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Selv om sommeren har vært begre-
delig værmessig så har Gammel-
bilens Venner hatt nok en aktiv 
sesong. All honnør til styret i 
klubben og de som holder aktivit-
etene i gang. For min egen del så har 
det blitt altfor lite tid til både bil og 
klubb det siste halvåret. Oppussing 
av hus, konfirmasjon og mye 
jobbreising har blitt prioritert foran 
bilene i år. Satser på å få mer tid  til 
hobbyen fremover, bilene står trygt 
og godt i garasjen så det er bare å ta 
tiden til hjelp. 
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Formannens ord 

Hei alle gammelbilens venner!!! 

Da var vi kommet til september og kjøre sesongen går mot slutten. 

De fleste har nok fått sjekket om bilene er tette i løpet av sommeren, 

ikke mye bra vær der i gården. Vi har kommet i gang med dugnad 

på vårt nye bilmuseum på Særheim. Mange store og små 

arrangementer har det vært disse tre «sommermånedene» 

 

 
NYE MEDLEMMER i Gammelbilens Venner 
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Det har vært noen «flotte» sommermåneder med stor aktivi-
tet i klubben. Vi har vært på Vestlandstreffet i Bergen, gjerne 
litt få biler fra vår egen klubb. Vi hadde også stand ved Fig-
gjomessen med mange biler og bra respons. Årets grillfest 
har det også blitt, i år som i fjor på Særheim. Vi har hatt 
Danmarkstur med 19 biler. Fjordsteam var vi også med biler 
tre dager på rad i begynnelsen av august. Minneløp med 20 
biler. Stor deltakelse på LMK stafetten 14.august. De fleste av 
disse arrangementer har fyldig reportasje lenger bak i bladet. 
Som nevnt lengre oppe så har vi startet med dugnad på Sær-
heim, meget god deltakelse fra våre medlemmer. Vi vil fort-
sette med faste dugnader utover høsten, det vil bli sendt mail 
til medlemmene når dette blir. Så sjekk din innboks. Planen 
er å få magasinet opp å gå slik at vi har en plass å være ved 
dugnader. 
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Vi ønsker alle nye medlemmer hjertelig velkommen 
og vi håper at vi ser dere på våre arrangement. 

Vi skal neste år arrangere Vestlandstreffet og i den anled-
ning trenger 2 – 3 personer til å være med i komiteen, så 
har du lyst å tid så gi meg en beskjed. 
Vi forsetter vår søndagskafe på Bryne utover høsten, 
kjekt å se at så mange tar turen ut. Cab & Co går som 
vanlig med stor deltakelse. Vi skal også dette året ha tur 
inn til Vegmuseet med felles kjøring inn. Har du bilder el-
ler en ide til en reportasje i Spilehjulet, send en mail til 
Øyvind. Det er alltid kjekt å ha nye skribenter i bladet. 
Vil fåønske alle en riktig god høst og håpe at vi får noen 
flotte turer utover, det kan fortsatt komme mye fint vær 
(vi må jo leve i håpet) 
 

Med gammelbil hilsen Odd Arild 
 

• Martin Folkvord, Sandnes 
• Pål A. Dahlberg, Stavanger 
• Harald Hauge, Stavanger 
• Terje Garpestad, Sandnes 
• Per Henning Larsen, Sandnes 

• Claus E. Feyling, Egersund 
• Geir Mossige Johannesen, Sandnes 

VI BESØKER VEGMUSEET I DIRDAL 24.SEPTEMBER 
 

 

Vi er også i år invitert inn til Dirdal for å be-
søke Vegmuseet sammen med Tempoklubben. 
Vi kjører felles inn til Dirdal med avreise fra 
Rådhuset i Sandnes kl. 1030, de som kjører di-
rekte kan henge seg på i Oltedal. Vi håper på 
like bra oppslutning som i fjor da vi var over 60 
biler. Museet åpner kl. 1100 og det er siste søn-
dag for året at det er åpent. 

For mer informasjon kontakt Odd Arild på mobil 
45416436 
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S 
å var alt klappet og klart for årets klubbtur til Dan-
mark. Vi var en gjeng på 19 biler og 37 personer 
som tidlig søndag 23.juli stakk av gårde til Kristian-
sand for å ta ferjen over til Danmark. Vi måtte via 

