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Sommeren er ikke bare kjøresesong 
for oss som driver med gamle 
kjøretøyer, det er også tid for ferie 
og reiser. Mange av oss får med oss 
noen arrangementer for klassikere på 
turen, enten planlagt eller tilfeldig. I 
dette nummeret av Spilehjulet kan 
du lese om Mille Miglia i Italia hvor 
Rune Omarstrand har vært på tur, 
samt fra loppemarked  i London som 
undertegnede tilfeldigvis oppdaget 
på tur i slutten av april. 
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Forsidebildet på dette nummeret har Tolleiv Hølland tatt på tur 
Frankrike. Skal du på tur i sommer og får med deg noe som kan 
være interessant for Spilehjulets lesere, så er det bare å sende det 
til redaksjonen. Enten det er fra et arrangement eller bare et 
tilfeldig kjøretøy på gata. 
 
Mangeårig redaktør og redaksjonsmedlem Kåre Sem ønsker nå å 
avslutte som skribent i Spilehjulet. Vi takker Kåre for arbeidet 
han har lagt ned både som redaktør og som skribent for 
nyttekjøretøyer! 
Vi ønsker å fortsette med stoff om  nyttekjøretøyer i bladet, så 
hvis noen av dere medlemmer har lyst til å bidra med noe, enten  
fast eller sporadisk, ønsker vi det hjertelig velkommen. 
 
Hvis du har stoff til neste nummer av Spilehjulet så er deadline 
7.september. Ha en fin sommer!                                                       
Øyvind 
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Nå er det sommer og da går alt så mye bedre. Vi har 
hatt flere arrangementer nå i vår. 1.mai på Jærhagen 
og Kvadrat med god oppslutning tross været. Vi måtte 
dessverre avlyse vårt fast treff på Orre pga. store ned-
børsmengder, det var den eneste dagen det var regn i 
mai måned. Vi har hatt årsmøte med gjenvalg på de 
som var på valg. Vi har arrangert Spilehjulsløpet for 
fjerde gang, denne gang med litt liten oppslutning, hå-
per at det bedrer seg til neste år. Vi har jobbet jevnt og 
trutt på Særheim, det begynner å ta form som et bilmu-
seum. Vi vil her trenge noen som kan ta ansvar for kjel-
leretasjen, det være seg alt i fra klargjøring til drift av 
denne etasjen, gi oss beskjed hvis du føler for dette. 
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Vi ønsker alle nye medlemmer hjertelig velkommen 
og vi håper at vi ser dere på våre arrangement. 

Det er flere som skal på turer treff denne sommeren, 
ta noen bilder og lag litt tekst, alltid kjekt å lese om 
andres opplevelser og erfaringer. Vi skal i august ar-
rangere årets Vestlandstreff, samtidig som vi skal 
gjenåpne Rogaland Bilmuseum. 
Årets grillfest står for tur, det blir på Særheim med 
start kl. 1800, husk å ta med noe å sitte på, vi holder 
mat og drikke. Ellers blir det minneløp 4.august og 
Hafrsfjorddagen 26.august. Håper at flest mulig har 
anledning til å delta på våre arrangementer. 

Med gammelbil hilsen Odd Arild 
 

• Christof Schätz, Rennesøy 
• Sæland 19 DA, Ræge 
• Sveinung Rage, Stavanger 
• Sigmund Mellemstrand, Bryne 
• Tonje E. Grindheim, Haugesund 

• Rolf Grindheim, Haugesund 
• Morten Corneliussen, Råholt 

 VESTLANDSTREFFET 
Årets begivenhet nærmer seg, Vestlandstreffet 2018. Påmeldingen gikk litt tregt til å begynne med (på-
meldingsansvarlig var litt bekymret en tid) men vi er nå opp i over 70 deltagende kjøretøy. Alltid hyggelig 
å se at så pass mange fra Bergen kommer ned til oss. Forberedelsene er i rute og vi forventer en flott og 
spennende helg med mange flotte kjøretøy. Årets nyhet er fredagscruising, og det er overaskende mange 
som ønsker å være med, en god del av postmannskapene blir også med på den turen. Deltagerne har mye å 
glede seg over i denne helgen. Flott løp, middag i museumslokaler sammen med flotte veterankjøretøy og 
offisiell gjenåpning av Rogaland Bilmuseum, her får vi storfint besøk av samferdselsminister Ketil Solvik-
Olsen og varaordfører i Klepp. Presse og TV blir også invitert.  
Komiteen har lagt ned et stort arbeid for at det skal bli en minnerik helg blant deltagerne. 

