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Nok et gammelbil-år med mye 
aktiviteter nærmer seg slutten.  I 
bladet denne gang så kan du se fine 
bilder fra de populære onsdags-
turene, mange medlemmer deltar 
på disse. Ole Christian Simonsen er 
primus motor for dette og fikk 
derfor litt ekstra oppmerksomhet på 
årets siste tur. Vel fortjent! Det er 
slike ildsjeler som Ole Christian 
som holder liv i frivillige klubber, 
lag og organisasjoner i Norge. 

 Redaktørens ord
Spilehjulet	
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I bladet kan du også lese en artikkel fra stjernevognen.no som 
omhandler brannfare i elektriske anlegg i veteranbiler. Dette er 
verd å lese og ta en sjekk på i løpet av vinteren.  
Takk til artikkelforfatter Vidar Ingebretsen som deler kunn-
skapen med oss andre veteranbil entusiaster! 
 
Hvis du har stoff til neste nummer av Spilehjulet så er deadline 
1.mars.  Ha en fin vinter!                                                                
Øyvind 
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Formannens ord 

Hei alle gammelbilens venner!!! 

 
 

 NYE MEDLEMMER i Gammelbilens Venner 
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Høsten ble nok ikke like bra som sommeren værmessig og vi 
fikk et regnfullt besøk på Veimuseet i Dirdal, men det var al-
likevel ca. 30 kjøretøy fra klubben. 
Cab & Co hadde avslutting i oktober og kan se tilbake på en 
meget vellykket sesong, det er bare 5 måneder til vi starter 
opp igjen. Nye søndagskafe i nyåpnet bilmuseum er også en 
bestselger, det er alltid hyggelig å se at så mange medlemmer 
tar seg tid til en prat hver søndag. Ellers har nok mye av høs-
ten gått med til vårt flotte bilmuseum. Vi har hatt bra med 
besøk både av enkeltstående og klubber/foreninger. Det har 
også vært nokså greit å få medlemmer til å sitte å selge billet-
ter om søndagen. Det forgår fortsatt litt finpussing på utstil-
lingen og vi får stadig inn nye objekter. Kjelleren ligger også i 
rute og forhåpentligvis klar til sommeren. 
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Vi ønsker alle nye medlemmer hjertelig velkommen 
og vi håper at vi ser dere på våre arrangement. 

 
Det nærmeste nå er julebord og grøtfest før vi tar «julefe-
rie» Vi har en del planer for neste år både på Særheim og 
for klubben. Den store happeningen neste år blir nok Mo-
torkonvoien 2019, en flott markerings tur til Lillehammer 
med en forlengelse innom Sverige på tilbake turen. 
Vi tar neste år sikte på å få arrangert et dele marked i 
starten mai måned, dette blir selvfølgelig arrangert på 
Særheim. Håper at dette er noe de fleste kan støtte opp 
under slik at det kan bli en årlig event. 
 
Styret vil få ønske alle medlemmer med familie en gledelig 
jul og et godt nytt veteranår. 

Med gammelbil hilsen Odd Arild 
 

• Thomas Løland, Tananger 
• Carl Johan Raugstad, Sandnes 
• Peter Solberg, Tjelta 
• Iren Alice Svihus, Sandnes 
• Ludvik Hordvik, Stavanger 

• Emilie Mollan, Sandnes 
• Svein Karlsen, Stavanger 
• Arvid Bore, Kleppe 

 

HJERTESTARTER TIL KLUBBLOKALET 

Som dere ser av bildet så nærmer julen seg, 

og da er nok kjøresesongen over. Det var en 

flott sommer mens høsten ble nok litt for 

regnfull. Vi gleder oss til neste år for da har 

vi 45 års jubileum. 

Inntektene fra årets utlodning på medlems-
møte i november vil gå uavkortet til innkjøp 
av hjertestarter til medlemslokalet. Vi har 
fått en meget god pris på hjertestarter levert 
av Lærdal Medical, det vil et innslag på neste 
medlemsmøte hvordan den brukes. 
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Suksessen bare fortsetter, ja det er nok det rette å si når 

det gjelder Cab & Co. Hvert år så settes det nye rekord 

når det gjelder deltakelse på disse turene. Gjennom en 

hel sesong fra april til oktober  blir det arrangert nær-

mere 27 turer. Det er ikke alltid like mange biler med , 

det har litt med vær, ferie etc. å gjøre. Totalt gjennom 

sesongen så er det nok et snitt på 30 biler pr.tur. Dette 

er ikke bare bilturer, men også sosiale turer med folk 

med samme interesse, nemlig veterankjøretøy. 

