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Da har vi startet på et nytt år med 
våre gamle kjøretøyer, og for Spile-
hjulet sin del så utvider vi med 2 nye 
klubber som ønsker å bli en del av 
vårt lokale veterankjøretøy felless-
kap. Vi ønsker Ryfylke Veterank-
jøretøy Klubb og Sør-Rogaland VW 
Klubb velkommen til Spilehjulet, 
som nå blir medlemsblad for 4 klub-
ber!
Sidetallet i bladet er nå oppe i 36 
sider takket være de gode bidragene 
disse klubbene. 
I og med at NVMC Sør-Rogaland nå 
bidrar med godt stoff om motorsykler, 
så legger vi den faste MC-spalten 
“Nyrebelte” på is inntil videre.
Tusen takk til Gaute Svindland som 
har bidratt med artikler til denne 
spalten gjennom flere år!

I dette bladet kan du også lese den 
norsk-amerikanske bilhistorien om 
bilmerket Rockne fra 1930-tallet, og 

om det flotte eksemplaret som står 
utstilt på Rogaland Bilmuseum. 

I forrige nummer presenterte vi også 
to andre biler fra museet, nemlig de 
to Nissan gatebilene som er utstilt for 
tiden. Planen var å skrive litt historie  
om modellen Nissan SX200 i dette 
nummeret, men så var vi så heldige 
å få en flott artikkel om Marius A. 
Jakobsens Nissan GT-R som eieren 
har skrevet. Så SX200 historien får 
vente til neste nummer.

Vi har begynt å ta inn bedriftsan-
nonser i bladet igjen, så hvis du eller 
noen du kjenner driver en bedrift som 
ønsker å annonsere i Spilehjulet er 
det bare å ta kontakt. Annonsepriser 
står på side 2.

I skrivende stund er det endelig 
vårfølelse i lufta ute, og mange klas-
siske kjøretøyer finner snart veien ut 

av garasjer og vinterlagring. Det er 
mye aktiviteter på programmet utover 
våren og sommeren med turer, treff, 
delemarked med mer, terminlisten 
finner du på baksiden av bladet. 
Nå ser det ut som coronaen ikke 
lenger legger hindringer i veien for 
aktiviteter og sosialt samvær, og selv 
om pandemien nå er avløst av uroli-
gheter i øst-Europa så håper vi på en 
normal sesong i år.

Ønsker dere alle en fin vår! 
Øyvind

Endelig en lysere horisont?
Årets første Spilehjul i posten, med 
stadig utvidet innhold.  I skrivende 
stund ser det omsider ut til at de 
mørke pandemiskyene som har 
preget hverdagen vår er i ferd med 
å forsvinne.  Det betyr at vi kan 
sette hodet inn i mer normalt gir, og 
begynne å planlegge for en sesong 
med fritt leide.
Det er lagt opp til en del aktiviteter 
ut over våren som dere kan se fra 
terminlisten i dette bladet.  Den 
største aktiviteten for vår egen del 
vil bli delemarkedet på Særheim den 
21. mai.  Kjetil Fuhr og Odd Arild 
Sundsteigen vil ta ansvar for dette og 
i tillegg prøver vi å få til et mod-
ell-hobby marked inne på museet.  
Det blir salg av pølser, is og vafler, 
kaffe og mineralvann. Vi får i tillegg 
en liten motorutstilling på gang.  All-
tid kjekt når der er noe som sviver!  
Finn fram deler du har til salgs 
og planlegg for en trivelig dag på 
Særheim.

Espen og gjengen planlegger for noe 
rokkering i Museet, det kommer et 
eget skriv til alle rundt dette, og den 
dagen flytting skal gjennomføres så 
vil det bli bruk for en dugnadsgjeng.
Det er Haugaland Veteranvognklubb 
som er vert for Vestlandstreffet i år 
og det går av stabelen lørdag den 18. 
juni.  
Bruken av Styreweb som program 
for styring av klubbens medlems-
masse, regnskap og kommunikasjon 
ut til medlemmene har tatt form.  
Det er viktig at dere alle som har en 
telefon laster inn applikasjonen som 
heter «Gnist», og symbolet ser slik 
ut:   

Da vil du få melding på telefonen 
hver gang det sendes ut meldinger til 
medlemmene.  En annen funksjon er 
at det vil bli utstedt et medlemskort 
via Gnist, som blir tilgjengelig så 
snart medlemskontingenten er betalt.
Den nye nettsiden vår har allerede 
fått mye skryt, vi holder på med en 
finpuss, og noen endringer vil det bli, 
men siden er først og fremst myntet 
på de som ønsker å lære mer om oss 
og hva vi holder på med, dog er det 
og en inngangsport for medlemmene 
for å ta kontakt med styret.
Vi kan i dette nummeret ønske også 
medlemmene i Ryfylke Veterank-
jøretøyklubb og Sør-Rogaland VW 
Klubb velkommen som lesere av 
bladet. «The more the merrier» som 
de sier på kullholmen.

Hilsen Leif
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Rockne -  Amerikansk bil med norsk historie
Tekst & Foto: Jarle Magnus Henriksen

I 2021 kom en amerikansk bil med en lang og 
interessant norsk historie bak seg til Rogaland 
Bilmuseum. Bilen er en Rockne 1932-modell 
sedan type 75. Rockne var et bilmerke heleid av 
Studebaker-konsernet, og blir av den grunn ofte 
kalt Studebaker Rockne. Bilen som er å finne 
på Rogaland Bilmuseum var blant de første av 
i alt ca. 90 Rockne-biler som har rullet rundt på 
norske veier når den ble førstegangsregistrert 
8.september 1932. Siden den gang har den kjørt 
mange kilometer primært i Hedmark hvor den 
gikk som drosje med base i Kirkenær.
Den opprinnelige eieren hadde bilen fra 1932 
og frem til den i 1971 ble solgt til en eier som 
fikk restaurert den og satt den i god original 
stand flere tiår etter det igjen. Deretter har den 
hatt ytterligere en eier på Hedmarken før den ble 
solgt i 2021 til en eier bosatt i Stavanger. Det er 
bakgrunnen for at bilen nå har funnet veien til 
Rogaland Bilmuseum.

Hvor kom Rockne-navnet fra?
Rockne ble produsert av Rockne Motors 
Company, eid av Studebaker. Det var et ameri-
kansk bilmerke, men allerede i denne delen av 
historien kommer et norsk innslag inn. Rockne-
navnet bilen fikk har nemlig sin opprinnelse i 
navnet på en person: Knute Rockne.

Hvem var Knute Rockne?
Vi rekker ikke komme inn på alle detaljene 
i denne artikkelen, men kortversjonen er at 
Knute Rockne var hovedtrener for Notre Dame 
University sitt amerikansk fotball-lag. Han førte 
det forholdsvis lille universitetslaget til å bli en 
dominerende institusjon innen sporten, og under 
Rockne sin ledelse vant Notre Dame en rekke 

Rockne var ansett som den fremste 
treneren i sin tid, og er fortsatt et av 
de første navnene som dukker opp når 
man diskuterer hvem som er tidenes 
beste trener i amerikansk fotball. Flere 
av hans innovasjoner lever videre i 
sporten den dag i dag. Det er skrevet 
store mengder bøker om ham, laget 
filmer, utgitt frimerke, og både veier, 
stadioner, finalekamper og til og med 
en småby i Texas bærer hans navn.
Knute Rockne var ikke født i USA. 
Han ble født som Knut Rokne på 
Voss i 1888, hvor han også bodde 
sine første leveår. I 1893 emigrerte 
familien hans til USA og bosatte seg 
i Chicago. Derfra gikk veien hans 
videre til studier ved Notre Dame, 
en kort periode som profesjonell 
spiller, og deretter trenergjerningen 
som vi allerede har omtalt. Rockne 
er gravlagt i Indiana. I tillegg finnes 
det minnesmerker og statuer en rekke 
steder, inkludert både et minnesmerke 
og en statue på Voss.

Hva er historien bak Knute 
Rockne og Studebaker?
Notre Dame-universitetet er lokalisert 
i South Bend, Indiana. Der hadde 
også bilprodusenten Studebaker sitt 
hovedkontor.
En av de som var høyt oppe i sys-
temet hos Studebaker var Albert R. 
Erskine, konsernsjefen. Han hadde 
ledet virksomheten siden 1915 og 
var en foregangsmann med fokus på 
utvikling av billige men fremtids-
rettede biler. Erskine satt i styret til 
University of Notre Dame, og hadde 
en glødende interesse for amerikan-
sk fotball. Dermed ble det også en 
kobling mellom Knute Rockne -selve 
gallionsfiguren for Notre Dame sin 
fremvekst som fotballstorhet- og 
Studebaker. Rockne ble blant annet 
brukt som talsmann og ambassadør 
for bilprodusenten utover på 1920-tal-
let og tidlig på 30-tallet. 
Etterhvert kom også tanken om å 
produsere en økonomisk og god bil 
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som gjorde nytte av Knute Rockne sitt 
svært kjente navn og gode rykte. Det ble 
opprettet et eget selskap, Rockne Motors 
Corporation, og Knute Rockne selv var 
tiltenkt en stilling av betydning i den 
videre satsningen til Studebaker.
De første prototypene eksisterte allerede 
når Knute Rockne satte seg på et fly til 
Hollywood 31.mars 1931 i det som ble 
hans tragiske siste reise når flyet krasjet 
på et jorde i Kansas samme dag. På bor-
det hos Studebaker lå en signert jobbkon-
trakt, og Rockne skulle begynne offisielt 
i stillingen som salgsdirektør et par uker 
seinere. De lærde strides om han skulle 
ha det som en sidegeskjeft ved siden av 
trenergjerningen eller om han var på vei 
over i et nytt yrke fullt og helt; han hadde 
hatt lite med utviklingen av selve bilen 
å gjøre men skulle uansett ha en klarere 

knytning i tiden fremover.
Slik gikk det altså ikke, men Rockne-
bilen rullet ut av samlebåndene i tre 
fabrikker i henholdsvis USA og Canada 
fra desember 1931 og til produksjonen 
ble avsluttet ca. halvannet år etterpå. 
Det ble totalt to årsmodeller (med flere 
varianter innenfor det igjen) i løpet av 
den produksjonen: 1932 og 1933.

