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Forrnannens ord

RedaktØrens ord
Hei igjen alle medlemmer qv Gammelbilens venner!

I forrige Spilehjul nevnte jeg at vi dagen etter at jeg
skrev formannens ord skulle vi på tur til England /

Nå er det lenge siden dere har fatt Spilehjulet i
postkassen. Vi har hoppet over et nummer og gir ut det
tredje nummeret nå til jul. Årsaken er at utgiftene til
innredning på.museum og i møtelokalet er blitt

Wales. Håpet fra den gang orn sol og sommer slo ikke
helt til, men det varierte været til tross, hadde giengen
på 8 en opplevelsesrik og usedvanlig hyggelig tur. Det

var 4 biler fra klubben, Roger og Jan i MGA og
Hallvard og jeg i Mercedes, alle naturligvis med vår
bedre halvdel i passasjersetet. f)et er andre gang vi har
hatt en runde på kullholmen, og skulle noen være
interessert i tips om reisemål er det bare å spørre.
Etter ferien har vi slitt noe med å komme i siget oppe på Bråstein. Det tok blant amet svært
lang tid å ffi frem plakatbildene som danner en hovedramme omkring utstillingen. Dette var
fordi vi, gjennom kjennskap og vennskap, hadde klart å fii en usedvanlig lav pris på å få
plakatene produsert, og følgelig sto vi ikke øverst på lista når andre kunder hadde noe som
hastet. Nå er imidlertid alle plakatene produsert. Vi har begynt å bygge bensinstasjonen /
verkstedet som skal være en ramme rundt og huse verktøy og utstyr som museet disponerer.
Det kan se ut til at vi vil være ferdige på denne siden av Julen, og at vi så smått om senn kan
åpne for publikum like over nyttår. Vi vil imidlertid vente til neste bilsesong før vi trør til
med en "GRAND OPENING". Da vil vi ha så mange som mulig av både egne og andre
klubbers medlemmer medkjøretøy ph plass, programmet for åpningen kommer vi tilbake til i
neste nummer av Spilehjulet.
Møtelokalene blir ferdige i løpet av november. Noe av kongstanken ved disse lokalene har
vært at flest mulig innen "sporten" skulle kunne bruke dette som sitt møtelokale, og på den
måte skape et felles miljø med større utveksling mellom klubbene og en bredere plattform for
veteranmiljøet i distriktet. To klubber har allerede valgt hha sine møter på Bråstein, og vi
håper etterhvert å få inn fire fem klubber til slik at det blir aktivitet i lokalene et par ganger i
uken hele aret rundt. I tillegg vil lokalene leies ut til selskapslokaler, først og fremst til
medlemmer i klubben, men også til andre som måtte finne det egnet til sin egen festlighet.
Dersom noen av dere har en stor dag eller lignende som skal feires, er det bare å ta kontakt
med Per Eiene, han har oversikt over når lokalene er ledige. Leieprisen vil inkludere
rengjøring, det vil ellers innrømmes 25 %;orabatt til klubbmedlemmer.
Håper å se mange av dere på Julebordet som avholdes på vår tradisjonelle plass på Sola.
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LMK fortsetter

å sende ut nyheter og jeg har sakset en del. Jeg vurderer etter beste evne

hvilke stoff som våre medlemmer kan ha nytte av og utelater det som er gått ut på dato til
var trykkedato. Det var bra at dette med bryllupskjøring ble avklart.
Det har kommet inn i bildet en del medhjelpere i Spilehjulet. En av disse reportasjene fra
vare frivillig utsendte medarbeidere til marked i Englander er tatt med i dette nummeret.
Jeg selv synes at dette var godt stoff. De resterende reportasjene blir fordelt på 2005
numrene. Vi har også en fotograf som har forslmt meg med bilder i det siste og dere har
kanskje allerede merket dere navnet Arild Nielsen.

