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Sesongen er på hell
Sommeren er en aktiv tid for de fleste av oss, det er da det 
gir mest hygge å bruke kjøretøyene som vi i stor grad i den 
mørke årstiden steller med og snakker om. Terminlisten for 
resten av høsten er klar og kan studeres på baksiden av bla-
det.  Det blir en tradisjonell høst med forskjellige innslag på 
møtene.  Torsdagsturene fortsetter ut september, og Cab &co 
kjører fram til andre onsdagen i oktober.
Hafrsfjord dagene ble avlyst, uvisst av hvilken grunn, og 
vi har valgt å ikke delta på Motorrama 2022.  Vi deltok ved 
forrige anledning, men fant at det var et sted hvor det var 
vanskelig å promotere klubben og museet.  Vi hadde større 
gjennomslag ved Cars & coffee arrangementet til Amcar, 
som foregikk på Særheim med mange besøkende til både på 
Amcar sitt show og inne i museet.  Elisabeth steikte lapper til 
den store gullmedalje, og Espen holdt kaffetrakterne i gang, 
det ble en pen slump i kassen.
Vi gjennomfører i skrivende stund Bryne Rally i pent vær 
og stor deltagelse, og stilte også hos Bryne Bil sitt Moto-
rhistorisk Car Show den 28.08.2022.  Det er vel å ta hardt i 
å si at SÆRHEIM MARKEDET er blitt en tradisjon, men vi 
satser på at det skal det bli etter hvert.  Vi har nå å ha gjen-
nomført arrangementet både vår og høst i 2022.
Tankene rundt Youngtimer avdelingen begynner å ta form og 
vi er så heldige at vi har fått fire av våre yngste til å delta i et 
møte med styret hvor vi regner med å få lagt til rette for at 
ungdomsavdelingen kan bli etablert.  Vi er på tilbudssiden, 
og håper ungdommene skal kunne dra nytte av det vi, etter 
hvert gamle, har lagt grunnlaget for.
Museumsdriften går sin tradisjonelle gang, men vi har 
bestemt oss for å legge kjøretøyene som klubben eier ut for 
salg.  Alle disse kjøretøyene er i behov av restaurering, men 
det er gode objekter, og vi håper de kommer til noen som 
vil sørge for at de på ny kan komme på veien.  Alle har stått 
på museet i lengre tid, og ved et salg vil vi kunne få inn en 
fornyelse i museet.  Salget er annonsert annet sted i bladet 
og vil bli lagt ut på facbook på vår side samt andre relevante 

salgssider.
Vi nærmer oss 40% av medlemmene som brukere av   
GNIST, en hyggelig økning på 10%poeng.  Det betyr imid-
lertid at det fortsatt er 246 medlemmer som ikke har lastet 
ned applikasjonen.  
Det er ingen ulemper med å ha denne på telefonen, men 
der er mange fordeler.  Vi ønsker jo at alle skal kunne ha 
arrangementskalenderen for hånden til en hver tid, og det har 
du når du har  GNIST på telefonen.  
Medlemskortet ditt blir også tilgjengelig, så nok en gang:
Gå på «Appstore» på I-phone eventuelt «Google Play» på 
såkalt android telefon, og skriv gnist i søkevinduet, symbolet 
som kommer opp ser slik ut:   

Last ned og åpne applikasjonen, det tar kun noen minutter, 
så har du alltid med deg oppdatert informasjon fra klubben.  
Det ble sendt ut en ny invitasjon via Styreweb den 20 august 
til alle dere som ennå ikke har tatt i bruk applikasjonen og 
som i detalj forklarer hva og hvordan.
Ved neste korsvei vil styret lage terminliste for våren 2023, 
skal bli spennende å se hva vi kan få til. 

                                                                            Mvh. Leif

Som seg hør og bør så er det mye reportasjer fra veteran-
bil-løp og treff i dette nummeret som kommer på tampen 
av sommeren. Det er kjekt å se at det er full rulle igjen med 
aktiviteter. Takk til alle de som har bidratt med reportasjer og 
fine bilder!
Blad-samarbeidet med 3 av våre naboklubber fungerer veldig 
fint med mye bra og interessant stoff fra alle sammen. 
Ved trykking av forrige nummer hadde trykkeriet  et uhell 
med en del av bladene, hvor deler av nest siste side falt bort. 
Trykkeriet beklager dette, og ordner opp med klubben for 
problemene dette medførte. Jeg har valgt å ta denne artikkel-
en med i dette nummeret også, slik at alle får anledning til å 
lese hele artikkelen.
Nå som høstmørket kommer og høstværet setter inn så blir 
det mer aktivitet i garasjen for mange. Kjøretøyene trenger 
alltid litt stell og vedlikehold etter en aktiv sommersesong, 

mens noen har langtids restaur-
eringsprosjekter som de jobber 
jevnt og trutt med. Jeg har avtalt
garasjebesøk hos noen av våre 
medlemmer, og satser på noen
reportasjer fra disse besøkene i 
utgavene fremover. For min eg-
en del så har et større husrestau-
reringsprosjekt lagt beslag både
på tid og garasjeplass de siste 
årene, så det har blitt litt MC-
restaurering på min 1950 BSA B31 350ccm. Motorsykkel 
tar som kjent mindre plass i en garasje som stort sett har 
vært fylt med bygningsmaterialer den siste tiden. Motorsyk-
kelrestaurering er en ny erfaring for min del, og er særdeles 
lærerikt og gøy!
Ha en fin høst!

Hilsen Øyvind
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VOSSARUDL’N 2022
Tekst & Foto: Tor Steinar Raugstad

Årets veteranbilløp på Voss ble gjennomført i pinsehelgen 
med lørdag 4. juni som selve løpsdagen. Pandemien med-
førte tidlig avlysing av løpet som skulle ha vært i 2020. Utpå 
nyåret i 2021 ble nytt løp planlagt da pandemien syntes å gi 
seg, men senere forverring av den førte til ny kansellering, 
selv om planleggingen var kommet ganske lagt. Litt covid-
smitte finnes fremdeles, og en deltaker fra Hardanger som 
har deltatt på hvert eneste VossaRudl siden første løp ble 
arrangerte i 1980 med samme bilen (Ford A 1930), måtte 
denne gangen melde avbud p.g.a. akutt covid-sykdom.
I år var det omtrent 140 deltakere med gamle biler og noen 
få motorsykler av ulike årganger. 13 av disse kom fra Gam-
melbilens Venner. Kvelden før løpet fikk vi tilbud om å spise 
«smalahove» som kveldsmat på Smalahovesenteret. Dette er 
vel en Vestlandsk matspesialitet, men ganske mange av oss 
har vel knapt prøvd det tidligere. Der var mange med og god 
stemning, og folk spiste både røykt «hove» og pinnekjøtt, 
godt supplert med akevitt. 

Oppstilling og løpsstart var på Bømoen leir som ligger litt 
utenfor Voss sentrum. Det er en gammel men nå nedlagt 
militærleir fra 1890-årene med god plass for oppstilling av 
bilene. Der er en tilhørende flystripe. Området og de gamle 
bygningene er vedlikeholdt og ble fredet i 2004. Bortimot 
kl. 10 var så å si alle bilene på plass, og det ble god tid til 
registrering og en runde for å se. Eldste bilen var en Dodge 
Brothers touring (1916), og der var flere fra 20- og 30-tallet. 

