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Redaktørens ord
Bladet du leser nå er årets tredje av
Spilehjulet, og etter sommeren er det
som vanlig en del reportasjer fra
treff og turer i bladet. Jeg vil rette en
stor takk til de som har bidratt med
stoff, både til Odd Arild Sundsteigen , Eivind Edvartsen og Gaute
Svindland som er faste skribenter, og
til Leif Skare og Rune Omarstrand
som deler sine gammelbil-opplevelser med oss i dette nummeret. Alle
disse bidragsyterne sørger for at vi
får et medlemsblad med variert stoff.
I begynnelsen av september skjedde det en tragisk ulykke ved
Rjukan hvor 5 personer mistet livet da en veteranbil traff
fjellveggen. Dette er en alvorlig påminnelse for oss om hvor
sårbare vi er i våre gamle kjøretøyer. Mange veterankjøretøyer
har en-krets trommelbremser, og uten sikkerhetsbelter, støtabsorberende rattstamme og deformasjonssoner er sikkerheten
langt fra dagens standard. Vi må først og fremst holde
kjøretøyene våre i god teknisk stand, og ferdes forsiktig og
defensivt i trafikken.
Det samme gjelder med bruksbilen i det daglige, ta en ekstra
sjekk på bremser dekk og lys nå som høstmørket og været er
her.
Hvis du har stoff til neste nummer av Spilehjulet så er deadline
9.november. Ha en fin høst!
Øyvind
Forsidebilde: Japansk superbike, Kawasaki Z900
Foto: Gaute Svindland
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Formannens ord
Hei alle gammelbilens venner!!!
Jeg skrev sist gang at været ikke varer evig,
men her tok jeg nok feil. Hvilken sommer
det har vært, nesten 3 måneder uten regn,
det blir nok lenge til vi får oppleve dette
igjen. «Best ever» veteran sommer.
Vi har hatt to store begivenheter siden sist. Vestlandstreffet med sine 70 kjøretøy og åpning av Rogaland Bilmuseum. Begge deler var store suksesser, fantastisk
godt mottatt Vestlandstreff, Rogaland Bilmuseum med
storslått åpning med masse folk og nydelig vær.
Et kjempe stort takk til hele arrangements komiteen for
Vestlandstreffet, og spesielt til de bedre halvdeler (da
mener jeg damene) for deres innsats i en ellers mannsdominert hobby.
Grillfest ble det i juni med topp deltakelse og god mat.
Vi har ellers arrangert årets Minneløp med rekord deltakelse, reportasje i neste utgave av Spilehjulet.

Vi har også fått ferdigattest på museumsbygget slik at nå
driver vi helt «lovlig». Vi etterlyser mer medlemmer som
kan være med å gjøre en innsats med billettsalget på søndagene. Det fler vi blir så blir det ikke så mange ganger på
hver enkelt. Det blir også ikke så mye slitasje på de få som
i dag må gjøre dette.
De har begynt på utkjøring av innholdet i kjelleren, så her
håper vi at det skal være mulig å snart begynne på dugnad her. Her vil vi også trenge folk til dugnad.
Med gammelbil hilsen

Odd Arild

VI BESØKER VEGMUSEET I DIRDAL 23/9
Vi er også dette året invitert inn til Dirdal og sesong
avslutning for Vegmuseet. Vi kjører felles inn til
Dirdal med avreise kl 1015 fra Rådhuset i Sandnes,
de som kjører direkte kan hekte seg på i Oltedal. Vi
håper på like bra deltakelse som det har vært de
siste årene, det vi si over 60 biler.
For mer informasjon kontakt Odd Arild på mobil
45416436

NYE MEDLEMMER i Gammelbilens Venner
•
•
•
•
•
•
•

Gaute Simonsen, Hommersåk
John Olav Løkstad, Kleppe
Linn Løkstad, Kleppe
Sondre Løkstad, Kleppe
Kim Løkstad, Kleppe
Ove Braut, Varhaug
Ottar Lutsi, Sandnes

•
•
•
•
•

Karsten Grødeland, Orre
Kjell Bjørnsen, Kleppe
Fridtjof Eide Solberg, Kleppe
Hans V. Stangeland, Randaberg
Per Harald Hauge, Stavanger

Vi ønsker alle nye medlemmer hjertelig velkommen
og vi håper at vi ser dere på våre arrangement.
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Tekst: Odd Arild Sundsteigen Foto: Ruth B. Bø - Leif A. Skare

