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RedaktØrens ord

Det er blitt den 21.10.05 og det er ikke mer enn to
måneder til julen er over oss. Med den sporten vi
bedriver må vi ha lov å være misfornøyd med den
sommeren vi har bak oss. Nå skal det medgies at vi
til gjengjeld fikk en smak på sensommer i september
og nå i oktobero men det blir liksom ikke det samme
når kveldene blir såpass korte som de er i disse
månedene.

Vestlandstreffet ble arrangert av Bergen Veteranvognklubb i år og vi var en god gjeng fra oss
som deltok. Arrangementet var meget vellykket og bergenserne skal ha all ære og ros for et
meget vellykket arrangement. Det var kanskje særskilt hyggelig å ffi besøke MIL
bensinstasjonen som en gruppe Statoil pensjonister har restauret og ffi tanken lylt rncd
"forrektige" blybensin, - HELT GRATIS!!!|

LMK har inngått en avtale med et annet forsikringsselskap enn if.... Årsaken cr cne og alene
økonomisk, midlene som tilfaller LMK ved denne avtalen er større enn ved dcn gjclclende
aytalen med if... Det vil bli sendt ut en orientering og et tilbud til alle klubbens mcdlemmer
ved neste utsendelse av Spiletrjulet. Premiene i den nye ordningen er de sammc sorl nå, og
der skal være andre gevinster å hente ved å flytte sine forsikringer, men det overlatcs
selvfølgelig til den enkelte å takkeja til dette.

Vestlandstreffet kommer til å gA i mai neste år, nærmere bestemt den 20 og 21. Vi scr på
muligheten for å finne på noe spennende på fredag den 19. slik at vi kan trekke folk 1ia
Bergen og Haugalandet allerede denne dagen. Det er flere av oss som har opplevd at dette
skaper enda bedre kontakt veterankamerater imellom og de som velger denne måten å være
med på fir ennå mer ut av løpet. Vi har ikke fått endelig beskjed ennå, men den mest
sannsynlige datoen for Rally Tronåsen blir de 12 august.

FORTSATT GOD HØST!

'/i

srra&Rgs på

INNHOLD 3-2005

Tur

..............

til Ole Christian .........................

Nå er sommeren over og det meste av aktivitetene f,or oss
gammelbilvenner ute i friluft er avsluttet for i år. Med
det er nå muligheten til å sanke inn stoff redusert.
Spilehjulredaksjonen må da også hente tilskudd fra dere
andre. Og det siver inn litt bilder og stoff jevnlig.

I sommer var det Bergen som var samlingspunktet for veteranfolk av alle slag. Den store
veteranskips- og samferdselsfestival Nordsteam 2005 som gikk av stabelen 3. tll 7 . august
i Bergen. Her var det dampbåter og alt som hørte med til den tiden . Buss og bilfolket var
med i sin fulle bredde.
Og så var det Vestlandstreffet som gikk i fra Ulven flyskipe på Os. Spilehjulets utsendte
medarbeider var på plass og frkk taft en mengde bilder. Her var det stor bredde i årganger
og modeller. Og hvordan skal så alle disse bildene kunne presenteres i bladet. Jeg har
valgt å dele det på to utgivelser.
Ole Christian Simonsen inviterte til stormønstring på Hytta. Og det var stort oppmøte på
plassen ved rådhuset i Sandnes for å være med på turen. Det er tydelig at mange setter pris
på en utflukt silnmen med gammelbilvenner.

Ole- Petter Rosland har vært ute og reist i ferien og har sendt oss et lite reisebrev fra
Mallorca og forteller om sitt møte med en annen gammelbilsamler. Og hvordan han
opplevde det får dere se lenger inne i bladet.
Forsidebilde på dette nummeret synes jeg er spesielt. Det er ikke vanlig å ffi så god
mulighet til å ffi knipset et virkelig veteranbilde i farger som det jeg presenterer denne
gangen. For det er ikke fotografen som g1'ør innsatsen, men det er de personene i motivet
som skal ha æren.