Løpsstart var som annonsert kl. 11.00, og 1. post var rett 
utenfor leiren hvor vi skulle angi vekt av bilen med dens 
innhold. Deretter fikk vi fasit da bilen ble veid. Videre kjørte 
vi oppover i høyden på varierende «bygdeveier» av ymse 
slag, så ned mot Vossevangen (sentrum) og videre vestover 
mot Bulken, og deretter nesten rundt Vangsvatnet før vi igjen 
kjørte oppover i høyden og var innom post 2 som var på 
Voss ski- og tursenter. Her fikk vi en liten pause for å strekke 
på beina. På denne posten fikk vi presentert 5 ulike bildeler 
som skulle identifiseres og vi skulle angi hvilket bilmerke 
de tilhørte. Dette var nok vanskelig for mange, - selv var jeg 
noenlunde sikker på bare en av disse. Men å skru sammen en 
sjakkel i blinde med riktig bolt gikk rimelig fort. Videre bar 
det så nedover og nedover og tilbake til Bømoen. 

Smalahove og akevitt

På Bømoen
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Som en ekstra bonus var været blitt fint med sol og god tem-
peratur. Hele løypa gikk i nydelig terreng og variert natur. 
Langs løyperuten var det møtt fram utrolig mange tilskuere 
som vinket og viftet med flagg, - så Rudl’n må være godt 
kjent og populær blant vossingene.
På Bømoen var det pause og lunch. Ferdige porsjoner med 
god mat var klar og ble delt ut uten kø, og det var mange 
sitteplasser både ute og inne. Omtrent kl. 14.30 begynte de 
første bilene på andre runden av denne Rudl’n.
Post 3 var igjen rett etter utkjøring fra Bømoen. Øvelsen her 
gikk ut på å kjøre gjennom en smalest mulig port hvor vi 
selv fikk bestemme åpningen, - ikke så lett med bare øyemål. 
Løypa litt senere delt i to alternativ og vi ble anvist hvilket 
alternativ vi skulle følge. Dette tror jeg var for unngå køer 
på de noe smale og svingete veiene. Ved Voss Hestesenter 
møtte vi post 4 som var den siste. Her ble vi vist 6 bilder av 
kjente personer som vi skulle gjenkjenne, - sannelig ikke så 
lett. Vi greide bare 3. Heller ikke her var det mulig å Google 
svarene! 
 Løypa videre herfra var felles, og igjen kom vi en del opp i 
høyden og så nedover igjen til Tvinne, hvor vi kom inn på E 
16 som vi fulgte oppover og nordover gjennom Vinjedalen. 
Here kunne vi se Tvindefossen som er imponerende. Ved en-
den av Oppheimsvatnet tok vi til høyre og kjørte rundt dette 
vannet i nydelige omgivelser på en gammel men godt kjørbar 
vei. Målgang var ved ankomst til Stalheim Hotell. Her ble 
vi anvist parkering og etter hvert ble det temmelig fullt både 
foran og på plassen litt forbi hotellet.  
Alt i alt var det en artig og variert løype. Det er moro å kjøre 
en del på gamle veier som ikke bare er laget for å komme 
fort fram, men er lagt mer etter terrenget. Det var hele tiden 

greit å finne fram med god merking av løypen. Jeg tror neppe 
at noen kjørte seg helt bort, - og i så fall bør de kanskje 
ikke snakke høyt om det? VossaRudl’n er et omfattende 
og krevende arrangement som i alt vesentlig er basert på 
dugnad, og vossingene får det til. En jeg spurte, sa at det var 
over 60 personer i arbeid på løpsdagen.
Det ble sagt at en bil ikke kom i mål fordi gearkassen gikk 
i stykker, slik at han visstnok ble hentet av bergingsbil. 
Denne deltakeren fikk en oppmuntringspremie som løpets 
mest uheldige. Den eldste bilen (start nr. 1) hadde noe start- 
og motorproblemer, men kom i mål. En førkrigs Chrysler 
fikk bremseproblem på høyre forhjul hvor bremsebelegget 
løsnet, men den klarte å komme i mål. Han fikk hjelp av 
arrangørene som tok av hjul og bremsetrommel og klarte 
å finne nye bremsebelegg som passet noenlunde. Dette ble 
klinket på plass og trommel og hjul ble montert på igjen, slik 
at han senere kunne kjøre hjem som planlagt. 

 Post 2 ved Voss ski- og tursenter.
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Lørdagskvelden var det tradisjonell løpsmiddag i form av 
middagsbuffet med mye god mat av ymse slag. Senere var 
det premieutdeling, - og med tre premier i hver klasse ble det 
mange premier. En pensjonert fotograf hadde donert en stor 
samling av gamle fotoapparater som ble gitt til deltakere et-
ter en loddtrekning, og så langt som mulig fikk de et apparat 
av samme årgang som den bilen de hadde kjørt i løpet.
Neste dag hadde vi flere aktivitetstilbud. Mange valgte turen 
ned gjennom Nærøydalen til Gudvangen med omvisning i 
Vikingland, - et flott anlegg, - hvor guiden viste seg å være 
en fremragende historieformidler. Andre valgte omvisning på 
hotellets private museum. På ettermiddagen valgte noen å bli 
med en gruppe på fottur til husmannsplassen Nåli hvor Per 
Sivle ble født. Et par timers vandring på tursti langs bratte 
fjellet, - også her med guide. Utsikten over Nærøydalen, 
Stalheimsfossen og hotellet «på kanten av stupet» var bare 
fantastisk. Også denne dagen var været det beste. 
Før kveldens middag fikk vi høre et interessant foredrag av 
Halvor Folgerød om «Vestlandsvegar, -historier om farlege 
og spektakkulære vegstrekk». Han har tidligere skrevet en 
bok om dette, som vi kunne kjøpe for halv pris, - og han fikk 
solgt mange bøker.
Det var mange som ble over på hotellet til mandag morgen 
(2. pinsedag), - og vi hadde hotellet helt for oss selv til da. I 
det fine sommerværet ble også hjemturen en god opplevelse. Flott utsikt fra “Nåli”

Foran Stalheim  hotell
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Fin bil inni og utenpå? Tatt alle servicer? 
Da er det lett å tro at understellet også er rustfritt. 
Mange har tatt feil og fått beskjed om at den fine 
bilen bør vrakes. Traverser og kanaler spises 
gjerne opp fra innsiden og ut. Norge er blant de 
mest utsatte områdene i verden for rust på biler. 

Vi vet hva som virker, basert på snart 80 års erfar-
ing. Fluid Film er uten tvil det beste alternativet for 
behandling av understellet. Ingen andre 
lanolinoljer stopper rust som Fluid Film!

