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Museumsstyret

I dette nummeret av Spilehjulet har vi reportasje fra løp og
arrangementer både hjemme og utenlands. Medlemmene
får også en god del jubileumsstoff som Odd Arild
Sundsteigen og Øyvind Flatekvål har bidratt sterkt med.
Som nevnt tidligere har sportsbiler, motorsykler og
nyttekjøretøy meldt seg på banen. Som observante
medlemmer sikkert har fått en fornemmelse av, så har
redaktøren en svakhet for nyttekjøretøy.
Hadde vi hatt noen som kunne være ansvarlig, eller
skrive fast en side pr. nummer om sportsbilen og stoff
tilknyttet denne?
Det samme gjelder for motorsykler. Her må det ligge mye
historie som bare venter på å bli fortalt medlemmene! Jeg
tenker litt videre at dette kan bli stoff som kan vekke
interesse for de yngre.

Museumsbestyrer: Tor Inge Fjermestad Tlf: 91589921

Forsidebilder: Arkivbilder fra klubbens historie

Og nå har det lykkes. Velvillige medlemmer har påtatt seg
dette. Gaute Svindland starter med fast motorsykkelspalte,
Eivind Edvartsen tar sportsbiler og ikke uventet tar
redaktøren nyttekjøretøy.

Deadline nr 4 – 2014. Ta kontakt med redaktøren

La oss nyte dette jubileumsnummeret!!!! Redaktøren

Styremedlem: Øyvind Nielsen
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Formannens ord
Hei alle gammelbilens venner!
Da viser kalenderen at september er kommet og sommeren er over,
men hvilken fin sommer vi fikk. Været har vært perfekt for kjøring
med våre flotte veteranbiler. Vi har fått med oss en del fine turer i
sommer, noen av dem blir omtalt lenger bak i bladet.

Nasjonal motordag er alltid 6.juni og i år falt dette på fredagen
i pinsen. Vi hadde samme opplegg som i fjor, åpent hus på
museet på Bråstein. Det var meget bra deltakelse, mye bil og bra
med gjester. Vi fikk i år ekstra god drahjelp da vi dagen før fikk
besøk av TV-vest. Her fikk vi mange flotte innslag og intervjuer
med tilstedeværende medlemmer. Det er flott at medlemmene
har anledning til å bruke en formiddag på ting som dette. Ellers
har som vanlig hatt biler på treff, så som,
Sportsvognstreff,Trekkferje,Sjøormløpet,Norgesløpet
og
Ryfylkeløpet.
9. august arrangerte vi også Minneløpet med bra deltakelse selv
om været ikke var det beste. Vi har også vært innom NATO
basen på deres årlige velkomstfest, her var vi med 10 biler.
Sommerens store jubileumstur gikk til Bornholm i Danmark,
her var det 20 biler med på turen. En meget flott opplevelse, og
jeg håper at deltakerne også hadde en fin tur.Se eget stykke fra
turen lengre bak i bladet.

Vi skal i år avvikle vår niende utstilling hos Hegre. Komiteen
har stått på for å samle biler og det blir fullt i år også. Vi
trenger som vanlig alltid mange medlemmer til forskjellige
oppgaver, så har du ikke skrevet deg på listen enda så er det
fult mulig å gjøre det, gi beskjed til en i styret eller direkte til
Øyvind Flatekvål på mobil 98296659
Vi skal neste år arrangere Norgesløpet. Løpsledelsen med
Leif Skare i spissen jobber i disse dager for fullt for å lage et
flott arrangement. Dette nummer av Spilehjulet blir trykket
opp i et større opplag en vanlig, dette skal da brukes til å
deles ut til folk som et markedsførings tiltak.
Vil ønske alle våre medlemmer velkommen til våre
medlemsmøter og til våre søndagstreff på museet. Husk også
at Cab & Co har sine fast turer om onsdagen til midten av
oktober.
Ha en fortsatt fortreffelig veteranbil høst!!
Med gammelbil hilsen

Odd Arild

Grøt-fest 29.november kl. 14 på Bråstein
Etter fjorårets vellykkede grøt-fest ønsker vi også i år å lage til en flott
førjulsfest for hele familien. Årets fest blir lørdag 29.november kl. 1400 i våre
flotte lokaler på Rogaland Bilmuseum. Dette er en liten uformell tilstelning i
førjulsstria. Vi vil servere risengrynsgrøt med mandel og noe å drikke til. Prisen
har vi satt til KR. 50,- pr. person store som små. Forhåndspåmelding er
nødvendig å kan rettes til post@gammelbilen.no eller mobil 45416436 innen
23.november.

Husk begrenset antall plasser!!! Først til mølla etc.

NORGESLØPET 2015
Gammelbilens Venner skal neste år arrangere Norgesløpet. Tidspunkt er lagt til pinsehelgen 22 – 24 mai. Vi har valgt å starte i
Sauda med et løp som strekker seg over 2 dager og med poster begge dagene. Løypen vil bli lagt slik at vi er innom Røldal,
Nesflaten, Sand og videre til Hjelmeland hvor første dags overnatting er. Dag 2 går fra Hjelmeland via Strandalandet og Oanes
til målgang på Sola Strandhotell. På Hjelmeland vil vi benytte oss av veteranskipet Sandnes som ekstra overnattingsplass og
bespisning. Norgesløpet er stort arrangement og vi vil trenge hjelp av medlemmer i klubben til å kunne utføre dette, så hvis du
blir spurt så håper jeg at de fleste har mulighet til å gi oss en hjelpende hånd. Arbeidet er allerede i gang og flere av våre
medlemmer er allerede engasjert i forskjellige komiteer. Løpsansvarlig Leif M. Skare kan kontaktes på mobil 93046163 hvis du
trenger flere opplysninger. Vi vil i neste nummer av Spilehjulet komme med fyldig informasjon om løpet og påmeldingsinfo.
Løpet vil også ha egen nettside www.norgeslopet.com Så sett av datoen allerede nå!!!
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Tekst: Odd Arild Sundsteigen Foto: Trond G. Rasmussen/Odd Arild Sundsteigen/Jane Lescbrandt
Vi hadde brukt nesten 1 år på planleggingen av vår store
Jubileumstur til Bornholm, og endelig var dagen for starten her.
Tidlig om morgenen 2.juli var vi klar. Vi skulle starte fra museet
på Bråstein, noen biler hadde tyvstartet og dratt mot Kristiansand
dagen før. Været viste seg fra sin beste side så alt lå vel til rette
for en flott tur. Ved fremmøte på Bråstein fikk de ulevert all
informasjon de trengte til tur, så som kart, ferje- informasjon,
hotelinfo og når og hvor vi skulle spise. Første etappe var til
Kristiansand, hvor vi på ettermiddagen skulle ta ferjen til
Hirtshals. Første stopp på veien var Vikeså hvor vi skulle plukke
opp et par biler. Vi hadde gått til anskaffelse av
radiokommunikasjon slik at første og siste bil hadde kontakt med
hverandre. Lunsjstop hadde vi på Pit Stop på Kvinesheia. Veien
videre mot Kristiansand inneholdt et lite stopp på Shell like før
sentrum for å samle troppene, pluss å plukke opp de som reiste
dagen før.
Superspeed kom seg avgårde etter ruten, middagen var buffet om
bord, så det var nok mat og drikke. Vel ankommet i Hirtshals ble
vi innlosjert på Motel Nordsøen like ved sentrum av Hirtshals.
Eieren av motellet var også glad i veteranbiler, så hun hadde
kontaktet en lokal nyhetsstasjon. De kom og tok bilder og lurte
på hvor turen gikk. Det ble et flott innslag med god reklame både
for klubben og museet.
Torsdagen hadde ikke samme flotte været, men litt regn skulle vi
dog klare, det var meldt bedre vær lengre sør. Vi kom oss avgårde
mot vårt første stopp som var Graceland i Randers. Vi hadde ikke
kjørt mange mil sørover før en av bilene fikk problemer. Glenn
sin Taunus fikk motorproblemer og måtte settes igjen, men
heldigvis var det ble i bilen til «Bassen», bagasjen gikk i Trond
sin bil, så da var det bare å komme seg avgårde. Vi kjørte nedover
langs østkysten mot Hals, her tok vi en liten ferje over fjorden til
Egnes. Herfra bar det direkte til Elvis hvor vi skulle ha lunsj. Vi
fikk lov til å kjøre helt inn foran bygningen på Graceland. Det
var meget pent med 20 flotte veteranbiler utstilt. Etter lunsj bar
det avgårde til Århus hvor vi skulle ta hurtigferjen over til
Sjællands Odde. Vel over på andre siden var det ca. 20 minutter
å kjøre til vårt hotell for natten, Hotell Højbysø. Vi sjekket inn
og fikk slappet av etter en lang dag. Odd sin BMW hadde fått
problemer med clutch så en reparasjon måtte til, to mann skrudde
og 10 mann så på. Etter en god middag var det tid for sengen, vi
skulle tidlig opp dagen etter.

