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FORMANNENS ORD 
 
Så er vi igjen kommet til høsten og 
opplever i disse dager et fantastisk 
høstvær. Det er flott å se, men en 
påminnelse at våre biler nå må ”på 
stallen”.  
Min egen bil ble i dag parkert for 
vinteren (22. okt.) etter en siste tur med 
Cab & co i går kveld med et besøk hos 
Jostein Reianes på Mosterøy. 

 
Siden sist jeg hadde ordet i bladet har vi hatt forskjellige fine opplevelser med Gammelbilens 
Venner. Vestlandstreffet 2009 ble gjennomført med stor bravur. Det deltok over 70 kjøretøyer og på 
festmiddagen om å kvelden var samlet 90 personer. Jeg vil takke ”GV tur- og arrangør” og 
hjelpemannskapene for et utrolig fint gjennomført arrangement. 
 
Videre har vi feiret oss selv med 35 års jubileumsmimring på Bråstein den 25 aug. Dette ble en flott 
mimrekveld! 
At ca. 125 personer kom, var utrolig hyggelig, spesielt det at vi fikk presentert de fire som startet 
klubben vår.  
Jeg må beklage at alle ikke fikk smakt på jubileumskakene, men responsen overgikk min villeste 
fantasi. Takk til dere alle som kom. 
 
I september gikk sommerens siste arrangerte tur gikk til frukt & laksefestivalen på Hjelmeland med 
overnatting på Høiland Gård i Årdal. 
Vi fikk profilert oss svært godt og samtidig fikk oppleve en spesiell festival. Høiland Gard serverte 
oss et gourmetmåltid på lørdagskvelden. Det ble en hyggelig kveld sammen med klubbmedlemmer 
og ledsagere.  
At dørene til utstillingslokalet var i det smaleste laget og utelukket flere biler fra komme innendørs, 
fikk så være, men vi fikk en fin plassering utendørs til resten av bilene. 
Arrangøren av festivalen gav meg svært god tilbakemelding med vår deltakelse. 
 
Ellers har flere av styrets medlemmer jobbet med forskjellige oppgaver i sommer og det som nå er 
ekstra hyggelig, er vi har fått en ny hjemmeside på nettet. Den har vært åpen i noen få dager, men 
responsen har vært svært god og positiv. Øyvind Flatekvål har tatt på seg arbeidet med opprette den 
nye siden.  
Jeg oppfordrer dere alle til å sjekke vår nye hjemmeside selv! (www.gammelbilen.no) 
 
Selv om vi nå setter bilene våre i vinterdvale, er det ikke meningen vi skal gå i dvale.   
Oppfordringen blir: vi ses på Bråstein. 
 
Hilsen Tolleiv 
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Redaktørens ord g 

Hei igjen alle medlemmer av Gammelbilens venner ! 
 
Ny forside og bakside for spilehjulet. Redaksjonen er 
innstilt på å fornye bladet i takt med tiden og det vil dere 
merke på layouten inne i bladet.  Vi har utvidet 
redaksjonen med en ung dyktig fotograf.  
 
Selvfølgelig ønsker vi tilbakemelding på vårt utspill med 
denne utgivelsen. Eventuelle forslag eller veiledning vil bli 
tatt på alvor. 

 

 
Enten er det bare meg som har hatt det ekstra kjekt i gammelbilmiljøet i sommer, eller er  
det  en oppblomstring i miljøet. En nykommer i åpen bil sa det så treffende at alle langs 
veien smiler til meg !  
 