De fleste turene er lagt opp til med et besøk, det være 

seg bilrelatert eller det er fabrikker som produserer løk. 

Det er nok ikke alltid like godt for Ole Chr. Og finne 

nye mål for disse turene, men det kommer stadig inn 

nye tips om reisemål, og det er vi takknemlig for. Det er 

noen faste plasser som går igjen hvert år så som soft is 

på Ølberg, kaffe og is i Oltedal, på kaien i Hommersåk. 

Årets sesong har vært velsignet med mye flott vær og da 

har det alltid lett for at det blir mange biler i rekke og 

rad. Har du noen ideer om nye besøksplasser så nøl ik-

ke gi beskjed videre og vips så har nye plasser å besøke. 

Styret vil få takke Ole Chr. Og hans gode hjelpere med 

nok en flott sesong med CAB & CO 

4 
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1.plass Kåre Slettebø 

2.plass Aage Svendsen 
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E n vet aldri når en åpner noe nytt, vil det 
komme folk eller sitter vi der helt alene. 

Vi var nok spente da vi 12.august åpnet dørene til 
et nytt (og tredje bilmuseum). Etter 3 måneders 
drift må nok si at vi er fornøyd, besøkstallet ligger 
tålig bra på det jevne og viser nok et snitt på ca. 
20 betalende besøkende hver søndag. Noen sliter 
kanskje med å finne oss, andre vet ikke om oss, 
det er mange grunner til at besøket kan økes en 
del. Skilting fra sør og nord er en fordel, men har 
en kostnad på nærmere kr 70000,-. Annonsering 
kan også gjøre, men det koster også en del. Når 
det gjelder skilting så vil vi prøve å lage avtaler 
med private som støter til de veikryss som ønskes 
skiltet. Men alt i alt, vi er fornøyd og publikum 
liker det de ser.  

Utstilling begynner å ta den form som vi ønsker 
og vi har nok fått en grei blanding av kjøretøy fra 
de fleste årtier. Vi er også glad for den gode tilba-
kemelding når det gjelder utstillingen av verk-
stedsutstyr.  

Vi har nå fått inn flere andre klubber som bruker 
våre lokaler til sine medlemsmøter, dette er bra 
for miljøet og ikke minst gir dette også en tilvekst 
i vår kasse. 

Vi er nå godt i gang med del to av våre prosjek-
ter, nemlig kjelleren. Den er nå tømt for møkk og 
storvaskene er snart ferdig. Det vil bli malt og vi 
skal legge inn strøm. Nye porter blir satt inn. Vi 
lager en liten ungdomsavdeling med 2 løftebukker 
slik at vi kan trekke til , og undervise ungdom i 
bilfaget. 

Den store inntekts kilde blir nok utleie av lager-
plass i kjelleren, her er vi i gang med planlegging 
for best mulig å utnytte de nærmere 1000kvm 
som er her. Vi kommer tilbake med mer om dette 
til våren. 
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Fotoshoot for lokal mafia musical 

Nye mennesker har flyttet inn 

Ny tømt kjeller før vasking tar til 
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D eler, det er somregel noe de fleste som dri-
ver med veterankjøretøy trenger mer enn en 
gang. Vi er så heldige på Særheim at vi har fått 
laget et stort delelager inne på bilmuseet. Flotte 
hyller er satt opp i 3 rom, og delene er sortert 
og lagt etter type. 

De fleste av delene er ting vi har fått av diverse 
bilverksted og noen privatpersoner.  Vårt dele-
lager blir i dag styrt av 2 ganger Per, henholds-
vis Eiene og Olsen. De har fått sortert og lagt 
opp delene etter kategorier og de har en god 
oversikt av hva som finnes i hyllene. Lageret er 
vanligvis åpent hver søndag fra kl 12 til kl 14 og 
selvfølgelig under medlemsmøter.  