I år var det vår tur til å arrangere Vestlandstreffet. Vi hadde lagt det
opp til å bli samme helg som vi skulle ha åpning av Rogaland Bilmuseum. Arrangements komiteen hadde lagt opp til et meget flott og innholdsrikt løp i fantastiske omgivelser, fra høyde til hav.
Det var ca. 70 biler som stilte til start på Bryne denne lørdagsmorgen.
Vestlandstreffet tjuvstartet med aften cruising allerede på fredagen
med god deltakelse.
Lørdagens løp var lagt med en 12 mil flott tur og 4 innlagte poster.
Lunsjen var lagt til flotte Kvalbein på Brusand i en gammel låve fra
1700 tallet. Starten var fra Kverneland Bil sitt anlegg på Bryne hvor
de hadde rigget til med kaffe og wienerbrød før start. Per Nysted fikk
sendt bilene ut sammen med en liten informasjon om bil og fører.
Værmeldingen for helgen så nokså dyster ut tidlig i uken, men idet fredags programmet startet sluttet regnet og sol var meget fremtredende
de neste dagene.
Det var mange flotte ord om ruten og opplegget fra de deltakende biler, her har komiteen gjort et meget bra arbeid. Det ble delt ut premie
til de tre beste i løpet, pluss mest tidsriktig antrekk og lengst reise til
løpet. Lørdagen ble avsluttet med festmiddag inne på et ominnredet
bilmuseum, meget flott atmosfære ble dette.
Søndagens program for de som ønsket det var et besøk på TS museet
på Tjelta. Stafettpinnen for Vestlandstreffet ble sendt videre til Haugaland Veteranvogn Klubb for løpet i 2019.
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1.plass Kåre Slettebø

2.plass Aage Svendsen

3.plass Johanna Nilsen

Lang rekke veteranbiler ut mot havet

Festmiddagen i museet

Fra post 3

Nydelig 1954 Ford Consul

Målgang på Særheim
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ÅPNING 11.AUGUST 2018

Tekst: Odd Arild Sundsteigen

E

Stor samling av to hjulinger

ndelig var dagen kommet, vi skulle åpne vårt
nye bilmuseum på Særheim. 3 år var gått siden vi måtte stenge dørene på Bråstein. Mye hardt arbeid har gått med til å få et slik flott museum opp å gå.
Det har blitt mange lange dager og mye bekymringer underveis. Vi har vært så heldig at vi har hatt en flott kjerne av dyktige dugnadsfolk som har stilt opp enten det
passet eller ikke. Flere av de frivillige har vært med på de
to foregående museer som vi har hatt, så nå håper vi at
det er siste gang vi trenger å bygge nytt, det er jo tredje
gang som teller.
Det har blitt mange dugnadstimer, ca. 8000, for å få det
ferdig. Gratis har det jo ikke heller vært, ca kr 800000,har gått med, men det har jo vært en god investering for
klubben. Vi har fått oss et meget flott og brukenes møtelokale med plass til ca. 90 personer, stort kjøkken og toaletter.
Vi var så heldige at vi hadde fått tidligere samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og varaordfører Hovland i
Klepp kommune til å stå for den offisielle åpningen. Begge holdt flotte taler med hilsen til alle de frivillige som
hadde gjort det mulig å få bygget et nytt bilmuseum.
Vestlandstreffet hadde lagt målgang til Særheim og deltok i åpningen, her var det mange flotte biler og mange
som var kledd i tidsriktige klær. Museet ble tatt godt
imot av de fremmøtte på åpningsdagen.
Mottakelsen så langt har vært veldig positiv, mange godord fra de besøkende. Det er også en stor reportasje
over 6 sider fra museet i siste utgave av Norsk Motorveteran
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Ole Chr. sitt Troll
Sissel sin flotte MGA
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Geir sin nydelige Dodge

Bryne Brannvern sin bil

Panorama bilde

Godt med folk på åpningsdagen
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I anledning Motorkonvoi 2019 vil vi benytte anledningen til å utvide denne med 3—5 dager. Normalt så har vi stort sett hver sommer reist til Danmark med klubben. Denne sommeren vil vi slå sammen to fluer og lage en klubbtur som forlengelse til Motorkonvoien 2019. Vi tenker oss da at vi tar
en sving innom Sverige på turen fra Lillehammer for så og ta oss videre til Vestfold/Telemark for så
og enten ta ferje fra Langesund til Tananger eller at vi kjører over heiene og havner i Sandnes/
Stavanger. Vi har akkurat startet planlegging så detaljer og videre program vil komme i neste utgave
av Spilehjulet. Har dere innspill/ideer eller gode forslag så gi oss beskjed. Vi er åpne for alle forslag
og ønsker å sette sammen en tur som de fleste vil like og å være med på.
Forslag kan rettes til Trond på mobil 48364170 eller Odd Arild på mobil 45416436
8
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Gammelvala 2018
Hva er dette for noe? På nettsiden blir det omtalt som en uke med hvordan livet var i
gamle dager. Dette blir arrangert årlig på Bruskogs Hembygdsgård, 20 km øst for
Arvika. Vi hadde tenkt oss en tur gjennom Finnskogene på vei til Arvika, men da jeg
oppdaget at det onsdag 25/7 var veterandag med ca 500 deltakende kjøretøy ble ruta
snudd. Opplevelsen startet på vei inn til parkeringen, når så du sist en Volvo PV
cabriolet på veien? Eller plastbilen Volvo P1900 cabriolet? Jeg hadde en av hver bak
meg. For en trio! Volvo V40, P1900 og PV cabriolet.

