstein til ÅtgarO og over til "Knutaheiå" og til Karlsbu på høg-Jæren hvor
det ble avsluttet med kopp kaffi.
Bildene under viser den fine giengen og hvilken flott kveldsstemning vi fikk på
"Knutaheiå".
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Vestl andstreffet i

H augesund',2007

Spi lehj ulets utsendte medarbeider har
etter hvert fått oppleve en god del treff.
Deltakelsen var virkelig spesiell ved at det
var et så stor tidsspekter av biler helt t fra
Ford T modell til F ord Escort.

Etter hvert kommer nå også de store
kjøretØyene som var godt representert
med en kjempestor lastebil til en herlig
Fargo fra før krigen.

Deltakerne kom fra fiernt og nær for å starte
på Amandaplassen

l110
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Løpet startet fra parkeringsplassen til Amanda. Løypen som strekte seg over ca 35

kilometer gikk så sørover Ørpetveitvegen frem til Spannevegen- ca et par km fram til
Tuastad skole hvor vi hadde første post. Så tilbake et stykke og tok av på skrevegen og

$ørte langs Førreslorden fram til Kolnes grendahus til post 2. Her ble det også servert

lapskaus til deltakerne.

I reportasjen kommer ikke bildene etter startnummer, men jeg har valgt å presentere bilene

etter alder. Og først ut kommer da en flott restaurert T Ford modell 1926 Kjørt av eieren

Gunnleif Mehus.

Bare lyden fra denne bilen i full fart forbi på veien var en musikalsk opplevelse. Jeg ser så

sjelden en slik bil atjeg må bare presentere T- Forden bak fra også. Eigeren kunne fortelle

en god del om bilens historie og hvordan han nøysommelig hadde bygget opp bilen. Nå

var løpet i gang. På bildet til høyre ser vi noen kjente deltakere som venter på klarsignal.
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Og løpet fortsetter og jeg er fremdeles på bilene fra tyveårene. Denne Opel 4116 fra 1927
har typisk 20 årenes karosseriform og holder seg vel midt på treet når det gialdt pris.
l"olkevogna som kommer bak blir liksom litt feilplassert på denne siden.

A- Forden blir jeg aldri lei av å vise bilder av. Dette bildet forteller at det var både farge og
line detaljer på forden om en bare viste å fii detaljene frem. Både sjåfør og passasjer holder
st i len med kjøredoningens detaljer.

l{eidar Jung sin elegante Buick 1930 modell viser , etter min mening, det beste fra denne
tidsperioden og her er det farger og detaljer som i tillegg giør bilen vakker.

Opcl 4l16 1927 modell i vakre omgivelser. Og folkevogna etter i sin runde positur.

A Ford l93l cabriolet

13

Buick 1930



SPILEHJULET 3-2007 - orsan for Gammelbilens Venner

FRA GAMLE DAGER
Telrs t : Øyvind F lat ekv å I

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: oyvind.flatekval@chello.no, eller
telefon: 98296659.

VELF'YLT TAKGRIND
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Deler, kiøp og salg
Deler ønskes kj øpt

Dekk ønskes kjøpt!
Jeg trenger forsatt 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(d,chello.no

Biler til salgs

Buick Series 67, 4 dørs sedan, 1934 modell.
Denne bilen er kjøpt ny til Stavanger av Herr. Middelthon, den siste
Stavanger etter detjeg har funnet ut. Bilen har vært registrertpå nr.

Borgerrnester i
L-l52oger

POSTKORT FRA SETESDAL

Kåre Flatekvåls 1938 Opel
Olympiahar dere sikkert sett
før i denne spalten. Også
bildet denne gang er fra en

ferietur på vestlandet tidlig
på seksti-tallet. En solid
takgrind var høyst nødvendig
på en slik tur, Opelen hadde

sparsommelig med bagasje-
plass, og bagasjerommet var
kun tilgiengelig fra innsiden
ved å vippe frem baksete-
ryggen.
Foto: Kåre fhtekvål

Deffe bildet er et gammelt
postkort fra Helle i Setesdal.
Motivet er en gammel Shell
bensinstasjon. Et gammelt
stabbur tjener som lokaler
for bensinstasjonen.
Bøndene hadde god evne til
omstilling også den gang!

På veien ser vi en Citroen
B I lTraction Avant.

eksportert.
Bilen er i dag nedplukket og påbegynt
restaurering, men det er langt igjen til den
fbrdig. Den er nesten helt kompleff hva deler
angår.
'folleiv Hølland, tlf.: 51549307 eller 45 68 8 5 82

Buick Invicta 2-dørs 1959 mod.
Det står en 6,5 liters motor med 365 hk. Bilen er topp restaurert.
Bilen kan ses på Rogaland Bilmuseum.
Arild M. Nielsen. tlf. 51 53 68 08 eller 97 19 42 66

Buick Series 41, 4 dørs 1934 modell

John Bierga, tlf. 5162 68 01

Opel Kaptein, 1956 modell, vurderes solgt!
Bilen er registrert, men fremstår som kjørbart objekt. Ring for mer info.
Tlf. 91 68 06 17