Det ligger lagret deler fra 20 tallet og opp til 
biler fra 80 tallet. Det også mye tennplugger på 
lager. Prisene er ikke urimelige, da det viktigste 
er at folk får tak på deler til deres veterankjø-
retøy. 

Det ligger lagret motorer, girkasser, topplokk 
etc. til flere typer biler. Godt utvalg i tennings-
deler. Det er nyoverhalte startmotorer og dyna-
moer til flere typer biler. 

Det er mye deler til BMW, Audi, Fiat, Mazda 
med flere fra 80 tallet. 

Så trenger du deler ta kontakt med «Perene» på 
delelageret og de hjelper deg gjerne. Det er 
ufattelig hva du kan finne hvis du bare gidder å 
lete. 
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Som skrevet i siste utgave av Spilehjulet så blir det ingen Danmarkstur i 2019, men vi forlenger Motorkonvoien med 
noen dager. Motorkonvoien starter fra Stavanger onsdag 5.juni, første overnatting blir i Morgedal. Overnatting 2 
dagen  blir i Hønefoss før vi ankommer Lillehammer på fredagen, (se program for dett som skjer på Lillehammer 
lengre oppe på siden). De som ønsker å være med klubben på tur videre ligger over i Lillehammer til mandagen. Vi 
drar da vider inn i Sverige gjennom Torsby (med innlagt besøk) så til overnatting i Sunne. Tirsdagen drar vi videre 
mot Strømstad for så å ta ferjen over til Sandefjord. Vi ankommer Sandefjord sen kveld og overnatter i distriktet.   
Onsdagen tar vi fergen fra Langesund til Tananger, denne går via Hirtshals. Vi ankommer Tananger torsdag mor-
gen. De som ønsker å være med på denne forlengede turen gir beskjed sånn at vi vet hvor mange vi blir. Det vil så bli 
sendt ut forslag til hoteller og ferje avganger. Det blir da opp til den enkelte å bestille romm og ferje selv. Trenger 
dere flere opplysning så er det bare å ta kontakt. Leif M Skare sitter med opplysninger om del 1 til Lillehammer og 
Odd Arild om del 2 fra Lillehammer. 
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Praktisk “varebil”! 
Gaute Svindland så denne fin Citroen 2CV’en i sommer. Praktisk med «sardinboks-tak» når lange ting skal handles.. 
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TS-Museets traktorer 

 

 
Gråtass med vinter klær.                                                                                                          Tekst&foto: Øyvind Flatekvål 

TS-museet på Tjelta har en stor 
samling traktorer.  Til høyre en 1962 
Massey Ferguson 65 som Sola Bond-
elag gav ny til misjonsprosjektet 
Rogalandsgarden i Kamerun. Der ble 
den brukt i over 30 år før en nyere 
modell overtok oppgavene. I 2012 
feiret Rogalandsgarden 50 års 
jubileum, og mange gjester fra 
Kamerun kom til Norge for å delta. 
Blant gjestene nvar også traktorens 
gamle mekaniker som nå hadde 
overtatt Massey’en. 
Olav Stangeland fikk kjøpe traktoren 
og fikk fraktet den tilbake til Norge og 
TS-museet. Selv om den er kjørt 
ca.10000 timer så er gummien på 
pedalene som ny. I Kamerun kjørte de 
nemlig traktor barbeint så derfor ingen 
slitasje. 
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Tekst & Foto:Gaute Svindland Kaffekroken 

