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Formannens ord

SPILEHJULET 4-2008- organ for Gammelbilens Venner

IYå nærmer vi oss iul
og nyttår med mye
god mut og drikke.
Etter nyttår blir jo
dugene lenger igien,
så plutselig etter 4
måneder og 3
medlemsmøter er en

ny sesong i gung. vi
få, gå litt på
tomgungfrem til du.

Sckretær: Per E,iene 51 58

t'.1@
Kasscrer: Ole Christian Simonsen

e06 52 132

Styrcrnedlem: Øyvind Flatekvål

Styrcnredlem: ØyvindNielsen

Styrcrnedlem delemester: Andras Auestad 51 67 41 45 I
e70 24 111

Muscumsbestyrer: Tor Inge Fjermestad 906 02 858

M rrscumskasserer: Livar Helland 51 48 45 28

416 7 4 345

Museumsgiengen trenger ikke å gå på tomgang for museet trenger hele tiden
fornyelse, spesielt nå når vi får lov å være et offentlig museum: ICOM
( The intemational Council of museums ).

Vi kommer til å kontakte media. Redaksjonen har fått i oppdrag å utarbeide forslag

til brosjyre og dere medlemmer må nå fortelle familie, venner og så mange som

mulig om vårt flotte lokale på Bråstein med kafe og museum. Bil og sykkelsamlingen

er iglen fornyet.

På januarmøtet frr vi besøk av Svein Magne Olsen fra Vegmuseet som vil holde

foredrag om vegvesenet og vegmuseet.

Februarmøtet tar vi turen til Per Nysted sitt verksted på Haaland, der vil bli vist bruk

av motormodeller.

Ha en riktig god jul og godt nyrtår fra oss i styret og museumsgjengen.

DEADLINE nr. I -09. Ta kontakt med

redaktøren straks for stoff som du vil ha inn i

bladet

Bildet på forsiden er Fiat
Foto: Kåre G. Sem

SnøF,figs på Øråstein!
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RedaktØrens ord
Hei igjen ulle medlemmer av Gummelbilens
venner !
Hegreutstillingen blir
hovedtemaet i denne utgaven
Spilehjulet også. Ikke fordi at
har lite stoff, men at de Andre
klubben som av en eller Annen
grunn ikke fikk se den kun fii
være med.

Sommeren har vært et eldorado av arrangementer. Bare i Stavangcr se lltrtrllr lrrrl vi hatt 100 års

markering for den første lokalruten i denne delen av landet. l)et lirlgcr i tlcttc hlltlet. Tett fulgt
av Norsteam 2008 veteranbåtfestival. Og vårt eget veteranbranrrbiltrcll. | )isst' lruqivcnhetene

kommer ikke med i dette nummeret, men formodentlig i fllrstc trtgivclsc i -l(X)t).

SPILEHJULET 4 - 2008 - organ for Gammelbilens Venner
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av
vi
i

Jeg har fatttatt en god del bilder fra hegreutstillingen
nummeret også. Dere får selv se om de bilene jeg har
om at dette faller i publikums smak for rekorden fra i

hvor dct
p l ukkct

I'otl 1la;

l)ct cr
i dette
ikke tvill

flor trlc

Som dere så i bladet forrige gang har redaktøren kjøpt seg et såikalt " lightplosickt" Med det

menes en bil som kan komme på veie uten å plukke den helt lia hvcrattilre . rllcrr trt ctt

overhaling av slitedeler og lakk. Vi får se om det er noen som klcnner scg iglur i ruirr rnåte å

gripe det an på. Det første jeg oppdager-- at jammen vil tusenlapponc lii bcirr ii gii pii. Jeg

kommer tilbake med hva muligheter som ligger i valg av delek jøp og nritt tt.totc nrcd

myndighetene.

Siden det er det siste nummeret i 2008 har vi valgt en bildekavalkade fra årets begivenheter.

Kanskje noen kjenner seg igien.

Og kjære klubbmedlemmer---- viste dere at det samles en god del medlemmer til et uformelt
skrøydemøte på Bråstein om søndagen hele året. Du kan også ta en snarvisitt på delelageret.

ller kan du raskt få råd og veiledning i allslags problematikk innen gammell<1øretøyet, Og for
ikke å glemme de gode vaflene fraØyvind Nielsen.

Dette nummeret har også sitt utvalgte bilbilde på side 5. Det er Triumphen til Egil Tveit.

dere alle en riktig god lul
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Vi i redaksjonen Ønsker
og godt nyttår!
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Sesongen 2OO8
'l'akst : Øyvind ltlatekval

Her er et bildegalleri fra noen av arrangementene i Gammelbilsesongen 2008:

Fin blanding!
Volvo Amnzon Herregå-
rdsvogn, Jaguur 3 % litre
og W Horch lastebil på
årets grillfest på Bråstein.
Foto: Øyvind Flatekvftl

Sportsbiltreffet pa Sola: Stein Roar Melin var til,stede med sin Morgan. ,Iaguar Ii-Typer tipper pa nesa!

