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Som dere ser så er layouten på

dette nummeret av Spilehjulet

annerledes enn de tidligere

utgavene. Det er på tide med litt

forandring og fornyelse på bladet,

og dette nummeret er den første

utgaven på vei mot dette målet. Vi

kommer gradvis til å justere oss inn

i de neste utgavene til et endelig

resultat.

Så over til noe langt mer alvorlig. Som mange av dere har fått

med dere så har Kjetil Fuhr trukket seg som museumsbestyrer.

Jeg og Leif har bedt Kjetil om å skrive en redegjørelse om

hvorfor han tar dette valget. Redegjørelsen kan du lese på side

7 og 8 i dette nummeret. Grunnen til av vi ber Kjetil skrive om

dette er fordi det er viktig for våre medlemmer å få vite hva

klubbens tillitsvalgte og frivillige utsettes for fra noen få

enkeltmedlemmer. Disse personene har i løpet av et par år nå

kostet oss to av klubbens mest ressurssterke personer.

Først vår formann gjennom mange år, Odd Arild, og nå Kjetil.

Begge har lagt ned utallige timer av sin fritid i sine verv.

Det er kanskje på tide å sette en fot i bakken, og tenke over

hvor vi vil hen med Gammelbilens Venner. Hva slags

medlemmer er klubben for? Hva slags kjøretøyer er klubben

for? Hvordan oppfattes klubben og dens medlemmer utad, og

for potensielle nye medlemmer?

Styret i Gammelbilens Venner jobber iherdig med tiltak for å

øke rekrutteringen av yngre medlemmer, og skal vi lykkes

med dette så kreves det en del grundige holdningsendringer

hos noen av våre «godt voksne» medlemmer.

Svært få av fremtidens bilentusiaster kommer til å kjøre

førkrigsbiler eller typiske bruksbiler fra 1950-60-tallet. De

kommer til å kjøre Ford Escort, Volvo 740, VW Golf, Nissan

Skyline, biler fra 1970-80-tallet og Youngtimere fra 1990-

tallet. Husk at bilentusiasmen i likhet med 30-årsregelen er

rullende. Ønsk dem velkommen blant T- og A-Forder, MB

SL’er, MGB’er, Amazoner og Gråtasser, vi trenger dem alle!

Ha en fin sommer!

Øyvind
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Nok 5 måneder med for det meste venting ligger bak oss.  

Noen aktiviteter har vi klart å lage til, men det kan se ut til at 

tiden med pandemi har tatt noe av piffen ut av 

medlemsmassen. 

Vi arrangerte gratis bremsetesting hos Bryne Bil en 

tirsdagskveld i mai.  Tilbudet ble behørig annonsert med 2x E-

post til medlemmene, samt lagt ut på klubben sin FB side.  

Tanken var at alle som hadde kjøretøy, som ikke var underlagt 

EU-kontroll eller PKK som det egentlig heter, skulle få 

anledning til å sjekke om bremsene var i orden.  Det siste vi 

ønsker i miljøet vår er at noen skal forulykke, først og fremst 

med tanke på de som blir involvert, men og den publisiteten 

slike hendelser har en tendens til å få i media. Vi er ca 400 

medlemmer i klubben, og jeg vil anslå antall kjøretøy 

medlemmene våre disponerer og som er unntatt PKK er i 

samme størrelsesorden. Tilbudet ble benyttet av 5-FEM- 

medlemmer. Jeg var selv en av dem, og var rimelig sikker på 

at bremsene på min 1952 modell var i skjønneste orden.  Det 

viste seg at jeg hadde 35% forskjell i effekt på bakhjulene.  

Årsak? Den venstre trommelen var glassert i bremsebanen, 

ellers var alt i orden.  Ingen av bilene som ble testet var 100% 

i orden! Nå er riktignok utvalget lite i denne statistikken, men 

all sannsynlighet taler for at det er flere som burde ha testet 

bremsene sine!!!  

Så over til en helt annen sak, framtidsutsiktene til vår interesse 

og lidenskap.  Medlemmer har historiske kjøretøy av ulik 

årsak, men en ting er sikkert, alle har positive opplevelser 

knyttet til interessen sin.   

 

Samtidig ser vi at gjennomsnittsalderen vår stiger med et år 

for hvert år som går!  Det er med andre ord lite tilfang av neste 

generasjon.  Jeg diskuterte dette med en av mine svigersønner, 

og hans reaksjon var, «Ja, men vi får jo aldri mulighet til å 

oppleve det du beskriver.  Hvor gir du oss ikke et medlemskap 

i gebursdagspresang slik at vi kan få innsyn i miljøet og 

kanskje begynne å delta på aktiviteter,- du har jo mer enn en 

bil?» Jeg fant tanken besnærende og har kjøpt prøve-

medlemskap til begge mine døtre.  Neste steg blir å invitere på 

løpsdeltagelse.  Så får jeg velge å stole på at de klarer å 

håndtere en 50 år gammel farkost. Mange av dere har «barn» 

som er mellom 30 og 50 år, de må ikke lenger kjøre sine barn 

på aktiviteter lengre, kanskje leter de etter noe som kan være 

engasjerende å drive med, kanskje kan vårt engasjement bli til 

deres, i alle fall for noen. 

Jeg håper disse tankene er til etterfølgelse.   

Håper på en hyggelig og aktiv sommer. 

Mvh. Leif Skare 

 

Vi ønsker våre nye medlemmer i Gammelbilens Venner velkommen: 

Erik Vistvik – Randaberg                              Jan A. Tjemsland – Randaberg                           Øyvind Sandanger – Stavanger 

Kjell Gjerdrum – Sandnes                             Bjørn Helge Skarveland  - Varhaug                          Roger Undheim – Undheim 

Fredrik Tjelta – Sandnes                               Gunnar  Haugvaldstad – Undheim                             Tron Ivar Ueland – Hellvik 

Jarle Magnus Henriksen – Stavanger               Leif Magne Tjelta – Sandnes                              Trond Dagfinn Sel – Tananger 

Rolf Svela – Vikeså                                       Einar Andre Høgenes – Kvernaland                   Hans  Erik Johnsen – Randaberg 

Finn D. Bryne – Stavanger                              Ståle Ferdinand Nilsen – Varhaug                          Jan  Martin Løvdal – Oltedal 

Torleiv Borch-Austvoll – Stavanger                      Rune Østbø – Stavanger                   Heidi Elise Skare Johnsen – Stavanger 

Malin Renate Skare Rasmussen – Stavanger         Kim Endre Tjelta – Sandnes                                 Leif Undheim - Undheim 
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På museet skjer det stadig noe nytt, det siste tilskuddet vi

har fått inn er et meget spennende ett.