De siste 7 uker har vært helt topp, hvilket 

vær vi har hatt. De fleste har nok benyttet 

veteranene mest mulig, av erfaring så vet vi 

at det ikke varer evig (det fine været altså) 



Hvilken ramme det ble rundt Spilehjulsløpet det-
te året, kjempe sommervær med over 25 grader, 
bedre kan det ikke bli. Vi inviterte for fjerde 
gang til løp for kjøretøy eldre enn 1940. Det var 
litt dårligere oppslutning enn tidligere år, ulikt 
hva årsaken var. Det var 12 biler og 1 motorsyk-
kel som stilte til start. Ruten dette året var lagt 
opp til ca. 3,5 mil og med ulikt terreng fra flat 
Jæren til høy Jæren. Ruten var merket med piler 
pluss at det var kjørebeskrivelse utlevert. Det er 
alltid kjekt å se at stadig fler kler seg i tidsriktig 
bekledning.  Årets jury valgte Otto og Berit til å 
ha den mest tidsriktig og samstemte bekledning. 

Det var som sagt meget varmt under løpet, kjøre-
tøyene klarte seg bra, men de som satt inni bilene 
var nok litt mer kokte. 

Det var lagt inn praktisk post (pause) underveis. 
Det er alltid like store diskusjoner med oppgave-
ne, det er ikke alt Google har svaret på. Etter 
målgang på Særheim var det satt frem litt å bite i 
sammen med kaffe og kald saft. De fleste tok seg 
en runde inne på museet å kikket hvordan det 
var blitt (og gledet seg til det var ferdig). 

Det måtte loddtrekning til for å kåre en vinner, 
årets vinner ble Arne Holme, med Olav Pettersen 
på andre plass og Tor Torkelsen på en flott tred-
je plass. Da sier vi på gjensyn til neste år. 

Tekst: Odd Arild Sundsteigen Foto: Lars Flatekvål/Odd Arild 
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Vinneren av løpet, Arne Holme og hans Buick 1934 

Praktisk post underveis 

Det engelske alibi blant alle amerikanere 
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Her og fru Helland, vinner av beste tidsriktig bekledning 

Flott REO 1927, eier Olav Pettersen 

Tor Torkelsen sin flotte Ford 1929 



Museet begynner å ta form, slik lyder overskriften, og 

det gjør det virkelig. Mesteparten av arbeidet er nå 

gjort, det gjenstår brannsikring og montering nødlys, 

dette er krav som må være i orden for at vi skal få 

brukstillatelse på bygget. Vi har igjen en del vasking 

av maskiner og utstyr som står utstilt i verksteds av-

delingen. I radiorommet er det fult opp med radio, 

TV, mobiltelefoner, kamera og diverse ting, alt i flotte 

monter og hyller. 

Magasinet er klart, her gjenstår kun montering av 

prosjektor i taket. Kjøkkenet har alt av utstyr som 

trengs. Utvendig skal det renskes opp og det vil bli 

oppmerkede p-plasser slik at vi får maksimalt utnytel-

se av plassen. Vår store lagercontainer er på plass, 

ryddet og klar til drift av museet.  

Når det gjelder kjøretøy så har vi det stort sett under 

kontroll, noen endringer vil det nok bli underveis. Vi 

vil få en grei inntekt på utleie av utstillingsplasser.  

Kjelleren blir i disse dager tømt og vi kan i høst be-

gynne med vasking og klargjøring til utleieplasser og 

et lite ungdomsverksted. Vi trenger i den anledning en 

kjellermester som kan ta styringen av klargjøring og 

drift av denne delen av Rogaland Bilmuseum. 

Åpning av museet er satt til 11.august kl. 1600. 

Tekst: Odd Arild Sundsteigen Foto: Arne Holme/Odd Arild 
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Museets eldste bil blir satt på plass 

Mobiltelefon  

Modellbiler må en ha!! 

Radio rommet 



MINNELØPET LØRDAG 4.AUGUST KL 1000 FRA SÆRHEIM 

Vi har gleden av å ønske velkommen til det syvende min-
neløpet. Vi vil start fra klubblokalet på Særheim 
(Postvegen 212 Klepp Stasjon). Løpet blir et ordinært tur-
løp med innlagt is pause og oppgaver som skal løses un-
derveis. Det blir ca 6 mil lang løype med målgang på Sær-
heim. Det vil bli servert noe å drikke pluss kaker etter lø-
pet. Årets løp går for det meste i innlandet, med utsikt 
over havet. 

Som vanlig så er det premie til beste mann. Premieutde-
ling blir rett etter løpet. Det vil også være mulighet for å 
snikk titte på museums utstillingen 1 uke før offisiell åp-
ning. Håper at så mange som mulig har anledning til å del-
ta. 