Bjørn Bru og Kjell Gimre har 
sammen med Svein Mjølhus hos 
Bikerstreet i Stavanger tatt initiativ til 
”Kaffekroken”. Hver lørdag mellom 
kl. 11.30 - 13.00 og på tirsdager fra 
kl. 17.00-19.00 inviteres alle oss med 
motorsykkelinteresse til sosialt 
samvær hos Bikerstreet. Kaffe, små-
kaker og noen ganger vafler serveres 
mens det prates og ”skrøydes” om 
motorsykler. Alle er hjertelig velkom-
men til en uformell prat rundt kaffe-
koppen. 
I «Kaffekroken» er det også utstilt gamle klassiske MC er og mopeder. Tema 
nå er Suzuki der Bjørn Bru sin Suzuki Katana GSX1100S  står og venter på 
lanseringen av den nye modellen av Katana.  
Bjørn Bru sin Katana er en 1984 mod. og dette var noe av det råeste innen 
”superbike” på den tiden med 100hk og en toppfart på 228 km/t. Designet var 
helt spesielt i forhold til det de andre merkene presenterte. Katana er navnet på 
Samuraienes langsverd og sverdet er gjengitt i logoen. Syklene ble designet av 
Target Design fra Tyskland på oppdrag fra Suzuki. Katana ble også levert som 
650 i Norge, disse har et litt annet design og kom med kardang drift. Suzuki 
produsert også 550 og 750 Katana, men ingen av disse tror jeg ble solgt nye i 
Norge? 
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Suzuki mopedene på bildene er AC50 -72 (grønn) 
og AC50 -73 (oransje). De vekker mange gode 
minner og er i strøken stand. Eier er Ernst 
Johnsen. 
 
 
Mens man nyter kaffekoppen kan man rusle rundt 
å kikke på nye sykler. Bikerstreet er b.l.a. 
forhandler av Triumph som har flere modeller 
med retro design.  
 
Ta en tur til «Kaffekroken» så kommer våren 
fortere. 
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29-30.september inviterte Amcar 
Karmsund til Motorama utstilling i 
storhallen på Vea på Karmøy. Her 
var det fylt opp med flotte kjøre-
tøyer av alle typer. Originale og 
ombygde biler og motorsykler, 
offroad, gatebiler, amcars, euro-
peisk og japansk, her var alle repre-
sentert. Arrangøren hadde samlet et 
stort og variert utvalg av høy kva-
litet. Flere merkeklubber og andre 
lokale bilklubber fikk også anled-
ning til å vise seg fram.  
Publikum strømmet til både lørdag 
og søndag. Amcar Karmsund la 
ned en formidabel dugnadsinnsats 
denne helgen. Storhallen er egen-
tlig en fotballhall med kunstgress, 
så det måtte derfor legges ned 8000 
kvm med gulv før utstillingen og 
fjernes etterpå. 
 

 
 
Over: Morten Ferkingstad hadde 

kofferten pakket klar for tur på sin 

1958 BMW Isetta 300. 

Under: Her er utstillingens Topp 

10 vinner, 1966 Jaguar E-Type. 

Geir Phillips fra Bergen har brukt 

ca. 5000 timer på å totalrestaurere 

dette smykket av en sportsbil! 

 

�

 
Over: Brødrene Tørresdal & co fra Skjoldestraumen var på plass med flere ombygde 

biler fra 30- og 40-tallet. 

Tekst&Foto:Øyvind Flatekvål 

 
Over: Denne spesielle kreasjonen ble valgt til juryens favoritt på utstillingen.  

Det er Jan Kåre Tørresdal som har bygget denne Bellytank-raceren for å kjøre på 

saltslettene i USA. Bilen er bygget med utgangspunkt i en bensintank fra et jagerfly 

fra 1940-tallet. Med en 6.3liters Chevrolet V8’er som drivkilde har Jan Kåre kommet 

opp i 296 km/t på saltslettene Bonneville i Utah, og El Mirage i California. 

Målet er 200 MPH (320km/t), og det skal nå gjøres noen oppgraderinger før ny tur til 

USA og milevis med flate, hvite saltsletter. 
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Over til venstre: Nyttekjøretøyer på rekke og rad. Nærmest Volvo brannbil og videre Ford F-serie politibil, Dodge likbil og Ford AA 

lastebil. 

Over til høyre: Svenskprodusert Rex lett motorsykkel for Erling Hetlands 1950 Chevrolet Fleetline. Denne Chevroleten ble faktisk 

montert sammen på en tidligere Motorama utstilling i Haugesund i 2006. 

l 

Over fra venstre: Haugaland Veteranvognklubb viste frem et fint utvalg av medlemmenes biler, bl.a denne 1928 Chevrolet Touring 

som Terje Eiterås Nilsen eier. Over i midten: Nord-Rogaland VW klubb ble premiert for beste klubbstand. Nærmest Tore Kirketeigs 

boble som fikk 2.premie for beste lakk, samt havnet på juryens Topp 10 liste. Over til høyre: Sjelden 1963 Dodge Custom 880. 