Vi har vært så heldige å få disponere en 1932 modell

Rockne type 75. Denne bilen bærer med seg en
spennende historie med tilknytning både til Norge og

USA. Knute Rockne, en mann med aner i fra Voss, var en

megastjerne innen amerikansk fotball på 20 og 30 tallet,
og hans stjernestatus var altså av et slikt kaliber at

Studebaker valgte å lansere et eget bilmerke som bar
Rockne sitt navn. Og like før bilmerket ble lansert så

omkommer altså Knute Rockne i en flyulykke, og

bilmerket produseres kun i et par år, og i et begrenset

antall, før det forsvinner igjen. Det ryktes at det

eksisterer kun om lag 10 Rockne biler igjen på
verdensbasis, og vi er så heldig at flere av disse

befinner seg i Norge. Bilen som står på museet kom til

Norge som såkalt «knocked down» objekt, og ble

montert på Skabo, slik at den bærer i seg enda mer
spennende Norsk Kjøretøyhistorie.

Bilen skal stå hos oss i lang tid framover, og vi vil nok

komme tilbake med en egen artikkel om både selve bilen

vi har utstilt og dens individuelle historie, samt historien
rundt bilmerket Rockne.

Det som jeg synes er ekstra artig her er at bilens eier,

Jarle Magnus Henriksen, i utgangspunktet ikke har hatt

noen interesse for gamle kjøretøy, det er amerikansk
fotball som er hans store lidenskap, og han drifter en

egen nettside om akkurat det, men så var det altså dette
med Knute Rockne da, Norskamerikaneren som ble

megastjerne i amerikansk fotball, hans karriere og

tragiske bortgang, og bilmerket som bærer hans navn. En

annerledes og fascinerende inngang til kjøretøyhobbyen,

noe som med all tydelighet viser hvordan historier griper
inn i hverandre. Jarle Magnus er selvsagt blitt medlem i

Gammelbilens Venner, og er det noen som lurer på noe

relatert til amerikansk fotball, så er han altså mannen å

spørre. Velkommen i våre rekker Jarle Magnus!

NYTT FRA MUSEET – Tekst & Foto: Kjetil Fuhr
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Jeg vil også benytte anledningen til å sette søkelyset på

et par forhold som jeg har merket meg, og som jeg vil at
vi skal være bevisste på, og dersom jeg med å ta opp

disse sakene stikker hånden inn i et vepsebol, så gjør jeg

altså det, det forteller i alle fall meg at det er på høy tid

å sette fokus på det jeg vil ta opp!

REKRUTTERING! Vi er en klubb hvor gjennomsnittsalderen

stort sett går opp 1 år for hvert år som går, det er en
problemstilling som rammer veldig mange klubber

innenfor vår hobby, og det bør vi gjøre noe med nå

mens vi kan, for ellers er jeg redd for at vi ender opp
med at sistemann blant oss må huske å låse og slukke
lyset før også han dør. Harde ord, men altså en realitet

vi må forholde oss til!

Kjøretøyhistorien starter med, dersom vi skal dra det helt

ut, med Cugnots dampvogn i fra 1776. Vårt nedslagsfelt

er av vesentlig nyere dato, men like fullt, det eldste

kjøretøyet på museet er 116 år, også strekker det seg

oppover mot den flytende grensen på 30 år, som er det

som gjelder for at et kjøretøy skal regnes som et historisk
kjøretøy. Om den saken verserer det mange

oppfatninger og meninger, og det er helt greit, enhver
står fritt til å holde på med de årganger, og de kjøretøy

som gir vedkommende mening og glede. Men, når en 18
åring kommer innom, stolt kjørende i sin Volvo 940, en bil

som kan være 20 år eldre enn føreren, ja da skal han få

slippe å høre at det der er ikke en veteranbil, den der

Hest og kjerre fra Opstad Tvangsarbeiderhus. Kusken er

nylaget (uten tvang..) av Tor Inge Fjermestad

Heftig Weslake- trimmet Norton i MC utstillingen
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moderne skiten består i hovedsak av plast og elektronikk

som ingen kan fikse på egen hånd.

Dette er et tenkt eksempel, men jeg har fått

tilbakemeldinger i fra ungdom som har fått slengt den
slags kommentarer i ansiktet, og de har ikke lyst til å

komme tilbake. Hva er dette for noe, er vi blitt en gjeng

med gretne gamle gubber som for lengst har glemt at vi

selv har vært kalv, og glemt at de kjøretøyene vi selv

begynte med var de vi drømte om som unge, og som vi
har sterke minner forknippet med. Jeg kan ta meg selv

som eksempel, da jeg vokste opp så var det ikke så

mange biler på veien, men mor sine onkler hadde begge

bil, Fiat 1500 og Hillman Imp, og disse bilene gjorde

sterkt inntrykk på en liten guttunge som nå snart runder
62 år. I dag har jeg Fiat 1500 og Hillman Imp i

samlingen min, og mere til, men det begynte der, med

opplevelser i barndommen. Og jeg tror ikke den

tilnærmingen til kjøretøy som jeg har er unik, snarere
tvert imot!

Så vær så snill å ta imot de unge med åpne armer og
åpent sinn, og la de slippe å få negative kommentarer

angående valg av kjøretøy. Erfaring viser at ved å

slippe de unge til og gi de tilgang til, og erfaring med

våre egne kjøretøy, ja da skaper vi både forståelse for

det kulturarbeidet som vi faktisk bedriver, og
entusiasmen for gamle kjøretøy, gammel mekanikk og

viktigheten av å bevare historien. Dette får vi til!

Også en sak til, og den er ikke alltid så enkel. Men altså,

klubben vår, Gammelbilens Venner drifter et
Kjøretøyhistorisk museum, et museum som så langt har

møtt stor velvilje og støtte fra både kommune og statlige
etater som har med kjøretøy, kjøretøyhistorie,

samferdselshistorie og kultur å gjøre. Og vi har et

museum som er åpent for publikum, publikum som betaler

for å få se det vi har utstilt, og et publikum som vi som
drifter museet er svært opptatt av skal få en positiv

opplevelse, bli møtt med vennlighet og åpenhet slik at de

både får lyst til å komme igjen, og formidle sin

opplevelse til andre.

Også fungerer museet som en kjær og viktig møteplass

for våre egne medlemmer, det er en stor og fast gjeng

som kommer innom hver søndag når vi holder åpent, og
også ellers når det er dugnad og andre aktiviteter på

museet. Kort sagt så er museet sammen med

medlemsbladet limet i klubben vår, det er her vi treffes

og har det kjekt i lag. Men, det er alltid et men, folk har
forskjellige meninger og holdninger til det meste her i

livet, det er helt greit og en rettighet som vi alle har.