Skulle du trenge flere opplysninger ta kontakt med Odd 
Arild på mobil 45416436. 
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Utvendige vinduer blir dekorert 
med motiv av gamle biler 

Motorsykler til venstre og 
verkstedet rett frem 



I flere år har det i  den frittstående MG-klubben, som holder til 

på Soma - Rogaland MG Center, vært snakk og sterke ønsker om 

en større tur langs Vestlandet. Turen burde inneholde både 

kystlandskap og «spektakulære» veier for små sportsbiler. 

Og endelig, i år klarte vi å få det til. 

Turen startet søndag 27. mai med Fjordline fra Risavika til Ber-

gen. En deilig frokost ombord var en god start på dagen, som 

ikke innebar den lange kjøreturen. Kun fra kaiside til kaiside i 

Bergen. Fjordline la til på den ene siden av kai piren og Hurtigru-

ten på den andre siden. 

En flott dag ble det i Bergen, hvor de fleste slo seg ned i nærhe-

ten av Torg allmenningen og nøt det fantastiske sommerværet. 

På ettermiddagen gikk vi ombord på Hurtigruten og nøt en deilig 

middag etter at vi hadde installert oss i lugarene som vi skulle ha 

på veien opp til Kristiansund. Etter middagen måtte vi kjøre bile-

ne ombord i Hurtigruten. Da erfarte vi at båten ikke var bygget 

for biltransport. Denne operasjonen, ombordkjøring for 17 biler, 

hvorav 9 MG-er, tok nær på 2 timer. 

Mandagen tilbrakte vi ombord på Hurtigruten, de fleste våknet i 

Måløy, med både frokost, lunsj og middag i løpet av dagen. Det 

fantastiske sommerværet gjorde at vi stort sett satt på dekk bå-

de over Stadt og Hustadvika. Ved ankomst Kristiansund var det 

bare å kjøre rett til hotellet for litt hvile før vi neste dag skulle 

begynne på den virkelige kjøreturen. 

Første kjøredag gikk via Atlanterhavsveien til Molde og videre til 

Åndalsnes. Etter en lunsjpause med fortæringen av nistepakke 

og medbrakt tilbehør, kjørte vi opp Trollstigen. Med unntak av 

en tysk bobilturister som tydelig ikke forsto vitsen med veginn-

rettingen  og skiltet M (møteplass), gikk turen opp Trollstigen 

som smurt. Litt varme motorer som syntes det var godt å få hvi-

le på toppen, men ingen koking. Både «driver» og «co-driver» 

syntes det var fint med en pause på platået over Trollstigen, 

med flott utsikt over veien under vi nettopp hadde kjørt.  

Så gikk turen videre over fjellet og ned til Geiranger. Igjen bratte 

bakker og skarpe svinger, men denne gangen nedover. Første 

kjøredag endte på Utsikten Hotell i Geiranger med god middag 

og hyggelig prat på terrassen utover kvelden. 

Onsdag gikk turen med ferje til Hellesylt. Derfra kjøret vi til Øye 

og ærverdige Union Hotell for en bedre lunsj. Så snudde vi, og 

kjørte tilbake den flotte Norangdalen, via Hellesylt til Stryn og 

Loen, som var dagens endepunkt. På hotellet fikk vi en god 

ettermiddag som tillot både bading og en liten strekk. 

Torsdag gikk turen videre, denne dagen med en liten handlet-

opp i Utvik, før vi i samlet flokk kjørte videre til Sogndal og Sol-

vorn. Denne dagen soppet vi på legendariske Walaker Hotell. 

Etter litt forfriskende bading og noe godt i glasset på terrassen, 

kunne vi gå til bords og nyte en flott middag som ble servert på 

en måte som stod i stil med hotellets tradisjoner. Det er 

9.generasjon som nå driver dette hotellet som har vært i konti-

nuerlig drift siden det ble startet tidlig på 1800-tallet. Etter mid-

dagen tok dagens hotelleier og direktør oss med på en liten 

kveldsvandring blant hotellets mange gamle og vakre bygninger. 

Fredag kjørte vi så videre til Lærdal, over fjellet til Aurland og så 

ut til Flom. Turen over fjellet fra Lærdal til Aurland er nesten en 

norgesreise i seg selv, med bratte bakker, trange svinger, fantas-

tisk fjellvidde og utsyn over dype fjorder. 

Så begynt vi å nærme oss turens slutt. Lørdag gikk turen videre 

fra Flom, tok vi et kaffestopp på Stalheim Hotell før vi kjørte ned 

Stalheimskleiva til Voss, hvor vi nøt en bedre lunsj på en av tur-

deltakerne sitt deilige sommersted. Etter den gode lunsjen, og 

en kvil i hagen, gikk turen via Kvandal med ferje til Utne. Utne 

ble turens siste Hotellovernattinger. Det historiske Utne Hotell 

bød på en fin opplevelse både hva gjelder mat og kultur. 

