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I skrivende stund merkes det at høsten 
kommer, og kjøresesongen er på hell. De 
fleste av våre gamle kjøretøyer settes snart 
inn til lagring og vinterdvale. Noen bruker 
også vinteren til mekking og vedlikehold for å 
holde kjøretøyet i presentabel og trafikksikker 
stand. Andre skrur hele året og driver gjerne 
med fullrestaurering. Men disse blir det stadig 
færre av. Kanskje folk har mindre tid til overs 
å tilbringe i garasjen? Dessuten er det billi-
gere og enklere å kjøpe eller importere  en 
ferdig  restaurert bil. 30-års regelen som ble 
innført i 1985 har uten tvil beriket den norske  
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veteranbilparken, men har dessverre også ført til at mye av den norske kultur-
arven råtner på rot. Opprinnelig norsksolgte biler var ikke alltid av de mest 
attraktive modellene, det var mest rimelige hverdagsbiler som heller ikke har den 
store økonomiske verdien som veteraner i dag. En dyr restaurering vil derfor 
koste langt mer enn bilen blir verdt ferdig, så da er det fristende å heller 
importere en fiks ferdig bil, og kanskje da en mer attraktiv modell. Fullt 
forståelig, men den importerte bilen har ikke den samme kulturhistoriske verdien 
i Norge. Når dette skrives er det over 1200 biler i kategorien veteranbil til salgs 
på Finn.no. Mange av disse er opprinnelig norsksolgte biler, både i god kjørbar 
stand, og restaureringsobjekter som har stått i mange år. Så utvalget er det 
ingenting å si på. 
Samtidig med at færre restaurerer så mister vi mye av kompetansen til å utføre 
slike omfattende jobber. I den oppvoksende generasjonen er det få som har  lært 
å reparere sykkelen sin selv, og som vært gjennom den lærerike «mopedalderen» 
hvor mye av grunnlaget for teknisk innsikt og motorinteressen legges. Det er opp 
til oss som har denne kunnskapen å formidle dette videre til de som forhåpentlig-
vis skal bringe hobbyen vår videre, og ta vare på kjøretøyene i fremtiden. Den 
gode følelsen av å få til noe selvgjort, og se forvandlingen fra vrak til strøken bil 
er noe jeg unner alle å oppleve! 
 
Hvis du har stoff til neste nummer av Spilehjulet så er deadline 20.november. 
Ha en fin høst! 
                                                                                                                   Øyvind 
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Cab & Co har hatt en meget god sesong til nå, det er meget 

hyggelig at så mange biler stiller opp uansett vær og vind. Vi 

må neste sesong flytte startplassen for onsdagsturene, men 

det kommer vi tilbake til neste år. 

Ellers så har vi vært en stor gjeng som har ryddet ut av mu-

seumslokalene og flytte alt til lager på Undheim, Takker alle 

som har vært med. Vi har nå tømt hele lokalet og kafeen for 

utstyr, møbler står igjen. Vi har laget en hus komite som job-

ber med å sondere terrenget for nye lokaler. Prisnivået i dis-

triktet er meget høyt på utleielokaler. Heldigvis har vi vært 

så heldig at Per Nysted har stilt sitt musikkloft til rådighet 

for medlemsmøter og søndagskafe. Vi har allerede hatt vårt 

første møte og flere søndagskafe dager her. Positivt at så 

mange kommer på søndagstreffen.  Da er det bare å ønske 

alle en fortsatt fin høst og velkommen på Bryne til kaffe og 

vafler.    

Med gammelbil hilsen   Odd Arild 
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Formannens ord 

Hei alle gammelbilens venner!!! 

I skrivende stund så er det full «sommer» ute, 20 grader og sol. Vi 

måtte vente til august/september før sommeren kom. Vi får bruke 

disse flotte ukene til å ta oss noen fine turer med våre kjære biler. Vi 

har fått oss et midlertidig møtelokale, så nå ser det litt bedre ut. Var 

en periode litt bekymret for hvor vi skulle gjøre av oss. 

 

 

 

NYE MEDLEMMER I GAMMELBILENS VENNER 

 Kjetil Arnøy, Bryne                                                     

 Margunn Bø, Stavanger 

 Barbro Emilsson, Klepp Stasjon 

 Bjørn Emilsson, Klepp Stasjon 

 Hans Egil Hagland, Stavanger 

 Jostein Holgersen, Stavanger 

 Stig Ueland Johansen, Stavanger 
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Vi er invitert til Dirdal 27.september. Museet åpner 

kl. 1100 og vil da ha besøk av Gammelbilens Venner 

og Tempoklubben. Vi håper at flest mulig kan være 

med på denne turen. Vi kjører felles inn til Dirdal, 

avreise fra Rådhuset i Sandnes kl. 1030, for de som 

kjører direkte, heng dere på når vi passerer Oltedal. 

Tempoklubben kjører felles fra Esso i Sandnes kl. 

1000 

For mer info kontakt Odd Arild på mobil 45416436 

 Geir Lyngstad, Kleppe 

 Janne Lyngstad, Kleppe 

 Arvid Stokkeland, Vigrestad 

 Odd Kåre Usken, Hundvåg 

Vi ønsker alle nye medlemmer hjertelig velkommen og 

vi håper at vi ser dere på våre arrangementer. 

 Da begynner det å minke på kjøresesongen for i år, men vi 

har da fått med oss mye i løpet av sommeren. Det har vært 

sportsvognstreff og vi hadde mange biler i Seljord. Grillfes-

ten var i år lagt til Gausland og her ble vi tatt imot med åpne 

armer. Jeg tror at de fleste fikk med seg en flott hyggestund 

med andre medlemmer og mange flotte biler. Vi hadde 

klubbtur til Danmark i juli. Det er meget bra respons på 

disse danmarksturene, de fleste som er med sier de vil være 

med til neste år også. Så da er det ikke annet å gjøre enn å 

lage tur til Danmark i 2016 også. Vi er her i full gang med 

planlegging og innbydelse vil komme i neste nr. av Spile-

hjulet, men dato er satt til 14 – 21 juni, så merk av i kalende-

ren allerede. 