Matadoren ( Den lille blå lastebilen min ) fikk riktig eksponere seg  på Norsk Frukt og 
Laksefest på Hjelmeland. Som tidligere nevnt var den solgt ny til hjelmeland i 1966 og hatt 
sin oppvekst og virke der helt til 1992. Jeg satte det gamle vognkortet på ruta og tror dere 
ikke at sønnen til den tidligere eieren dukket opp. Jeg fikk høre mange gode historier om 
familien på tur. Det ble satt en hytte på planen til turaktiviteter.  
Festivalen ja- dette var en ny måte for meg å delta med bilen på- en festival hvor det 
virkelig ble satt pris på at vi deltok. I tillegg lærte vi litt om logistikk og prosjektledelse. 
Det viste seg at døren i innkjøringen var veldig smal. En del biler måtte stå utenfor, men 
prosjektlederne fikk fort kontroll over situasjonen å viste en god endringsledelse. Den 
endrede formasjonen på bilene i hallen ga inntrykk av at det var bra med biler. 
 
Det snakkes mye om onsdagsturene med Cab & co. Co delen har øket over all forventning 
og turene har vært gjennomgående inspirerende på deltakerne. Disse uforpliktede treffene 
om onsdagen ser ut til å dekke manges behov for uformell sammenkomst når det passer. 
 
Museet har også fått et skudd for bauen ved at det nå blir publisert at vi er der og har åpent 
fra kl. 1200 til kl 1600 om søndagen.  Det meldes om stor vedvarende økning i besøket. 
 
35 års jubileumsfesten ga oss også et signal på at nostalgi og drøss om  gamle dager var 
kjekt. Jubileumsmerke falt i god smak blant medlemmene. De som ikke har fått kan be om 
merke om søndagen eller en medlemskveld. 
 
Neste nummer av Spilehjulet kommer til jul og vil inneholde blant annet stoff fra 
Danmarksturen.  
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Chevrolet Master 2d. Sedan 1938 
 
Foto: Rune Thornes 
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 Rune Thoresen og hans De Tomaso Pantera 1976 

Kåre redaktør 
ba meg skrive 
litt om meg 
selv og bilen 
min. 
Jeg heter Rune 
Thoresen og 
''gammelbilen'' 
min er en De 
Tomaso 
Pantera 1976 
 
Interessen for 
litt sportslige 
biler har jeg 
hatt siden 
ungdommen 

Min første bil var en Opel Manta. Den hadde det ene stempelstaget stikkende ut av siden på 
motorblokka når jeg kjøpte den, og ventetiden mens den ble reparert var ulidelig for en 18 åring med 
ferskt bilsertifikat... 
 
Bilmerket De Tomaso oppdaget jeg på internett ved en ren tilfeldighet. Jeg hadde aldri hørt om merket, 
men stoppet opp da jeg så bildet av et prakteksemplar på en side med klassiske sportsbiler.  Til min 
store overraskelse var dette en Italiener med Amerikansk V8'.  
Siden jeg hadde litt erfaring med amerikanske biler og V' åttere, virket dette som en perfekt 
kombinasjon.  Ganske kjapt fant jeg en De Tomaso for salg i Stockholmsområdet og jammen fikk jeg 
lokket med kona på tur.  Vi fløy til Stockholm og møtte bil og selger.  Bilen innfridde forventningene 
og jeg syntes designet var om mulig enda bedre enn slik den fremsto på bildene. 
Den virker lavere og bredere når du ser den ''live''. 
 
Vi fikk en kjempefin kjøretur hjem fra Sverige og bilen har oppført seg ganske greit de tre årene jeg 
har hatt den. Litt småting blir det alltid, men alt i alt har den fungert veldig bra. 
Den trenger allikevel en aldri så liten restaurering og ny lakk.  Denne vinteren blir for travel for meg så 
målet er å starte neste høst.  Vi får se... 
 