I spalten "Gamledager" har jeg denne gang tatt med bilder fra satnme klubbmedlem og
viser litt fra en nyere tid. Slutten på femtiårene og inn i sekstiårene var en spennende tid
med tanke på at bilen ble mer og mer allemannseie. Samtidig har vi tatt med litt lett
blanding og trykker bilder av " ymse sort " som bare dukker opp.

øråstekl
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Hei igjen alle medlemmer av Gammelbilens venner !
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| Vestlandstreffet 2005.......................
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| Besøk

på

Mallorca

Fakta om

Klubben

2

8 og 9

. 12 oe

Redaksjonen tar imot ris og ros og etterlyser nyheter og info som kan være til nytte for
enhver som har gammelbildilla. Vær ikke seine om å ta kontakt med redaktøren når dere
har noe som dere vil dele med oss andre av historier eller bilder.
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Med hilsen Redaktøren
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BMW 2000 cs 1966 MODELL - EIER ODD JENSEN

Tekst og lirto: Kiirc G. Sem

OOO kjøpte bilen i Sverige i 2000 og har renovert
hele bilen. Den er utstyrt med en lrresylindret

på

120HK og doble solexforgassere.
Bilen er meget spesiell med disse fiontlyktene
som fikk navnet " slangeØyne ". Bilfolk var

motor

kun for eller imot denne designen. I 1969
endret fabrikken lyktene. Se på forskjermenes
opphøyning. Spenstig design i 1966.

SPILEHJULET 3-2005 - organ for Gammelbilens Venner
SØNDAG 21. AUGUST ARRANGERTE OLE CHRISTIAN FELLESTUR TIL
HOLMANE
Foto: Stein Roar Melin
Det hadde

mØtt opp 26 kjøtetøY og

en Harley Davidson ved Sandnes
rådhus for tur til Holmane.
Været var som Ole Christian hadde
lovet- strålende !

Turen frem til Holmane gikk over
gamle kjøreruter over Jæren. Først
til Folkvordveien videre Lea
Sveinsvoll og Skjæveland. Over
Øksnevad til Bryne. En riktig
landtur.

Fremme på hyttavar det å sette i gang med
grilling til de 55 som hadde tatt turen. Bildene får
tale for seg selv om den vellykkete utflukten

Interiøret med treverk og velur er verdt et syn. Bilen sett bakfra sier også litt om bilens
gjennomførte design. Men det kostet i sin tid- prisen var tre ganger en folkevogn.

AIDEIYSFIELD
Ett kollega av meg,

Jens

Brynie ,har vært i Aidensfield
i sommer og tok dette bildet.

Bilene sto parkert utenfor
Scripps garuge.
Fra venstre en Morris Minor
og så en kjekk mellomstor
Bedford fra ca 1960. Til høYre
en Austin A 40 som ble
produs ert fra 1959.
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AVGIFTER OG POLITII(K

. STATEN OG OSS
Vår hobby har en rekke utfordringer endt opp i Finansdepartementet eller
Vegdirektoratet i viktige saker som personskadeavgift, urettferdig
formuesbeskatnirg, skilt m.m. Savnet etter en statlig institusjon som ved disse

f#ffiffiffiffi ffiw..$ffiffi#ffi

henvendelsene kunne støtte våre ønsker og krav har vært merkbart.

18. august hadde LMK og Norges

FORSIKRING FOR 1VIANGE
Det er nå allment kjent at samarbeidet mellom LMK og finskeide If opphører
01.01.2006, og at LMK fra dette tidspunktet vil kunne tilby bedre
forsikringsalternativer enn If til de aller fleste klubbmedlemmene. I forbindelse
med de pågående forhandlinger om hvem som blir ny samarbeidspartner på
forsikrirg, henvender mange klubbmedlemmer seg til LMK med ulike innspill.
Svært mange av disse ønsker forsikringstilbud for flere I<1øretøygrupper enn i
dag.

LMK arbeider med planer om A utvide dagens tilbud for il ffi skreddersydde
forsikringer som passer for klubbmedlemmer med for eksempel ombygde
kjøretøy. Følg med på LMK's sider i Norsk Motorveteran og www.lmk.no for
oppdatert informasj on.

