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Bildet på forsiden er Fiat Spider fra
hegreutstillingen 2008
Foto: Kåre G. Sem

På s?#vtrmL:*rffi?ffif;# tånsdag e$*n 25 " ffir vi he${ryk ffiv dem kjente
ffivffiHltynmrffiffi Åshjtrffi? Hjeffi#å?e$. Fåffix? våå f?:rtmååm #trå3 Såm*
sptrffiffi*rad* tffitrffr.

Møf #ppl

SPILEHJULET 3 - 2OO8- organ for Gammelbilens Venner

SPILEHJULET 3 - 2008 - organ for Gammelbilens Venner

RedaktØrens ord
Hei igien aIIe medlemmer av Gammclhilens
venner !

Det har vært mye aktivitet rundt
gammelbilen og andre jubileum i
sommer. Jeg har ikke vært like
aktiv med h reise rundt å ta
bilder, men litt er det blitt. Men
det er liksom hegreutstillingen
som står frisktest i minne og blir
hovedtemaet i denne utgzlven av
Spilehjulet
Sommeren har vært et eldorado av arrangementer. Bare i Stavanger sclltnurr har vi hatt
100 års markering for den første lokalruten i denne delen av landet. 'l'ctt lirlgt av
Norsteam 2008 veteranbåfetival. Og vårt eget veteranbrannbil trefl. t)issc lrcgivonhetene
kommer ikke med i deffe nummeret, men vi har formodentlig I utgivclscr til lirr.lul.
Jeg har fatttatt en god del bilder fra hegreutstillingen og dere får selv sc dc hilcnc.jeg har
plukket ut. Det er ikke tvill om at dette faller i publikums smak for rckorde n tia i llor ble
slått. Vi regner med at det har vært innom ca 1700 med betalende og ikke bctalcnde
giester. Igjen sto det kø en time før vi åpnet om søndagen." Klassiker'en " likk også
profilert seg. Det er viktig åha et bilblad som gir dekkende reportasjer fia vårt distrikt.

Som dere ser i bladet har redaktøren kjøpt seg et såkalt

" lightprosjekt" Med det rnenes en

bil som kan komme på veie uten å plukke den helt fra hverandre, men ta en overhaling av
slitedeler og lakk. Vi ffir se om det er noen som kjenner seg igjen i min måte å gripe det an
på.
Jeg har også tatt inn utdrag fra et PV-magasin som jeg fikk tilsendt
om det treffer leserne.

stofffra.

Så får

vi

se

Dette nummeret har også sitt utvalgte bilbilde på side 5. Denne gangen klarte jeg igien
ikke å motstå å ta med 1956 Chevyen.

Med hilsen Redaktøren.
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Tekst og foto: Kåre G. Sem

Automobile ferieminner
Hver gang jeg skal på ferie eller tur et
eller annet sted sjekker jeg alltid på forhånd om det finnes noe gammelbilrelatert å se på dit jeg skal. Det kan være
musåer, deleforhandlere, treff eller utstillinger som er verd et besøk. Her er
noen bilder fra et par turer i år og i fiot.
Bildene under er fra National Museum
of Transportation i Dublin, Irland. Her
var det nyttekj øretøyer som ble tatt vare
på. I likhet med de statlig eide musdene
som skal ta vare eldre kjøretøyer her
hjemme, så var de økonomiske tilskuddene en vits. De fleste bilene var restaureringsobjekter, men noen ildsjeler
gjorde sitt beste med de midlene de

[Jtstilling av distriktet bilkle
I Hegrehallen på

Bildet over er fra ferie i Danmark sommeren
2007 . Jeg kjøpte nye støtfangere til min Renault
Dauphine av Henrik Stenholt på Sjælland.
Henrik kom ut til campingplassen og leverte
delene i sin 1959 Renault Dauphinoise varebil.

hadde.

Utenfor inngangen til luksus, hestekrefter
og bildesign, ble de besøkende møtt av
brannbiler, busser og nyttekjøretøyer

Igien ble det presentert et godt utstillingsprosjekt av Gammelbilens venner. Det hadde ikke
vært mulig å giennomføre dette uten ildsjelene og de trauste medhjelperne som til stadighet

stiller opp.

National Museum o/ Transportation harJde lokaler på
området til dette flrrtte slottet i Hrruth, nrtrd i Dublin.

701alls Aston Martin V8 rfiservert i Brav srtr

fir

Dublin.

