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Tillates hvis kilde oppgis, samt at redaktør underrettes.

Redaksjonsansvar

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

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

Styret i Gammelbilens Venner:

Formann: Leif M Skare 51 55 54 55 I 930 46 163
mb23 0sl @entusiasti sk. com

Nestformann: Tolleiv Hølland

Sekretær: Per Eiene 51 58 79 9l I 952 40 6ll
per.eiene@lyse.net

Kasserer: Ole Christian Simonsen 51 62 48 82 I

906 52 132

Styremedlem: Øyvind Nielsen 416 7 4 345

Styremedlem delemester: Andras Auestad 51 67 41 45 I
970 24 72r

Museumsbestyrer: Tor Inge Fjermestad 906 02 858

Museumskasserer: Livar Helland 51 48 45 28

DEADLINE nr. l-08. Bladet skal være ute

til Påske. Så ta kontakt med redaktøren
straks for stoff som du vil ha inn i bladet

Bildet på forsiden er fra Seljord 2006. Bildc
er tatt av Egil Tveit
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Formannens ord

Vi nærmer oss jul med
stormskritt, og for hver dag som
går kommer vi nærmere
vintersolverv og sola snur!!!
Første gang jeg hadde anledning
til å henvende meg til
medlemmene i denne spalten var
i mars 2001. Det har skjedd en

del giennom disse årene.

Klubben har riktignok ikke vokst noe særlig i medlemstall, det har vært rimelig
konstant, men vi har i perioden fått etablert et klubblokale og et museum det står

respekt av. Nå er omsider godkjenning fra Sandnes kommune kommet og vi kan
fremover lovlig anvende lokalene våre som møtelokale og "lager" for kjøretøy. Vi har

i tillegg fåu på plass reviderte vedtekter og fått registrert klubben i enhetsregisteret.
Klubben har fått på plass en side på nettet som er i flittig bruk av en del av
medlemsmassen, og dette regner vi med er et tilbud som vil møte en økende interesse

framover.

De siste årene har interessen for historiske kjøretøy vært på fremmarsj, og i Europa er
det et meget høyt aktivitetsnivå innen sporten. Også her hjemme er evenement
kalenderen stadig tettere landet over. De forskjellige tilstelningene å velge mellom gir
alle en mulighet for å få sine spesielle interesser dekket.

Neste spilehjul kommer ut etter generalforsamlingen i mars. Det vil da være vår nye

formann som overtar denne spalten. Jeg vil derfor med dette takke for tilliten i de 6

årene som har gått, det er tid for nye krefter å overta. Min interesse for klubben og

sporten vår er ikke på noen måte svekket, ogjeg håper å kunne være til hjelp også

fremover, men da i en annen kapasitet enn formann.

Benytter anledningen til å ønske alle vel mØtt på Julebord
Sola!!! Samt en riktig God Jul og et Godt Nyttår!!!

'l/i maQ{es på Øråstsin!
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RedaktØrens ord
Hei igjen alle medlemmer av Gammelbilens vennt'r .l

Vi fortsetter med bladet på 20 sider med mye bilbilder.
Utviklingen på trykkerisiden går så hurtig at vi må bare
henge med å ta dette i bruk så lenge medlemmene ikke har
innvendinger.
I dette julenummeret får dere som oppslagbilde en
Mercedes Benz 600 fra 1969. Dette med tanke på hvordan
en også kan ha sin entre på julebordet.

Vi fortsetter med , etter redaktørens mening, et bilde av en særdeles flott Mercedes Benz
modell 600,1969 modell. Bildet er tatt av redaksjonsmedarbeider Tolleiv Hølland på en

utflukt i år. Etter hva jeg forstår må dette også være en meget sjelden bil.

Citroengklubbens lokaler har vært grundig giennomgått via mitt speilreflekskamera. Og
noe av det får dere se i reportasjen. Videre har vår andre redaksjonsmedarbeider vært på

besøk hos sadelmakeren

Vår trofaste frilanser Arild Nielsen har sendt oss bilder fra Seljordtreffet. Og jeg fortsetter
med reportasje fra Vestlandstreffet. I neste nummer blir det fortsettelse da med litt nyere
biler. Kanskje blir det også enda litt senere om nyttebilene som var med på treffet.
Et bildegalleri fra treffet vil også bli presentert, men det kommer etter hvert.

Litt mix har vi også tatt med også denne gangen , og ikke nok med det, du finner også en
side med traktorstoff.

Nå får vi se om vi får fortsette av styret å utgi bladet med 20 sider hvor det vanlige var
16 sider. En økning med 4 sider gir en kostnadsøkning fra 3 til 4 tusen pr. nummer.