Fredagen kom med et fantastisk vær. Etter frokost og utsjekking
var vi igjen klar for å legge noen mil bak oss. Dagen første etappe
var til Ystad i Sverige, her skulle vi ta ferjen over til Bornholm.
Denne første delen av turen var det stort sett bare mulig å kjøre på
motorvei. Turen gikk inn mot København hvor skulle gjøre
gjennom for å komme oss over «Broen» til Malmø.
Storebæltbroen er lang, skikkelig lang. Jeg syntes at vi kjørte å
kjørte, men til slutt var vi over, faktisk en flott opplevelse. Alle
hadde fått beskjed om hvilken avkjørsel vi skulle ta fra
motorveien, men det var nok et par som ikke så skiltet i tide. Vi
fikk samlet alle sammen når vi kom frem til Ystad sentrum. Noen
hadde lyst til å kikke seg rundt i byen mens en god andre tok seg
turen østover til Autoseum Bilmuseum i Simrishamn (ca. 25
minutter øst for Ystad). Dette er et av de største bilmuseer i Sverige
og de hadde mye fint å se (kommer egen omtale i et senere nummer
av Spilehjulet).
Vel tilbake igjen på ferjekaien i Ystad traff vi de andre pluss at
også Leif og kompisane var her. Etter en flott båttur i helt flat vann
var vi endelig kommet til vårt mål, Bornholm. Dessverre holdt
ikke BMW til Odd lengre enn til kaien i Rønne, han måtte sette
bilen igjen for reparasjon (ble hentet 6 uker senere). De fikk
heldigvis sitte på med Øyvind resten av turen. Fra ferjen til Allinge
(der hvor vi skulle bo i 3 netter) tok det rundt 25 minutter. Vi fikk
sjekket inn på hotellet og vi fikk lov til å ha våre biler plassert i
hagen/gårdsrommet til hotellet (se bilde på toppen). Dessverre fikk
ikke alle plass på det samme hotellet, pga. måtte de stenge flere
rom som var vann skadd, men de fikk plass på nabohotellet. Etter
en god middag var det tid til å utnytte det fine varme været, så det
ble skravling og avslapping i hotellets hage. Noen (uten å nevne
navn) benyttet anledningen til å vaske og polere bilen slik at den
var blank og fin til lørdagens løp.
Etter en tidlig lørdags morgenmat var det tid for å komme seg
avgårde til Nexø hvor løpet skulle være. Dette var 37 gangen de
arrangerte «Rally Bornholm Rundt». Ikke rally i ordets rette
forstand, men et flott tur-løp med poster og fin naturopplevelse på
en flott øy. Vi var 23 biler fra klubben som stilte til start, det var
dessverre blitt et par biler mindre enn planlagt.
Fortellingen forsetter i neste utgave av Spilehjulet!
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Graceland Randers, lunsjbesøk hos Elvis

Klar for avreise fra
Bråstein
Højby,Sjælland

Slægtsgården, Bornholm
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Autoseum bilmuseum, Simrishamn

Rally Bornholm Rundt
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Tekst: Odd Arild Sundsteigen Foto: Trond G. Rasmussen/Odd Arild Sundsteigen
Så var det klart for årets minneløp, det 3 i rekken, lørdag
9 august. Værmeldingen var tålig bra, men en vet jo aldri.
Det var møtt frem 15 biler til start, noen var nok litt
skremt av værmeldingen.
Løpet går som de andre årene som et tur-løp med felles
start og målgang. Det ble ved start utlevert et oppgaveark
som skulle løses underveis, det er ikke alltid like lett å
lage oppgaver da de fleste i dag har smarttelefoner og
svarene er litt enklere å finne, men konkurransen er jo
bare på gøy, så da så!
Vi startet fra bilmuseet på Bråstein og kjørte inn via
Sviland til Oltedal. Her tar vi av mot Ålgård, men kjører
via Gjesdal Kirke og ut på E-39. Så gikk turen over
Sikvaland til Knudaheio, hvor vi tok en liten oppsamling
for å nyte utsikten over Jæren. Is-pausen ble lagt til
Karlsbu, alltid åpent her, noen av oss måtte ta opp taket
her da det begynte å regne litt. Tilbake-turen gikk over
Undheim – Fjermestad – Figgjo og så til museet på
Bråstein. Her var det innlevering av utdelte oppgaver.
Det var også tid for kaffe og kaker mens småpraten gikk
rundt bordene. Noen benyttet også anledningen til å
stikke inn for å kikke en amerikaner som dreiv med
«pinstripping» av noen av bilen i utstillingen.
Konkurransen var jevn og det måtte loddtrekning til for
å kåre en vinner, årets vinner var Arne Idland. Alt i alt
nok et vellykket minneløp, så vel møt neste år.

Flott utsikt fra Knudaheiå
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Reisebrev fra redaktøren, og eier av ”bussen” Odd Terje Gundersen, fra Sjøormløpet
i Seljord 2014. Det ble en virkelig vellykket tur. Avreisen var fra Opheimsgaten, hvor
Tekst
Kåre
G. Sem
redaktøren
godogogfoto:
mett
etter
frokosten, flott stilte opp til fotografering.

Vi startet tidlig fredags morgen med
kurs for Seljord. Vi regnet med at vi
ville treffe på de andre på den
tradisjonelle rasteplassen, og det
gjorde vi. Bilde, øverst til høyre, gir et
godt inntrykk av hva det er å være på
tur. Fint vær og nydelige rasteplasser.

Odd Jensen pakker og ”Trygve” Passer på!

Vel fremme la vi oss inn på camping
hytte ved Seljordvannet. Neste
morgen, før løpet, ble det en god
frokost på Seljord hotell.
En av øvelsene under løpet var å
håndtere ” singleband” Løypa gikk på
de høyeste fjell og laveste daler.
Utsikten og terrenget kan beskrives
med helt fantastisk.

Ivar Sunde i
oppstart
A Ford pylsa var til
koking på motoren.

Det ble premieutdeling og god middag
på hotellet etter løpet.
Vi tok over Haukeli på hjemveien og
den trauste og dyktige sjåføren tok oss
trygt hjem.

Odd Terje Gundersen i
aksjon
TerjeGundersen i
farten

Hilsen Odd Terje og Kåre
Tiden har ikke stått stille. Disse bilene er ikke nyere veteranbiler !Volvo PV,
Opel Kadett og Folkevogn var veldig populære i Norge. For de fleste av oss
er dette ”nostalgibiler”nesten 40 år gamle.
Litt av noen flotte bygninger oppi
fjellsiden. Virkelig å være tilbake i
tid.
Sjøormløpet var godt arrangert. Mange
flotte kjøretøy deltok, samt en del store
kjøretøy.
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Takk til arrangørene!

Redaktøren
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ODD RUNE HANSENS CADILLAC SERIE 62
1959 MODELL
Tekst og foto: Kåre G. Sem

Tekst og foto: Kåre G. Sem

Odd Rune har vært med i Gammelbilens
Venner i noen år og har bemerket seg
med sin interesse for Cadillac. Han har 2
stykker på stallen, og her tar vi med 1959
modellen.
Odd Rune har valgt å ha bilen i vanlig
bruk. Den er i god teknisk stand og følger
trafikken uten større problemer.
Fronten er overveldende med 2 sett
frontlys og to sett ekstralys i
støtfangeren. Dette var maks av en bil.
De opprørende halefinnene og jet-pod
baklysene er, etter min mening, et
designer kunststykke av dimensjoner.
Innredningen med sofasetet er luksuriøst,
men så var det også en dyr bil i sin tid.
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NYREBELTE – vår faste side om motorsykler
Skrevet av Gaute Svindland
Dersom man har planlagt en tur til London er det verdt å ta en tur til
London Motorcycle museum. Museet ligger i Greenford, en liten
halvtime med undergrunnsbanen fra London sentrum. Lokalet er en
gammel militærforlegning og inneholder mer enn 170 motorsykler fra
1902 Ormond 2 1/4hk, til Triumph T140 1983. Triumph T140 EKS
også kalt ”last bonnie”, var den siste Triumphen som rullet ut porten på
fabrikken i Meriden i 1983. Den satte definitivt sluttstreken for
”motorsykkelgiganten” Triumph som hadde slitt lenge. Sykkelen er en
del av Bill Crossby`s samling. Bill Crossby var en av grunnleggerne av
museet og samlingen hans på rundt 80 motorsykler er plassert her. Det
er kanskje Triumph interesserte som koser seg mest her, for det finnes
rundt 50 Triumpher, deriblant flere prototyper. Ellers er det alt fra løps
sykler, originale sykler og hjemmebygg.
Lokalene er trange og slitte og dersom man vil fotografere sliter man
med å få bilder av en og en sykkel, for her står syklene tett. Men
dersom man koser seg og viser en interesse litt over gjennomsnittet,
låser de opp de gamle lagerbygningene som fungerer som lagringsplass
og verksted. Restaurering av Vincent ”vannscooter” er ikke dagligdags
når jeg går på garasje besøk. (bilde 2 og 3)
Da jeg besøkte museet første gang, en lørdag ved åpningstid, traff jeg
en hyggelig Velocette eier. Han hadde tatt turen for å være guide ved
museet. Sykkelen hans var en Velocette Valiant 1957 mod. på 192ccm
med boxer motor. Velocette Valiant ble for dyr i forhold til sine
konkurrenter som var Triumph Tiger club og Francis Barnett Cruiser
250ccm. Det ble kun produsert 800 motorsykler mellom 1957-64 men
det var en herlig lyd av den lille flotte, perfekt restaurerte boxeren på
12 hk som lovet en toppfart på 100 km/t. da den var ny. (bilde
475090284)
Flere av oss motorsykkel interesserte har drømt om å få eie, kjøre eller
aller nådig få se en Munch Mammut. Sykkelen som ble levert med
NSU TTS-E bilmotor på 1200ccm. og ble regnet noe av det raskeste du
fikk tak i 1966 med sine 88hk og en toppfart på 220km/t. En
oppfinnsom kar fra England klarte ikke oppfylle drømmen om Munch
mammut men laget sin egen Mammut, en Mini Mammut på 850ccm
med Morris Mini motor. (bilde 5) Gamle ”Cafe racere” er alltid
fasinerende. En kar ved museet holdt på med et Triumph ”Cafe racer”
prosjekt. Han har laget denne ”V6” Triumph motoren ut av to ”tripler”
og skal sette den inn i en Norton ”featherbed” ramme. Gleder meg til vi
kan se den ferdig og ikke minst høre lyden. (bilde 6)