6 Galleriet fortsetter neste side

SPILEHJULET Nr. 4-2006 - organ for Gammelbilens Venner
Billedgalleriet sesongen 2008 fortsetter

:$ - T

Besøk fru våre danske venner i Juni. Foto utlånt fru Aalestrup Classic Bil & MC Klub

Lltstillingen i Hegrehallen IB-19. Oktober ble
Foto: Øvvind Flatekval
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en suksess.!
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Utstilling av distriktets bilklenodier
Vi fortsetter reportasjen fra Hegtreutstillingen og

har fremdeles mye å by på!
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På bilde til Høyre - For de som

liker sportsbiler var dette en

overraskelse. En Westfield XTR4
2004 modell. Bilen sto også til
salgs
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"SvartemaJa" på bildet til
venstre er en 1955 Ford F- 100

Panel Truck, original politibil
fra Haugesunds-politiet. Den ble
funnet som opprustet vrak i
Tysvær og er restaurert av

Utstillingen hadde en god bland-
ing av biler og motorsykler, fra
2A-lallet og opp til i dag.
Bilforhandlere med sine nyeste
modeller utgjorde en forholds-
messig stor del andel av hallen,
men dette er vel nødvendig for
at det økonomiske skal gå rundt.

utstillingen i Trondheim i1975,
og har siden blitt arrangert over
hele landet. Årets hovedattrak-
sjon var Il Tempo Gigante. For
undertegnede gir denne bilen
gode minner, Flåklypa Grand
Prix var nemlig den første film-
en jeg så på kino som åtteåring i
197 5! Bilen er et kunstverk både

Karl Oscar Granberg eier denne nydelige I93I
Convertible Coupe

l1

;;r.#k;?;i;;

MGB og Jaguar E-Type.

i.Ti:'fl--l$*?.fiffiftfffi $ffi$åffi-?ffi
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Buick 96C
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I kjelleren hos Statens Vegvesen på Lagårds-
veien i Stavanger finner vi som mange vet
Vegmuseet Rogaland. Søndag 16. November
ble det arrangert åpen dag for publikum, som
kunne studere vegbyggingens historie og mask-
iner. Utstillingen består av både maskiner,
biler, sykler, vogner, anleggsutstyr, modeller,
plansjer og filmer mm. Svein Magne Olsen fra
Vegmuseet holdt kåseri og viste bilder fra veg-
historien i Rogaland; "Fra tråkk til motorveg".
Dette kan også du ffi oppleve, Olsen kommer
nemlig til Bråstein og holder deffe foredraget
på vårt medlemsmøte 27. Januar!
Denne søndagen var siste gang det ble holdt
åpen dag på Vegmuseet i Stavanger. Det skal
nemlig flyttes ut av disse lokalene og opp til
den gamle vegstasjonen i Dirdal. Den nye
utstillingen i Dirdal planlegges åpnet i2010.

Var tidligere/brmann Leif Skares 1935 Nash er en av bilene som er
tttslilt pa Vegmuseet
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1928 Chevrolet Capitol
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Veihistorie og litt til, ved gjesteskribent Mari Anne Næsheim Hall

Paa hver norske Miils-Veys, eller saa omtrent, efter Stederens Leylighed, skal holdes og

skee Skifte, og paa hver tredie Miil forordnes en smuk formuendes Mand paa en godt

beleilig Gaard, ved Alfare Veyen til Lands, saavelsom til Vands, det neste Søekanten skee

kand, som kan holde Gastgiverene saa den Reysende bekomme nødtørstig Øll og Mad'
samt Logemente og Natteleye, for saa billig Betaling, som herefter videre kan formeldes.

Ja dette var et tungt språk, men viss du leser det et par ganger så skjønner du sikkert meningen !

Gjestgiveren skulde altid være færdig den Fremmede at tractere og herbergere efter
Fornødenhed med Mad, Øll, Kammers, Lys og andet som sig bør, hvofor hannem skal gives for
hver Maaltid Middag 12 Skilling og 16 Skilling om Aftenen for Maaltidet og fri Logemente,

dersom noen annerledes vil tracteres, og selv beglære noget Fersk,, over den ordinaire at

ansættes, eller fremmede Drikk, da det særdeles at betale.

Slik lød den første norske forordning som Kong Fredrik 3. undertegnet på selvejulaften i 1648.