Norsk produksjon av Rockne-
bilene
Noen av bilene rullet imidlertid ikke rett 
av samlebåndet og ut til det amerikanske 
markedet; 91 av dem ble «flatpakket» og 
sendt til Norge for montering på Skabo 
Jernbanevognfabrikk på Skøyen i Oslo. 
Med unntak av noen som ble brukt som 
deler for de andre ble brorparten av de 
91 satt sammen til kjøreferdige utgaver 

hos Skabo. Bildet ovenfor viser en 
ferdig montert Rockne-drosje fra denne 
fabrikken. Dermed ble bilen i seg selv 
en del av norsk bilhistorie i tillegg til 
det faktum at merket er oppkalt etter 
en norsk-amerikaner. Noen få av disse 
bilene eksisterer fortsatt, og den som står 
på Rogaland Bilmuseum er en av disse 
med Skabo-bakgrunn.

Bilene som ble satt sammen på Skabo 
finner man igjen i Norge og Sverige, bil-
er i andre deler av verden er overveiende 
fra produksjonen i USA og Canada. Også 
på det norske markedet er det flere av 
bilene som egentlig er bruktimportert og 
dermed ikke fra Skabo; dette gjelder flere 
av de 5 bilene som står oppført i bilreg-
isteret i dag, men altså ikke den som er 
på Rogaland Bilmuseum.

Bilene som ble satt sammen på A/S Skabo Jernbanevognfabrik 
på Skøyen i Oslo ble solgt i Norge og Sverige. Det var agenturfir-
maet Cathinco Bang A/S som i 1932 fikk i gang samlefabrikken, 
og inngikk kontrakt med Skabo. Delene kom fra USA, og ved at 
monteringsarbeidet ble utført i Norge så tilfalt ca.20 prosent av 
salgsverdien til norsk industri. I starten var produksjonen på 1 bil 
til dagen, og utsalgspris var 7900 kroner. Men allerede i 1933 gikk 
firmaet Cathinco Bang A/S konkurs, og Nash Automobilkompani 
O.Paaske A/S overtok Oslo agenturet for Rockne.
“Kjøp norsk arbeide” og “Støtt norsk industri” var slagord som ble 
brukt i reklamen fra de to firmaene.
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Bra biler, men kort produksjon 
– hvorfor?
Rockne-bilene i seg selv solgte egentlig 
ganske bra, og var Studebakers mestsel-
gende modell i de årene den var fersk på 
markedet. Rockne Six-bilen (som den 
først ble markedsført som før knytningen 
til Studebaker ble markert sterkere utover 
i 1933) hadde et godt rykte på seg når 
den kom på markedet, og ikke minst ble 
motoren som man utviklet for bilen en 
slager som ble gjenbrukt i diverse mod-
eller – faktisk helt frem til 1960.
Når det kun ble to år med modeller pro-
dusert, så skyldes det primært at Albert 
R. Erskine og resten av ledelsen i Stude-
baker var for fremoverlente når lavkon-
junkturen og børskrakket inntraff kun 
få år etter at bilmarkedet hadde begynt 
å bli mettet (antall nye biler produsert 
overgikk antallet kjøp av nye biler). 1929 
var et virkelig topp-år i både amerikansk 
bilproduksjon og økonomi før børskrak-
ket mot slutten av året.
Rockne-bilen i seg selv gjorde det bra i 
markedet, men Studebaker gikk totalt sett 
i dundrende minus både på grunn av et 
større oppkjøp og de totale salgstallene. 
De tok ikke hensyn til de økonomiske 
svingningene tidsnok, og hele Studebak

er-konsernet gikk mot konkursens rand. 
Albert R. Erskine hadde på tross av 
faresignal våget å satse på grep han 
hadde tro på og en oppgangstid som ikke 
kom på langt nær så raskt som han satset 
alt på. Erskine endte da også opp med å 
begå selvmord i 1933 etter at konsernet 
hadde falt overende økonomisk.
Man kan spekulere i årsaken til sendrek-
tighet i de økonomiske justeringene hos 
Studebaker. 
Depresjonen på slutten av 1920- og 

begynnelsen av 1930-tallet var
unik, men Erskine og Studebaker hadde
kommet seg helskinnet gjennom sving-
ninger tidligere og det er ikke umulig 
at de både hadde den historien med seg 
som selvtillits-bagasje samt at det i et 
samtidsperspektiv var lettere å tenke «nå 
må det jo snart ta slutt og bli oppgangs-
tider igjen» enn det etterpåklokskapens 
skinnende lys forteller om realitetene. 
Litt som en pandemi, med andre ord.
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Denne flott restaurerte Rockne Six som er utstilt på Rogaland Bilmuseum er en 
1932 modell

Rockne i dag.

Det eksisterer fortsatt noen få av bilene 
med Rockne-navnet rundt omkring. Det 
antas å være rundt 230 av dem i fun-
gerende stand på verdensbasis, hvorav 
mesteparten i USA. De resterende er 
spredt rundt på kloden, med Canada og 
Australia etterfulgt av Norge som der 
det er flest. Det antas å være opp mot 
10 eksemplarer i Norge. De fleste av 
disse er 1933-modeller og/eller type 
65; kun et par ser ut til å være type 75. 
En av 1933-bilene tilhører sågar en 
Rockne-slektning på Voss, og har blant 

annet vært med i en dokumentar NRK 
laget om Knute Rockne for en del år 
tilbake samt i avisartikler så nylig som i 
mars 2021.
I tillegg til at det finnes Rockne-biler 
på utstilling et par steder i USA vil du 
altså også nå kunne finne en Rockne 
1932-modell når du besøker Rogaland 
Bilmuseum, inkludert en plakat med til-
hørende informasjon om Knute Rockne 
og hvordan et bilmerke, Norge, og en 
trenerlegende i amerikansk fotball er tett 
knyttet sammen!

Knute Rockne ble født i 1888 på Voss. Fem år gammel i 
1893 emigrerte han med familien til Amerika, nærmere 
bestemt Chicago.

Knute Rockne hadde stor suksess i amerikansk fotball på 1910 
og -20-tallet, både som spiller og trener. Han regnes som en av de 
største legendene innen sporten
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Styret i Gammelbilens Venner:
Formann:
 Leif M, Skare
E-post:  post@gammelbilen.no
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
kasserer@gammelbilen.no
Mobil 907 69 377
Styremedlem: 
Mons Haarr

Revisor: Geir Mossige Johannesen

Valgkomité:
Per Eiene
Gaute Svindland

Nettadresse: 
https://gammelbilen.no

Postadresse:
 Postboks 3029
4095 STAVANGER

 E-mail: post@gammelbilen.no

Referat Styremøte 4. Januar 2022
Møtested: Rogaland Bilmuseum, Særheim 
Tilstede var: Leif M. Skare, Einar Helland, Steinar Ødemotland, Arnt Frode Michaelsen, Mons Haarr og Espen Haarr.

Referat fra sist styremøte opplest og vedtatt.
Aktivitetskalender for 2022:
Fortsetter arbeidet med å fylle ut aktivitetskalenderen. Tenker å legge ut per kvartal i spilehjulet og full kalender på hjemmesi-
den. 
Fremdrift for salg av annonser/sponsoravtaler:
Er godt i gang med planleggingen, men salget rundt dette har stoppet litt opp pga. oppblussingen av korona. 
Muligheter for mer koronapenger/kommunale midler:
Vi sjekker opp om det er noe mer vi kan få. 
Standard for møteinnkallinger og hvordan den skal distribueres:
Leif lager en standard til møteinnkalling som sendes ut litt før hvert medlemsmøte. 
Nye tilsudd i spilehjulet, har vi plass til flere:
Det begynner å fylles opp, men mulig vi kan invitere flere klubber. 
Nytt fra museet:
Har omøblert litt i utstillingen og gjort klart for utskifting til sommeren. 
Ventilasjon:
Har fått tilgang på balansert ventilasjon rimelig som vi sier ja til. 
Styreweb/gnist: 
Vi må prøve å få til medlemskort på gnist. Vidar Haarr lager en layout av dette. 
Årsmøte LMK:
Hvem reiser på dette møtet?
Arbeidsmøte LMK:
Mons Haarr ønsker å reise, eventuelt en til. 
Nytt styremøte:
Neste styremøte: 8. Februar kl. 19:00

Steinar, referent.
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Referat Styremøte 8. Februar 2022
Møtested: Rogaland Bilmuseum, Særheim.
Tilstede var: Leif M. Skare, Einar Helland, , Arnt Frode Michaelsen, Mons Haarr og Øyvind Flatekvål. 
                       Fravær: Steinar Ødemotland

Sak 1:Rogaland Gatebil Klubb (RGK)
RGK ønsker et samarbeid med vår klubb. Vi fikk besøk av klubbens formann Marius Jakobsen, som fortalte om klubben og 
deres aktiviteter.  
Sak: Årsberetning for 2021
Styrets beretning for 2021 skal inn i Spilehjulet nr1/2022. 
Sak 3: Hjemmeside
Hjemmesiden har fått flere positive kommentarer fra medlemmer. Vi diskuterte en del feilretting og justeringer/forbedringer. 
Spesielt må Terminlisten bearbeides til et mer lesbart format som også må kunne fungere ved lesing på telefon (Gnist). 
Sak 4: Strukturendring av styrearbeidet
Mons hadde fremlagt et forslag om å drifte klubben via komiteer. Forslaget ble godt mottatt, men flere hadde erfaring fra prob-
lemer med å klare å få folk til å engasjere seg i en komite.
Vi jobber videre med denne sak. I første omgang ønsket Museumskomiteen mer støtte fra Styret, og Einar Helland vil går inn 
og være styrets representant i museums-arbeidet.
Sak 5: Terminliste i Spilehjulet
Øyvind Flatekvål setter inn i Spilehjulet nr 1/2022 Terminslite gjeldende for de kommende måneder.
Han tar med våre egne aktiviteter samt arrangementer som kan være av interesse for våre medlemmer.
Sak 6: Framdrift annonsesalg
Mons Harr og Ole Chr Simonsen hadde besøkt mer enn 20 bedrifter. Erfaringen viser så langt at annonsesalg ikke er noen lett 
oppgave. Det jobbes videre med oppfølgende bedriftsbesøk.
Sak 7:  Eventuelt
Autopia bilmesse, Stavanger Forum 22. – 24.april
Vi er lovet en gratis-stand på ca 50kvm. Mons Haarr bestiller reklamemateriell
Fremtidige aktiviteter:
Delemarked lørdag 21.mai. 
Medlemsmøte 26:april:  Klubbens Historie
Medlemsmøte 31.mai : Historien om BRØYT

9.februar 2022, Frode Michaelsen, referent

Husk å melde fra til Gammelbilens Venner hvis du får ny adresse, 
postnummer, e-post adresse eller telefon nummer!

Meld endring til: post@gammelbilen.no

Har du et kjøretøy utstilt på Rogaland 
Bilmuseum?