2
3

4

De fleste syklene på museet var urestaurerte og i orginalstand som
denne Wooler in-line-twin på 350 ccm. fra 1923. Salgsbrosjyren
garanterte en toppfart på 120 km/t. Produksjonen av Wooler
motorsykler foregikk i to perioder fra 1911-1926 og fra 1945 til 1956.
Denne sykkelen er i Wooler familiens eie og lånt ut til museet. (Bilde
7)
For å kunne spe på økonomisk for å holde alle i motorsyklene i best
mulig stand hadde bl.a. museet en adoptiv ordning. For 20 pund kunne
du velge en sykkel, og adoptere den i ett år. Pengene gikk til
vedlikehold og utgifter i forbindelse med deltakelse i løp o.l for din
valgte sykkel. Marlon Brandon er adoptiv far for Triumphen han brukte
i filmen ”Vill ungdom”, ”The wild one”, fra 1953 og det hang en platte
på sykkel som adoptiv bevis.
Da jeg kom hjem etter mitt første besøk ved museet fant jeg 20 pund i
lomma. Jeg sendte brev til museet med ønske om hva jeg ville adoptere
og la ved seddelen. Langt om lenge kom det svar om at platten var
plassert og vedlagt lå ”Certificate of Adoption” for 1914 mod. 1000
ccm Zenith ”Gradua” Ved en tilfeldighet var jeg i London året etter og
fikk tid til å besøke museet. Platten med navnet mitt hang på Zenithen,
jeg var blitt adoptivfar.

9

5

6

7

SPILEHJULET 3 – 2014 Jubileumsutgave organ for Gammelbilens Venner

Flere «tablåer» både med og uten mennesker var plassert
langs løypen, noen med obligatorisk stans hvor detaljer av
Bergens historie ble presentert av folk i tids- eller
situasjonsriktig klesdrakt.

Først og fremst, gratulerer Bergen Veteranvogn Klubb, med
et fortreffende løpsarrangement 26 juli!!
Vi var 15 ekvipasjer fra Gammelbilens Venner som
opplevde noe av det beste av sitt slag som er gjennomført på
norsk jord. Til alt overmål hadde dere også været på deres
side, og det ble prikken over i’en.

Løypen hadde vært kronglet å finne fram i hvis det ikke
hadde vært for at det sto mannskaper på nesten et hvert
veiskille og viste vei.

Fredagen var det åpningskåseri med Kjartan Rødland som
på en lekende måte tok oss gjennom veihistorie og
berømtheter fra Bergen. En hurtig-spolet runde i løypen var
en artig opplevelse de første 10 minuttene, hvorpå de mindre
sjøsterke deler av deltakerne måtte se ned for å unngå
kvalme. Ideen var imidlertid veldig god, dersom det var de
vesentlige delene av løypen som hadde vært vist, for selv med
hele løypen hurtig-spolet inn i bakhode hadde jeg nytte av
gjenkjennelseseffekten dagen etter når løpet gikk, noe som
kunne vært enda bedre om det samlede volumet av
informasjon hadde vært noe mindre.

Oppgavene ble utlevert ved de stedene det var innlagt rast,
besvarelsene levert før rasten ble forlatt. Hordamuseet var
første rast og presenterte på en meget god måte livet slik
våre older og besteforeldre hadde det. Det setter et visst
perspektiv på hva som har skjedd av utvikling over de siste
100 år når en bruker noe tid på et slikt museum.
Auto 23 Bil AS var neste rast. Her fikk vi gedigen lunsj fra
grillen, og nye oppgaveark, igjen dels knyttet til det vi
hadde sett underveis, kombinert med spørsmål knyttet til
sponsoren Auto 23 (hvor 23 står for stiftelsesåret). Turen
gikk herfra gjennom det som tradisjonelt ble kalt
arbeiderstrøk og industriområder. Vi har godt av å
erkjenne hva som er grunnlaget for hva vi er i dag, og for
meg som, etter hvert gammel, industrimann var det en
veldig grei avslutning på en opplevelsesrik løype.

En kort byvandring tok oss til den gamle brannstasjonen i
sentrum hvor Brannhistorisk Forening dro til med et
heidundrenes kalas.
Løpet startet i Solheimsviken, et sted hvor mye bergensk
industrihistorie nå er gravlagt under glasshus med
kontorister i. Richard Riim sto sin vane tro for
presentasjonen av kjøretøyene, det er nesten ufattelig hva
denne mannen kan om bilhistorie, og jeg var heldig med
startnummer 53, å få med meg over halvparten av
presentasjonene. Løpet var lagt i en løype sør for Bergen,
utenom hovedårene og med variert inntrykk. Flere av
bostedene til Bergens (og Norges) store menn ble passert og
oppgavene var basert på deltakernes observasjonsevner.

De kan fest i Bergen, og i helt nye lokaler i helt nytt hotell
fikk de dette til på utmerket vis. Bordplasseringen var
ordnet på en eminent måte, de fleste havnet sammen med
innehavere av samme merke bil som en selv kjørte, og på
denne måten gikk praten fra første sekund, og jeg er sikker
på at mange varige bekjentskaper ble knyttet den kvelden i
Bergen.

Det gjorde seg selvsagt at BVK hadde
fått det meste av Europeiske seilskuter til
havnen som et innslag i Norgesløpet!!!!
Vi i Gammelbilens Venner takker for et
meget godt arrangert løp, vi overtar
stafettpinnen og skal neste år «hoppe
etter Wirkola»
Vi velger nok en annen «bakke» for å
unngå at sammenligningen blir for
direkte.
Gled dere til pinsen 2015!!!

Tekst & Foto: Leif M. Skare
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Nyttekjøretøy – i transportens tjeneste
Hvordan skal vi definere et nyttekjøretøy. Men Staten har klart det. De
har bestemt at nyttekjøretøy skal ha grønne skilter. Så får vi bare se
etter det.

Redaktøren i kjent positur
Tekst og foto: Kåre G. Sem

Vi starter opp med temaet nyttekjøretøy som innbefatter store tunge og
helt til små og lette. Videre ønsker jeg illustrasjonsbilder fra vårt eget
miljø. Omfanget i tid vil være litt varierende. Bildene under viser hvor
stor variasjon vi egentlig har innen transportsektoren.
Engelske Bedford gjorde seg godt bemerket etter
2. verdenskrig. Her går jeg rett inn i slutten av 50
årene. På bilde til venstre har vi Knut Vatne med
sin Bedford type J3, 1959 modell. Denne hadde
en lasteevne på 3,25t. En fikk denne bilen også
med større lasteevne da som Type J6. Etter hva
jeg forstår er vel denne bilen den siste Bedforden
som snutebil. Bilen har opprinnelig gått i
forsvaret og siden som gardsbil. En slik bil ble
betegnet som lett lastebil. Nedenfor har jeg tatt
med eksempler på veldig stor og liten lastebil og
varebil.
Senere vil jeg komme inn på eldre biler og se på
sammenhengen med samfunnet for øvrig.

Lang hjulavstand har her gitt en planlengde på 6 meter. Designen
på bilen, er etter min mening, fin og innbyrdes avstemt.
Morris Minor må vel
sies å være veldig liten
lastebil eller pick up.
Austin varebil A35 var
også en veldig populær
bil på 50 årene. I dag
ville de hatt grønne
skilter, altså
nyttekjøretøy.
Foto: Tom Helgevold
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Med denne mener jeg veldig stor lastebil
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FASINERENDE UPRAKTISK...
En sportsbil - hva er det, og har jeg det? Hvordan vet jeg at jeg at akkurat min en sportsbil? Spørsmålet
har blitt diskutert i flere tiår og kommer sikkert til å bli diskutert like lenge framover. Og uenigheten om
hvor grensen går, har satt sinnene i kok mang en gang.
Tekst: Eivind Edvartsen

Den første bilen som ble definert som en sportsbil, var en Prince Henry Vauxhall 1911. modell
med tre liter motor og fire seter.

Her en Lagonda 3 liter, 1929 modell.

Austin Seven hadde flere sportsbiler, her en
Nippy fra 1934. Med kun 750 kubikk motor.

Volvo hevdet i sin tid at 262C var en sportsbil.

Jaguar E-type, er en klassisk sportsbil.

