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Styret besthr av følgende medlemmer:
Leif M

Forman:
Nestformann
Sekretær

Skare

Formannens ord

Tlf: 51 55 51 55

Siden forrige nummer har klubben hatt
utstillingen hos Hegre AS, og jeg vil benytte
anledningen å takke både arrangementskomiteen
for innsatsen og Tørres for at vi blir gitt denne
anledningen til å profilere hobbyen, samtidig som
det tilfører klubbkassen en pen slump midler

Hallvard Nordahl

Styremedlem:
Styremedlem/delemester

5l

58 79 9l
51 62 4892
41 6t 43 4s
51 67 4t 4s
90 69 32 56
51 48 4s 28
51 52 13 29

Per Eiene
Ole Chr. Simonsen
Øyvrnd Nielsen
Andreas Auestad
Tor Inge Fjermestad

Kasserer:
:

Museumsbestyrer RB:
Museumskasserer RB:
Skifte av biler museet:

Lrvar Helland
Roger Thompson
Karluf Soma

I tillegg til denne hektiske aktiviteten har det vært dugnad hver tirsdags kveld hjemme
hos Andreas. Klubben fikk overtatt et "lass" med deler fra Biltema, og disse har
Andreas huset på låven hvor han og klubbmedlemmer har hatt dugnad med å finne ut
av hvilke kjøretøy delene passer til, merket og sortert dem. Det er absolutt grunn til å
takke for innsatsen også her. Vi prøver å omsette disse delene til merkeklubber ettersom
mengden er stor, og alderen på delene forholdsvis lav.
Gammelbilens Venner har ansvaret for Vestlandstreffet 2003. Plassenløpet skal legges
til er det første som må etableres og styret har hatt en diskusjon på dette. Noe endelig
valg er ikke fattet, men det kan nevnes at et av alternativene har vært å legge løpet til en
plass hvor også vi fra Gammelbilens Venner må reise et stykke for å delta. Vi har hatt et
slikt arrangement en gang tidligere, davar vi på Randøy i Ryfulke, et svært så vellykket
opplegg den gangen.
Ettersom den neste utgivelsen av Spilehjulet kommer først i April 2003 benlater jeg
anledningen til å nerme at vi satser ph eIvåranangement.

Jan Sandanger

Spilehjulet
Utgiver: Gammelbilens Venner.
Klubbadresse : Postboks 3029 Martero 4095 Stavangat, klubb faks:
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seg julehøytid, og solen har snudd. Det betyr at vi ser lysere tider i møte, og
det begynner å minke på tiden for de garasjeaktivitetene den enkelte måtte ha planlagt
for å ffi kjøretøy klart til neste sesong. Miljøet på møtene en gang i måneden er en
katalysator for slikt arbeid og jeg benytter anledningen til å ønske velkommen også til

Det nærmer

.
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Ole-Petter Rosland, Hei amyta 10 B
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4033 Stavanger
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til å forandre

I mellomtiden ønskes dere alle en riktig god Jul og ett Godt nytt Veteran-år.

Tlf: 51 57 07 33 I 91 69 18 63
E-mail olep.roslan d@laerdal. no
Foto: Egil Tveit, Nystølveien 8 B

Ønskes innsendte bilder i retur må
disse merkes med dette.
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RedaktØrens ord
Hei igjen alle medlemmer av Gammelbilens venner !
Jeg var sterkt i

tvil om jeg skulle sende ut forrige

nummer ay Spilehjulet. Grunnen var at bildene var
blitt veldig mørke. Verst gikk det utover bildene av
medlemsportrettet Tor Inge Fjermestad. Men han var
sporty nok tit å si: Send det ud !
Jeg glør det godt igien med å ha bilde av ham på nytt,
i farger, på forsiden av dette nummeret.
Som dere sikkert forstår, er jeg opptatt av Llage et klubb-blad hvor medlemmene
får noe igjen for pengene som brukes til trykking av bladet. I dette nummeret er
det ikke så meget informasjon å formidle på grunn av at aktivitetene rundt
hobbyen vår har sesong i sommerhalvåret. Det blir da bilder av både det ene og
det andre som vil fflle sidene. Og vi har tatt med bilder fra Hegreutstillingen og
Ekeberg markedet i Oslo. Som dere sikkert har merket dere etter hvert, har
Spilehjulet alltid en utsendt medarbeider ute i felten.