Kristiansand på grunn av at fotballspillere til Dana Cup had-
de booket hele ferjen fra Tananger. Årets tur ble et par dager 
lengre enn vi opprinnelig hadde planlagt, problem med å 
ferjetransport til og fra Norge, men hva gjør vel et par ekstra 
dager i Danmark. Vi ankom Hirtshals på kvelden søndag og 
kjørte ned til Tylstrup hvor vi hadde vår første overnatting. 
Mandagen var satt av til et besøk i Møldrup hos en lokal 
glassliper. Her hadde lokalavisen fått nyss i at det skulle 
komme veteranbiler fra Norge, med oppslag i lokalavisen 
var interessen meget stor da ankom Møldrup. Her var det 
fullt av folk, både kjente og ukjente, vi ble neste tatt imot 
som kongelige. Her fikk hver deltaker utlevert hver sitt 
ølkrus med deres bil inngravert. Ferden videre gikk så ned til 
Frederica hvor vi skulle ligge denne natten. 
Tirsdagen skulle vi av gårde til Ærø, på vår vei der tok vi et 
lengre besøk på Egeskov Slott, her hadde vi avtalt at vi skul-
le få kjøre helt inn i parken. Så var turen kommet til at vi 
skulle ta ferjen over til Ærø, her skulle vi være to netter på 
samme hotell, Hotell Ærøhus, et meget flott hotell i en vak-
ker beliggenhet midt i sentrum. Hele onsdagen hadde vi til 
rådighet på Ærø, vi tok oss en rundtur for å kikke på øyas 
severdigheter. Lunsj var lagt til øyas bryggeri hvor vi også 
hadde omvisning, i tillegg var i innom stedes egen cigar 
plantasje. Her fikk vi se fra høsting av blader til rulling av 
cigarer. Denne dagen var vi også ekstra heldig med været, 

blå himmel og varmt hele dagen. 
Torsdagen var avreise dag fra Ærø, i dag skulle vi helt til 
Ringkøbing. På vår tur over Fyn var vi innom et meget flott 
Skoda Museum ( det så nesten ut til at alle gjenlevende Sko-
da i Danmark var plassert her). Damene var på besøk på Lin-
verksted på samme plassen. Planen var å rekke Ringkøbing 
slik at vi fikk med oss aften cruising med Ringkøbingløbet. 
Dette rekte vi nesten innen tidsfristen, de hadde ventet på 
oss.  
Fredagen var det program på ettermiddagen, her var det 
skjønnhets konkurranse for biler på plenen utenfor hotellet. 
Klubbens medlemmer stakk av gårde med to premier her 
Damene ble transportert til sentrum med hestetransport for 
shopping.  
Lørdag var hovedløpet, dette gikk over to sløyfer i flott ter-
reng rundt Ringkøbing, med innlagt besøk på vindpark og 
flymuseum. Etter løpet er det konkurranse for tidstypisk ut-
kledning, her stilte mange av de norske opp og satte et bra 
preg på konkurransen. Vinner ble Elisabeth og Frode Micha-
elsen. 
Søndag var avreise til Rebild og underveis var vi innom 
Randers Regnskov og Graceland. 
Mandag var hjemreise til Norge, vi hadde et felles stopp på 
Løkken for å kåre klubbmester i Go-cart, vinner ble Arne 
Idland. 
Så var nok en Danmarkstur historie, «the best ever» pleier 
de å si i OL sammenheng. 
 
Flere bilder og video ligger på Facebook siden vår 

Go-cart kjøring for voksne Klassevinnere i Ringkøbing Flott lunsj plass 
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Foto: Trond G. Rasmussen/Odd Arild Sundsteigen  Tekst: Odd Arild Sundsteigen 
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Egeskov Slot 

Skoda museum 

Cigar Plantasje på Ærø 

Hippiene Elisabeth og Frode 

Startområdet Ringkøbingløbet 

Mottakelsen  i Møldrup med masse folk 
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Å 
rets minneløp gikk av stabelen 
lørdag 12.august. Som vanlig 
var været litt grått, men humø-
ret var på topp. Vi valgte i år å 

ha både start og mål på Særheim, det 
er greit å bruke det flotte uteområdet 
som vi har rundt våre lokaler. 

Det var møt frem 20 biler som ønsket 
å få seg en flott tur sammen med like-
sinnede. Som vanlig så er løpet lagt 
opp som et felles turløp med innlagt 
konkurranse.  Løpet gikk i et vakkert 
jærlandskap med flotte veier og fin 
natur.  Årets løp var det syvende i 
rekken og ser ut til å ha blitt en flott 
tradisjon hvor vi minnes de som har 
gått bort, men ikke glemt av våre 
medlemmer. 

Tradisjonen tro så var det selvfølgelig 
innlagt en ispause, det var kun da det 
regnet, i år var dette på Undheim. Vi 
parkerte ved handelslaget og bilene 
fikk straks flere nysgjerrige tilskuere, 
og det er jo bra. I oppgave arket som 
ble delt ut før start var det fler spørs-
mål som måtte iakttas underveis i lø-
pet. 

