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Styret består av følgende medlemmer:
Forrnann:

Thompson Tlf: 51 52 13 29
Tlf: 51 62 48 92
Tlf: 94 67 06 40
Leif M. Skare
Tlf: 51 55 54 55
Marit K. Voll
Tlf; 98 80 94 26
Andreas Auestad Tlf: 51 67 41 45
Tor Inge Fjermestad Tlf: 90 69 32 56
Livar Helland
Tlf: 51 48 45 28
Per Eiene
Tlf: 51 58 79 97
R.oger

Ole Chr. Simonsen
Øyvind Nielsen

Kasserer:
St-vremedlem:

Styremedlem:
Styremedlem:
Styre medlem/dele m e ste r :

Søndagsbemanning RB:
Kasserer RB:
PR:
lJtgiver: Gammelbilens Venner.

Klubbadresse : Postboks 3029 Mariero 4095 Stavanger

Møtested for vinteren avholdes på Holiday Motel på Gandal. Samme klokkeslett.

Hilsen Roger

OPPLAG:325 Eks.

Ole-Petter Aareskjold
Raunabakken 4 A 4306 Sandnes
Tlf: sl 66 15 08 I 92 01 46 91
E-mail op. aareskj old@rl, telia"no
Layout, redaksj onelt stoff.

Utsilcten her er fantastisk o{erl ser fa}tisk over til Prekestolen på andre
siden av fiorden. En god rast før vi dro videre til Songesand som ligger
like ved Lysefiorden. Veien hit ble byed for en 10 - 12 å$ siden i.f.m
utbyggingen av Lyse . Før den tid var folk avhengige av båt. Absolutt en tur å
anbefale for klubben.
Til tross for dårlig vær, deltok 15 biler på turen til tltstein Kloster i
august. Heldigvis klarnet det i løpet av dagen og det ble en vellykket
utflukt som bør gjentas.
Takket være Kjetil Fuhr og "hans mannskap" ble Kongepark en 12. og 13.
september en kj empesuksess.
Så lenge været holder vil Cab & Co fortsette å møte hver onsdag på
Shellstasjonen på Bryne, H. 19:00.

SPIIEHJULET
Redaktør:

Vi kan se tilbake på noen fantastiske maneder med godt vær og hjemme hos oss
er MGAen blitt flittig Un/CQ{flukter - det være helger eller bare ettermiddager.
Sist søndag tok vi turen &rst fil/Fosmark på Forsand.

DEADLINE NESTE NR:
01.

1

I "99

ETTERTRYKK: tillates hvis kilde
oppgis, samt at redaktør underreffes.
Redaksjonen patar seg intet ansvar
for innsendt stoff. Vi forbeholder oss
refien til å forandre manuskripter.

Redaksjonskomit6:
Ole-Petter Rosland

Heiamyra l0 B
4033 Stavanger
Tlf: sl 57 07 33 I 91 69 L8 63
E-mail olep.rosland@laerdal. no
Teknisk spalte, annonser.

Ønskes innsendte bilder
disse merkes med dette.

Egil Treit

i retur må

FORSIDE

Nystøiveien 8 B
4027 Stavanger
Tlf: 51 s4 3A 67 I 91 62 35 22
Foto

Klubbens medleillmer
foran Dalen hotell
på vei til Seljortreffet
Foto: Kari Hol Ausland

SPILEHJTILET:
UTGIS: 5 ganger arlig.

Her er det ledig plass for firma annonse i spilehjulet.
Kanskje du driver et firma som vil støtte oss med annonse. Eller kanskje du har
en arbeidsgiver som ønsker å støffe klubben ved å annonsere i bladet vårt.

Annonse inntektene gar til Klubben slik at du blant annet kan ffi et rikholdig og
godt medlemsblad å lese. Far vi inn flere annons Ører så kan vi forekr**pål
øke antall sider eller fa flere nr. pr, år eller kans\ie vi kan fa fargebilder.