Men når enkeltpersoner sitter inne på et publikumsåpent

museum og høylytt uttrykker sine fordommer mot

innvandrere, mørkhudete, fremmedkulturelle, og folk med
andre religioner enn den de selv tilhører, ja da er det

ikke greit lenger. Hva den enkelte mener er som allerede

nevnt, så sin sak. Men vi drifter altså en kulturinstitusjon,

et museum som er åpent for alle uavhengig av alt det
som jeg har beskrevet ovenfor, og vi har også som nevnt
mye goodwill hos våre myndigheter. Men vi skal kun ha

en uheldig episode, en situasjon hvor noen opplever å bli

sjikanert, en negativ omtale i media, ja da har vi lagt

egget. Dette som jeg her har beskrevet blir ikke tolerert,
og dette klarer vi å håndtere selv, hver enkelt, vi klarer

oss fint uten noen form for vakter som må etterse at

voksne folk klarer å oppføre seg.

Selv om vil liker å tro at vi er et lite land plassert i

verdens yttergrense, så er vi i sin helhet en del av et

internasjonalt samfunn med stadige endringer,
kulturutvekslinger og folkegrupper som flytter på seg.

Og vi vil før eller siden få inn medlemmer som har en
annen bakgrunn enn flertallet i klubben vår, og som

deler vår interesse for gamle doninger. Er vi som klubb

klare for det?

Lørdag 5 juni er det tid for sesongens omrokkering på

museet, da skal noen kjøretøy ut, og andre skal inn. Og
da gjøres utstillingen klar for en ny sesong. Det kan fort

bli spennende!

Kjetil Fuhr, museumsansvarlig
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Jeg er blitt bedt om å skrive en redegjørelse om hvorfor jeg

trekker meg fra vervet som museumsansvarlig. I

utgangspunktet er dette noe jeg ikke har ønsket å gjøre, men

dette handler ikke om meg og mitt verv, dette handler om

hvordan vi ønsker å ha det i Gammelbilens Venner, og om

hvordan klubben og dens medlemmer skal forme framtiden,

både for klubben og Rogaland Bilmuseum.

Vervet som museumsansvarlig var ikke noe jeg i

utgangspunktet traktet etter. Men når den situasjonen oppstod

at han som tidligere både var formann og museumsansvarlig

fikk nok av langvarig trakassering fra enkeltmedlemmer, og

trakk seg fra sine verv så oppstod det en situasjon som

nødvendiggjorde at noen tok ansvar, og siden jeg både bor like

i nærheten av museet, leier lokale i kjelleren på museet, er

pensjonist og i tillegg hadde gjort meg en del tanker om hvilke

muligheter som fantes både for museet og plassen hvor det

ligger med tanke på å skape ny aktivitet, større oppslutning og

et godt grunnlag for rekruttering både til miljøet generelt, og

klubben spesielt, så sa jeg meg villig til å fylle den funksjonen.

Siden i fjor høst har jeg tilbrakt hver enda lørdag og søndag,

samt en del timer både på kvelds og dagtid for å skape noe

nytt, og jeg har hatt med meg en liten håndfull dyktige

medlemmer som både har fått på plass et imponerende

modelljernbaneanlegg, satt opp en ny utstilling hvor vi har

innlemmet en god del andre ting slik som gamle leker,

modeller med gamle klesdrakter og andre rekvisitter for å

skape en større bredde i utstillingen, slik at denne kan

appellere til flere besøkende enn kun den tradisjonelle, nemlig

mannen med interesse for kun gamle kjøretøy. Nå har vi fått

inn hustruer, barn og barnebarn inn på museet, og

tilbakemeldingene vi så langt har fått fra publikum viser med

all tydelighet at dette har vært en vellykket satsing.

Men, det er alltid et men, jeg har også fått en god del

tilbakemeldinger i fra egne medlemmer om at dette er ikke

lenger et bilmuseum, men et dukkemuseum, og at jeg har

ødelagt hele museet. Slike uttalelser tåler jeg fint, gretne

gamle gubber finner vi i de fleste sammenhenger, og de kan

tidvis være svært så sjarmerende i sin enfoldighet, disse gretne

gamle gubbene! Jeg kan muligens også ende opp som en slik,

hvem vet hva fremtiden bringer?

Det jeg derimot ikke aksepterer, det er direkte personangrep. I

forbindelse med den årlige utskiftingen av kjøretøy så ble jeg

utsatt for et rettet angrep fra et medlem som har et par biler

stående på museet. I god tid før tidspunktet for utskifting av

kjøretøy ble det sendt ut mail til de som har kjøretøy i

utstillingen hvor de ble bedt om å gi beskjed dersom de ville

ha ut sine biler, slik at dugnaden både kunne planlegges, og

jobben med å frembringe nye objekter til utstillingen kunne ta

til. Personen det gjelder kom innom museet og fortalte meg i

en svært aggressiv tone at han skulle ha ut bilene sine, da de

representert store verdier, og de ble ødelagt av bare å stå der.

Det er helt greit svarte jeg, lørdag 5 juni er datoen som gjelder,

og da tar vi ut bilene. Men nei, han skulle ikke ha de ut, han

skulle ha de plassert nede med porten slik at han kunne ta de

ut og kjøre med bilene når han ønsket. Til det svarte jeg at det

ikke gikk, dette er et museum og ikke en garasje, vi kan ikke

drive med demontering av gjerder, flytting av biler og andre

objekter hver gang noen skal ut og kjøre med bilene sine.

Utstillingen endres og settes en gang i året, deretter står

utstillingen fast med unntak av mindre gjenstander som

tilflyter museet, og som vi utøker utstillingen med dann og

vann. Erfaring har vist oss at det er ved ommøblering på

museet at skade og fare for skade på kjøretøyene oppstår, da

lokalet i utgangspunktet aldri har vært tenkt som et museum,

og utformingen gjør oppgaven med inn og utkjøring

utfordrende, og derfor er det helt nødvendig å begrense

omplasseringer og utskiftninger til et minimum, og dessuten

legge en god plan de gangene det skal skje.

Lørdag 5 juni kom, og det møtte opp en stor og god

dugnadsgjeng for å løse oppgavene vi hadde. Nevnte bileier

dukket ikke opp, han ble derfor oppringt og forespurt om han

ikke skulle komme og ta ut bilene sine. Nei var svaret, de

skulle ikke ut, de skulle plasseres ved porten slik at han kunne

ta de ut når det passet han. Dette ble blankt avslått med den

samme begrunnelsen han allerede hadde fått. Enten ble bilene

stående der de stod, eller så ble de fraktet ut av lokalet.

Første beskjeden var at da skulle de stå, etter kort tid kom det

telefon om at han skulle ha ut den ene bilen, og

dugnadsgjengen gikk derfor i gang med å få ut denne. Mens

dette arbeidet pågikk så kom vedkommende inn porten, jeg

befant meg i et annet rom da. Etter en liten stund så gikk jeg

inn i utstillingen for å se hvordan det gikk, og da spratt

vedkommende rett i ansiktet på meg, puttet pekefingeren i

nesen på meg, og freste ut forbannelser mot meg på en

særdeles aggressiv måte. Som alle andre så har jeg mine

personlige grenser, og hadde det ikke vært for at en av de

tilstedeværende kjapt smatt imellom oss og dro meg vekk, så

hadde jeg slått ned vedkommende. Det er en erkjennelse jeg er

svært lite stolt av å komme med, men jeg må være helt ærlig

med meg selv. Og når et verv medfører at slike situasjoner

oppstår, og jeg risikerer å miste besinnelsen slik at jeg begår

lovbrudd, ja da er valget enkelt, jeg trekker meg!                 → 

ANGÅENDE MIN FRATREDELSE SOM MUSEUMSANSVARLIG.
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Og da er vel et problem vekke tenker jeg, ved at jeg trekker

meg. Men klubben sitter igjen med en stor utfordring slik jeg

ser det. Hvor mange tillitsvalgte er klubben villig til å ofre før

noe blir gjort? Det å ekskludere medlemmer er aldri enkelt,

men så er det slik at ekskluderingsparagrafer eksisterer for en

grunn!