I august arrangerte vi Minneløpet for fjerde gang og det er 

hyggelig at såpass mange stiller opp. I år måtte vi endre litt 

på start/stopp plass siden vi ikke lenger disponere lokaler på 

Bråstein. Vi hadde over 20 biler som stilte til start i Ryfylke-

løpet på Jørpeland. 

NORSK VEGMUSEUM I DIRDAL 

SPILEHJULET 3 – 2015 organ for Gammelbilens Venner 
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Foto: Trond G.Rasmussen Tekst:: Odd Arild Sundsteigen                                   

V 
anligvis pleier vi å ha våre grillfester på Bråstein, men 
etter at vi mistet lokalen så måtte vi finne en ny plass å 
grille. Så jeg var tidlig ute med å spørre Ingve Erga 
om vi kunne bruke deres plass på Gausland, her var 

det bare positivt svar så grillfest ble her. De har stort gårdsrom 
så det skulle bli plass nok til både biler og personer. Været var 
med oss i år også, så det var stor deltakelse selv om det var på en 
ny plass. Noen kjørte direkte ut mens de som ikke visste hvor det 
var ble med på oppsamling på Shell på Bryne. Vi fikk da også 
med oss en fin liten tur med det samme. Det er alltid hyggelig på 
grillfestene for da er som regel hele familien med, og det blir 
alltid bra stemning. Øyvind disket opp med medbrakt storgrill  

og mye god grillmat. Som en ser på bildene var det mye folk og 
mange flotte biler. Praten går også alltid livlig rundt bordene. 
Det er også mye fint å se innendørs på denne gården, så noen ble 
nok mer overrasket enn andre. Musikk ble det også, spellemann 
var tilstede. Lite med dans, men god stemning ble det i alle fall.  

Plassen er flott og jeg tror vi oppførte oss bra, så da er det gjer-
ne mulig å spørre en annen gang også. 

Gammelbilens Venner vil takke familien Erga for at vi fikk bru-
ke deres flotte gård til vår årlige grillfest. 

For flere bilder så kan en gå inn på vår facebook side og kikke: 

https://www.facebook.com/pages/Gammelbilens-
Venner/109910099068779 

30.juni 2015 

Mange flotte biler på gårdsplassen Pølser og hamburgere til alle 
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S 
å var vi klar for nok en tur til Danmark, etter fjorårets 
tur var det ikke problemer å fylle opp deltakerlisten. De 
fleste sa tidlig ifra at  dette skal vi være med på. Turen 
startet tirsdag 21.juli fra Risavika med Fjordline til 

Hirtshals. Vel fremme i Hirtshals var det duket for dansk mor-
genmad før vi skulle kjøre videre. Første etappe var på 15 mil, 
høres mye ut, men i Danmark med de flotte veien så går det 
nokså fort. Vi valgte å kjøre småveier, med god standard, ned til 
Klejtrup. Her skulle vi spise lunsj og kikke på noe som heter 
Verdenskortet, kort fortalt så er dette et verdenskart som er la-
get ute i vannet der en kan gå rundt hele verden, se bilde nederst 
på siden. Været var tålig bra uten noe nedbør. Etter lunsjstopp 
tok vi turen noen meter opp i bakken til Lauritz Lauritzen sin 
garasje. Her er det mye flott å se på både av biler/motorsykler og 
verkstedutstyr. Noen, skal ikke nevne navn, prøvde å få kjøpe 
seg en motorsykkel, men fikk streng beskjed av co-driver at det 
skulle det ikke bli noe av. 

Etter stoppen her så bar det videre ned mot Viborg, her skulle vi 
overnatte første dagen. Noen av oss dro inn til Bjerringbro for å 
delta på et onsdagstreff der. Vi ble tatt godt imot av danskene og 
Frode ble intervjuet av dansk nettavis, med dertil flott omtale 
med bilder i avisen. Middagen på hotellet hadde vi fått eget rom 
med flott utsikt og nydelig mat. 

Torsdagen skulle vi kjøre ned til Ringkøbing hvor vi skulle over-
natte i 3 døgn samtid som vi deltok Ringkøbingløbet. Vi hadde 
god tid denne dagen da kjøredistanse ikke var mer enn 12 mil. 
Vi la inn en stopp hos danmarks største veteranbilbutikk i Ans. 
Her hadde vi fått dem til å åpne flere timer før vanlig. Det var 
nok mange som fant seg en lekkerbisk eller to her, men det var 
de pengene og plassen. Det ble ingen bilkjøp, men vi fikk kjøpt 
oss noen småting.  Vi kjørte deretter direkte til Ringkøbing, kun 
med en innlagt bensinfylling. Tilfeldigvis var dette like ved en 
som samler på veteranbiler, så vi fikk komme inn å kikket litt på 
hva han hadde. Vi ble invitert på kaffe og kaker neste gang vi 

var forbi. Vi ankommer hotellet i Ringkøbing tidlig på ettermid-
dagen og er heldige å får  rom med engang. Etter en liten lett 
lunsj så er det tid for å sjekke inn hos løps sekretariatet. Første 
del av løpsarrangementet starter i dag med kveldscruising rundt 
i distriktet. Det var også innlagt besøk i en av de hvite kirker før 
vi ankom en gårdsbutikk hvor det  var smaksprøver av diverse. 
Etter aftencruising var det lagt opp til felles grillaften for delta-
kerne. 