Tekst & Foto: Rune Omarstrand
Det var mye kjekt å se på utstillingen, og jeg tror at minst 100 av
bilene kom fra Norge. For å glede Ole Christian tok jeg et bilde
av en 1958 Mercedes 220S Coupe, mens Per Nysted får et bilde
av en etter min mening «over restaurert» 1929 Chevrolet. En
1919 Lancia var et nydelig syn. Fantastisk! Det var også et
«hembygge» fra 1949. En mekaniker laget i 1949 en bil til sin
datter, hun er i dag 87 år. Bilen brukes til noen treff hvert år, nå
av hennes barnebarn. En som kjente familien mente at
mekanikken kom fra en før-krigs Austin 10. Noen rynker på
nesen når du sier Hillman Minx. Grå, kjedelig britisk. En rød
1934 Hillman Aero Minx gir et helt annet inntrykk.
Det var gamle traktorer, smie, radiomuseum, motorsager,
sagverk og stasjonær motorer i flertall. Etter 3 timer i 32 grader
var vi forsynt og mettet på inntrykk, men et besøk her anbefales.
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Snart klar for tur til Normandie
Tekst&Foto:Gaute Svindland
En god kollega av meg er over
middels interessert i krigshistorie og
militære kjøretøy. Han har brukt
flere år på å restaurere og rigge sin ‐
1942 Willys Jeep. Alle detaljene her
fasinerer.
Originalt brannsluknings apparat,
feste for våpen. (han har det
originale maskingeværet som skal
være på toppen, men folk reagerer
så voldsomt når han kjører med det
på at han monterer den bare ved
utstillinger o.l.)

Han har også denne Harley Davidsen
750 som er original med mange
artige detaljer.
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Snart klar for tur til Normandie

Bil: Willys Jeep GPW 1942 mod.
Motorsykkel: Harley Davidson WLA 750 1943 mod.

I 2019 er det 75 år siden slaget i Normandie. Det blir
markert med et helt spesielt jubileum.
I løpet av sommeren 2019, vil Normandie feire 75årsdagen for ”D-Day” og slaget ved Normandie. Det vil
bli en enestående samling av arrangementer som setter
fokus på og minne oss om denne tragiske perioden av
verdenshistorien.
Hendelsen vil bli minnet med militære parader,
fyrverkeri, fallskjermhopping, en gigantisk piknik,
konserter og militære aktiviteter.
Den 5. juni 2019 vil ca. 250 menn og kvinner gå ombord i et fly i Storbritannia,
akkurat som 75 år siden, og fly over den engelske kanalen for å hoppe inn i de
historiske ”drop” sonene i Normandie. De vil ha på seg allierte uniformer fra 2.
verdens krig og hoppe i militære fallskjermer.
Så dersom du er krigshistorisk interessert og ikke har planer for neste sommer så er
vel dette et godt reisetips?
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Den 31.05.2018 tok fire medlemmer med sine respektive ut på gammelbiltur til et løp i
Tsjekkia. 2x W113 og 2x W123 Coupe.
De som var med var Oskar og Margit Finnesand, Jostein og Gerd Reianes, Einar og Gunn
Helland og Leif og Brit Skare.
Turen var planlagt fram til den 17.06.2018, med deltagelse i løp i Mladá Boleslav den 7-8-9
juni.

Vi hadde første gammelbilstans hos CC-Cars i Ans sør for
Viborg. Han hadde som alltid en hel mengde biler for
salg, men den mest interessante denne gang var kanskje
denne

Vi overnattet første natten på stranden i et
sted som heter Langballig vest for Flensburg
og med utsikt til Sønderborg i Danmark. Lørdag startet med en kort etappe på besøk til
Jürgen Swoboda i Kalleby. Jürgen er en hyggelig fyr som driver profesjonelt restaureringsverksted med alle faggrupper dekket
med ansatte karossrimakere, mekanikere og
sadelmakere, han har alltid noen spennende
biler på gang. Her er det et par eksempel, en
SLR som riktignok er en replika, men 300S
Roadsteren er en bil han har restaurert fra
bunnen av og fargen er en originalfarge Erdbeer metallic (Jordbærmetallic) slik den ble
levert i California i 1955

Samme dag var der Classic Motor Days på Flugplatz Hungriger Wolf i
Hohenlockstedt like i nærheten av Itzehoe. Dette viste seg å være et
arrangement vel vert et besøk. Det var en stor samling gamle publikumskjøretøy parkert inne på eget område, det var tivoli og opptreden i tillegg til alt det som foregikk på banen. Flugplatz Hungriger
Wolf er den eldste flyplassen i Tyskland og fortsatt i bruk som småflyplass og med et aktivt veteranflymiljø. Det ble kjørt løp i mange klasser både med tohjulinger og biler, og det ble ikke spart på gassen!
Bildet er fra «pitten».

