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Med flyttingen ut av museumslokalene på 
Bråstein så er en viktig epoke og del av 
klubbens historie over i denne omgang. 
Gammelbilens Venner har drevet Rogaland 
Bilmuseum siden 1994, først på Ree, og de 
siste 11 årene på Bråstein. Selv om det er 
vemodig at klubben må flytte ut, så har vi vært 
utrolig heldige som har fått disponere disse 
lokalene i disse årene.  
Klubbens kjøretøyer og andre museumsgjen-
stander, og annet utstillingsmateriell er nå 
lagret i håp om at nye lokaler skal finnes, og at 
museet kan startes opp igjen. 

 Redaktørens ord Spilehjulet	
Klubb‐bladet	for	Gammelbilens	Venner	

	
Postadresse:	Pb,	3029	Mariero,	4095													
Stavanger	
	E‐mail:	post@gammelbilen.no	
	
Redaksjonen:	
Redaktør:		Øyvind	Flatekvål,	tlf:		98296659	
E‐mail:	spilehjulet@gammelbilen.no	
Kåre	G.	Sem,	Tlf:	51699534/45688740		
	E‐mail:		redaktoren@veteran.no	
	
	Ettertrykk	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	400	stk	
	
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐	
 
Styret i Gammelbilens Venner: 
 
Formann:	Odd	Arild	Sundsteigen,	Tlf:	45416436		
E‐mail:	oddarildsu@hotmail.com	
Nestformann:	Trond	Rasmussen		Tlf:	48364170	
Sekretær:	Gaute	Svindland	,	Tlf:	91911924		
E‐mail:	gaute.svindland@ot.rogfk.no	
Kasserer:		Kjell	Dreyer	
	E‐mail:	kjell@kjelldreyer.com	
Styremedlem:	Åge	Svendsen	
E‐mail:	aage.svendsen@fmcti.com	
	
Revisor:	Tolleiv	Hølland	
	
Valgkomité:	
Øyvind	Flatekvål	
Tolleiv	Hølland	
	
Webansvarlig:	Øyvind	Flatekvål  
	
Nettadresse:	www.gammelbilen.no	
	
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐	
 
Rogaland Bilmuseum: 
 
Museumskomiteen:	
	
Museumsbestyrer:	Tor	Inge	Fjermestad	
Tlf:	91589921,		E‐mail:	toringe.tif@gmail.com	
Komitemedlem:	Øyvind	Nielsen	

For bilhobbymiljøet så har Rogaland Bilmuseum vært mye mer enn bare en 
utstilling av gamle kjøretøyer. Søndagskafeen, Cab&Co og medlemsmøter både for 
vår og mange andre lokale kjøretøyklubber har gjort museet til et naturlig 
samlingspunkt både for våre egne medlemmer og for andre bil- og mc entusiaster i 
distriktet. Vel så viktig som kjøretøyene er det å møte andre entusiaster med samme 
interesse , det er det som gjør hobbyen vår så enestående. 
Jeg håper og tror at klubben klarer å holde på det gode miljøet, aktivitetsnivået og 
medlemsmassen også uten et museum i drift. Vi må huske at Gammelbilens Venner 
ble drevet i 20 år før museet ble startet, da i en tid hvor kommunikasjon på internett 
og mobiltelefon ikke fantes. Klubben har et godt og aktivt styre, og har med 
Norgesløpet nå i pinsehelgen vist at det finnes ressurspersoner både i styre og blant 
medlemmene til å gjennomføre store og viktige arrangementer. 
Så la oss alle gjøre vårt beste for at vi fortsatt har en levende klubb mens vi jakter 
på nye lokaler! 
Hvis du har stoff til neste nummer av Spilehjulet så er deadline 4.september. Ha en 
fin sommer! 
                                                                                                                   Øyvind 
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                Side 12: Museum i Berlin 
                Side 13: Nyrebelte 
                Side 14-15: Entusiast-treff 1.mai 
                Side 16: Info om grillfest og Minneløpet 
                Side 17: Nyttekjøretøyer 
                Side 18: Nytt fra styret 
                Side 19: Terminliste  
                Side 20: LMK Forsikring 

 

Til venstre: 
Reidar Fotland og Odd 
Arild Sundsteigen 
rydder sammen på 
Rogaland Bilmuseum 
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Formannens ord 

Hei alle gammelbilens venner!! 

Da er sommeren kommet, ifølge kalenderen, men noen har ikke fortalt dette 

videre så da får vi nøye oss med det vi får. Vi har i tiden fremover store utford-

ringer angående nye lokaler, men vi håper og tror at dette skal løse seg til det 

beste, det gjelder å ha en positiv tankegang da går alt så mye lettere. Vi har 

nettopp vært gjennom årets begivenhet, Norgesløpet 2015, alt om dette kan le-

ses lengre bak i bladet. 