Det som er klart er at medlemmene i LMK-tilsluttede klubber vil få lave premier
på alle typer forsikringer. Hus, bil, hytte, ulykke m.m. Skadestatistikker viser at
vi som har en genuin interesse for å bevare kj øretøy, også generelt tar vare på
det meste - bedre enn de fleste. Og det betyr at premiene for oss kan settes
ytterligere ned.

Slik det ser ut nå vil klubbmedlemmer med LMK-forsikret kjøretøy senere i høst
få tilsendt et brev inneholdende en fullmakt for overførrng av din eksisterende
kjøretøyforsikring (helforsikring, blivende klassiker, Iager, restaurering og
oppstilling) fra If til LMK. Da er det bare å underskrive fullmakten, og legge
denne i den medfølgende frankerte og forhåndsadresserte returkonvolutten som
følger med.

If gir seg sikkert ikke uten sverdslag, og vil trolig komme med et godt alternativ
til LMK Forsikring i en overgangsfase for å holde på forsikringstageren lengst
mulig. Men store selskaper som If er dessveffe mer kjent for å skru opp prisene
etter hvert for å tjene mest mulig penger på deg. Dette er jo også noe av grunnen
tll at vi var nødt til å forlate If. Tilbudene ble stadig dårligere i forhold til andre
forsikrings selskaper.
LMK har klart h holde premien fast på 3951385 kroner. (Biybuss/lastebil fra

1983,

MC fra 1997) LMK

ønsker mer kontroll over forsikringen

tilrettelegge denne for klubb-medlemmene, og ikke for lommebøkene
av forsikringsselskapene. Og dette skal vi klare å få til!

fortsetter side

til

for

Kulturvernforbund

LMK og Kulturvernforbundet mener at statssekretær Gjerløw forsto at det
var nødvendig for oss å komme inn under Kulturverndepartementets område. I
tillegg ble det snakket om hvilke endringer i regelverket myndighetene kan
vurdere slik at det blir bedre og enklere for entusiaster å arbeide med bevaring
av motorhistoriske I<1øretøy .
Samtalene om type tilknytning og politisk støtte skal fortsette utover høsten, og
resultatene skal vi fortløpende informere om.
Både

FÅ SKADER
Per 10 august er det meldt inn få skader som hører inn under LMK Forsikring. Det kan selvfølgelig hende at det

kommer inn noen t løpet av de nærrneste ukene, men så langt ser det ut

til h ha

gett riktig bra.

Rapporter fra de ulike

treff ogIøp som styret og sekretanathar

få*t tyder også på

at oppslutningen har vært god, og at gjennomførtngen av affangementene har
skjedd på en tilfredsstillende måt. (se egen omtale for Norgesløpet).

FIVA
FIVA's generalforsamling

gåx

av stabelen i Parts 26

-

30 oktober. LMK

vil være

representert med to eller tre personer. Det vil også med de andre nordiske
landene bli diskutert saker av interesse i forkant av generalforsamlingen.

DELELAGERET TIL ANDREAS ER STAPPFULLT AV RESERVEDELER!!!!

Til Salgs/gis bort---- Har noen bruk for veteran grassklipper 2 takt motor som
gir lyd som en gammel saab. Kontakt redaktøren.

h

eierne

KOPI AV BILDER TATT AV REDAKTØREN I SPILEHJULET-ønsker du
kopi av bilder i bladet kan du ta kontakt med redaktøren

7

et møte i

Kulturdepartementet med statssekretær Berit Øksnes Gjerløw og en rådgiver.
LMK tok opp behovet for hha et fast kontaktpunkt i statsforvaltningen nhr saker
av betydning for den motorhistoriske bevegelse må diskuteres. I tillegg Ønsket vi
il høre i hvilken grad vi kan påregne støtte fra Kulturdepartementet når andre
departementer er involverte i disse sakene.
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Det skjer ofte uforutsette ting med bilene og
her på bilde trlhøyre er Hallvard Nordahl i full

VeSTLANDSTREFFET

sving med taktekking på sin Cadilac La Sale
1928 modell.
så var starten gett og løpet var i gang. De
første bilene kommer majestetisk til syne rundt
svingen og vi fhr bare nyte billedgalleriet.