Det er så populært å ha målsettinger for både det ene og det andre. X'or
neste år 2008 vil det være en utfordring å øke medlemmenes lyst til å se

hverandre og ta med sin veteranbil på klubbkvelder og treff. Sånt blir det
bilder av !!!!

God jul og godt nyttår fra oss i redaksjonen

Med hilsen Redaktøren.
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Mercedes 600, 1969 modell
5
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Onsdagsturen var felles for
Mercedes Benzklubben og
gammelbilens Venner.

Målet var il ta en tur innom
lokaler hvor det var lagret
veteranbiler, samt Citroeng-
klubbens lokaler. Det var mve
kjekt å se.

På det midterste bildet ser vi
igjen at her er det noe på gang"
Ivrig diskusjon om en detalj.
Tolleiv helt ut til høyre i bildet
står andektig å lytter. Han har
nylig kjøpt seg en slik en selv,
altså en fersking som bør vente
litt med å stille seg helt bort til
mercen i en slik fagrunde.

Og så er vi fremme i Citroeng-
klubben og vårt første møte
med en DS på kant. Foruten
store mekkerom hadde de et
kjekt hvilerom med kaffe og
kaker

På neste side får vi se mer av

samlingen.

Citroeng Traction Avant var
det mange av. Flere slike var
under restaurering. Disse
bilene ble produsert fra
midten på trettiårene til langt
ut i femtiårene.

Dette var kjekke biler.
Framhjulsdrift hadde den
også. Hvis jeg ikke husker
feil, hadde de girkassen foran
motoren. Girstangen var av
type " paraplystang".
Forresten samme type som
står i redaktørens Rapid.

Harald Tønnesen fra
Mercedesklubben får med
seg detaljene på en ds 19

som ser ganske bra ut.

Til slutt står vil jeg si at her
har klubben et utmerket
samlingssted for de som liker
å skrue sammen med andre.
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Jeg har kommet over en liten folder utgitt av Trygg
trafikk og sykkel- og mopedrådet Jeg har antatt utgivelsen
til å være fra femti eller sekstiårene. Jeg skal ut å kjøre
med en NSU 125ccm 1956 modell til våren. I den
forbindelse var det jeg stoppet ved et kapitel om:
bevegelsesenergi eller t' levende krafit".
Illustrasjonene er kopi av folderen. Tekst: Kåre G. Sem

Som tekst til dette står det blant annet at enhver bevegelse er en form for energi. Skal du slå i en

spiker, nytter det lite å sette hammeren på hodet, og vente på resultater. Det skjer nemlig
ingenting-med spikeren. Først når den er kommet i bevegelse bærer den med seg den
bevegelsesenergi eller " levende kraft" som evner å tvinge spikeren inn i treverket
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NY BIL.SADtrLMAKE,R PÅ KLEPP
Telrst & Foto: Øyvind Flatekvål

Vi har fatt en ny aktør innen møbeltrekking- og bilinteriør-faget i distriktet.
Roger Allan Solberg startet i høst opp egen virksomhet, RA Møbeltapetsering i
Jærveien 563 i Klepp sentrum. Roger har nesten 25 års erfaring i faget, hvorav
over 20 åx hos Eide Møbeltapetsering i Stavanger. Gjennom sin egen interesse
for veteranbiler har han tåIt mange oppdrag med å trekke opp bilinteriør for
andre. Han har selv hatt mange veteranbiler opp giennom åreno, og har vært
aktivt med i bl.a. Volvo PV-klubben.
I sine lokaler på Klepp har han utstillingslokaler, verksted og lager, og god plass

til å ta inn biler for omtrekking. Han kan skaffe det meste i stoffer, skinn og
kunstskinn i utallige farger, samt mye rekvisita som klips, knapper osv. til
bilinteriør. Alt fra tips og råd, oppfrisking og småreparasjoner til komplett
oppbygging av nytt interiør hører med til servicen.
Medlemsmøtet vårt i januar, nærmere bestemt tirsdag den 29ll-08, blir et
bedriftsbesøk hos RA Møbeltapetsering. Roger vil da demonstrere hvordan han
jobber på bilinteriør og vise produktene han selger. Hvis du har interiørdeler du
har spørsmål offi, eller trenger noen råd om, ta Eerne disse med!