Vi har lagt bak oss en vår med ikke for gått vær, men noen 

turer  med veteranbilen blir det jo.  Vi har hatt årsmøte og det 

gikk som vanlig rolig for seg. Det er fortsatt ikke noe problem 

med å få folk til å være med i styre og stell. Styret ønsket å 

hedre avgått redaktør av Spilehjulet, Kåre Sem, for hans 14 

år som redaktør.  Kåre var dessverre ikke tilstede, men vi fikk 

medelt hans karriere for de fremmøte. Utmerkelsen ble over-

levert ved en senere anledning. 

Cab&Co har startet opp sine turer og det er fortsatt mange 

biler som er med, enten med gammelbil eller daglig bruksen. 

Museet lukket dørene i slutten av april, etter 11 år på Brås-

tein. Det var vemodig å begynne å tømme lokalene. 

Vi arrangerte Norgesløpet i slutten på mai, og det var en glede 

å få være med på et slikt arrangement. Over 100 biler stilte til 

start, og alle kom helskinnet til mål, tross dårlig vær. Styret 

vil få rette en stor takk til alle de frivillige som gjorde dette 

mulig. Årets nyhet var Spilehjulsløpet, dette var et løp for 

biler eldre enn 1940, det stilte 21 kjøretøy til start og dette er 

vi meget godt fornøyd med. 

Fremover så blir det plass til mye aktiviteter, først har vi 

sportsvognstreff så kommer Seljord. Årets grillfest er i år lagt 

til Gausland (Nærbø) se info. lengre bak. Vi er så heldig å få 

bruke familien Erga sitt flott gårdstun. 

For de som skal på sommerturer med gammelbilen, ta bilder, 

skriv en liten historie og del dette med oss andre via Spile-

hjulet. Alle bidrag motas med takk. 

Styret vil få ønske alle medlemmer med familie en hjertelig 

god sommer!! 

 

Med gammelbil hilsen    Odd Arild 

Det går mot slutten for vår tid på Bråstein. Vi har hatt mange flotte og gode år her. Vi er stadig på jakt etter passende lokaler til 

vår virksomhet. Pr. i dag har vi ingen løsning, men det jobbes på spreng. Når det gjelder møtelokale for høstens møter så vil vi 

informere om dette pr.mail eller SMS slik at alle skal få vite hvor medlemsmøte i august skal være.  Vi har nedsatt en huskomite 

på 4 personer som skal jobbe med å finne lokaler, det være seg museumslokaler eller bare medlemslokaler. Som kanskje de fles-

te vet så er vi lokalisert i et område med meget høye leie/kjøps priser. Skal vi etablere et nytt museum så trenger vi fort 1000 

kvm og med leiepriser her i området på fra kr 500,- og oppover pr.kvm så sier det seg fort at dette blir dyrt. Vi håper å få tak på 

et møtelokale som også kan brukes på søndager slik at vi får videreført det finne miljøet som vi har opparbeidet oss.  

Skulle dere ha noe gode tips angående lokaler så ikke nøl med å gi oss beskjed, enten på mobil 45416436 eller på mail 

post@gammelbilen.no 

NATODAGEN 15.AUGUST 2015 

Tradisjonen tro så har NATO velkomstdager for sin ansatte 

15.august. Vi pleier å være tilstede på deres arrangement. Vi vil 

også i år delta med biler på denne dagen. Starttidspunktet er kl 

0900 og varer til ca kl 1400. Det blir som vanlig gratis grillmat og 

drikke til alle. Vil du være med så ta kontakt med Tor Inge på 

mobil 91589921 
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Så var Norgesløpet 2015 over. Vi hadde 

planlagt dette i over 10 mnd. Godt forarbeid 

er meget viktig når over 100 biler skal kjøre 

15 mil og over 200 personer skal ha hoteller 

på mange forskjellige plasser, alle skal ha 

mat etc. Det er mye som skal klaffe for at 

løpet skal være vellykket.  Vi startet forbe-

redelser i august  og lå opp hvor vi ønsket 

at ruten skulle gå. Vi hadde et ønske at lø-

pet skulle gå over 2 dager og samtidig flytte 

overnatting. Vi valgte Sauda som startsted 

og med vakker ryfylke natur med både fjor-

der,daler og fjelloverganger. Det var også 

en utfordring i og med at startsted lå 2 timer 

i fra vår vanlige base. Det var liksom ikke 

bare å stikke bortom hvis det var noe vi 

lurte på. Men vi tok utfordringen og jeg tror 

vi lykkes med nesten alt vi satt oss fore. Vi 

la løpet til pinse for da hadde deltakerne en 

ekstra dag på å komme seg hjem på. 