Fra Hohenlockstedt gir turen videre til overnatting i Rosengarten like
sør for Hamburg. Søndag skulle det nemlig være den årlige Oldtimerutstilling og samling i Freilichtmuseum Kiekeberg. Det viste seg å være
en svært så trivelig dag med masse kjøretøy plassert rundt inne på
museumsområdet som var et museum i likhet med vår Maihaugen
men med bygninger stort sett fra 50 – til 150 år gamle.
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Fra Freilichtmuseum Kiekeberg gikk turen til Celle for overnatting, vi ankom Celle i på ettermiddagen og fikk med oss severdighetene i middelalderbyen før det
ble god natt hos Caroline Mathilde (hotell)
Mandagen var turen lagt til Wolfsburg, vi hadde jo
Speil i museumstaket
er ikke dumt!

Porsche paviljongen

Ponton Rometesch av
Johannes Beeskow på
VW understell

Autostadt innepå anlegget til VW var absolutt verdt et besøk selv for oss ikke VW frelste! Museet dekket bilens
utviklingshistorie med mange spennende kjøretøy. De som glimret med fravær var alle de andre Tyske konkurrenNeste overnatting hadde vi i Magdeburg siden målet dagen etter var Zwickau med sitt Horch museum. Dette
museet dekker bilhistorien i Zwickau som var hovedsete for Horch og siden Audi for så å bli Autounion med innlemmelse av DKW og Wanderer. Etter krigen ble dette produksjonsstedet for Goggo og Trabant og den spesielle
støpeprosessen for hardplast bilen ble vist i detalj.

Stor variasjon i utvalget på Horch museet i Zwickau.

Etter museumsbesøk i Zwikcau gikk turen til Oberwiesenthal Tysklands høyestliggende by, den høyeste toppen rundt
byen er 1240moh. Byen ligger på grensen til Tsjekkia og dagen etter gikk turen til Mlada hvor løpsarrangementet
fant sted. Turen gikk med en stans i Karlsbad som det het i vår oppvekst, men som nå heter Karlovy Vary. En by med
lang historie som badeby og absolutt verdt en stans.
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Bohemia Rally 2018 var et imponerende løpsopplegg. Det gikk
over 3 dager og vi kjørte ca 500km til sammen. Rutene ble kjørt etter
Road Books, en for hver dag, og de besto av ca 50 sider med instruksjoner. Det var lagt inn etapper med fartsmåling hvor det var om å gjøre å
regne ut gjennomsnittsfarten på forhånd og kjøre etter stoppeklokke.
Snittfarten var stort sett mellom 20 og 30 km/t og det er vanskelig å
holde langs etter landevei, eller på løpsbane for den del. Hver kjøretøy
ble utrustet med en tracker og arrangøren kun til en hver tid følge alle
kjøretøyene og kunne ilegge straffe punkt dersom du brøt fartsgrensen
eller andre trafikale bestemmelser, Det var mange kjøretøy med som er
et sjeldent syn her hjemme. 70 deltakende kjøretøy + 10 som stilte i en
egen klasse utenfor FIVA arrangementet, Det var første gang det var
deltakere fra Norge og Einar dro av gårde med prisen for lengst kjørt
distanse, han bodde jo lengst fra ferja i Risavika!!

Løpets eldste deltaker,
80 år kjører nesten
likegammel BSA med
sidevogn

Aero fra midt på 30dve
tallet

Gerd og Jostein i god driv.

Einar og Gunn med premie for
lengst kjørt!

Løpet var svært godt organisert med en drøss med postmannskaper ute i løypene. Lunsj ble servert fredag og lørdag i
restauranter i de to vendepunktbyene Litomêrice og Hradec Krâlové, og det va festmiddag med premieutdeling på lørdagskvelden. Da fikk vi vite at borgermesteren lånte ut politi og brannmannskaper som postmannskap!! Så det var ingen tvil, interessen for kjøretøykultur var meget høy i Mladá Boleslav som for øvrig er produksjonsstedet for Skoda.

Søndag gikk turen videre mot nord neste overnatting var planlagt like nord for
Dresden med besøk på Porselenmuseet i Meisen dagen etter. Turen gikk på
Deutsche Alléen Strassen som det er milevis av gjennom hele Tyskland og de
er merket på gode kart . Vi hadde en stans i Glashütte for å besøke Deutsche
Uhr-museum. Byen Glashütte dreier seg stort sett om produksjon av ur, både
historisk og nå.
Begge disse museene var vel verdt et besøk og turen gjennom Erzgebirge
(kildefjellene, det var mange sølvgruver her i tidligere tider) var en naturopplevelse. Fra Meisen gikk turen nordover til neste overnatting i Hafen
Hotel i Rheinsberg, som ligger i den sølige enden av et naturområde som
ofte kalles Europas Amazonas, noe få mil nord for Berlin.
Hafen Hotel i Reihnsberg
14
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Fra Rheinsberg gikk turen gjennom Mecklenburg Vorpommern til Inseln Rügen. Vi hadde bestilt to netter på Schlosshotel Ralswiek for å kunne ta Rügen,
Stralsund og ikke minst Hitlers ferieparadis for tyske arbeidere i Prora i Prorer
Wiek i nærmere øyensyn.
Schlosshotel Ralswiek,
4 stjerner på rekke.