Litt utfyllende tekniske data på bilen:  Alle De Tomaso Pantera ble nærmest håndbygget bygget i 
Modena i Italia mellom 1971 og 1992. Da kun med mindre endringer frem til produksjonen opphørte. I 
starten var dette basert på et samarbeid med Ford som ønsket å promotere bilen som sitt alternativ til 
Chevrolet Corvette. ( Ford trakk seg senere fra samarbeidet )  Panteraen ble levert med skivebremser 
på alle hjul, aircondition, el. vinduer mm. Bilens høyde er ca 110 cm. Ekstremt lavt tyngdepunk, 
midtmontert motor, tannstangstyring og uavhengige hjuloppheng fremme og bak, gir gode kjøre 
egenskaper, selv sammenlignet med dagens biler.  Orginal motor på min utgave ( en såkalt GTS ) 
oppgis av fabrikken til 350 hp.  Med femtrinns ZF girkasse tar den 0 – 100 km på 5,5 sek.   
 6 



Det var  

VESTLANDSTREFFET PÅ RENNESØY OG 
MOSTERØY 2009 

Det var møtt opp i overkant av 90 biler. Treffet var særdeles innholdsrikt,  
med biler vi sjelden ser, på grunn av at det var kommet gjester fra fjernt og  

nær. Samlingen til start var ved Utstein kloster som gav en flott  
naturopplevelse sammen med kjøretøyene 

Foto: Kåre G. Sem 

Denne lille MG-midgeten fra 1966 gir oss et 
signal om hva vær vi hadde.  Neste bilde gir oss 
et inntrykk av variasjonen på bilutvalget av 
deltakere 

Foto: Kåre G. Sem 

Foto: Rune Thoresen 

Fruene gjør seg klar til å starte med Opel Glaeser 2 dors cab. super six 1937 modell. Mercedes Benz 
320 B-cabriolet 1938 modell som kom fra Danmark og MG-midget 1964 modell 

6 fortsetter neste side 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Starten er i full gang fra Utstein kloster med  
Opel kaptein 1960 nærmest og den legendariske  
Austin Seven som henger seg på.  
 
Det er en opplevelse som ikke helt kan beskrives 
å se og ikke minst få høre alle disse velholdte 
kjøretøyene fra de forskjellige tidsepokene fra 
bilens barndom og snart frem til 1980 tallet. 

 

VESTLANDSTREFFET 
2009 

Foto: Rune 
Thoresen 

Eldste bilen ut fra start. En velholdt T – ford 
touring fra 1927. Det var  en spesiell opplevelse  å 
få se en slik berømt bil rulle på veien med sin 
karakteristiske lyd fra en svunnen tid. 
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VESTLANDSTREFFET 2009 
Foto 4 første bildene: Kåre G. Sem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

 

Foto: 
Rune

8                             fortsetter neste nummer 

Familien Thomsen fra Stavanger  med 
MGA fra 1958 ut av svingen og klar for 
seier! 
Foto: Rune Thoresen 

Ford A sport cupe 1930 modell                                                        Cadillac serie 62 1941 modell  

  
Nash 400 De lux  1936 modell Chevrolet 3100 Truck  1956 modell 

 



 

 
 
 35-års jubileum! 

Gammelbilens Venner inviterte til 35 års markering på Bråstein den 25 
august 
 
Og hvilken respons ! Det var ikke nok stoler til gjestene- tomme bruskasser og liknende måtte 
tas i bruk for at alle skulle få sitte. 

 

Tekst og foto 
Kåre 

Vår formann Tolleiv Hølland, stående øverst i bilde, ønsket gjestene velkommen. Han bød på kaker og 
kaffe og et fint 35 års jubileumsmerke til de som hadde møtt opp. 
 
Programmet var ellers fremvisning av bilder tatt i klubbens barndom. Litt film fra en svunnen tid og 
masse mimring.  
 
Stor stas var det at klubbens første styre hadde møtt opp. 

Vi har vært så heldige å ha med oss Rune 
Omarstrand og J. P. Ianke, som har vært flittig 
med fotografiapparatet oppover tidene, slik at 
det nå var mulig å kunne se tilbake på biler 
som var, er og forsvant. Det ble vist bilder og 
film. 
 