Vi la planer, sjekket hotell kapasiteter, ferje 

overganger. Det måtte en begrensning i 

antall deltakende biler. Vi satte grensen på 

100 biler, interessen var stor og vi måtte 

dessverre si nei til mange. I Sauda okkuper-

te vi alle overnattingssteder, i Hjelmeland 

derimot så måtte vi leie inn MS Sandnes for 

å få nok hotellrom. Vi skulle innom mange 

kommuner på vår vei fra Sauda til Sola og 

det må jeg si, her var det bare positive tilba-

kemeldinger. Det manglet nesten ikke måtte 

på hva de ville hjelpe oss med. De forskjel-

lige lokalaviser hadde flere sider med omta-

le både før og etter løpet. Dette er ikke noe 

som vi er vant med fra «storbyen». Alt var 

klappet og klart når mai var kommet, men 

så en uke før løpet så fikk vi beskjed om at 

løpet ikke kunne gå over fjellet til Røldal, 

enorme snømengder satte en stopper for 

det. Da var det i gang med backup planen, 

ny kart lages, nytt sted til lunsj og nye folk 

måtte involveres. Men løp ble det, og den 

nye ruten hadde sin høydepunkter den også. 

Det var ikke alle bilene som kom frem til 

Sauda fredag, snøvær over Haukeli skapte 

vansker for en del deltakere, men lørdag 

morgen var de til stede. 

Norgesløpet startet fredag kveld med fore-

drag om det lokale smelteverks historie 

( Eramet 100 år ) og en gjennomgang av 

løpets løype til de fremmøte deltakere. 

Starten foregikk i Sauda sentrum, kommu-

nen hadde sperret av flere veier slik at vi 

skulle få bilene velberget frem til rådhus-

plassen. Løpet ble åpnet av ordfører i Sau-

da, Frode Sulen. Starter Per Nysted fikk 

sendt bilene ut og publikum fikk mye fint å 

se på. Vi hadde lagt opp til at publikum 

kunne stemme på den bilen de likte best 

( premie gitt av kommunen). 

Første del av løpet gikk til Ropeid hvor det 

skulle ta ferjen over til Sand. Mens de ven-

tet på ferjen fikk vi avviklet post 1 blant de 

ventende biler. Da de ankom Sand så var 

det satt tid til museumsbesøk, disse hadde 

åpnet kun for at vi skulle komme. Post 2/

lunsj var litt utenfor sentrum av Sand. Her 

hadde den lokale sentrumsforening hatt 

annonse i lokalavisen om løpet og klokkes-

lett for når vi skulle være her. Etter mange 

slag på pinner og en god lunsj hvor det ut 

med bilene for å nå neste post. Denne lå 

oppe ved Gullingen ( ca 650 moh ) det lå 

fortsatt en del snø langs veien. Etter endt 

post bar det nedover mot Vadla og Jøsen-

fjorden. Neste stopp var ferjeleiet på Nes-

vik. Her skulle vi ha over 100 biler med på 

de forskjellige avganger. Vi skulle ha tre 

ferjer på løpets 2 dager, så vi engasjerte 

egne folk til å løse billetter. Vel fremme på 

Hjelmeland så var det tid for innsjekking på 

Spa hotell eller på innleide MS Sandnes. 

Bilene sto rundt hotellet og mange skuelyst-

ne var å kikket på bilene. Kveldens rekefest 

foregikk om bord på veteranskipet MS 

Sandnes. 

Søndag startet andre del av løpet. Ny runde 

med starting av Per Nysted. Første post var 

lagt til Årdal. Etter post her bar det videre 

til neste post/lunsj på Jørpeland. Her var 

også flere møt frem for å beskue disse flotte 

veteranbiler. Her var post og lunsj innen-

dørs, dette satte deltakerne stor pris på for 

uten fosset det ned. Så gikk turen via Oa-

nes/Lauvik til Høle og videre inn til Sand-

nes. Før bilene kom til Sola hadde vi satt av 

tid til et besøk på TS museet på Tjelta. Mål-

gang og løpsfest var på Sola Strand Hotell. 

På løpsfesten  ønsket varaordfører Tjelta 

velkommen og deltok på premieutdeling. 

Etter tilbakemeldinger fra deltakere så kan 

vi si at et 2 dagers løp med flytting ble vel-

dig godt mottatt. 

Tilslutt vil vi takke alle våte, men velvillige 

hjelpemannskap for all hjelp før, under og 

etter løpet. 