En svært lønnsom 
investering for DIN bil

2695,-

FLUIDFILM.NO

Dette koster mest

Dette koster minst

Her kan du finne nærmeste Fluid Film-verksted eller butikk

Basert 
på lanolin 
“ullfett”  
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TORSDAGSTUR MED ØRSDØLEN
Tekst&Foto: Leif Skare

En dag i Juni kom Arthur Fjermestad springende med 
beskeden om at nå var Ørsdølen samt Kåre og Alf reserti-
fisert for fart på Ørsdalsvatnet.
Det var det som skulle til for å annonsere at den første Tors-
dagsturen etter ferien skulle gå til Bjerkreim med tur med 
Ørsdølen som mål.  Vi måtte ha påmelding, det var maks 50 
som kunne bli med, og vi måtte ha minst 20 for å gjennom-
føre.  Det var stille lenge, men så var det jo midt i ferien.

Mot slutten av juli var vi sikret de 20, og to dager før vi 
skulle av sted var det fulltegnet.
Vi tok med mat, og båten og «heddleren» på Lauperak hadde 
full bevilgning.  Været var bestilt i midten av juli, og det ble, 
for å si det mildt,- full klaff.
Stor honnør til mannskapet, og i særdeleshet til Alf som 
guidet oss på turen med både interessante, spennende og 
morsomme historier om hva områdene rundt vatnet hadde 
hatt å by på!!

Her og på neste side er noen bilder fra Ørsdals-turen
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VESTLANDSTREFFET 2022

Tekst&Foto: Leif Skare

Det var Haugaland Veteranvogn Klubb som hadde 
arrangementet dette året.  Arrangementet var lagt til 
Aksdal med start og mål på Aksdal Motell.  Til tross for 
at en utbygger hadde startet arbeider som gav inngrep 
i tomten til Motellet, uten at motellet var varslet på 
forhånd, klarte HVK få plassert alle kjøretøyene rundt 
om Motellet.  
Det var 51 deltagende kjøretøy med meget god al-
dersspredning, de eldste fra 1930 og de yngste fra 
1988.  Gammelbilens Venner stilte med 8 deltakende 

kjøretøy, og det var en tilsvarende kontingent som had-
de tatt turen fra Bergen. 
Løypen var lagt til østsiden av Førlandsfjorden på veier 
som egner seg godt for våre kjøretøy.  Lunsj ble servert 
ved Falkeid Idrettshall hvor det var tilrettelagt for alle 
postene i løpet. 
Løpsfesten var lagt til Motellet og det ble servert en 
utmerket varm buffet og det var engasjert impresario 
og jøgler som gjorde stor lykke med sin underholdning, 
quizen han hadde engasjerte oss alle og satte en ekstra 
spiss på kvelden.
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Undertegnede kjørte på den første langturen i 
1940-modellen.  Turen nord til Aksdal gikk greit, 
men ved start på selve løpet låste girkassen seg i 
første gir, og jeg ble stående som en Per-snått på 
100m fra start streken.  Hjemturen ble arrangert 
med Viking.  Det er noe LMK forsikringen skal 

ha honnør for, det tok ikke lang tid før bilen ble 
hentet og den ble sikkert levert i Regimentveien 95 
4045 Hafrsfjord.
Til tross for egen misære må vi få gratulere HVK 
for et svært godt gjennomført og vellykket ar-
rangement.  

STØTT GAMMELBILENS VENNER MED 

GRASROTANDELEN!
Husk at du kan støtte Gammelbilens Venner når du tipper hos Norsk Tipping. Dette 
er en kjærkommen inntekt for klubben. Du kan velge Grasrotmottaker hos kommis-
jonæren, oppgi Gammelbilens Venner / Rogaland Bilmuseum, Org.nr: 991192026
Du kan også gjøre det på nettet:
https://www.norsk-tipping.no/grasrotandelen/din-mottaker/991192026
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I gamle dager - minner fra Trekkferje festivalen
Tekst & foto: Leif Skare 

Hva som er “gamle dager” avhenger 
helt av hvem du spør. For de som er 
født etter 1960 så er 70-og 80-tallet 
gamle dager, så et tilbakeblikk til 1989 
må være innafor? 

Trekkferjefestivalen i Søgne har feiret 
27år jubileum i 2019 og har således 
blitt en del av en tradisjon.  Den ble 
avlyst pga pandemi de to siste årene, 
men det kan vel kanskje være håp om 
at tradisjonen tas opp igjen i år? 

De første årene etter istandsetting av 
ferga ble det ferget biler over.  Un-
dertegnede har hatt sin bil på denne 
fergeturen, mener det var i 1986, men 
den gang tok ferja inn vann og to turer 
etter at jeg var kommet i land var det 
to kjøretøy som ble delvis druknet 
på overfarten, det var et selsomt syn 
å se de gamle kjøretøyene bli fyllt 
med sjøvann.  Riktignok ble skadene 
begrenset til sjø inn i nedre del av 
interiøret, men opplevelsen for både 
mannskap og eiere var dramatisk.
Her er noen bilder fra 5 års jubileet i 
1989, vi ser Per Eiene kledd i hvitt, 
med sin kone Snøfrid sittende på pled-

det og sin Bentley parkert ved siden av 
Ole Christian sin Mercedes 220 cab. 
Vi ser ellers Ole Christian og Ruth Si-
monsen med datteren Karen foran seg.  
De andre to på bilde er fotografens 
kone og datter, alle er fortsatt medlem-

mer av Gammelbilens Venner.
Tar med et bilde til som viser at i 
«gamle dager» var utfluktene typisk 
familieutflukter.  Den eldste av barna 
er her 16 år, og han er fortsatt smittet 
av kjøretøyhistorisk kultur.
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Nøkkelmannen –  
et svar på våre problemer

Det er nok mange veteraneiere som har hatt – og har – problemer med nøkler til kjøretøyene sine.  
Noen har bare ett sett nøkler, andre har dårlige og slitte nøkler, og noen har kanskje ikke  
brukbare nøkler i det hele tatt!

Heldigvis finnes det en løsning på disse problemene. 
Christian Berge Haugen i Kristiansand driver firmaet  
Lås & Nøkkelservice og en av hans spesialiteter er nøkler 
til gamle biler (og motorsykler). Her er vi mange som har 
fått hjelp de siste årene! Og firmaets servicevogn er  
selvsagt også veteran …

Den beste historien var vel Buick-eieren fra Østlandet som 
ikke hadde noen nøkler til sin 1940-modell (sannsynligvis 
et prosjekt). Han sendte dørhåndtak m.m. til Christian og 
fikk fullt fungerende nøkler i retur!

Selvsagt kan Christian levere alle slags nøkler, men for  
oss veteraneiere er det jo mest nærliggende å tenke på 
klenodiene våre. Så mitt beste råd er dette: Ring Christian 
på telefon 38 09 19 00 (i forretningstiden) og ta en prat 
med ham! Han kan sikkert hjelpe!

BEO

Firmabilen står klar til utrykning fra lokalene på Lund i Kristiansand. Fine lokaler og blid innehaver.

Her hadde man bare låsene – og laget nye nøkler 
ut fra det utgangspunktet.