Vi ønsker at utstillingsobjektene på musèet skal 
fremstå best mulig for våre besøkende. Vi oppfor-
drer derfor dere som har et eller flere kjøretøy 
utstilt på museet om å tørke støv av din bil/MC ca. 
hver 3 måned.

Med vennlig hilsen Museumskomitèen
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       Årsberetning
Gammelbilens Venner 

2021

I 2021 har Gammelbilens Venner sitt mannskap bestått av:

Formann: Leif M Skare
Nestformann: Einar Helland
Sekretær: Steinar Ødemotland
Kasserer: Arnt Frode Michaelsen
Styremedlem Mons Haarr

Valgkomite:
Per Eiene og Steinar Myklebust
Revisor: Geir Mossige Johannesen
Redaktør: Øyvind Flatekvål
Museumsutvalg:
Leder: Espen Haarr 
Lars Flatekvål
Arthur Fjermestad
Ole Christian Simonsen
Odd Erik Rosseland
Forsikringsutvalg:
Per Eiene
Leif M Skare
Delelager:
Geir Foss

Løps-komite Tronåsen 2021:
Ole Christian Simonsen
Mons Haarr

Løps-komite Rally Bryne 2021:
Trond G Rasmussen
Ole Christian Simonsen
Arthur Fjermestad
Mons Haarr

Det ble, på grunn av pandemisituasjonen, avholdt årsmøte 
for 2021 i august.  

Styremøter:
 Det har i 2021 vært avholdt 11 styremøter, så aktivitetsniv-
ået til styret har vært høyt selv om pandemien har satt en del 
kjepper i hjulene for andre arrangementer.

Medlemsmøter: 
Det ble normal medlemsmøteaktivitet i løpet av høsten, med 
et septembermøte som kun var kaffe og drøs.  Oktobermøtet 
hadde vi besøk av Nilsen Motor som fortalte om sin virk-

somhet.  I november var det den tradisjonelle utlodningen 
med Ole Christian som utlodningssjef.

Økonomi: 
Klubben har klart seg økonomisk godt gjennom to år med 
Corona-pandemi takket være støtteordninger, redusert 
husleie og god økonomi-styring. Etter noen år med store 
investeringer i klubblokalet og museum, har vi klart å styrke 
egenkapitalen for å kunne møte nye utfordringer. Grasrotan-
delen vi mottar fra Norsk Tipping gir oss et godt bidrag i 
regnskapet, og vi oppfordrer alle spillende medlemmer til å 
gi Grasrotandelen til Gammelbilens Venner. 

Arrangementer: 
Cab & Co sine turer i løpet av sesongen fra april til oktober 
gikk sin vante gang med Ole Christian som primus motor.  
Dog var det vanskelig å finne plasser å besøke hvor reglene 
for smittevern kunne overholdes.  To av disse rundene, en 
i mai og en i september ble arrangert som «Poker-run» en 
aktivitet hvor det kjøpes en pokerhånd som blir delt ut på 
forskjellige steder langs en rute.  Premien deles ut ved mål 
på Særheim. Topptur arrangementet (10 turer) ble avsluttet 
i slutten på august og vinneren ble Ole og Ruth Bø. Vi sto 
som arrangør av Vestlandstreffet og la opp løpet fra Utstein 
kloster hotell.  Vi smatt akkurat inn under lettelser i pan-
demitiltakene og Einar, sammen med gjengen vår fra Mo-
sterøy gjorde en fantastisk jobb med løyper og arrangement.  
Ved Rally Tronåsen deltok Gammelbilens Venner med 6-7 
medlemmer på løpsdagen. Løpet ble avviklet på tradisjonelt 
vis og ble gjennomført uten problemer. Været kunne vært 
litt bedre, men til tross ble det rekord deltakelse. Hele 370 
startnummer ble bestilt, og vi antar at rundt 320 biler kjørte 
over. Vi arrangerte Spilehjulstreff i Klepp sentrum i samband 
med Kleppdagen den 4 september.  Samme dag hadde vi 
delemarked på Særheim.  Vi hadde veteranbuss som fraktet 
passasjerer fra sentrum og opp til museet.  Det ble ikke den 
store suksessen, og kombinasjonen vil ikke bli gjentatt.  Vi 
satser stort på delemarked mm den 21.5 i 2022.  Vi hadde 
stand på Motorrama i Sørmarka Arena arrangert av Amcar.  
Utbyttet er tvilsomt, men vi fikk spredd en del informasjon 
gjennom utdeling av det sist tilgjengelige Spilehjulet som 
ble trykket opp i dobbelt opplag.  Det ble arrangert grøt-fest 
den 20.11.21 og vi takker Arthur og Liv Fjermestad for en 
kjempeinnsats. 
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Spilehjulet: 
Klubbens medlemsblad Spilehjulet har kommet ut i 4 ut-
gaver i 2021. Foruten de faste bidragsyterne Gaute Svind-
land og Leif Skare så har flere andre medlemmer bidratt med 
stoff gjennom året. Bladets layout har blitt endret, og denne 
prosessen pågår fremdeles ved hjelp av ny software, Adobe 
InDesign. Vi har også ny lokal leverandør Jærprint på Bryne 
som tar seg av trykking og utsendelse. Gammelbilens Venner 
har inngått avtaler med andre lokale klubber, slik at Spile-
hjulet nå blir et felles medlemsblad for disse klubbene. Fra 
utgave 4 -2021 har Norsk Veteran Motorsykkel Club Sør-Ro-
galand blitt en del av bladet, og fra første utgave i 2022 vil 
også Sør-Rogaland VW Klubb og Ryfylke Veterankjøretøy 
klubb bli med. Sidetallet i bladet vil i denne prosessen øke 
fra tidligere 20 sider til 36 sider.

Museet: 
Museumsstyret består av 6 personer. Vi har foretatt litt 
omrokeringer i museet i løpet av høst/vinter 2021. Noen 
biler og motorsykler har blitt tatt ut og noen har kommet 
inn, deriblant  2 stk Nissan driftingbiler, til stor glede for 
de fleste. Kafeen har vært åpen søndager og i forbindelse 
med diverse arrangementer, med litt justeringer i henhold 
til myndighetenes korona-restriksjoner.  Kafeen hadde en 
god dag i forbindelse med avviklingen av Rally Bryne. Flere 
merkeklubber har brukt/bruker lokalet til sine klubbkvelder, 
og flere har kommet til etterhvert. En stor ryddedugnad i hele 
museet ble gjennomført 14/9. Dugnaden fikk fullt 2 store 
containere, og spesielt kjelleren og containeren på nedsiden 
hadde bruk for en alvorlig runde med rydding. Modelljern-
banen driftes iherdig hver søndag av Håkon Møller og Knut 
Barlaup. Diverse generelle vaktmesteroppgaver har blitt 
utført fortløpende.

Hjemmesiden på Internett: 
Vi har fått hjelp av Vidar Haarr til å modernisere internetts-
iden vår.  Den nærmer seg et fullstendig produkt og det nye 
formatet henvender seg i første rekke til omverden og de 
som måtte være interessert i å bli medlemmer hos oss. Vi 
anbefaler å kikke inn på gammelbilen.no 
Styreweb, vårt nye datasystem: Styreweb heter systemet som 
LMK stiller gratis til disposisjon for alle tilknyttede klubber.  
Vi valgte å gå over til dette systemet dels fordi det sparte 
oss for noen tusen kroner, og det hadde en del funksjon-
er som det forrige systemet ikke kunne tilby.  Blant annet 
medlemskort funksjon.  Det blir automatisk utstedt 

medlemskort på Gnist når et medlem har betalt kontingenten.         
Utsendelse av faktura gjøres også gjennom systemet, og det 
fremkommer som en e-post fra Styreweb.  For dere som har 
en I-phone eller en Android telefon anbefaler vi å laste ned 
applikasjonen «Gnist» og følge med på klubbaktivitetene 
der.

Medlemmer: 
Antall medlemmer pr. 31/12/2021: 411 stk. 
Dette er 10 stk flere enn i 2020. Vi hadde i 2021 en liten 
oppreinsking i medlemslistene våre, noe som resulterte i at 
vi fjernet ca 25 medlemmer som ikke hadde betalt. Så den 
reelle medlemsveksten er ca 35 stk.

Sponsoravtaler: 
Det er inngått nye rabattavtaler med 11 firma som våre med-
lemmer kan benytte seg av.

Kjeller: 
Alle 10 garasjeplassene og den store delen i kjelleren er 
utleid til de som fikk tildelt plasser i 2020 .

Delelager: 
Salg i fra delelageret har vært svært tilfredsstillende, særlig 
var omsetningen god på delemarkedsdagen

Gammelbil og Kaffi:
I pandemien ble møter, treff og billøp avlyst. Vi etablerte 
en lørdag-biltur, hvor den enkelte deltaker satt i sin egen 
bil og var «isolert» Vi mente at dette var innafor de gjeld-
ene smittevern restriksjoner. Den 20 mars startet turen fra 
Hove Classic på Øksnevad og gikk via Ålgård, Sviland til 
Sandnes. 17 april turen startet turen hos Bryne Bil as og 
gikk via Undheim, Siqveland til Ålgård. Den 8. mai startet 
turen i Bjerkreim og gikk til Arvid Mæland i Lauperak. 29. 
mai startet turen på Flymuseet på Sola, hvor Roar Henriksen 
hadde en flott omvisning. Kortesjen gikk via Ølberg, Voll 
til Særheim hvor grillen stod klar. 19. juni inviterte Eger-
sund handelsforening til veteranbilutstilling i lag med Sirdal 
veteranbilklubb. Utstillingen ble avlyst og vi kjørte tur derfra 
via Haua, Mydland til Moi hvor vi fikk omvisning på Lund 
Folkemuseum. Søndag 26 september hadde vi årets langtur, 
hvor Johan Eiane på Sagenes i Sirdal tok imot oss. Konseptet 
Gammelbil og Kaffi vil også gjennomføres i 2022. Nytt vil 
være at museet på Særheim åpner kl. 9.00 og turen starter 
rundt kl. 11.

    
    Sign:
    Leif M Skare   Formann
    Einar Helland   Nestformann

     
      Steinar Ødemotland         Sekretær
      Arnt Frode Michaelsen       Kasserer
      Mons Haarr         Styremedlem

HUSK ÅRMØTE/GENERALFORSAMLING I GAMMELBILENS VENNER TIRSDAG 
29.MARS!