Dersom slik aktivitet som det jeg her beskriver får fortsette, så

er det kun et tidsspørsmål før klubben og museet ikke lenger

får folk til å påta seg noen form for verv. Kjøretøyhobbyen er

også for meg akkurat det, en hobby jeg dyrker fordi det har

gitt meg glede, glede over samvær med likesinnede, det å

kunne utrette noe i lag, og nå i det siste drifte et museum med

det mål å skape noe som kan glede og inspirere andre, og da i

særdeleshet yngre generasjoner slik at hobbyen vår lever

videre, også når vi «gretne gamle gubber» stempler inn og nye

entusiaster skal bære den motorhistoriske arven videre.

Akkurat nå er jeg mettet, jeg kan ikke forsvare overfor mine

nærmeste, eller meg selv hvorfor jeg skal bruke tid og krefter

på hobbyen min. Jeg er ikke på noen måte knekt, jeg har vært

ute mang en vinternatt før og tåler mye. Men når gleden og

gløden forsvinner, og jeg erfarer at jeg høster hat og

fiendskap, ja da er det på tide å la andre ta over, så enkelt er

det!

Og det er det jeg har å si om saken. Også har sikkert andre

sine oppfatninger rundt dette, og det må de selvsagt få ha.

Takk for meg som museumsansvarlig, jeg prøvde å skape noe

nytt, men noen ville det annerledes. Og jeg skjønner nå

utmerket godt hvorfor tidligere formann ikke har vist seg siden

han gikk av, klubben kveler tillitsvalgte, hvor mange flere skal

vi ofre?

Kjetil Fuhr.

Nok en gang ser vi oss nødt til å søke etter ny

Museumsbestyrer i Rogaland Bilmuseum.

Stillingsbeskrivelse:

-Ansvar for å videreutvikle Rogaland Bilmuseum til et møtested for alle med interesse for historiske kjøretøy.

-Sørge for at utstillingen til en hver tid er attraktiv for publikum og at objektene er støvfrie og framstår i sin beste skikk.

-Besørge at det er tilgjengelig vakter hver søndag slik at museets åpningstider kan opprettholdes.

-Være behjelpelig med omvisninger for større grupper utenom åpningstid når det kreves.

-Vedlikeholde inventarlister for museet samt tilskrive utstillere årlig om dag for utskiftinger i museet.

Hva kan du forvente:

-Du vil ha full styringsrett i alle gjøremål vedrørende museet, og svarer kun til styret i Gammelbilens Venner.

-Du kan påregne mishagsytringer fra klubbmedlemmer som ikke er enig i måten museet drives på, dog slike utfall kan henvises til

styret.

-Du skal være delaktig, sammen med styret, i å utvikle klare retningslinjer for utstillere og objektene.

Vi gjør oppmerksom på at arbeidet skal utføres på dugnad, og at du selv må bære kostnadene med egentransport til og fra Museet.

Synes du utfordringen virker spennende hører vi gjerne fra deg.

Still interessen til:

Formann i Gammelbilens Venner på: Mb230sl@lyse.net

8
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Benelli Quattro 250

I en liten skog ute på Jæren fant jeg et

hyggelig medlem som er eier av en liten rar

motorsykkel. En firesylinder 250 fra Benelli.

Benelli er en Italiensk motorsykkel produsent

som er kjent for sine litt utradisjonelle

motorer. Mange kjenner sikkert til 750 sei og

900 sei som kom med 6 sylinder motorer på

70-tallet.

I 1976 hadde Benelli to 250 modeller i sin

katalog. En 2 sylinder to-takter på 24 hk

toppfart 150 km/t. som skulle konkurrere mot

de Japanske motorsyklene og en 4 sylinder 4-

takter med doble overliggende kammer og

skivebremser fremme på 28 hk. med toppfart

på 145 km/t.

Da Benelli Quattro 250 ble presentert i 1976

var det den minste 4- sylinder gatesykkelen

som var produsert. Alejandro De Tomaso

hadde kjøpt både Benelli og Moto Guzzi i

1973 og ba Lino Tonti om å designe en

sofistikert, rask og stilig 250 cc. Tonti skapte

en dramatisk, geometrisk form over den

firesylindrede motoren. Målet var å lage en så

lett sykkel som mulig og brukte mye plast

deksler og lette felger. Sykkelen ble alt for dyr

å produsere og ble derfor ingen salgssuksess.

Tekst & Foto: Gaute Svindland
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Lørdag 29.mai besøkte Gammelbilens Venner Flyhistorisk Museum på Sola. Det ble stort oppmøte i flott vær, og de besøkende fikk en god 

omvisning på museet av Roar Henriksen. Her kunne de besøkende studere både fly og  flymotorer, både ferdigrestaurerte og prosjekter under 

oppbygging. Etterpå kjørte kortesjen av klassiske kjøretøyer til Særheim, det Kjetil Fuhr &co holdt åpent museumog vartet opp med grilling.  

Takk til Mons Haarr  som tok mange fine bilder som dere kan se på disse sidene. Du kan se flere bilder fra denne dagen på: 

https://www.facebook.com/groups/266770718092296 
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På kartet står ingen vei 
avmerket der all 
trafikk gikk i 100 år, 
der Monte Carlo-
kjørerne rygget opp, 
og der postskyssen for 
med bevæpnet vakt 
 
Av Oddvar Lavold 
 
Tronåsen heter et fjell på grensen 
mellom Vest-Agder og Rogaland. 
Bare navnet gjør gamle bilister 
blanke i øynene og tussete i 
praten. De minnes den gang da 
ingen bilist var sjåfør før han 
hadde kjørt over Tronåsen, den 
gang da Monte Carlo-kjøreme ofte 
måtte rygge opp bakken for å lede 
bensin frem til motoren, den gang 
da hester måtte trekke biler over 
de verste kneikene. Den gang det 
var biler til, og det var sport å 
kjøre bil. 
I dag vil en på kartene ikke finne 
avmerket vei over Tronåsen. På 
noen karter er den avmerket som 
privat vei. Veien har vært nedlagt 
helt siden krigens dager, men 
veien er der. Alle som kjører 
riksvei 440 forbi Trondvik i Lund, 
på den gamle jernbane-linjen, vil i 
en tilgrodd sidevei se et skilt som 
forbyr biler å kjøre opp. Der ligger 
veien over Tronåsen,  gjennom-
gangsveien fra 1844. 
Hvordan er denne veien i dag? 
Mange stiller spørsmålet og får til 
svar: Ikke farende for bil, snaut 
nok for hest, helst livsfarlig. 