Fredagen er det lagt opptil skjønnhetskonkurranse for biler på 
ettermiddagen, så formiddagen gikk med til å vaske å polere 
bilene. Etter et par dagers kjøring så er det utrolig hvor mye drit 
og fluer en kan finne. Heldigvis var det vaskeplass i nærheten av 
hotellet så den delen gikk bra. Noen benyttet tiden til å kikke seg 
om i nærområdet og besøke noen antikk butikker. Danmark er 
viden kjent for sitt store antall med loppemarkeder og antikk 
butikker. 

Det var organisert utflukt for damene på ettermiddagen, de ble 
hentet i hest og kjerre og kjørt til sentrum for å kikke (shoppe) i 
butikker. For oss med stor lidenskap for biler så var det tid for 
utstilling. Været var helt nydelig, helt perfekt for å kikke på bi-
ler. Det var over 80 biler med på utstilling, som foregikk foran 
hotellet. Det var dommere i hvite frakker som gikk rundt å sjek-
ket og bedømte bilene. Det var premiering i flere klasser pluss 
publikumspris. 

Tiden gikk og dommerne hadde kommet til en avgjørelse i 
skjønnhets konkurransen. «Vi» fikk to første priser. Brit og Leif 
med sin Mercedes fra 1952 vant sin klasse, og som det ikke var 
nok så vant de også publikumsprisen. Så da fikk de jo hver sin 
store pokal og tilhørende gavekort.  

Dagen avsluttet med en kjempe flott fisk og skalldyrbuffet på 
hotellet. Så var det klart for å komme seg i seng for å være for-
beredt til lørdagens løp. 

Del 2 av denne historien kommer i neste nummer av Spilehjulet. 

Foto: Trond G Rasmussen og Odd Arild Sundsteigen  

Tekst: Odd Arild Sundsteigen    mga58@lyse.net 

DEL 1 
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Fra garasjen til Lauritz i Klejtrup 

Dobbeltvinner i skjønnhetskonk. Brit og Leif 

Onsdagstreff  i Bjerringbro 

CC-Cars i Ans 

CC-Cars i Ans 

Damene ble transportert til sentrum med stil!! 

Utstilling i Ringkøbing 

Avgang fra Hirtshals første dagen 
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 august var det igjen klart for Minneløpet, dette var 
fjerde år som vi arrangerte løpet. Årets løp hadde ny 
startplass, Rådhuset i Sandnes, men det fungerte veldig 
bra. Været var flott med mye sol og lite vind og tempe-

ratur opp mot 20 grader. Det var møtt frem 18 biler til start. 
Noen nye som ikke hadde deltatt på minneløpet før var det 
også. Det er alltid kjekt når vi får med oss andre enn de 
«faste» på slike arrangement.  Som vanlig så har vi lagt opp 
løpet som turløp med innlagt oppgave. Årets rute gikk fra 
Sandnes til Oltedal , hvor det var  is pause, før vi fortsatte 
over  til Gjesdal kirke for så å kjøre videre over Sikvaland for 
å ende opp på Karlsbu. Lengden på turen er ca.7 mil, noe som 
er greit når en har med forskjellige biler. Vel fremme på 
Karlsbu så ble det servert nystekte lapper og kaffe.  

Løpet gikk greit unna med kun en bil med problemer, men 
dette løste seg greit og bilen fortsatte til mål. Vi hadde delt ut 
oppgaveark som skulle løses underveis til Karlsbu. Det er ikke 
alltid like enkelt å lage slike oppgaver da de fleste har internet 
tilgjengelig på mobil, men vi klarte å finne noen vanskelige 
spørsmål, det var ingen som hadde alt rett. Årets vinner ble 
Harald Brådli fra Vikeså. Han var nokså ærlig, så han overlot 
pokalen til kona, det var hun som hadde løst oppgavene sa 
han. Så da var det bare rett å rimelig at hun mottok premien, 
gratulerer!!  

Så da var løpet  over for i år, velkommen i 2016. For mer bil-
der se vår facebook side  https://www.facebook.com/pages/
Gammelbilens-Venner/109910099068779 

Pauseprat med nye medlemmer 

Avslapping i det 

flotte været 

Mange flotte biler på parkeringsplassen 

Her blir vinneren gratulert 
av formannen 

Vinner av Minneløpet   
Harald Brådli  
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D 
et begynner å bli tradisjon med en tur 

til strandalandet i august. Også i år 

inviterte Ryfylke Veterankjøretøy-

klubb til løp, det fjerde i rekken. Det 

er alltid kjekt å komme til plasser der en vanligvis 

ikke kjører. Ned på fiskepiren for å ta Tauferjen, 

fullt av veteranbiler på kaien. Det er alltid en stor 

kontingent med biler fra TS-Museet med på disse 

løpene. Ikke så mange lastebiler dette året, men 

flere personbiler fra museet. Vi var over 20 biler 

fra klubben som reiste til Jørpeland for å konkur-

rere med de «innfødte». Av erfaring så vet vi at de 

setter stor pris på vår deltakelse. Sol og god varme 

gjør alltid rammen rundt slike løp mye bedre, så 

årets løp var ikke noe unntak.  

Det stilte over 80 biler til start, dette er meget bra 

for et løp. Starten har de siste årene foregått fra 

Jørpeland da startplassen på Tau ble for liten. 

Ruten vi skulle kjøre gikk i et vakkert terreng. Vi 

fikk med oss høyden over Heia med flott utsikt 

over øyene og Stavanger. Vel nede på flatlandet 

gikk turen over fjellet mot Fiskå, her er det også 

en flott utsikt innover Ryfylke. Det er som alltid  

lagt inn flere poster underveis som skal løses. No-

en enkle og noen som krevde at du brukte de små 

grå, noe flaks og en porsjon dyktighet. Premie ble 

det ikke på noen av oss fra klubben i år, men som 

de sier «det viktigste er ikke å vinne, men å delta». 