Og

Tekst og foto
av Spilehjulets

(t

utsendte

medarbeider

ili

0

Kåre G. Sem

I

åt't,'ut Bergen veteranvognklubb arrangør av Vestlandstreffet. Løpet startet i Os og foregikk
ytre deler av Stor -Bergen og ble avsluttet nord for Bergen sentrum. Og som viktig er, ble
været bra. Det var lagt inn en del bilaktiviteter hvor det også inngikk lunsj underveis. Det var
lagt vekt på at selve kjøreturen skulle gi opplevelse. Og på kvelden var det løps og BVKjubileumsfest på Fløien.

i

Bilde

1 er en Studebaker President 1930 og

Da jeg ikke var med på selve festen og premieutdelingen vil jeg prøve å formidle det spekteret
det var av gammelbiler på treffet. Alt i ferjekøen i Arstvågen fikk jeg den første kontakt med

videre

til bilde 2 en Buick

eammelbiler.

Og her på bilde 3 kjenner vi igien bilen
formannen i Gammelbilens Venner.
Mercedes Benz I70 sb 1952

1937 modell.

til

Gammelbilens Venner var også
representert med denne flotte Bentley

IV 19s2

Vel fremme på lJlven i Os var det å ta imot
bilene som meldte sin ankomst. Jeg for min del
sto klar med fotoapp aratet for å fange opp
innrykket av I<1 ør etøyer.
Jeg forsto fort at her ble det mange veteranbiler

fra før krigen som skulle beskues. Og her ble det
mange biler som vi i Stavanger ikke ser til
daglig i vårt mtljø. Over på neste side blir det å
få med seg oppstart og utkj Ørrng fra Ulven.
8

fortsettelse i neste nummer

MK
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Siste nytt fra BråLsteln

FRA GAMLE, DAGE,R
Tekst : Kåre G. Sem
Bildene er utlånt av Stein Roar Melin

Foto og tekst: Kåre G. Sem
Ragala nd BiltwÅsentn

Tidlig i vår var det innbudt til fest for deltakerne på dugnads

Vi fortsetter med h ta dere med tilbake i tid,
giennom bilder venner og kjente finner frem.
Denne gangen presenterer vi enda noen biler
fra før krigen - nemlig Opel

på, museet. Formannen takket alle for innsatsen. Det
ble giort ekstra stas på de som hadde giort en ekstra innsats i
dugnadsperioden. Ikke alle av de som skulle hedres var til
stede. De av disse som var til stede fikk en gave med
inskripsjonen: Takk for dugnadinnsatsen på Bråstein 20032004

arbeidet

at bilen var et slags samlingspunkt for familien. Det øverste
bildet er fra 1963 hvor familien lener seg godt til rette inntil en Hanomag. Karosseriformen
er spesiell. Den ligner både på folkevogn, Tatra og Mercedes med hekkrnotor.
Mercedeskapslene forvirer litt, men det er en Hanomag.

Det går igjen fra den tiden

Opelen på bilde til venstre er
en Olympiamodell som ble
produsert i perioden 1936

.

Det var god mat
og drikke til
dugnadsfolkene
som hadde møtt
frem.

-

Grillen er etter min
mening litt gammeldags for den
1937

tiden. Den var utstyrt med en
fire sylinder motor på til
sammen ca l200ccm. Dette er

Her mottar Hallvard Nordahl, til venstre i
bilde, gaven for dugnadsinnsatsen

Eivind Edvartsen og Lars Petter Ianke
mottar gaven

en Cabriocoach.