 
 
 
 
 
 
 
For virkelig å få se hvordan Tron-
åsveien er, kjørte jeg over en dag. 
Det ble gjort fra Vest-Agder-
siden, ikke bare fordi det på den 
siden mangler forbudskilt, men 
også fordi det er eneste måten å 
komme over på.  
  

Bakke Bro 1844 
For å komme til Tronåsen, tar jeg 
av fra riksvei 440 ved Sirnes bru 
og kjører i retning nord mot Sira 
stasjon. På Bakke viser et skilt i 
post-mannens hage vei mot Virak 
over Bakke bro fra 1844. 
Bakke bro, en gang Skandinavias 
fineste bru, er i dag fredet. Den 
blir fortsatt brukt, fordi det er ene-
ste bru over Sira-elva på veien til 
Virak. Ny bru er planlagt for 
nesten en million kroner. Den skal 
bygges lenger oppe i elva. 
Hvor stor belastning Bakke bru tå-
ler, vet ingen for sikkert. 
Veivesenet har satt opp skilt med 
forbud mot større akseltrykk enn 
tre tonn. Det blir daglig syndet 
mot dette forbudet. Selv veg-
vesenets tunge maskiner svømmer 
ikke over elva. Men de bygde god 
bru i 1844, et ingeniør- og hånd-
verksarbeid som vekker oppmerk-
somhet den dag i dag. 
Ovenfor brua tar veien av til høyre 
mot Virak, men skal en finne 
Tronåsen, må en ikke se på bygd-
eveiskiltet i gul refleks-maling. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 Da må en følge anvisningen på en 
gammel betong-søyle som viser 
vei til Stavanger og Egersund 
tvers over heiene. 
Jeg fortsetter rett frem. Veien blir 
smalere og bratt. Jeg er i Lende-
bakkene, første forsmak på 
Tronåsen. Ned i gear!  
 

En på fire 
Mens vei-ingeniører i dag ikke 
lager veier brattere enn 1 : 10, en-
på-ti som det sies, så er Tronås-
veien 1 :4 i den bratteste kneiken. 
Det er bratt. Men Lendebakkene 
klarer VWen i annet gear hvis en 
holder farten over stein og hump-
er. I veikanten står et gammelt 
drikkekar for hest, nesten råtnet 
bort. Her fikk mang en bil tilført 
radiatoren vann etter at damp- 
strålen hadde sust bort det som var 
der fra før. 
Langs veien innover ligger torv-
tekte løer og råtner ned. Takene 
siger sammen. Utslåttene gror til 
med bjørk og furu. Hjulsporene i 
veien blir dypere og grastorvene i 
midten tykkere. 
Så står bilen min som en pusling 
nederst i en Bakke. Veien snor seg 
oppover til jeg øverst ser den 
slynge seg ut i en elegant sløyfe 
mot himmelen. Der jeg står, går 
veien på en høy mur med et solid 
jern-gjerde langs kanten. Muren 
står støtt som fjell, jernstakittet  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PÅ GJENGRODD VEI OVER 
TRONÅSEN 

Bakke Bro 1844 står det på portalene av denne engang Skandinavias 
finest bro. Den er fremdeles eneste bro over denne del av Sira-elva. 
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er ikke rustet bort. Det var kvalitet 
over de gamles arbeid. 
 

Amtsgrensen. 
Bilen blir satt i krabbegear og så 
bærer det opp i korketrekker-
svingene. Bjørkeløvet henger 
vakkert over veien, strekker seg 
ned mot veibanen for å møte det 
høye gresset som gror her. Bilen 
rasler seg gjennom. I siste sving 
mot toppen hadde det vært en fin 
utsikt over alle heier hvis jeg ikke 
hadde hatt det så travelt med å 
komme opp et parti med helt løs 
grus og et annet med vått gress 
uten å skli utfor. 
Veien blir flat og rett her oppe på 
toppen. Den går som en gresstripe 
innover. Et stengjerde krysser sko-
gen. Det har vært grind over 
veien. Nå står en morken stolpe 
igjen. Bortenfor står det en diger, 
rusten jern-støtte. 
Dette er fylkesgrensen mellom 
Vest-Agder og Rogaland: For 
folket i bygdene her heter grensen 
fremdeles amtsgrensen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Lister og Mandals Amt 1849» 
står det på ene siden av støtten, 
«Stavanger Amt 1849» på den 
andre siden, «Fossum Jernverk» 
på baksiden. Her var det en mann 
fra Bakke sto og åpnet grinden om 
sommeren før krigen og fikk noen 
øre av hver bilist som slapp å gå 
ut av bilen. 
 

Skogen tok veien tilbake. 
Det er ikke mange metrene bort til 
nedkjørselen mot Trondvik i 
Lund. Veien ned fjellsiden her er 
den verste delen. Det er morgen 
og vått i gresset. Jeg går ned for å 
se om det er mulig å kjøre her. Det 
viser seg at gresset er så sleipt at 
bilen trolig vil skli utfor. Jeg snur 
og kjører ned igjen til Lende. Utpå 
dagen når solen får tørke gresset, 
kjører jeg opp igjen. 
Veien har skogen tatt tilbake , det 
er tydelig. Her gror furutrærne vilt 
i veibanen, de har selv festet rot 
her. Det er planter på opptil to 
meters høyde i veikanten. 
Midt i veien ligger en oppkast-
klyse som inneholder markmus og  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
andre smådyr. Det har vært rev på 
ferde her. Han må ha forspist seg. 
Småtrærne skraper iltert under bi-
len, hengebjerkene langs taket. 
Godt jeg har småriper i lakken fra 
før! Et sted tar jeg noe langt til 
venstre for å unngå noen digre, 
skarpe steiner der en bekk har tatt 
korteste lei tvers over veien. Jeg 
har planlagt å rygge for å vri bilen 
utenom, men så viser det seg at 
det ikke går an å kjøre oppover i 
gresset. Bilen spinner hvordan jeg 
så betjener klutsj og gasspedal. 
Det er bare en vei — rett ned. Jeg 
gir god gass på første gear, en 
halvannen meter høy furu bøyer 
seg pent ned og soper langs hele 
bilbunnen. Au, tenk om 
bremseledningene ryker! Det 
lyder et brak bak, og furua smetter 
opp igjen uskadd. Bremsene 
virker! 
 