MØT OPP PÅ ROGALANDBILMUSEUM PÅ SØRHEIM KL.19:00
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AGENDA: 

1. Åpning, styret ønsker velkommen 
2. Godkjenning av innkalling, valg av ordstyrer, 
referent og 2 personer til underskriving av pro-
tokoll 
3. Årsberetning fra styret for året 2021 
4. Regnskap for året 2021
5. Innkomne forslag
6. Valg v/valgkomiteen 
Det blir kun tatt opp saker som står på agendaen. 
Kun  medlemmer med betalt kontingent for 2022 
kan stemme 

Styret i Gammelbilens Venner har bestått av: 
* Formann: Leif Mikal Skare
* Nestformann: Einar Helland 
* Sekretær: Steinar Ødemotland
* Kasserer: Arnt Frode Michaelsen 
* Styremedlem: Mons Haarr

Museumsbestyrer: 
* Espen Haarr 
Revisor for 2020 har vært: 
*  Geir Mossige Johannesen
Valgkomiteen for 2020 har bestått av: 
* Formann: Per Th. Eiene 
* Medlem: Steinar Myklebust

Innkalling til årsmøte i Gammelbilens Venner  
Dato: 29.Mars 2022 kl 19:00      Sted: Rogaland Bilmuseum, Postvegen 212, Klepp Stasjon 
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Arrangør: Haugaland Veteranvogn Klubb
     

 Priser
Startkontingent inkl. lunsj fører....................500,-
Lunsj pr ekstra passasjer................................ 70,-
Drikke til lunsj fåes kjøpt
Festmiddag lørd. kveld pr. pers. ....................500,-
Overnatting inkl. frokost pr. natt dobbeltrom 770,-
(29 dobbeltrom med dobbelseng, et dobbelt med 
enkle senger + et enkeltrom)
5 ekstra senger tilgjengelige, evt. for barn, må 
avtales
 
Påmelding:
Navn:............................................
Adresse:.......................................
E-post:..........................................
Tlf:................................................
Kjøretøy:.......................................
Kjennemerke:...............................
Lunsj ekstra passasjer ant:...........
Festmiddag antall:........................
(drikke betaler hver enkelt selv)
Påmeldinger, antall ekstra lunsj,
antall festmiddag: Innen 27.mai

Rom Aksdal Inn:

MINST 14 dager før treffet
Gi beskjed til hotellet om evt. allergi
Hotellet har alle rettigheter, evt medbragt må
holdes på rommet.
 
Påmelding til treff og festmiddag
blir registrert når beløpet er registrert på bank-kto 
3240 18 21049, eller
Vipps nr. 520299
Påmelding sendes: post.hvk@mail.com
 
Rombestilling sendes: karl.emil@aksdalinn.no
eller tlf. 489 56 960 evt. 52 77 59 00
med tydelig beskjed ang. Vestlandstreffet, pga. 
spesialpris
 
Det blir kjøretur rundt om på idylliske veier i 
Tysvær kommune, med lengre stopp midtveis for 
lunsj og oppgaver på Tysvær kano og kaiakkklubb 
sitt område, (ved Falkeid idrettslag) kaiakk-klub-
ben selger drikke til lunsjen.. Det blir utstilling og 
start fra Aksdal Inn, utstilling fra 10.00-11.00, start 
12.00, og innkomst etter løpet samme sted

Invitasjon til Vestlandstreff helgen 17.-19. juni 2022
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DELEMARKED PÅ SÆRHEIM!
ROGALAND BILMUSEUM     -   LØRDAG 21 MAI KL. 09:00

Vi gjentar fjorårets suksess og arrangerer på ny et Delemarked på Særheim, på området som bekranser 
Rogaland Bilmuseum.
Museet har åpent, vi vil også få til en utstilling av Modellhobby inne på museet, her vil det også være 
forhandlere av modellhobby tilstede.
Utforbi vil det være utstilling og demonstrasjon av gamle stasjonærmotorer.
Selgere vil bli plassert ute på området, eller inne i telt som vi setter opp. Prisen for en stand er som følger:
Ute :  Kr. 100,-
Telt :  Kr. 200,-

Gammelbilens Venner / Rogaland Bilmuseum ønsker å skape en tradisjon med delemarked både på 
våren og om høsten. Still opp og vær med på å skape nye og gode aktiviteter for det Motorhistoriske 
Kjøretøymiljøet her i vår region!
Reserver stand hos Kjetil Fuhr på: kjetil.fuhr@gmail.com eller tlf: 906 63 044
Vi ses på Særheim! 

Rogaland
bilmuseum
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Hegre Arena
Gamleveien 81 Sandnes

De beste med det meste…..
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DET FINNES INGEN KOPIER!

Basert 
på lanolin 
“ullfett”  

Fluid Film-pakke med proff 
trykkbegerpistol TB301

2695,-

Eureka Chemical Company har utviklet en unik og avansert 
produksjonsprosess som ingen andre har klart å kopiere. 
Lanolin, som er et fast produkt, fikk de flytende uten å bruke 
løsemidler. 

Fluid Film er ruststoppende, krypende og vannfortrengende 
i årevis og blir aldri en voks. Egenskapene har verden sett i 
mange tiår. Historien startet i 1943, men produktene er utviklet 
og serien har blitt større i løpet av disse årene.

Det er Fluid Film-antirustverksteder og forhandlere over store 
deler av landet. Se oversikt på FLUIDFILM.NO

Antirustbehandle bilen selv? 
Med Fluid Film-pakken har du 
alt du trenger trenger. 
Pakken kjøper du på 
bilkontroll.no eller hos en 
av våre mange forhandlere.
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Introduksjon 
Når man snakker om R33 G-TR er ikke Interessen helt der som 
når man snakker om en R34 eller en R32. Det er ingen tvil om 
at storebror R32èn kan anses som en form for motorisert gud 
som fortjener all tilbedelse, og lillebror R34 filmstjernen som 
startet en hel JDM bilkult. Men sannheten er at R33èn ikke er 
en mindre idretts utøver en storebror, eller en mindre stjerne en 
lillebror, men ble på en måte offerlammet som tok alle kulene. 
Nissan Skyline R33 GT-R regnes som den minst likte versjonen 
av alle skylinene. Men for å forstå hvorfor, må vi begynne fra 
starten. 
Storebror R32 GT-R ble spesifikt laget til å dominere det 
japanske Touring Car Championship (JTCC), og vant 29 løp 
fra 29 starter, og tok serietittelen fem år på rad, fra 1989 til 
1994. Bilen var dominerende også i gruppe N-racing (Super 
Taikyu-serien). Og hadde også suksess i Australia og fra 1990 
og avsluttet omgående regjeringstiden til den tidligere alt ero-
brende Ford Sierra Cosworth, og vant mesterskapet fra 1990 til 
1992. Teknologien og ytelsen til R32 GT-R fikk den australske 
motorpublikasjonen Wheels til å kalle GT-R “Godzilla” i juli 
1989-utgaven. Navnet Godzilla stammer fra er et fiktivt 
dinosaurlignende monster fra Japan, som hadde sin debut på 
kinolerretet i 1954. Godzilla kunne sprute flammer, samt utk-
jempet kamper mot mange andre kjempemonstre og vant alt på 
sin vei. R32 var absolutt overlegen takket være den turboladede

rekkesekseren og det geniale firehjulsdriftssystemet, var R32 
Skyline GT-R uslåelig i australske touring car racing. Det sty-
rende organet likte ikke det så mye, så det forbød turboladning 
og firehjulsdrift, og avsluttet dermed Skyline GT-Rs to år lange 
regjeringstid. 
Da R33 tok over fakkelen, var det mange som var i tvil om R33 
kunne overgå de fantastiske ytelsesstandardene satt av storebror 
R32. I starten var det selvfølgelig litt startproblemer når den 
debuterte i 1995 på 24 Hours of Le Mans. R33èn var uheldig, 
samtidig gjorde ledelsen i NISMO en del dumme beslutninger. 
Tidligere på året var NISMO på listen over konkurrenter som 
kunne hoppe over prekvalifiseringshelgen i april. Dette valgte 
de å gjøre noe som skulle vise seg å være en kjempestor feil, 
samtidig bestemte de seg for å endre fra firehjulsdrift til bakh-
julsdrift fordi dette var tydeligvis mye bedre for litt tyngre biler 
med motor fremme, og tuklet med grunnoppskriften til R33`en. 
På løpsdagen gikk enda flere ting galt, det viste seg at denne 
Le Mans skulle bli det våteste løpet noen gang registrert med 
over 17 timer konstant regn med ekstremt vanskelige kjørefor-
hold hvor bare 23 av 48 biler avsluttet løpet. I starten av løpet 
var det opphold de første timene, NISMO stilte med 2 biler 
nummer 22 og 23, de startet på 35 og 36 plass. Begge bilene 
hadde problemer fra starten hvor nummer 22 hadde konstant 
overoppheting når den ble kjørt for hardt, og 23 hadde en stor 

1995 R33
Tekst & Foto: Marius A. Jakobsen
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oljelekkasje og problemer med girkassen, faktum var at begge 
begge «Godzilla ene» var skadet. Nummer 23 måtte til slutt 
avbryte rett etter et pitstopp etter utskiftning av bremsskiver 
hvor de desperat forsøkte og reparere girkassen. Men nummer 
22 begynte å sige oppover feltet med bare 60-75% virknings-
grad på motoren, holte den ut og endte til slutt på 10. plass 
totalt og 5. plass i GT1-klassen, og slo blant annet Ferrari F40 
LM og McLaren F1 GTR for å nevne noen få. 
I andre klasser dominerte R33èn i alt den stilte opp i. I gruppe 
N-racing (Super Taikyu-serien) fikk den sammenlagt med R32 
GT-R totalt 50 seire fra 1991 til slutten av 1996.  Samtidig 
i 1996 tok den runderekorden for coupéer på Nürburgring i 
Tyskland, den kjørte Nürburgring hele 21 sekunder raskere enn 
storebror R32. Denne bilen, altså min bil BCNR33005548 ble 
i 1996 ført av mr. Dirk Schoysman den dagen han sprengte re-
korden på 7 minutter og 59 sekunder. Etter denne prestasjonen 
fikk R33èn også TV-reklame kalt “Minus 21-second Dream.” 
Alt gikk bra og den ydmyket konkurrenter og etterlot mange 
sårede egoer rundt omkring i verden, denne lavklasse «billig-
bilen» underdogen fra Japan som knuste superbiler.
Midten av 90 tallet fantes det ikke smart telefoner, Nokia med 
sin 8110 og internett var en ting få brukte. Dette var en tid da 
bilsport var daglig samtaleevne enten over bordet, ute på byen 
eller hos frisøren eller i avisen eller på nyheter. Om det var 
noe Nissan Skyline G-TR var spesielt god til var det nemlig å 
være omtalt for å ydmyke sine konkurrenter, og sjalusi kan ha 
en meget mørk side. Ta eksempel Diego Maradona, kanskje 
den beste fotballspilleren noensinne. Diego fascinerte verden 
med sine fotballferdigheter da han på egenhånd vant Argentina 
verdensmesterskapet i 1986. Ingen vil glemme “Århundrets 
mål” så vel som “Guds hånd”-målet. Maradona ble hatet av 
mange og sett på som en skam for fotballspillet, mens andre 

tilba ham som tidenes fotballegende. Så selv om han utvilsomt 
er en av de største spillerne som har spilt fotball er han en av 
de mest forhatte fotballspilleren i verden grunnet mye sjalusi. 
Det samme kan sis om R33èn, tabloidene økte hatet og praten 
fra konkurrentene som ble konvertert til en negativ omtale i 
folkemunn, samtidig så hadde den litt ekstra vekt, den var len-
gere med mykere fjæring og var litt rundere i formen og ikke 
fullt så appellerende, som til slutt resulterte i at R33 Skyline ble 
offerlammet og mest forhatte JDM barnet.