Det er opp til deg som medlem å,prøve å skaffe oss annonsører.
Annonsepriser er som følger:
Helside pr nr 400.Halvside pr nr 200.Hel bakside pr. 500.For firma annonser kontakt ole petter Rosland
Tlf, 51 57 A7 T / 91 69 18 63 e-Mail olep.rosland@laerdal.no
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Musec^nsnft

RIDAKIØRINS ORD.
Nå nærmer høsten seg med raske skriff, veteran sesongen er nå på hell men det
furnes fortsatt aktiviteter som du som veteran entusiast kan delta på.
Klubben har sine medlernsmøter utover høsten, så møt opp på disse for en
hyggelig veteran prat med likesinnede. I tillegg så skal som de fleste vet
utstillingen på museet skiftes ut til høsten så du oppfordres til å bidra her og å
lette arbeidet for de som steller med museet.

Når det gjelder vårt eminente medlemsblad så må jeg innrøilrme at det ikke er så
lett å lage dette. Tilgangen på stoff fra medlemmene har hvert heller dårlig. Selv
om det selvsagt fines et og annet lyspunkt. Uten artikler fra medlemmene blir det
tynt med stoff. Du har sikkert deltatt på et eller aruret arrangement med ditt
veteran kjøretøy, skriv noen ord om din opplevelse, send noen bilder, del dine

Det blir skifte av biler på museet. For nærmere info om utskifhing av utstillingen
eller om du ønsker å stille ut ditt kjøretøy, ta kontakt med : Jan på tlf 51 54 15 46
eller Karluf på tlf 51 46 50 80.
De nåværende utstilte kjøretøy skal tas ut fra rnuseet den 17 oktober 1999
deg somhar k1øretøy som skatut, vennligstkom

mellomkl 17.00 og 18.00 Til
til riktig tid.

Nye kjøretøy skal settes inn på museet tirsdag den 26 oktober 1999 fra kl.18.00

Til medlemmene !!!!!

opplevelser med resten av klubbens medlemmer.

Har du av en eller annen grunn ikil<e deltatt på noe som helst i år så kan du skrive
litt om en fin privattur sammen med familie eller venner. Du kan også skive litt
orn de kjøretøy du måtte ha, historien bak disse osv.
Redaksjonen mottar alt stoff med glede og det er bare din fantasi som seffer
grenser, husk at alt veteranstoff er interessant stoff.
Ole-Petter Aareskj old (red)

Vi vil oppfordre alle medlemmene i GAMMELBILEI{S VENNER til å avlegge
museet et besøk i løpet cN sommeren. Ta gjerne medfamilien og noen venne4 og
husk å besøke museets kafe i øndre etg. Viktig. Selv om du er medlem i klubben
så husk å løse inngangsbillett til museet. Inntekten går uavkortet til drft av
MUSECT. VED Å AASøXV MUSEET SÅ STØTTER DU KLUBBEN.

*****
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T"rminlirte nqq/2000
28
26

September

30

November

25
29

Oktober

Januar
Februar

Medlemsmøte.
Medlemsmøte.
Medlemsmøte.
Medlemsmøte.
Medlemsmøte.

Rogaland
Rogaland
Rogaland
Rogaland
Rogaland

kl. 19.30
kl. 19.30
kl. 19.30

Det kan forekamme endringer på terminlisten

så

i Gammelbilens Venner å ta din vakt på museet, Vi må alle i fellesskap
for hfhmuseet til å fungere. IIUSK at nar alle medlemmene

g;Øre en innsats

VAKTORI}NING ROGALAIYD BILMUSEUM
følq

med.

