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Her kommer årets 
siste nummer av 
Spilehjulet i en travel 
førjulstid. I år er det 
faktisk jubileumsår 
for Spilehjulet, det er 
nemlig 40 år siden 
første utgave kom ut, 
i 1979. 
Siden den gang har 
det blitt flere hundre 
nummer av bladet, på 
1980- og 90 tallet 
kom bladet ut i 
månedlige utgaver. 

 Redaktørens ord
Spilehjulet	

Klubb‐bladet	for	Gammelbilens	Venner	
	
Postadresse:	Pb,	3029	Mariero,	4095													
Stavanger	
	E‐mail:	post@gammelbilen.no	
	
Redaksjonen:	
Redaktør:		Øyvind	Flatekvål,	tlf:		98296659	
E‐mail:	spilehjulet@gammelbilen.no	
	
	Ettertrykk	tillates	hvis	kilde	oppgis,	samt	at	
redaktør	underrettes.	
	
Redaksjonsansvar:	
Redaksjonen	påtar	seg	intet	ansvar	for	innsendt	
stoff.	Vi	forbeholder	oss	retten	til	å	forandre	
manuskripter.	
	
Utgis:	4	ganger	i	året	i	et	opplag	på	400	stk	
	
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐	
 
Styret i Gammelbilens Venner: 
 
Formann:	Odd	Arild	Sundsteigen,	Tlf:	45416436		
E‐mail:	oddarildsu@hotmail.com	
Nestformann:	Tor	Steinar	Raugstad	
Sekretær:	Steinar	Ødemotland	
Kasserer:		Arnt	Frode	Michaelsen	
Styremedlem:	Geir	Foss	
	
Revisor:	Tolleiv	Hølland	
	
Valgkomité:	
Per	Eiene	
Gaute	Svindland	
	
Nettadresse:	
http://gammelbilensvenner.123hjemmeside.no/	

I dette nummeret tar vi et tilbakeblikk med utdrag fra den 
første utgaven. I redaksjonskomiteen den gang satt Jens 
Petter Ianke, Knut V. Larsen, Per Nysted, Rune Omarstrand  
og Oddstein Steffensen.  Rune Omarstrand bidrar fremdeles 
med stoff den dag i dag, og i dette nummeret finner du bilder 
fra hans gamle albumer, med innlagt quiz. Oppfordrer de 
som vet løsningen til å svare på mail til: Runejarl@yahoo.no 
 
Hvis du har stoff til neste nummer av Spilehjulet så er 
deadline 1.mars. Ønsker alle en riktig god jul og godt nyttår!    
Øyvind 
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Formannens ord 

Hei alle gammelbilens venner!!! 

 
 

 

  NYE MEDLEMMER i Gammelbilens Venner 
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 Kjøresesongen er nå definitivt avsluttet, masse salt på 
veiene sier at nå er det slutt. Det har vært en innholds-
rik høst med flere flotte turer med Cab & Co, pluss at vi 
fikk en flott tur inn til Vegmuseet i Dirdal, det ble regi-
strert over 100 biler innom og en masse mopeder/mo-
torsykler. Dette har blitt en årlig avslutningstur ved 
siste åpningsdag for museet for sesongen. 
Det gleder meg å se at så mange finner veien til våre 
månedlige medlemsmøter, det har stort sett vært fullt 
hus hver gang. Også takk til alle som støttet vår utlod-
ning på november møtet, hele kr 8800,- ble slutt resulta-
tet. 
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Vi ønsker alle nye medlemmer hjertelig velkommen 
og vi håper at vi ser dere på våre arrangement. 

Museet har også fått mange nye kjøretøy inn i løpet 
av høsten, det er pr i dag 40 biler og 25 to-hjulet kjø-
retøy. Besøket går litt opp og ned, men vi ønsker jo 
at flest mulig besøker museet, så vi får se hva vi kan 
gjøre med skilting og reklame. 
Kjeller gjengen har stått på i hele høst og vi nærmer 
oss en ferdig kjeller klar til utleie. 
Som nyttårs forsett får vi ønske oss at vi får en like 
aktiv sesong som vi har hatt de siste årene. 
 