Forskjellen mellom R32-33-34
Det var ingen hemmelighet at RB26 motoren var i stand til 
å håndtere (vesentlig) mer kraft, men den japanske gentle-
men-avtalen hindret Nissan i å realisere sitt sanne potensial. 
Forbudt fra å øke kraften på motoren, sparte Nissan krefter på 
å utvikle bilen andre steder enn karosseriet. På utsiden ble det 
laget ny frontfanger, sideskjørt og bakvingen endret luftmot-
standskoeffisienten fra 0,40 på R32 til 0,35. Under det glattere 
karosseriet satt en mer stiv struktur: med tårn stag – foran og 
bak som bandt fjærbeintårnene sammen, et avstivningspanel 
ble montert bak baksetene og sterkere terskler også. Alt dette 
sto for en vektøkning på rundt 100 kg (over R32).
Den første store endringen fra R32 til R33 var karosseriet. med 
en mer avrundet form fra forgjengeren samt stort søkelys på 
aerodynamikk samt luftkjøling av motor og bremser. 
Den andre store endringen var stivhet. Et av de åpenbare 
eksemplene på dette var tårnstangene foran og bak. Andre 
forsterkninger inkluderte baksetepanelet, en tykkere gulvpanne, 
en tverrstang foran, et gulvtunnelstag og trippel tverrstang 
bak for å feste de bakre under-rammens monteringspunkter. 
Bremsepedalfestene, B-stolpen og sideterskelene ble også for-



Spilehjulet nr.1-2022                                                                                                                          Side 19

sterket. Disse endringene og mer forbedret vridningsstivhet på 
kroppen med 40 % over R33 GTS og 150 % over R32 GT-R. 
Forhjulsopphenget ble også endret til en A-formet overarm fra 
I-formen til R32 GT-R som forbedret sidestivheten med 90 %.
Den tredje store endringen var vektfordeling og emballasje. 
RB26DETT motoren ble flyttet lengre bak. En overføringskasse 
og girkasse ble passert rett under midtkonsollen (Faktisk kan 
du føle delene av rammen i passasjer fotbrønnen, spesielt for å 
gi plass til disse tingene) 
En hel liste over ting ble gjort for å forbedre vektfordelingen, 
inkludert:
• Flytting av batteriet til bagasjerommet
• Redusere størrelsen på drivstofftanken fra 72L til 65L, 
lage den av plast og skyve den under baksetene
• Endring av firehjulsstyringsmekanismen fra hydrau-
lisk til elektrisk (Super HICAS)
• Uthuling av sidedørsbjelker
• Økt bruk av stål med høy strekkfasthet
• Strategisk fjerning av lyddempende materiale
• Uthuling av den bakre krengnings stangen
• Redusere størrelsen på ABS-aktuatorene
• Motorfesteisolatorer og braketter i aluminium
• Lettere plast på frontlyktene, støtfangerne, luftboksen, 
frontdekselet og spoileren
Dette resulterte i en vektfordeling på 55/45 og mye av vekten 
ble skjøvet mot tyngdepunktet, noe som reduserte treghetsmo-
mentet i forhold til R32 GT-R, som hadde en vektfordeling på 
60/40.
Den fjerde store endringen var ATTESA. I stedet for til R32, 
begynner R33 å låse opp overføringskassen mye tidligere. 
Forbedrede sensorer ble også brukt. Bremsene på R33 GT-R 
ble overført fra R32 GT-R V Spec. Det er mange andre endring-

er i fjæringen også, for eksempel fjærhastighet, LSD-oppsett, 
dempeoppsett og en del andre ting. 

Fra R33 til R34 GT-R.
Fra R33 til R34 GT-R, på et detaljert nivå, ble ikke like mye 
endret. Det er viktig å huske at Nissan nærmet seg konkurs 
under utviklingen av R34 GT-R, og prosjektets omfang ble 
drastisk nedskalert på grunn av budsjettkutt.
Den første store endringen var R34 ble forkortet. aerodynamikk 
og utseende, Selv om R33 GT-R var mye bedre enn R32 GT-R, 
hadde den fortsatt litt frontløft. R34 GT-R løste i utgangspunk-
tet dette problemet og om du lar bakspoileren stå urørt, blir 
frontløftkoeffisienten 0,01. Bruken av et under deksel foran 
og en bakre diffusor økte nedkraften dramatisk. R34 fikk også 
en bak vinge med flere elementer som muliggjorde mindre 
turbulent luftmotstand når angrepsvinkelen økte. Standard R34 
GT-R manglet imidlertid disse delene, noe som betydde at den 
hadde mye mindre Down force rundt, omtrent sammenlignbar 
med R33 GT-Rs.

Den andre store endringen var stivhet. Ved å bruke en “multi-
road simulator”, sannsynligvis en slags CAD-modell, bidro 
forsterkninger strategisk plassert ved bagasjeromsveggen og 
C-stolpen og sannsynligvis mange andre endringer som aldri 
ble funnet, til å øke bøyestivheten med 56 % og torsjonss-
tivheten med 100 %. For å holde vekten nede, ble det installert 
et lettere batteri samt magnesium-aluminiums felger.
Den tredje store endringen var gir overføringen. Getrag V160 
var mye mer holdbar og tillot tettere forhold.
R34 GT-R var for det meste mye små detaljer forbedret. For 
eksempel var de nedre fremre opphengs armene nå laget av et 
enkelt stykke laget av aluminium som kuttet 2,5 kg u-avfjæret 
masse fra bilen. Senere modeller fikk større bakbremser.
Alle modellene av R34 GT-R hadde nye «kulelager» keramiske 
turboladere som var langt mer holdbare med 1 bar boost for 
mer kraft, sammen med en ny intercooler og nye eksos tur-
bo-uttak som var 2,8 kg lettere enn R33-ekvivalentene.
Eksossystemet hadde også en fjærbelastet ventil som bidro til 
å øke eksoshastigheten under 4000 RPM og åpnet opp for å 
redusere mottrykket ved høyere RPM.
En ny luftdemnings- og skjørtdesign foran på hjulbuene bidro 
til å skape en lavtrykkssone for å trekke luft fra bremsene og 
motorrommet, med opptil 50C delta i bremsetemperaturer i 
forhold til R33 GT-R.

En ny aktuator og ABS-kontrollenhet ble også installert, 
sammen med forsterket bremsepedal og boosterfeste. Jeg er 
faktisk ikke sikker på om dette nødvendigvis er nytt, da jeg har 
funnet notater som beskriver hvor sent R33-er hadde lignende 
endringer. 
ATTESA overføringskassen ble også lettere på grunn av bruken 
av et nytt smalt kjededesign.
Fjæringsendringer ble sett over hele linja som stivere nedre 
A-armer bak, hardere gummibøssinger. Lateral stivhet ble 
forbedret med 30 %, camberstivhet med 25 % i forhold til R33.
Super HICAS fikk også en større overhaling av kontrollenheten 
som har en modell etter tilbakemeldings kontrollsystem. Det 
er akademiske artikler om emnet der ute, men dette er utenfor 
rammen av dette innlegget.
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Min R33
Jeg har eid og kjørt alle 3 versjonene. Av alle 3 modellene er R33èn 
min personlige favoritt grunnet sin anonymitet og mindre «fan 
gruppe» hvilket bestyr at man kan gjøre litt mere krumspring uten å 
skille seg for mye ut. R33 er mykere og mer komfortabel å kjøre enn 
storebror R32, mye raskere samtidig som den har en troverdig racing 
historie som lillebror R34 ikke kan matche. 
R33èn min ble kjøpt i 11.07.2017 med en ødelagt motor med råde-
bank. Bilen var hard skadet i lakk og hadde vært utfor veien. Den 
ble strippet helt ned og sto ferdig nylakkert i mars 2018. Motoren 
ble plukket helt fra hverandre. Den ble boret opp fra 2.6 til 2.8 liter, 
smidd aluminiums stempel. Planet topp, Toppdekking av blokk. 
Honing av blokk. Opp boring av oljeretur i blokk samt laget retur i 
bakkant av toppene ned til sumpen. Balansering av råder, stempler, 
veiv og svinghjul. Plansliping av svinghjul. Det er montert 1500CC 
dyser med Nuke perfomance fulerale, Nuke perfomance Surge tank, 
Tomei turboer, ny radiator, Tomei oljesump, Walbro bensinpumper, 
konvertert til E85 system. ECU levert av Flemming racing og R35 
koiler. I begynnelsen føltes R33èn veldig egenstridig med mye egen-
vilje, og krevde alltid god plass på veien og en stor dose tapperhet 
for å virkelig utforske svinger og akselerasjon. Men etter å ha lært 
meg den å kjenne, og kjørt mye på 3 år har dette bildet forsvunnet 
helt. Det første jeg vil nevne er at den ikke føles eller oppfører seg 
som konvensjonell firehjulsdrevet bil, men heller ikke som en bakh-
julsdrevet bil, hvilket jeg simpelthen elsker. Til tross for at den er 
tyngre enn både R32 og R34, føles den lettere og er mere stabil enn 
storebroren R32èn og samtidig er manøvrerbar enn lillebror R34. 