De kunne dette
med å illustrere
den gangen
også

Kjøretøyet spiller rollen som
hammeren - redskapet med den
levende kraften. Så lenge du kjører
rolig i passe fart merker du ikke
Jenne " passasjeren "du har med deg.
Starter du prøver han å holde deg
tilbake. Bremser du søker han å
frekke deg videre. Og hver gang du
svinger, drar han i deg for å hindre at

Ju forlater den rette kursen som han
liker best.
Den levende kraften øker med
kvadratet av fartsøkningen: dobler du
farte firedobles kraften osv. Hva
dette er i praksis kan vi se på skissen
hvor vi sammenlignes med åkjøre
utfor og faller rett ned.

PS. Kapitelet er tatt ut av sqmmen -
henget med folderens øvrige emner
og budskop

Roger viser her ferdig sydde setetrekk til en eldre Volvo som skal monteres på seterammen.
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Gj engen fra Gammelbilens Venner

Her sjekkes dei ititder pansie:ret mens andre drikker koffu
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Yestl andstreffet i

augesund 2004
del

Og så var vi i gang igf en. Løpet fortsaffe så

videre på Skrevegen fram til E - 134. Tok så

av til høyre og fram til Førre kirke til post nr. 3
og etter hvert frem til Frakka Ungdomskole tio
post 4. Videre nordover til og under E- 134 og
fram til Rolf Wee's veteranbilmuseum.

De utenbygds deltakerne ble meget gledelig
overrasket over den store samlingen med ca

90 veteranbiler og de fint dekorerte veggene i
all hallene. Dessverre har jeg ikke bilder fra
museet.

Øverst til venstre kommer Buick Covert 1948

modell ut fra Amandaplassen" Nyt synet
folkens ! !

Og så et bilde nederst fra en av postene hvor
Peugeot 1955 modell er klar til å kjøre videre.

ll10

I bakgrunnen enfolkevogn og en Buick
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Løypa gikk så en runde rundt boligfeltet Føre Terasse og noen småveier fram til E- I 34
igien. Fulgte så hovedveien ca2,5 km før den tok av til gamleveien rundt Toskatjønn. Det
var også åpnet en sykkelsti for anlednngen. Her ble det tatt bilde av bilene til alle
deltakerne, og deretter til post 5 hvor kunsten var å kjøre eksakt i 30 km/t. Veivesenet
hadde låpnt oss en fartsmåler til dennejobben.

Som sagt tidligere så fikk jeg bare med meg den første posten før jegkjørte meg bort i den
lokale trafikken. Men jeg håper at det gir noe å få se på deltakende bilder hvor bilen er i fart
som her.

Denne Chewoleen produsert i 1948 må kunne sies å være vakker. Kan dette være den
siste modellen hvor Chewolet hadde utenpåliggende skjermer på alle fire hjulene? Neste
modell som kom i 1949 hadde behold skjerm på bakhjulene, men nå endret siden fra
fronten og bakover ved å ha dør og framskjerm like langt ute. Jeg har merket meg at det
var vanlig å endre på bakparten og front vekselvis, antakelig for å beholde en
gjenkjennelse av merke og modell.
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Og her kommer Packarden i sin elegante stil, nesten kongelig. Modellen er fra 1949 og har
betegnelsen Eight. Jeg tror faktisk Packard hadde dette karosseriet frem til midten på
tbmtitallet ?

Fortsettelse i neste nummer
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Deler, kjøp og salg

Ønskes kjøpt

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@chello.no

Chevrolet motor 2 I 6" eller 235", ønsket kjøpt. Alt av interesse.

Jan Kristensen tlf. 5l 86 27 34, mob.tlf. 99 32 ll 34

Bil til salgs

Buick Invicta2-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 SOLGT

Tilsalgs

Tohjuls hestekjene selges for kr. 6 000,-.
Ole Christian Simonsen, tlf.51662084, etter kl. 20.00 tlf. 51624892 og90652132.

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.
Skriv ned i blokken på lageret eskenr. og nummeret på
delene du tar, slik at vi fLr oppdatert lageret.

Delesjefen og assistenten ønsker alle medlemmer i Gammelbilenf, venner en

E0D,fUl ogB0H lliYffi

FRA GAMLE
Tekst: Øwind Flatekvål

DAGER

FRA KLEPP 1935

Dette bildet er tatt utenfor folkehøgskolen på Klepp, sommeren 1935. IOGT
hadde samling i Stavanger, og brukte folkehøgskolen som innlosjering. Om
deltakerne ble kjørt helt til Stavanger på hpent lasteplan vites ikke. Mer sann-
synlig ble de l<1ørt til Klepp Stasjon og videre til byen med tog.

POSTKORT FRA TRONÅSNX 1938

Postkortet på bildet viser en
buss fra St. Svithun Turistbil
på veg ned nordsiden av Tron-
åsen. Svingen måffe tydeligvis
tas i flere omganger da sving-
radiusen ikke var,den beste på
slike gamle busser. Bussen er
en 1935 modell Reo med reg-
istreringsnummer L-7 54, og
har karrosseri fra T. Knudsen
Karosserifabrikk AS i Kristi-
ansand.