Siste kjørestrekk var via Ryfylkeveien, som de fleste av leserne 

sikkert kjenner like godt som sin egen lomme. Fra Utne vida Od-

da og Røldal til Suldal, Erfjord til Nesvik. Videre fra Hjelmeland til 

Årdal og Tau. På strekket fra Suldal tok vi etter hvert avskjed 

ettersom deltakerne valgte ulike veier tilbake til Vindafjord, 

Stavanger, Høle, Sandnes, Bryne og Sirevåg.  

Denne bilturen må være noe av det flotteste som det er mulig å 

oppleve. det hadde nok ikke vært det samme å kjøre denne ruta 

med kaldt og regnfullt vær. Å kunne kjøre på denne måten i T-

skjorte og kortbukse, og ikke minst godt vennskap ,en hel uke er 

bare fantastisk. 

Tekst: Kjell Reidar Hetland 

Foto: Diverse MG deltakere 
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Geiranger 

Trollstigen 

Stalheimskleivene 
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I	lokalene	til	et	gammelt	lakkerings‐
verksted	på	Storhaug	i	Stavanger	
ligger	et	spennende	verksted.	Der	
holder	Bjørn	Grannes	til	og	han	
driver	med	overflatebehandling	og	
restaurering	av	fortrinnsvis	klassiske	
biler.	Han	har	lang	erfaring	innen	
karosseri	og	lakkarbeid	og	lager	det	
av	karosserideler	som	ikke	er	å	få	
tak	i.	Det	er	høy	kvalitet	på	arbeidet	
og	han	har	jobbet	med	Jaguar,	
Porsche,	Ferrari	mm...Men	jo	mer	jeg	
snakker	med	ham	forstår	jeg	at	han	
er	en	ekte	entusiast	som	liker	å	beva‐
re	og	gjenskape	klassiske	og	histo‐
riske	kjøretøy	uansett	merke.		
	
Bjørn	Grannes	samarbeider	med	
Rogaland	Classic	Car	Services	(se	
Facebook	for	info.	og	bilder)	som	tar	
alt	innen	interiør.	For	tiden	har	
Bjørn	flere	store	prosjekter	men	han	
tar	gjerne	imot	mindre	oppdrag	på	
klassiske	biler	og	motorsykler.			
	
Tlf.	94225077,	www.grannes‐
overflate.no	e‐post:	bjorn@grannes‐
overflate.no		
Adr.	Krossgata	26,	4015	Stavanger.	
	
Grannes	overflateteknikk	bruker	en	
skånsom	metode	for	å	rengjøre	
materialer.	Ved	«Soda	blasting»	som	
er	«sandblåsing»	ved	bruk	av	Natron	
fjernes	alt	overflatisk	lakk	og	smuss	
uten	at	grunnmaterialet	blir	skadet.	
Han	er	mobil	med	dette	utstyret	og	
kan	fjerne	«tagging»	o.l.	se	mer	på	
firmaets	hjemmeside.	
	

	

Verkstedsbesøk hos Grannes overflateteknikk. 

 
Over: På verkstedet står en 1964 ½ Ford Mustang cab. som er lakkert sort og som skal få 

nytt interiør.   

Bjørn Grannes tar alle typer restaureringer og lakk jobber og han har også kompetanse på 

interiørarbeid. 

 

Under: Ford Escort MK 1 1969 1300 

Tekst&Foto:Gaute Svindland 
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Verkstedsbesøk hos Grannes overflateteknikk. 

Over: Alfa Romeo GT 1750 Junior på 118 hk 

Under: Porsche 911 Targa 1971 mod. 2,2 ltr. 124 hk - 206km/t 

 

 

 
Over: VW Boble 1965 



I 1890 årene begynte utviklingen av skive-

bremsene i England, og allerede i 1902 

lyktes Lanchester cars å levere biler med 

skivebremser. Bremseklossene var av kop-

per, men dårlige veier og støv medførte 

hurtig slitasje og det hele var heller proble-

matisk løsning. 

I løpet av andre verdenskrig ble igjen skive-

bremsene videreutviklet og da i tanks og 

fly. Daimler hadde benyttet Girling skive-

bremsene til sin Armored Car, og årsaken 

var rett og slett mangel på plass til konven-

sjonelle trommelbremser. 

Tyskeren Hermann Klaue tok patent på 

skivebremsene i 1940, og leverte hjul med 

skivebremser til flyet Arado Ar 96 og Tiger 

tanks. 

Så i 1950 kom Crosley Hot Shot som hev-

des og være de første serieproduserte bile-

ne med skivebremser utviklet av Goodyear, 

men suksessen varte ikke lengre en 6 må-

neder før de gikk tilbake til trommelbrem-

ser. Omtrent samtidig kunne Chrysler leve-

re noen unike skivebremser, men her var 

det selve skivene som ekspanderte og ikke 

kalipere som klemte. Det var kostbare grei-

er som nok trengte en del vedlikehold. 