I år var det også mange fine biler å se, ikke minst 

Frode Oftedal sin nyrestaurerte Packard, det var 

også sneket seg inn en Toyota Hiace med reklame 

fra lokal fargehandler. Etter et flott gjennomført 

løp så var det å ta turen med ferje hjem igjen. Vi 

ser frem til neste års Ryfylkeløp. 

Tekst & foto: Odd Arild Sundsteigen  mga58@lyse.net 

Frode sin «nye» Packard 

Avslapping før løpet er viktig 

Per og Åge diskuterer fargevalg 

For mer bilder se vår facebook side :  https://

www.facebook.com/pages/Gammelbilens-

Venner/109910099068779 
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 GARASJEBESØK HOS KÅRE SEM 
Det er alltid kjekt å se hva som rører seg 
rundt om i garasjene til våre medlemmer. 
Denne gangen tar vi en titt i redaksjons-
medarbeider Kåre Sem sin garasje. 
Kåre har alltid vært glad i å skru, og har 
flere prosjekter han jobber med. At han er 
svak for nyttekjøretøyer har vel de fleste 
fått med seg, og nå er det Hanomag 
Henschel det jobbes med. På 1973 model-
len på bildet til høyre har Kåre sveiset opp 
mesteparten av gulvet, og en god del i 
nedre kant av førerhuset er også byttet ut 
med friskt stål. Ny lakk har også Kåre 
sprøytet selv, og resultatet er det ingenting 
å si på.  
Bremser og clutch er også gått over, mye 
godt arbeid er utført hos Madland Bremse-
service. Veldig bra at vi fremdeles har 
slike spesialverksteder lokalt, viktig at vi 
bruker dem! 

Kåre Sem med sin nylakkerte 1973 Hanomag Henschel. Det er ikke mange av disse å 
se på veiene lenger, vi gleder oss til å se Kåre sin bil ferdig! 

 
Siste tilskudd i bilparken til Kåre er denne 1976 
modellen Saab 96 V4. Bilen kommer helt fra 
Narvik, og er i god original stand. Karosseriet er 
helt og fint, og har aldri vært sveiset i. Kåre gjør 
litt småfiks på bilen, og har skiftet slavesylinder 
til clutchen, reparert panseråpner-mekanismen og 
slike småting.  Neste utfordring blir å lokalisere 
hvor det kommer vann inn i kupeen, Kåre har 
startet detektivarbeidet… 
Kåre har mange biler på stallen, foruten disse to 
så har han Tempo Rapid, Tempo Matador, 
Mercedes Benz 220, MG Midget og en til 
Hanomag Henschel delebil. Den lille gule Austin 
A35 varebilen har fått ny eier. 

Tekst & foto: Øyvind Flatekvål 

Skal du selge en gammel bil eller motorsykkel? 
 Har du deler til overs som du vil bli kvitt? 

Leter du etter spesielle deler til ditt kjøretøy? 
Sett inn en annonse på www.gammelbilen.no 

 
Send inn annonsetekst og bilder til admin@gammelbilen.no 
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Nyttekjøretøy – I Transportens tjeneste  

Før og etter krigen er et uttrykk som brukes mye. For nyttekjøretøyene sin 
del ble det to grupper som gikk over til bil, de som skulle erstatte 
transportbehovet for en hest og de som brukte hester i spann.  La oss se på 
oppstarten fra 1946, biler fra Amerika, England og andre. Som vi ser er disse 
med design og teknikk som på slutten av 30 årene                                            

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

 

Tekst Kåre G. Sem.  Bildene 
er hentet fra internet 

En vanlig varebil med lasteevne mellom 250 
og 500 kg. bygget på et personbil chassis. 
Her en Ford Delivery Van 1946. 

 

Neste gruppe er 
større lastebiler 
nedklasset til ca 500 
til 1500 kg. Disse 
kom også åpne med 
stepside. 

Her en kraftig 
Chevrolet fra 1946. 

 

 

Morris Z type Van 1946 var en liten og lett 
varebil. Jeg kan tenke meg at den hadde en 
lasteevne på 250 kg. 

Engelsk Ford Thames 1946 gikk også 
under betegnelsen liten varebil 

10cwt 1Fordson er  
bygget som en ekte 
varebil. En størrelse 
mellom 
nedklassifisert 
lastebil og den lille 
Ford Thames som er 
bygget på Anglia 
personbil.  

Neste gang vil jeg se 
på hva årstall det 
begynte å bli 
produsert biler etter 
design og tekniske 
endringer etter 1946. 

 

Bilde til venstre er et 
godt eksempel på 
hvordan det var å 
komme i gang med 
bilproduksjonen. 
Man improviserte 
som med denne 
folkevogna.  
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Organisasjonen AMCAR feirer i år 40 år. Siden starten i 
1975 har American Car Club of Norway vokst til å bli en 
av landets største og viktigste bilorganisasjoner, også 
bilpolitisk hvor de har fått gjennom mange viktige saker 
opp gjennom årene. 40-års jubiléet ble markert med 
AMCAR Norway Cruise, en 7600km lang turne som i 
løpet av 40 dager gikk fra Nordkapp i nord til Lista i sør. 
30.juli var turen kommet til Stavanger. Torget og området 
oppe ved domkirken ble fylt med amerikanske kjøretøyer, 
entusiaster og publikum denne flotte kvelden, og 
bilhobbyen fikk virkelig markert seg! 
 