Sportsbil begrepet er omkring hundre år
gammelt, og var den gang forbeholdt
åpne biler og etter hvert kun tosetere.
De ble ofte brukt i rally og hastighetsløp,
eksempelvis Monte Carlo.
Den første sportsbilen
Den første bilen som ble ansett for å
være en ekte sportsbil, var en Prince
Hen-ry Vauxhall 1911 modell med tre
liter motor, selv om den hadde ”hele” fire
seter. Bentley ’s 4½ liter biler, med den
kjente Bloweren i spissen, en rekke
coach bygde chassiser, sports tourere og
sports salooner, satte diskusjonene i
gang den gang som nå. Hva er sportsbil,
sports- racer, sports- tourer, sportscoupé, sports-saloon, sports utily…
Mindre og lettere
På tjue- og tretti -tallet ble både bilene
og motorene mindre, og de små lette trehjulte bilene som Morgan bygget kjørte
fletta av de stor tunge.
Austin Seven hadde før andre
verdenskrig flere rimelig modeller som
definertes som sportsbil, ikke på grunn
av motorstørrelsen, men nå var det
kjøregleden som sto i sentrum.
Etter- krigsårene
Etter krigen ble begrepet ”sportslig kjøring” et begrep, kanskje inspirert av
vågale jagerflypiloter.
Det var mange fabrikker som bygget
sportsbiler etter krigen MG, Triumph,
Morgan, Jaguar, Jensen, Aston Martin, og
etter hvert Lotus, TVR, Marcos og et par
titalls andre.
Synonymt med sportsbil
Merker som Ferrari, Maserati,
Lamborghini, Porsche, Morgan, Lotus osv
– er synonymt med ekte sportsbiler og
flere av disse har en racinghistorie og
vise til. Dessverre, om en skal si det slik,
så har noen av disse begynt å produsere
firedørs utgaver, SUVer og elektriske
kjøretøy. Sportsbil synonymet er i ferd
med å slå sprekker.
Sportslig, men ikke sportsbil
En bil kan gjerne være sportslig uten å
være en sportsbil. Modifiserte
standardbiler, som sportslige sedaner,
muskelbiler, GTI-modeller og liknende
ansees vanligvis ikke som sportsbiler, til
tross for at de har flere likhetstrekk.
Mange påstår at akselerasjon, toppfart og
breie felger kvalifiserer til betegnelsen
”Sportsbil”. Men akk, her er det nok bare
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Typisk for en sportsbil









To dører.
To seter eller 2+2
Bakhjulstrekk og vanligvis motor
framme.
Oppsiktsvekkende utseende. Ofte
kabriolet eller hard topp.
Ikke basert på sedan
Sportslig kjøring og kjøreopplevelse.
Gode kjøreegenskaper, balansert
vektfordeling.
Rask akselerasjon og kraftig motor,
men ikke nødvendigvis, da lav vekt
kompenserer for dette.

den sportslige følelsen som har tatt
overhånd.
Mange bilfabrikanter har gitt betegnelsen
”Sport” og ”GT” til sine todørs- sedaner,
etter at de eksempelvis fikk to
forgassere, turteller, bredere dekk, osv.
Volvo på sin side presenterte i sin tid
262C som sportsbil, og skulle da være
avtageren for P1800. Men den var basert
på et sedan karosseri, minnet mer om en
luksuriøs skoeske med alpelue enn en
sportsbil, sportsbil var den absolutt ikke.
Grenseland
Det finnes mange, svært mange biler som
er i grenseland til å kunne defineres som
sportsbil. GT, coupé, racing og løps- biler,
for ikke å nevne sedanbaserte og mange
coupé biler, registrert for fem voksne personer.
Diskusjoner
BMW 635CSi har lenge vært omdiskutert,
og flere hevder at det er en sportsbil, den er
definert som en grand tourer coupé.
Av de noe spesielle diskusjonene er Jaguar E-type Coupé, 2+2 med bakluke, i lik-het
med Volvo P1800ES. Men ettersom disse
er basert på tidligere sportsbiler, så
beholder de ”tittelen”. Tidligere nevnte
BMW var basert på 7 seriens sedan.

Svært mange amerikanske ”sportslige”
biler havner inn under kategorien
muskel-biler. Noen av de mest kjente
ekte amerikanske sportsbilen er
Corvette, AC Cobra og Viper.
For å beskrive en sportsbil med få ord –
Den må være fascinerende upraktisk...
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GAMMELBILENS VENNER PÅ INTERNETT
Tekst: Øyvind Flatekvål
Gammelbilens Venner har vært på nett noen år nå,
og nettsiden i dagens format har vi hatt siden 2010.
På www.gammelbilen.no finner du informasjon om
klubben, arrangementer, Rogaland Bilmuseum,
LMK Forsikring, våre rabattavtaler, bilder fra treff
og utstillinger og mye mer. Det er også mulig å
abonnere på nyhetsbrev fra klubben, så får du alltid
info om ting som skjer på medlemsmøter osv.
Medlemsbladet vårt kommer ut 4 ganger i året så
det er ikke alltid vi kan nå ut med info raskt nok til
alle via dette. Derfor er nettsiden og nyhetsbrev en
effektiv informasjonskanal. Vi har også kjøp og
salgs annonser på siden hvor du kan annonsere
kjøretøyer og deler helt gratis. Bare send en e-post
til admin@gammelbilen.no.
Vi har også opprettet en klubbside på Facebook for
å nå ut til enda flere. Denne siden er åpen for alle,
så du trenger ikke være innlogget Facebook-bruker
for å gå inn på denne.

Klubbens Facebook-side er godt besøkt. På denne siden ligger det bl.a mye bilder fra arrangementer og fra onsdagsturene med Cab&Co.
Denne siden er en god måte å nå ut til et stort publikum. Du finner en link til denne siden på www.gammelbilen.no
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Foto: N. Løyning

Ville veier vil være et riktig navn på dette kortet. Det
er et parti fra svingene i Seljestadjuvet med
Folgefonna i bakgrunnen.
Kortet til venstre er utgitt av Stockholms
Stadsmuseum og viser Volvo PV i en nokså
anstrengt situasjon.
Nå er vi tilbake i 50/60 årene, da det var populært å
reise rundt i Norge med bil. Kortet under er fra
Vikhammer Motell og camping, Aune kunstforlag er
utgiver av kortet. I bakgrunnen en Toyota Crown?
Og fremst to Triumph Herald.
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Bildesign
–en fundering fra en amatør
Modell
Tekst: Kåre G. Sem, Bildene er hentet fra internett

Det gjelder å ha den siste modellen av de mest populære merkene.. Utviklingen går i flere
En ting er sikkert, bilen måtte ut til folket og
stilretninger.
panser
og skjermene
produseres Høyden
i mengder,påDet
ble tilsynelatelse
en holder seg. Skjermene ender skrått over frontlyktene og
halefinnene
kommet for fullt. I fronten blir modellene gitt et utvalg av forniklede støtfangere og ”
vinn-vinn er
situasjon.
griller” som vi sier i Norge. Nå får vi se de flotteste fronter og halefinner.
på nettet hos Wikipedia, the free encyclopedia

Biler i Europa

.

på nettet hos Wikipedia, the free encyclopedia

Tysk Ford 17 m. 1957. Ny design med
skarpe kanter. Følger opp den amerikanske
stilen. Større en tidligere Ford 15 m.

Cadillac 1959 avsluttet med
front og bakparti som
virkelig kunne imponere
kjøperne.

Foto: K.G.Sem

Ford Fairline dempet litt på
grillen, men det var mye
krom. Halefinnene var noe
dempet.

Opel Rekord 1957 holder stram linje bak.
Og får åpen grill. Beholder størrelsen.

Som vi ser på Chevrolet
1958 senket de vingene,
kjørte standard med doble
frontlykter og krom.
Ford Fairline 1959
Ford

Bakparten på Chevroleten er
også et syn!
I 1956 kom Saab 93 med samme
konsept og form som tidligere. Det var
ikke mye halefinner her. Den lille
bakruten var vel litt gammeldags.
Publikum likte denne bilen og syntes
den var pen. Formen var utviklet med
det målet å få minst mulig luftmotstand.

Fra denne vinkelen er Chevrolet vellykket
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Terminliste 2014
Her er en terminliste for høsten 2014 over GBVs og andre lokale arrangementer. Den omfatter også nasjonale arrangementer som kan
være av interesse for våre medlemmer. Husk også at det hver søndag kl. 12-16 hele året er medlemstreff på Rogaland Bilmuseum på
Bråstein, og i sommerhalvåret er det kjøreturer med Cab&Co hver onsdag kl.18:00.
September:
-20.september: Ekebergmarkedet -høst, Oslo. Arr: NVK.
-27-28.september: Utstilling, Hegre Auto Sandnes. Arr: GBV
-30.september: Medlemsmøte Bråstein kl.19:00. Reidar Bakke kommer på besøk. Info fra styre, kaffi, skjeva og drøs. Velkommen!
Oktober:
-10-12.oktober: Oslo Motorshow, Lillestrøm
-28.oktober: Medlemsmøte Bråstein kl.19:00. Nytt fra styre, kaffi, skjeva og drøs. Velkommen!
November:
-29.november: Grøtfest for hele familien på Bråstein kl 1400, mer info kommer
-25.november: Medlemsmøte Bråstein kl.19:00. Årets utloddning med mange fine premier. Info fra styre, kaffi, skjeva og drøs.
Velkommen!
Desember:
-7.desember: Julebord på Quality Airport Hotel Sola kl.15:00. Ta med familie, barn, barnebarn og venner og kom i julestemning.
Velkommen!
Det tas forbehold om feil datoer og evnt. endringer. Terminlisten på www.gammelbilen.no vil bli oppdatert jevnlig for mest mulig riktig
informasjon. Tips om treff og arrangementer som bør være med i listen mottas med takk. Send en mail til: admin@gammelbilen.no