Racing 
Først på ”banen” og racing var BRM Type 

15s i 1951. For så vidt en spektakulær bil 

med en V16 motor på 1,5 liter, 500 hester 

på 12.000 omdreininger. Og lyden - som 

12.000 sinte veps når den lunefulle moto-

ren fant ut at den skulle fungere…  

Dunlop hadde omsider utviklet pålitelige 

skivebremser, og Jaguar vant Mans 24 

timers løpet i 1953 med sin D-type som da 

hadde disse skivebremsene. Og det var vel 

først da skivebremsene utbredelse ”skjøt 

fart” - om en kan bruke det uttrykket om 

bremser. 

Masseproduksjon 
Den virkelig masseproduserte bilen med 

skivebremser var Citroën DS som ble lan-

sert i 1955. Skivene var plassert inne ved 

girkassen og differensialen, noe som ga 

bedre kjøling. Bremsene var drevet av et 

sentralt hydraulikksystem som i tillegg had-

de variabel fjæring med hydraulikk-kuler og 

servostyring. Bilen hadde en hel del andre 

nyvinninger og var langt ut for sin tid. Om-

kring 1,5 millioner biler ble produsert i lø-

pet av 20 år. Så naboens påstand om at 

Volvo var først ute med skivebremser som 

standard var det lite hold i, men trepunkts 

bilbelter er en annen sak. 

Etter at Citroën hadde lansert sin DS, så 

gikk det ikke lenge før andre fulgte etter. 

Først Jensen 541, Triumph TR3, men ski-

vebremser var liksom forbeholdt sportsbi-

ler den gang. 

Amerikanere 
Det virket som om amerikanere hadde lite 

tiltro til skivebremser, for det gikk et helt 

tiår før de presenterte sin først serieprodu-

serte bil, Studebaker Avanti i 1963, så kom 

Rambler Marlin i 1965. Chevrolet Corvette 

Stingray kom med skiver på alle fire hjul, 

også i 1965. 

Utvikles fortsatt 
Opp gjennom årene så har det blitt eksperi-

mentert en del med forskjellige materialer. 

Skiver er fortsatt i dag hovedsakelig i stø-

pejern, også kalipere i støpejern og alumi-

nium. De asbest baserte klossene har blitt 

byttet ut med langt mindre farlige materia-

ler etter at det ble kjent at asbest er kreft-

fremkallende. 

Det er blitt forsøkt med rustfrie skiver, og 

på kostbare superbiler finnes det karbon-

baserte og porselenbaserte skiver. Noen 

har såkalt ”flytende” skiver hvor selve ski-

va holdes løst/fast mot navet. 

Fortsatt  tromler bak 
Det har vært en del meninger for og i mot 

skiver bak. Men med tanke på håndbrem-

sen så er det rimeligere og enklere å pro-

dusere med tromler bak. Med skiver så 

krever håndbremsmekanismen en del mer 

vedlikehold, og dessuten så er det ikke 

behov for så stor bremseeffekt bak. I dag 

leveres knapt noen biler med annet enn 

skivebremser foran.  
### 

   FFFASCINERENDEASCINERENDEASCINERENDE    ———    SSSKIVEBREMSERKIVEBREMSERKIVEBREMSER    

Opp gjennom årene har jeg gått i den villfarelse etter å ha blitt fortalt at det var Jaguar som fant opp skive-

bremsene på femtitallet, og så var jeg blitt fortalt at på sekstitallet kom Volvo som den første bilen med skive-

bremser som standard. Men historiene er langt i fra sanne og langt eldre enn som så. 

Dunlops legendariske bremsekaliper 

Av Eivind Edvartsen  

Foto lastet ned fra  wikipedia.com, pinterest.com 



Modellbiler 

Skivebremser 

på en RC bil, ca 

30mm i diame-

ter. 

Allerede i 1902 hadde  

Lanchester skivebremser, 

men suksessen ble kortvarig.  

Crosley Hot Shot 1951 

hevdes og være de første 

serieproduserte bilene 

med skivebremser. Men 

her ble også suksessen 

kortvarig  

Daimler hadde benyttet 

Girling skivebremsene til 

sin Armored Car i 1939 

Arado Ar 96  
Tyskeren Hermann Klaue tok 

patent på skivebremsene i 

1940, og leverte hjul med 

skivebremser for Arado Ar 

96 og Tiger tanks.  

BRM var først på 

”banen” med skive-

bremser i 1951.  

For så vidt en spek-

takulær bil med en 

V16 motor på 1,5 

liter, 500 hester ved 

12.000 omdreining-

er.   