Medlemsmøter
Medlemsmøtene holdes siste tirsdag i hver måned unntatt juni, juli og desember.
Møtene holdes normalt på Rogaland Bilmuseum, bak Essostasjonen på Ree som
ligger reff sør for Bryne. Møtene begynner kl. 19.30

Vi vil igien prøve å ha medlemmene som vakter på museet. Det blir satt opp 3
personer pr. søndag. Skulle det ikke passe den helgen du er oppsatt så ring til
andre medlemmer for endring før du ringer Tor Inge Fjermestad på tlf 906 93256
Nøkler hentes på Shellstasjonen Bryne. Vi rnå nå skru av alarmen selv, det er
alarm nøk{<el på nøkleknippe. Møt opp ca 11.30, kok kaffe, lag vaffelrøre og
heng opp skiltet med teksten Åpgt-*lf , ulderftilmuseum skilteQ ved veien.

)
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medlem

deltar på vakt ordningen så må DU kun ha vakt en gang hvert 2 år. Denne tiden
kan nok også du avse til klubben.

Bilmuseum kl. 19.30
Bilmuseum kl. 19.30
Bilmuseum
Bihnuseum
Bilmuseum

Det er nå satt opp ny vakt liste for Rogaland Bilmuseum. Det er ditt bidrag som

tlf.

51 58 74 94
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Rabatt avtnler
Gammelbilens venner har rabaffavtale med følgende firmaer.

Karosserideler
$

låJilG

p;16 MVsggrg

17/10 De Wangen P.
Dommersnes
Barlaup

V.
Lars

09/01 Gjesdat Finn M
Gjeteland Odd

51 65 13 63
51

6

|

g0 26

Gramstad Knut

fu

3lll0 Dun Søren

rclAl

51 53 Z0 73

ATlll Eliassen Tor A.

5l G2 gg 93

Endresen

51 58 lZ 7I

l4lll

Erga

Brynjulf

Finnestad Bjørn

51 43

3

L. gl} l0

t

59
5Tg

Odd

Jarle

Tørres

51 45 Zl T4
51 74 BI Zz

20102
\

5t

58

6t

5t

Heimdal Helge
Helland Einar
Helland

79

E.

Livar

5t 41 93 33

5l 48 45 28

27102 Hestnes Ernst

Fuglestad Ouo
Gabrielsen Roald
19/12 Garpestad Amund

20oh rabatt

HLSK å vise medlemskortet når du ber om rabatten.

Holger

06/02 Hattland Per Magnesl 42 14 26
Hauge Arne
sl 68 9420
Hauge Tore
sr 42 04 48
13102 Haugen
51 42 32 8A
Haver Ingtd og Per5l 43 95 54
Hegre
51 66 tr 18

28/11 Fosse Svein M.
Fredriksen Carl F.

12/12 Fuglestad

Stv.

Einar

Grannes
Haagensen

Hansen Jan
Hanssen Tom

Charles 51 63 75 Ss
Flesjå Ole S.
St 7t 26 53

Olav
Ivar

Egil5l 66 55 53

zooo

Invitasion

Staale

2l/11 Fjeld

05/12 Friestad
Frøiland Per

Hillevågsvn. 70

Er det andre firma som ønsker rabatt ordninger med klubben så er det
bare htakontakt med Per Eiene på Tlf. 51 58 79 91.

5I 61 69 20
5 t 66 46 48

51 65 15 03
51 69 96 88
Haaland Leiv og Jorunn
nlAl Haaland Lars Jan Sl 43 Ag 79
Haaland
51 48 TB 13
Hplvorsen Egi! _
30/01 Hamre Per Inge
51 65 66 95

Dubdal Thorbjørn

Ole

A/S

Nylunds Bilelektriske A/S Lagårdsveien 127 Stv. 20ah rabatt
Exide Sønnak A/S Maskinveien 4 Forus Variable rabatter
Rogaland Rekvisita Stnvanger og Bryne Variable rabatter.