Det turistene mistet 
Veien går bratt nedover i korke-
trekkersvinger. I en sving har den 
tykke forstøtningsmuren rast ut. 
Veien ligger som en teaterbalkong 
og scenen er Trondvik med Lund-

 
Slik går den gamle vegen,  på solide murer i balkongsvinger nedover. Her ser vi utover Lundevatnet og innover i 
Moi i Lund. Sørlandsbanen går langs vannet nedenfor parallelt med riksveg 440 
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evannet utenfor og den vakre 
Lundsbygda innover under lave 
åser. Bak veisvingen lyser røss-
lyngen. Det summer av veps og 
bier. Langt nede hører jeg duren 
av turistene på riksvei 440. 
Denne utsikten var det turistene 
mistet da veien mellom Moi og 
Sirnes ble moderne, lagt i 
tunneler. 
Jeg harker meg videre nedover på 
første gear og med god hjelp av 
bremsene. Det er så bratt at 
tyngden av bilen vil presse farten 
over øverste grense for første gear 
på Folkevogna. Nede i Trondvik 
må jeg smyge meg forbi en bil 
som har parkert ved det skiltet 
som varsler stengt vei. Jeg har 
kjørt Tronåsen! Særlig vanskelig 
var det ikke, men forsiktig må en 
være. Og går det galt skal det vel 
mye gjøres om forsikringsselsk-
apet punger ut for en bil som har 
havarert et sted der det i grunnen 
ikke er noen vei i det hele tatt! Det 
hadde skjedd om jeg hadde tatt 
nedover da gresset var helt vått. 
Dette til advarsel for andre som 
synes det er moro å kjøre på steder 
der det ikke går an å kjøre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Den gamle tid 
På turen har jeg vært inne og be-
søkt Lovise og Nils A. Skogen på 
garden Skogen øverst i Lende-
bakkene. Nils er 82 år. Han har 
bodd her ved veien i hele liv. 
Hukommelsen hans er utmerket, 
og de historiene han kan fortelle 
fra Tronåsen i «gamle dager» er 
mange. Veien har ligget slik den 
ligger i dag siden 1844. Den var 
bare bedre vedlikeholdt den gang. 
- De murene som ble lagt i 1840-
årene, står fint den dag i dag, sier 
Nils. Hvordan de klarte å frakte de 
store steinene den gang, har jeg 
undres på mang en gang. Det er 
bare et par steder murene har rast 
ut. Det er der veien er utvidet og 
murene bygd nye etter at bilene 
kom! Da veien ble bygget, spren-
gte de stein med krutt og senere 
med den livsfarlige spreng-olje. 

 
De rygget opp 

Nils kan fortelle om da Skogen 
var en av de mest sentrale steder i 
Bakke kommune, da Monte Carlo-
kjørerne freste forbi her. Mange 
biler måtte rygge opp bakkene 
fordi bensintanken la bak og 
motoren fremme, og bensin- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pumpen  ikke var tatt i bruk. 
Reinert Lavold er med meg på be-
søket hos Nils. Reinert sluttet å 
kjøre bil den gang bilene ble noen-
lunde kjørbare, omkring 1925. I 
vinter fornyet han førerkortet i en 
alder av 62 år. Han kan fortelle 
om underlige gearkonstruksjoner 
og pussige biler. 
- I noen biler måtte vi ligge frem-
me på motorkassen og blåse i for-
gasseren opp bakkene, forteller 
han. Det var fælt. Straks vi mistet 
pusten, stoppet bilen! Bremsene 
var dårlige den gang. Peder Olsen 
og jeg fant derfor på noe lurt. Vi 
hengte et bjerketre bak bilen! 
Hadde vi ikke vært så kvikke til å 
kutte tauet, sa hadde både vi og 
bilen og treet havnet i en haug 
utfor høyeste muren. 
 

Veien ble harvet 
-Da de første bilene kom osende, 
var veien tilgrodd med gress, 
forteller Nils. Bøndene ble 
utkommandert til å spa bort 
torvene. Vedlikeholdet ble delt på 
gårdene Bakke og Lund. Vår gård 
hadde 20 meter å passe på oppe på 
toppen. Gårdene helt oppe til 
Virak ved Sirdalsvannet, to mil 
oppe, hadde veistykker å passe på. 
Bøndene måtte ro to mil, gå en 
halv mil og så kunne de ta fatt på 
å bære grus og stein i ryggkurver. 
Det var til og med en bonde som 
harvet veien med fjærharv! 
Verst var vinteren, og da før 1905 
fordi posten skulle frem. I 1905 
tok jernbanen over posten. Traf-
ikken dabbet da av inntil bilene 
tok over. Bestefar til Nils' kone, 
Ståle, var med og bygget Tronås-
veien. Han var smed og har utført 
en del av smed-arbeidet på Bakke 
bru. Han skal ha vært uvanlig 
dyktig. En gang sveiset han en 
sabel så fint at ingen kunne se 
skjøten. 
 

«Labbeposten» 
På Sirnes bor en mann som kan 
fortelle om postrutene over heia. 
Det er Håkon Bakke. Hans 
bestefar og far var med i den 
trafikken. Det kunne være opptil ti 
hester i et postlag om vinteren.  
 

 

Langs Tronåsvegen ligger gamle utløer og råtner ned. Den gamle tid 
er forbi, både for veg og gard. 
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Det ble brukt kjerre eller slede 
etter som føret var. Snøen laget 
mange vansker. En postfører var 
med transporten helt fra Kristian-
sand til Stavanger, og han var bev-
æpnet med revolver. Hester skiftet 
de i Flekkefjord, på Bakke og på 
Moi. Om sommeren klarte en hest 
transporten. Da ble den kalt 
labbeposten. Betalingen for 
skysskaren var en krone pr. tur! 
Håkon Bakke kan ellers fortelle at 
mange bønder tok på seg store 
akkorder da veien ble bygget, men 
de forregnet seg uhyggelig slik at 
flere gårder røk konkurs. En inge-
niør fikk hindret at Lendegårdene 
tok på seg å bygge Bakke bru. De 
ville ha blitt fant skulle de gjort 
arbeidet etter den prisen de selv 
hadde satt opp. 

 
Det gikk alltid godt 

-Det gikk merkelig nok alltid godt 
i Tronåsen, forteller Sigurd Sigbj-
ørnsen, mannen som hadde første 
bilen i Bakke kommune. Han er 
nå rutebileier. I 1920 kjøpte han 
den første Forden. 
-Det gikk en tid for jeg våget meg 
over Tronåsen, men jeg klarte det 
ved å niholde på fotgearet og 
bremse med reverseringen. 
Bremsene klarte det ikke. De ble 
glødende. Passasjerene gikk alltid 
ut og spaserte over. Bilene hadde 
bare 20 hesters motor, men de var 
utrolig lavt gearet. Da den nye 
Sørlandsbanen ble bygget, kjørte 
jeg 100 lass grus over. Det gikk 
alltid godt. 
Dette kan Jack Beckman under-
skrive. Han forteller at da krigen 
brøt ut, kom en hel kolonne tysk 
krigsmaskineri sørfra og tok opp 
Tronåsen. Utpå natten kom alt 
ramlende ned igjen. Tyskerne 
hadde gitt opp i Lendebakkene! 
Kanskje er det derfor tyskerne 
satte så meget inn på å å ny vei til 
erstatning for Tronåsen. 
  