Tekst: Odd Arild Sundsteigen                     

Foto: Leif Skare, Tor J.Jørgensen, Odd 

Arild Sundsteigen, Per I.Fjellheim og flere. 
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Fra startrampen på Rådhusplassen Sauda!  T-Ford 1927 

Oppstilling før start!   Buick Sport Roadster 1930 

Ordfører Frode Sulen 

Eramet,Sauda 

Ford Consul 

Capri 1963 

Morgan 

Plus 8 1971 

Riley RMA 1948 

Opel Kapitan 1957 



RESULTATLISTEN NORGESLØPET 2015 

Vinner kl. C Jofred Handeland, Chevrolet  1929 

Vinner kl. D Svein M.Ødemotland, Packard 1932 

Vinner kl. E Mads E.Thomassen, Masarati 1960 

Vinner kl. F Gunnar Haukeland, Mercedes 1966 

Vinner kl. G Børge Bendixen, Ford 1985 

Total vinner Gunnar Haukeland, Bergen 

Publikumsprisen totalt Jofred Handeland, Sauda 

Lengst kjørte distanse Ivar Vimme, Sverige 

Løpets uheldigste Kjell-Ivar Søreng, Grimstad 

SPILEHJULET 2—2015 organ for Gammelbilens Venner 
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Løpets uheldigste! 

Lengst kjørte distanse! 

Publikumsprisen! 

Totalvinner! 

For mer bilder og fullstendig resultatliste gå inn på    

www.norgeslopet.com 
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Her ankommer bilene Sand med ferjen fra Ropeid! 

Post 2 på Sand! 
 

Lunsjstopp på Sand! Privat sjåfør? 

MS Sandnes 
Rekefest på MS Sandnes! 

Målgang Sola Strand Hotell! 
Eneste motorsykkel, BMW fra 1954! 
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Her har vi et variert utvalg av biler!! 

Før start på Sola! 

Flott utsikt fra en Jaguar! 

Det var med spenning vi inviterte til et løp kun for kjøretøy 

eldre enn 1940. Vi tenkte, kunne dette gå bra? Heldigvis, det 

gikk kjempe bra. Sol fra skyfri himmel og varmt vær var en 

bra ramme rundt løpet. Meget bra respons fra våre medlem-

mer med så gamle kjøretøy. Det er alltid kjekt å få ut disse eld-

re bilene på veiene. Vanligvis når vi er ute på tur så føler de 

nok at det går litt for fort.  Løpet var lagt opp til et turløp hvor 

vi kjørte samlet og med konkurranse underveis. Vi startet fra 

Flymuseet på Sola hvor hele 21 kjøretøy hadde møtt opp. Vi 

valgte å la den bil som var eldst, og gjerne «tregest» kjøre først 

å bestemme farten. Vi hadde lagt opp til en rute som gikk langs 

strendene ut til TS museet, her hadde vi første stopp og post. 

Det er sjelden at en får samlet så mange førkrigs kjøretøy på en 

gang. Eldste bil var en Maclaughlin fra 1912 og den nyeste var 

en Jaguar SS fra 1938. Det var også med en BMW motorsykkel 

fra 1939. Vi fortsatte kjøringen ut over Jæren for så å gå i mål 

på Engelsvold(Klepp) hvor vi hadde fått komme på besøk til et 

lite flott bilmuseum. Takk til familien Klingsheim som var vert-

skap og vartet opp med kaffe og kaker. Som seg hør og bør så 

hadde vi en konkurranse hvor vi skulle kåre noen vinnere. Vin-

neren av tidenes første,men ikke siste, Spilehjulsløp var Åge 

Svendsen i en flott Dodge Brothers fra 1933. Vi var så heldige å 

motta så pass positive tilbakemeldinger på løpet at vi allerede 

kan si at det blir et løp også neste år. 

Foto: Jane Leschbrandt & Odd Arild Sundsteigen                             

Tekst: Odd Arild Sundsteigen   
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Steinar Myklebust sin ny 

restaurert Plymouth 1928 

Her står bilene på rekke og rad på Sola 

Og her står de i Engelsvåg 
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F 
jorårets treff var en stor suksess, så vi håpet at 

årets ville bli like bra. Men der tok vi feil, heldigvis. 

Det viste seg etter opptelling at det hadde vært over 

70 kjøretøy innom treffet, og det i en kald nordvest. 

Sola skinte fra skyfri himmel og varmet godt. Vi var over 30 

biler som møtte opp på parkeringen til rådhuset i Sandnes. Vi 

kjørte samlet ut til Orre via Gandalen, Kverneland og Bryne 

godt ledet av Carl G.Meling. Vel ute på Orre sto Øyvind klar 

for å lede oss til parkeringen, som vanlig gjorde de fleste det 

de ble bedt om. Siden vi var så mange biler i år så ble det til at 

vi måtte bruke 3 rader for å få presentert bilene på en bra må-

te. Det var allerede kommet mange biler når vi ankom, det var 

flere som hadde kjørt direkte til Orre. Grillene sto klar til 

bruk så her var det bare å finne seg en plass å sitte for så å 

vente på ledig plass på grillen. Det som er kjekt med disse tref-

fene er at det alltid er noen som har fått seg ny bil i løpet av 

vinteren, og da skal det beskues og kommenteres. Vi gjentok 

fjorårets publikums avstemming. Stemmesedler ble delt ut til 

alle som var kommet, på årets stemmeseddel var det den bilen 

som de likte best som skulle få stemmer. Det er jo ikke alltid 

den fineste som er den som er best likt. I år var det flere biler 

tilstede så da var det en litt vanskeligere jobb å bestemme seg. 