Hva tid bildet er tatt
vet jeg ikke, men jeg kan tenke
meg langt inn i femtiårene.
Registreringsnummeret L-3 5 3
tilsier at den hørte hjemme i
Stavanger kommune

Opel Olympia 1936-37

Lttt størce enn Olympiaen var
Super sixen på det underste

bildet. Denne ble produsert i
tidsrommet 1931 -1938. Motoren
var her som navnet tilsier en
sekser på til sammen ca 2400
ccm. Karosseriet på denne har
fefi med seg en litt mer
moderne grill, men det var vel å

i forhold til
olympi aen, h ha frittstående
lykter.

gå bakover i tid

Opel Super Six 1937 -38
10

Fra vestre: Finn Gjestdal, Hallvard Nordahl, Karluf Soma, AndreasAuestad, Tor Inge
Fjermestad, Øyvind Nielsen og Hallvard Nordahl. Måtte frem å motta påskjønnelse.

STOR UTLODNING PÅ NOVH,MBERMØTE IIIIIII
Ta med sevinster
11
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BESØKHOS

ANT'i,'PÅ

MALLORCA SOMMEREN

med 4-5 liters

2005.

volum.

Lyden fra disse bilene

fantastisk

Tekst og foto Ole Petter Rosland

og må

oppleves! Samtidig
Da familien var ph Mallorca denne sommeren tenkte jeg at jeg måtte benytte
anledningen å besøke min venn Antonio Batle Manresa. Det er nå fem år siden
mitt forrige møte med Antonio og bilene hans. Jeg ringte ham en torsdag og
spurte om jeg kunne få komme på besøk. Han sa da at fredagen passet bra. Vi
avta\te kI.17. Fredag ettermiddag leide jeg en sykkel og syklet de 4-5
kilometrene ut fra
Cala

slet både med styring

kjøreturene, som jeg aldri
vil glemme, viste Antonio
meg en miniatyrbil i skala
I:4 som hadde laget til sitt
barneb arrr. Bilen var drevet

sammen med sin
svenske kone Brit

noen av bilene
hans. Til min store
oveffaskelse ville
han gjerne ta ut to
av perlene sine: En

unik kremfarget
Delage 1933 D8
Sport (nederst) og
en spennende blå

og

er fra 1948 er det nok stort
sett 30-ta11s teknologi i den
også. Etter de fantastiske

hvor Antonio bor

kom fram ble jeg
meget godt mottatt
og servert en kald
ø1. Gjett om den
smakte! Antonio
virket fornøyd med e fe besøk av en bilgal person som ham selv. Ved tidligere
besøkhadde vi kommet en hel delegasjon, men i dag var jeg helt alene.
Sannsynligvis var det dette som gjorde at Antonio denne gangen kom med tilbud
om en kjøretur med

de

giring. Selvom Talbot'en

Millor til

dagen, ca.35 grader
i skyggen. Da jeg

er

ganske tunge e kjøre. Det
var helt tydelig at Antonio

Costa de los Pinos,

Marie. Det Yar
svært varmt denne

er
bare

av en elektrisk motor og var utseende-messig en tro kopi av en Loryc, en
bilmodell som tidligere ble produsert ph Mallorca. "Lekebilen" hadde en
fantastisk kvalitet og finish. Antonio har nok lagt ned mye tid og penger i den.
Etter en rask omvisning i resten av garasjen, trakk vi inn i biblioteket. Det var
nok fornuftig, da det her var air condition og mer levelig enn ute. Antonio er
meget opptatt av bilhistorie og har tusenvis av blader og bøker. Han kjøper mye
av dette på Internett. Han viste meg et par originalbøker om biler og bilkjøring
fra forrige århundreskifte: 1897 Manual Pratique du Conducteur d'Automobiles
og 1899 L'Automobile theorique & pratique.
Antonio har over lang tid jobbet med A skrive historien om bilproduksjon på

Mallorca. I tillegg til Loryc-bilene ble det også laget endel motorsykler der.
Antonio regner med at han er ferdig med å skrive historien om et års tid! Han
har fttt tak i alle de originale loggbøkene fra fabrikken som viser hva som ble
produsert opp gjennom årene.
Antonio har mange andre biler også, hovedsakelig Delage-biler fra l9A9 og opp
tllz.verdenskrig. Det vil imidlertid ta for mye plass å fortelle om alle bilene her.
Antonios interesse for Delage startet med Rally Mallorcar 1971. Da startet ca.10
Delage. Antonio oppdaget Delage og har siden vært en ivrig samler av dette edle
franske merke.
Den kremfargede Delage 1933 er en unik D8 Sport med karosseri tegnet av De
Villars i Paris. Bilen var utstillingsbil for Delage på Parissalongen i 1933 ! Bilen