Den het for øwig" Om Skydsfærd til Lands og Vands, samt Giestgiverier i Norge."
Trafikken på de skrale veiene var ikke stor den gang. Kun viktigperer som amtmenn lensmenn,

bisper og selveste konen var på reis. Kongen måtte reise rundt for å se på rikets tilstand. På

gjestgivergårdene overnattet de reisende og fikk seg et godt måltid mat. Hestene fikk også mat

og hvile. En reise den gang var både tidkrevende og slitsom.
En postreise fra Stavanger til Oslo tok bortimot to uker, og da snakket man om postens

hurtighet.
Gjestgiveren hadde plikter mot den reisende, hvis han ikke holdt godt" Øll og Mad" for pengene

kunne fogden sette ham under tiltale.
Gjestgiveren måtte gi godtgiørelse til den reisende som ikke var fornøyd med oppdekningen på

gården, eller smaken på ølet.

På Lura hvorjeg bor hadde de også gjestgivergård, den ble bygget før l70l og stod helt til
1935. Huset var fredet men ble likevel revet . Huset var l6 meter langt med teglstein på taket og

liggende panel. Inngangen va.r midt på huset med et lite bislag.
På nordsiden av gangen fantes et stort kjøkken, en stue og to kammers. På sydsiden fantes

dagligstue, og tre kammers. Grue var det i kjøkkenet og bilegger i dagligstuen. Dører og listverk

var pent utført snekkerarbeide, og over inngangen til storstuen kunne man lese en malt innskrift"
Gud vær vor Vægter."

Mestertyven Ole Høiland var også innom giestgivergå,rden på Lura, en gang i l8l5 årene. Han

var på fangetransport på vei til Kristiansand for å settes i fengsel.
Følget rei innom Lura for å få mat og hvile til hestene.

Mens de satt og spiste kikket Ole seg rundt i rommet og la merke til alt sølvgodset på hyllene
langs veggen.
" Her må eg komma te bage når eg sleppe fri" sa han til seg selv. Som sagt så giort, Ole rømte

fra arresten i Kristiansand og kom tilbake til Lura og forsynte seg av sølwarene.

SPILEHJULET 4 - 2008- organ for Gammelbilens Venner

INFO og annet

Pri sØkning for klubbkveldene
Styret har besluttet å

kr. 30,-. Det har ikke

Kffi&trpffiffiY #pg$ Ks&

Sffi &,f,Xfr}LffiT

heve prisen for mat og
vært prisøkning på det

ffi&roSK ffiffiNffiXffiffiT*ÅS$ffi

ffiK RULLHSKffiVTffi$q

drikke på klubbkveldene fra kr. 20,- til
redaktøren kan huske.

Klubbens utlodning på novemberrn øte
Det var god oppslutning og alle loddene ble solgt. Redaktøren vant en modellbil av type
MG- GT.

Siden dette er
julenummeret synes
redakt Øten at det er viktig åt

ha tankene tilbake til de

som trodde på julenissen i
sekstiårene !

Alle vet hvordan det gikk
med bensinstasjonene og
servicerl. Det er vel
kundene som har overtatt
servicerollen på
bensinstasjonene nå. Men
til giengield far vi kj Øpt

løkpølse.

GOD JTJL
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FRA GAMLE DAGER Tekst: Kåre G. Sem

Før vi går over på å vise bilder fra feriemulighetene, som åpnet seg etter hvert som folk fikk bil i
femti. . . sekstiårene, må vi innom i gården til Ole Christian for å se hva som sto der på denne tiden.

Fra venstre en Pegout, - så som vi alle sikkert kjenner iglen A-forden. Videre en, etter felgen å

dømmeo Chewolett pick up fra tredveårene . At det hadde vært en folkevogn innom gården til Ole

Christian det visste jeg ikke. Og så en av de herlige kassasyklene til Øglend.

For de som ikke hadde anledning til å ligge på

pensjonat eller hotell, som på bilde til høyre, vat
det et godt tilbud å legge seg inn på campingplass.
Det er for så vidt en klasseforskjell på bilen utenfor
pensjonatet og campingplassen ?

Her ser vi stor forskjell på telttyper.

Bilene fra venstre synes å være folkevogn, A-ford.
Vanguard, Ford junior og videre 2 folkevogner.

I6
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Terminliste Våren 2009

Her er en terminliste for våren 2009
Den omfatter også noen av de større
interesse for våre medlemmer.

over GBVs og andre lokale arrangementer.
nasjonale arrangementene som kan være av

Medlemsmøte Bråstein kl.l9:00. Svein Magne Olsen fra Vegmuseet
holder foredrag om veghistorie. Møt opp !

Medlemsmøte. Vi besøker Per Nysted.Møt opp i AustbØvegen 5 A
på Bryne kI.19:00.

Medlemsmøte Bråstein kI.19:00. Generalforsamling med valg av
styre osv. Møt opp!

Ulven-markedet, Os. Arr: BVK

MedlemsmØte Bråstein kI.19:00. Møt opp!