Alt dette er nøkkelemner til veteranbiler. Her fikses også nøkler til mange nyere biler ved behov.
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Styret i Gammelbil-
ens Venner:
Styreleder: 
Leif M Skare   
post@gammelbilen.no

Nestleder: 
Einar Helland  

Kasserer:  
Arnt Frode Michaelsen
kasserer@gammelbilen.no

Sekretær/medlemsadm.
Elisabeth Michaelsen
medlem@gammelbilen.no
 
Styremedlem: 
Mons Haarr  

Styremedlem: 
Odd Erik Rosseland 

Revisor
Geir Mossige Johannesen 

Valgkomite
Rune Omarstrand
Stein Roar Melin

Nettadresse:
http://Gammelbilen.no

Postadresse:
 Postboks 3029
4095 STAVANGER
E-mail: post@gammelbilen.no

Kort referat fra styremøte 
16. august Særheim

Tilstede: Leif Skare, Einar Helland, 
Frode Michaelsen, Mons Haarr, Odd 
Erik Rosseland, Elisabeth Michaelsen
Ikke tilstede: Øyvind Flatekvaal, Espen 
Haarr

Sak 20-8/2022: Godkjenning av refer-
ater fra styremøtet den 24.05.22 
Godkjent
Sak 21-8/2022: Økonomi inklusiv 
annonsesalg, Frode informerer
God økonomi i GBV. 
Grasrotandelen går ned. Sett inn info i 
Spilehjulet nr 3
Gratisplasser i museet tas vekk. Alle 
eiere av utstilte objekter behandles likt. 
Feiltrykk på nest siste side SPILEHJU-
LET. Kreditnota?
Flertallet i styret mente det ikke var 
greit å sende ut blad med feiltrykk
Sak 22-8/2022: Facebook, kan alle nå 
bruke denne?
Fungerer ikke helt optimalt enda. Job-
ber videre med løsninger
Sak 23-8/2022: Terminliste ut 2022
Satt opp liste 
Sak 24-8/2022: Terminliste første 
halvår 2023
Tas opp på neste styremøte
Sak 25-8/2022:  Hjemmesiden
Redigering av billed-galleri hjemmes-
iden. 
Redigere beskrivelse «familiemedlem» 
slik at det er helt klart hvem som regnes 
som familiemedlem.
«Familemedlemskap gjelder ektefelle/
samboer og barn under 18 år med 
samme adresse»
Sak 26-8/2022: Ta prinsipiell stilling til 
salg av kjøretøy som er i klubbens eie.
Selge bilene. Positivt innspill og fra 
museumskomiteen. Annonseres på FB
Sak 27-8/2022: Organisering av Tors-
dagsturen til Ørsdalen 18. August
29 biler påmeldt med 50 deltakere. 
Praktiske detaljer gjennomgått. 

Sak 28-8/2022: Ansvarlig for gjen-
stående Torsdagsturer
 1. September  Frode
15. September Leif
29. September Leif
Sak 29-8/2022: Hafrsfjord-Dagene 
21.august
Avlyst
Sak 30-8/2022:  Status for Bryne Rally 
20. August
41 biler påmeldt.. Bestilt startnummer, 
deltakerbevis og avis, Rema 1000 
sponser mat. Korps spiller. Lions klubb 
har ikke solgt annonser, lagt inn grati-
sannonser i avisen for å fylle ut. Bryne 
og Klepp handelsforeninger har ikke 
engasjert seg. 
På Særheim; Telt, mat. Sykebil fra 
Norsk Folkehjelp, kjører ut løype-
mannskaper. Mons har laget flotte 
premier til lavkost. Sette opp telt fra 
GBV på Bryne torg og Roll-ups etc for 
Rogaland Bilmuseum.
Sak 31-8/2022: Deltakelse på Mo-
torhistorisk car show Bryne bil 28. 
August.
Telt og 2 biler fra Gammelbilens Ven-
ner. Verve medlemmer. 
Sak 32-8/2022: Særheimmarked 3. 
September
Leif sendt ut e-post med annonse til 
selgere på tidligere marked og andre 
aktuelle i Sør-Norge.
Flere påmeldt allerede. Annonse sendt 
Klepp 24. Kjøpt annonse på Facebook. 
Komitee: Leif Skare, Kjetil Fuhr, Stein 
Roar Melin, Ole Viland, Håkon Møller 
Kleppdagene, teltet til GBV settes opp. 
Dele ut info om Særheim marked og 
verve medlemmer til GBV. 
Sak 33-8/2022: Motorama 9.-11.sep-
tember  
Styret bestemte å ikke være med.
Grand hotell, Egersund arrangerer 
Tronåsen Grand Prix 
Sak 34-8/2022: Eventuelt.
2.-4. september Mons delte ut info 
Klepp 24.
27. august Einar informerte om 
Rennesøydagene. GBV deltar med 
medlemsflyer
28. August Mons orienterte om tur til 

Veimuseet i Dirdal. 

Neste Styremøte 20. september kl 18.00

Møtet hevet 20.30
Elisabeth Michaelsen
referent
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Styret i Gammelbilens Venner/ Rogaland Bilmuseum vurderer  å selge noen av bilene som klubben 
eier. Bilene kan besiktiges i museets åpningstid eller etter avtale. Du finner flere bilder av bilene på 
Gammelbilens Venners Facebook side.  Kontakt Leif. M Skare om du vil gi et bud på noen av bilene.

Museumsbiler for salg!

1963 modell ROVER 95 P4 for salg. Ekte Engelsk overklasse bil. Etter vår vurdering er det lite rust og 
innredning er hel og pen i ekte skinn. Lakken er ikke helt topp.

1956 OPEL Olympia selges. Etter vår vurdering, ser den veldig bra ut etter alder.
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 Kjære medlem! 
Husk å melde fra om adresseendring, endring i e-post eller telefon nummer.

 Den skal gå til medlem@gammelbilen.no. 
Her kan du og ta kontakt om alt som gjelder medlemskapet i Gammelbilens Venner.

Lakkspesialisten leverer alt innen 
lakk og utstyr.
Kom gjerne innom vår butikk for å 
� nne løsninger for dine behov. 
Vi kan også måle lakken din og 
� nne fargekoder til ditt kjøretøy.

Lakkspesialisten avd. 
Sandnes

Lundegeilen 10
4323 Sandnes

Telefon: 97 96 40 00

Lakkspesialisten avd. 
Haugesund

Norevegen 30
5542 Karmsund

Telefon: 52 85 04 00

1952 modell FORD Consul for salg. Bilen har en kjent historie, med kun en eier fra Sandnes. 
En som var med å hentet bilen, sier det er et “lett objekt” (?)
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Hegre Arena
Gamleveien 81 Sandnes

De beste med det meste…..