Klubbkvetd på museet i november
Det var stort oppmøte på klubbkvelden i november. Som vanlig var det dekket på
bordene med skjeva med ost og pålegg.
Kveldens gjest var Olav J. Rettedal. Olav er også klubbmedlem og har en Vanguard
stasjonsvogn fra femtiårene. Til daglig driver han Rettedal Bilkontroll as som ligger
ved Kleppeveien på Sola. Skal du til EU-kontroll og har problemer med å komme
fra om dagen, kan du her bestille tid til kontroll om kvelden også. Men det var i
forbindelse med at han driver salg av produkter til bilen, han var her i kveld.
Produktene han selger går under firmanavnet QMI og de kan blant annet levere
produkter til motorbehandling, kjølesystemsbehandling og girbehandling. Videre
har han produkter for radiatorrens, kjølesystembehandling og lekkasjestopper for

olje.
Ta kontakt med Olav på telefon 51651151om du er interessert i å få vite mer om
disse produktene.

Jeg er litt spent på hva mening medlemmene har om at vi denne gangen gir ut hele
bladet i årger. Merkostnaden fra fire sider fargetrykk til farge i hele bladet er ca
25%o I tusen kroner pr. trykking. Dette gir en øket mulighet til å ffi vist gode bilder
fra både medlemmenes biler og eventuelt andre spesielle motiver.

2003 er jubileumsår for Spilehjulet. Det er da25 år siden det første bladet ble gitt
ut. Kan det være en ide å lage et jubileumsnummer - eller gi ut et nytrykk av det
første Spilehjulet som kom ut. Men det koster penger. Det hadde vært kjekt å fått
tilbakemelding fra medlemmene på dette og kanskje litt meninger om bladet. Det
er så enkelt i dagi gi tilbakemelding - bruk MAILEN, send en melding på
MOBILEN eller FAX til klubben.
Julebordet på Quality hotell inngår som desembertreff og januar blir klubbmøte på
Ree igjen. Og vi er i gang igjen med å tenke ph2003 sesongen.

Det er etter hvert blitt godt fremmøte på klubbkveldene på Ree. Praten går livlig
rundt bordene - Ta deg en tur utom du og!
Med hilsen
Redaktøren

Husk onsdagstreffene, uformelle treff på Holyday Motell kl. 1900 Sandnes
Cab. og co.

-

Olav i full sving med å demonstrere de forskjellige produkters evne til å oppta vann
i bensintanken. Ole Christian følger spent med.
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Tekst og foto; Kåre G. Sem

NILS MELLOMSTRAND FRA
VARHAUG SMILE.R STOLT
BAK RATTET I SIN
RESTAURERTE CHEVROLET
TOURING 1931 MODELL
Spitehjulet har vært på bes Øk
hos Nils for hla medlemmene
få se hva resultat han kan
fremvise etter 10 års
restaurerin gs arb eide.
Chevroletten ble innkjøpt som restaureringsobjekt i 1988 og ble ferdig i 1998. Nils
nærner seg snart 88 år og er fremdeles aktiv ved at det alltid er noe småplukk som må
ordnes på bilen. Kalesje og innredning har vært et prosjekt mellom sadelmaker Eriksen
på Storhaug i Stavanger og Nils, som sikkert kunne noen triks fra sin tid som
møbelprodusent. I den senere tid er det satt inn ny motor importert fra Sverige.

Chauffør Jørgen Haugland iØlen var nok ikke lite stolt den maidagen i 1931 da han kunne
vise frem sin nyinnkjøpte Chevrolet Touring. Det var en for så vidt en lett bil ( l1a5 kg.)
slik at den med sine 80 hestekrefter i en rekke sekser lett kunne komme opp i 80 km/t.
Modellen var lansert høsten 1930 og gikk vel helt frem til og med 1933. Bilen fikk
kjennetegn L- 597 og skulle settes inn i drosjetrafikk.
Touringmodellen ble ikke produsert i noe stort antall det året. Av totalt 619554 produserte
biler hos Chevrolet var det kun 852 av typen Touring. Det ble avleggs Lkjøre åpen bil, folk
ville ha innelukket bil nå.
Etter forespørsel fra folk var Nils sporly nok

til

åta en snarhr til Ølen for å vise frem

Chevyen på gamle trakter.

I 1972 k1øpte Nils en 220 diesel
MercedeBenz, som da var 3 tr gammel.
Bilen hadde gfLtt i drosje og var meget
velhol dt nhr han overtok den.
Mercedesen har vært en sliter i de
30 årene Nils har hatt den. Fremdeles
fremstår den i god stand, men lakken
er slitt etter alle disse årene.