Narjeg bringer på banen navn i forbindelse med god innsatts har det lett for å falle
utenom navn som kanskje aldri blir nevnt. Jeg tenker spesielt på det kjempedugnads
arbeidet som mange har vært med på i forbindelse med museet og møtelokalet. I den
forbindelse var det en som hvisket meg i øret- du må ikke glemme å ne'vne Ole Todnem
som har vært med på dugnaden over lang tid. Hele dugnadsprosjektet har vært en
innertier!
Bilutstillingen hos Hegre ble i år som tidligere vellykket. Det var så mye sperurende biler
atjeg har valgt å dele reportasjen i to deler. Igjen var det ildsjelene Kjetil Fuhr, Tor Inge
Fjermestad, Per Eiene, Andreas Auestad, Øyvind Nielsen og en del andre medhjelpere
som sørget for at arrangementet kom vel i havn.
Forsiden er denne gangen ment å gi en liten påminnelse om hvor kjekt det er å ha
gammelbildilla. Medlemmene tar ut på tur og fiir en mengde opplevelser, både vind i håret
og spennende kjøretøyopplevelser.
Under spalten "Gamledager" har jeg denne gang taft med bilder fra samme albumet til
familien Berge. Vi får se litt av hvordan ombordkjøringen til fergen foregikk på den tiden.
Og vi må ha med etnyttekjøretøy med dertilhørende brukere av denne 1939 Chevrolet
lastebil.
GOD JUL

Med hilsen RedaktØren
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ET PRAKTEKSEMPLARAV FORD ANGLIA I ORIGINAL STANI)
Tekst og foto: Kåre G. Sem

En
kjempesuksess
på norske veier

Henrik

Siste nytt fra Brestein

Sletteb Ø er eier av denne

Angliaen fra 1962 som kun er geff
53000 km. Bilen er det nænneste en
kan komme "original bil ". Du kan
nesten ikke se at den er brukt.

Rogalømd Biftnu,seilnd

Det er lagt ned mye
arbeide i å finne

bildemotiver som

L-8 1626 tilsier at den er førstegangs

kunne forstørres og
brukes til illustrasjon
ved de utstilte bilene.
Det er montert opp
atskilte båser til
tidsepoker. Per Eiene
har sett igjennom en

registrert i Stavanger.

mengde bilder

\ut'ffi:

.
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Angliaen ble produsert fra 1959 til 1967 og da var produksjonen passert en million bilei.
Bilen ble meget populær, også her i landet. I 1960, når bilsalget ble fritt i Norge, lå
Angliaen som nummer to på salgslisten etter folkevogna. Det er blitt sagt mye om
hvordan den skrådde bakruta ble til. Det skal vist ha seg så at da arbeidsdagen var slutt,
gikk arbeiderne hjem presis når fløyta blåste og den vanlige bakruta ble ikke satt på plass.
Der stod bilen med skrådd tak og slik ble ideen født. En av de første bilene Beatles kjøpte
var en slik Anglia- siden det fortsatte de å \i
mpelvis ble det også
bygget en mini på bestilling til The B

i

arkivene for å finne
de rette bildene.
Bildene limes på
løsvegger som har

blitt snekret av
dugnadsgjengen.

Til venstre på bildet står Ole-Petter Rosland, i midten Lars Petter Ianke og til høyre Jan
Victor Jakobsen. Disse tre har vært nøkkelpersoner i dette arbeidet. Helt til høyre en statist

Lotteri
Ole Christian står i spissen for en gruppe som skal få inn penger gjennom lotteri på
klubbkvelder. Det er alt avholdt et lotteri på klubbkvelden i September. Overraskelsen
var stor da kveldens kasse skulle gjøres opp - det var solgt for over 2 000,- kroner. Og
en mengde glade vinnere kunne dra hjem med gevinstene under arrnen.
Er du den heldige som har noe
Ta kontakt!

til lotteriet i form av småting

som kan

bli gevinster?