På bilde over ser vi Rune med sine dias. 
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Og så var det tid for fotografering av det første styret klubben 
hadde for 35 år siden. Fra venstre  Per Nysted,  Per Harr, Einar 
Grannes og Ole Chr. Simonsen. Staute karer! Ole Christian og 
Per Nysted er fremdeles aktive og er ofte å se på Bråstein om 
søndagene. Ole Christian har onsdagen med Cab & co. Så får vi 
håpe at klubben kan være aktiv og gi gled til medlemmene i 
mange år fremover.  

 
RABATTAVTALER TIL KLUBBMEDLEMMENE 
 
Representanter fra klubben har vært i kontakt med forskjellige firmaer som vil gi oss variable 
rabatter etter hva de selv har av inntjenning på varen. Videre oppfordres det til å gi beskjed til 
ekspeditøren med en gang du blir ekspedert om at du er medlem i klubben, samt vise 
medlemskortet uoppfordret. 
 
Firmaer: 

Veng Norge as, Breiflåveien 13,  Rogaland Rekvisita as, Sjøhagen 9 og  Nylund elektrisk as 
Lagårdsveien 127 
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MINNER FRA 1950-TALLET FRA VÅR GJESTESKRIBENT 
RUNE OMARSTRAND 
 
Vi hadde en ukes ferie på Gran Canaria i midten av januar, og dette er en type ferie som pleier å være 
fritt for veterane kjøretøy. En av kveldene traff vi på en slektning av kona som bor i Kristiansand, og av 
en eller annen grunn snakket vi litt bil over en bedre fiskemiddag. 
Han nevnte blant annet at den første bilen han eide var en 1938 BMW cabriolet!! Jeg ble selvsagt 
interessert, og spurte om nærmere detaljer. 
Han hadde vært 717.skvadron på Sola under militærtjenesten, og her hadde han kjøpt en 1938 BMW 
cabriolet av en ansatt på basen. Han mnete å huske at det var type 321, men var ikke helt sikker. Den 
hadde i hvert fall 6 sylindret motor og 2 forgassere. Bilen var sliten og godt brukt da han kjøpte den 18 
år gamle bilen sommeren 1957. Han betalte kr 2500 for den, og hadde den som bruksbil her frem til juni 
1958. Da ble den solgt til en kar i/nær Hillevåg, og han mener å huske at han fikk ca 2000kr for den. Jeg 
har vært i kontakt med statsarkivet, og det eneste de finner er et eierkort hvor det står at bilen ble solgt 
16/6-58 til Ove L …nsen, Stavanger(dårlig håndskrift). Han hadde kontakt med kjøper noe senere, da 
bilen fikk problemer med høyt oljeforbruk(Er det et evig BMW problem?), og fikk et lite prisavslag. 
 
Jeg har spurt Per Eiene om han husker bilen, og han mener at han har sett den avskiltet i Stavanger sent 
på 1950-tallet. Noen som vet noe mer om denne sjeldne tysker? 
Jeg hørte tidlig på 1970-tallet at det stod en 1953 EMW cabriolet i en hage i Stavanger(Stokka?), men 
denne fikk jeg aldri se. Hørte at den var solgt til Østlandet, men det jo være samme bil. Noen som 
kjenner til denne? 
 
Jeg fikk pensjonisten fra Kristiansand til å scanne de to eneste fotografiene han hadde av sin BMW, og 
de ser dere her(L-10646).               
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ENDA EN CHEVROLET I STALLEN TIL IVAR SUNDE: 
 
CHEVROLET MASTER CONVERTIBLE 1933 MODELL, 2 SETER + SVIGERMORSETE 

Bilen kom ny til Norge, nærmere 
bestemt til kjøpman Toralf Lindstøl 
i Seljord. Den 23 mai 1933 fikk den 
staselige bilen registrerings 
nummer H-10331. 
 
I 1957 var bilen til salgs og en 
sambygding i Seljord ble den nye 
eieren. 
 