Hetland Magnar
Hetland Tor
05l03Hjertaas Lars Erik
Hole Lars K
Holen Trond

62 24 6l

Gilje Thor Erik
Gill John Mc.
6
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51 67 50 85

I samarbeide med Gammelbilens Venner inviterer Byen (Stavanger) herved
til stormønstring i Stavanger Sentrum under Haustmarken.
Når:

torsdag
fredag
Iørdag

Sted:

Holmen området.

14. oktober kl. L2.00 - 21.00
15. oktober kl. 10.00 - 17.00
L6. oktober kl. 10.00 - 16.00

Det blir publikumskaring av <dagens> fineste bil torsdag og fredag, sarnt
hovedgevinster for Hausftnarken fineste lørdag 16. oktober kl. 14.00

La

oss starte

<II4IISTMARtrffiX{TBEFFET? SOM TRADISJON

Det blir ingen påmeldingsavgift e.l. på dette treffet! Det er en ren invitasjon
fra Byen orn å skape noe uten om det vanlige i senfumsgatene, hvor DERE
har muligheten til å skape blest om lidenskapen (grilnmel bib>

7
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Stavanger Sentrum!
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vETFWvT&F*t r YAnprEN.
fekst
foto: Ole-Petter Aareskjold
og

Bastad Classic Car Show i Sverige ble i awiklet i sin tradisjonelle form i
Norrvikens Tredgard i Båstad, Sverige. Nytt av året var et fantastisk fint vær,
gradestokken lå på over 30 grader og solen stekte. 16.000 veteran interesserte
besøkte heffet denne varlne juli dagen. Det var en f.antastisk stemning og en
mengde fine kjøretøy å se.
Etter å ha sittet i plastikkbilen i ca 30 minutter i varmen og kø for å ffi parkert
bilen kom vi endelig inn på området. Det første vi møtte var et stort og
omfangsrikt delemarked. Her fantes det deler, både nye og brukte til både
MC og bil. Vi ble også tilbudt en rekke gjenstander innen kategorien tilbehør.
Det var fbktisk ganske mange MC til salgs her. Det var for salg både objekler
og ferdig restatnerte sykler. Problemet var bare plassen, med fulI ferie
oppakning og hele familien med på lasset så var det dessverre ikke plass til en
ekstra sykkel til far.

SPU,EHJUIÆT orean for Gammglblleps ve4Eg.r nr. 4/91

Morgan Owners Group of Sweden var også til stede men etter min mening
ble dette liu kjedelig da alle bilene var like og selvsagt grØnne.

Volvo var i ar hovedtema på showet og det var selvsagt en mengde Volvoer
til stede. Gledelig var det å se at alt ilfte bare var PV og Amason selv om det
var mange fine eksemplar av denne arten. Det var menge fine Volvoer fra en
snrnnen tid som for eks. Volvo PV 4 fra l927,PV 652 fra 1 93L PV 654 fua
1933 og PV 658 fra 1935. Dette er gamle fine Volvoer som en ikke ser for
ofte. Videre var der flere spesielle Volvoer somPV 51 lastebil fra 1938.
Dette sr en liten pickup som kun ble laget i 2A eks. til det svenske Televerket.
Videre så var det flere P 1900, av denne spesielle sportsbilen er det kun
bevart 48 biler så den er brukbart sjelden.

Etter å ha finkjemrnet delemarkedet etter noen spesielle deler til en av mine
sykler la vi furen videre til selve utstillingen.

tlstillings området var gedigent, i fine park omgivelser sto det en eksklusive
merket etter det andre utstilt. Flesteparten av bilene var fra 50 og 60 tallet,
men innimellom fant vi også eldre biler. Bilene sto samlet etter merkene og
jeg antar att de fleste merkeklubbene i Sverige var representert her. porsche
klubben hadde blant annet en artig 911 politibil fra 1 970 med fullt utsryr, blå
lys og uniform, dette var et artig innslag.