Når stemmene skulle telles opp så viste det seg at stort sett de 

fleste stemmer gikk til de eldste bilene. Den bilen som var best 

likt i år var Svein Mikal Ødemotland sin nyinnkjøpte Packard 

902 Club Sedan fra 1932. 

På hele gårdsområdet så er det mye å se, her har vi sommer-

boligen til Kielland familien, Orre Gamle kirke og en flott 

gård. De fleste tok seg tid til å kikke på severdighetene på går-

den. Musikk ble det også i år som i fjor, Asgeir Salte trakterte 

trekkspillet som en proff. De fleste koste seg det flotte været 

tross litt kald nordavind. Treffet er nok kommet for å bli og vi 

planlegger et nytt samme sted neste år. 

Vi må også få lov å takke vårt flotte vertskap Solveig og Mar-

tin Skadsem med at vi får lov å komme til «gards» og bli så 

flott tatt imot. Tusen takk!! 

 

Foto: Trond G.Rasmussen & Odd Arild Sundsteigen                       

Tekst: Odd Arild Sundsteigen 

Til venstre har vi vinneren av publikumsprisen Svein 

Mikal Ødemotland med sin flotte Packard 902 fra 

1932 

 

Under ser vi køen på vei inn til parkering på Orre. 

10 

Arne Holme sin nyinnkjøpte  Maclaughlin Buick fra 1912 
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Vespa klubb på besøk 

3 rekker med bil måtte til for å få plass 

Matlaging med primus 

Fuhrs Fiat i midten 
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Teknisk museum i Berlin 
 
Som en oppfølger til artikkel i Spilehjulet 1/2015 kommer her en 
liten artikkel fra mitt besøk på teknisk museum i Berlin, februar 
2015. Jeg hadde vært på Classic Remise to år tidligere, så denne 
gang ville jeg se noe annet. Dette museet ligger på et tidligere 
jernbaneområde nær Tegel. Vi brukte ca. 20 min å gå dit(sørover fra 
Checkpoint Charlie). 
Den gamle delen av museet er innredet i to store lokomotivstaller, 
og inneholder over 20 lokomotiver, flere vogner og et stort modell 
jernbaneanlegg.  Flere av de «store» husker jeg som Märklin 
modeller fra min barndom. Jernbanemuseet på Hamar blir lite i 
forhold. 
Bilavdelingen ligger 200 m unna selve museet, innredet i et 
gammelt godshus. Her er det mye flott å se, og selvsagt er noe 
produsert i nær området. 1930 Nag, nydelig bil med rekke 8 er 
produsert i Berlin. For å glede den pensjonerte redaktøren tok jeg et 
bilde av en 1950 Gutbrod Atlas 800 i herlig original stand. 2 
sylindret 576 to –takt boxer på 16 hk lover en toppfart på svimlende 
74 km/t!  Å få se motoren fra 1930 Cadillac V-16 utstilt var 
interessant. Den var enorm, se bilde under! 
 

 
 
På bildet nede til høyre sees Maico med sidevogn. Amphicar og 
Zundapp Janus(inngang foran og bak, det gikk en hvit i Bekkefaret 
på 1960-tallet) var andre interessante kjøretøy. På vei ut tok jeg et 
bilde av en Berlin produsert mc, 1930 Windhoff, 4 cyl 744 cc. 
Skikkelig fint restaurert. Et besøk anbefales hvis du er i Berlin. 

1950 Gutbrod Atlas 800 i herlig original stand. 2 sylindret 576 
ccm to –takt boxer på 16 hk lover en toppfart på svimlende 74 km/t 

1930 Nag, nydelig bil med rekke 8 er produsert i Berlin. 

Amphicar og Zundapp Janus, med inngang foran og bak 

1930 Windhoff 

Tekst & Foto: Rune Omarstrand 



 NYREBELTE – vår faste side om motorsykler 
Tekst	&	foto:	Gaute	Svindland
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Ombygde motorsykler 
 

Regelverket for ombygging av motorsykler er endret og det gjør at det gir flere muligheter for hjemmebygg. Selv om mye er blitt lovlig er 
det viktig å sette seg nøye inn i  regelverket før en begynner å bygge, ikke etterpå. En dialog med biltilsynet i forkant er også lurt. 
Mangeårig ressursperson i Gammelbilens Venner, Norsk Veteran Motorsykkel Club og helt sikkert i mange andre motorrelaterte forum, 
Kjetil Fuhr, har etter det jeg har lest vært med i gruppen som har utformet det nye regelverket. (Han er også kjekkest å snakke med før en 
bygger og ikke langs veien, etterpå). 
 