-

VKKWKffi ruKffiff*KpKruffi
Hjetp delesjefen å holde orden!
Delelag*'ffi

JH**iilj;å??:'å'.1å:"åff*1i"åi'.:",?J:il1ffif

:,iraseretmå

Når du har funnet den delen du ønsker, skriver du ned følgende på lappen:
type, nummeret, antall og hvilken eske eller hylle den er tatt fra.
Heng lappen på spikeren!
neresjeren
f,
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LMK Nytt fortsetter
Hovedregelen er at ny besiktigelse skal finne sted når l<1øretøy skifter eier. Unntak er når
selger kan legge ved kopi av forrige besiktigelse som dokumenterer at l<1øretøyet er
besiktiget i løpet av de siste 24 måneder før overdragelsen. Selger må også avgr skriftlig
erklæring om at l<jøretøyet er av samme utførelse og i samme tilstand som ved siste
besiktigelse. Kopier av begge dokumenter må vedlegges kjøpers søknad om LMKForsikring.

MER OM BRYLLUPSKJØRING
Du skal kunne bruke ditt LMK-forsikrede
kjøretøy i bryllupskj øring, fødselsdagsfeiringer eller andre arrangementer selv om
du får betalt for kjøringen. LMK har i løpet
av året fått flere henvendelser om detto, og
gitt til svar atI<1øretøy forsikret via LMK

SMÅNYTT E,LLERS
Denne Morris Minoren,
skulle jeg tro, vil være et
eksempel på hva som
kunne godtas av LMK-

ikke kan brukes til ervervsmessig l<1ørtng.

forsikringen.

Henvendelser til både klubber og LMK
viser at begrepet "ervervsmessig kjøring"
krever en næffnere forklaring slik at
misforståelser unnsås.

To dørs Minor L957
modell står blankpusset
og pyntet klar til å l<1øre
brudeparet fra Johannes

Ervervsmessig l<1ørtng er det samme som utleie av kjøretøy satt i system.
Bevisst satsing ph denne typen oppdrag gjennom annonsering eller via
medlemskap/avtale med en organisasjon eller gruppe som har til formål h
formidle/skaffe slike oppdrag er ikke godkjent. Skader oppstått i en slik
sammenheng dekkes ikke av LMK's forsikringer.
Derimot er en henvendelse til deg som privatperson eller via klubben om kjøring

mot et vederlag ikke å anse som ervervsmessig kjøring. De beløp som vanligvis
gis mellom privatpersoner som kompensasjon/betaling for pussing og polering
av en bil, venting i timevis utenfor kirke og foto graf i tillegg til etterarbeidet
som følger (riskorn, søle m.m.), er norrnalt ikke av en størrelsesorden som gJø,
at dette kommer inn under kategorien "ervervsmessig kjøring".
Bryllup og andre typer feiring der hovedpersonene ønsker å la seg frakte til
alters eller jubileumsarrangement er en glimrende anledning for det
motorhistoriske mrlløet h vise seg frem på. Festkledde jubilanter og brudepar i
flotte dresser og lekker silke og tyll er et syn som blir lagt merke til av alle
tilskuere - og spesielt dersom disse befordres i et standsmessig veteranl<1øretøy.
Det er klart at vi skal synes. Både til hverdags og fest! !

BESIKTIGELSE VED EIERSKIFTE.
Det har vært litt uklare rutiner på om det skal foretas besiktigelse av et l<jøretøy
som allerede er LMK-forsikret når k1øper er kvalifisert tll A få LMK-Forsikring.
Kan den eksisterende dokumentasjonen og de gamle bildene fortsatt brukes?

kirken i Stavanser til
fotografen.

for at
Egil Tveit bare måha åpen bil.

Jeg har en viss fornemmelse

Denne Buggyen er den tredje
rekken av åpen bil i hans
bilsamling.

i

Bilen er en I97A modell og er
bygget i Sverige. Utgangspunktet
for byggeriet er bunnplaten titr
folkevo gna.Motoren er på
l500cm3 og toppfarten deretter.
Karosseriet er i slassfiber lakkert

hvit.
Bilen kom til Norge 1 2002 og Egil
er andre eier i Norge.
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I tillegg til bilene var det invitert et firma som solgte verktøy. Og det klassiske utvalget av
modellbiler var på plass. Denne gangen var det gode priser på alt, og modellbiler til sterkt
redusert pris gikk unna som varmt hvetebrød.

var utstitt biler
Ferr aii,;' Mini' MofriS':o g

Det første vi så fra Gamleveien var, tradisjonen tro, brannbilen med heist stige og flagget til
topps. Nyttekj wetøyene som buss og lastebiler var plassert ute sammen med brannbilen.
Inne i hallen stod den ene muskelbilen etter den andre. Noe som publikum tydelig syntes
var spennende. Hegres egen samling av både biler med Wankelmotor og andre vanlige biler
fra femti og sekstiårene ga et godt innblikk i bilens utvikling.