Spilehjulet nr.3-2022                                                                                                                          Side 18 Spilehjulet nr.3-2022                                                                                                                          Side 19

Høsten 2019, før pandemispøkelset overtok styrin-
gen på våre liv, var vi på en to ukers rundreise i 
USA.  På turen besøkte vi en tremenning av Brit, 
som når han skjønte hvilke interesser vi hadde tok 
oss med til Blackhawk.  
Blackhawk ble kjøpt i 1975 av eiendomsutvikler-
en Kenneth Eugene Behring som satte i gang ut-
vikling av området for boliger for folk med romslig 
økonomi.  Landskapet ble planlagt med 2000 boli-
ger, og eiendommene har i dag en medium-verdi på 
ca 11.000.000 NOK.  I tilknyttet disse eiendommene 
ble Blackhawk Plaza bygget, et lite forretningssen-

 
trum med Blachawk Museum som attraksjon i mid-
ten av det hele.
Museet inneholdt opprinnelig Behring sin private 
samling av sjeldne kjøretøy.  Han var hele livet fas-
cinert av spesielle biler etter å ha startet sin karriere 
som bilselger hos Chevrolet og senere Chrysler, for 
så å etablere sin egen bruktbilbutikk som 21 åring.
Siden har museet fått andre samlinger, den største en 
Western samling som kalles «The spirit of the west»
Skulle du være i nærheten av San Franscisco så kan 
et besøk til Blackhawk museum absolutt anbefales, 
samlingen er fenomenal!!!

- tekst&Foto: Leif Skare
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  GUBSØ GARAGE 
       En Bugatti fabrikk – midt i Danmark 
 

Tekst og foto: Arnt Frode Michaelsen 

Lidenskap er det mest omfattende ordet vi bruke når 

Marc Vogel skal beskrives. Han har siden 

ungdommen hatt en spesiell interesse for sportsbiler, 

og spesielt Bugatti. Etter å ha innkassert en betydelig 

gevinst ved salg av sin snusfabrikk til Sverige, fikk han 

den vanvittige ide om å bygge en kopi av den første 

Bugattifabrikken grunnlagt i 1909. Med lidenskap for 

kvalitet og detaljer, er bygningene alene verd et 

besøk. Det er ikke bare bygningen som har lånt 

Bugattis design. Lampene, arbeidsbordene og hyllene 

er tro kopi av de som hang i Etorre Bugattis 

fabrikkhaller i Alsace. Dette er et levende museum 

hvor biler restaureres og bygges opp fra bunn. Den 

store utstillingshallen 

er omkranset av små 

egne verksteder som 

alle har sine spesielle 

funksjoner. Bilene står ikke bare til pynt, men brukes jevnlig av Marc Vogel i 

spesielle vintage billøp. 

 

Gubsø Garage finner du 5 kilometer nord for Silkeborg.  Nettside: gubsoe.dk 
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NORSK VETERAN MOTORSYKKEL CLUB  
AVD. SØR-ROGALAND

LEDERS LILLE HJØRNE

Når disse linjer skrives så er årets kjøresesong på hell, det 
ble ikke den flotte sommeren som de fleste av oss håpet på, 
det har vært mye regn og ruskevær, og det har for min egen 
del gjort at det har blitt mye mindre kjøring av motorsykkel 
enn det jeg hadde planlagt. Om det skyldes alderen eller 
om jeg er blitt mer kravstor etter å ha tilbrakt flere år med 
motorsykkelkjøring i tjeneste, og i alle varianter av været 
som tilbys oss her på Sørvestlandet skal være usagt, men 
jeg mister altså fort lysten til å kjøre motorsykkel når regnet 
høljer ned.
Denne sommeren har vi dessverre også måtte ta et tungt 
farvel med 2 av våre avholdte medlemmer, og til disse har vi 
forfattet egne minneord her i bladet. Jeg fikk snakket med de 
begge i løpet av det siste året, begge var aktiv så lenge de 

maktet, og begge var tydelig i 
sin beskjed til meg om at det gjel-
der å leve så mye en kan mens en 
kan! Det er en beskjed som ikke er til å misforstå, vi må nyte 
livet mens vi har det, og ikke utsette det vi ønsker å gjøre til 
den dagen vi blir eldre, blir pensjonert og får bedre tid. Selv 
har jeg vært pensjonert i nær på 6 år nå, og livet er minst 
like travelt som da jeg arbeidet for fullt. Så moralen er helt 
tydelig, nyt livet fullt ut, jeg vil heller, når min tid kommer, 
irritere meg over ting jeg har gjort enn ting jeg ikke fikk 
gjort! De hadde mye visdom og erfaring, Thomas og Knut. 
Det skal vi ta til oss vi som er igjen, vi skal dyrke vennskapet 
i klubben vår og se til 
at alle føler seg velkommen og trives! Det er vår viktigste 
oppgave slik jeg ser det! Høsten står for døren, og noe av 
det første vi skal gjøre er å delta på Motorama i Stavanger i 
fra den 23 til den 25 September. Der har vi fått tildelt en bra 
stand hvor vi både skal vise fram noen flotte sykler, profilere 
klubben, serve publikum og forhåpentligvis så når vi fram til 
noen som ønsker å bli en del av vår flokk, rekruttering er en 
viktig og prioritert oppgave. De faste medlemsmøtene den 
andre torsdagen i hver måned skal vi selvsagt også avholde, 
og styret jobber med et balansert program hvor vi både får 
tilført litt kunnskap, og ikke minst det viktigste, tid for den 
gode samtalen!
Vel møtt til våre arrangementer framover!

Kjetil Fuhr, leder NVMC Avd. Sør - Rogaland

EN GENTLEMAN HAR FORLATT OSS

Thomas Bergsaker døde 17 juli, 73 år gammel. At Thom-
as ble omtalt som en gentleman var ganske naturlig – en 
enkel og fullt dekkende betegnelse. Han var en kjernekar og 
særdeles redelig i all sin framferd. Kreftsykdommen hadde 
han båret på i lang tid og var fullt fortrolig med at den var 
uhelbredelig. Dette fortalte han åpent om på sitt lune vis.
På vårt klubbmøte i april kom han på sin Triumph Thruxton 
med smil og glede – selv om han kunne fortelle at nå så det 
ut som medisinene hadde dårlig virkning.
Thomas sin profesjon var optiker og han eide og drev Syns-
am på Bryne i mange år. Han var ivrig opptatt og engasjert i 
sitt yrke. Han utvidet utdannelsen med Mastergrad i optome-
tri i USA i godt voksen alder. Han var også aktiv i optiker-
forbundet.
Interessen for motorsykler, ikke minst veteranene var noe 
han hadde fra ungdommen. En interesse som varierte fra 
gammel Harley via caferacere til nyere high-tech retromod-
eller.
Thomas var også en av gruppen ”Senior bikers” i Sandnes 
som drev med sykkelløp som veldedighet til inntekt for ”By-
presten i Sandnes”. En institusjon som også ble tilgodesett 

med minnegaver fra Thomas sin begravelse.
Med tristhet,savn og vemod minnes vi Thomas. Fred over 
hans minne.

Tor Alvsåker – på vegne av NVMC avd. Sør-Rogaland
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MINNEORD KNUT ERGA

Vårt mangeårige medlem Knut Erga døde på sin 73 årsdag 
den 7. juni i år, etter 12 års kamp mot kreften, og med Knuts 
bortgang så har klubben mistet et avholdt medlem og en sann 
motorsykkel entusiast.
Knut sin arbeidsplass var i Brannvesenet, han var en aktiv 
idrettsmann og en dyktig handyman med bygging av både 
eget hus og hytte på sin merittliste. Og han var veldig glad i 
motorsykler i fra de britiske øyer.
Sommeren 1993 reiste han til England hvor han etter ivrig 
søken fant sin sykkel, en Triumph, denne kjørte han opp til 
Newcastle med og tok fergen hjem.

