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høstarrangement vi hadde lagt til Trodlatusdal.
Turen ble futltegnet, med 30 personer og l4 k.i øretøy.

5l s87991

Spilehjulet

Kåre G. Sem, Losbåtveicn 6

Siste utgave av Spilehjulet fortalte jcg om ct

55 54 55

Ønskes innsendte bilder i retur må
disse merkes mcd dette.
DEADLNE nr. I -04 bladet skal være
ute til påske. Kontakt redaktøren hvis du
er seint ute.

Arrangementet på Trodlatusdal var vellykket, både med hensyn til plassene vi besøkte,
miljøet blant deltakeme og været. Det "såg spøgie" ut på fredagen når vi reiste inn, men på
lørdagennår båtturen over Øvre Tyssdalsvatnet, besøket i Trodlatyssdal og kjøreturen over
til Lysefiorden foregikk var været svært så godt.
Styret har arbeidet intensivt med å skaffe ny plass for museet. De tankene og ideene som
har vært muntlig presentert på møtene er i ferd med å ta en konkret form. Vi har hatt
forhandlinger også med huseierene på Ree, og har nå inngått en a{ale om at vi skal være
flyttet innen utgangen av februar. Vi står med andre ord overfor en intensiv vinter skal vi få
de nye klubblokalene ferdige og det nye mus€et åpnet i løpet av mai2004. Den avtalen som
er inngått med eierne av det bygget vi skal flytte inn i er meget gunstig. Våre årlige
kostnader kommer til å bli redusert i forhold til slik vi har hatt det til nå, og lokalene er av
en meget høyere standard og atskillig større enn det vi hittil har disponert.
Tema for utstillingen er forsatt i utforming, men vi sikter mot å presentere på hvilken måte
motorisering et av kjøretøy har hatt innflytelse på liv og næringsliv i Rogaland. Utstillingen
vil bli oppdelt i epoker fra20-30-40-50-o9 60 tallet, og vi har allerede fått fne av fem
prosjektledere til å ta seg av planlegging og tilrettelegging utstillingen. På denne måten
håper vi å kunne fortsette ideen om å skifte kjøretøy forholdsvis hyppig, samtidig som
museet har en historie å fortelle de besøkende. Det kommer til å bli sendt ut et
ekstraordinært nyhetsbrev som presenterer prosjektet i Januar 2004,her vil vi komme
nænnere tilbake til organiseringen rundt det arbeidet som skal utføres for at klubblokaler og
museum skal kunne bli et tilholdsted som klubben kan være stolt av og medlemmene kan

trives i!
leg oit ned [ctæ få ønsfre mztbmetæ en rtftU Qo[ !u[ og et Qo[t Ny* 'leterøn-år søntifiy soryiq
iQtrer [ere øttcfor figgetige stuntrer i året som fiargå*ttt
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Bildet på forsiden er fra Teknisk Museum i Bergen og er tatt av Kåre G. Sem
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Reoorter: Kåre G. Sem

PER EIENE HAR HATT GAMMELBIL SOM HOBBY HEI,'[
SIDEN BEGYNNELSEN PÅ 60 TALLET. DET BEGYNTE MED
EN NASH 600 1946 MODELL OG SIDBN HAR HAN KJØPT OG
SOLGT MANGE SPESIELLE V ETERANBILER
Per var med helt fra begynnelsen av iL974

SPILEHJULET 4-2003 - organ for Gammelbilens Venner

En AUSTIN A35 varelstasjonsvogn var jeg også innom, en hivelig liten bil med
akselerasjon 0-100 på 120 sekunder. VAUXHALL CRESTA med 6 sylindrer motor blir
neste, en god og behagelig kjøredoning somjeg hadde mye glede av.

PEUGE,OUT 403 var en bil med
avanserte kj Ørc egenskaper. Og
enorrnt med rust. Jeg Husker en
tur gjennom H i I levå g da Jeg hØrte
et brak og så i speilet at bensintanken hadde falt ut og lh h spant
på asfalten. Noen vinkeljern fikset
raskt den biffen.

da Gammelbilens Venner ble startet. Nå
sitter han i styret og gi ør en glimrende
jobb. Han har teften for en god handel og
skrur nå det er nødvendig. Spilehjulet har
vært på besøk hos ham og lar han fortelle
med sine egne ord.
Det begynte med Nashen som dere ser på bilde over. Dette var en stor og rommelig bil med
god bensinøkonomi. Noe rust var det, spesielt i kanalene . Nye ble bukket og sveist på. Jeg
husker godt at når sveisingenvar utført skjøt bilen rygg slik atfordøren, som var festet i
forkant- og bakdøren festet i bakkant overlappet hverandre. Dette stengte for adkomsten. En
vinkelsliper ordnet det.

En CADILLAC syvseter l94l
modell var også innom i en kort
periode. Den går visstnok
fvlket et sted.