1948 (øverst). Vi
I<1ørte først en tur med Talbot'en og deretter med Delage'n. Begge disse bilene
har Antonio restaurert selv til et meget høyt nivå. Turene gikk til et par fine
steder ved sjøen der det lot seg gJØre il ta noen bilder av bilene. Bilene er meget
store med store motorer. Delagen har en rekkeåtter og Talbot'en en rekkesekser

til Spania i 1945. Antonio mener det må ha vært en politiker eller rik
forretningsmann som tok den inn siden det i prinsippet var umulig å ta inn biler
fra utlandet på den tiden. Dette gialdt fram til 1950-ta11et. Antonio ventet i20 ttr
pe e fA kJøpe bilen fra tidligere eier på det spanske fastlandet. Bilen er restaurert
av Antonio selv. Denne bilen er perlen i Antonios bilsamling.
* Slutt ***

12

13

Talbot Lago fra

fortsetter neste side

kom
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r,nTr

besthr av følgende medlemmer:
Stvret
./

BLANDING

I

kjenner sikkert igjen bilen på bilde under' Helt riktig t! Det
De med de" grønnebilene
krigen. Det spenstige med bilde er at det er talti fart av
i
slutten
produsert
er en Jeep
Den tøffå jinta smiler til fotografen. Fotografen er Bård Sætre og bildet er Iatt i 1994

"

I.'0rman:

Leif M Skare

Ncstfbrmann
Sekrctær

Hallvard Nordahl

Kasscrer:
Styremedlem:

Ole Chr. Simonsen
Øyvrnd Nielsen

Sty re m edlem/delemester

Per Eiene

:

Museumsbestyrer RB:
M useumskasserer RB:

Andreas Auestad
Tor Inge f,ermestad

Lwar Helland

Tlf:
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Redaktør:
Kåre G. Sem, Losbåtveien 6
4056 Tananger

Tlf: 51 69 95 34 I 90 77
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ksem @ stav an ger. kommune. no
Layout, redaksj onelt stoff.

ETTERTRYKK: tillates hvis kilde
oppgis, samt at rcdaktør underrettes.
Redaksjonen pårtar seg intet ansvar
for innsendt stoff. Vi forbeholder oss
retten til å forandre manuskripter.

Redaksjonskomit6:
Og hva har vi her? Jo Kristianias
første drosjebil. Merket er Clement
1908 modell. Motoren er På to
sylindrer.

I

1908

fikk Oslo sine to første

automobiler. De tok 4 passasjerer og
grunntaksten var 40 øte. Og det holdt
som betaling for 800 meter og siden
kostet det 1 0 øre for hver 4oo meter.

Alt i i

19 12 hadde

drosjebiler og

byen

i 1915

1962

,50

år

i ettertid hadde Oslo 900

l4

4033 Stavanger

Tlf: 51 51 01 33 l91 69

Ønskes innsendte bilder i retur må
disse merkes med dette.

18 63

-mail olep. roslan d@laerdal. no
Foto: Egil Tveit, Nystølveien 8 B,

E

DEADLINE nr.4- 05. Bladet skal

4027 Stavanger
Tlf. sr s4 30 67 I 91 62 35 22

være ute i begynnelsen av desember.

Kontakt redaktøren hvis du er seint
ute.

I0

100 stYkker.

faste og 200 reservedrosjer og hvor mange har de i dag?
Bilen p-å bildet er en god representant for datidens designere, åpen kalesje for de som vil ha detog innilukket for de åndre. Sjåføren fikk greie seg uten dører, men har da tak over hodet.

|

Teknisk spalte, annonser.
Ole-Petter Rosland, Heiamyra 10 B

Bildet på forsiden er fra Vestlandstreffet 2005. Foto: Kåre G. Sem
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