 
 
Den ombygde sykkelen på bildene kom kjørende til utstillingen på Jærhagen 1. Mai i fjor og ville vel aldri blitt godkjent av verken politi 
eller Statens vegvesen, men det var skilter på den. Jeg kjørte bak den i en rundkjøring og det er første gang jeg har sett en  myk stivramme. 
Det er når man studerer den nøye man ser hvor spesiell den er og hvor delene kommer fra. Sykkelen trenger ikke hovedstøtte, den står på 
rammen i bakken og blir hevet hydraulisk. Tanken til hydraulikken er fremme på gaffelen. Bensintanken er laget av toppdeksel til en 30-
taller bilmotor. Tankmåleren er en ølflaske som er festet opp ned slik at nivået i flasken indikerer bensinnivået. Bakfelgen er også fra en 
bil. Legg merke til festene til bakskjermen som er laget av et motorsykkelkjede. Sykkelen har ingen bremser fremme men skivebremser 
bak. Bak er der ingen demping verken i ramme eller sete. Fothvilerne  er laget av stempelstenger fra en bilmotor. 
 

 
Ofte er det Harley Davidson motorer i slike bygg, men motoren her er fra en Yamaha XS 650 fra -70 tallet med rake rør. 
De av dere som var på Jærhagen 1.mai i år kunne se en råtass av en gråtass med Chevy V8 med 200 hk og ellers original. Ombygd på  
Jæren. Jeg regnet med at denne motorsykkelen også var bygget på Jæren, men den var importert fra USA og lå for en stund siden til salgs 
på finn.no til ca.100 000,- ( inkl.reg.avg.?) 
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Tekst & Foto: Øyvind Flatekvål 

1.mai er den tradisjonelle dagen for 
vårmønstring for kjøretøyer, så vel 
som vårslepp for mc-folket. Dagen er 
et av årets høydepunkter for mange, 
og en spennende anledning for 
mange til å se om det dukker opp 
noen «nye» kjøretøyer for året. For 
noen er det også anledningen til å 
vise frem sitt nyrestaurerte kjøretøy 
for første gang.  

Bilentusiastene arrangerte sitt årlige 
entusiast-treff på Jærhagen på Klepp 
på 1.mai, og som vanlig var det god 
besøkt både av kjøretøyer og 
publikum. 405 kjøretøyer ble 
registrert inn på treffet, og ca.1500 
publikummere var innom og så på 
flotte biler og motorsykler. En 
traktor var det også, en gråtass med 
ikke helt original motor….se bilde 
under. 

 

Variasjonen i kjøretøyer er stor, her 
var det årsmodeller fra 1927 og opp 
til nye 2015 modeller, både originale 
og ombygde. Mange merke-klubber 
benytter også anledningen til å vise 
frem sine doninger, i håp om å verve 
noen nye medlemmer. For andre er 
det lyd som gjelder, med stereo-
anlegg som spilte for hele Jæren… 

Solen kom også utpå dagen og 
varmet litt, selv om det blåste ganske 
kald vind på vestsiden av Jærhagen. 

Takk til Bilentusiastene for nok et 
vel gjennomført entusiast-treff! 

Entusiast treffet 1.mai 

Over: Treffets to eldste kjøretøyer, disse to T-Fordene eies av Olav Pettersen( foran ) og Tor 
Steinar Raugstad(bak) 

 

Til venstre: 
Mekkegjengen fra Helleland 
er ferdig med Fordson-
prosjektet, nå er også 
interiøret på plass. Godt 
jobbet av ungdommene som 
har gjort mye bra arbeid , 
og har sikkert lært mye 
underveis. Resultatet er en 
flott bil de kan være stolte 
av! 

Til høyre: 

Denne staselige tyskeren, 
1939 Opel Kapitän, eies av 
Frode Apeland. Med flotte 
amerikanske linjer og 2.5 
liter rekkesekser så var dette 
en bil for de velstående, en 
del av dem gikk nok som 
drosjer også. 
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Volkswagen er alltid populært, og det er 
et stort VW-miljø i distriktet.  
Denne flotte 1956 modellen er en 1200 De 
Luxe, og eier er Ole Jonny Gysland. 
Bilen er nydelig restaurert og har 
massevis av tidsriktig ekstrautstyr som 
gjør at den skiller seg ut i mengden. 