 Og hos Knut fikk sykkelen den beste pleie, det ble et utall 
turer på Lucas treffet, og sammen med sin kjære Bergit så ble 
det i alt 20 Skogsløp, han på Triumph og Bergit på BSA, og 
på Skogsløpet i Sirdal i 2019 fikk de begge sine velfortjente 
diplom for innsatsen. Det ble også flere turer til markedet i 
Staffordshire, det var trivelige turer i lag med likesinnede til 
et marked hvor det er flust med deler å finne til de engelske 
syklene.
Våre tanker og medfølelse går til Bergit og familien i denne 
tunge tiden, Knut var en hederskar som vil bli sterkt savnet 
av oss i NVMC, vi lyser fred over hans gode minne.

Kjetil Fuhr, for NVMC Avd. Sør Rogaland.
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Dette året har vært året hvor vi endelig har kunne møtes igjen 
etter 2 års nedstenging av samfunnet grunnet pandemi. Og 
det har vært merkbart, mengden av arrangement, løp, møter 
og markeder har vært enormt denne sesongen, og for de som 
vil og orker så har det fint latt seg gjøre å delta på større 
og mindre arrangement med tilknytning til den Kjøretøy-
historiske rørsla omtrent hver eneste dag hele uken, hele 
sommeren igjennom.
Selv har jeg begrenset meg litt og hatt størst fokus på forsk-
jellige delemarkeder denne sommeren, og med noen heder-
lige unntak så har jeg klart å delta på de fleste markedene jeg 
har ønsket å besøke. Og noe av det kjekkeste med å gå på 
markeder, foruten selve jakten på godbiter til egne kjøretøy 
og egen samling, ja det er mangfoldet av mennesker jeg 
treffer og har samvær med på disse markedene. Løp og turer 
i klubbregi er veldig kjekt, men det er svært ofte de samme 
menneskene en tilbringer tiden sin i lag med, og det er alltid 
kjekt. Men på markeder treffer jeg folk i fra alle klubbene, 
forskjellige miljøer og fra områder innenfor hobbyen hvor 
min kunnskap og kjennskap fint tåler en oppgradering.
Her innenfor det jeg vil kalle mitt nedslagsfelt så strekker det 
seg fra Ulvenmarkedet i Bergen til Birkelandsmarkedet på 
Sørlandet, det er overkommelig avstand dersom jeg kjører 
selv, og ønsker å medbringe egne varer for salg. Før i tiden 
reiste jeg flere ganger til Ekeberg og solgte varer der, men 
etter å ha opplevd massiv fyll og spetakkel på kveldstid/nat-
testid og tyverier fra standen på dagtid, så har jeg kuttet det 
ut. Det er mulig jeg bør gi det en ny chanse da jeg har i min 
besittelse masse deler til riktig gamle kjøretøy og der er nok 
Ekebergmarkedet den beste plassen her i landet med tanke 
på å få omsatt disse, håpet er at arrangøren gjør noe konkret 
med tanke på bermen som anser at marked og fyll er en god 
kombinasjon.
Vi har nettopp arrangert vårt tredje marked her på Særheim 
etter pandemien, og også denne gangen ble det en suksess 

med masse folk, og ikke minst et fantastisk flott vær. Utfor-
dringen er å holde trykket oppe og ikke miste motet dersom 
vi skulle oppleve et marked med dårlig vær og ditto lite folk. 
Det å skape en tradisjon som folk merker av i sine kalendere, 
og imøteser med forventninger krever stayerevne av oss som 
arrangerer, og jeg har stor tro på at vi skal få til en tradisjon 
med årlige marked vår og høst, det er noe flere av oss har 
savnet i lang lang tid. Nå har vi både lokaler og uteområde, 
dette får vi til! 

Delemarkeder, den ideelle 
møteplass?
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Også det viktigste! På de markedene vi har arrangert så ser 
vi at det kommer masse nye mennesker vi ikke har truffet 
i forbindelse med hobbyen vår før. Det gir oss svært gode 
muligheter for rekruttering, informasjon og synliggjøring 
av det vi driver med, og når vi byr på oss selv så legger vi 
grunnlaget for at folk vil komme tilbake, vi blir et tema i 
samtalene folk imellom, kort sagt; det skapes publisitet rundt 

museet vårt, klubbene våre og miljøet som en helhet. Og det 
er det som gjør at jeg tenker på markeder som den ideelle 
møteplass, det kreves ikke kunnskap eller eget historisk 
kjøretøy, kun at folk møter opp og får en god opplevelse. Og 
uten folk, ingen kjøretøyhistorisk bevegelse!
Jeg gleder meg allerede til neste års markeder, det blir bra!

Kjetil Fuhr
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Hipp Hipp Hurra!

For 30 år siden på cafe Rexen på Forus travbane ble Sør-Ro-
galand Volkswagen klubb stiftet av noen sjeler som ville 
samle VW folket i Sør Rogaland.
Mye har skjedd siden den gang i helgen 17-19 juni feiret 
klubben 30 år som bilklubb med stort jubileums treff.
Treffet ble avholdt på Ølberg tunet som vi hadde leid for 
anledningen og det ble til 20 i stil.
Da treffet kolliderte litt med andre aktiviteter rundt omkring 
ble det ikke så mange som vi hadde ønsket med de som kom 
ble desto mere tatt vare på.
Vi hadde besøkende fra Bergen, Haugesunds området og 
Kristiansand samt lokale.
I størrelse orden var det ca 45 biler der hele helgen i forskjel-
lige utgaver. Nytt for treffet i år var at det var åpent for vann

kjølte eldre en 30 år.
Vi startet treffet med registering av de som kom og de som 
hadde meldt seg på for hele helgen. Vi utleverte treff kopp, 
t-skjorte trykt opp for anledningen og nøkkelbånd,
På fredagen ble det etablering av camp, mye titting på biler 
og hva folk hadde med seg av utstyr.
Litt senere på kvelden ble grillen fyret og det ble topp 
stemning. At vi hadde muligheten til å samles inne på lokalet 
var gull verdt da vær gudene ikke var på vårt lag på fredags 
kvelden.
Lørdag startet med sol, fint vær og folk var oppe tidlig (eller 
hadde de ikke lagt seg.
Vi hadde lagt opp til felles frokost og Trond Sel stekte egg 
og bacon til den store gullmedaljen.

Av Steffen Hellem
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Etter dette hadde vi planlagt en kjøretur opp til Rune Lutsi 
for å se på hans utstilling og 
museum. De som ikke hadde vært der før gikk stort sett med 
åpen munn og måpte for å se på hvor fint og ryddig det var, 
hva Rune hadde fått til. Det står også noen VW der som er 
verdt en ekstra titt. Rune selv var opptatt denne helga så vi 
fikk ikke full informasjon, men at noen skulle tilbake var det 
ingen tvil om.
Fra Rune ble det en tur innom Sandnes for å cruise litt og 
vise oss frem før vi returnerte til Ølberg.
Siden solen visste seg frem og vi fikk linet opp bilene til 
utstillingen på søndag kom det en del nysgjerrige innom for 
å mimre litt og fortelle noen historier de hadde om bobla.