 
 

 
Torget i Stavanger bli i løpet av kvelden fylt med kjøretøyer fra andre siden 
av Atlanteren. 

Dette er Kong Olav´s 1951 Cadillac Series 75 Limousine, som AMCAR har 
hentet hjem fra USA og restaurert for nærmere 1 million kroner for å få den 
tilbake i nybilstand. Denne bilen kommer vi tilbake til i neste nummer av 
Spilehjulet. 

Tekst & Foto: Øyvind Flatekvål 

 

 
Ved en tilfeldig tur til Etne i juni så traff det slik at Etne &  
Vindafjord Motorklubb hadde et lite treff denne dagen. Her var  
det amerikanske biler som gjaldt, de fleste ombygde. 
 

 
 

Mer amerikansk i Etne… 

Over: Jan Kåre Tørresdal er et kjent navn  rod & custom-miljøet, og har 
flere ombygde biler på samvittigheten. Siste prosjekt er denne gjennomførte 
1954 Chevrolet’en. Publikum stemte denne bilen til Car of the show. 
Til venstre: Tøff 1932 Ford pickup med sideventilert V8.

-------------------------------------------------------------------------------
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The Boss 
Det var Henry Ford II, bilkongens sønnsønn 

som fikk visjonene om å erobre bilsporten. 

Lik sin farfar hadde han egne ideer, og ble 

beskrevet som temmelig sta. Tidlig hadde 

han gjort det klart at han var the Boss. Han 

hadde alltid det siste ordet, og avsluttet med 

replikken; ”it’s my name on the building”. 

Le Mans ble Fords ”romfartsprogram” 
Tidlig på sekstitallet bestemte Ford seg for å 

profilere seg i motorsporten, og det ble be-

sluttet å vinne Le Mans. Det enkleste ville jo 

være å kjøpe en ”ready to race and win”. 

Ferrari som allerede hadde vunnet de seks 

siste Le Mans sto øverst på handlelisten.  

Lee Iacocca som var en av Fords toppledere 

hadde i oppgave å føre forhandlingene.  

Avtalen nesten i boks 
Litt pussig det hele, for Enzo Ferrari som var 

godt opp i årene hadde også kontaktet Ford i 

Detroit, for om man var interessert å inngå en 

handel. 

Forhandlingene gikk som på skinner. De 

serieproduserte bilene skulle inngå i et firma 

hvor Ford eide 90% og Ferrari 10%. Racing-

avdelingen, derimot, skulle eies 90% av Fer-

rari og 10% av Ford. Prisen på aksjesalget 

var på 18 millioner dollar.  

I amerikansk stil sendte Ford et kobbel med 

advokater og revisorer til Italia. Etter sigende 

brukte Ford flere millioner dollar på dette. 

Enzo mislikte det hele i den grad at han kan-

sellerte hele handen med Ford i mai 1963.  

Men nå virker det som om Ford ville hevne 

seg på Ferrari. 

Frir til England 
Ford og GM hadde lite erfaring fra europeisk 

racing, og henvendte seg til ekspertisen i 

Lotus, Lola og Cooper.  

Lotus med Colin Chapman i spissen, hadde 

allerede et prosjekt gående med Fords Indy 

500. Chapman som nok mislikte å bli dirigert 

fra USA forsvant tidlig ut av bildet.  

Cooper hadde ingen erfaring med GT biler, 

og ekspertisen deres lå mer på F1 planet. 

Lola derimot hadde gjort seg bemerket på Le 

Mans med sin nye Mk6 (Lola GT). Den had-

de en midtmontert Ford V8 motor, og ble 

ansett for å være en av de mest avanserte 

biler på den tiden. Det ble inngått en kortsik-

tig samarbeidsavtale med Ford og Broadley, 

som også inkluderte to Lola chassis. Det ble 

bygget en ny fabrikk i Slough nær Heathrow, 

som får navnet ”Special Vehicel Opera-

tion” (senere ” Ford Advanced Vehicles 

Ltd”). Her bygges Mk I, II og III. Mk IV 

bygges i USA. Etter 1967 blir også GT40 

produsert av ”John Wyer Automotive Engi-

neering” i Kidderminster i England. 

Kan ikke kjøpe seg en vinnerplass… 
Suksessen lot vente på seg i 1963, og videre-

utviklingen ble flyttet til Michigan i USA, 

mens prøvekjøringen ble foretatt på engelske 

baner. Utformingen av karosseriet ble foretatt 

i vindtunell, og en fullskala leirmodell ble 

presentert i oktober 1963. 

Vindtunnelens hevn 
Etter at frontpartiet hadde blitt endret for 

bedre kjøling av motoren, ble GT40 testet 

under reelle forhold. Motorene var da en 

Indy på 256 cid / 4,2 liter med 4 Weber IDA 

forgassere. Førerne klaget over at det føltes 

som om bilen ville lette bak i høye hastighe-

ter. Jo Schlesser fikk så ordre om å kjøre 

   FFFASCINERENDEASCINERENDEASCINERENDE    UPRAK TISKUPRAK TISKUPRAK TISK . . .. . .. . .   

Tekst av Eivind Edvartsen  

Ford GT40 

Men hvor amerikansk 

var den egentlig? 

Det finnes vel neppe noe mer  

ikonisk bil fra Amerika enn  

Ford GT40.  

Tidlig på sekstitallet bestemte  

amerikanerne seg for å erobre kapp-

løpet med den første mann på  

månen. I bilverdenen hadde ikke 

amerikanerne gjort det særlig stort i 

europeisk racing. Nå ville de også 

erobre Le Mans.    

Ferrari hadde vunnet de seks siste Le Mans. 