 
Over: Tøff Ford GT40, eies av Rune Rostrup                                            Over: Klassisk Porsche 911T, Derek Scott eier denne 1971 modellen 

  
Over: Stilig custom, 1952 Ford med matt lakk og pinstriping                  Over: Finn Marton Gjesdal hadde med 2 biler til Jærhagen, 1934 

Austin og Morris Minor. 
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ÅRETS GRILLFEST BLIR PÅ GAUSLAND( NÆRBØ ) 30.JUNI KL 1900 

På grunn av at vi må ut av våre lokaler på Bråstein, så ser 

vi oss nødt til å flytte vår årlige Grillfest. Vi er så heldig å 

få lov til å komme til Ingve Erga på Gausland.(se kart) 

Plassen ligger før Nærbø hvis en kjører over Garborg, like 

etter sementfabrikken. For de som er kjente kan disse 

kjøre direkte. For andre så vil det være oppsamling på 

Shell stasjonen på Bryne kl 1830. Ta med noe å sitte på, 

fint vær og godt humør. Skulle været være litt vrangt så er 

det mulig å få tak over hodet. Vi holder grillmat og drik-

ke. På gården her er det fra før samlet mange flotte biler.  

Ta med gammelbilen og møt frem. Er noe usikkert så kan 

du ringe Odd Arild på mobil 45416436 

MINNELØPET LØRDAG 8.AUGUST KL 1000 FRA SANDNES 

Vi ønsker velkommen til det fjerde minneløpet. Årets løp har 

fått nytt startsted, start fra rådhuset i Sandnes kl. 1000. Vi føl-

ger samme resept som de andre årene med felles start og inn-

lagt konkurranse . Premie til beste deltaker. 

Minneløpet er lagt opp som et turløp med innlagte poster. Vi 

kjører ca 6 mil med en is stopp underveis. Årets rute blir litt 

annerledes enn de andre årene, da vi ikke har vårt lokale på 

Bråstein lenger.  Vi ender opp på Karlsbu hvor det vil bli ser-

vert kaffe og kake. Det blir også premieutdeling straks etter 

løpet. Håper at flest mulig har anledning til å delta. Det blir en 

fin tur i et fantastisk landskap.  

Skulle du trenge ytterligere opplysninger så er det bare å ta 

kontakt med Odd Arild på mobil 45416436 
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Nyttekjøretøy – I Transportens tjeneste  

Min interesse for nyttekjøretøy, det vil si, biler med plan, kanskje 
kassevogner også, har sin bakgrunn i oppveksten. Jeg fikk følge 
med i hva næringslivet etterspurte av transport og det kom en 
merkbar interesse for små lastebiler og større tonnasje. 

 

 

 

 

La oss denne gangen ta for oss gruppen ” Liten lastebil ” som 
også omfattet innelukkede varebiler. 

Fartsnivåene i byer og tettsteder var ikke så høy, hos oss var fartsgrensen 30 
km i tettbebygd strøk og 60 på landeveien. Dette ga muligheten til å tilby 
enklere og mindre kjøretøy til de næringsdrivende i byene. Bilde øverst til 
venstre viser et godt eksempel på personbil som har kappet bakdelen og satt 
på plan. 

Lastebilschassis fikk også inne-
lukket varerom som lesset opptil 1 
tonn. På bilde under ser vi en 
påbygget Chevrolet fra 1935. 

 

Bildene er hentet på internet 

Tekst Kåre G. Sem 

 

Pris gjaldt den gang som nå. Her har vi en tre-hjulet Tempo produsert i 
Tyskland. Det var stor teknisk oppfinnsomhet i området rundt Hamburg. 

Fransk Citroen 

Vi kan oppsummere med at næringslivet hadde bruk 
for småbiler med åpen plan, kalesje over lasteplanet og 
innelukkede påbygg som Chevroleten viser. De fleste 
merkene kunne levere personbiler uten sidevinduer og 
3 dører hvor den ene var bak. 

Etterspørselen etter små vare og lastebiler økte sterkt 
etter krigen og utvalget ble større etter hvert. 

Så vi forlater nå førkrigsbilene og det skal bli 
spennende å få vise utviklingen etter krigen.  
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Nytt fra Styret: 
Referat fra årsmøte i Gammelbilens Venner/Rogaland Bilmuseum tirsdag 24.3. 2015 

Tilstede: ca. 50.  
 
Agenda: 
1: Åpning, styret ønsker velkommen. 
2: Godkjenning av innkalling, valg av ordstyrer og referent. Innkalling ble godkjent og Leif Skare ble ordstyrer og Gaute Svindland ble 
referent. 
3: Årsberetning av styre for året 2014. Ble presentert av sekretæren uten kommentarer.  
4: Regnskap for året 2014. Ble presentert av kasserer uten kommentarer. 
5: Innkomne forslag. Ingen innkomne forslag. 
6: Valg v/valgkomite : Åge Svendsen og Kjell Dreyer ble gjenvalgt som styremedlem og kasserer. Øyvind Nielsen og Tor Inge 
Fjermestad ble gjenvalgt i styret til bilmuseet. Valgkomiteen består. Revisor Tolleiv Hølland ble gjenvalgt. 
Styret for 2015 består da av: 
Formann – Odd Arild Sundsteigen 
Nestformann – Trond G.Rasmussen 
Sekretær – Gaute Svindland 
Kasserer – Kjell Dreyer 
Styremedlem – Aage Svendsen 
7:  Kåre Sem fikk utmerkelse for sine 14 år som redaktør i Spilehjulet 
 