Etter løpet så var det kaffe og kaker 
oppe i møtelokalet til Geno. Her var 
det også premieutdeling, årets vinner 
ble Leif M. Skare, vi må nok lage litt 
vanskeligere oppgaver neste gang-
side han også var på vinnerlaget i 
fjor. 

Foto: Trond G. Rasmussen Tekst Odd Arild Sundsteigen 

Ispause på Undheim 

Kaffe og kaker etter løpet 

Løpets vinner Leif M.Skare 
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F jordsteam var kommet til byen, 3 til 5 au-

gust var Vågen i Stavanger fylt med båter 

av ulike størrelse og alder. Vi fikk en henvendelse 

fra komiteen om vi kunne stille med biler de tre 

dagene aktiviteten var. Det er jo noe vi ikke kan si 

nei til. Gratis parkering mitt i smørøyet av Stav-

anger. Vi hadde fått tildelt plass på Ankertorget. 

Været disse tre dagene var meget varierende, men 

den dagen med dårligst vær var den dagen vi had-

de mest biler tilstede. Det var en stor variert delta-

gelse på Fjordsteam, alt i fra flotte båter til biler, 

busser, lastebiler og motorer. Vi hadde rigget til 

med banner om kultur på hjul. Utstillingen skulle 

gjenspeile kjøretøy som ble brukt på 50-60 tallet.  

Takk til de som hadde biler med, men vi kunne 

nok vært mye mer når vi først fikk slik en flott 

utstillingsplass. Men neste gang kanskje vi klarer 

og få fler til å komme. 
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Tekst & foto: Odd Arild Sundsteigen 

Tungenes Motorgruppe 

Kjøretøy fra TS Museet 
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VESTLANDSTREFFET 2017 
Vestlandstreffet gikk i år av stabelen i BVK sin regi som 

hadde lagt løpet i naturskjønne omgivelser i Nord Horda-

land med utgangspunkt i Alver Hotell like i nærheten av 

Alverstraumen, 

For oss, dvs Brit og meg fikk løpet en noe spesiell start, 

Brit ville gå en tur før vi startet på turen til Bergen på 

fredags morgen, og tok ut klokken 07:00 mens jeg pakket 

i bilen. 

Et kvarter etterpå sto hun i døren med tydelige smerter 

etter å ha gått over ende.  Det ble først legebesøk, så til 

røntgen i Hillevåg og fikk konstatert brudd øverst i venst-

re overarmsben, så til sjukehuset for behandling, som 

besto av at vi fikk utlevert en slynge som armen skulle 

hvile i, det var for høyt oppe til at det kunne gipses. 

Turen vår ble derfor avlyst, vi ringte de andre fra Gam-

melbilens venner og sa vi ikke kom. 

Men damen hadde tydeligvis gledet seg til turen, for 

etter en Parasett og en Ibux ville hun av gårde til tross for 

brekkasjen. 

Vi ringte ikke hotellet for å re-bestille rommet før vi sto i 

Sandvikvåg på ferjekaien, så en viss usikkerhet hersket 

det i bilen nordover. 

Vi ankom Alvøen hotell like før middagsservering, og ble 

mottatt som kongelige av de andre fra Gammelbilens 

 

Bilene fra Gammelbilens Venner, riktignok innblandet med en T-

bird fra Bergen, Det er fra venstre, Oskar i 190SL, Einar i VW, 

Magne i 450SL, Meg i 250SL, Jostein i 280SL, og Jan i MGA. 

 

Kjekk NAF bil fra starten på Knarvik kai, BVK har et veldig godt 

samarbeid med NAF i Bergen. 

Vestlandstreffet har en lang tradisjon, og er med skifte-

ne mellom Bergen Veteranvognklubb, Haugaland Vete-

ranvogn Klubb og Gammelbilens Venner, så vidt meg 

bekjent, en unik form for arrangement i Norge.  Det er 

derfor litt trist å oppleve at oppslutningen fra de tilrei-

sende klubbene avtar fra gang til gang.  Seks kjøretøy fra 

oss synes jeg er lite, det er kun 1,5% av medlemsmassen 

som stiller til start i det som er ett av hovedarrangemen-

tene i vårt distrikt.  Jeg håper inderlig at BVK medlem-

mene tenker annerledes til neste år når det er vår tur å 

arrangere. 

De som ikke ble med gikk nemlig glipp av et utmerket 

arrangement, meget godt gjennomført med godt med 

postmannskaper (som de alltid har i Bergen) og med en 

kjørerute på idylliske veier i den Nord Hordalandske 

skjærgården. 
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Vi Startet på Knarvik fergekai, hvor fergetrafikken er 

nedlagt etter brua kom, og kjørte opp til Knarvik Senter 

hvor kjøretøyene defilerte for publikum med kommen-

tarer fra den evig unge Richard Riim som er et oppkom-

me av opplysninger uansett bilmerke og modell. 