Jaguar vant 

Mans 24 timers 

løpet i 1953 

med sin D-type 

som da hadde 

Dunlop skive-

bremser. 

Citroën DS 1955 

Skivene var plassert 

inne ved girkassen. 

Bremsene var drevet 

av hydraulikk som i 

tillegg hadde fjæring 

med hydraulikk-kuler 

og servostyring.  

Studebaker Avanti 
Det gikk et helt tiår 

før amerikanerne 

lanserte sin første 

bil med skivebrem-

ser i 1963. 

Ferrari F430 

Challenge 

Karbon for-

sterket 

skiver 

Mercedes Benz 

AMG karbon 

keramiske 

bremser. 

Porsche Carrera S 

kompositt keramis-

ke bremser. 

Triumph 

Speed Triple 

Radialt-

monterte 

kalipere og 

flytende ski-

ver.  

Formula One 

Ikke uvanlig 

at bremsene 

gløder. 
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Loppemarkeder og bagasjeroms-salg er populært blant  
mange bilentusiaster, enten det dreier seg om dele-
markeder eller rent antikvitet- eller loppemarked.  
Like ved King’s Cross i London arrangeres det Classic 
Car Boot Sale flere ganger i året. Arrangementet er en 
kombinasjon av loppemarked og treff for klassiske 
kjøretøyer. Det er lite bildeler som selges, det er mest 
gamle klær, litteratur, vinylplater, radioer, verktøy, 
leketøy, plakater og skilter m.m. Alt midt i blant 
klassiske biler, motorsykler og scootere. Her er noen 
bilder fra markedet siste helgen i april. 
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Tekst & Foto: Øyvind Flatekvål 
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Når våren kommer åpnes garasjedørene og mange 
motorsykler trilles ut fra vinterdvalen. Det dukker stadig 
opp «nye» sykler på veiene og mange har brukt utallige 
timer og penger for å bygge en sykkel med et personlig 
preg. 
 
Cafe racere og «scramblere» i alle mulige varianter bygges 
for tiden og det er delte meninger om hvor er riktig det er å 
«ødelegge» klassiske originale motorsykler.  
 
«Originalpolitiet» reagerer ofte kraftig i sosiale medier når 
folk kapper i rammer og bytter ut deler. Mange bygg er 
forbedringer fra originalen med modernisering av bremser, 
gaffel, bak-sving, tenning/el. anlegg o.l. Dette gir sykkelen 
en forbedring av kjørekomfort og ofte utseende. Batterier og 
store kveiler med ledninger var ofte utfordringer i bygge-
prosessen for noen år siden. Dette problemet er i dag løst 
med elektronikk og batterier som tar lite plass. 

Tekst & Foto:Gaute Svindland 

Eieren av BMW R75/5 1971 modellen på bildene under har brukt vinteren til full overhaling av alt unntatt motor. Denne 
sykkelen er han tredje eier til og sykkelen har alltid vært registrert. Felgene har fått nye rustfrie spiler, alle lager er skiftet, 
alle oljer er skiftet, nytt originalt eksosanlegg er innkjøpt fra Tyskland osv............Det ligger mange timer bak en slik 
«restaurering» og det er kjekt å se at en flott  klassisk original sykkel blir bevart og kommer på veien igjen. 
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BMW R75/5 
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Mille Miglia 2018 
 