Med gammelbil hilsen Odd Arild 
 

  

• Tom Eddie Horpestad, Voll 
• Frode Brandsdal, Sandnes 
• Elin Rasmussen, Hommersåk 
• Bjørnar Rasmussen, Hommersåk 
• Raymond Rasmussen, Hommersåk 

 

• Sverre Tveit, Bryne 
• Roland Augustsson, Kleppe 
• Frits Vinterstø, Kleppe 
• Bjørn Tønnesen, Stavanger 
• Bjarne Bekkeheien Aase, Bryne 

 

Nå er julen like om hjørnet, så det er nok i 

seineste laget å ønske seg noen ny vete-

ranbil fra nissen. Har nå vært uten vete-

ranbil de siste årene, men håper at ny bil 

kommer i garasjen til våren. 



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 nærmere 

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, kaf-

fe 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 ikke 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 
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Kjelleren begynner å bli ferdigstilt, det er blitt malt 

vegger og tak, satt opp vegg på midten. Portene er 

satt inn, verkstedavdeling er blitt malt og oppset-

ting av lifter kan snart gjøres. Alt elektrisk står 

igjen, det være seg armaturer og stikkontakter. 

Vi ønsker at de som ønsker å ha plass i kjelleren gir 

oss beskjed på mail post@gammelbilen.no eller på 

SMS 45416436.  Det blir delt opp i båser og prisen 

pr.boks er satt til kr 5000,- pr.år ( kun årsutleie) 

Det vil være adkomst til bilene slik at de kan tas ut 

uten problemer. Det blir lagt opp til lys over hver 

boks pluss 1 stk stikkontakt. Det blir kodelås på 

porten.  Vi regner med å ha alt klart i løpet første 

kvartal 2020 

Verkstedet blir laget som et ungdoms tiltak der vi 

vil prøve å verve de yngste og lære dem om å skrue 

på veterankjøretøy, slik at vi har noen som kan vi-

dereføre vår hobby for kommende generasjoner. 

STØRRELSEN PÅ BÅSENE VERKSTED LOKALET 

SPREKKER I TAKK TETTET 
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KLIPPET FRA MOTORMAGASIN FRA 50 TALLET 

NY VENTIL SATT INN 

HER LAGES DET TAKUTSTIKK OVER PORT 
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Spilehjulet 40 år! 

 

Over: Forsiden på Spilehjulet nr 1- 1979 

Til høyre: Utdrag av artikkel om garasjebesøk hos 

motorsykkelentusiast Arne Eftestøl 

I år er det 40 år siden første nummer av Spilehjulet ble utgitt. Dette kom altså ut i 1979, da hadde klubben allerede 
eksistert i 5 år. På de neste sidene kan du se utdrag fra dette første nummeret. 

 
Over: Den første redaksjonen i Spilehjulet. Rune Omarstrand var med i redaksjonskomiteen den gang, og bidrar fremdeles 

med stoff til bladet idag, 40 år senere! 
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Spilehjulet 40 år! 

 

Over: «Sladrespeilet», ryktebørs med sladder om 

medlemmene 

Til høyre: Medlemsportrett om Magnor Mellemstrand 

 Over: Noen sider med humor var det også plass til i Spilehjulet nr.1 - 1979 
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Spilehjulet 40 år! 

 
Over: Klubben kjøpte brannbil i 1979, en Chevrolet 1947modell som hadde gått i Sauda. Hvor er denne bilen i dag? 
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Spilehjulet 40 år! 