Utstillingen var oppdelt i avdelinger hvor det startet med 3 T-forder, to i utstillingsstand og en i god
bruksstand. I samme avdeling kunne vi beskue kreativt oppbygd hot rods fra trettiåra. I andre enden
av lokalet var "amerikanere" fra femtitallet utstilt i all sin prakt. Rundt inngangen var Mercedes
representert med det flotteste fra femti og sekstitallet. Men Rolls Roys og Jaguar var også til stede i
all sin prakt.
I tillegg til dette var det ikke bare søte kaker som ble tilbudt publikum, men også mesterrøkeren var
på plass med stekt Ørret og laks i pølsebrød. Bli med inn og se hva lokalet hadde å by på!!l!!
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Utstilling av distriktet bilklenodier
W

WM
M

Her har vi T-forder i sin fulle prakt. Den
sorte må være en tidlig modell da denne
har den første utgaven av frontvindu.
Den blå er en 1927 modell med en
annen torpedofasong og vindu.
Og nederst to flotte coupeer som det er

i*e4,

.

W

lagt ned mye arbeide i for h

ww

fetil en slik

lakkfinish.

W

Lakseselgeren klar

,ffi

til å ta imot kundene

ffi

Kontrastens sjarm i bilens verden!
Men hver til sitt bruk,
Citroen gbølgeblikk varebil flankert av Mercedes
Benz 300- Adenauer 1955 modell 4 dørs cab. Oe
bilen i hvitt er en Roll Roys.

Vi må videre og j eg tar dere med helt
begynnelse, nemlig T-fordene! ! !

til bilens

8 Fortsettelse

side 9

9

Fortseffer i neste nummer

SPILEHJULET 3 - 2008 - organ for Gammelbilens Venner

Redakt Øren k1øper seg prosj ekt
Tekst og bilde; Kåre G. Sem
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Redak<tøren kj Øper prosjekt
Selgeren viser stolt frem prosjektet og spør om det var som forventet? Og der sto bilen akkurati den
stand som passet til prosjekt. Hvordan ser den ut inni?

Som redaktør har jeg ofte ønsket å, følge et restaureringsprosjekt. Det trenger ikke å være av den
sorten hvor en leier folk til alt og pløyer inn penger, nei et prosjekt som har sin bakgrunn i at den
bilen så grei ut. Kun et par måneder så er den ferdig og på veien. O keyl, noen år da.

Masse treverk. Treverket i fronten
var slitt. men vrØrt i original
stand. I dørene var treverket rundt
vinduene renovert og bra finish.

blant annet en Mercedes benz220s 1959 modell som ble.innkj øpt i 1974. Den sto ferdig
oppsveiset og grunnet i 1980. Alle skjermene var lakkert en gang. Mye av krommen var bra. Nå
i 2008 haddejeg bestemt meg for å selge den til noen som kunne giøre den ferdig. Jeg så det
ikke som realistisk å fullføre bilen innvendig med skyvetak og montering. Denne bilen som
hadde vært drømmen , som skulle stå ferdig 10 år etter innkjøpet var halveis ferdig etter 35 år!
Jeg har

Setene var omtrukket med
avtakbart trekk. Muligens dette
var skinn, men det får jeg
unders øke nærmere. Under

trekkene var det ett utslitt trekk
og under der igjen muligens det

Her en torsdag i september sto jeg på Sola med matadoren fullastet med material til hytta, men
jeg måtte bare inn på Megaen for å kjøpe med meg litt mat. Og der traffjeg en med samme dilla
som meg, men jeg hadde ikke snakket med ham på mange år. Jo han hadde en Cadilac 1960
modell under restaurering, men forresten så hadde han en riktig bil for meg. Oj!, en Mercedes
Benz220 s fra 1958. Den var restaurert for tredve år siden , men kom aldri ut på veien igjen. Og

fin innvendig begyntejeg å øyne at her var det logikk på
gang. Skjermene og krommen var blitt dårlige. Og den måtte lakkeres på ny .Jeg kunne jo bare
sette på mine ferdig skjermer og det meste av krommen hadde jeg. Motor og bremser måtte
selvfølgelig gjennomgås. Konklusjon - bilen måtte bli minl. Håp- få den på veien etter I år?.
Dette var ikke til å tro! ................BIi med i garasjen å se på bilen.

da han nevnte at den var komplett og

originale stofftrekket. Bilen virket
hel og grei innvendig.
Bilen var 1 00 % komplett.
Og så var det krommen da, De flotte originale
ekstralyktene var fullt brukbare, samt dette ene
støtfangerhjørnet. Resten av stØtfangerne var
ferdige. Krommen koster penger. Det kommer fort
opp i tosifrede tall, men her hadde jeg en fordel
som måtte tas med i vurderingen om kSøp.Jeg
hadde liggende så godt som nye midtre
støttfangerdel til både fremme og bak. Brukbare
hjørner og flotte store støttfangerhorn lå hjemme i
garasjen.

Og k:øp ble det!. I neste
nummer blir det mer om
hvordan jeg skal ta fatt pår
oppgaverl. .. . . ..FØlg med!! !!!!!
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Løpet phLørdag gikk giennom forskjellige
landskap både på asfalt og grusvei.