Kona og jeg hadde lenge planlagt en tur til Italia i tidsrommet 
17.- 20. mai, og vi valgte og bo i Lucca. Denne byen har vel 
Italias best bevarte bymur, ca 4 km lang og 10-20m bred. 
Mange benytter den til sykling, spasertur og jogging . Det er 
asfalt i midten, så det er fullt mulig å kjøre bil oppå selve 
muren. 
Fredag 18. mai skulle vi gå «muren rundt». Jeg ble overrasket 
da jeg så 10 veteranbiler parkert på en liten plass i starten. Hva 
var dette? En ung skoleelev hjalp faren med å oversette. By 
muren var en del av strekningen på årets «Mille Miglia», ca 
400 biler årgang 1927-1957 ville kjøre her i tidsrommet 1530-
1730. Dessuten skulle det være en parade med ca 250 Ferrari 
kl 1300. Dette ante jeg ikke da jeg dro hjemmefra. Ingen 
hemmelighet at vi tilbrakte noen timer på bymuren denne 
dagen! Det var flere utstillinger nedover muren, kanskje ca 
100 eldre biler totalt.  
«Vorspielet» med 250 Ferrari var morsomt, og fullt med lyd, 
men selve løpet senere skulle bli en opplevelse. Dessverre fikk 
jeg ikke tatt så mange foto med mobiltelefonen, men selve 
stemningen med jublende italienere, lukt og ikke minst lyd kan 
ikke beskrives. Helt fantastisk! Jeg er ganske saklig, men det 
er ikke hver dag du ser en slik samling i bevegelse, og de 
kjørte ganske heftig med tilskuere 1 meter unna! Hva sier du 
om flere O.M, 15-20 førkrigs Alfa Romeo, 5 stk Bugatti, 
Blower Bentley, 2(!) stk 1929 Mercedes SSK(den ene med 
kvinnelig sjåfør), ca 5 Nash Healey for ikke å glemme 17 
Mercedes Gull Wing!  2stk Zagato Fiat 8V(2 liter V8, bygget i 
114 eks) var et uvanlig syn, men her var det også en 1955 
Mercedes 180D fra Nederland. Kontrastene er store! 
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Tekst & Foto: Rune Omarstrand 
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Tilbake til Mercedes Gull Wing. Etter å ha stått langs kanten 
med øynene fulle av inntrykk, ble det et ledig bord på en kafe 5 
m unna traseen. Vi tok en kaffe, og 5 minutter senere stanset 
det en rød Gull Wing foran oss. Sjåførene fra Mercedes museet 
hadde en liten «pit stop», og bilen stod utstilt langs løypa med 
måkedørene åpne. Som den beskjedne nordmann jeg er, gikk 
jeg bort til bordet deres og sa at bilen stod med hovedlysene 
på. Sjåføren takket, og jeg måtte bare kikke inn i bilen og 
fotografere så mye jeg ville. Dette var en av de eldste de 
utgavene, chassi nummer 14, og utstilt på Earls Court Motor 
Show i 1955. Mettet av inntrykk gikk vi hjemover til en liten 
hvil, før det ble nok en middag i deilige Italia. 

 

Fra gamle dager… 

1950 Mercedes Benz 170 på kaien i Sandnes. Årstall er usikkert, men i 1965 var L-19887 registret på Gabriel Herigstad 



Referat årsmøte 20.mars 2018 
Møtested: Særheim 
Antall oppmøtte: Ca. 35 stk. 

Agenda: 

Åpning, styret ønsker velkommen: Styret åpnet og øns-

ket velkommen. 

Godkjenning av innkalling, valg av ordstyrer og referent: 

Innkallingen, valg av ordstyrer og referent ble god-

kjent. 

Årsberetningen fra 2017 ble opplest og godkjent. 

Regnskap for året 2017: Regnskapet fra 2017 ble opp-

lest og godkjent. Litt underskudd pga. ombygging av 

museumslokalene på Særheim. 

Innkomne forslag: Det var ikke kommet inn noen nye 

forslag. 

Valg v/valgkomiteen: Valg av Sekretær og Formann. 

Steinar Ødemotland ( sekretær) Odd Arild Sundstei-

gen (formann), begge tok gjenvalg og dette ble god-

kjent. 

Innsatspokalen for 2017 gikk til: Gøran Christiansen og 

Arthur Fjermestad, begge fikk diplom og pokal. 

Steinar, referent. 
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  TERMINLISTE HØSTEN 2018 

Her er terminlisten for resten av 2018. Husk at det 
hver søndag kl 12 til kl 14 er Søndagskafe på Sær-
heim. I sommerhalvåret er det kjøretur med Cab & 
Co hver onsdag kl 1800 fra Rådhuset i Sandnes. 

Juni: 

• 23.juni: Sjøormløpet, Seljord 

• 26.juni: Grillfest på Særheim, se info i bladet 

August: 

• 4.august: Minneløpet, start Særheim, se info 

• 10—12 august: Vestlandstreffet, Bryne-
Særheim 

• 11.august: offisiell åpning av museet kl. 1600 

• 26.august: Hafrsfjorddagen Sola Sjø 

• 28.august: medlemsmøte Særheim kl 1900 

September: 

• 8-9.september: Motorama 2018, Sørmarka 
arena. Arr: Rogaland Amcarklubb 

• 22.september: Høstmarked Ekeberg, Oslo 

• 23.september: Felles tur til Vegmuseet i Dirdal 

• 25.september: Medlemsmøte Særheim kl 19 

Oktober: 

• 30.oktober: Medlemsmøte på Særheim kl 19 

November: 

• 27.november: Medlemsmøte  med utlodding 
på Særheim kl 19 

 

Det tas forbehold om feil datoer og eventuelle end-
ringer. 

Har du fått ny adresse/mail/mobil? 

Vi får stadig blader/brever i retur med påskrift 

feil adresse etc. Det er viktig at dere sender 

oss deres nye adresse eller mailadresse, har 

du fått ny mobil, husk å  gi oss beskjed om 

nytt nummer. 