Nå er den i beste hender hos Ivar 
som vet hvordan en slik originalbil 
skal behandles.  
Det tekniske er gjennomgått av 
fagfolk og den er satt i god 
driftsteknisk stand, da også med 
tanke på kjøresikkerhet. Tekst og foto: Kåre G. Sem 

På øverste bilde er Ivar i full konsentrasjon med å tilpasse ny vindusvisker. Redaktøren ble invitert til å 
prøvekjøre bilen. Og på bilde under ser dere resultatet, stolt som en hane! 
 
ETTERLYSNING: Det skal ha stått en lik bil, besj med røde hjul, til utstilling på museet på Bryne. 
Ivar er interessert i å komme i kontakt med eieren. Kan noen av medlemmene huske bilen og eventuelt 
gi opplysninger som kan føre til at Ivar kan komme i kontakt med eieren? 

Foto: Ivar Sunde 
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Gjesteskribent 
Reisebrev fra Harald                        ENGLANDSTUR  med overraskelse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Onsdag 09.09.09 gikk turen til London og England. Det er blitt en tradisjon nå. Turen denne gangen vil 
bli på nesten en uke. Opplegget er klart. Det blir fra Birmingham i nord til Southampton i sør. Særlig ser 
vi frem til markedet på Netly, besøk på British Motorcycle Museum mv. Det er motorsykler som er vår 
hovedinteresse. 
 
Turen starta som vanlig på Sola. Hver sitt glass med Guiness. Så er vi på tur. Du verden dette skal bli 
kjekt.  
 
Blir henta på Heatrow som avtalt. Setter kurs mot Cheddar. Skal bo et par dager hos datter og 
svigersønnen til John. Sove skal vi i ei Airstream kampingvogn. Det er det ikke så ofte vi får anledning 
til. 
 
Vi nærmer oss. Et stopp i Axbridge. Noen få kilometer fra Cheddar. Et glass øl på puben før vi er 
fremme. Dessverre. Puben er stengt i dag. Videre til Cheddar. Der stopper vi på en lokal pub. Kjøper 
hver sitt glass Guiness. Sitter ute. Det er varmt. Et par damer sitter ved bordet ved siden av. 
 
Da hører vi en lyd og frem kommer en Bently fra 20 årene. Du verden for et syn. For en lyd. Hører at 
bilen stopper rett bak puben. John – alltid like hjelpsom og forekommende – går bak. Forklarer 
situasjonen. To nordmenn og alt det der. Kan de få ta bilder? Sjåføren starer opp og kjører frem til 
puben. Stopper bilen. Kommer ut og tar ei øl. 

 
 Praten går lett. Bilen er en 1929 modell. Ble i sin tid kjørt på Le Mans banen. Eieren bruker den hver 

dag. Etter ei stund får vi tilbud om å være med en tur. Hei hvor det går. Vi er over 100 på et blunk. 
Bremsene virker flott. Litt av en opplevelse. Midt i trafikken i England i en 80 år gammel bil. Bilder 
blir tatt. For en opplevelse. 
Etter turen fortsetter praten. Ei av damene på bordet ved siden av er kona til sjåføren. Da vi skal gå, får 
vi et tilbud: ” call me at about half past eight tomorrow morning. If I have got the time I`ll show you 
my cars”. 
 
Neste morgen er vi svært spendte. Ringer. Jo møt meg på puben, så kjører vi og ser. Den samlingen har 
jeg aldri sett maken til: 

14



 
Lagonda 
 

 
Bugatti                                                            Dusenberg 

 
Bentley og Rolls Royce                                     Morris og Dusenberg 
 
 
 
Dette var bare noen biler av en stor flott samling. Tusen takk til Mike and Clair 
som ga oss denne flotte opplevelsen. 
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 NYTTEKJØRETØY ---- ofte en fryd for øyet  
Tekst og foto: Kåre G. Sem                                      
 

INTERNATIONAL 
 
Denne lastebilen er fotografert et sted i Sogn og Fjordane. Det viser seg at det er en International i 
original stand. 
 