At treffet var noe som mange ville på og jobbet hardt for å 
nå, var Trond Støldal.
Trond hadde jobbet tett den siste uka og det ble en lang kveld 
på fredag og han bestemte seg for å drøye til lørdag før han 
satte av gårde i nybygd motor.
Dessverre for Trond så endte det med havari på veien.
Da var det godt å ha noen i klubben som hva på treffet med 
biltralle som kunne hente han og gjorde så Trond kom på 
treff med egen bil, dog ikke på den måten han håpet. 
Siden dette var ett jubileums treff, hadde vi planlagt en stor 
felles middag og på ettermiddagen kom Farstad Catering 
med den store grill tilhengeren sin for å sørge for at vi fikk 
god servering.
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Her ble det servert spesial pølser, hamburgere, lam 
og kylling, svinenakke og med deilig tilbehør.
At maten falt i smak var det ingen som nektet for 
og alle smilte glade og fornøyde.
Vi hadde også ett lotteri gående gjennom helgen 
som ble trukket under middagen som var en suk-
sess, her skulle vi hatt dobbelt opp med premier og 
lodd.
Været som hadde vært fint store deler av lørdagen 
bestemte seg for å dabbe av til rene høst tem-
peraturen og da var det godt å trekke inn å fyre i 
peisen.
Der ble det ganske god stemning etter hvert og 
latteren og historiene satt løst.
At folk hadde savnet å være på treff og treffe gamle 
kjente var ingen uenig om. 
Søndagen startet også med frokost og med rester 
fra middagen ble det disket opp retter som falt i 

smak og dagen kunne starte.
Folk begynte så smått å pakke ned campen og 
utstillingen gikk sin gang.
Juryen tok seg en runde og etter hvert som stemme 
sedler kom inn kunne vi begynne å gi ut premier.
De som fikk premier var følgende:
People choice: 57 oval, eier Tore Kirketeig 
Beste vannkjølt: Carl Otto med Golf 2 
Lengste reise vei: Are Flattun 
Juryens topp 3: Ole Jonny Gysland, Ørjan Evensen 
og Are Flattun

Etter at premier var utdelt og vertskapet takket alle 
for oppmøte og vel hjem, ryddet vi og klappet oss 
selv på skuldra for ett vel gjennomført treff.
Noen skulle bare hjem å skifte klær før turen gikk 
til Tyskland helgen etter, men det får bli en annen 
historie.
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Hva gjør du når helsen svikter og ryggen ikke vil mer etter 
et langt yrkesliv hvor de siste årene som langtransportsjåfør. 
Alderen er bare 55 år og året er 1995. Uten å fortelle hele 
historien får Rolf oppgaven å gjenskape den første bussen til 
Østerhus Bilruter. Dette blir starten på det som preger Rolf 
sine neste 27 år innen veteranbilmiljøet i Norge. Etter 2 års 
arbeid har Rolf bygget og tryllet frem en buss fra et lite foto. 
I denne perioden på leting etter deler etc. har kontaktnettet til 
Rolf blitt landsdekkende. Ryggen er operert av de dyktigste 
leger og helsen er meget bra. Alle disse årene som har gått 
har Rolf restaurert flere 10 talls biler, mange av de fra et 
håpløst utgangspunkt. Fortsatt i en alder av nesten 82 år er de 
mange prosjekter som skal fullføres og komme på veien til 
glede for mange. 
Da Ryfylke veterankjøretøyklubb ble etablert i 2009 var Rolf 
selvfølgelig en blant initiativtakerne. Vi ønsker Rolf lykke 

til videre med arbeidsoppgavene og nå vil han selv fortelle 
historien om Essex Super Six 1930 modell. 

Historien
Med et oppdrag eg hadde på 90-talet, kom eg i kontakt 
med mange som hadde stor interesse for bevaring av gamle 
kjøretøy.
Ein av dei var frå Seljord, med tilknytning til Vest Telemark 
Veteranklubb. Bak uthuset hadde han ståande restene av ein 
30-tals bil, ein Essex, som fengde mi interesse. 
Omsider blei det handel, og eg drog heim noko som skulle 
bli et digert puslespel, før det blei bil. 
Den kom til Skien ny som direktørbil til BP, registrert 
18.05.1930.  Historia til den videre har vore vanskelig å 
spore.  Det som var kjent, var at restene av den blei henta på 
ei fylling i Flatdal, og at den var kommen frå Øyfjell.

Ryfylke 
veterankjøretøyklubb

Rolf Sæbø  - mirakel entusiast innen 
veteranbiler                               Av Tore Voster
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Ein dag eg var ute og ”rek”, kom ideen om å dra in-
nom Øyfjell for om det kunne vera råd å finna nokon 
som hadde kjennskap til bilen frå tida den var der.                                                                                                         
Heilt tilfeldig stoppa eg ved et lite småbruk attmed vegen 
og gjekk bort å banka på. Ut kom kona i huset, og før eg 
hadde fått fram ærendet mitt, vart eg beden inn i stova.  Det 
var et ektepar, godt oppe i åra, som nok hadde levd heile 
livet på god avstand frå alt som hadde motor.. …. men kaffi 
og heimebakt, kunne dei med! Drøsen gjekk om  ”laust & 
fast”, før eg lufta mi hensikt med besøket. Lukka er bedre 
forstanden heiter det. Han som hadde hatt bilen var onkel til 
kona i huset!  Med litt forsinkelse på” linja”, kom minnene 
om Øystein fram i dagen.  Essex`en hadde etterkvart havna 
i Bø. Det var ein predikant som åtte den, og bruka den den 
til møtene han hadde rundt om i bygdene, også i Øyfjell ein 
dag.  Emissæren skulle bu hjå Øystein, og dei kjørte saman 
i bilen til bedehuset.  Øystein blei heilt ”forgapt” i bilen.  
Slektningen hans hadde mistanke om at han hadde vanskar 
med å halde tankane på rett plass denne kvelden på bedehu-
set.  Dagen enda iallfall med at før lampen blei sløkt i stova 
denne kvelden, var Øystein bileigar. Mangel på førerkort, var 
ingen hindring! Øystein var bestefar til ein gut som skulle 
konfirmerast denne hausten.  Han la opp til ein tur med bilen 
til Dalen, der guten skulle få kjøpedress, og så skulle dei 
ha middag på kafe`. Den store dagen kom, bileigar, konfir-
manten og mora pluss innleigd kar med førarkort  (bussjåfør 
for sikkerhetsskuld), drog til Dalen. Med ny dress, gode og 
mette av kjøpemiddag tok følget fatt på turen opp mot  Høy-
dalsmo.  Et stykke opp i bakkane blei det i varmaste laget