Turen gikk i middels bra vestlandsvær over Fossnastrau-

men, Austerheim til Mastrevik torg der det var lunsj-

pause.Turen fortsatte forbi Mogstad og på gamle veger 

mot Lindås og videre til Vågseidet.  Før turen førte tilba-

ke til Alver hotell. 

Søndagen med hjemreise var en til tider fuktig opplevel-

se, bare spør Jan og Beth, men de takler det våte ele-

ment på en utmerket måte og er like blide samme hvor 

mye det drypper.!!! 

Det var 70 deltakende kjøretøy, og løpet var absolutt en 

opplevelse å ta med seg. 

Alle ære til BVK for et godt gjennomført arrangement!! 

Relativt sjelden Consul, er der noen som har en hjulkapsel lig-

gende til ham mon tro? 

Jan og Beth like før start  

 

Mercedes 170 DS restaurert av Torleif Tveit som var medlem både 

hos oss når han bodde på Jæren og i Haugaland når han flyttet til 

Sveio.  1313 merket ble fremskaffet av Ole Christian og montert av 

undertegnede den gang den var nyrestaurert på et treff vi hadde på 

Randøy i begynnelsen på 80-tallet!!!Bilen eies i dag av formannen i 

Haugaland Veteranvognklubb Arvid Johan Pedersen.Ett godt eksem-

pel på tidløsheten i vår hobby, er ikke dette kultur på hjul så vet ikke 

jeg. 

 

Monrad Strømø fra Haugesund sin Metropolitan, kjørt av 

hans sønn for anledningen. Disse skapningene vekker alltid 

munter oppsikt!!  

Tekst & foto: Leif  M.Skare 
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Varaordfører i Sandnes holdt appell  ved start i Sandnes 

Oppstilling på Bryne Torg 

Torget i Egersund 
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LMK 
 stafetten var ment å få 
satt  kjøretøy på hjul som 
verneverdige objekter. 

Til nå så må du neste ha torv på taket for å bli 
godtatt som kultur/verneverdig.  Dette er noe 
som engasjerer mange og dette ville vi vise til 
politisk ledelse. Vår del av stafetten startet fra 
Bergen lørdag 12.august, vi mottok stafett pin-
nen på søndagskvelden og arrangerte grilling og 
besøk på flymuseet på Sola. Gammelbilens Ven-
ner hadde ansvar for stafetten fra Sandnes til 
Flekkefjord. Plasser og tidspunkter var avtalt på 
forhånd. Bilene kunne delta på den strekningen 
som de ønsket. Hele 8 biler var med hele strek-
ningen til Arendal hvor det var lagt opp til å be-
søke den politiske Arendalsuka. Det var meget 
stor oppslutning underveis på ruten med mange 
biler. På alle stopp var det lagt opptil at det var 
en ledende lokal politikker som hadde appell. Alt 
i fra ordførere til topp partiledelse. Plassene som 
ble besøkt  på vår del var, Sandnes på Ruten, 
Bryne Torg og torget i Egersund. Mottakelsen 
var  meget stor både blant folk flest og deltakere. 
Det ble omtaler i aviser og lokal Tv langs ruten. 
En stor takk til initiativtaker Leif M. Skare for 
en flott jobb, selv om ikke alle i sentral LMK 
ledelse var like engasjerte.  

Foto: Trond G.Rasmussen  Tekst: Odd Arild Sundsteigen 
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Dugnadsånd til tusen, ja det har det vært til 
nå. Vi startet med å rive eksisterende veg-
ger for utvidelse av «magasin». Disse er tatt 
ned med omhu for å kunne bruke mestepar-
ten på ny når vegg skal opp igjen lengre in-
ne i lokalet. Inngangspartiet har fått sin 
«trapp», denne var noe som vi fant inne i fjø-
set. Det er mye arbeid som skal gjøres, 
meisling av gulv, støping av nytt dekke, såle 
til brannmur skal støpes og nytt toalett skal 
instaleres.  

Vi hadde besøk av Jærbladet som laget en 
flott reportasje over 3 sider om vårt pro-
sjekt. Til og med hele første siden var i bruk. 

Vi vil i første omgang klargjør «magasinet» 
slik at vi kan ta dette i bruk, dette håper vi 
at skal kunne gå i løpet av et par måneder. 
Vi vil deretter lage ferdig første del for så og 
fortsette med del 2 av lokalet. Her skal det 
meisles, settes inn port og vi skal lage kjø-
rerampe på utsiden. Vi har også klargjort 
plass på utsiden til å plasser vår 40 fots 
konteiner. 