Deler av Opelene som deltok.
Ellers så var de fleste kjente bilmerkeq både amerikanske og europeiske, til
stede. Det var som sagt en fryd for øye å vandre rundt mellom alle disse fine
vellrestaurerte bilene. En egen stand hadde også en gieng med Polske
entusiaster som var kommet helt fra Polen for å delta på showet. De var
komrnet opp med 4 veteranbiler, henholdsvis BMW Dixi lg28l 1930 og
DKW Ihle Roadster 1934, og en for meg ukjent motorsykket SHL 125 ccm
Mercedes Benz 2ZA SE Coupe 1960.

I
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Danskene er som kjent over alt, så også her. Flere dansker hadde funnet veien

hit denne fine helgen og var godt representert med et mangfold av biler.

SPILEH.IULFT orean for Gam+elbilqns,yennqr nr.-4l99
og etter eierens uttalelse så er den heller sjelden i Sverige, men arttgvar det å
se en ganrmel kjennlng Ellers var det selvsagt en mengde svensk produserte
mopeder, Husqvarna var best representert.

Det som er litt merkelig på et slikt stort show er at norske biler gtimret i stor
gtrad med sitt fravær. Kun to norske biler kunne jeg finne her. Dette er litt
merkelig, kanskje så har vi så menge treff her trjemme at ingen gidder å reise
til Sverige, eller så er nordmenn litt trege av seg. Bastad ligger et par timer
fra Gøteborg og dermed ikke så langt fra Norge. Videre så gar det jo direkte
båt fra Kristiansand til Gøteborg, slik at det er faktisk ikke så langt unna.

Tyske mopeder fantes det også noen av, og selvsagt den vellcjente østerrikske
Pucken var her i god gammel velkjent utseende. Gøy var det også å se
sjelden DKW Hummel 115 i virkeligheten.

For den som var interessert i veteran motorsykler så var det heller magert på

utstillings siden. Hvorfor det var så lite sykler vet jeg ikke, men etter min
smak så var det heller skuffende. Men noen pene eksemplar av arten hadde
dog frrnnet veien, nærtnere bestemt 37 stykJ<. I forhold til bilene og størrelsen
på arrangementet så utgiorde dette veldig lite.

DKW Hummel I 15

Jaguar Mark V $aloon
1950 mod. 3,51
Nytt skinninte riør, ny fornikling. Restaurert bil og motor,
meget bra stand selges

Blant motorqtklene så vqr denne fine BSA'en

fra

kF. 130 000,-

1926 kommet "frq Danmark

Trf. 90 09 09 90

Ellers blant 2 trjulerne så var Svensk scooterklubb til stede med et ti talls
scootere. Disse var dessverre stort sett av nyere dato. Mopeder har den siste
tiden vist seg å ha fått et oppsving her trjenrme i Norge, likeså i Sverige og
det var ca25 mopeder på showet. Det var meget artig for meg som kommer
fra Sandnes å finne en norsk Tempo sport fra 1969 blant mopedene Pent
restaurert var den også,

Ilusk Garnmelbilen,

V.#rru

info rlf. 51 6g 74 94
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SJØORMLØPET 1999