.' i,l.

Jeg har valgt ut noen biler som deltok på

treffet.
-l-il

høyre en nydelig Triumph.

Nederst

til høyre

et helt ukjent merke for

meg.

Til sjøormløpet var vi som vanlig

en god gjeng som dro i vei fra Algård fredag I l.

juli kl.

10.

Første stopp Sinnes med is og kaffe, så over fellet til Valle for mat. Noen kjørte over Hovden
Dalen og videre til Morgedal hvor det som vanlig var nydelig vær.

til

'l'ørres dro med seg rosemaltfat hjem, en
2. premie. Vi hadde uhell med 3 biler
underveis, men jeg tror de fleste kom vel
h ie

Litt

det

?

rn.
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Volvo PV Landstreffet på Byglandsfjord 2008
Lars K. Lunde medl.nr 00515 har sendt oss denne artikkelen fra PV magasinet som omhandler og
nevner de deltagerne fra distriktet som ble premiert. Disse var:
John Egelend l.premie "Åpen klasse", Kenneth Malmin 2.premie "Custom", Oddbjørn Tengesdal
2.premie "Volvo Duett 210", Arild Thoresen l.premie "Volvo Duett 445", Lars K Lunde l.premie
"Volvo PV 544"- Det var stort innhogg i premiebordet g\fra Rogaland.

Redaktøren har valgt ut deler av artikkelen pågrunn av plasshensyn
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FRA GAMLE, DAGER

Tekst: Øyvind Flatekvål
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SMÅFOLK PÅ MUSEUMSBES ØK
T'ekst&Foto: Øyvind Flatekvål

DIRDAL, 1927 z " Dirdal, 1927" var eneste teksten som stod på dette bildet.
Verken bilmerke eller personene på bildet er kjent, men tipper bilen er av
amerikansk fabrikat.
Mange er bekymret over forgubbing og liten rekuttering

til gammelbilhobbyen. For å

gijøre noe med dette må vi vise oss fram til de aller yngste også. Vi inviterte derfor bam
lia Kreativ barnehage på Bogaf ell til museet på Bråstein fredag 4juli. De ca.25 barna og
l0 voksne koste seg blant gamle biler. Brannbilene var selvsagt populære, og Tor Inge
stilte i brannmann-uniform og demonstrerte både blålys og sirener. Bama syntes det var
ckstra gøy at de fikk sitte i noen av bilene. I møtelokalet fikk de servert vafler, nybakte
boller og saft. Til slutt fikk de kjøre litt med radiostyrte biler på plassen utenfor. Vi fikk
rnange gode tilbakemeldinger fra barnehagepersonalet om det flotte museet som de ikke
visste om frafør. Så får vi bare håpe at barna går hjem og overtaler mor og far til å bli
med på museumsbesøk de også!
Til venstre: De
elektriske lekebilene var populære, og ble kjørt
i tur og orden.

RAPID OG AUSTIN: RedaktØren ble

nesten

litt våt i

Øynene når han så dette

bildet! Rapid lastebil og Austin A35 varebil, troligtatt i Sola en plass.

I6

Til høyre: Jenter
på tur i MU!

I7
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L,r{

Deler, kiøp og salg

35 ÅR$,rtiB[[.ng;h.l$irl ilt rtt"
m.*F{r,{,,{ffiK -luru r ?{}{}tl
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Tilsalgs
Buick Series 60, 4 dørs sedan, modell 67, til salgs.
Denne bilen er kjøpt ny i Stavanger. Bilen har vært registrert på nr. L - 152 oger
produsert i 5365 eksemplarer hvorav 194 stk. ble eksportert.
Bilen er i dag nedplukket og påbegynt restaurering, men det er langt igjen til den
ferdig. Den er nesten helt komplett hva deler angåLr.
Tolleiv Hølland. tlf. nr.: 51 54 93 07 eller 47 50 90 28
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Jeg har også mange dynamoer og startmotorer (nye overhalte) til salgs. I tillegg har
jeg mange støtdempere til forskjellige biler eller trenger du bremseband, clutch,
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Melding fra delesjefen på Bråstein!
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Hjelp oss med å beholde den ryddige oversikten på deler som er
registrert. Alle eskene som er nummerert finnes på pc-en i klubblokalet.
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Skriv ned i blokken på lageret eskenr. og nummeret på
delen(e) dutar, slik at vi far oppdatert lageret.
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fiærer, forstillingsdeler, hjullager, hjulsylinder, motorpakningssett, kamakselreim,
viftereim, lyspærer og div. andre bildeler. Jeg kan kanskje hjelpe deg.
Delene passer biler både fra 60-,70- og 80 tallet.
Alt er nye deler og selges billig!
Tofleiv Hølland, tlf. nr.: 51 54 93 07 eller 47 S0 90 28
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