 

Over: Utdrag fra Rune Omarstrands «dagbok» 

Til venstre: Reiseskildring fra Per Nysted med låvefunn som vi bare 

kan drømme om i dag! 
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TERMINLISTE 2020 
I sommer halvåret er det kjøretur med Cab & Co hver 
onsdag kl 1800 
 
JANUAR: 

• 28.januar: medlemsmøte kl 1900 på Særheim 

FEBRUAR: 

• 25.februar: medlemsmøte kl 1900 på Særheim 

MARS: 

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

APRIL: 

• 15.april: årets første Cab & Co kl 1800 

• 28.april: medlemsmøte kl 1900 på Særheim 

MAI: 

• 1.mai: Jærhagen 

• 1.mai:  Kvadrat 

• 3.mai: delemarked på Rogaland Bilmuseum på 
Særheim 

• 9.mai: Ekeberg delemarked, Oslo 

• 21.mai: vårmønstring på Orre 

• 26.mai: medlemsmøte kl 1900 på Særheim 

 
Det tas forbehold om feil datoer og event.endringer. 
Har du noe vi har glemt send oss en mail på   
post@gammelbilen.no 

Referat Styremøte 22. Oktober 2019 
Møtested: Rogaland Bilmuseum, Særheim  

Tilstede var: Geir Foss, Tor Steinar Raugstad, Odd Arild Sundstei-
gen, Steinar Ødemotland og Arnt Frode Michaelsen. 
Referat fra sist styremøte opplest og vedtatt. 

Aktiviteter siden sist: 

Medlemsmøter: 27. August ca. 40 personer møtte, var fore-
drag fra Motorkonvoien v/Leif Skare og Elisabeth Mi-
chalsen. September møtte ca. 55 personer. Arne Holme 
hadde foredrag.  

Tur til vegmuseet. Godt oppmøte. Ca. 100 biler og 25 tohju-
ler. Var i samarbeid med tempoklubben, Sirdal veteran-
vognklubb og Norsk MG klubb. 

Cab & Co. Har hatt 27 turer i år med alt fra 5-50 biler med på 
tur. Ser frem til fortsettelsen neste år.  

Motorama 2019. Fikk ikke den standplass som var avtalt.  

Medlemsmøter/arrangement høst 2019: 

Medlemsmøter: 29. Oktober, Per Nysted skal ha foredrag fra 
England. 26. November blir det den årlige basaren.  

Julebord 8. Desember på Sola. Påmelding til Ole Christian 
innen 28. November.  

Grøtfest 30. November på Særheim. Kommer informasjon i 
bladet.  

Terminliste for 2020. Har begynt å sette opp liste for 2020.   

Medlemslokale/museumslokale/Særheim: 

Styret til Museums komite/ og kjeller ansvarlig: prøver fort-
satt å få tak i flere folk.  

Status for kjelleren, fremgang/prissetting av utleieplasser: 
Har fått gjort en del nede i kjelleren, og har muligens 
noen som kan leie mye av lokalet.  

Kostnad kjeller: Ca. 25 tusen i år per 22. Oktober.  
Status museet, inngang/utleie/bilplasser: Har fått flere fore-

spørsler om omvisning. God tilgang på biler til museet 
og lagring.  

Regnskap/økonomi: 

Status: Er i godt i rute.  

Spilehjulet: 
Tilgang på stoff: Er generelt lite tilgang på stoff til bladet.  
Utgivelse tidsfrister: Har strekt litt på tidsfristene for de to 

siste numrene.  
Styret: 

Vaskeliste for lokalet har blitt gjennomgått.  
 

Eventuelt: 
Neste styremøte: 14. Januar.  
 
Steinar,referent 

 

 

 

Styret ønsker alle 

medlemmer med 

familie en            

Riktig God Jul og 

ett Godt nyttår!!! 
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Flotte blikkfang 

 

 

Over: Det er ikke bare Ole Simon som har A-Ford ølbil. Richters Ølstue i Køge på Sjælland har denne flotte pickup’en 

stående i gata utenfor . Køge er en flott by som er vel verdt et besøk, mye gamle hus og bygninger i sentrum er bevart. På 

lørdagen er det marked i sentrum og på torget. Her var det alt fra mat og drikke til antikviteter og mye artige ting.