Torget i Stralsund

Oskar, Margit og Gunn på
stranden i Prora

Fem blokker hver på en kilometer lengde, i 6 etasjer, inndelt i små leiligheter og med
felles bespisning og dansesal i hver etasje. Bygget som feriehjem for tyske arbeidere
midt på 30 tallet. Kom ikke i bruk før den røde arme inntok stedet i 1945 og som brukte det som kaserne gjennom den kalde krigen.
Nå er anlegget under renovering til nye flotte leiligheter, priser mellom 2000 og 6000
Eur pr kvm.

Fra Rügen gikk turen med ferge fra Sassnitz til Trelleborg, vi overnattet i Slagelse
på Sjælland, Videre dro vi til Sophiendals Slotshotel i nærheten av Silkeborg.

The white cliffs of Rügen

Siste dag var vi innom på Jydsk Automobilmuseum i Gjern. Samlingen til Aage
Lauring med 160 utstilte kjøretøy som viser i alt 85 bilmerker, forblir imponerende selv etter hans bortgang.

Noen av Aage Laurangs biler

Litt vondt i et hjullager etter 370mil

Termovifter er noe dritt!
De fire stjernene oppførte seg eksemplarisk. Vi tilbakela 0ver 400 mil, og selv om
Einar fra tid til annen måtte ta på seg gynokologhanskene, Jostein kjørte fra tanklokket sitt i Dresden, midlertidig erstattet med en ølboks (en tom sådan), men nytt levert av en Mercedesforhandler i nærheten av Rheinsberg, Oskar måtte feste venstre
støtdemper framme halvveis på turen og jeg fikk lagerlyd i fremre hjullager etter
370 mil, noe som ble fixet med tilførsel av nytt fett, så hadde vi ingen utilbørlige
hendelser.
Tror det var en grønn Tuborg,
holdt igjen den verste gulpingen!

Hilsen Stjernegjengen på utflukt.
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FASCINERT —

AV

V O LVO
Av Eivind Edvartsen

Det sies at hobbybilen man som oftest
ender opp med er enten familiebilen en
vokste opp med, eller drømmebilen man
hadde som liten. Sikkert mye sant i det,
og for undertegnede er nok den første
påstanden et faktum.

På det nye museet på Særheim henger det et frontstykke
på veggen som et jakttrofé, her er historien bak.

Til venstre: Bildet som var i Stavanger Aftenblad september 1977

Min eldste bror som da var 18 skulle ta utdannelse i Luftforsvaret, vi var på vei til Lutvann
Vi skrur tiden tilbake til 1966, hele familien som
utenfor Oslo. Minnene om denne bilen og turen
består av mor, far, fire unger og en liten hund
sitter som spikret i minnet.
var på vei østover i en splitter ny lysegul Volvo
Amazon herregårdsvogn, den hadde grønne
Gromme greier
seter, og i baksetet lå en Philips kassettspiller
med en Beach Boys kassett, og hver gang melo- Min søster som nærmet seg atten snakket stadien ”Sloop John B” kom, så skråle alle ungene dig om Volvo PV, en i vennekretsen skulle visstnok ha en slik. En dag på byen kom en blankpo”I wanna go home” til refrenget.
lert rød PV opp Nygata, og i framsetet satt hun, i
Lengslene ble ikke hørt, og vi stoppet på Trobakvinduet var det et STP merke. Det var grommøya utenfor Arendal, her blir teltet forsøkt slått me greier.
opp. Ei diger tønne med noen titalls kilo diverse
Etter et par år ble min bror utplassert på Andstålstenger endte opp i en fektekamp som resulterte i et stativ som teltduken ikke passet på, øya, han skulle være der i hele tre år, og han
på den todelte bakluka satt jeg og min lillebror hadde behov for en bil. Det var snakk om å
på 3 år og spiste knekkebrød med brunost, jeg kjøpe en PV, og en grå forkommen ble tatt hjem
på prøvetur. Det eksisterer to historier om samvar da åtte år.
me hendelse, og den jeg husker var at min mor
kalte bilen en skramlekasse. Det endte med at
min bror overtok Amazonen og reiste tilbake til
Andøya med den. Etterpå kjøpte min far en hvit
145 herregårdsvogn.
En sommer min bror hadde permisjon hadde
han vært innom i Sverige og handlet doble SU
forgassere, hos Nisse Hedlund hadde han funnet en kamaksel som visstnok het NH48. Det
var hvasse greier, og en 12 åring ble vitne til at
både topp og radiator ble fjernet for at kammen
skulle byttes. Toppen skulle visstnok være preparert på et flyverksted på Andøya, og det var
en grom lyd ut av to tommers røret bak. Slikt
gjør inntrykk på en liten bilinteressert kar. Så
skulle bilen testes og det bar ut på sørsia av
Forus, nærmere bestemt Löwenstrasse.

Gamle minner

Bånn gass
Jeg var tildelt en luftmadrass som laget flatbrødlyder da den ble brettet ut, madrassen låt
som ei lekk sekkepipe og luktet noe ubestemmelig, luftpumpa som gryntet som en gris avgikk med døden etter å ha blitt tråkket i hjel,
dermed ble jeg bevilget et grønt baksete i en
herregårdsvogn som soveplass – det var himmelsk.