I bakgrunnen kan vi se en velholdt garasje. Det er der bilene får sitt stell og sin pleie i et
godt oppvarmet lokale. Denne modellen av mercedes gikk ut i 1975 og ble erstattet med
en front med liggende lykter og en del andre små detaljer.
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BILUTSTILLING HOS HE,GRE
Og

så var det

Denne Dodgen var til salgs. Bilen var
urestaurert og komplett.

Det var mange spennende biler.
Sportsvognklubben viste fram noe for enhver

utstilling hos Hegre

igjen. Denne gangen hadde
Gammelbilens Venner invitert til
utstilling s samarb eide med

smak. Virkelig noe for oss gutta.

Opel-klubben stilte med de goe gamle
modellene som vi alle kjenner igien.
Rekorden fra femtiårene, Kapteinen og det
var også en Admiral. Opel Rhtz var ikke til
å unngå. trn liten lastebil som var populær
blant bøndene.

Opelregisteret, Sportsvo gnklubben
og Nissan Classic. Hegre hadde også
noen flotte Mazdaer som de hadde tatt
vare på til utstillinger.

Bitde til venstre viser gutta i full gang
med plasse3ring av biler. Videre
nedover har vi et bilde av forskjellige
Mazdaer som ttlhørte samlingen til
Hegre. Og nederst en flott amerikansk
picup fra begynnelsen av 1950 årene.
Det stod skrevet " Tor" på dørene, så
muligens eieren hette Tor.

Nissan ogMazdavar godt representert og mange nikket gjenkjennende til disse modellene.
Jeg kunne ikke gå forbi James Bond bilen en nydelig tøff Aston Martin fra 70 årene. Tar
du en titt på registreringsnummeret ser du sammenhengen. Per Eiene var eier av bilen.
VI må berømme de som tar på seg utstillinger av denne størrelsen. Noe som tydelig de det
store besøkstallet viste. Kommet vel utenfor sto klubbens kjære brannbil skinnende rød
sammen med en Chevrolet lastebil fra femtiårene og tror du ikke der også sto en skinnende
blå Ranid.

Det var en god gi.ttg som hadde dratt
i gang utstillingen som varte en hel
helg. Tor Inge Fjermestad, Kjetil Fuhr
og Andreas Auestad sammen med
Stein ogTØrres Hegre var de som stod

for det hele. I tillegg hadde vi

de

anonyme hjelperne som du kan se på
det øverste bilde. Jeg synes jeg drar
kjensel på han med skjegget? Det var
vanskelig å ffi godt lys på bildene inne
i lokalet, men jeg synes det er riktig å
ta de med for å vise bredden i

utstillingen.
\

J.g kan ikke unngå å nevn e at
pølseselgeren var ph plass med gode
gammeldagse kokte pølser med brød.
Helt riktig gjettet, det var Øyvrnd
Nielsen og Compani som stod for den
delen.

1
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INFO SIDEN
NYE BILDER FRA BILTEMA

BILMUSE,ET PÅ BRYNE . VERDT ET
BESØK

Vi har fått inn et stort parti med deler fra Biltema. Det gjelder blant

Museet har åpent hver søndag mellom kl. 1200 og 1700

annet clutsjer,
drivledd, pakninger og mye annet snadder. Deler tllLada, Mercedes, Japanske biler
og mange andre bilmerker. Det dreier seg mest om deler fra begynnelsen av 80erene

Lørdag 2. november var det igjen tid for nye
biler inn på museet. Jeg måtte bare ta et bilde
av en typisk situasjon som oppstår når en
skal ha utskiftning. Ole Christianhar

Det har vært en kjempejobb å sortere
delene. Vi hahatt medlemmer rned på
dugnad mange tirsdager frem til nå.
Eskene er phført et nummer som må
sjekkes opp mot Biltemas delekatalog er fra denne perioden- og finne
ut hva bilmerke delen passer til.
Faktisk tror jeg at det blir registrert
dataliste over delene----helproff!
Av bilde får du en viss peiling på
deleomfanget. Andreas kan kontaktes
for mer informasjon.

Per og Andreas i dyp konsentrasjon på løa

Til salgs - takluke

kontrollen og mekanikerteamet er i full sving
under panseret. Kan det være Per Eiene og
Roger Thompson som deltar? Forresten,
bilen er en Volvo PV pickup.,En rneget
spesiell bil.