Tusen takk til Asgeir Salte for bidragene denne gang!

timale for hennes bil! (og kanskje hans)

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

t4 l5
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Biltransporttilhenger til salgs

Usedvanlig strøken biltransporttilhenger, hydraulisk vipp og hånd-winch, 2003 mod
Hengeren har tillatt tot. vekt på2500 Kg. Egenvekt: 680 Kg. Selges kr. 2g000,-

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

VI HAR NOE Å CTEDE OSS TILI

Veteranbørsen har hatt kontakt med klubben for
å hente stoff til en reportasje over to sider i
bladet.

Det vil bli presentert i desemberblad et 2007 .

Bladet er kjent for hha mye annonser med
veteranbiler.

Ilenrik Slettebøhar ikke bare en flotr
Anglia. Her poserer han ved sin Opel
Opel Olympia/Rekord 1955 modell?

Alt når den ble registrert på RF skilter
var den godt oppi årene. I dag er den
registrert som L - !00
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Julemøtet foregår på sedvanlig vis på sedvanlig sted, vi møtes til julebord og julehygge
på Airport Hotellet søndag den 9. desember kl l5:00

KLUBBMØTER 2OO8

Januar den 29.01.2008 srat vi på bedriftsbesøk hos RA Møbeltapetsering, han

holder til i Jærveien 563 på Klepp.

Han vil vise oss hvilke produkter han selger og demonstrere hvordan han jobber på

bilinteriør.

Februarmøtet den 26.02.2008 blir også møtephBråstein

Marsmøtet den 25.03.2008 blir det Generalforsamling og valg
Det vil bli sendt ut esen innkalline til deffe møte.

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 blokk*t 

l,.,lageret.

Hei! BESØK HOS BILINTERIØR
Jeg har vært ute på besøk hos RA Møbeltapetsering og laget reportasje. Jeg

har også avtalt at GBV kan komme på bedriftsbesøk hos ham tirsdag den
29. januar kl.l9:00. RA Møbeltapetsering holder til i Jærveien 563 på

Klepp. Han vil vise oss hvilke produkter han selger og demonstrere hvordan
han jobber på bilinteriør.

De som ønsker må gjerne ta med seg interiørdeler de har spørsmål om. Det
hadde vært fint hvis de som ønsker å være med kan sende en mail eller
ringe til meg, slik at Roger vet sånn ca. hvor mange som kommer.

Øwind Flatekvål

t6 t7
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vri
mellom

lrv denne modellen. Jærmuseet eier denne

traktoren, mens Gråtassen er Eik Senterets
cgcn.
l,itt friskere farger på traktoren tilhøyre,
crr May Ferguson 135 fra tidlig 7D-tall.
I)e nne er meget pent restaurert av Eik
Scnteret selv.
I Ivis du vil se flere veterantraktorer bør du
ta en tur Jærmuseet på Kvia, eller til TS-
rnuseet på Tjelta.
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Kjøretøy rSSg *g eldrer Fr.rll kasko, fri kjøreXengde, hele Europa, kr* S&S,*
Kjøretøy rg6n til r57S, Full kaeks, fri kjønelengd.e, hele Hu.rc*pa- kn SS$,*

Som mecttrern å'{r en L}vIK*tilslrrttet }clubb får du i tååXegg *n 9å rabstss på al}e
dine ørrs"ige fprsikringer, Fllrsm *citåIktxmdernbatt ders*rn år:. har g farsålqrinsqr
eller $lere hos oss.

hferk deg at å-h{K er inv*lvert i alle skad,ebehandlins*r. fu{ålet er ar kjøretøyer
ditt skål raskt tilbak* på veien igjen dersoon det nla.jer r'&e,

Ved å velge Tennant støt&er du også klubbene CIg LhdK. L&,{K jobber lbr deg
med bl.a" å få Sernet årsavgiften *rg loven/HU*direkti.v rned negariv virlcning
f*r v&re ltr *tc,rrhistoriske trr"j øretøy.

Visste drr at, vi *gså har restaurerixrg*, lager* samt oppstiLlingxf*rsikring?
R.ing $ss f$r rner informasjon på tæ d? gx xfi.
Ef<rru,ts*tter mer enn frt åf,$ aktivt rnecllemskap i en L&fK-tilsluttet klubb"

F#R$IKRIru6

Ttf ; ?2 47 9l tCI www.terrnanf.Ro
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