Kari på Lende 
Utenlandske turister undret seg 
alltid storlig over å finne «innfø-
dte» som talte engelsk og tysk i 
Bakke. På Lende var det særIig en 
dame som ble kjent. Det er Kari 
Liland som drev butikk her i 
mange år. Nå har hun sluttet av for 

hun er 87 år. Hun har bodd 12 år i 
England, og hun kunne prate med 
folk på både tysk og engelsk og 
litt fransk med. 
Ellers skrev et par engelske 
journalister at nordmennene er 
opplyste. På en høy, vill hei traff 
de en mann som talte flytende 
engelsk. Han så ut som en vanlig 
bonde. 
Det skal ha vært Kristian Lavold. 
Det fortelles at første bil som kom 
over Tronåsen, var en liten rød en 
i 1912, kjørt av Sven Bakke fra 
Stavanger. Sven stammet ellers fra 
Bakke. Han omkom senere ved en 
bilulykke. 
 

Der veien gikk 
Det har vært diskutert mang en 
gang å åpne Tronåsveien for 
turister, gi sertifikat til dem som 
kjører over. Men Tronåsen er ikke 
å spøke med, har aldri vært. Skal 
en slippe uøvde bilister i uegnede 
kjøretøyer over her i dag, kan det  
lett skje mangt galt. Å få Monte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carlo-løpet over på den gamle 
veien, passer visst heller ikke. 
Hvem skal i tilfelle skaffe penger 
til reparasjon av veien? 
Trolig vil her aldri mer gå vei. 
Opp til topps på Vest-Agder-siden 
blir veien brukt som skogsvei, 
men ned til Trondvik har ingen 
rørt en stein siden krigen. 
Bærplukkere og fotturister trasker 
opp mellom ungtrærne. På de 
gamle murene opplever de den 
underlige stemning det er over 
steder der så mangt slag folk har 
fartet i svunne år, der så mange 
historier er blitt til. Og historiene 
vil leve og gå over i segner. 
De gamle murene vil stå i nye 
hundre år og fortelle om manns 
vei over heiene. Det gamle rustne 
gjerdet ovenpå murene vil også 
holde stand lenge. 
Men skog vil vokse der veien 
gikk! 
 
(Reds. anm: Denne artikkelen 
sto opprinnelig på trykk i 
Motor-tidende nr.6-1962.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nils A. Skogen er 82 år, men like sprek. Han har bodd ved 
Tronåsvegen i hele sitt liv. 
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11.mai inviterte Bryne Bil medlemmer i Gammelbilens 

Venner til gratis bremsetest i sitt verksted på Bryne. 

Tanken var at alle kjøretøy som ikke har krav EU-kontroll 

skulle få sjekke bremsene før sesongen. Den tragiske ulykken 

ved Rjukan for en stund tilbake viser hvor viktig tilstanden på 

bremsene er, og at tilsynelatende strøkne kjøretøyer også kan 

ha utfordringer med dette. Selv med god annonsering for den 

gratis bremsetesten var det skuffende få som benyttet seg av 

dette tilbudet. Vi siterer det som Leif Skare skriver i 

Formannens ord i dette nummeret: 

 

Vi er ca 400 medlemmer i klubben, og jeg vil anslå antall 

kjøretøy medlemmene våre disponerer og som er unntatt PKK 

er i samme størrelsesorden. Tilbudet ble benyttet av 5-FEM- 

medlemmer. Jeg var selv en av dem, og var rimelig sikker på 

at bremsene på min 1952 modell var i skjønneste orden.  Det 

viste seg at jeg hadde 35% forskjell i effekt på bakhjulene.  

Årsak? Den venstre trommelen var glassert i bremsebanen, 

ellers var alt i orden.  Ingen av bilene som ble testet var 100% 

i orden! Nå er riktignok utvalget lite i denne statistikken, men 

all sannsynlighet taler for at det er flere som burde ha testet 

bremsene sine!!! 
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Styret i Gammelbilens Venner:

Formann:

Leif M, Skare

E-post: leif.tp@lyse.net

Tlf: 93046163

Nestformann:

Einar Helland

E-post: einar.helland@kleppnett.no

Mobil 95235048

Sekretær:

Steinar Ødemotland

E-post: zeppo70@gmail.com

Kasserer:

Arnt Frode Michaelsen

arnt.frode@gmail.com

Mobil 907 69 377

Styremedlem:

Geir Foss

geir.foss@lyse.net

Mobil 404 11 718

Revisor: Geir Mossige Johannesen

Valgkomité:

Per Eiene

Steinar Myklebust

Nettadresse:

http://gammelbilensvenner.123hjemm

eside.no/

Postadresse:

Postboks 3029

4095 STAVANGER

E-mail: post@gammelbilen.no

Referat Styremøte 4. Mai 2021 Kl 19:00

Møtested: Rogaland Bilmuseum, Særheim

Tilstede var: Leif M. Skare, Einar Helland, Steinar Ødemotland, Geir

Foss og Arnt Frode Michaelsen.

Referat fra sist styremøte opplest og vedtatt.

Vestlandstreffet 2021:

• Det er påmeldt 51 stk. pr.4. mai

Medlemsystem:

• Har begynt å flytte over medlemmer fra Zubarus til Styreweb.

• Vi vil sjekke hvilke muligheter det er for kurs i bruken av

Styreweb

• Alle medlemmer fra 2020 som etter to purringer ikke har

betalt kontingent vil bli fjernet.

• Vi har fått 23 nye medlemmer i 2021.

Leie av plass i museet:

• Leie av plass i museet er og forblir 1500,- per år som

forutsetter medlemskap i klubben.

• Styret har i samarbeid med museumsbestyrer fullmakt til å

bestemme hvordan utstillingen skal forvaltes.

Utleie av medlemslokalet til arrangementer:

• Styret har bestemt at utleie av medlemslokalet kan bli leid ut

for 1500,- til medlemmer og 2500,- for ikke medlemmer, pluss 500,-

for utvask.

Forsikringer:

• Styret har bestemt at vi sier opp ansvarsforsikringen, da dette

ikke har noen hensikt når vi er ferdig med oppussingen av lokalet.

Spilehjulet:

• Vi hadde besøk av Mons Haarr og daglig leder i Jærprint

Bjørn Reidar Kleppe. Vi snakket om hvordan vi best kan profilere

klubben og løp/arrangementer. Bjørn Reidar Kleppe er også styreleder i

Klepp Næringsforening, så vi drøftet også om det er mulig med

samarbeid på arrangementer i Klepp. Jærprint gjerne ville gi oss et

tilbud på trykking av Spilehjulet, og i samarbeid med vår redaktør

kunne de være behjelpelige (mot ekstra betaling) med layout og oppsett

av innlevert stoff. Styret vil anbefale vår redaktør å ta en prat med

Jærprint om et samarbeid kan være aktuelt.