Et vræl kommer fra de doble SU forgasserne,
det skriker i dekka, mens betongplatene slår
fortere og fortere i Koni demperne. Speedometernåla kryper til høyre og alt blir rødt, betongplatene høres ut som et stakittgjærede i det
speedometernåla kryper ut av askebegeret.
Turteller nåla passerer over rødfeltet og inn på
det sorte. I det grønne baksetet sitter to gutter
på 7 og 12 år uten sikkerhetsseler, og var mek-

tig imponert, begge ble hekta på Volvo etter
dette. Og i kjølvannet av denne turen fulgte hele
23 Volvoer.

Min første Amazon
Det var jo ingen tvil om hvilken bil jeg skulle ha
da mopeden var solgt. Min mor likte ikke fargen
på bilen jeg kom hjem med, som var en slags
uoriginal grisegrønn-turkis farge. Det betydde
fint lite for bilen skulle plukkes ned og lakkeres.
Etter om lag en uke var gårdsplassen, kjelleren
og gutterommet
fullt av deler. En
nabo la fram en
påstand om at
dette får Eivind
aldri sammen
igjen. Toppen
ble høvlet flere
millimeter, større ventiler satt
inn og kanalene
polert. To doble
Webere skulle
sørge for at det
ikke ble pusteproblemer.
Det hadde gått
rykter om dette prosjektet til en annen nabo
som jobbet i Aftenbladet, og en dag sto det en
journalist på døra.
Noen få måneder etter sto bilen nylakkert i gården, og naboen måtte bite i seg påstandene.
Bilen endte sine dager i et forrykende regnvær i
ei grøft på Forus året etter.

På ’an igjen
Nå hører det med til historien at det ble abonnert på flere svenske bilblader i sin tid, og nå
skulle søta bror se at det ble ombygget biler
over kjølen også, dette var i 1978.
En Volvo 142S, som muligens var en av de aller
første som kom til landet i 1966 byttet eier.
Igjen ble kjeller og gutterommet fullt av deler.

To plastmodeller ble modifisert, og det ble tidlig
klart at bilen skulle være sort med gullstriper,
den skulle ha en Pontiac inspirert front. I VDO
katalogen ble alt som var av instrumenter krysset av, og det må jo legges til at dette var på
den tiden jeg hadde flydilla. Noe så uvanlig som
en kjørecomputer ble handlet inn, den var en
strømsluker som tappet batteriet på to døgn,
derfor måtte bilen ha to batterier, ett i reserve.
Hekkspoiler ble laget i stål, skjermer lagt ut,
nedfelte antenner, soltak satt i, vindusrammene
kuttet, elektriske vinduer og speil, ja stort sett
alt ble endret. En fignurlig alarm skulle sende
varsel til en liten mottaker i lommen.

Nååå… koss går det?
Mens prosjektet pågikk har ikke tall på alle de
gangene kamerater stakk innom i garasjedøra
og lurte på hvordan deg gikk. Mange verdifulle
timer forsvant i bare prat, og til slutt ble garasjeporten tapet igjen med sort tape slik at lys ikke
skulle slippe ut. Det var for så vidt greit for nå
slapp jeg besøkene og snøføyka inn på gulvet.
Jeg avtjente verneplikten på Sola Flystasjon og
var i den heldige situasjon å ha turnusordning,
fritiden ble benyttet i garasjen hjemme. Så ble
bilen slept ut til Sola Sjø hvor jeg fikk låne et
lakkeringsverksted, mange liter kostbar akryllakk var kjøpt inn for dagpengene.

også før den ble fullstendig hellakkert. Bilen hadde jeg i 12 år før
den ble solgt til en ”samler” som
skrotet bilen etter et par år. Synd,
for det var en rustfri bil med en
nummerert sølvplakett på dashbordet, bilen kunne ha vært gøy og
hatt i dag.
Det er kun et bilkjøp jeg har angret
på, og nå det sto en Opel Zafira i
gården, jeg kunne sikker fylt hele
medlemsbladet om diverse reparasjoner og en gitt jordfeil på denne
bilen. Den ble den første og siste
Opelen jeg kjøper.

Amazon V8
En perifer venn ringer meg en dag
og vil ha noen råd om trimming av
Amazon, og tilføyer på slutten av
samtalen at det helst skulle ha
vært en V8. Hvorpå svarer jeg at
han kunne stikke innom å se på et
prosjekt jeg har stående som ikke
var til salgs. Da han gikk hadde
bilen byttet eier, og nå hadde jeg
ikke en eneste Volvo, det var krise.