Lola Mk6 / GT dannet grunnlaget for GT40. To karosserier ble kjøpt inn av Ford. 

https://www.bing.com/images/search?q=Ferrari+250+LM+le+mans&view=detailv2&&id=7B5EE5983FDE0D5CB11915B10AEF8C9CA459810B&selectedIndex=537&ccid=J02j94UQ&simid=607989583931114825&thid=OIP.M274da3f7851029ed8df66df49a91938do0
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I anledning 50 års jubileet stilte hele 27 originale GT40 til start til Whithsun Trophy  på Goodwood i 2013 . Dette er 1/4 av alle produserte.  

”full rulle” på det nesten rette seks kilometer 

strekket. I over 300 kmt kjører han av veien, 

og det franske landskap blir dekorert av 

GT40 deler. Heldigvis klarte Jo seg, og fort-

satte å kjøre en Cobra. 

Debuten på Le Mans i 1964 
Det så lovende ut et stykke inn i 24 timers 

løpet med 2, 6, og 23 plass, men så må de 

bryte pga tekniske problemer. Bilen som lå 

på 44 plass var plutselig nå på 4 plass, men 

også denne måtte bryte på grunn av transmi-

sjonsproblemer. Eneste trøsten var at GT40 

hadde satt ny banerekord. Den første sesong-

en ble en katastrofe med raste motorer og 

girkasser. Den italienske Colotti girkassen 

ble senere modifisert, og igjen byttet ut med 

en tysk ZF kasse. 

Suksess 
I 1965-66 blir GT40 påmeldt av så vel ” Ford 

Advanced Vehicles” FAV og ”Shelby Ame-

rican International” SAI. Bilene har nå fått 

større motorer, og modifiserte girkasser. Den 

nye MkII hadde også fått en 7 liter motor, 

basert på Shelbys så kjente 427. 

Det er skrevet bøker… 
 … om GT40 seiere i motorsporten. Ford 

vant sine etterlengtede Le Mans løp i 1966, 

1967, 1968 og 1969. Tidligere den så mekti-

ge Ferrari vant aldri Le Mans etter dette. 

Sjelden som hønsetenner 
Det ble bygget 107 GT40er basert på 4 vari-

anter. Andre steder hevdes det 126, og igjen 

etter at produksjonen var stoppet ble det byg-

get 7 til i 1971-72. Det ryktes også at en en-

kelt bil har ”forsvunnet” til Russlands tidli-

gere presiden Bresjnev, da via Nixon på slut-

ten av sekstitallet. Populariteten og prisen på 

en original, gjorde at det etter hvert ble til-

budt flere varianter replika biler. Fra de som 

er basert på et VW boble understell, de som 

er baserte på standard bildeler, til de som er 

så like originalen at kjennere ikke ser for-

skjell. 

I 1995 presenterte Ford sin GT90, og i 2005 

Ford GT. 

Glemte vel å nevne… 
At GT40 står for Grand Turismo, og 40 tom-

mer som er høyden på bilen, 101,6 cm.  

Bilen klassifiseres som en Gruppe 4 Sports 

Car Coupe - Og det finnes overhode ikke 

plass til bagasje. ### 

https://www.bing.com/images/search?q=ford+gt40+le+mans&view=detailv2&&id=253FE5E4E015209282792079F18D8CC202572374&selectedIndex=5&ccid=7PIBW3gO&simid=607988548844325996&thid=OIP.Mecf2015b780e768fa2e9758ac9e86835o0
https://www.bing.com/images/search?q=ford+gt40+le+mans&view=detailv2&&id=AB7C616FAC3D724F72DA56FDD7364BA5024A2FDC&selectedIndex=254&ccid=GHMpxZ%2f4&simid=608051324084684542&thid=OIP.M187329c59ff8653de25d40bf2113eb85o0
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 NYREBELTE – vår faste side om motorsykler 
Tekst	&	foto:	Gaute	Svindland

SPILEHJULET 3 – 2015 organ for Gammelbilens Venner 

Louwman Museum Nederland 
 
Som regel reiser vi rogalendinger til Amsterdam når vi lander på Schiphol, men dersom vi setter oss på flytoget i ca 40 min. kommer vi til 
Den Haag. En fantastisk by. Her ligger en av verdens største private samling av ”gamle” kjøretøy og over 250 kjøretøyer fra 1886 til 1970 
er samlet her.  
Michael Graves designet en imponerende bygning som inneholder en av verdens fineste og mest varierte samlinger. Den eies av 
Louwman familien som har samlet på klassiske kjøretøyer i over to generasjoner helt siden 1934. Denne familien er en av de største 
bilimportørene i Europa. De importerer Toyota, Lexus, Morgan og Suzuki men familien driver også med eiendom, finans mm.. Blant 
antikke biler finner man sportsbiler, racerbiler og biler som har vært brukt av berømte personer som Elvis, James Bond, Steve McQueen 
og Churchill osv.  
Som mangeårig medlem av Gammelbilens Venner vet jeg at medlemmenes biler og motorsykler enten kommer fra Amerika, England, 
Tyskland eller Sverige og noen ganger Italia. Men spansk, fransk, sveitsisk, og hollandske kjøretøyer er sjelden kost.  
Mange med meg drømmer om Bugatti, Hispano, Delage eller kanskje en 1946 Delahaye 135MS coupè. Eller sjeldne motorsykler. Disse 
drømmene blir virkelige for en stund på Louwman museum.  
Museet er først og fremst et bilmuseum. Men det fantes også porselen, malerier, plakater og trofèer, alt bilrelatert. Adressen er : 
Leidsesstraatweg 57, 2594 BB Den Haag, Nederland 

 
 

 

� �
Denne tre hjulingen er en fransk De Dion-Bouton tricycle, en-
sylinder 256 cc som hadde 1.75 hk i 1900. Dette var firmaets 
bestseller trolig fordi det franske forsvaret hadde store 
bestillinger. 