Fra boken Motorreparasjoner (1947), Redigert av Tolleiv Hølland

En liten histo{ie qfn ventilslipins
Deffe arbeidet tror de fleste bilmekanikere at de kan utføre helt fagmessig,
men det viser seg altfor ofte at det er betenkelige mangler i sakkyndigheten.
Årsaken til det darlig utførte arbeidet ligger mange ganger i at verkstedet bare
har dfulig, eller intet verktery i det hele tatt for det foreliggende arbeide, men
deffe forbedrer jo ikke resultatet, og er heller ikke noen unnskyldning.
Med dårlig eller intet verktøy bør man ikke påta seg et arbeid som man vet
fordrer et visst utstyr. Det går til slutt ut over bileieren, i form av et tidligere
behov for anskaffelser av reservedeler eller reparasjoner.
Særlig før kunne man ofte se ventiler og ventilseter som hadde vært slipt ofte,
uten at noen av delene hadde vært jevne eller pusset av med fil eller
freseverktøy. Ventilsetene var slipt inn i ventilhodene, og anleggsflatene har
etterhvert antatt de mest fantastiske fasonger. Likeledes hvis ventilene hadde
vært skiftet ut mange ganger, vff setene så nedslrpt at ventilhodene så vidt
nådde over kanten for å slippe gassen inn eller ut.
Forfatteren minnes særlig en ganrmel "krigsvogn" som kom fra Tyskland i
1919. Den lot til å være en sterk og prektig vogn inntil det ble oppdaget at
bensinforbruket var vel stort.
Ved undersøkelse av kompresjonen syntes denne å være helt i orden i alle
sylindre. Det kjentes tydelig nok ved starting, men under gang lot det til at en
sylinder iftJ<e riktig var med de andre, tilffoss for at teruringen var helt i orden.
Da ingenting annet hjalp, ble ventillokkene, som man brukte den gang,
demontert, og det ble oppdaget at en ventil hadde sitt sete dypt nede i en grop
i en av sylindrene.
Diameteren på gopen var akkurat så stor at ventilen kunne bevege seg fritt,
og noen avfasing av gropens kanter fantes ikke. Det lille som ventilen ble
løftet over kanten, vff ikke tilstrekkelig til å tillate en tilfredsstillende fflling
av sylinderen under gang, og motorens gang ble ujevn.
Da det var en 4-sylindret motor med stemplerså store som tallerkener, var det
ikke vanskelig å merke at en sylinder fusket. Den rcparatør som utfører slikt
slett arbeid, blir naturligvis utsatt for en temmelig nedsettende kritikk, både
med henblikk på arbeid og verktøy!
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Sjøormløpet i Seljord er et arvisst billøp som er artig &være med på. Løpet er
lagt til juli-måned, og for mange er dette en "God start" på årets sommer-ferie.
Møtested fredag morgen var på Åtgara H 1000, før turen gikk oppover mot
Sirdal. Vi var en fin gieng på 6 biler som la i vei oppover.
Første stopp var GP. på Sinnes, for der er det bensin-stasjon, og når en er på tur
med veteran-bil blir det ofte en stopp. Men siden lunchen venta bar det fort
videre, og det ble en god pause på Ådneram.
Turen gikk videre over fiellet, og med ØyvindNielsen først oppover bakkene
"kosta" det fort forbi alle sauene som oppholder seg i veibanen. I varmt og
deilig vær ble det en god stopp på Honnevje - hvor alle satt i skyggen!
Det var som tidligere fortalt nydelig vær oppover - vi var jo på vei mot
Telemark, og ifølge John, så er det alltid fint vær der! Vi hadde også en stopp
utfor Hotel Dalen, og der ble det tatt billede som kan ses på forsiden av bladet.
Bilene er: Tore Hauge's Chewolet
Øyvind Nielsen' s Intemational
John Ausland's Rolls Royce
Jan Viktor Jakobsen's Plymouth
Einar Helland's VW boble
Odd Jensen's Opel Kapitan
På Morgedal Turisthotel var det bestilt ovematting og mat - og fredags-kvelden
var det "buffet". Kvelden ble varm, og det ble god tid til å beskue de forskjellige
bilene på parkerings-plassen utfor. Utrolig mye fint å se, mye blank-polert og
skinnede der.
Vi var tilslutt en solid "Rogalandsgjeng", noen hadde reist oppover torsdag - og
noen ankom seint fredags-kvelden.
Lørdagvar det løps-start i Seljord, med oppstilling på en Idrettsplass. Dette året
var det igjen ny rekord i antall startende k1øretøy, over 200 stk. ! Løpet gikk
gjennom fin Telemarks-natur - vi så litt mye skog. Vi mettte en forvirra elg på
en skogsvei - og han tok de lange beina fatt da det kom både sportsbiler og
brannbil på tur.

l3

tlf.