Ruten på Sandnes

Dagens onsdagsturer gir visse
assosiasjoner til 80 tallets treff på
Det var blitt auRuten hvor jeg var ofte innom en
gust 1982 og
sen lørdagskveld. Som oftest ble
Volvo custom
det noe bilprat oss sjåfører melombygningen var
lom. Og her var det en kar med en
klar, målet var
heller uvanlig Amazon, det var en
Vallåkra treffet i
123GT, liggeseter, GT-ratt, overdriSverige. At bilen
ve, osv. Tanken om en rød 1970
ble lagt merke til
modell var sådd, men det viste seg
skal ikke stikkes
at disse var sjeldne som hønsetenunder en stol, og
ner. Selv røde 70 modeller begynte
det ble artikkel i
å bli vanskelige å oppdrive. Tanken om å bygge og så like fin ut so da den var ny.
Bilsport og Aktuopp en 123GT replika med riktig utstyr var plantet for snart 40 år siden, og denne ideen gir seg Enda en rød Amazon
elt.
I flere år har jeg vært på markeder, og etter
ikke.
Bilen var egentlig
hvert klart å samle nesten alle delene som
jo for fin til
trengs til 123GT drømmen. Det hadde også gått
En
femfarget
rød
Amazon
vinterkjøring
rykter om at jeg hadde to GT-ratt, og en dag
En
dag
for
11
år
siden
sto
en
annonse
på
finn,
så nå ble
ringer en kar som var på jakt etter et slikt ratt,
det
var
en
vanlig
rød
121
for
salg
på
Stord,
den
Amazon numhan hadde kjøpt en forkommen 123GT på
så
noe
forkommen
ut
under
snøen
i
sine
fem
mer tre i rekKlepp. Jeg stusser fortsatt på om det var den
forskjellige
rødfarger.
I
mangel
på
noen
annen
ken handlet.
rød 70 modell handler jeg bilen og setter nesen
Det varte jo
hjemover. I Bømlafjord tunellen begynner bilen
ikke lenge før
å få opp temperaturen og en vidunderlig lukt av
denne skulle
morkne gummimatter og våt hamp brer seg i
lide samme skjebne som forgjengerne, og ble
bilen. Flott akkompaniert av tikkende ventiler
plukket ned i et hønsehus på Jåsund. Den fikk
og en girkasse som stadig hopper ut av tredjeen Rover V8 motor, servostyring og soltak. Det
gir. Dette var nostalgi på høyt plan, og en blir
meste var på plass, men så treffer man ei
dame, og dermed var fokuset på helt andre ting hensatt til ungomsåra da en fartet ut til dansene på Jæren.
som hus, familie og unger.
Dagens tre Amazoner, to røde 70 modeller og
Amazonen blir slept hjem i carporten i påvente Men det går tregt, selv nedoverbakke, bremse- en 1965 modell.
ne bak henger og felgen var blitt så varm at den
av en garasje og bedre tid.
knapt kunne berøres. I en rundkjøring på Tasta
jeg fikk se en gang på slutten av 70 tallet. Kabråstopper bilen med et brak, den vil ikke framDegradert til familiebil
ren hadde en nyrestauret rød 70 modell han
Costom Volvoen var blitt familiebil, og vintersal- over, og så settes den i revers, med ett nytt
skulle selge, kanskje denne kunne bli en snartet setter sitt preg, etter 17år sendes den til de påfølgende brak, og så kan ferden fortsette.
vei til en 123GT? Etter flere uttalelser og nøye
evige spikermatter.
vurderinger så ble siste Amazon ”fredet” og
En sort Amazon
definert som ”verneverdig”. På loftet ligger en
En Volvo 240 har overtt oppgaven som familie- Da denne femfargede var kommet hjem ytret
bil, denne var en av Rieber Thorsen 50 jubijeg et ønske om en bedre rød 70 modell, og en eske med GT-deler som er dobbelt så mye verd
leumsmodeller, den fikk arve turbofelgene og
dag ble jeg tipset om en sort firedørs. Nå var jo som det jeg ga for det femfargede restaureen B21 turbo motor som aldri fikk plass i 140
ikke denne rød, den hadde ikke to dører, og den ringsobjektet. I garasjene står tre Amazoner, og
i gårdsrommet en 850 og en nokså ny V70. Det
Custom bilen. Nok en gang blir bilen delvis ned- var heller ikke en 70 modell. Men jeg falt plaer en god følelse å ha tilstrekkelig med Volvoer
plukket, det ble satt i originalt soltak i denne
dask for denne bilen som aldri var rustsveiset
å velge i.

Vallåkra
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Japanske ”super-bikes ” i Rogaland

Tekst & Foto:Gaute Svindland

Da Honda lanserte sin CB 750 Four i 1968 utsatte
Kawasaki sin lansering av Z serien, og i 1972
begynte produksjonen av den største og kraftigste
japanske motorsykkelen på markedet. Motoren var
fire sylindret 4-takter med doble overliggende
kamaksler og motorvolumet var øket til 903 ccm
som ga 84 hk. og en toppfart på 210 km/t.
Det var bare MV Agusta 750 som hadde doble
overliggende kamaksler på den tiden, men prisen på
en MV Agusta var over dobbelt så høy som
Kawasaki Z1.