  

   
Over fra venstre: Etne & Vindafjord Motorklubb stilte med flere flotte medlemsbiler på Motorama. Denne Volvo PV544 fra 1962 eies av 

Knut Severin Berge fra Ølensvåg. 

Over i midten: Opelklubben hadde mange forskjellige modeller utstilt. De hadde også denne elektriske bilbanen på standen, hvor bilene 

ble drevet av hver sin bildynamo med sveiv. Her kunne publikum prøve seg og konkurrere, et populært innslag. 

Over til høyre: Hos familien Apeland er det 30-talls Opel som gjelder. De har restaurert flere tidlige Opelmodeller, og hadde flere utstilt 

i storhallen på Vea. En av dem var denne 1939 Opel Kapitân med 2.5 liters rekkesekser, Frode Apeland er eier. 
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BORGWARD GJENOPPSTÅR

 

	

Borgward begynte å lage biler tidlig på 
1920-tallet, og fra fabrikken i Bremen i 
Tyskland kom det både personbiler, 
lastebiler og traktorer frem til konse-rnet 
ble lagt ned i 1962. Borgward konsernet 
omfattet etter hvert merkene Borgward, 
Hansa, Goliath og Lloyd. 

På Geneva International Motorshow  i  
2015 dukket Borgward opp igjen som 
bilmerke. Det er Christian Borgward, 
barnebarn av den opprinnelige Borgward-
grunnleggeren Carl F. W. Borgward, som 
har fått bestefarens merkenavn tilbake på 
markedet. Sammen med den kinesiske 
industrigiganten Foton har han utviklet 
nye modeller som produseres i Beijing i 
Kina. 

 

Borgward BX 7 heter den nye modellen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sola Bil & Mek var forhandler i Sør-

Rogaland for Borward lastebiler på 1950-

tallet. 

Tekst: Øyvind Flatekvål 

Før i tiden var det vanlig at lastebileiere brukte nyttekjøretøyene til fritids-

formål også. Mange laget påbygg med sittebenker eller campinghytte til 

lasteplanet.  

På bildet over ser vi Gudmund Håkull med familie på tur i sin Borgward. 

Foto: Terje Håkull. 

Under ser vi  familien Olav Andersen på ferie med Borgward "bobil" på 50-

tallet.  

Bildet er fra Sola Bil & Mek’s  Facebook-side 
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Fra gamle dager 

 

 

Denne Shell bensinstasjonen lå i Nordbøgata i Stavanger, i krysset mellom Valberggata og Bådegata. Bildet er trolig tatt på 
1920-tallet. Bilen til venstre ser ut til å være en Chevrolet Touring fra 1925-28. Rygjaheimen hotel lå i Bådegata 10 og ble 
etablert i 1922. 

Her et bilde fra Fiskepiren i Stavanger på 1960-tallet. Volkswagen er selvfølgelig sterkt representert både med personbiler 
og varebiler. Ellers så ser vi en ca. 1950 Plymouth foran til venstre, samt Ford Taunus, Vauxhall og Oldsmobile 
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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 