Vaktordning Rogaland Bilmuseum 2003
05.01 Rjørn Pettersen
Olav Pettersen

Kjell Pollestad

En av medlemmene har til salgs en takluke til bil, dvs. en luke på ca en kvadratmeter
som kan monteres i tak og heves opp en gitt høyde.

ONSDAGSTREFFENE Cab & co

23.02 Endre Selvåg
Jens Gaute Seringstad
BjørnS. Simonsen

ikke den søndagen
12.01

Erik Rasmussen
Tor S. Raugstad
Eeil Ravndal

19.01

Kjell Ree

02.03

09.03

Tor Ree

Husk onsdagstreffene, uformelle treff på Holyday Motell
Kl. 19.00 Sandnes. Cab & co
Gammelbilens venner har rabattavtale med følgende firmaer.
Karosserideler A/S
Hillevågsvn. 70 Stv. 20'^ rabatt
Nylunds Bilelektriske A/S Laghrdsveien 127 Stv. 20o rabatt
Exide Sønnak A/S Maskinveien 4 Forus Variable rab atter
Rogaland Rekvisita Stavanger og Bryne Variable rabatter.
Rettedal Bilkontroll as - telefon 51651151
Er det andre firma som ønsker rabatt ordninger med klubben så er det
bare åta kontakt med Per Eiene på Tlf. 51 58 19 91.
HTJSK å vise medlemskortet når du ber om rabatten.
10

Det er satt opp tre
medlemmer på vakt
hver søndag. Passer

Rune Refvik

26.0r Olav J. Rettedal

16.03

John Erling Risa
Knut Inge Robberstad

Ole Christian Simonsen du er satt opp, prØv
Sigve M. Simonsen
å bytte med et annet
Simon M. Simonsen
medlem. Lykkes ikke
Egil Skadberg
dette kan du ta kontakt
Leif A. Skare
med vår museumsLeif M. Skare
bestyrer Tor Inge

Clive Skeggs

{ermestad på tlf.

Johnny Skjæveland

906932s6

Kjell J. Skjæveland

Møt opp ca 11 .30,
kok kaffe, lag

02.02 Ole Petter Rosland
Atle Røiland
Stein Rønning

23.03

JanArnfinn Skretting
Leif Inge Slethei
Henrik Slettebø

vaffelrØre og heng
opp skiltet med
teksten ÅPENT ,

09.02 Jan Halvard Sagen
Jan Sandanger
Per Gunnar Sandanger
16.02 Sigurd Sandvik
Kåre G. Sem
Ole Roger Sem

30.03

Angus Smith

Karluf Soma
Ernst Arve Stangeland

under(bilmuseum
skiltet) ved veien.
Åpningstid kl 1200 -

John Steinsland

1

06.44

Nils Strømstad
David Stubbs

11
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Medlemsmøte. Hva skjer?

EKEBERG-MARI(EDET * NORGES STØRSTE LOPPEMARI(ED
Tekst og bilder: Ole P. Rosland

Hver vår og høst alrangerer Norsk Veteranvogn Klubb et stort loppemarked på
Ekebergsletta i Oslo. Markedet samler mange hundre selgere og enda flere tusen
potensielle kjøpere i mai og september. For alle som er interessert i gamle ting er
det en stor opplevelse å gå rundt på et slikt marked å se på alt det rare som frembys
for salg. Du trenger ikke kjøpe noe for å ha det moro. Reglene for markedet tilsier
at de som frembyr varer relatert til bil- og motorsykkel-hobbyen har fortrinnsrett til
plass på markedet, men det er alltid plass til antikvitets-selgere, bhde amatører og
profesjonellc. Det er for det meste norske, men også mange svenske selgere på
Ekeberg. Har du en gammel bil eller motorsykkel og trenger deler, kan dette være
plassen for deg. Finner du ikke det du leter etter på markedet kan du likevel være
heldig å knytte kontakt med noen som vet hvor du kan få fatt i det du trenger.
En fin Indian motorsykkel

Rune Omarstrand viste lysbilder fra klubbens spede bamdom. Mange av tilhørerne
salen fikk seg en god mimrestund. Jeg kan dessverre ikke gjengi lysbilder, men
nøyer meg med et stemningsbilde.

til salgs

på Ekeberg. Jeg tror det er en 1931modell! Det er også vanligvis mye
moped- og motorsykkeldeler for
salg på Ekeberg. Faktisk harjeg
inntrykk av at motorsykkelselgerne
er flere enn bildeleselgerne!