Z900 og Z1000 er etter min mening en av de fineste motorsyklene som er produsert. Da jeg så disse på 1970 tallet var de nokså
sjeldne. I senere år har prisen på disse steget og flere sykler er bruktimportert til Norge. Disse to på bildene er bruktimportert og er
nærmest i ny stand. Den brune på bildet under er en 75 mod. Og den grønne er 76 mod. Begge er brukt importert for et par år siden

Honda skulle svare på dette med en enda større sykkel, en 6-sylindret 1000 ccm som
ble kalt CBX 1000. Den var gigantisk med 6-sylindere i rekke og med en ytelse på
105 hk og toppfart på 225km/t. Første generasjonen ble produsert fra 1978-1982.
Andre generasjon kom i 1982 og ble etter det jeg vet ikke solgt ny i Norge, men
flere sykler er bruktimportert i de senere år og det finnes flere i Rogaland. Sykkelen
har betegnelsen CBX 1000 Pro-link. Det betyr at den har en stor progressiv støtdemper bak i stedet for 2 på sidene. Kåpe og spesielle tasker ble standard.

Sykkelen på bildene er en Honda CBX prolink 1984 mod. som er importert fra USA.
Den skal få en full gjennomgang i vinter
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Referat Styremøte 4.september

TERMINLISTE FOR RESTEN AV 2018

Møtested: Særheim
Tilstede var: Trond G. Rasmussen, Odd Arild Sundsteigen, Steinar Ødemotland, Arnt Frode Michaelsen og Aage Svendsen.
Referat fra sist styremøte opplest og vedtatt.

SEPTEMBER:

Aktiviteter siden sist:
Medlemsmøter: 29 Mai, 36 mann, foredrag om Classic
carfinder. 26 Juni, Grillfest med godt oppmøte.
Aktiviteter: Spilehjulsløpet 2 Juni, 12 kjøretøy møtte. Minneløpet 4 August, 24 kjøretøy møtte.
Vestlandstreffet 10-12 August: Ca 70 biler møtte, vel gjennomført og gode tilbakemeldinger. Ca 30 tusen i overskudd.
Medlemsmøter/arrangement Våren/sommeren 2018:
Medlemsmøter: September/Oktober, foredrag om Cadillac. November, årlige utloddingen.
Tur til vegmuseet: 23 September avgang fra rådhuset på
Sandnes sammen.
Grøtfest: Har ikke funnet dato enda.
Julebord: Har ikke funnet dato enda.
Delemarked våren 2019: Muligens i først halvdel av Mai.
Jubileums markering GBV 45 år: Lager til en enkel markering ved ett medlemsmøte.
Sommertur: Kjøre Motorkonvoien 2019, pluss legge til en
ekstra rute etter ent løp. Kommer mer info.
Medlemslokale/museumslokale/Særheim:
Hvordan har det gått til nå: 230 betalende til nå, pluss ca
120 på Vestlandstreffet.
Inntekter museum: skal medlemmer betale inngangs penger?: Har innført en redusert pris for medlemmer, 50,for medlemmer og 75,- for ikke medlemmer.
Personer til billettsalg: Sender ut en liste på hvem som
evnt kan tenke seg å bli med.
Renhold: Muligens leie inn noen til å vaske, venter på pris.
Dugnader kjeller/ kjellermester: Trenger noen til å være
ansvarlig.
Alarm: Skal ha alarm i utstillingslokalene, henter inn priser.
Annonsering/Reklame: Har satt opp forskjellige forslag til
reklame, muligens sette opp skilt fra hovedvei.
Regnskap/økonomi:
Status til i dag: Kontingent 136.000,- og tipping ca 14.000,.Skaffe flere inntekter: Har sett på sponsorpakker, leie
ut lokaler til møte for klubber, leie ut i kjeller osv.
Eventuelt:
Neste styremøte: Har sett på muligheten for å ha styremøte før ett medlemsmøte.
Egne arrangementer må det legges opp til en startpris slik
at løpet ikke går i underskudd.
Steinar, referent.

•

22.september: Høstmarked Ekeberg, Oslo

•

23.september: Fellestur til Vegmuseet i Dirdal

•

25.september: medlemsmøte kl 19 på Særheim

OKTOBER:
•

30.oktober: medlemsmøte kl 19 på Særheim

NOVEMBER:
•

25.november: julebord Sola Airport Hotell, påmelding nødvendig

•

27.november: medlemsmøte med utlodning kl 19
på Særheim

DESEMBER:
•

8.desember: julegrøt kl 14 på Særheim

ETTERLYSNING
Vi er på jakt etter en person som kan ta
seg av anvaret med å få vår «flotte» kjeller klar til bruk. Arbeidet består av: innkalling til dugnad, fordele jobber, se til at vi
har rett verktøy tilstede og klargjøring av
kjeller til lagring, verksted, boder etc. Det
hadde vært kjekt om vi hadde fått fatt på
en person til dette slik at vi kan komme i
gang med å få kjelleren opp å gå.
For mer informasjon kontakt Odd Arild på
mobil 45416436 eller på mail

post@gammelbilen.no
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Returadresse: Gammelbilens Venner,
Postboks 3029 ,
4095 Stavanger

Nytt fra styret