Tekst og foto: Øyvind Flatekvål 

Klassiske kjøretøyer blir ofte brukt som blikkfang og reklameobjekter. Gamle biler vekker oppmerksomhet, minner og 
følelser hos mange. Her er at par eksempler observert i Danmark i høst 

Fin Morris Minor i Silkeborg. Her kan du ta en tur til Julsø og Himmelbjerget med hjuldamperen «Hjeljen» fra 1861. 
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Tekst & Foto:Gaute Svindland Mens vi venter på våren 
Sykkelen du aldri kjøpte, den du aldri fikk kjøre, men som egentlig aldri har vært en drøm, men det hadde jo vært kjekt å kjørt 
den ? 
Mens vi alle motorsykkelinteresserte venter på våren og gnikker og gnir så er det kanskje flere av oss som kikker i gamle 
albumer med bilder av motorsykler og mimrer. Bilder av sykler som man «treger» på at man har solgt, og noen man aldri har 
fått prøvd, de man aldri kjøpte og bilder av de syklene man har nå, og man liker. Og ikke minst de syklene man drømmer om. 
Da jeg satt slik en dag og bladde i bilder som jeg har tatt for ca. 20-30 år siden datt det ut et bilde av 3 flotte Junak M-10. Bildet 
fikk jeg av en kar som ville importere flere slike og lurte på om jeg var interessert. Prisen var ca. 20 000,- med avg. Ferdig reg. 
Det ble ingen handel.  
Men jeg lurer jo fortsatt på hvordan det er å kjøre en Junak 350 ?. Ingen klarer vel å produsere over 70 000 eksemplarer av noe, 
og i tillegg selge det, dersom det ikke er et bra produkt? 
Junak var et polsk motorsykkelmerke som begynte å utvikle motorsykler som skulle passe til det polske forsvaret. Fabrikken 
startet opp i 1952 og skulle egentlig lage en tung motorsykkel på 500cc. Dette endret seg, men de presenterte en prototype av 
en Junak 350cc på 10 års jubileet til den polske republikk i 1954.  
Sykkelen skapte stor interesse langt utover Polen, og mange ønsket at sykkelen ble satt i produksjon. Dette var  ikke 
produsenten klar for da de manglet flere maskiner og verktøy for å kunne produsere sykkelen. I 1956 ble de første sykkelen til 
Junak produsert. Det ble levert 30 sykler og de fleste var håndlaget. De neste året ble produksjonen øket til 253 men de klarte 
fortsatt ikke så mye sykler som det var kunder til.  

Junak M-10 350cc 1-syl. 4 takt 19 hk produsert fra 1960-1965. Tørrvekt på 170 kg. Toppfart 170km/t. 
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 I 1958 ble det investert i en produksjonslinje som kunne produsert opptil 20 000 motorsykler i året. I 1962 ble målet nådd, da 
ble det produsert 20127  motorsykler fra fabrikken. Totalt er det produsert 70 400 Junak. 
 
Fabrikken begynte å eksportere mange av syklene og det gjorde det vanskelig for polske borgere å få tak i en Junak 350. De ble 
solgt med stor suksess i Bulgaria, Cuba, Mongolia, Uruguay, Tyrkia og til og med USA. Men nye merker begynte å bli 
tilgjengelige for polske kjøpere. Jawa, IZH, Simpson og MZ. Produksjonen opphørte i 1965.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Denne Harleyen som kom tøffende inn på et treff midt i Norge for noen år side er fra Ca. 1917 med restaurert melkespanns- 

rampe, men ellers er alt som det var i ca. 1917. Den er kanskje en av de største drømmene i albumet. 
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Jysk Automobilmuseum 

 

 

Over: To flotte Lincoln fra henholdsvis 1928 og 1931. Begge er utstyrt med sideventilerte V8-motorer. Børskrakket i 1929 og 

påfølgende depresjonsår la ingen demper på luksus og utstyrsnivået fra 1928 til 1931!  Lincoln Motor Company ble grunn-

lagt i 1917 av Henry M. Leland, som også var en av grunnleggerne av Cadillac. Han forlot Cadillac-divisjonen i General 

Motors under første verdenskrig, og startet firmaet Lincoln Motor Company for å bygge Liberty flymotorer. Etter krigen ble 

firmaets fabrikker bygget om til å produsere luksusbiler, men fikk finansielle problemer under omstillingen, og ble etterhvert 

kjøpt opp av Ford Motor Company i 1922. 

Over: Liten og stor. Til høyre gedigne 1931 Cadillac V12 type 370 Cabriolet , var i 

likhet med Lincoln luksusvogner av ypperste klasse..  