Ref. Gaute Svindland 
 
 

Referat fra styremøte 30.april 2015 på Bråstein 
 
Tilstede: Tor Inge Fjermestad, Trond Rasmussen, Åge Svendsen, Kjell Dreyer og Odd Arild Sundsteigen. 
Referat fra sist styremøte, godkjent. 
Arrangementer vår/høst 2015: 
• Norgesløpet: Fulltegnet 108 biler påmeldt, alt i rute 
• Kristi Himmelfartstreff Orre 14.mai: grill kjøres ut, felleskjøring fra Rådhuset i Sandnes, premiering til best likte bil 
• Medlemsmøte 26.mai:Oppsummeringsmøte, servering av pizza 
• Spilehjulsløpet 2015: 12 påmeldte kjøretøy, premiering til 3 beste 
• Grilltur Holmane: 13.juni- utgår 
• Grillfest 30.juni: blir på Gausland hos Erga, lage kart/felles kjøring,vi tar med grill og mat 
• Klubbtur til Danmark: alt ok, 17 biler deltar,program klarlagt 
• Minneløpet: Satt til 8.august, må finne nytt startsted og slutt, premie beste bil 
• Aktiviteter høstmøter: må avvente litt til vi vet hvor vi skal være, har flere tips om emner  
Regnskap: Kjell ga oss oversikt, ser ok til nå 
Bråstein: Bestille container, begynne med dugnad/rydding, få ut alle biler, kontakte eiere av ting 
LMK: Leif M.Skare innvalgt i styret i LMK 
Medlemssystem: Vi har avtale med Zubarus om medlemssystem og og innbetalinger, ser ok ut 
 
Ref. Odd Arild Sundsteigen 
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Terminliste 2015 
Her er en terminliste for sommer/høst 2015 over GBVs og andre lokale arrangementer. Den omfatter også nasjonale arrangementer som 
kan være av interesse for våre medlemmer. Husk også at det i sommerhalvåret er det kjøreturer med Cab&Co hver onsdag kl.18:00. 
 
-20-21.juni: Trekkferjefestivalen, Søgne. 30-års jubileum. Kontaktperson: Asbjørn Føreid, e-post: asbjorn.foreid@krefting.no  
                     Mer info: www.trekkferje.net 
-27.juni: Sjøormløpet, Seljord. Arr: VTMK 
-30.juni: Grillfest kl.19:00 hos Ingve Erga på Gausland, Nærbø 
 
 Juli: 
-21 - 28.juli: Klubbtur til Ringkøbing, Danmark 
-25.juli: Setesdalstreffet, Arr: AMK 
 
 August:  
-1.august: Hovedløpet, Vennesla. Arr: AMK 
-8.august: Minneløpet 2015, start kl. 10:00. Startsted, nærmere info kommer 
-15.august: Delemarked, Birkeland. Arr: AMK 
-22.august: Ryfylkeløpet, Jørpeland  
-23: Banekjøring for klassiske biler, Reve kl.11-16. For info kontakt: karlkleppe@gmail.com 
-25.august: Medlemsmøte kl.19:00.  
-28-30.august: Kongetreffet, Kongeparken Camping Ålgård. Arr: RACC 
 
September: 
-19.september: Ekeberg høstmarked,  Info: www.veteranvogn.no, e-post: n.v.k@online.no eller tlf. 23 38 05 10 
-27.september: Tempoklubben/GBV har felles tur til Vegmuseet i Dirdal. Avreise fra Esso i Sandnes kl 10. 
-29.september: Medlemsmøte kl.19:00.  
  
Oktober: 
-27.oktober: Medlemsmøte kl.19:00.  
  
November: 
-24.november: Medlemsmøte kl.19:00. Årets utloddning med mange fine premier. Velkommen! 
-28.november: Grøtfest for hele familien kl. 14:00.  Påmelding innen 22.november til post@gammelbilen.no eller på mobil 45416436 
                                
Desember: 
-6.desember: Julebord på Quality Airport Hotel Sola kl.15:00. Ta med familie, barn, barnebarn og venner og kom i julestemning. 
Velkommen! 
  
Det tas forbehold om feil datoer og evnt. endringer. Terminlisten på www.gammelbilen.no 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: admin@gammelbilen.no 

 



Nytt fra styret 

 
 

Returadresse: Gammelbilens Venner, 
Postboks 3029 ,  
4095 Stavanger 
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