Yårmønstring, Maxi Sandnes. Arr: Rogaland AmCar Club

Medlemsmøte Bråstein kI.19:00 . Møt opp!

Januar:

27. januar

Februar:

24.februar

Mars:

31.mars

April:
25 april

28.april

VIai:

l.mai

26.mai

Det tas forbehold om feil datoer og evnt. endringer. Terminlisten vil bli oppdatert
jevnlig for mest mulig riktig informasjon. Tips om treff og arrangementer som bør
være med i listen mottas med takk. Send en mail til: oyvind.flatekval@getmail.no.

Et hvit spisstelt var ikke å
forakte. Her i i smult farvann
ved stranden.

CAMPINGPLASS ANNO FEMTTÅNENE

lk
l$

Medlemsmøte 27. Ja
Vegmuseel

ustbøvegen 5 A

I-tråhh til motorv

l7
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Deler, kjøp og salg

Tilsalgs
Jeg har også mange dynamoer og startmotorer (nye overhalte) til salgs. I tillegg har
jeg mange støtdempere til forskjellige biler eller trenger du bremseband, clutch,
f1ærer, forstillingsdeler, hjullager, hjulsylinder, motorpakningsseff, kamakselreim,
viftereim, lyspærer og div. andre bildeler. Jeg kan kanskje hjelpe deg.
Delene passer biler både fra 60-,70-,80- og 90-tallet.
Alt er nye deler og selges billig!
Tolleiv Hølland. tlf. nr.: 51 54 93 07 eller 41 50 90 28

Honda Goldwing til
Motorsykkelen er en

Sykkelen står utstilt i

salgs !

1982 modell som kun er kjørt
lokalet til museet på Bråstein.

35 000 miles i bare solskinn!
For flere opplysninger ta

kontakt.
Arild Magne Nielseno tlf. nr.: 51 53 68 08 eller 97 19 42 66

Melding fra delesjefen på Bråstein!

Hjelp oss med å beholde den ryddige 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
delen(e) du tar, slik at vi får oppdatert lageret.

God jul og godt nStt r\

NffiRGHS MffiST"ffi
\rKT"HRAI{FffiRSXX{RXNffi

Kjøretøy rgSg og eldre' Full kasko, fri \iørelengde, hele Hur*pa, kr. SSS'*
Kjøretøy rSlS$ til 19?6' Full lsaskon fri kjør*Iengde, hele Kunop*, kr S$$,*

$om medlem av erl LMK*tilsluttet klubb får dlr i tilleg A$ ?& rabatts på all*
dine øvrige forsikråreger, Fluss tsltåIlmnderabatt dersnne du har 3 fcrrsikringen

eller flere hos *rss.

Merl* deg at LMK er: invalyert i alle skadebehandlinger. Målet er at kjøretøyet

ditt skal raskt titrbake på veien igjen dereonx det skjer ns€.

Ved å velge Tenn*nt støtter du også klubbene oS LhdI{. LnfK-j*bber fardeg
rned bl.a. å få fiernet årsavgiften og lover,IEU*direlqtiv med negåtåv virkning
fcrr våre mcltorhietoriske kjøretøy.

Visste du at vi agså har restar"rrering-, lager- samt oppstillingsfor:sikring?
Ring oss for rner informanjon på g* ,4,7 gtr xs'
*fnrut**tter mcf enn ett års aktivt medlemslc*rr i en LMK-t{kluttet kltrbb"

FORSIKRif'I6

Ttf: ?? {7 91 1S www.tennant"no

18 t9



Odd Arild Sundsteigen
Krosshaughagen 12 F
4085 HUNDVAG

00640

L-4733, Dodge D-400, 1964 mod.(registrert 1966), V8 - 5300cm3 -
210 HK, 1 2A0 liter vanntank.American Fire Pump 1 600 mll

Bilen har onginal dobbelhytte fra Amerika. Redskapskassen er tegnet
av branninspektør Peter Muri ved Sandnes Brannvesen. Påbygget er
utført av Mariero Karosseriverksted i Stavanger i 1965. Det første året
gikk bilen uten frontpumpe og vanntank. Den var stasjonert ved
Sandnes brannstasjon fra den var ny til 1980, da den ble flyttet til en
roligere tilværelse ved Riska brannstasjon. 1988 ble stige og
mesteparten av slangemateriellet demontert, og bilen ble rigget som
redningsbil, stasjonert ved Sandnes brannstasjon. Bilen ble i 1997 solgt
til Kjetil Haga i Bergen. Kjetil har tilbakeført bilen til nærmest original
stand.
Bilen er nå i 2007 tilbake i Sandnes, og eies av Reidar og Rune
Fotland, to tidligere brannmenn ved Sandnes Brannvesen.