Vegger rives i stort tempo 

Meisling og skjæring 

Plantegning over lokalet 

Inngangspartiet på plass 
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Tekst & Foto: Odd Arild Sundsteigen 



Lite gjennomtenkt 

For de fleste så er det nok en kjent historie at 

Volvos entré i sportsbilverdenen ble en lite gjen-

nomtenkt fiasko. Det hele startet da Assar Ga-

brielsson, som var en av Volvokonsernets 

grunnleggere var på rundreise i USA i 1953. 

Forhandlerne ønsket seg nemlig en sportsbil 

som kunne benyttes i markedsføringen i likhet 

med noen andre bilmerker. 

Nytt materiale 

At Gabrielsson hadde oppdaget MG store suk-

sess i USA skal en nok ikke stikke under en stol, 

og at han ble fascinert av nyskapningen Chevro-

let Corvette var åpenbart. Det var jo noe helt 

nytt dette med å støpe biler i glassfiber, og han 

tok seg god tid til å besøke Glasspar, et båtbyg-

geri i California. Hjemme i Sverige var den nye 

B14A motoren i ferd med å bli ferdigstilt, og 

denne ville passe godt i en sportsvogn. 

Designet i USA 

Gabrielsson bestemte seg der og da at Glasspar 

skulle lage karosseriet til den nye bilen. Sjefen 

for Glasspar tegner på stedet den nye P1900, 

uten Volvokonsernets innflytelse. Tegningene 

ble så sendt til Göteborg, hvor tanken var å 

bruke standard deler. Problemet var at det ikke 

var noen eksisterende chassisrammer som 

kunne benyttes, da Volvos egne biler hadde 

selvbærende karosseri. 

Samtidig som det første karosseriet blir flysendt 

til Sverige, reiser en håndfull teknikere til USA 

for å studere glassfiberproduksjonen. Den 

svenske formgiveren er ikke så begeistret for 

designet, og det gjort en del korrigeringer. 

Prøvekjøring 

Så snart den første prototypen var kjøreklar ble 

den tatt på langtur for å finne eventuelle svak-

heter – og det ble ikke avdekket få svakheter… 

Dermed kom ikke produksjonen i gang før i 

1956, hele to år etter først prototype var klar. 

Ramma ble produsert av Motala verkstedet og 

karosseriet av Volvo Penta. Mekanikken ble 

hentet fra PV 444. Egentlig skulle det være et 

lavbudsjetts prosjekt, men Volvo ville tapt peng-

er på produksjonen. 

Ny sjef 

Den nye sjefen, Gunnar Engellau, fikk låne en 

P1900 en helg hvor han tilbakela 750 kilome-

ter. Like etterpå konkluderte han med at dette 

var en riktig dårlig bil med en elendig kvalitet, 

og la produksjonen ned etter kun 67 biler. 

   FFFASCINERENDEASCINERENDEASCINERENDE    LITELITELITE    GJENNOMTENK TGJENNOMTENK TGJENNOMTENK T    

Av Eivind Edvartsen  

Foto lastet ned fra  volvocars.com, forgottenfi-
berglass.com 



Drømmen om en sportsbil  

var ikke død 

Den mest høyrøstede kritikeren av P1900 pro-

sjektet var mannen bak 444 modellen, Helmer 

Petterson. Det var allikevel han som igjen nylan-

serte ideen med en sportsbil. Og av alle ting så 

var det Engellau som foreslo at Petterson denne 

gangen skulle dra til Italia for å få bilen desig-

net. Det ble en del reiser før omsider Engellau 

godkjente tegningene. Senere viste det seg at 

det var Helmer Petterson sønn Pelle som hadde 

tegnet bilen som Engellau godkjente. 

Likevel Italiensk 

Det ble Ghia som fikk i oppgave og ferdigstille 

prototypen til den nye sportsbilen P1800, og 

det var her Pelle Petterson var ansatt. Nå viste 

det seg at det var konflikter, for Ghia var i gang 

med å designe Karman for VW. Dermed måtte 

Frua, ett annet designfirma overta tegningene 

og ferdigstille prototypen. 

Manglende  

produksjonskapasitet 

I Sverige var det ikke produksjonskapasitet, og 

flere alternativer ble diskutert. Til slutt ble det 

Pressed Steel i Skottland som skulle lage karos-

seriet som så ble sendt til Jensen fabrikken. 

Dette var jo egentlig en genial løsning ettersom 

mange av delene var engelske. 

Dårlig kvalitet – igjen 

Denne løsningen med å få den engelske Jensen 

fabrikken til å bygge viste seg å kunne bli en ny 

fiasko. Bilene var fulle av feil og dårlig hånd-

verk, det lå i kortene at dette kom til å bli en ny 

flopp. Dermed ble produksjonen flyttet til Sveri-

ge. 