International har en lang historie på det norske lastebilmarkedet. Merket ble ikke det mest solgte her i 
landet, men det gikk en god del av disse. Osmond Motor as i Oslo var importøren. 
 
La oss se litt på designen. Linjeføringen lå tett opptil personbilene og det ble levert små pick up av dette 
karosseriet. Fasongen er en videreføring av D- serien som kom i 1937. Smal og spis snute  med 
skjermene utenpå, er mitt utrykk for denne tredvetallslooken.  
 
Denne modellen kan være fra perioden 1947-1949. 
 
I 1950 endret utseende seg til det jeg kaller en blanding av stående spiss front til stående kombinert med 
liggende underdel. 
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Terminliste Høst 2009 
V/ Øyvind Flatekvål 

 
Her er en terminliste for høsten 2009 over GVs og andre lokale arrangementer. Husk også at det hver 
søndag kl. 12-17 hele året er uformelt medlemstreff på Rogaland Bilmuseum på Bråstein. 

 
Oktober:  
27.oktober Medlemsmøte på Bråstein kl.19:00 
November:  
24.november Medlemsmøte på Bråstein kl.19:00. Utloddning med mange fine 

premier. 
Desember:  
13.desember Julebord på Quality Airport Hotel, Sola kl.15:00. Ta med familie og 

barnebarn å kom i julestemning!. 
 

Du finner alltid oppdatert terminliste på: 
WWW.GAMMELBILEN.NO 

------------------------------------------------------------------------
 

Jensen samling på Bråstein 
 
Tekst og foto: Øyvind Flatekvål  

 

25.juni møttes Jensen-eiere til bilprat på Bråstein. I vår klubb har vi to Jensen, Odd Jensens 1974 
Interceptor Cab og Øyvind Flatekvåls 1957 Jensen 541. Vi fikk også besøk av Arne Paulsen fra 
Kristiansand med sin 1966 Jensen CV-8, og Ole Jon Tveito fra Rjukan som har en Interceptor 
under restaurering. De tilreisende fikk en guidet tur av Tor Inge i museet og var mektig imponert 
av Rogaland Bilmuseum. Litt grillmat ble det også før kvelden var omme.                                       
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BILDEGALLERI FRA SOMMERENS TILFELDIG UTVALGTE 
BILDER fra Rune Thoresen 

 drøsen Komme an inn? 

Eg hadde 
målt!

Bra lakk 

Stjernebil 

 Nye skjærm 

Nå kom solå  

Klar til start 18 



SPILEHJULET 2-2009- organ for Gammelbilens Venner 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Etter at de nye reviderte vilkårene for å få LMK forsikring trådte i kraft 
har det vært stor økning i nye  LMK forsikringer 
 
Stadig flere klubbmedlemmer ønsker optimal trygghet og sikring for sine 
kjøretøy. 
Antallet godkjente LMK-Forsikringer er derfor steget med mer enn 40 % 
i forhold til samme periode i fjor.  
 
Per 20.10.2009 er det godkjent 800 forsikringer som helforsikring, 
blivende klassiker, ombygd/modifisert, restaurerings-, lager- og 
oppstillingsforsikring. Et fantastisk tall siden det var 555 totalt for hele 
2008!  
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Returadresse: Gammelbilens 
Venner, Postboks 3029 , 4095 
Stavanger 
 

 
JULEBORD 13. DESEMBER 

Igjen inviterer Gammelbilens Venner til tradisjonelt julebord på 
Quality Hotell på Sola. Søndag 13. Desember  kl. 1500.  

Ta med familien og venner. 

Andreas er igjen ferdig med et militært prosjekt. Denne gangen er det en Matador 1943 modell som kan 
fremstå i den bruksstand en militærbil skal være. Litt grov i lakken og hel ellers. Plan og karmer er 
restaurert og det er ikke lite arbeide som er lagt ned i bilen. Den er i kjørbar stand og motoren maler som 
en katt.  

MATADOR 1943 MODELL 

Foto: Kåre G. Sem 
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