for Essex`en, og den koka. I mangel på betre utstyr bar 
Øystein vatn frå ein bekk, i den svarte hatten sin. Essex`en 
roa seg ned, og turen gjekk vidare oppover.  Men gleda varte 
ikkje lenge for reisefølget, for med eitt tok bilen fyr, og det 
blei totalhavari….  og stor ståhei for å få bilen inn på låven i 
Øyfjell. Det blei siste turen for Øystein og grombilen hans..
Øystein døydde i 1957. Han hadde ein svigerson som budde 
i Flatdal.
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Restaurering og registering
Ramme og karosseri var kappa i to, og alt som kunne løysast 
var fjerna.  Etter ca. 3 år med ein blanding av tunge og gode 
stunder, var bilen klar for registrering, et kapittel for seg!
På denne tida var det ein kar på Trafikkstasjonen som hadde 
med registrering av veterankjøretøy. Kjekk kar, men ingen 
«fan» av skjønn og personlige vurderinger, kan ein vel seia.
Eg møtte til avtalt tid for registrering. Bilen var grei den, det 
prøvde eg og å vera, heilt til byråkraten slo til! Ingen registre-
ring før eg kom med skifteattest frå boet etter Øystein, som 
viste arveoppgjøret    ---- basta! Hvis ikkje tidligare eigarfor-
hold blei dokumentert, kunne arvingane til salige Øystein, ta 
bilen frå meg kor dei traff meg.
Eg prøvde på diplomatisk vis å spørje om staten var erstat-
ningspliktig hvis det skulle skje, svaret var et utvetydig nei, 
og ikkje til å misforstå. Eg måtte reisa heim med uforetta sak, 
å gjera forsøk på å finna arvingane etter Øystein, som gjekk 
bort i 1957, 43 år sidan!             
Etter mykje strev kom det fram at einaste gjenlevande arving 

var ei dotter på 94 år, som låg på det siste på sjukehus. 
Ny tur til Forus, traff ei hyggelig dame i skranken, og fork-
larte problemet med å skaffe skifteattest.  Ho sa eg måtte 
snakke med  ”Mr. Regelverk”. Det ville eg ikkje fordi faren 
var stor for å få meg ein uvenn, og det ville eg unngå.
”Men du er sansynligvis husmor og har 
ei vaskebøtte heime ”?, prøvde eg meg.                                                                                               
”Ja, det var greit”  ”Når bøtta etter mange vask er 
lekk, kastar du vel den på søppla?  ”Ja sjølsagt”                                                                                                             
”Då er mitt spørsmål:  Når du går bort er bøt-
ta då ein del av boet ditt som arvingane skal dela”?                                                                                
”Nei sjølsagt ikkje, er det så enkelt”?   ”Ja faktisk”.                                                                                                            
Ho gjekk inn til ” Mr. Regelverk”,  og etter ei stund kom ho 
ut og starta å skrive. ”Ka gjere du nå”? spurte eg.  ”Eg regis-
trere den”!  ”Han var meget vred”.
Bileta viser bilen før og etter, og kan jamførast med sjølve 
livet: Det kan vera grått og trist, men kan snu til lyst og lett!!!  
 
Rolf Sæbø   



Teppeskifte i Rover P6 1970 modell
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Av Jostein Soppeland
Helt siden Roveren ble kjøpt, har det vært klart at noe måtte 
gjøres med teppene. Det er mørkrødt interiør, men teppet 
var falmet til nesten sologult på de mest utsatte stedene, se 
«før-bilde». Bilen ble solgt ny i Sverige og importert hit på 
90-tallet hvoretter den mye av tiden var lagret inne fram til 
den ble min for ca. fem år siden. Falmingen var derfor noe 
merkelig. Støydempingen utgjøres i originalutførelsen av 
en relativt tykk filt som noen steder er festet på baksiden av 
teppet og andre steder ligger løst. Det var ingen dempeplat-
er som var festet til platene innvendig. Selv om støynivået 
ikke var plagsomt før heller, syntes jeg det var riktig å nytte 
anledningen til å legge på dempeplater, særlig på de større 
flatene innvendig. Interiøret ble fjernet, og innvendige flater 
renset og avfettet med stålbørste og bremserens. Det var 
ingen rust!!
Dempeplater ble sjekket og Biltemas smeltefolie kjøpt. Den 
er 3 mm tykk og tar ikke mye plass, den er enkel å drapere 
når den varmes litt med varmepistol og den limer godt til 
underlaget.

Hattehyllen fikk først et belegg, så bakseteryggene, bak-
seteplatene og videre fremover gulvet, så senterkanalen, 
sideplatene og dørstokkene, se bildene av støydempingen. 
Det gikk med fire esker. Torpedoveggen hadde et bra til-

passet beleggskum så den er som før. Motorlyden fra disse 
bilene er jo uansett som musikk! Det er ikke viktig å dekke 
hele arealet med dempeplater så platene er relativt grovt 
tilklippet med en stor saks.

 Teppet, som er mest ull og noe kunststoff, ble kjøpt fra 
Coverdale i England. De averterer med ferdig tilskåret tepper 
til utallige biltyper. Pris i underkant av 4000 kr + frakt og 
moms. Opplegget deres var bra med hurtig levering og bra 
teppekvalitet. Teppet er noe grovere i strukturen enn origi-
nalen. Det er veldig stivt og tilnærmet umulig å drapere over 
ujevne flater. Det er laget med glassfiberlignende vev under. 
Dette er belagt med et gummimateriale. Det ser ut til å være 
vanntet Det er ingen formstøpte deler og både den 20mm 
tykke filten som ligger under teppet, og selve teppedelene var 
altfor store og måtte klippes til. Filten ble limt til underlaget 
med unntak av selve gulvet hvor de ferdigsydde teppemat-
tene hadde filt på undersiden. Helt framme i dørstokken ved 
framdørene går teppet noe oppover døråpningen, og fram 
på innsiden av innerskjermen. Her var det sydd fasong på 
teppebiten. Den passet på ingen måte og måtte sprettes opp 
og sys på nytt. Resultatet av teppebyttet er tilfredsstillende 
med bra farge.Se «etterbildet». Det var betydelig mer arbeid 
å tilpasse og montere teppebitene enn når en kan legge ned 
et formstøpt teppe.  Har så lyddempingen hatt en virkning? 
Her ikke kjørt så mye etter at jobben var ferdig, men radioen 
høres helt klart bedre. Ellers er det jo vindsusen som er størst 
bidragsyter til støy når en kommer opp i hastighet.
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SEPTEMBER:
15. Torsdagstur for hele familien
17. Ekeberg Høstmarked
23-25. Motorama 2022, Stavanger Forum
27. Medlemsmøte GBV Særheim kl 19.
Tema Restaurering av MB v/Leif Skare.
29. Torsdagstur for hele familien

OKTOBER:
25. Medlemsmøte tema lage munnspill v/
Georg Pollestad
Info om Gnist, Frode Michaelsen
28-30. Oslo Motorshow, Lillestrøm

NOVEMBER:
29. Medlemsmøte., julemøte med utloddning. 

DESEMBER:
3. Grøtfest. NB ny dato

Returadresse: Gammelbilens Venner 
v/ Elisabeth Michaelsen
Niels Juelsgate 22
4008 Stavanger

TERMINLISTE HØST 2022
Her er en oversikt over aktiviteter høsten 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). 
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. 
Nytt for året er også torsdagsturer fra Særheim. Disse starter kl.18, info blir sendt ut på Gnist