P 1800 S 

Fra og med 1963 ble bilene produsert i Sverige 

og i takt med tiden blir bilene viderutviklet og 

det dårlige ryktet svinner hen. Det blir produsert 

omkrin 4000 biler i året. I 1966 får den en to-

litersmotor, og i 1969 får den innsprøyting og 

betegnelsen P 1800 E. 

P 1800 fikk de fleste delene fra Amazon, og da 

produksjonen av denne opphørte i 1970 så 

kom den nye modellen P 1800 ES. 

 

### 

1800ES hadde ny design på hekken som de tidligere utgavene av 1800 ikke kunne vise til. Taklinjen 

var forlenget og bilen hadde en profil som minnet mer om en stasjonsvogn. 1800ES hadde økt bagasje-

plass for å gi bedre plass til for eksempel golf- og jaktutstyr.  

Den nye bilen ble kjent som P1800, med senere betegnelser P1800S/1800S og 1800E. Denne nye 

sportsbilen hadde italiensk styling, og produksjonen startet i 1961.  

Tekniske spesifikasjoner 
Modell: 1800ES 

Produsert: 1971–1973 

Volum: 8078 

Karosseri: 2 + 2 seters coupé 

Motor: Firesylindret rekkemotor, overliggende 

ventiler, 1986 cc, 88,9 x 80 mm, 124135 hk. 

Gir: Elektrisk overgir, 4-trinns manuell girkasse 

med girspak på gulvet. 3-trinns automatgir med 

girspak på rattstammen. 

Bremser: Hydraulisk, skivebremser på alle fire 

hjul. 

Mål: Total lengde 438 cm, akselavstand 245 

cm.  

Tekniske spesifikasjoner 
Modell: PV1800/1800 

Varianter: P 1800 S, 1800 S, 1800 E 

Produsert: 1961–1972 

Volum: 39414 

Karosseri: Sedan 2-seter 

Motor: Firesylindret rekkemotor med overlig-

gende ventiler; 1778 cc; 84,14 x 80 mm; 100 

hk ved 5500 o/min, økt i 1968 til 108 hk ved 

5800 o/min. En 2.0-liters, 1986 cc (88,9 x 80 

mm), forgasserversjon kom i 1968, etterfulgt 

av en drivstoffinsprøytet versjon i 1969 som ga 

120 hk. 

Gir: 4-trinns manuelt eller 4-trinns manuelt med 

overgir eller 3-trinns automatisk med gulvmon-

tert girspak. 

Bremser: Hydrauliske skivebremser foran og 

tromler bak, senere modeller hadde skivebrem-

ser på alle hjul. 

Mål: Total lengde 440 cm, akselavstand 245 

cm. 

 

Div.: Denne Volvo-modellen ble berømt for rol-

len i filmen «Helgenen», der helten Simon 

Templar (Roger Moore) kjørte bilen.  
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Motorama utstillingene har i Norge tradisjoner helt 
tilbake til 1975, da den første utstillingen ble arrangert i 
Trondheim. Den gang var det mer rene Amcar –
utstillinger, og tiden på 70- og 80-tallet blomstret inter-
essen for disse bilene veldig. Utstillingene har blitt holdt i 
både Oslo, Trondheim, Bergen og Stavanger, den siste i 
1991 i Trondheim. Nå har Amcar Rogaland tatt opp igjen 
tradisjonen, og inviterte til  Motorama i ny utgave helgen 
2-3.september i Sørmarka Arena. 12000 kvadratmeter ble 
fylt opp med ca. 300 kjøretøyer og noen båter, salgstands, 
firmastands , kafè, samt aktivitetsområde for de minste. 
Forskjellen fra de tidligere Motorama-utstillingene er at 
nå finner du alle typer kjøretøyer her, ikke bare Amcars. 
Mange av de lokale merkeklubbene var representert, bl.a 
Volvo, Opel, Lincoln, BMW, Ford M, Land Rover mm. 
Mangfoldet på utstillingen var veldig bra, det skulle godt 
gjøres å ikke finne noe av interesse her! 
Ca. 3500 besøkende var innom i løpet av helgen, vi håper 
dette gir god nok økonomi til at det blir flere Motorama-
utstillinger i årene som kommer. 

 

Volvoklubben hadde en fint utvalg av modeller på utstillingen, øverst en 

fin 1962 Amazon 4 dørs 

 

Plymouth Superbird er 

vel noe av det villeste 

som har blitt seriepro-

dusert for gatebruk. 