Nytt fra Styret:
Referat,styremøte 28.august 2014 kl 1900, Bråstein
Tilstede: Åge Svendsen, Tor Inge Fjermestad, Trond Rasmussen, Odd Arild Sundsteigen og Gaute Svindland.
Referat siste styremøte: Opplest og godkjent.
Erfaringer treff/løp siden sist møte: 1.mai: Mye biler og fint vær. Riska: Mye bil og fint vær. 29.mai Jubileums treff: Ca. 45 biler,
vellykket, blir fast treff. Nasjonalmotordag 6. juni: 43 biler og 12 motorsykler. Grillfest St.Hans: Masse folk. Norges løpet: 16 påmeldt,
15 var med. Minneløpet 9.august 15 biler. Nato 16.aug.: 10 biler. Maxwellen ble startet.
Hegre utstilling: Vi har fått 10 000,- til annonsering fra Hegre Auto og Toyota sør-vest. Komitéen har kontroll på biler. Vaktlister?
1.times vakter, Øyvind Flatekvål fikser. 50” Tv kjøpes og brukes til profilering av klubben. (Gjenbruk på muséet).
Per Nysted tar med stasjonærmotorer.
Arrangementer høsten/vinter 2014/2015: Medlemsmøter: Sept. Reidar Bakke viser dias. Okt. Per Sandanger Trafikal oppfrisking.
Nov. Basar. 29.nov. Des. Grøtfest: Underholdning? Nisseluer, Ballong? Julebord: Bytte plass. Juleavslutning styret/tillitsvalgt: samme
som i fjor.
Norgesløpet 2015: Komité til det meste er oppnevnt, rute satt, hoteller bestilt. Sponsing jobber Tor Inge og Ole Christian med. Premier?
Overnatting Hjelmeland ”spa hotell” og båten Sandnes. Start rampe Sauda, Gaute undersøker muligheter?
Delelager – status: Delesjefene må være med som ”følge” på delelageret. Forslag: Alltid åpent søn. Fra 12-14.
Spilehjulet: 40 sider Jubileumsutgave. Kommer ut før Hegre utstillingen.
Regnskap: Utsettes til neste møte. Kjell på reise.
Status museet: Godt besøk i sommer. Fokus på høst/vinter utstilling.
Museumsbiler – status: Sølvberg Opelen, må ut med motoren. Consulen, ?. P2 en har vært på Eu kontroll og funker fint.
LMK medlemssystem: Vi vil satse LMK sitt medlemssystem Orgsys.
Neste styremøte: 30.10. kl.19.00.
Ref. Gaute Svindland

OBS!

Har du fått ny bosteds adresse eller byttet e-post-adresse?
Husk å melde fra til Gammelbilens Venner på post@gammelbilen.no!
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SPORTSBILER I GLANSEN AV SOLSKINN
Årets Sportsbil treff på Sola 15.juni

Tekst & Foto: Odd Arild Sundsteigen
Sommer og sol, det var klart for årets sportsvognstreff på
Sola. Utstillingsplassen utenfor Flymuseet har i de seneste
årene blitt oppgradert, dette gjøre hele området bedre
egnet for slike arrangement, sikkerheten er også mye
bedre.
Det var møt frem i overkant av 100 biler denne søndagen,
her hadde vi alle typer sportsbiler, både av ny og gammel
årgang. Nytt av året var at de i forlenging til sportsbilene
hadde klargjort utstillingsområdet for veteranbiler etc.
som ikke falt helt inn under betegnelsen sportsbil. Det var
over 1000 besøkende på denne flotte søndagen. Utvalget på
utstillingen var meget bra, det var fra sjeldne biler, kun
produsert i noen få eksemplarer, til dusin biler. Det var
mange flotte klubbstander, flere av de store merkeklubben
var tilstede. Norsk Sportsvognsklubb avd. Rogaland som
er arrangør gjør en meget flott jobb år etter år. Det er god
planlegging og mange frivillige som gjør dette mulig.
Flymuseet er også åpent samtidig og dette gjør at flere kan
legge turen til treffet da de da også får kikket på mange
fine eksemplarer av gamle fly.
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27-28.september er det igjen klart for utstilling av masse flotte kjøretøyer hos Hegre Auto/Toyota Sør-vest på Lura.
Kjøretøyene til utstillingen i hallen er klar, og vi oppfordrer dere medlemmer til å ta med veterankjøretøyet denne
helgen og lage en flott utendørs-utstilling også! Vi trenger også din hjelp til å gjennomføre en slik utstilling, så hvis du
kan stille opp som vakt i løpet av helgen så kan du være med å bidra til et vellykket arrangement. Vi trenger folk til
parkering og inngang, ta kontakt med Øyvind Flatekvål på tlf: 98296659 eller e-post admin@gammelbilen.no og meld
deg på!
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HISTORIEN OM GAMMELBILENS
VENNER
GJENNOM 40 ÅR 1974 - 2014
I anledning av klubbens 40 års jubileum og at Rogaland Bilmuseum er 20 år vil vi på de neste 20 sider gjør
et forsøk på å ta for oss klubbens historie. Gamle bilder er ikke alltid like lett å få tak på, men noen har vi
klart å fremskaffe. Vi som prøver å gjenskape historien har ikke vært med klubben siden start, men mange
timer med å studere gamle Spilehjul, brever og samtaler og gjort oss i stand til å skrive en historie som,
forhåpentlig, for det meste er sann. Vi har delt historien opp i bolker for å gjøre oversikten noe bedre.
Denne utgaven av Spilehjulet blir også trykket opp i et større opplag en vanlig, dette for at vi skal kunne
bruke det i markedsføringen av klubben og museet. Så på vegne av redaksjonen og bidragsytere håper vi at
dere vil sette pris på å få høre litt om klubben og museet, og om hva vi gjør og har gjort.

Foto:Kåre Sem

Her har vi bildet av de 4 som startet klubben, fra venstre Per
Nysted, Mons Haarr, Einar Grannes og Ole Chr. Simonsen
.
Til høyre ser vi brevet som ble spred for å verve medlemmer
til oppstartsmøtet i mars 1974.

Klubbens formenn:
1974 – 1981
1981 – 1974
1984 – 1986
1986 – 1991
1991 – 2001
2001 – 2008
2008 – 2009
2009 – 2010
2010 -

Klubbens Æresmedlemmer:

Per Nysted
Jens P Ianke
Per Nysted
Sigurd Frøland
Roger Thompson
Leif M. Skare
Tor Inge Fjermestad
Tolleiv Hølland
Odd Arild Sundsteigen

Jonas Hegre +
Andreas Auestad +
Tor Inge Fjermestad
Øyvind Nielsen
Ole Chr. Simonsen
Per Eiene
Tørres Hegre
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Artikler klippet fra Stavanger Aftenblad
Det har opp gjennom tidene vært skrevet mye i aviser om
klubben og museet. Vi har her gjengitt to artikler som har stått
på trykk i Stavanger Aftenblad. Det i dag mulig å søke seg tilbake
til 1898 for å se aviser på nettet. Vi har laget en samling av alle
artikler som har stått i Stavanger Aftenblad, dette vil dere kunne
finne kopier av på Rogaland Bilmuseum, det er kopiert og
laminert. Vi vil prøve å finne en vegg som vi kan hende opp alle
artiklene, bare så det er sagt, det er ikke få ganger det har stått
noe om klubben eller museet. Kvaliteten på disse gamle
utklippene er meget bra, tatt i betraktning at dette er kopier av
gamle aviser.
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Denne siden og neste side er ny-trykk av Rune Omarstrand sin historie om starten på klubben, den stod på trykk i
Spilehjulet første gang 2005/2006
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SPILEHJULET
SPILEHJULET 33 –-2014
2014 Jubileumsutgave
Jubileumsutgave -organ
organfor
forGammelbilens
GammelbilensVenner
Venner

UTSTILLINGER 1979 - 2012
Orrehallen anno 1979

Orrehallen anno 1979
Skrevet og redigert av Odd Arild Sundsteigen
Når historien om klubbens utstillinger skal skrives så må vi
helt tilbake til 1979. Klubben så en fin mulighet til å markere
sitt 5 års jubileum med en egen utstilling. Den store
drivkraften i klubben på denne tiden var Per Nysted. Vi
hadde tidligere vært med som medarrangør ved utstilling i
Siddishallen, men da dette var et kostbart arrangement fant
de ut at de skulle ha utstilling i Orrehallen. Det manglet ikke
på biler eller motorsykler til utstillingen, problemet var å
velge ut hvem som fikk være med. Det var også biler fra
medlemmer i Haugaland Veteranvognklubb. Det plassert ca.
27 biler og 35 motorsykler. Et av reklametiltakene som ble
gjort var at Øvrebø kranservice stilte en stor kranbil til
disposisjon. I toppen av denne hang Magnor Mellomstrands
A-Ford, og som det ble sagt den gang «med litt velvilje kunne
den sees fra Stavanger til Egersund». Utstillingen var meget
vellykket og klubben fikk en del kapital, dette ble blant annet
brukt til å gi ut eget trykt medlemsblad.
Neste utstilling som vi var med var Motor-Show i Siddishallen i 1982, her hadde vi med oss 14 biler og 10 motorsykler. Her var det også laget til en utstilling fra Tronåsen
med en bil i en sving hvor de også kjørte film fra Tronåsen.
Frem til 1992 var det ingen spesielle utstillinger, men i 1992
hadde vi i samarbeid med Citroen Klubb utstilling i Auto
2000 sitt bygg på Lura. I 1994 var det også utstilling på
samme sted og med samme arrangører. Drivkraften bak disse
utstillingene hos Auto 2000 var Kjetil Fuhr.