i

Og nedenfor har jeg tatt med en vitsetegning som var å finne

i Spilehjulets spede
sømmefor meg hvor
gømmel den er. Fødselsdøgsselskøpetfår dere holde et ønnet sted!
bamdomutgave nr1-1980. Hørhva fruen sier.' Det er det

ilffi

Jeg besøkte årets høstmarked som gikk av stabelen lørdag 7. september. Været var
#*$dls

ganske kjølig fra morgenen, bare ca.5 grader, men utover dagen ble det faktisk
ganske så varmt i solen. Fra markedet åpner kl.9 og utover strømmer det på med
skue- og kjøpelystne. Det sies at skal du få de beste kjøpene, og finne det du er på
jakt etter må du være der når selgerne pakker ut varene sine, gjerne fra kl.6 om
morgenen! Vi, jeg og min sønn på 10 år, tok fly til Oslo på morgenen pålørdag og
greide derfor ikke å være fremme på markedet før ihalv ellevetiden. Området var da
ganske fullt rned folk, men ikke verre enn at det lot seg gjøre både å komme frem på
gangstiene mellom bodene, og å se hva bodene hadde å fremby. Jeg skulle egentlig
ikke handle noe spesielt denne gangen, men klarte likevel å komme hjem med en
bagasjeromspakning

til den gamle Mercedesen min!

Det er utrolig hva som forsøkes omsatt på markedet. Når en ser på hvor rustet og
ødelagt mye av det som frembys er, kan en lure på hva som feiler de som tar vare pil
slike ting. Men slik er det, det som er søppel for noen er gull for andre.

t2
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I tillegg til

delemarkedet frembys også en god del hele motorsykler og biler for
salg. Dette året synes jeg faktisk at det var mange fine veteranbiler som ble
frambydd for en overkommelig pris. Hvor mange som ble solgt vet jeg ikke, men
selgerne var i alle fall ivrige etter å fortelle om objektene sine. Det var spesielt trefire biler som fascinerte meg: En meget pen MB 2205 fra ca.I955, en fin Ford
Taunus fra ca.1960, en BMW 2800CS fra ca.l910 og en Triumph Herald fra
ca.1965. Alle disse var eksempler på pene restaurerte biler, bortsett fra Taunusen.
Den var original med original lakk og meget strøkent interiør.

En fin Chevrolet fra
ca.l925? som var utstilt
på Ekeberg. Denne var
ikke for salg. Det er
mange merkeklubber som
pleier å markere seg på
Ekeberg. I år så j.g bl.a.
Mercedes Klubben,

En nydelig original lrord
Taunus på Ekebergmarkedet. Spesielt var
bilen pen inni: Den var lys
i trekket og så nesten

Citroen Klubben, VolvoKlubben og Ford VBklubben. ArrangØrklubben NVK stiller som
regel også med mange

ubrukt ut!

fksempel på en stand
med mye rart. Her går det
i gamle lykter, speil, horn
og pin-up figurer!

Ekeberg-sletta er fylt opp
av både amatørselgere og
profesj onelle selgere.

IJtvalget er formidabelt!

Det er alltid fristende når så fine biler frembyS, men nilr en har mer enn 10
biler fra før mh en forsøke å begrense seg, ellers kan " friti dsko ordinatoren"
i heimen sØrge for represalier!
Sønnen

min var spesielt

inert av en

cro s s moped for barn.
Faktisk var det to slike som
ble frambudt. Etter dette
har det vært mye mas om å
fas

c

Her var det også mye
rart! Alt fra utstoppede

fiÅyr via symaskiner,
gamle telefon er, malerier
og diverse gamle bord.
Selv om det er mange
kjøpere på markedet, er
det nok mange selgere
som må dra med seg mye

tå en slik. Han

mener,
(kanskje med rette?), at når
faren kan ha så mange
biler, så burde han kunne fa
en slik moped. Faren kan jo
bare selge en av bilene sine
for e betale for mopeden!

Jo, det er noe

"rabe" loj"nt igjen!

i det. Vi far

se.
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Per Nysted
Austbøvn 5 A
Returadresse:

4344 BRYNE

Gammelbilens Venner
Postboks 3 029
4095 Stavanger

00444

B-blad

-,llt.-, .-,-

"".',,t-,;; .J;;;J;t"

Rolls Royce Silver Shadow fra seksti-årene i all sin prakt oppstilt ved siden av
en Chevrolet pick-up fra førtr-årrene. Chevyen ligger ikke lanqt tilbake den
heller når det gjelder krom og eleganse.