Opprinnelig laget for 

Nascar racing med 

aerodynamisk front og 

kjempevinge bak

Roy Rodvelt fra Egersund eier denne 1970 Superbirden 

 
1958 Dodge, fra tiden da halefinnene var på sitt høyeste. 

Virgil Exner var mannen bak Chrysler-konsernets heftige 

design på slutten av femtitallet. 



SPILEHJULET  3 – 2017 - organ for Gammelbilens Venner 
 

14 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tekst&Foto: Øyvind Flatekvål 

 

Det er sjelden å se en Range Rover serie 1 i så fin originalstand som 

dette. Sigve Hellestø eier denne 1975 modellen med 3.5 liter V8.

To traktorer av vidt forskjellige årganger og formål. Bak er 

Odd Erling Klingsheims John Deere Tractorpuller med 

3500hk.  

Foran to 1924 modeller, Komnick traktor og Neve 

motorsykkel. 

 
 Det var custombilene som dominerte på de første Motorama utstilling-

ene på 70- og 80-tallet. Dette er opprinnelig en 1956 Oldsmobile 

Super 88, bygget om med deler fra bl.a Chrysler, Cadillac, Chevrolet,  Dodge, Pontiac og Packard. John Helge Lien fra Åmli er eier. 

15 

 

 

Over: Frode Oftedals flotte 1932 Packard 902 

Convertible Coupe. 

Til høyre: Norolen på Kylles var på plass med 

både biler, campingutstyr og mange andre 

rariteter fra Rune Lutsi’s utrolige samling 
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Nyttekjøretøy – i Transportens tjeneste

Morris, Austin og Bedford hadde også en del modeller som gjorde 
seg gjeldende med varebiler i ett tonns klassen. I femti og 
sekstiårene  kom det også en del av disse til oss.

Jeg starter med Bedford som også hadde populære større  
lastebiler. 

Tekst Kåre G. Sem.  Bildene er 
hentet fra internett                    

Bedford ble produsert av Vauxhall Motors, som egentlig var eid av General Motors.  

Bedford HC på bildene over, ble produsert fra 
1938 

I 1952 presenterte Bedford CA modell. Det ble 
starten på en større og moderne varebil.

Bilen var på størrelse med de tyske modellene som
kom fra Volkswagen og lignende i Tyskland. 

Bedford M serien var et kommersielt kjøretøy, de 
første modellene ble lagd i 1939. Det var primært et 
4-hjulet chassis laget for å bære en last på 2-3 tonn, 
der også karosseri ble levert for enkelte modeller. 
Det var to akselavstander som ble tilbudt—10' 0" 
eller 11' 11" -- og begge ble levert med en standard 
rekkesekser på 27,34 hk. Bremsene var av Lockheed 
hydraulisk type og det var bremsekraftforsterket drift
på alle fire hjul.

https://no.wikipedia.org/wiki/Chassis
https://no.wikipedia.org/wiki/Bremsekraftforsterker
https://no.wikipedia.org/wiki/Hydraulisk
https://no.wikipedia.org/wiki/Rekkesekser
https://no.wikipedia.org/wiki/Karosseri_(bil)
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Fra gamle dager 

Denne gangen viser vi noen kjøretøyer fra 
Sola flyplass på 1930, 40 og 50-tallet. 
Bildene er fra internett, Facebook-siden «Sola 
før i tiå» 
 
Til høyre: Det har vært mange spesiell 
brannbiler på Sola. Dette er en Henschel fra 
40-tallet. Den tilhørte den militære 
flystasjonen på Sola. 

Tekst: Øyvind Flatekvål 

 

Bussen på bildene over er fra Sola Ruten. REO Speedwagon 1939 modell 36 seter, bygd av Repstad i Søgne. Bussen ble, som vi ser på 
bildet til høyre, delvis ødelagt under krigen, og den fikk nytt karosseri fra Wathne Karosseri i 1948. REO bygde buss og lastebilchassis 
fra 1904 til ca 1990 i Lansing, Michigan. De gikk også under navnet Diamond og Giant de siste årene. Bilde er tatt foran terminalen på 
flyplassen høsten 1939 

 
 
 
 
 
Til venstre:  
En Overland-buss fotografert på Sola, trolig tidlig 
på 50-tallet. Under flyet ser vi den mobile 
brannstasjonen. 
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Nyrebelte på Motorama 
 På Motorama utstillingen i Sørmarka var det også mange flotte 2-hjulinger utstilt. Her er en bildekavalkade fra 
utstillingen. 

 

  
 

 

  

Foto: Gaute Svindland 
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Referat Styremøte 23. August 2017 KL 19.00 

Møtested: hos Trond i Mor Åsesvei 1, Stavanger 

Tilstede var: Trond G. Rasmussen, Odd Arild Sundsteigen, Steinar 
Ødemotland, Frode Michaelsen og Aage Svendsen. 