Disse utstillingene la grunnlag for det som senere skulle skje
i Hegrehallen. I 1999 var vi med som medarrangør på en stor
bilutstilling som foregikk i Kongeparken, dette var et
samarbeid med Kongeparken og NMK Sandnes & Jæren.
HEGREHALLEN
I alle årene fra 1996 og frem til i dag så har vi arrangert
utstilling hvert andre år. I år er det 9 gang vi har utstilling
her. Vi har vært så heldig at Hegre familien har stilt deres
utstillings-lokaler til vår disposisjon. Vi har hatt 3 store
bilhaller med et stort uteområde til biler. Innendørs går det
ca. 75 biler mens uteområdet har vært til nyttekjøretøy og
gjester med veteranbiler. Vi har også hatt kafedrift her med
Øyvind Nielsen som en stor nestor. Det har i alle disse årene
som regel ikke vært noe problem med å finne biler til
utstillinger, men heldigvis så har Hegre alltid hatt en del
veteranbiler som vi har kunne benyttet. Publikumsoppslutningen har alltid vært stor. Tidligere nevnte Kjetil
Fuhr har også i alle disse årene hatt en stor finger med i
spillet, sammen med flere andre som år etter år har gjort
dette mulig. Disse utstillingene har også gitt et godt
økonomisk bidrag til klubben slik at vi kan drive slik vi i dag
gjør.

Hegre anno 2012
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Utstilling hos AUTO 2000, Forus 1992/1994
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Bilder fra utstilling hos
Hegre 1996 - 2012

Foto: Rune Thoresen/Øyvind Flatekvål/Kåre Sem og
Odd Arild Sundsteigen
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30 ÅR MED RALLYE TRONÅSEN

Tekst: Øyvind Flatekvål
Rallye Tronåsen er et minneløp for Rallye Monte
Carlo-løpet som gikk over denne veistrekningen
første gang i 1931. Løpet som er et samarbeidsarrangement mellom Agder Motorhistoriske Klubb,
Gammelbilens Venner og Bakke IL, og ble arrangert
første gang i 1981, og deretter hvert femte år.
Veistrekningen består av bratte stigninger på begge
sider av fylkesgrensen mellom Rogaland og VestAgder, og er en real utfordring for våre gamle
kjøretøyer! Den gamle postrideveien-Kongsveien
over Tronåsen ble bygget til kjørbar vei i årene 18391844. Samtidig ble Bakke Bru over Sireelva bygget.
Stigningen opp fra Tronvik har 8 hårnål-svinger som
skal forseres mellom stigninger som er opptil 1:4 på
det bratteste. Nedfarten mot Bakke Bru på Sira er
enda brattere, opptil 1:3 på det verste, og setter gamle
trommelbremser skikkelig på prøve! Veien ble
bygget med en kjørebredde på 2,5-3,5 meter. Omlag
tre km av det gamle veipartiet over Tronåsen er
bevart i sin opprinnelige form. Vestlandske hovedvei
over Tronåsen ble opptatt som riksvei i 1928 og var
åpen for vanlig trafikk fram til 1946. Så sent som i
1970-årene ble veien brukt som omkjøringsvei for
personbiler i forbindelse med anleggsarbeid på E-18
mellom Tronvik og Sirnes. Veien er en av Norges
best kjente veier. Fra 1931 og noen år framover var
veien en del av Rally Monte Carlo. I 1981 ble den
satt i stand til et minneløp siden det var 50 års
jubileum for nettopp dette bilracet.

Over: Løpet starter fra Lendemoen, og over Bakke Bro fra 1844

Over: Picnic i Tronåsen noen uker før løpet, fra
venstre Kirsti Lavold, Ole Christian Simonsen, Dag
Rasmussen og Sven Bakke.

Det opprinnelige løpet
Rallye Monte Carlo i 1931 var en stor begivenhet på sørvest-landet. 27 av løpets 149
deltagere startet fra Jernbaneplassen Stavanger, og hele byen var på beina 16 og
17.januar for å se når doningene startet. Deltagerne var fra hele Europa, og strekningen
over Tronåsen på vinterstid var en av løpets hardeste. Den første bilen kom til
Tronåsen ved 19-tiden, og etter hvert kom bilene utover kvelden og natten. Likevel var
bakken full av publikum som jublet og hjalp deltagerne i de glatte bratte bakkene.
Løpet gikk fra Stavanger til Oslo, så videre sørover gjennom Sverige og nedover
Europa de totalt 3640 kilometrene ned til den franske rivieraen. Engelske Donald
Healey som startet fra Stavanger vant gullpokalen i en Invicta. Donald Healey er for
øvrig mannen bak de kjente sportsbilene Nash-Healey, Austin-Healey og Jensen
Healey.
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30 ÅR MED RALLYE TRONÅSEN
Etter suksessen i 1981 ble det bestemt å
arrangere et nytt løp hver 5.år. I 1986 ble
bilens 100 års-jubileum markert, og løypa
ble noe forlenget. 151 kjøretøyer deltok i
løpet, som for øvrig ble åpnet av daværende
formann i Senterpartiet, Johan J. Jakobsen.
Etter å ha hatt værgudene på vår side i de to
første løpene ble det en temmelig våt affære
24.august 1991. I hvert fall i starten av
løpet, som da var i Flekkefjord. Etter hvert
tittet solen frem, og gjorde den meste
strabasiøse strekningen opp bakkene litt
lettere. Det ble likevel ny rekord med 267
kjøretøyer, men naturlig nok noe mindre
publikum. I 1996 deltok 250 kjøretøyer, og
4000-5000 tilskuere.

Et stort arrangement som Rallye Tronåsen krever mye
planlegging. På bildet over (fra Spilehjulet 1-1982) ser
vi arrangementskomitèen fra GV og AMK, som jobbet
iherdig i månedene forut for løpet. De ante vel egentlig ikke hvor stort dette kom til å bli. For at det første
Rallye Tronåsen 29.august 1981 ble en suksess er det
ingen tvil om! Godt over 5000 tilskuere, trolig over
10000, og 130 veterankjøretøyer gjorde denne dagen
til en folkefest. Medie-oppmerksomheten var også
mye større enn det veteranbil-arrangementer får i dag.
Under en faksimile fra Stavanger Aftenblad 31.august
1981.

Over: Brynjulf Erga i fint driv opp bakkene med 1933 Plymouth i 1991.
Under: Hallvard Nordahl i sin patinerte 1928 LaSalle. Året er 2001, denne bilen har
Hallvard nå under restaurering.
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AA-Ford brannbilen fra 1931 har vært med på alle Rallye Tronåsen.
Under en faksimile fra Stavanger Aftenblad 11.august 2006, med
forhåndsomtale av løpet og denne brannbilen.

Det kan bli varmt under radiatorlokket i de bratte bakkene. For
denne London-taxien ble det i varmeste laget i 2001-løpet. Heldigvis
er det alltid mange hjelpende hender når det stopper opp i Tronåsen.

Magnor og Aud Ellinor Mellemstrand fra Nærbø har
deltatt på alle Rallye Tronåsen løpene siden 1981
med sin 1931 A-Ford. På bildet over ser vi Magnor
og sønnen Ove Martin som var avbildet i avisen
Agder etter løpet i 1981. Til høyre herr og fru Mellemstrand og passasjer fra løpet 6.august 2011.
Rallye Tronåsen er uten tvil et av de mest populære løpene for veterankjøretøyer her i landet. Løpene i 2001, 2006 og 2011 holdt det samme
høye antallet deltagere, selv om publikumsantallet synker noe hver gang. Men dette er en trend vi ser generelt på denne type arrangementer.
Underholdningstilbudene er større enn før, og konkurransen om publikum er større. Dette tilbakeblikket gir bare et lite inntrykk av hva løpet er,
og det er mye mer historie bak både veistrekningen, Rallye Monte Carlo-løpene som gikk her i 30-årene, og Rallye Tronåsen. Mer av denne
historien kan du lese om på www.gammelbilen.no. Selve løpet og folkefesten må bare oppleves, og det kan du gjøre om to år i 2016!
Foto på disse sidene er tatt av Oddvar Lavold, Øyvind Flatekvål og noe er arkivmateriale hvor fotograf er ukjent.
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Skrevet og redigert av Odd Arild Sundsteigen