Kjerre til salgs
Tohjuls hestekjerre selges for kr. 6 000,-.
Ole Christian Simonsen, tlf. 51662084, etter kl. 20.00 tlf. 5 1624892 og 906521

l5t4

32.
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Biltransporttilhenger til salgs

Usedvanlig strøken biltransporttilhenger, hydraulisk vipp og hånd-winch, 2003 mod

Hengeren har tillatt tot. vekt ph2500 Kg. Egenvekt: 680 Kg. Selges kr. 28000,-

Se forøvrig www.autodb.no, kode: 1667588
Ring Gaute Søndrol tlft 98 29 68 80

Harald Tønnesen fra
Mercedes Benzklubben var
med på utflukten til
Citroengklubben. I en krok
fikk han Øye på en original
Øglend varesykkel med korg
og lite hjul foran. Han hadde

brukt en slik selv, i sin spede

ungdom, til varelevering. Til
sin store overraskelse var det

den samme som han hadde

brukt til il trø sine bratte
bakker med i Stavanger

Foto: Kåre G. Sem

Stemningsbilde for både brannfolk og båtentusiaster. Bilde er tatt på Gladmat 2006

t6
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PRESENTASJON AV TUNGE KJøRETøY SOM
ETTER HVERT STADIG DUKKER OPP

Her var det mye rØd lakk med gullskrift. Denne brannbilen dukket opp på
ferjetrekkfestivalen 2006 og bilde er tatt av Egil Tveit

INTERNATIONAL TREKKV GN MED 3 AKSLER 1965 M
Vestlandstreffet i haugesund

17
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North Sea Stone Industry AS, et interessant besøk!
Tekst og foto: Leif M. Skare og Tolleiv Hølland

Mange har nok sett "merkene" i lellet over Sirevåg, men ikke helt fått med deg hva det
cr. Nå vet vi det!
l'å augustmøte hadde vi avtale med North Sea Stone Industry AS om bedriftsbesøk.
Denne bedriften som ble etablert i 1996, skjærer ut granitt som bearbeides til blant annet
bcnkeplater, fliser og andre dekorsteinformåI. Med andre ord: "gråstein blir til gull".
( iranitten blir eksportert til hele verden som eksklusiv dekorstein, inklusiv Kina!
Vrcret var slik det kan være på en klar høstdag, kalt, men ingen
ncclbør akkurat denne tirsdagen.
I )e t møtte 1 9 kjøretøy, de fleste av den gamle fypen, og de
cir. 40 fremmøtte fikk en underholdene orientering av
Svcin Olav Blindheim, (bilde), en av operatØrene ved anlegget.
lror å få sprekkfrie steinstykker, ble det brukt en wires&g, med en
rliamantbelagt wire. Dermed var det mulig å ta ut store stein-
trlokker. De største steinblokkene ved utsendelse. var ca. 40 tonn.

Til venstre ses skj ærflatene etter
uttak.
Nederst til venstre noen av
bilene parkert i steinbruddet.
Nederst til høyre ser vi litt av
den fantastiske utsikten.

Kjøretøy rg5g ag etrdre: Full kasko, fri kjørelengde, hele Kuropa, }cr" 3SS'*
Kjøretøy 196o til rg7$, Full kasko, fri kjørelengde, heåe Xuropa, kr $9S,*

$om rnedtrern åv €rr LhdKrtilsluttet klubb får du i tå$legg gs 9å rabatts på a}le

dine øwige forsikrårrger. Flrrss tntalkrundenabat* dersorn du har 3 forsikringer
eller flere hos oss.

Merlq deg at LhdK er irrvolvert i alle skadebehandlinger. Målet er at lcjøretøyet

di.tt skal raskt ti.lbake på veien igien dersorn det skjer noe.

Ved å velge Tennant støtter dr"r også lelubbene og LlvfK. LMK"jobber ferr deg

med bl.a" å få fiernet årsavgiften og lover/HU*dinektiv rmed negativ virkrring
fcrr våre motslrhistoriske lcj øretøy "

Visste du at vi også har restaurering*, lager- sarnt opp$tillingsf*rsikring?
Ring oss for rrler infsrrnasjon på 4S 4? Sr rfi.
sfrrrarteeLter mer enri ett år:s aktivt rnei{lemskap i et LMK*tilsluttet klubb.

FSRSIKRIN6

Tlt:22 47 91 10 www.tennant.no
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Odd Arild Sundsteigen

Krosshaughagen 12 F

4085 HUNDVAG
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lresse: Gammelbilens Venner, Postboks 3A29 , 4095 Stavanger

ord-plastic.com

Fjord-Plastic er et nystartet firma som skal drive salg av effekter ifra USA som er
relatert til bilhobbyen. Alt ifra Coca-Cola kjølebager, ekstrautstyr og
reklamemateriell. Det vil ikke bli satset på reproduserte deler; kun originale
gamle effekter. Firmaet vil ha noe på lager men det å skaffe spesielle deler på
forespørsel vil bli en spesialitet.

ad m i n@fjo rd-plastic. com

Kaspersen Fjord-P lastic

Vl Bjørn Kaspersen
Frodesgate 3A
4041 Hafrsfjord
NORWAY
Tlf. 99 25 4766