Vi bruker mye mail i våre utsendelser til med-

lemmer, får du ikke mail fra oss, send oss en 

beskjed på SMS 45416436 eller 

post@gammelbilen.no 
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Referat Styremøte 6.Mars 2018 

Møtested: Særheim 
Tilstede var: Trond G. Rasmussen, Odd Arild Sundsteigen, Stei-
nar Ødemotland, Arnt Frode Michaelsen og Aage Svendsen. 
Referat fra sist styremøte opplest og vedtatt. 
Aktiviteter siden sist: 

Medlemsmøter: Januarmøte ca 70 personer møtte opp, 
serverte pizza og hadde omvisning i nye lokaler. Fe-
bruarmøte ca 65 personer møtte opp, hadde foredrag 
av IF Forsikring. 

Aktiviteter: Julebord 10 Desember, ca 50 personer møtte 
opp. 

Medlemsmøter/arrangement Våren/sommeren 2018: 
Medlemsmøter: Mars, årsmøte. April, foredrag av bulke-

spesialist. Mai, foredrag om olje fra Castrol. Juni, Grill-
fest. 

Årsmøte: 20 Mars, formann og sekretær står på valg. 
Orretreffet: Kristihimmelfartsdag 10 mai på orre. 
Spilehjulsløpet: Start og målgang på Særheim, 2 juni. 
Minneløpet: 4 August, start og målgang på Særheim. 
Vestlandstreffet: Åpning av museet, mer info er sendt ut. 

10-12 August.  
Medlemslokale/museumslokale/Særheim: 

Status museet. I rute, snart klart for å innrede lokalene. 
Inntekter museum, hvordan organisere dette: Ser på for-

skjellige muligheter for å tjene penger, bla utleie. 
Søke om økonomisk støtte: Har søkt Klepp kommune og 

Klepp sparebank. 
Dugnader: Har vært god deltakelse, men mange gjengang-

ere. 
Museumskomite: Lage en museumskomite med 3-5 perso-

ner. 
Regnskap 2017:  

Lage budsjett for 2018. 
Prøve å få sponsorer. 

Kontingent:  
Hvordan er innbetalingen: Flere som ikke har fått giro. 
Lage medlemskort på mail sammen med utsendelse av 

giro, eller annet alternativ til medlemskort. 
Vurdere å lage medlemskort for husstandsmedlemmer. 

Innsatspokal 2017. 
Innkommet forslag-styrets innstilling: Har kommet inn fle-

re gode forslag. 
LMK årsmøte: 

LMK årsmøte 7 april på Gardermoen, hvem reiser: Trond 
og Odd Arild. 

LMK forsikring, hva er styrets anbefaling?: Gå over til IF sitt 
tilbud gjennom LMK. 

Eventuelt: 
Styremøter, hvor ofte, sette opp datoer for hele året: 5-6 

Møter i året. 
Steinar, referent. 

Referat Styremøte 22.Mai 2018  

Møtested: I klubblokalet på Særheim 

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

Referat fra sist styremøte opplest og vedtatt. 

Aktiviteter siden sist: 

Medlemsmøter: Mars årsmøte, 35 oppmøtte. April, foredrag om 
LMK ca. 50 oppmøtte. 

Aktiviteter: 1. Mai treff på Jærhagen, godt oppmøte. Orretreffet 
ble dessverre avlyst pga. regn. 

Medlemsmøter/arrangement Sommer/Høst 2018: 

Medlemsmøter: Mai, foredrag om Classicfinder. Aug/sep/okt, 
bilhuset? 

Spilehjulsløpet: Start og målgang på Særheim, 2 juni. 
Grillfest: Grillfest på Særheim 26/6. 
Minneløpet: 4 August, start og målgang på Særheim. 
Vestlandstreffet: Åpning av museet, mer info er sendt ut. 10-12 

August. 
Hafrsfjorddagen: Hafrsfjorddagen blir arrangert 26 August. 
Vegmuseet: Besøk på vegmuseet sammen med Tempoklubben 

23 September.  

Medlemslokale/museumslokale/Særheim: 

Status museet: I sluttfasen, god tilgang på biler. 
Inntekter: Leie ut møtelokalene. Høyne prisen litt på inngangs-

penger. Ordne med Vipps. 
Museumskomite: Vi er pr i dag 3 stk. 
Dugnader: Har i det siste vært på lørdager. 
Forsikringer: Har satt de forskjellige forsikringene vi trenger. 
Regnskap Særheim: Har ført opp alle kostnadene vdr. museet. 

Regnskap 2018:  

Status i dag: Har gått gjennom regnskapet. 

Eventuelt: 

Neste styremøte: Aug/sep 4 sep? 

Steinar, referent. 
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Nytt fra styret 

 
 

Returadresse: Gammelbilens Venner, 
Postboks 3029 ,  
4095 Stavanger 
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