Trikset til å kjøre en R33 er å stole på bilen og systemet, og 
samtidig vise fult engasjement. Selv om det ville være løgn å 
si at jeg klarer å gjøre det konsekvent, vil det også være løgn 
å si at jeg ikke har mye moro, fordi det har jeg. Uansett om 
jeg skal en liten tur ut og handle eller kjøre en søndagstur så 
sitter jeg med et smil og fårete glis hver gang.
Når twin turboene våkner fra rundt 2700 RPM til 8500 RPM 
bli det liv i leiren, da drar den seg frem med en enorm sky-
vekraft gjennom med et deilig brøl overlagt med susingen fra 
det store kaldluftinntakssystemet samt den deilige fløytingen 
og plystringen fra turboladeren med en utblåsning kvitring 
fra dumpventilen med et øredøvende pottesmell, som fyrer 
av med et volum som kan minne ett eller flere hagelskudd 
imellom hvert girskifte eller deselerasjon, dette gir meg økt 
puls og frysninger hver gang. Den tykke fem-trinns boksen 
bidrar til det fysiske dramaet med å trekke ut bilens ytelse, 
men grunnet litt feil utveskling, så føler jeg at bilen ikke ski-
kkelig våker helt før den når 3 gir. Da kikker draget skikkelig 
inn. Det er ingen tvil om at bilen er rask. Da jeg hadde min 
første drag race med lavt boost nådde jeg 160,86 kmt på 201 
meter, men på grunn av feil på girkassen ble jeg eliminert i 
slutten. 
Når det kommer til svingene så er den spesiell opplevelse 
som er litt vanskelig å beskrive. Den smetter sømløst inn i 
begynnelsen av svinger som en Ninja med ADHD, men på 
grunn av bakhjuls styringssystemet skjer det litt andre ting 
når du kommer til midten av svingen. Da blir det gan-
ske intenst og skummelt relativt fort, fordi at istedenfor å 
beholde den herlige nøytrale følelsen som andre sportsbiler 
biler leverer, går bilen raskt inn i noe tilnærmet overstyring. 
Det betyr ikke det at bak dekkene begynner nødvendigvis å 
gli ut, det er det bare at firehjuls styresystemet (ATESSA) 
presser ut bakdelen av bilen bredere og bredere, men så gjør 
firehjulsdriften merkelige ting, muligens litt magi for å holde 
grep, og sørger for at den ikke får understyring, men imidler-
tid aldri over i overstyring. Dette gir en helt perfekt balanse 
som andre sportsbiler biler kan se lagt etter som gjør at man 
kan gå raskt inn og samtidig raskt ut av svinger. Dette skaper 
et litt nervepirrende og litt unaturlig rått øyeblikk med muli-
gens en tåre i øyekroken som gir en enorm mestringsfølelse. 
Dette tar tid å bli vant til og enda lengre tid og lære seg og 
utnytte. Men det hele er ufarlig moro og særdeles effektivt 
under høye hastigheter. Jeg kan ikke beskrive det annet enn 
at bilen føles og høres ut som et levende, pustende monster 
som skaper en karakter og ærefrykt som er vanskelig å fork-
lare bortsett fra navnet Godzilla, kongen over alle monstre.  

Om 2022 
Jeg har teamet meg sammen med Erik Helgesplass for å 
modifisere eksteriøret i 2022. 
Om Erik (bio, material valg samt design) info kommer snart. 
Målet er SEMA og komme ut som en av topp 100 biler med 
et unikt design. SEMA-showet finner sted 1. november - 4. 
november 2022 på Las Vegas Convention Center. Det er 
ingen annen messe hvor du kan se tusenvis av produktinno-
vasjoner fra 1300 nye og ikoniske utstillere, oppleve de siste 
produkt- og spesialtilpassede kjøretøytrendene, få tilgang til 
70+ gratis opplæringsøkter for faglig kompetanse og skape 
karriereendrende forbindelser med jevnaldrende, ledere og 
kjendiser på bransjens mest etterlengtede nettverksarrange-
ment.
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Eier:  Marius A. Jakobsen 
Merke:   Nissan Skyline 
Modell:   E-BCNR33 
Type:  R33 G-TR
Årsmodell: 1995
Reg Nr:  RK91387

Understells nr.  BCNR33005548
Motor:   RB28DETT
Drivstoff:  95/98/E86
Hestekrefter: 337 BHP/280 WHP @95 
  593 BHP/500 WHP @98
  918 BHP/750WHP @E85

TEKNISKE DATA:
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En guttedrøm for mange

Siden vi har en liten modelljerbane på museet tenkte jeg at 
det kanskje kan ha litt interesse å få noen bilder og litt histo-
rie fra en som har tatt guttedrømmen helt ut og bygget norges 
flotteste modeljernbane i et rom på ca 50 m2:
Var her om dagen på besøk i kjellaren til modelljernbaneen-
tusiasten. Det som åpenbarte seg der er en helt fantastisk, 
nesten uvirkelig, modelljernbane.

På 30-tallet hadde NSB tanker om å føre jernbanen fra 
Stavanger til Oslo over fjellet, via Dalen. Dette prosjektet 
fikk navnet Indre Stambane. Slik ble det som kjent ikke, men 

ideen lever videre og er her meget vakkert gjengitt som mod-
ell i målestokk 1:87, eller i dagligtale H0. Dette er den ska-
laen/størrelsen som er mest utbredt innen miljøet. Tidsepo-
ken på modelljernbanen er i hovedsak lagt til ca 1980 talet, 
siden en da kan bruke mye kjent materiell for de fleste av de 
litt mer voksne blant oss. Alle bildene er fra modelljernbanen 
Indre Stambane. I miljøet omtales denne som absolutt norges 
flotteste, jeg skal ikke protestere på den påstanden.
Dersom en er interessert i å se mer kan en følge Indre stam-
bane sin egen Facebookside, denne oppdateres ukentlig. Nyt 
bildene.

Tekst & Foto: Espen Haarr
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NORSK VETERAN MOTORSYKKEL CLUB  
AVD. SØR-ROGALAND

Årsmøtet 2022.02
NVMC Avd. Sør – Rogaland avholdt sitt årsmøte på Ro-
galand Bilmuseum, torsdag 10 Februar. Tradisjonen tro star-
tet årsmøtet med servering av pølser, et godt mettet årsmøte 
gir fornøyde deltakere.
Grunnet pandemien så var det 2 år siden vi sist hadde 
årsmøte, og mye av årsmeldingen gikk på hvordan denne 
utfordringen var håndtert, og da særlig med tanke på at vi 
midt oppe i pandemien stod som arrangør av NVMC sitt 
årlige hovedløp, Skogsløpet. Dette arrangerte vi i 2019, og vi 
skulle ha arrangert det i 2020, men det året måtte vi avlyse, 
og etter iherdig innsats fra en dyktig og hardtarbeidende 

arrangementskomite, så kom vi i mål med nok et vellykket 
løp, i fra basen på Sirdal Høyfjellshotell. 
Vel blåst, og en stor takk til alle medlemmer som gjorde 
løpet til den gode opplevelsen det ble.
Kveldens høydepunkt var utnevnelsen av vårt første 
æresmedlem, se egen omtale av dette.
Styret for det neste året består av Stig Bjørvik, Magne Aga, 
Magnar Bjelland, Tor Alvsåker, Tore Kydland og med Kjetil 
Fuhr som leder.
Vi oppfordrer alle som er med til å følge med på NVMC 
Avd. Sør – Rogaland sin nettside og facebookside for å bli 
orientert om de aktiviteter som klubben har. 

VÅRT FØRSTE ÆRESMEDLEM!

På NVMC Sør – Rogaland sitt årsmøte tors-
dag 10 Februar så ble Einar Ueland utnevnt 
til avdelingens første æresmedlem, en meget 
velfortjent utnevnelse.
Einar er en av de i vår avdeling som har 
vært mest aktiv i deltakelse på treff og 
kjøring med sine veteransykler. I tillegg til 
en rekke treff og turer i vårt eget land, så har 
Einar representert NVMC på i alt 20 Skåne 
Rundt i Sverige, og da har han kjørt til og 
fra Skåne på veteransykkel så godt som hver 
enda gang. Det blir om lag 100 mil bort, og 
like langt hjem i tillegg til løpet. Einar ymtet 
frampå om at det nok hadde vært benyttet 
bil for å transportere sykkelen de par siste 
gangene, men med alderens rett så er det 
fullt akseptert, prestasjonen blir på ingen 
måte mindre av den grunn!
Einar har ifølge han selv nå blitt så gam-
male at han ikke lenger kan kjøre motorsyk-
kel, og syklene har han delvis solgt, og latt 
gå i arv til etterkommerne, men vi I NVMC 
Avd. Sør-Rogaland setter umåtelig pris på 
at Einar fortsatt ønsker å være med på våre 
møter og arrangement. All ære til våre gam-
le motorsykler, men det er nå engang slik at 
det er den som kjører sykkelen og menne-
skene rundt som teller,  og det er derfor en 
stor glede for oss i klubben å kunne hedre et 
medlem vi setter uendelig stor pris på!
Gratulerer med et velfortjent 
æresmedlemskap!
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MIN VEI TIL 

DRØMMESYKKELEN

Framover så ønsker vi i NVMC Avd. Sør – Rogaland å presentere flere av våre medlemmer, 
lokal motorsykkelhistorie og merkeshistorikk. Og siden dette med medlemsblad er nytt for oss, 
så fordrer det litt forarbeid, noe overtalelse og en aldri så liten periode med innkjøring før vi får 
etablert en arbeidsrutine på det å produsere artikler til bladet. Og siden jeg har påtatt meg det 
redaksjonelle ansvaret for vår klubb, så gjør jeg det denne gangen enkelt for meg selv og går til 
den nærmeste kilden jeg kjenner, nemlig meg selv og min tilnærming til hobbyen.
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Kjøretøy av alle de slag har interessert meg så lenge jeg kan 
huske. Jeg lærte tidlig navnene på alle bilene jeg så, det å 
få sitte på med lastebiler når det skulle transporteres vekk 
masse tilhører barndommens høydepunkter, å få sitte i til-
hengeren når traktoren med forhausteren ved siden av blåste 
nyslått gras over oss ungene bak, tilværelsen i baljen bakom 
baksetet på morfar sin Boble, alt dette var med og formet 
meg og la grunnlaget for en altoppslukende interesse.
Motorsykler var jeg ikke mye borti de første årene. Men jeg 
husker tindrende klart første gangen jeg oppdaget Motorsyk-
kel med stor M. Jeg stod på trappa utenfor Telegrafen på 
Sandnes. På gaten stod det en rød BSA parkert. Mens jeg står 
der kommer det en ungdom ikledd oppkneppet lys dress-
jakke, svart bukse og spisse myggjagere. Sneipen i kjeften 
og med skikkelig rockesveis. Han sparker i gang sykkelen, 
det drønner i gaten, også rivstarter han oppover mot kinoen 
slik at sykkelen går på bakhjulet og han med nød og neppe 
klarer å få ned framhjulet så han klarer venstresvingen inn 
Storgaten. Alt mens jakkeslagene danser i vinden. Det gjorde 
inntrykk på en guttevalp i småskolen, tøffere kunne det ikke 
bli! 
Nå har jeg aldri kopiert røyken eller rockesleiken, ei heller 
kjørt med myggjagere og åpen dressjakke, men motorsykkel 
har det blitt, mange motorsykler faktisk! Og størstedelen av 
min kjøretøypark er impulskjøp, kjøretøy som jeg plutse-
lig har kommet over, blitt tipset om og handlet inn der og 
da uten noen tydelig plan, og uten å ha konferert med min 
bedre halvdel, de har kun vekket habegjæret der og da, jeg 
har sansen for det meste av kjøretøy, og særlig de som er litt 
uvanlige, enten det gjelder tekniske løsninger eller design, 
ofte er det produsentens historie som ligger til grunn for min 
interesse, og noen ganger har det vært skikkelige bomkjøp. 
Den siste kategorien kan være hard å erkjenne til tider.
Mekaniker ble jeg aldri, på mitt beste er jeg en dyktig 
demontør, når tingene skal settes sammen igjen så må andre 
trø til. Den erkjennelsen tok det relativt lang tid å innse, og 