Yale er en Amerikansk motorsykkel men de hentet inspirasjon og 
ideèr fra franske De Dion Bouton. Sykkelen på bilde er en 1911 
mod. V-twin på 930ccm og 6,5 hk. 

� �

1917 Pope  v-twin 1000cc er en også en amerikansk sykkel. 
Eysink er et Hollands merke som produserte både biler og 
motorsykler. Her er en 125cc 1939 jubileumsmodell med to-takter 
Villiers motor. 
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Tech tips & tricks
I denne spalten tar vi for oss tekniske tips som gjør livet i garasjen litt lettere. Det blir 
små enkle triks, tips om verktøy osv. som gjør jobben enklere, samt noe utskifting av 
deler. Vi ønsker gjerne noen gode tips fra dere, som vi kan formidle videre til våre 
medlemmer. Hvis du har noen tips send en e-post til: spilehjulet@gammelbilen.no 

                   Reparer ødelagte gjenger 
Rustne og korroderte gjenger skruer og bolter er et vanlig problem på våre gamle kjøretøyer. Når disse skal løsnes må det ofte både rustløser og 
varme til, men ofte ender det med ødelagte gjenger og knekte bolter. Ofte kan gjenger friskes opp igjen med en gjengetapp eller gjengesnitt. 
Bolter, skruer og muttere kan byttes ut med nye, de fleste type gjenger og dimensjoner er å få tak i. Verre er det når gjengene i f.eks et topplokk 
eller en motorblokk blir ødelagt. Noen ganger kan dette løses ved å borre opp til en større dimensjon. Hvis dette ikke er mulig, eller at man 
ønsker å beholde den originale dimensjonen så finnes det fremdeles håp. Løse gjenger, eller heli-coil kan settes inn for å erstatte de ødelagte 
gjengene. Utstyr for dette finnes å få kjøpe i alt fra rimelige varianter fra Biltema til dyrere proff verktøy, alt etter behov. 

Spesielt i deler av aluminium og støpegods kan gjenger lett bli ødelagt av korrosjon, eller av bolter som blit trukket for hardt til. Når løse 
gjenger skal settes inn må først hullet borres opp og gjenges med en større dimensjon.  I topplokk og motorblokker er det veldig viktig at man 
ikke borer dypere enn det originale hullet! Man risikerer da å borre inn i kjøle- eller oljekanaler. De løse gjengene skrues så inn med et 
spesialverktøy, og man har et hull med friske gjenger i original dimensjon. Disse gjengene er også sterkere enn de originale. 

   

Gjengene er nå som 
nye, og topplokket 
klar for mange nye 
mil. 

 

Tekst & Foto:  

Øyvind Flatekvål 

 

 
Tennplugg-gjenger i aluminiumstopper har lett for å bli ødelagt, og det finnes spesialverktøy for dette også. Her trenger ikke hullet å borres 
opp først, verktøyet er et kombinert skjære og gjengeverktøy som lager et større gjenget hull enn det originale.. Gjenge-innsatsen skrues på 
tennpluggen, som så skrues inn i topplokket. Bruk en temperaturbestandig gjengelåsing (Loctite e.lign.) for at innsatsen skal feste seg godt.

  



SPILEHJULET 3 – 2015  -  Organ for Gammelbilens Venner 
 

 

 
 
 
Vi tok en tur innom dette museet i forbindelse med en biltur nå i 
august. Det er totalt 120 kjøretøy utstilt, den eldste en 1902 Humber. 
I museets andre etasje er det en stor samling mc. Jeg vil anta at det 
er ca. 50 kjøretøy og 70 motorsykler i samlingen, og noen av 
objektene blir skiftet ut hvert år. Flere norske biler er/ har vært 
utstilt her, bl.a. vårt medlem Arne Holmes Invicta. 
Jeg velger å legge ved foto av noen av mine favoritter, smaken er 
som kjent delt. 

 

 
 1933 Marmon er en fantastisk bil, V16 var et imponerende syn. 
Eier Åsmund Nordahl har deltatt på flere løp i Norge med sine to 
Marmon(Han har også en 1929 modell, denne har «kun» rekke 
åtter!).  

1924 Stanley Steamer (over) ser man ikke hver dag, heller ikke 
1915 Ohio Electric «Bestemor Duck bil» (bildet under).

Det var også en liten åpen Thulin, et nokså ukjent svensk 
bilmerke som bare ble produsert i et lite antall mellom 1919 
og 1928. Museets bil har ikke vært brukt siden 1942. 

Tekst & Foto: Rune Omarstrand 
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 -Arvika Fordonsmuseum forts. 

For en Volvo entusiast som meg (MEN – jeg så ikke 
snurten av en eneste Amazon i Sverige, kjørte ca. 90 mil 
totalt, mye på småveier/landsbygda) var det kjekt å se en 
Volvo PV cabriolet. Sjelden bil som ble produsert av to 
ulike karosserifabrikker på Duett chassis. Denne var også 
urestaurert med original(dårlig) kalesje. Kan også nevne 
BMW 328, 1931 Mercedes 370 og 1954 Jensen 
Interceptor Cabriolet(norsk registrert). 
Museet er åpent stort sett hver dag hele året, og ligger ca. 
170km/2 timer fra Oslo. 