 Brann i det elektriske anlegget. 
Tekst: Vidar Ingebretsen 

 
Det kan vel ikke ta fyr tenker du for det er jo sikret med 
sikringer som ryker dersom det skulle bli en kortslutning eller 
overbelastning. Og for de ledningene i bilen som henger etter 
sikring er nok det tilfelle, men det er faktisk masse kabler og 
ledninger i bilen som ikke har noen sikring, og her er det 
batteriets kapasitet som er begrensningen.  Dette gjør dette til 
meget brannfarlig så kanskje en ekstra kontroll på dette kun 
vært en nyttig syssel i vinter. 
Et vanlig start batteri har flere hundre Ampere i start kapasitet. 
Hvis et batteri har en startkapasitet på 500A vil dette ved 12V 
bli en effekt på 6000W. Oppstår det da en kortslutning i en 
kabel så sier det seg selv at her tar det fort fyr.  
Ved studering av el anlegget på mange biler finner en at det er 
faktisk mange kabler som ikke er sikret. Hvorfor det er konst-
ruert slik har jeg ikke noe svar på, men det som er gjenganger er 
at sikringer sitter er montert rett før forbrukere som lys, horn, 
vifter og lignende.  Kabler som har med lading, strøm til motor 
og starter er ikke sikret.  Alle brytere som lysbryter, vindus-
visker er også montert før sikringene. 
La oss begynne med den kabelen som er tykkest og som går fra 
+ polen på batteriet til starter. Fra samme koblingspunkt på 
starteren går det vanligvis to kabler til på 6-10 kvadrat.  En går 
til spennings regulator mens den andre går til tenningslås og 
sikringsboks. Disse 3 kablene er de mest kritiske. Hvordan er 
det med isolasjonen på disse? Ligger de trygt slik at de ikke 
gnisser noen steder slik at isolasjonen skades, går de gjennom 
noen gjennomføringer, hvordan er tilstanden på disse? 
Begynner det brenne som følge av feil her så kan du bare reddes 
av hovedstrømbryter eller å koble fra batteriet. Her kan det også 
begynne å brenne selv om bilen er parkert dersom du ikke har 
en hovedstrømbryter som er slått av. 
Fra tenningslås så går det strøm til + på coil uten sikring på 
mange biler. Denne ledningen går gjennom motorrommet med 
mye varme osv. så en ekstra sjekk på denne er viktig. En annen 
brannfare er også ekstra støydempingskondensatorer på dyna-
mo, coil og spenningsregulator. Slike kondensatorer ble ofte 
ettermontert på biler som har radio for å unngå støy i radioen. 
Når disse blir gamle kan de kortslutte selv om de ser helt fine 
ut. Når de da befinner seg på den delen av ledningsnettet som 
ikke har sikringer så er dette full fyr i løpet av sekunder.  Derfor 
er det viktig å bytte ut disse eller fjerne dem. Ofte hadde disse 
bare en misjon på langbølge eller mellombølge og det er det jo 
ingen som hører på lenger. 
Mellom dynamo og spenningsregulator går det også kabler uten 
sikring. 
Det er også vanlig at kabel inn til lysbryter og til dim bryter, 
enten den er på gulvet eller på rattet, er usikret. 
Så en ekstra sjekk på dette i vinter anbefales og en hovedstrøms 
bryter er både en god sikring mot brann og tyveri. 
 
Kilde: http://www.stjernevognen.no 

 

 

 
Etter renovering. Skiftet kabler. Tøyisolerte for tidsriktig 

utseende, men er moderne med gummiisolasjonen under.                

Foto: Vidar Ingebretsen  

Trist skjebne for en flott bil.  Foto: Per Løkken 

Typisk gamle ledninger rundt spenningsregulator. Dette 

fungerte men er meget brannfarlig. Foto: Vidar Ingebretsen 



 

SPILEHJULET 4—2018 organ for Gammelbilens Venner 

 

 

TERMINLISTE 2018/2019 

NOVEMBER: 

• 25.november: Julebord Sola Airport Hotell kl 1500 
påmelding 

• 27.november: medlemsmøte med utlodning kl 19 
på Særheim, flotte premier 

DESEMBER: 

• 8.desember: Julegrøt kl 14 på Særheim, påmelding 

JANUAR: 

• 29.januar: medlemsmøte kl 1900 på Særheim 

FEBRUAR: 

• 26.februar: medlemsmøte kl 1900 på Særheim 

MARS: 

• 26.mars: årsmøte/generalforsamling kl 1900 på 
Særheim. Valg av styre og verv. Velkommen 

APRIL: 

• 10.april: Årets første Cab & Co 

• 30.april: medlemsmøte kl 1900 på Særheim 

Det tas forbehold om feil datoer og eventuelle endringer. 
For fullstendig alltid oppdatert se www.gammelbilen.no 
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ETTERLYSNING 
Vi ønsker å få låne en bensinpumpe til utstilling i 

vårt museum. Trenger ikke være noe spesielt mer-

ke, men må være i grei tilstand, ikke nødvendigvis 

helt strøken. Vi har prøvd en periode nå, men ikke 

fått noen konkret som vi kan gå videre med. Så 

har du eller vet om noen bensinpumper så kontakt 

oss på mail  post@gammelbilen.no eller på mobil 

45416436 



Nytt fra styret 

 
 

Returadresse: Gammelbilens Venner, 
Postboks 3029 ,  
4095 Stavanger 
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