Etter h ha stått krumbøyet over eskene med billige modellbiler var det å gå

igjennom tilbudet av moderne verktøy.
Spennende biler å beskue. Det var ikke så lett å fordype seg i hvert enkelt eksemplar,
men det var stor bredde i det hele. Jeg vil presentere flere av de utstilte bilene i
neste nummer og går så over til å presentere:

Studebaker 1934 modell3,5liter kjøpt hos Holst og Hauge i1934.

Bildet over er en Dodge Viper av ny årgang.
Ittedenfor kjenner vi igjen den Qpiske grillen
til Aston Martin og så av nyere årgang Og
nede til høyre denne klassiske Jaguaren.

Bildet over er en Dodge-,SRZ I0 pick up.

fortsettelse neste nummer
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LEIF SruRE HAR HATT BEHOV FOR Å SNTTN SEG DYPERE I]Y]Y I
GJE]YGESYSTEME]YE OG VIL GJER]YE DELE MED A]YDRE HVA HA]V FA]YT!
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FRA GAMLE DAGER:
Tekst: Kåre G. Sem

Venner

Vi fortsetter h gi dere
et lite innblikk i
familien Berges
fotoalbum fra bilens
barndom.

Gj enge-systemer og nøkkelvidder.

L- 10013 tilsier at bilen var
registrert utenfor Stavanger. Er
det en Chrysler ay samme
årsmodell 1921 som
klubbmedlemmet Sigurd
Frøland har? Legg merke til
veiens standard.
Nedenfor er kjØrer en
Chevrolet 193 I Om bord i
ferjen. Kjenner noen
ferjestedet igjen?

Litt historie.
Før forrige århundreskifte var det ingen standard for gjenger og boltestørrelser. Den
enkelte produsent laget sine egne skruer og bolter og muttere etter eget forgodtbefimende.
Men så kom Mr. Withworth som standardiserte et system for grove gjenger. Gjengene
hadde 55 grader flankevinkel.
Sammen med standardisering av gjengedimensjoner kom også en standard for bolthoder.
Denne standarden var basert på radius til sekskantens omskrevne sirkel, eller lengden
langs en av kantene i sekskanten. Dette gir nøkkelvidder som ikke er hele eller fraksjoner
av en tomme. Når det allikevel er angitt en fraksjon av en tomme på nøkkelen for eks
3/8 W, så henviser dette til boltens størrelse, dvs nøkkelen passer til en bolt med
gjengediameter 3/8". Noen år senere fant engelskmennene ut at de hadde behov for skuer
med finere gjenger enn de grove Withworth gjengene. De introduserte da et system med
fingjenger, også med 55 grader flankevinkel som kalles for BSF. De fant og ut at
bolthodene for de grovgjengede boltene virket store i forhold til den fingjengede bolten.
Derfor brukte de hodestørrelsen fra en størrelse mindre bolt. Det vil si hodet fra en 3/8
BSW ble brukt på enl116 BSF. Derfor er en nøkkel merket både 3/8W og 7116B3.

For å gjøre forvirringen komplett frnnes det to gjengesystemer til. Det ene som kalles
British assosiation (BA) er egentlig et metrisk system med gjenger fra 6.00 ned til
0,25mm. Gjengene er benevnt med et nummer hvor 0:6mm og25 er 0,25mm og de har
en flankevinkelpå 47,5 grader. Nøkkelvidden for disse skruene er angittpånøkkelen med
nummeret altså 0 BA for en 6mm skrue. Witworth nøkler passer ikke.
Det siste er et system brukt på sykler og motorsykler og kalles CEI (Cycle engineers
Institute). Her er gjengene en 60 graders gjenge og stigningen er forskjellig fra BSW /
BSF. Imidletid bmkes samme nøkkelvidder som for BSW / BSF.