Referat fra sist styremøte opplest og vedtatt. 

Aktiviteter siden sist: 

Medlemsmøter: Mai, info om LMK stafetten.  

Aktiviteter: Treff på Orre 25 mai, over 70 biler utstillt. Spilehjulslø-
pet 4 juni, 25 biler. Grillfest på Særheim, ca 60 
mann.Vestlandstreffet 10-11 juni i Bergen. Figgjomessen 16-18 
juni, ca 15 biler hver dag. Danmarkstur 23 juli-1 august, 19 biler 
med på tur. Fjordsteam 3-5 august. Minneløpet 12 August, 20 
biler.  

Medlemsmøter/arrangement Høsten 2017: 

Medlemsmøter: August, Leif M. Skare viser bilder fra LMK stafett. 
September, bilradiospesialisten om DAB. Oktober, foredrag om 
Castrol olje. November, Utlodding. 

Hafrsfjordagen: 2 September, Sola flymuseum. 

Tur til veimuseet: 24 September, med tempoklubben, start fra 
rådhuset i Sandnes. 

Grøtfest: Lørdag 2 Desember, hos Per Nysted sitt lokale på Bryne. 

Julebord: 10 Desember, Sola Airporthotell. 

Medlemslokale/museumslokale:Status vedrørende lokaler: Er 
godt i gang med renoveringen.Sponsing: Sjekker mulighet for 
sponsing/sponsor pakker. 

Vestlandstreffet 2018: Sette sammen en komite å finne ett tids-
punkt som passer.Ønsker start og målgang på Særheim. 

Regnskap 2016: Regnskap pr 1/8-17: Opplest og gjennomgått-
Skifte av bank: Undersøker mulighetene. 

Kontingent: Innbetalinger: Pr 23 aug, 13 av 383 har ikke betalt. 

Hjemmesiden: Hvordan blir den tatt imot: Interessen er stigende, 
ca 500-600 besøkende i uken.  

LMK: LMK forsikring, nyheter: Oppsigelse dato er vedtatt. 

Eventuelt: Partytelt: Har sjekket pris på partytelt 

Steinar, referent. 
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Fra og med 1. September har vi ledig plass for lagring/

parkering av biler på MG-låven 

(kaldt lager) 

Pris for sesongen 01.09.17 - 31.08.18 er kr. 4.200,- for 

billengder til og med 4 meter. 

(Se vognkort) pris for større biler etter nærmere avtale 

og kapasitet. 

kjell.reidar.hetland@lyse.net 

+4790799959  

Ledig lagerplass for bil på MG-låven  

 

GRØTFEST 

Vi inviterer til årets julegrøt på Bryne hos Per Nysted sitt 

musikkloft. Dette er en liten uformell tilstelling i førjuls-

stria. Vi vil servere risengrynsgrøt med mandel og noe å 

drikke til. Prisen er satt til kr 50,- pr.person, store som 

små. Det blir underholdning for barna. Vi setter opp 

juletre slik at vi får en skikkelig julestemmning.  

Forhåndspåmelding er nødvendig å kan rettes til 

post@gammelbilen.no eller mobil 45416436 innen 

27.november. 

2.DESEMBER KL 14 PÅ BRYNE 



Nytt fra styret 

 
 

Returadresse: Gammelbilens Venner, 
Postboks 3029 ,  
4095 Stavanger 

 

TERMINLISTE Høst 2017 
Her er en terminliste for høsten 2017 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: 
-16.september: Høstmarked Ekeberg, Oslo 
-16-17.september: Classic Car Show, Trondheim 
-17.september: Banekjøring på Reve. For info kontakt karlkleppe@gmail.com 
-24.september: Felles tur med Tempoklubben til Vegmuseet i Dirdal, avgang kl.10:30 fra Rådhuset i Sandnes 
-26.september: Medlemsmøte kl.19:00, Bryne 
Oktober: 
-8.oktober: Banekjøring på Reve. For info kontakt karlkleppe@gmail.com 
-27-29.oktober: Oslo Motorshow, Norges Varemesse Lillestrøm 
-31.oktober: Medlemsmøte kl.19:00, Bryne 
November:  
-28.november: Medlemsmøte kl.19:00, Bryne 
 Desember: 
-2.desember: Grøtfest på Bryne kl 14:00 Påmelding innen 27.november  til post@gammelbilen.no eller mobil 45416436  
-10.desember: Julebord på Quality Airport Hotell kl.15:00 
 
Det tas forbehold om feil datoer og evnt. endringer. Terminlisten vil bli oppdatert jevnlig for mest mulig riktig informasjon. Tips 
om treff og arrangementer som bør være med i listen mottas med takk. 
Send en mail til: admin@gammelbilen.no  
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