Nytt styremøte:

• Neste styremøte: Tirsdag 15. Juni 2021 kl. 19:00 på Særheim.

Steinar, referent
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Styret har bestått av:  

Formann: Leif Mikal Skare 

Nestformann: Einar Helland  

Sekretær: Steinar Ødemotland  

Kasserer: Arnt Frode Michaelsen  

Styremedlem: Geir foss 

Revisor: Arne Holme/Geir Mossige Johannesen 

Webansvarlig: Odd Arild Sundsteigen 

Ansvarlig søndagskafe: Øyvind Nielsen  

Valgkomiteen: Øyvind Flatekvål/Per Eiene/Gaute Svindland. 

LMK forsikring: Per Eiene, Leif M. Skare. 

Spilehjulet: Redaktør: Øyvind Flatekvål  

Museumsansvarlig: Kjetil Fuhr 

Antall  medlemmer pr. 31/12/2020: 401 stk. 

Aktiviteter: 

Det har vært avholdt 11 styremøter og 4 medlemsmøter. 

Museum/Søndagskafe har hatt åpent ca. 16 ganger, vi har også 

hatt noen private omvisninger i museet. 

Året 2020 har vært det desidert dårligste året i klubben og 

museets historie.  Aktivitetsnivået har vært særdeles lavt, og 

driftskostnadene og driftsinntektene bærer preg av dette. Når 

året likevel gir oss et overskudd skyldes dette at våre 

husleieutgifter har vært betydelig subsidiert av fremleier av 

lokalene.  De har av ren godhet satt ned husleien i koronaåret, 

og vi er dem særdeles takknemlig.   

 

 

Dato: 31.August 2021 kl 1900  

Sted: Postvegen 212, Klepp Stasjon  

 

AGENDA:  

1. Åpning, styret ønsker velkommen  

2. Godkjenning av innkalling, valg av ordstyrer, referent og 2 

personer til underskriving av protokoll  

3. Årsberetning fra styret for året 2020  

4. Regnskap for året 2020 

5. Innkomne forslag 

6. Valg v/valgkomiteen  

Det blir kun tatt opp saker som står på agendaen. Kun  

medlemmer med betalt kontingent for 2021 kan stemme  

 

Styret i Gammelbilens Venner har bestått av:  

* Formann: Leif Mikal Skare 

* Nestformann: Einar Helland  

* Sekretær: Steinar Ødemotland 

* Kasserer: Arnt Frode Michaelsen (på valg) 

* Styremedlem: Geir Foss (på valg) 

 

 

 

Vi har også mottatt Corona-midler fra staten og driftstilskudd 

fra Klepp kommune, og er meget takknemlig for det. Vi har 

benyttet det «avlyste» året til ombygging av utstillingen i 

Rogaland Bilmuseum, foruten utskifting av bilparken er det 

bygget opp ett modelljernbane anlegg som det er virkelig 

svung over, og som vil være til fornøyelse for både liten og 

stor. 

I 2020 ble kjelleren tatt i bruk til både lagerleie og utleie av 

bilplasser, det er nå 15 plasser totalt i utleie. Ansvarlig for 

kjellerutleie er Geir Foss 

Vi har også leid ut møtelokalene våre til andre motor/veteran 

klubber,  vi håper på at lokalene på Særheim kan bli ett 

samlingspunkt for flere med samme interesse. Vi har også 

plass til flere klubber og noen har behov for møtelokaler. 

Årsmøtet blir utsatt inntil det smittevernteknisk er mulig å 

gjennomføre, men vi har satt sikte på siste Tirsdag i August 

altså 31/8. Men mer info kommer i bladet. 

Spilehjulet: Har kommet ut med 4 utgaver, noe lav tilgang på 

stoff.  

Steinar Ødemotland  

Sekretær 

 

 

 

Museumsbestyrer:  

* Kjetil Fuhr  

Revisor for 2020 har vært:  

*  Geir Mossige Johannesen 

Valgkomiteen for 2020 har bestått av:  

* Formann: Per Th. Eiene  

* Medlem: Gaute Svindland  

 

Nærbø 2/6/2020 

Steinar Ødemotland 
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Vi prøver oss med en ny vri i disse pandemitider 

Ideen kommer fra Grimstad Motorveteraner, og går ut på å 

aktivisere medlemmene selv om vi 

ikke kan samles. 

• Her bestemmer du selv når du vil ut å kjøre. 

• Det er 10 valgte destinasjoner å besøke. 

• Du må ha fullført runden før 1. september 

Det blir premie til den som har besøkt flest steder, og 

loddtrekning dersom det er uavgjrt mellom 

flere. 

 

Regler: 

1. Meld deg på ved å sende en e-post til mb230sl@lyse.net 

2. Legg ut på tur til de oppgitte reisemål, gjerne i lag med 

andre veteranvenner. 

3. Når du er på destinasjonen ta bilde som beviser at du og 

ditt kjøretøy er der. 

4. Legg bilde ditt ut på 

https://www.facebook.com/Gammelbilens-

Venner109910099068779. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du kan og sende bildene til samme adresse som 

påmeldingen dersom 

du ikke vil legge dem ut på facebook. 

5. Du gir Gammelbilens Venner tillatelse til å bruke bildene 

dine i klubbsammenheng. 

6. Du bestemmer selv rekkefølgen av turene. 

Reisemål/steder: 

1. Jørpelandsholmen 

2. Naustene på Bergsagel (gml.Bergsagel 

kai) 

3. Ølberg Havn 

4. Sel på Rennesøy 

5. Utstein Kloster 

6. Tungenes Fyr 

7. Hå gamle prestegård 

8. Veimuseet i Dirdal 

9. Nesvåg med motormuseet 

10. Finnøy kystfort 

Ønsker alle dere som deltar noen trivelige turer i 

veterankjøretøyet! 

 

 

 

 

 

 

Returadresse: Gammelbilens 

Venner, Postboks 3029 ,  

4095 Stavanger 

10 «Toppturer» i løpet av sesongen! 
 

OBS! ÅRETS SPILEHJULSLØP BLIR ISTEDET ET SPILEHJULSTREFF LØRDAG 

4.SEPTEMBER. MER INFO OM DETTE I NESTE NUMMER AV SPILEHJULET 

Terminliste sommer 2021 

  Juni: 

  23- 24.juni Åpning av banen i Sokndal med Racing NM 

  29.juni– Medlemsmøte med grilling. 

  August : 

  7.august: Rallye Tronåsen, Moi 

  31.August: Årsmøte/Generalforsamling på Særheim kl.19:00 

  September: 

  4.September: Spilehjulstreff, Klepp 

  10-12.september: Motorama utstilling, Sørmarka Arena Stavanger 

  28.September: Medlemsmøte Særheim kl.19:00 

   