Og så var det tid for spisepause.
De to herrene til venstre ser ut til
h være kledde for å sitte bak på

Det amerikanske systemet Unified threads fine og unified threads coarse (INF / LINC)
har nøkkelvidder some r fraksjoner av en hel tomme, og nøklene er merket med størrelsen
på hodet ikke diameteren på bolten. Det er dette som er årsaken til at Arne trodde det var
forskjell på en amerikansk og en engelsk tomme.

lasteplanen.

Antakelig er de høye karmen e tatt
i bruk for å frakte dyr ned fra
fiellet. Det ser ut tll åL være en

Tabellen

finner

du

på

Chevrolet 1939 modell.

side 14
10

11
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Beaulieu markedet i Bornemouth i England

Viking tokt 2004
Enhver anglofil har vel ett mål om å reise
England en gang i mellom. For noen
av oss har Beaulieu markedet vært en
drøm lenge. Når det i år endelig ordnet
seg var det som en 10 dagers tur,
arrangert fra østlandet. Hele turen var
lagt opp slik at vi fikk oppleve mye mer
enn bare delemarkedet.

til

Tekst og foto: Gunnleiv Vik

A*"ir"

fra Kristiansand Torsdag 9. september med fergen til Newcastle. Etter nærmere 60
å kunne strekke seg ut i en seng
Særklasse, manglet bare John Cleese og

mil med buss fra Newcastle til Bornemouth, er det ikke feil
over natten. Hotellet ble raskt kalt opp etter Hotell

i

I

irsdag kjørte bussen nordover igjen. Årets overraskelse ble en stopp

Nordsjøen. Muligheten til å gå berserk i souvenirbutikken var overhengende. Noen timers
stopp var alt for denne gang, litt mer buss og så kunne vi sjekke inn på ett nytt hotell. Denne
gangen i York.

Første dagen i York ble stort sett
brukt tit å bese denne historiske bven.
Ett besøk på National Railway
Museum, er å anbefaleo for dem som
har bare ett lite snev av interesse for
tog. Tid til å besøke Jorvik museet ble
det også.
Sj ekk registreringsnummeret på denne.
Bilen ble kjørt "fra l{orge til Sør Afrika på
femtitallet. Står i das på BMIHT, Gaydon

En ny by betyr også nye muligheter for
shopping. Besøket vårt falt sammen med ett
utendørs marked i sentrum. Mat og øI festival
eller noe slikt. Mange av markeds teltene
inneholdt mer spennende ting en mat.

Manuell.

"Hotell i Særklasse" hvor vi

Medlem i Gammelbilens Venner Finn
Gjesdat

fra Ålgård

i Gaydon på BMIHT

(British Motor Industry Heritage Trust). Her er det en mulighet for å se seg gjennom en
utstilling av biler som dekker mye av det som gjennom tidene har kommet fra øyen ute i

Andre dagen i York ble ennå en gang en
busstur, men denne gangen til Pickering. Fra
denne byen tok mange av oss damptog opp til
Goatland, også kjent som Aidensfield. Her
drev guttene pe e spilte inn mer film til TV
serien. Dette ble selvsagt beskuet av de store
masser med turister, som til enhver tid
kommer innom i denne byen. Gleden var stor
blant en til dels interessert tilhengerskare.

Damptog iGoatland (Aidensfield )

overnattet

ved bussen

Etter en rask frokost med påfølgende busstur til markedet var vi i gang. Dette er som å
til "Mekka" for en Engelsk bil entusiast. Over 2000 selgere å gå over, mye bra men
samtidig til tider noe dyrt. Sjansen for å finne noe man kan bruke er mye større her enn
hjemme. 2 hele dager i dette landskapet blir ikke glemt med det første. Selv om Hersey
komme

markedet er større var fangsten her mye bedre. Når man først er på dette markedet er det bare
å anbefale å ta en tur innom museet som ligger på området. Her kan man beskue mye rart fra
vanlige biler til Uri Gellers noe stafferte bil. Heldige med været var vi også, mye vind men
opphold helt frem til 2 timer før slutt siste dagen.
Etter 2 dager på marked ble siste dagen i Bornemouth tilbrakt inne i selve sentrum. En tur på
akvariet nede på stranden hører med. For noe strender stedet har å fremvise og hvilken park.
Shopping er også noe man kan drive med i byer, så også her.