I etterkrigstidens Europa var derimot behovet for billige transportmidler stort, og 

Messerschmitt Kabinroller som vi ser her til venstre var et kult alternativ. 

Til høyre: Adler stigebil fra 1911 med vannhydraulisk betjent dreiestige. Denne 

brannbilen var også med på verdensutstillingen i Berlin i 1911 

Tekst og foto: Øyvind Flatekvål 

Mange medlemmer i Gammelbilens Venner har i løpet av årenes løp besøkt Jysk Automobilmuseum i landsbyen Gjern 
på Jylland i Danmark, men det er verdt å besøke dette flotte museet opptil flere ganger! Museets samling består av ca. 
160 kjøretøyer av årganger fra 1900 til 1987. Hele 85 forskjellige bilmerker er representert, i tillegg til en rekke motor-
sykler, mopeder og annet kjøretøyrelatert utstyr. Jysk Automobilmuseum er en privateid samling, og ble startet i 1967 
av mekanikermester Aage Louring. Han var forut for sin tid med å ta vare på sjeldne kjøretøyer, og har i årenes løp 
bygget opp denne flotte samlingen. Mesteparten av kjøretøyene er førkrigs, både restaurerte og urestaurerte. Vi 
presenterer her et lite utvalg av det som finnes på museet, men et besøk neste gang du er i Danmark er sterkt anbefalt! 
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Over til venstre: Hallen for urestaurerte biler inneholder mye spennende, også her er det mest førkrigsbiler. Også de uresta-

urerte bilene ser ut til å være i relativt god stand. 

Over til høyre: I denne hallen finner vi flest biler fra 1950-tallet og oppover til 1987. Det er fin variasjon i kjøretøyene, 

nærmest ser vi bl.a Citroen DS, Alfa Romeo 2600, NSU RO80, BMW Isetta 600, NSU Sport Prinz og Maserati 3200 

Over: Tysk luksus, Maybach SW38 Cabriolet. Karosseriet er urestaurert, og karosseriet til akkurat denne bilen ble bygget av 

I.H Jensen i Højer på sør-Jylland. Denne karosserifabrikken bygget ca. 20 karosserier i året i 1930-40 årene. Chassiset til 

denne bilen er ferdig restaurert og står utstilt i museet. SW30 er den minste Maybach modellen, og hadde uavhengig fjæring 

både foran og bak. 

 

Over:1939 Nimbus Special med original Nimbus vare-sidevogn. Den er 

bygget på Fisker&Nielsen fabrikken i København, som også laget de 

velkjente Nilfisk støvsugerne. 

Over: Stasjonsvogner på typisk engelsk og 

utypisk amerikansk vis. Morris Minor Traveller 

til venstre med mye treverk i karosseriet.  

Til høyre en liten stasjonsvogn i amerikansk 

målestokk; 1948 Crosley model CC47. Denne 

bilprodusenten hadde sin fabrikk i Cincinnati, 

Ohio, og produserte biler fra 1939 til 1952. 
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Fra gamle dager 

 

 

Over: Knoks 1975. Tidlig 1950-talls Bedford fra Stavanger Margarinfabrikk har kjørt sin siste tur 

Over: Sjåføren av denne heller uvanlige Henschel er inne og kjøper påsmurt hos Nygaards Dampbakeri. Eksisterer den i dag? 

Tekst og foto: Rune Omarstrand 
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Fra gamle dager 

Over: Hillevåg 1975. Engelsk 

registrert Lotus var et sjeldent syn i 

Stavanger. Den røde Morris Marina i 

bakgrunnen er vel den mest uvanlige i 

dag? 

 

 

Til venstre: Desember Quiz:  

1) Hvilket bilmerke er dette? 

2) Hvor er bildet tatt? 

 

Løsning sendes på mail til: 

Runejarl@yahoo.no 

 

Første riktige løsning får en liten 

premie i januar. 



Nytt fra styret 

 
 

Returadresse: Gammelbilens Venner, 
Postboks 3029 ,  
4095 Stavanger 
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