51 68 74 94

HuskGammelbilens Venners

infotlf. Sl 68 74?+

SPILEHJULET Orean for Gammelbilens Venner nr. 4/99
En god stopp i Kviteseid-byen, hvor alle bilene ble presentert ved innkjøringen.
Her var det også Veteran-båt utstilling av båter fra Furuholmen, og Kviteseiddagene ble også arrangert. Iløpetvar det innlagt flere poster, noen med
praktiske oppgaver, og noen teoretiske spørsmåI. Ikke alle var like enkle, nei.
Etter en lang dag i en varm bil var det godt å komme tilbake til hotellet og få seg
noen kaldt å drikke. Vi hadde en liten samling lørdags-ettermiddagfør vi inntok
en nydelig Fest-buffet.
Og omsider kom listene over premiering opp, og den kan nok bare forbigås i
stillhet, ingen av oss &a Rogalnd nådde opp. Her var det god premiering til vårt
naboland, det var nemlig med 10 svenske biler, og nesten alle reiste $emover
med premie.
Hjemover kjørte vi MorgedaVEdland, Hovden/Valle - hvor det ble lunch. Dette
ble noe lengre åkjøre, men vei med høyere standard. Alle kom seg vel hjem og det har igjen vært et vellykka løp i Seljord, som frister til gjentakelse.

SPILEI,I.IULET Qrsan for Gammetbilens Vepner nr. 4/91
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Kari og John Ausland

AnETs JULEBORD

qryw

Gammelbilens Venner inviterer til
familie-j ulebord på Auality Airport ffi
Hotel, Sola, sØndag den l?.desember
lggg kl" 15,00.
€

Voksne kr: 175,* Barn 6-1 2år: kr.BO,*
3-6 år: kr.50,*
under 3år gratis!
(Denne er fagt inn for
å glede redaktørenl)

Vel mØtt!
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Husk Garnmelbilens venners info
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51 68 74 94

Husk Gammelbilens Venners info
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Simonsen Ole Christiar
Gustav Vigelandsgt. 24
43OO

SANDNES

AVS: Gammelbilens venner P.B .3029 Manero 4095 Stavanger

Kiøp 0V Sat?
For annonsering i denne spalten ta kontakt med O.P. Rosland på

rrr sr s7 *o#r'J,lfåJå':-31*i:i#,:ilffiffi,årHeramvra

SELGES: BMW

r0 b

2AAZ deler, motor,

girkasse? osv. Har også 2 rest. obj.
Tlf. 91 6e 18 63 I 51 57 A7 33

SETGES: Til SaabV4 Panser. kofen

SELGES: lttrash 400 1935 mod.
3540 Bilen star på Vegrnuseet
Statens Hus på Lagardsveien. Bilen
ble produsert i 8500 eks og kun to

og grill.

Til A Ford 1925 4 dører.
Til Morris Minor dører, koffertlokk.
Til Fiat Panser.
Til Morris Marina 1964 Front og

ble importert til Norge. Setges for
95. 000.- eller høystbydende

bakglass.

Henv. Leif M. Skare

Til W.V Vensfre baksjkerm.

930 46 163 I 51 55 54 55

Til Opel Kadett

SELGES: Til Chevy 1928 mod
Panser, grill, radiator, bunparrne,

Diverse Bosch anker,
Til Opel Olympia 1952 Crrill, lister
nye. Til MB type 180 gnll.
Diverse speedometer og diverse nye

1968 Dør og Høyre
forskjerm. Diverse lister til skjerm.

trykklager, vipparmer, kobling ny,
vannpumpe, bremsebenn hand
bremse, startkrans ny, svinghjul,
girkasse, firykkplater 2 stk,
toppakning ny sett.
Andreas tlf. 51 67 41 45

bremseband.

Andreas tlf. 51 67 41 45
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