det har tidvis vært en kostbar erfaring. I stedet ble det lesing 
av motorhistorie som ble min greie, jeg har ikke tall på alle 
de tusenvis av timer som jeg har fordypet meg i bøker og 
blader, der er jeg umettelig, og kjøretøyhistorie utgjør i lag 
med mye annen historie min største lidenskap. Og det var i 
litteraturen jeg ble oppmerksom på Vincent, en motorsykkel 
jeg til da ikke hadde hørt om. Da ble jeg fanget, jeg trålte 
opp all litteratur jeg kunne finne om Vincent, om Howard 
Raymond Davies som grunnla merket HRD, som solgte det 
til den unge Phil Vincent, som ansatte den geniale konstruk-
tøren Phil Irving, og motorsykkelen som først ble HRD Vin-
cent og deretter bare Vincent. Motorsykkelen uten ramme, 
hvor motoren var grunnsteinen som alt ble festet i, oljetank-
en som er boltet til motoren, oljetanken igjen utgjør inn-
festningen for framgaffelen, baksvingen er boltet i motoren, 
dempingen ligger under salen, et patent som Harley flere tiår 
senere gjorde et stort nummer av på sine Soft Tail modeller. 
Og Vincent består for det meste av rustfritt og lettmetall. 
Alt er justerbart, alt er konstruert uten hensyn til kostnader, 
her er det kvalitet og funksjonalitet som er ledestjernene. 
Bildet av amerikaneren Rollie Free, som iført kun badebukse 
og badehette ligger langflat med beina rett ut på en Vincent 
Black Lightning og setter ny verdensrekord på Bonneville. 
Legendarisk!

Vincent ble drømmesykkelen, for en gangs skyld så søk-
te jeg målrettet etter et kjøretøy! Men fytti som de kostet, 
dette var ikke lett for en statstjenestemann med kone og 
2 smårollinger, og huslån til langt opp på pipa. Jeg måtte 
samle poeng hos fruen så det stod etter. Og etter langvarig 
innsats, og en 40 årskrise i anmarsj så fikk jeg grønt lys for 
å lete etter en Vincent, argumentet om at det var mye dyrere 
å skifte ut min bedre halvdel, noe som aldri var noe tema, og 
ledig plass på huslånet gjorde utslaget, samt at sånne der 40 
årskriser kan være grusomme greier dersom de ikke blir tatt 
på alvor.
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Min Vincent, en 1950 modell Rapide series C, fant jeg i det 
engelske bladet Classic Bike. En bitte liten annonse med 
et telefonnr, et lite frimerke av et bilde, og prisen som var 
høy nok, men altså innafor mitt budsjett.  Det ble telefon til 
England, et brev fra firmaet Convoy Motors med bekreftelse 
at de hadde gått gjennom sykkelen, et større beløp overført 
til selger, og deretter var det å vente på ankomst med båt til 
Tananger. Pur galskap, jeg kunne blitt lurt opp i stry! Det 
hadde jeg ikke turt i dag!
Sykkelen kom, trygt plassert i en god fraktramme, moms og 
avgifter ble betalt hos Tollvesenet, og jeg kunne pakke opp 
min drømmesykkel hjemme. Det ble prøvestart, prøveskilt 
fra Lensmannen på Klepp, LMK forsikring, og tur til Kaffi-
holen for visning og registrering hos Biltilsynet, og der var 
det NVMC medlem Lars Jan Haaland som kikka på sykkel-
en, han mente det såg godt ut så det var bare å få registrert 
lorten! Og siden jeg er født 21 Desember så ble sykkelen 
registrert på L – 2112, dette var 40 årsgaven til meg selv.

Vincenten har jeg altså eid i over 20 år. Og det har blitt litt 
kjøring, men ikke så mye som jeg hadde tenkt. For den 
kunne være et beist å få start på. Og når jeg ga full gass så 
fikk de som var så uheldig å ligge bak oljedamp på visiret. 
Men den gikk fælt, mer enn en gang har jeg skremt hikke på 
førere av japanske plastraketter, de trodde nok ikke at en slik 
gammel greie kan flytte på seg. Men det var denne tilstanden 
da, og mine manglende ferdigheter. Og jeg hadde ikke lyst til 
å sende sykkelen langt av sted for å få den restaurert, jeg har 
ingen kontroll da. Så når vårt medlem Asbjørn tilbød seg å 
restaurere sykkelen, og det på Bryne, ja da var det en lettelse 
å kunne si ja takk. Om Asbjørn er det å si at det arbeidet han 
leverer, ja det er bare helt fantastisk. Han er en av de som 
kan det!

Sykkelen ble tatt fullstendig i biter, alt som måtte byttes ut er 
byttet ut, alt er nylakkert og gullstripen på tanken er utført av 
Ivar Åsland, en lakkerer og pinstriper av ypperste klasse. 

Sykkelen går som en drøm, motoren har fått masse ny 
innmat og har nå mer hester enn før restaureringen. Den går 
som en kule, jeg må holde igjen da bremsene som var det 
beste som fantes i 1950, ikke helt er av samme standard som 
de bremsene som leveres i dag. 
Også er det lyden! Første turen etter at sykkelen var ferdig 
gikk gjennom Kleppetunellen. Og da snudde jeg i rundk-
jøringen og kjørte tilbake gjennom tunellen en gang til, og en 
gang til, og….. Jeg hadde ståpels over hele kroppen, for en 
musikk!

Fremdeles kjører jeg alt for lite, sykkelen er blitt så nydelig 
at jeg tar den ikke ut med mindre det er strålende vær. Og 
ikke tør jeg slippe den ut av syne, verdien på Vincent har 
skjenet alvorlig avgårde, og selv om jeg ikke bryr meg om 
det da jeg ikke skal selge, så handler det om de som kommer 
etter meg. Jeg forvalter sykkelen nå, senere skal avkom-
met ta over. Og når jeg skal slappe av, ja da rusler jeg ned 
i verkstedet og sitter og ser på sykkelen, finstuderer detal-
jene, setter på litt god musikk, pusser litt, polerer litt mens 
jeg kjenner på både glede og takknemlighet over at jeg fikk 
lov og anledning til å realisere drømmen min, det å eie en 
Vincent 998 ccm V-twin motorsykkel, og det faktum at jeg 
har gode venner som har hjulpet meg med å få den slik den 
er i dag. Pur glede!
                                                                             Kjetil Fuhr 



Spilehjulet nr.1-2022                                                                                                                          Side 28



Spilehjulet nr.1-2022                                                                                                                          Side 29

«Der du skulle tru at noken ikkje skulle bu»
 Historien om «bygutten» som flyttet til landet

 I alle hobbyer, være seg bil, 
motorsykkel, strikking og 
frimerker etc så trenger man 
en kilde hvor man skal få kjøpt 
deler, spørre om tips og råd.
For oss som driver med gamle 
VW her i Rogaland har vi en 
super kar som besitter begge 
disse tingene.
Halvor Dalva er Paruzzi sin 
salgs agent i Norge og har sitt 
«verksted» og «butikk» i en 
låve på Lea der han nå bor.
Her drives ikke tradisjonelt 
verksted, butikk som er åpen 08 

til 16, men mer etter hva lyst og 
tid er til rådighet.
Halvor har mange års erfaring 
som bilmekaniker og har blant 
annet jobbet på NAF med flere.
En yrkesskade har nå gjort at 
Halvor er arbeidsuføre og ikke 
klarer å få gjort mer enn det 
kroppen tillater.
Men Halvor sin store styrke er 
kunnskapen om Volkswagen 
boble og det er alltid moro å 
stikke innom å ta en drøs og 
handle litt deler.
Som VW klubb i Rogaland har 

vi ofte klubbkvelder hos han 
der vi møtes, nye som gamle 
medlemmer og det å komme inn 
i butikken hans er som å gå litt 
tilbake i tid.
Her er ikke fancy neon lys, en-
ergidrikker i brus skap osv.
Her er det utstilt bilmodeller, 
gamle oljekanner, bilder og man 
for en varm følelse av å gå inn i 
«hulen» 
Sette seg ned i sofaen rundt 
bordet og bare skravle litt er 
balsam for sjelen.
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For tiden driver Halvor sammen 
med en kunde å setter i stand ei 
splitt boble, det vil si en tidlig 
modell. Dette er ei boble med 
delt bakvindu.
Denne har vært helt plukket ned 
i atomer og kommer vel til å bli 
bedre enn da den forlot fabrik-
ken en gang på 50 tallet.
Dog settes det ikke inn noe 
nyere og moderne komponen-
ter, men alt som kan gjøres litt 
bedre blir oppgradert.
Halvor har vært en primus 

motor i VW klubben i mange år 
og sittet i styre og stell tidligere, 
og vet hva som rører seg rundt 
omkring.
VW klubben er så heldig å få ha 
ett lite lager av klubb effekter, 
telt utstyr lagret på låven hans.
Og det å ha en dealer som er i 
nærheten av der du bor og kan 
få deler på timen om det passer 
sånn er jo ett stort pluss, det 
å slippe vente på deler sendt 
fra hvor det enn måtte være 
har berget mang en VW fører i 

Rogaland.
Som sagt har Halvor en gård der 
han bor og har også vinterla-
gring for noen av medlemmende 
i klubben, noe som blir satt stor 
pris på.
Halvor besitter noen bobler, 
blant annet en cabriolet som 
ofte blir tatt med på tur, både i 
inn og utland.
Som det ofte heter så faller ikke 
eple langt fra stammen og søn-
nen har også en VW så de drar 
ofte på tur sammen.
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Har du lyst til å finne ut mer om gamle VW, ta kon-
takt med Sør Rogaland Vw klubb, du finner oss på 
facebook eller www.srvwk.com
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Klubben ble etablert høsten 2009. Da møttes 5 
personer som hadde samme interesse for veterank-
jøretøy og klubben ble stiftet. Disse var Rolf Sæbø, 
Kjell Johan Vigane, Ivar Eie, Magnar Hapnes og 
Tore Voster. 