Over: Sjelden Volvo PV cabriolet, bygget på Duett chassis.  
Øverst til høyre: BMW 328. Under til høyre: 1931 Mercedes Benz 370. 
Under: Norsk registrert 1954 Jensen Interceptor  
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BENSINFILTER I METALL OG GLASS TIL SALGS 

Har fått fatt i  noen flotte bensinfilter. Disse er laget i 

metal med glasskolbe. Filter kan tas fra hverandre for å 

kunne rengjøre dem. Prisen er kr 70,- pr.filter. Model-

len helt til venstre er til 6mm slange. Den andre er jus-

terbar fra 6mm til 10mm. Kontakt Odd Arild på mobil 

45416436 eller på mail mga58@lyse.net  

Tekst & Foto: Odd Arild Sundsteigen  mga58@lyse.net 

 S om de fleste har fått med seg så mistet vi våre lokaler på 
Bråstein. Vi hadde lenge håp om at vi skulle få bruke møte-

lokalet på samme måtte som vi hadde det før. Men det er ikke 
alltid at alt går den veien vi håper og tror. Så en uke før vårt med-
lemsmøte i august så var vi ute på jakt etter møtelokale. Per Ny-
sted så før ferien at vi kunne bruke hans lokaler hvis vi ikke fikk 
tak i noe. Så jeg kontaktet Per og vips så hadde vi medlemslokale 
og lokale til vår populære søndagskafe. Vi setter stor pris på den 
velvilje som her er oss vist. Per har et stort lokale på Bryne som 
går under navnet Musikkloftet, et flott innredet lokale med masse 
fin innredning, et virkelig trivelig lokale. Se store bilde over. 

Vi hadde vårt første medlemsmøte i «nye» lokaler 25.august, det  

 

var fullt hus og folk virket som de trivdes. En del har vært på be-
søk her før, men også mange som var her for første gang. 

Vi hadde vår første søndagskafe 30.august, vi var alle litt spente 
på om det ville komme noen besøkende. Heldigvis så hadde de 
fleste fått med seg dette nye tilbudet vårt. Det var over 25 med-
lemmer innom denne første søndagen. Vi kommer til å servere 
kaffe, vafler og brus. Det er Per og Øyvind som disker opp med 
vafler. Vi får håpe at medlemmene setter pris på dette tiltaket og 

kommer og besøker oss mellom kl 12 og 15 på søndagene. 

NB!! DELELAGERET  er fortsatt på Bråstein. Per og Per holder dette 
åpent hver lørdag mellom kl. 12 og kl. 14. Så hvis det er noe du leter 
etter, stikk innom en lørdag så er muligheten for at du finner noe 
stor. 
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Nytt fra Styret: 
Referat fra styremøte i Gammelbilens Venner 3.september 2015 

 
Møtested: hos Trond i Mor Åsesvei 1 Stavanger 
Tilstede: Trond, Gaute. Odd Arild, Åge. 
Referat siste styremøte. Opplest og vedtatt. 
Oppsummering Norgesløpet 
• Tilbakemeldinger: Positiv tilbakemeldinger. 
• Regnskap: Underskudd på 101.000,- Sendt til LMK med søknad om kompensasjon av deler av underskuddet.  
Oppsummering aktiviteter siden sist 
• Kr.Himmelfart: 70 biler. Gjentas til neste år.  
• Spillehjulsløpet: 21 Kjøretøy. Positive tilbakemeldinger. Gjentas til neste år  
• Minneløpet: 18 Biler. Nytt startsted. Gjentas til neste år. 
• Grillfest: Stort fremmøte. Flott plass på Gausland 
• Danmarksturen: 16 biler deltok. Neste års tur allerede under planlegging. 
Medlemsmøter/arrangement høsten 
• Medlemsmøter: sept: Andreas Abelsnes, Jaguar ? okt: Tilsynet Jone? nov: lotteri 
• Grøtfest: Sjekke med Per om vi kan ha dette på Bryne 
• Julebord: Bytte plass? Ole Kristian sjekker.  
• Søndagskafe: Hos Per Nysted. 12-15. 
• Cab & Co: Ny startplass neste år. Optimera?  Siste gang i år 7.okt. 
Medlemslokale/museumslokale 
• Hva vil vi gjøre: ? 
• Status vedrørende lokaler: ? 
• Huskomitee: Leif Skare, Odd Arild, Per Eiene og Ole Kristian. 
Delelager: Kan være på Bråstein inntil videre. Åpent hver lørdag fra 12-14. 
Tronåsen 2016: Agder motorhistorisk, Bakke idrettslag og gammelbilens venner. Odd Arild, Per og Trond er med i komiteen. 
LMK nytt: Økning i nyregistreringer av forsikringer. LMK Aktiv, søker om støtte til husleie for museumsinventar. 
 
Referent Gaute Svindland 

Terminliste 2015 
Her er en terminliste for høsten 2015 over GBVs og andre lokale arrangementer. Den omfatter også nasjonale arrangementer som kan 
være av interesse for våre medlemmer. Husk også at det hver søndag  kl. 12-15 hele året er medlemstreff hos Per Nysted på Bryne, og i 
sommerhalvåret er det kjøreturer med Cab&Co hver onsdag kl.18:00. 
 
September : 
-27.september: Tempoklubben/GBV har felles tur til Vegmuseet i Dirdal. Avreise fra Esso i Sandnes kl 10. 
-29.september: Medlemsmøte kl.19:00. Breimyrå 10, Bryne. Info fra styre, kaffi, skjeva og drøs. Velkommen! 
 Oktober: 
-18.oktober:  Banekjøring for klassiske biler, Reve. For info kontakt: karlkleppe@gmail.com 
-27.oktober: Medlemsmøte kl.19:00. Breimyrå 10, Bryne.  Nytt fra styre, kaffi, skjeva og drøs. Velkommen! 
 November: 
-24.november: Medlemsmøte kl.19:00. Breimyrå 10, Bryne. Årets utloddning med mange fine premier. Info fra styre, kaffi, skjeva og 
drøs. 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. Info kommer i Spilehjulet nr.4-2015 
  
 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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