12

Fortsetter neste side

En Engelsk Bitter på Aidensfield Arms er en
selvfølgelighet når man er i denne byen. Liten
koselig by forresten, på stønelse med Kvadrat.

Filming av nye episoder utenfor Scripps
garage i Aidensfield

l3

fortsettes neste side
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I3 Marked i England
fra
Noen timers vandring senere tok bussen av igjen, denne gang til Whitby, eo liten
fiskelandsby ute ved havet. Her ble atter tid til å se seg om og spise litt før turen ned til
York. Denne kvelden som var den siste på turen ble brukt til pakking og avslapping.
Fredag ble avreise dag opp til Newcastle igjen, før fergen tok oss tilbake til Kristiansand.
Fortsettelse

side

Turen som helhet må kunne sies å være vellykket. Etter
stemningen på bussen virket det som de aller fleste var
fornøyde med sine opplevelser.
Avslutningsvis må jeg benytte anledningen fil e takke vår
eminente reiseleder Martin Fælla på bilde til venstre for en
strålende utførtjobb. Håper at det ordner seg med tur til neste
år igjen. Lysten er der og deler trenger jeg hele tiden til min
samling av objekter.

bolt
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Andreas Auestad
Tor Inge Fjermestad
L:rar Helland

Spilehjulet

ÆF

NF
NF
NF

Tlf: 51 55 54 55

Per Eiene

NF
NF

Skare

Hallvard Nordahl

Utgis:4gangeriåret

Påskrevet
Standard

U

Utgiver: Gammelbilens Venner.
Klubbadresse: Postboks 3029 Mariero,4095 Stavanger, klubb faks: 51 58 79 9I

Gjengetabell fortsettelse fra side 10
Størrelse

Stvret består aY fØlgende medlemmer:

10,5

0BA

8,3
6,3
4,9

2BA

oppgis, samt at redaktør underrettes.
Redaksjonen pttar seg intet ansvar
for innsendt stoff. Vi forbeholder oss
retten til å forandre manuskripter.

4033 Stavanger
33 I 916 91 863
E-mail : olep.rosland@laerdal.no

1t2

Tlf: 51 51 0l

Ønskes innsendte bilder i retur må
disse merkes med dette.
DEADLINE nr. L- 05. Bladet skal
være ute i begynnelsen av April.

Foto: Egil Tveit, Nystølveien 8 B.

3BA

68A

Tlf.

Merking av

nøkkelvidde nøkkel
8,7 3/1685- 1/BW
11 ,4
1/4BS- 3/1 6W
13,5 5/1685- 1lAW
15,3 3/BBS- 5/16W
18,1 7/1685- 3/gW
21 ,0 1l2BS- 7 t16 W
23,5 9/1685- 1l2W
25,8 5/8BS- 9i 16W
5/8W

14

Boltstørrelse standard

118
3t16
114
5116
3iB
7116
112
9/16
5/B

WW
WW
WW
WW
WW
WW
WW
WW
WW

5

| s4 30 671916 23 522

Kontakt redaldøren hvis du er seint ute.

nøkkelvidde
8,7
11.4
13,5
'15,3

Bildet på forsiden er fra en pause rl<1øringen på vei til Seljordtreffet20A4.

18,1

Foto: Arild Nielsen

21,0
23,5
25,8
2B.O

t5

Returadresse:

Gammelbilens Venner
Postboks 3029
4095 Stavanger

B-blad
Chevrolet Van -Etter hva jegkan se må dette være
en 1958 modell? Bildet er tatt påt Ekebergsletta i Oslo.
Foto: Kåre G. Sem

JULE B O RD-,ST/K,Str,S,StrI/ T O RT SE TTE R ! ! !

Det blir også i år tradisjonelt julebord
på Quality hotel, Sola.
Søndag den 12. desember 2004 kl. 1500.