Formålsparagrafen sier at klubben skal samle folk i 
kommunene i Ryfylke som på et idealistisk grun-
nlag ønsker å ta vare på veterankjøretøy og doku-
mentere den lokale kjøretøyhistorien. Klubben skal 
ivareta medlemmene sine interesser – og gjennom 
faste møter være et sosialt møtested der medlem-
mene kan hjelpe hverandre med tips, reservedeler, 
litteratur og lignende. Klubben skal være tilk-
nyttet LMK – Landsforbundet av Motorhistoriske 
Kjøretøyklubber.

Vi fikk leid lokaler på Fiskå hvor vi hadde både 
verksted og et sted hvor vi kunne møtes. De første 
årene vokste antall medlemmer og vi var en gjeng 
med entusiaster som så lyst på fremtiden. 
Vi feiret 10 års jubileum i 2019 med pomp og prakt 
ved festmiddag på Verkshotellet Jørpeland.

Medlemmene har vært aktive og vi gjennomfører 
noen årlige arrangement i egen regi hvor Ryfyl-

keløpet, Mølleparken, Livsglede for eldre, 17. mai 
har vært viktige for oss. I tillegg deltar vi årlig 
på Sjøormløpet og andre arrangement slik som 
Norgesløpet og Vossarudln. 

Det viktigste arrangementet for Ryfylke veterank-
jøretøyklubb som historisk sett har endret trafikk- 
og reisevaner mellom Stavanger og Ryfylke er 
åpning av Ryfylketunnelen 30. desember 2019.

Ryfylke 
veterankjøretøyklubb
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Klubben har ansvar for Strand kommune sin gamle 
brannbil fra 1943 som vanligvis deltar på 17. mai.
I tillegg må nevnes Rolf Sæbø som har gjenskapt 
den første bussen tilhørende Østerhus Bilruter fra 
1934.
I dag er klubben lokalisert i administrasjonsbygget 
til Stålverket på Jørpeland.

Antall medlemmer er ca. 80 personer og kommer 
fra kommunene i Ryfylke og Stavanger. Vi er en 
gjeng med livsglade personer som håper at også 
flere kan oppleve den samme gleden med sosialt 
felleskap og et engasjement for biler og andre 
kjøretøy.

Gode stabile medlemmer i klubben representert ved: John G. Helmikstøl og Rolf Sæbø

Bilder: Gørill Sundby Østerhus og Tore Voster
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Mølleparken – veteranbiler og folkefest

Ryfylke veterankjøretøyklubb har 
gjennom flere år vært et trekkplaster i 
mai måned hvert år i Mølleparken under 
åpning av sommersesongen. 

Vi inviterer alle som har gamle kjøretøy 
til å besøke denne flotte parken på Tau 
søndag 15. mai kl. 13:00 – 17:00.

Tou Mølle er en gammel mølle på tett-
stedet Tau.  Tou mølle har drevet siden 
1855. Bedriften har et stort, hvitmalt 
produksjonsbygg like ved Tau kai og det 
kan sees helt fra Stavanger.
Det er også blitt bevart hus fra den 
gamle møllen og området kalles i dag 
Mølleparken. I dag er to kvernhus og 

et tørkehus godt bevart i sitt opprin-
nelige miljø ved havnen på Tau. De 
gamle møllehusene ligger like ved den 
mer moderne Tou Mølle og gir et godt 
inntrykk av forskjellen mellom gammelt 
og nytt. I Mølleparken ligger også den 
gamle direktør- og representasjonsboli-
gen (Villa Tou) som ble kjøpt av Strand 
kommune i 2000. Kommunen har planer 
om å lage et kultursenter på eiendom-
men og det er opprettet en stiftelse som 
arbeider med dette – Mølleparkens 
Venner.
Sammen med Mølleparkens Venner som 
hver søndag har åpent for salg av vels-
makende nybakte bakverk, kaffe og vaf-
ler får vi muligheten til å servere pølser 

og hamburgere fra griller i parken, samt 
drikke for de som er sultne.
Flere år har vi vært opp mot hundre 
kjøretøy som sammen kan glede seg 
over en nydelig park, sosialt samvær og 
mye publikum.
Dessverre har covid-19 gjort at vi ikke 
har kunnet gjennomføre dette de siste to 
årene. Derfor gleder vi oss ekstra mye i 
år for å kunne oppleve og kjenne på den 
gode følelsen.

Det er ingen påmelding, ingen avgift for 
deltakelse, det er bare å møte opp i god 
tid og nyte opplevelsen sammen med 
oss. 
VELKOMMEN ALLE SAMMEN.

Bent Roaldsøy har tatt med seg sin knallrøde og 
ombygde Ford 1936-modell til Tau. Det er første 
gangen han er med på akkurat denne utstillingen. 
Jeg kommer tilbake sier han.

Bilder: 
Gørill Sundby Østerhus

Elin Moen Karlsen
Tore Voster
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Ryfylkeløpet 2022 – også i år på Hjelmeland 
Ryfylke veterankjøretøyklubb har i sin 13 år lange historie arrangert Ryfylkeløpet som er et rebusløp
med start ved Jørpeland og på fine veier langs fjord og fjell i Strand og Forsand kommune hvor vi gjen-
nom turen får se variert natur. Underveis blir det servert lunsj før turen avsluttes med målgang. Det blir 
premiert i en klasse med utdeling av 1.–3. premie. Premieutdeling vil bli foretatt umiddelbart etter at alle 
deltakere har gjennomført løpet.  I målområdet vil det være anledning til å kjøpe mat og drikke.

De siste årene har vi flyttet oss til Årdal og Hjelmeland. Også i år blir turen rundt omkring i Hjelmeland 
kommune hvor starten blir fra Hjelmeland samfunnshus med to nydelige rundturer i kommunen, lunsj 
halvveis og flere spennende konkurranser vi avslutter med premieutdeling.

VELKOMMEN til HJELMELAND lørdag 27. august med start kl. 11:00

Ekstra kjekt at vi kan dele interessen med veteranbiler og 
miljøet. Å ha felles interesse er helt fantastisk sier Janne 
Marie. Tor Inge nikker smilende.

Det alle første året Janne Marie og Tor Inge Benjaminsen var 
med i Ryfylkeløpet, ble de vinner av første premien.

I fjor var vi helt på viddene, det ble så mange minuspoeng at 
de ikke var i nærheten av pallen. Nå er Tor Inge styremedlem i 
klubben og da har vi en uskreven regel om at selv og vi deltar 
skal ikke styremedlemmer vinne fordi vi er arrangør.
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MARS:
10.mars: Medlemsmøte NVMC på Særheim kl.19:00. 
19.mars: Gammelbil og kaffi 09:00 på Særheim. Tur til  
               Vegmuseet i Dirdal
29.mars: Årsmøte for GBV på Særheim kl.19:00. 
31.mars-4.april: Tur med Ingvars Reiser til Stumpe
                           marked i Fredericia, Danmark.

APRIL:
1.April: Frist for påmelding til Norgesløpet 
2.April: Gråtasspløying på Orre, vi starter fra Særheim, 
              kl. 11:00, det er værforbehold!
20.April: Oppstart for Onsdagsturene med Cab&Co  
                kl.18:00, oppmøte på  Optimera Sandnes
22-24.April: Autopia Expo 2022, Stavanger Forum
23.April: Gammelbil og kaffi på Særheim kl. 09:00 med            
                tur til Flymuseet på Sola
23.April: Smøretreff på Skurve Auto, Ålgård kl.10:00, 
                Volvo PV klubben
26.April: Medlemsmøte GBV på Særheim kl.19:00. 

MAI:
1.mai: Entusiast-treff, Jærhagen, Klepp
1.mai: Vårmønstring, Kvadrat, AmCar Rogaland
1.mai: MC - Vårsleppet med start i fra Klepp.
14.mai: Vår-treff i Lyngdal, Mercedesklubben
15.Mai: Veteranbiltreff i Mølleparken, Tau kl.13-17. 
             Se info side 34

21.mai: Delemarked på Særheim. Se info på side 14
22.mai: Volvo-treff på M44, Bryne kl.11-14
25.mai: Poker-run, oppmøte på  Optimera Sandnes 
             kl.18:00
31.mai: Medlemsmøte GBV på Særheim kl.19:00.

JUNI:
4.juni: Norgesløpet/Vossarudl’n, Voss
4-7.juni: Trondhjemsrittet
17-19.juni: 30-års Jubileumstreff SRVWK, Ølbergtunet. 
                   Se info side 28
17-19.juni: Stjernetreffet, Lyngdal, Mercedesklubben
17-19.juni: Westfjord Brit Bike Rally, Eidfjord
18.juni: Vestlandstreffet i Haugesund. Se info side 13
28.juni: Medlemsmøte GBV med gratis grillmat på 
              Særheim

JULI:
1-3.juli: Skogsløpet, Magnor Travbane
9.Juli: Sjøormløpet i Seljord
28-31.Juli: Ringkjøpingsløpet, Danmark

AUGUST:
27.Aug: Ryfylkeløpet 2022. Se info side 35

Returadresse: Gammelbilens Venner 
v/ Mons Haarr, Rosselandsvegen 63, 
4344 Bryne

TERMINLISTE VÅR/SOMMER 2022
Her er en oversikt over aktiviteter vår og sommer 2022. Det tas forbehold om endringer på datoer. 
Terminlisten inneholder aktiviteter arrangert av Gammelbilens Venner(GBV), Norsk Veteran Mo-
torsykkel Club Avd. Sør-Rogaland (NVMC), Ryfylke Veterankjøretøy Klubb (RVKK) og Sør-Ro-
galand VW Klubb (SRVWK). Se også egen aktivitetsplan for SRVWK på side 28.
Terminlisten innholder også andre lokale og nasjonale arrangementer som kan være interessante for 
klubbenes medlemmer.

Husk også Onsdagsturene med Cab&Co hver onsdag kl.18. Oppmøte på Optimera Sandnes, samt 
åpent museum/søndagskafe hver søndag kl.12-15 på Særheim