1988 Start Kongeparken

1994 Start Kongeparken

2000 Start Stavanger

2003 Start Suldal
2012 Start Kongeparken

Når en skal skrive historien og bakgrunnen for Vestlandstreffet
så må en så langt tilbake som 1980. Det første treffet som fant
sted på Stord i 1980, det hadde da ikke fått noe navn, men var
et møte mellom Bergen Veteranvognklubb, Haugaland
Veteranvognklubb og Gammelbilens Venner. Dette ble så godt
likt at de ble enige om å gjøre dette til et årvisst treff, og navnet
ble Vestlandstreffet. Det vil si at hver klubb arrangerer treffet
hvert 3 år. Treffet er et tur-løp med innlagte oppgaver for
deretter å kåre en vinner.
Vårt første treff var på Randøy i Ryfylke, 12-13 juni 1982.
Stedet var Hovda Gård og det deltok ca. 40 biler. Det neste
treffet for vår del var 25.mai 1985 med base på Sola, her deltok
det ca. 80 biler. Det var viktig når en la opp et treff at plassen
varierte fra gang til gang. Kongeparken var vår neste arena for
treffet, 21-22.mai 1988 gikk løpet med rundt 100 biler til start.
Stavanger sentrum var valgt som start 1.juni 1991. Strandkaien
var fylt opp med over 90 biler. Kongeparken med sine store
parkering er perfekt som utgangspunkt for slike treff. 21.mai
1994 var vi igjen på plass med Vestlandstreff i anledning
klubbens 20 års jubileum. Når det gjelder treffet i 1997 så har
jeg lite opplysninger og de fleste av våre veteraner hadde også
fått et snev av alzheimers, men løpet hadde utgangsbase på
Jæren. Neste treff var slått sammen med Transporthistorisk
Festival i Stavanger sentrum og gikk av stabelen 19.august 2000.
Det var over 70 biler som satt sitt preg på sentrum.
De fleste Vestlandstreff hadde egne grillmerker og disse er
avbildet på hver side av denne teksten. De fleste merker har
tilknytting til plassen hvor treffet var lokalisert.
I juni 2003 hadde vi lagt treffet til Ryfylke, nærmere bestemt til
Lakseslottet på Lindum i Suldal. Dette var jo litt ut av vår egen
bakgård, men med over 80 biler til start så var nok plassering
vellykket selv om en måtte ta i bruk nødløsninger til
overnattingen. Så var det tid til å ha treffet mer sentralt og i mai
2006 var Viste Strandhotel base, med løype utover
Jærstrendene. Det var ca. 70 biler til start.
Til vært treff trengs det alltid hjelp av mange frivillige for å få
gjennomført løpet, og her har våre medlemmer vært flinke til å
stille opp.
1.august 2009 var Mosterøy valgt som sted med sin flotte natur.
Det var dette året over 90 biler til start. Vi har ved flere av
treffene hatt startene fra utlandet. I 2012 var igjen Kongeparken
valgt som start og mål for treffet, med ca.75 biler til start. Som
en ser så antall startene ligget på 70 – 100 biler hele veien selv
om medlemsmassen har doblet seg.
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1991 Start Stavanger

1997 Jæren

2006 Start Viste
2009 Start Mosterøy
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1997 Jæren

2003 Suldal

1991 Stavanger Sentrum

Fotokavalkade Vestlandstreff
FOTOKAVALKADE VESTLANDSTREFF

1991

1994 Kongeparken

2012 Kongeparken

2006 Viste/Jæren
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HISTORIEN OM CAB & CO
1995 - 2014
Skrevet og redigert av Odd Arild Sundsteigen
«Kab & Co. Sportsbilseksjonen i GVer nå et fakta ! For dette
sportslige initiativet kan vi takke : Petter Blom og Jan Magne
Jonassen. Se eget innlegg om dette nye tilbudet i klubben!»
Dette var å lese i et Spilehjul fra Februar 1995. Som en ser
av innbydelsen til høyre så ser dere det første lille skritt for
å starte en sportsbilseksjon som en del av klubben. Kab &
Co var ment som å være en egen del av Gammelbilens
Venner med egne turer og egne møter, da spesielt for de med
sportsbiler. Den 5.april 1995 hadde de sitt første møte hvor
diskusjonen gikk på sportsbiler og deler. Det ble bestemt at
aller første tur skulle være søndag 7.mai samme år. På den
første turen var det 6
biler som deltok. Turen
gikk sørover og ble noe
lenger enn planlagt, før
de var hjemme hadde de
lagt bak seg over 30 mil.
De første turene i 1995
hadde start fra Rådhuset
i Sandnes. De første
turene
gikk
om
søndagene, men de ble
senere lagt til onsdager
som det fortsatt er i dag. I
vinterhalvåret hadde de
innemøter der de tok opp ulike tema tilknyttet det å ha
sportsbil. Det ble besluttet å ha en fast dag i uken til kjøring
og onsdager ble valgt med start fra Sandnes Rådhus. På
vinteren var møtene lagt til Holiday Motel. I starten var
dette et opplegg for de med sportsbiler, men etter hvert ble
det åpnet for at alle andre som ønsket seg en fin tur kunne
være med. Disse deltok i Co under Cab&Co. Som dere ser
så endret de skrivemåten fra Kab til Cab, noe so det fortsatt
heter. I 1999 var det å lese i Formannens Ord i Spilehjulet at
det gikk dårlig med Cab & Co, lite biler stilte opp, det var
da forslaget om å få med seg Sportsbilklubben og MG
klubben på turene. Opplegget utover på 2000 tallet var stort
sett det samme, med start Sandnes og møter på Holiday. Det
var også blitt et stabilt antall med biler med på turene. Etter
vært som Rogaland Bilmuseum og klubben flyttet til nye
lokaler i 2004 ble start lagt til Bråstein. I alle disse årene var
det stort sett to personer som holdt det meste i gang, nemlig
Roger Thompson og Ole Chr.Simonsen

Cab & Co sesongen begynner tidlig i april og avsluttes i
oktober. Dette kan bli opptil 24 kjøredager. Antall biler
som har vært med turene varier alltid litt, det har lit med
været å gjøre og i mange tilfeller hvor vi skal. Etter 2005
har en stadig større del av bilene vært biler med tak.
Sportsbilseksjonen som var en del av Gammelbilens
Venner har som årene gått glid inn som et vanlig tilbud i
fra klubben og ikke en egen avdeling. En periode var det
også flere kvinnelige co-drivere som var med, men som
tiden har gått så ble disse mindre involvert i turene.
Årsaken til det lå vel gjerne i at vi besøkte en del
bilsamlinger og bilrelaterte plasser. De siste årene har
interessen for Cab & Co vært meget stor og det har også
medført at vi ikke kan besøke alle plasser som
før(parkeringsmuligheter). Etter at Roger døde i 2010
har det vært Ole Chr. som har vært primus motor for
turene. Mye av suksessen til Cab & Co har ligget i
spennende turmål og at vi stort sett ikke vet hvor vi skal
kjøre før kommer opp på Bråstein. På flere av turene har
vi vært over 40 biler, mens snittet nok ligger på 15 – 20
biler. Vi har i dag med oss Sportsvognsklubben en onsdag
i måneden. For de som ikke har vært med oss på tur, nøl
ikke møt opp en onsdag og du vil få deg en flott tur og
treffe mange andre entusiaster.
Jeg har skrevet dette ut i fra hva jeg har lest, blitt fortalt og
selvopplevd. Det kan hende det er ting som ikke er tatt med
som gjerne burde vært med.
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20 år 1994-2014
I år er det ikke bare Gammelbilens Venner som har
jubileum, Rogaland Bilmuseum feirer i år 20-års
drift! Helt siden museet på Ree sør for Bryne åpnet
dørene 6.mars 1994, og siden flyttingen til Bråstein i
2003/2004 har museet vist frem et variert utvalg med
flotte veterankjøretøyer for publikum. Idèen om et
lokalt bilmuseum kom fra Ola Undheim som i 1993
fikk nyss om de ledige lokalene på Ree. Et
museumstyre ble opprettet og en stor dugnad
igangsatt. Det første museumstyret besto av Jørgen
Lauritzen, Ola Undheim, Brynjulf Erga, Olaf Selle og
Svein Mikal Ødemotland. På åpningsdagen kom det
ca.500 besøkende, et bilmuseum i distriktet var
tydeligvis en populær attraksjon! Foruten selve
utstillingslokalet så rommet bygningen også
møtelokale med et stort bibliotek med motorlitteratur,
samt delelager med tusenvis av brukte og NOS-deler
våre gamle kjøretøyer. Museet var åpent på søndager
som i dag, og medlemmene hadde en vaktordning slik
at de hadde ca. en søndag i året som de stilte som
museumsvakter. Klubben arrangerte også dele-/bruktmarked ved museet på Ree. Dette delemarkedet er i
dag savnet blant klubbens medlemmer og i miljøet for
øvrig. Uteområdet ved dagens museum er dessverre
ikke like godt egnet til et slikt marked som det på Ree
var. Bildet under er fra delemarkedet på Ree.

Over: Museumsbygningen på Ree sør for Bryne.
Under: Faksimile fra Stavanger Aftenblad 7.januar 1993. Jørgen Lauritzen og
Svein Mikal Ødemotland sørger for avisomtale før museet åpner.

Over: Inne fra utstillingen på Ree. Av de utstilte bilene ser vi bl.a Messerschmitt,
Ford Mustang, 2 stk. Riley, Mercedes Benz og 2 Rovere innerst.
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Over: Å lage et autentisk miljø rundt kjøretøyene er
viktig for å lage et levende museum. Et slikt «låvefunn» som denne Fiat 600 i utstillingen på Ree er det
nok mange som drømmer om å finne i virkeligheten.

I slutten av 2003 fikk bygningene på Ree ny eier som hadde andre planer enn museumsdrift, og da måtte Rogaland Bilmuseum se seg om etter andre lokaler.
Dette ordnet seg raskt da vi fikk mulighet til å bruke lokalene på Bråstein (bildet over)
hvor museet er i dag. Bygget var opprinnelig er grisehus, så det måtte en solid dugnadsinnsats til før museet kunne åpne dørene igjen. Lokalene ble først tatt i bruk som
klubblokale, og utstillingslokalet som privat bilsamling inntil alle offentlige tillatelser
var på plass. Først da kunne det offisielt åpnes som et museum for publikum og skiltes
fra veien. Brannbilen til Tor Inge har blitt et landemerke langs E-39, og er et godt
blikkfang for å lokke forbipasserende til et besøk på museet.

Det krever mye dugnadsinnsats for å drive et
bilmuseum. På bildet over er det Karluf Soma som
bidrar med snekring på Ree.

Over: Aage Svendsens Strømmen-Dodge er en av mange veterankjøretøyer som har
vært utstilt på Rogaland Bilmuseum. Det er til en hver tid ca. 40 kjøretøyer på 2 og 4
hjul utstillingen. To ganger i året byttes en del av kjøretøyene ut slik at utstillingen
stadig inneholder noe nytt, og frister til nye besøk for våre gjester.

Etter hvert var det Tor Inge Fjermestad, Øivind
Nielsen, Livar Helland og Andreas Auestad som
overtok som museumstyre. Bildet over er fra
møtelokalet på Ree ser vi Andreas til venstre og
Øivind til høyre. Andreas, som gikk bort i 2012, var
også delemester og styrte klubbens delelager. Øivind
er fremdeles i museumstyret ved dagens museum, og
er en av dem som sørger for at museet kan holde
åpent hver søndag.

Over: Rogaland Bilmuseum er et naturlig treffsted for bilentusiaster. Her treffes bl.a
Cab&Co-gjengen hver onsdag i sommerhalvåret, før de tar en kjøretur i distriktet.
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20 år 1994-2014
Utstillingen i museet viser kjøretøy-historie helt fra
bilens barndom, den eldste bilen som har vært stilt ut
er fra 1905. Foruten de 3 bilene som klubben eier så
er det medlemmers kjøretøyer som er utstilt.
Museumstyret sørger for at utstillingen stadig er i
endring, og lager ofte tema-utstillinger i forbindelse
med jubilèer for bilmerker og modeller.Det er også et
stort utvalg av bilrelatert utstyr fra verksteder og
bensinstasjoner, modellbiler, bil-litteratur og masse
andre rariteter. Foruten selve bilutstillingen på museet
har vi også et flott møtelokale. Dette fungerer også
som kafe for de besøkende, og treffsted for
medlemmer på søndagene mellom kl.12-16. Museet
har blitt et naturlig sted for bilentusiaster å treffes, i
tillegg til Gammelbilens Venner har også Norsk
Veteran MC, Opelregisteret, Alfa Romeo klubben,
Mercedes Benz klubben, BMW klubben, Rush
motorklubb og Camping bussen Venner sine
medlemsmøter her. Besøket er naturlig nok størst i
sommerhalvåret, og gjesteboken vitner om besøkende
fra alle verdenshjørner. Vi har et museum vi kan være
meget stolt av, og som er av stor betydning for
bilhobbymiljøet i distriktet!
Tekst: Øyvind Flatekvål. Foto: K.Sem/ Ø.Flatekvål

Over: Museumsbestyrer Tor Inge Fjermestad tar seg av det meste av vedlikehold og
den daglige driften av museet. Han er også dreven modellbygger, her er hans egenbygde modell av Stavanger brannstasjon. Han har også bygget Vålandstårnet og
Stavanger domkirke i samme skala. Dette er med å gjøre utstillingen i museet mer
variert og spennende.

Over: De fleste av klubbens medlemsmøter holdes på Rogaland Bilmuseum. Vi har et
flott møtelokale, og mange av medlemmene benytter sjansen til å studere utstillingen
i løpet av kvelden. Her er det Rotary Sandnes som er på besøk på medlemsmøtet i
mai 2010.

Over: Klubbens delelager ligger på museumsområ-det.
Her finnes tusenvis av NOS og brukte deler til kjøretøyer helt fra 1920-tallet og opp til 80-tallet. Det er
Per Eiene og Per Audun Olsen som er dele-sjefer, ta
kontakt med dem hvis du leter etter noe til din bil.
Over: Inne i museet er det laget et autentisk verkstedsmiljø, med gammelt verktøy og
verkstedsutstyr. For tiden er det klubbens Ford Consul som er inne til reparasjon.
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Tekst og foto: Kåre G. Sem

TUR,GRILLFEST OG UTFLUKTER HAR ALLTID VÆRT KLUBBENS VAREMERKE
Arrangementer og turer

ÅRETS FØRSTE GRILLPARTY

Vibetrekket om våren . Det ligger i ordet at dette var
vårmønstringen av bilene. Så fulgte Grillfest på Gausland
skolemuseum . Tidligere var huset forsamlingshus. Dette
var i juni og siste klubbmøte før sommeren. Når vi flyttet til
Bråstein fulgte grillfesten med. Orre ble også benyttet til
grillfest. Og så var det Heiatrekken om høsten. En
avslutningstur av sesongen.

Grillfest på Lima Gård i 2002Gården ligger på
Bråstein nordøst for vannet. Grillmesteren Øyvind Nielsen
står for grillingen. Dette må ha vært en ekstraordinær
”kortreist” grillfest for GV.

Tekst og foto: Kåre G. Sem

LØRDAG 13. MARS 1993

MODIGE, for ikke å snakke om HELSPRØ
var de som møttes hos Thompson i
Musegata til åretes første
grillparty. (Se bildet fra VG).
Etter en dag med sol, kuldegrader og
regn, endte gradestokken på 5
grader. Utstyrt med votter, varme
sjal, støvletter og dunjakker inntok
vi årets første grill-måltid ute på
terrassen, omgitt av fakler og
varmen fra grillen. Stemningen var
aldeles på topp, alle ÅT som hester.
Stivfrosne kyllinger og koteletter,
rimete pølser og isbelagt ø1, for
ned på høykant. Walker (Hoo Fook) og
Thompson (Savoy Grill) hadde hendene
fulle med å tilfredsstille de sultne
vikinger. Tilstede var: Arve og
Greta, Chris og Brit, Ian og Hilde,
Richard og Helen, Roger og Sissel.
"Sir and Lady Halfpenny" (Per og
Snøfrid) måtte melde avbud da Sir
Halfpenny fikk et stygt anfall av
malaria. Men me hadde det LØYE.

Jærstafetten har det vært gjennom tidene i klubben. De
som vant står stolte ved bilene sine på Vaulen badeplass.
Roger Thompson og datteren til venstre med MGA og Stein
Roar Melin i sin Austin Sprite (bilde under)
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Hilsen Sissel
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( Thomsen

VG foto: ERIK ERIKSSON

red. anm. )
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Som dagens redaktør av Spilehjulet skal jeg gi et historisk overblikk over
budstikken. Hva er mer naturlig enn å la formannen i klubben den gang få
gjengitt ” formannens ord” i det første Spilehjulet.

Klubben fikk ikke redaktør med en gang, det fikk holde med en redaksjonskomite som bestod av
37
J.P. Ianke, K.V. Larsen, P. Nysted, R.Omarstrand og O. Steffensen. Bladet hadde god standard på
stoffet. ” Sladrespeilet” var i særklasse. Her kunne en få tatt inn et dementi, sitat: Jeg er ikke
forelsket, heller har jeg ikke fast følge. Grunnen til at jeg ikke møter opp når det er løp og kun har
kjørt Forden 59 km i år er en annen.
Vi har også en etterlysning sitat: Jeg er interessert å komme i kontakt med personer som har hørt,
eller hørt om batterier som holder strømmen i kolossalt lange tider. Er takknemlig for svar.
38
fortsetter neste side
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” I garagen ” Den første som ble besøkt var Arne Eftestøl. ” Portrettet ” av medlemmer var
også et hovedtema. Dette første portrettet var av Mangor Mellemstrand med sin A Ford.

Etter utstillingen i Orrehallen 1978 ble det en del klingende
mynt i kassen. Spilehjulet ble trykket offset i A4 format og
kom jevnlig med et par nummer i året frem til litt inn på 80
årene. I denne perioden ble det også sendt ut stensilerte
rundskriv til medlemmene. De som sto bak dette var
Oddstein Steffensen, Per Nysted. Roger Thompson var
formann og redaktør for bladet i 90- årene og ga ut bladet i
A5 format og farge på omslaget.
Helt på slutten av 90- tallet overtok Ole-Petter Aareskjold
redaktørstolen sammen med en redaksjonskomite bestående
av Finn Lyder Larsen, Ole-Petter Rosland, og Egil Tveit til
år 2000. Det ble ny forside og logoen til Gammelbilens
Venner var fortsatt med.

I år 2000 var det igjen skifte av redaktør, som
fremdeles sitter på den jobben. De som ble med i
redaksjonen var Ole-Petter Rosland og Egil Tveit.
Ole-Petter ble senere erstattet av Øyvind Flatekvål.
Odd Arild Sundsteigen er også en stor bidragsyter
etter at han ble formann i klubben.
I 2005 ble bladet 8 sider med farge og 8 sorte. Neste
år 2006 ble alt i farger. Nå utgis bladet 4 ganger i året
i A4 format, farger og 20 sider.
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Redaktøren

Returadresse: Gammelbilens Venner,
Postboks 3029 ,
4095 Stavanger

Har for salg en Jaguar XJ6 1978
modell
Bilen har en 4.2 liters 6 sylindret rekkemotor. Den har
manuell gir med overdrive. Dette skal være Jaguars
beste motor ifølge et motortidsskrift.
Eg kjøpte bilen i London i 1982 og den har fungert
godt hele tiden. Den er kjørt 130.000 km. Godkjent
siste gang 2012.
Grunn til salget er at eg ønsker å frigjøre tid og plass.
Bilen er omlakkert og med fin lakk bortsett fra panseret
som har litt "skurv". Kromdelene er litt prikket og et
sted flasset. En søm er løsnet på førersetet men ellers er
skinnsetene ok.
Eg vil gjerne på denne måten invitere interesserte
medlemmer av Spillehjulet til å komme ut og se på
bilen og eventuelt gi et bud på den. Den går rimelig til
rette kjøper.
Adresse Grannesarmen 4. Telefon 47254010, epost
torsaegrov@yahoo.com

Nytt fra styret
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