Her hør vi Jaguuren til Per, en MK 2 1962
modell. Bilde er utlånt øv Ole Christian

Før jeg lar han ta dere gjennom hele hans bilhistorie, er det hans Bentley N.IK6,1952
modell (bilde under) som må presenteres. Dette er en bil som har det meste, kraftig motor,
gode bremser og kjøreegenskaper, langbeint og med et klassisk utseende.

i

nord-

Videre ble det en Austin mini som ble
råtrimmet til 7500 omdreininger. Den måtte
ha minst 1500 omdreininger for å gA påL
tomgang. På en tur til tyskegrensen og
tilbake brukte den 20 liter olje..
kom PACKARD 1 10 2 dørs cabriolet
1941 modell. Den er nå totalrestaurert og
bor i Molde. På en tur til sørlandet gikk

Så

Jensen 541 1957. Denne er nå solgt. Bildet er
tatt på museet av Egil Hølvorsen

bensintilførselen tett mellom tanken og
pumpen. Da var det inn med en jerrykanne
mellom knea på dama, slange ut sidevinduet
og ned til pumpen. Når vi l<1ørte i snøv &r ,
snødde det inn. Derfor hadde vi alltid en liten
presenning med trl åL legge i fanget.

Nest bil var en Chewolet2 dørs 1934 modell som jeg kjøpte i Kragerø. Den hadde blant annet
noen brente ventiler og brukte 128 liter bensin på de 38 milene hjem. Så ble det CHRYSLER
NEW YORKER 1952 modell som var en staselig bil, tidligere eid av en herværende
skipsreder. Den er også restaurert og går i Moldetraktene. Neste bil er en BENTLEY MK 6
1952 modell. Dette er en bil som tilfredstiller det meste: Kraftig motor, gode bremser, gode
kjøreegenskaper, langbeint og et klassisk utseende. Bentleyen harjeg ennå.
MGA 1957 roadster var stallkameraten til Bentleyen. Det var for så vidt en grei bil, men ble
nokså raskt skiftet ut med en JAGUAR MK2 1962 modell. Dette var en herlig kjøremaskin
som ble brukt på mange turer i inn og utland. Men så dukket det opp en østlending som ville
kjøpe bilen og så var den vekk.

Foto: Kåre G. Sem
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Nå kunne jeg tenke meg en åpen bil igjen og valget falt på en TRIUMPH TR 6 PI
1969 modell en rask og god bil.
En ASTON- MARTIN DBS 6 1969 modell dukket opp i annonsespaltene. Jeg tok kontakt

R.edaktørens ord
Hei igjen alle medlemmer av Gammelbilens venner !

med selger og vi ble enige om et bytte i Triumphen. Aston-martin var ikke frisk, den var syk
i gearkassen, motor, bremser osv. Men etter en vinters garasjebehandling er den nå
friskmeldt og en absolutt potent kjøremaskin. JENSEN 541 1957 MODELL, en meget
sjelden bil, ble også innkjøpt. Den var brannskadet i sitt glassfiberkarosseri. Dette blir
reparert. En kjempejobb med bra utfall. Bilen er 129 av en totalproduksjon pål73 biler. 20
stykker er gjenlevende i verden blir det sagt.. Dette var noen få minner tattut fra mange år i
selskap med gammelbiler.

Bilde er av en
Chevrolet 1934,
4 dørs.

Per sin chevrolet var 2
dørs og

innkiøot i KraserØ

organ for Gammelbilens Venner

Så er alle fire utgavene av Spilehjulet i25 års jubileet for
bladet utgitt. Og jeg tror at bladet har funnet sin form og
sitt kostnadsnivå. 8 fargesider funger etter min mening
bra. Så kjære medlemmer ta godt vare på disse fire
nummer fra 2003 da det er 25 år til 50 års jubileum.

Det store oppmøte på klubbkveldene har fortsatt hele høsten. Oktobermøte hadde ekstra
stor oppslutning, antakelig for at det hadde lekket ut at vi skulle få informasjon om de nye
lokalene til klubben. Jeg er ikke i tvil om at de nye lokalene på Bråstein vil gi ny giv i
klubben. Om det er på grunn av den store oppslutningen på opptil 50 medlemmer på
klubbkveldene som har gitt ideen til å avsette et møterom til 88 personer i det nye
klubblokale er jeg ikke sikker på ?. men ........
Under spalten "Gamledager" har jeg tatt med bilder fra 17. mai en gang tidlig på
sekstiårene. Derure form for skjebne for våre kjære biler er ikke noe å giøre stas på, men
allikevel var dette en realitet vi må leve med. Jeg vil fortsette med denne spalten og det
kan både være private bilder og postkort som kan gi oss et nostalgisk øyeblikk.
Føljetongen, mopeden 50 år og uheiingen fra sjefs psykolog Willi A.C. Rusten, som har
gått i Spilehjulets 25 års jubileum, har vært gode og lærerike innslag i bladet.

Dette bilde er cN
Packard 110, 2 dørs

cabriolet

I94I modell

maken til den Per

Denne gang presenterer vi også noen innsendte bilder på en side og kunne tenke oss at
dette videre kunne bli et fast innslag for medlemmene til å få delt noen blinkskudd med
oss andre. Fremdeles er muligheten til å få sitt bilde på førstesiden meget stor. Denne
gangen var det naturlig å ta bilde fra Bergen Tekniske Museum, ikke minst for at det skal
gi ide til vårt eget museum. Førstesiden er etter min mening eksklusiv og bør utnyttes best
mulig til medlemmenes glede. Har du et blinkskudd, et bilde med både fart, spenning og
eleganse så send det til redaksjonen.

hadde.
Jeg kan ikke unngå å vise beundring for den driv som er i styret for klubben. Riktig nok
viser det igjen ved stort oppmøte på klubbkveldene, men at det også skulle bli et nytt
klubb og museumslokale med denne standarden hadde jeg ikke fantasi stor nok til å
forestille meg. La oss håpe at vi vanlige medlemmer nå kan ta i et tak med å innrede og
ferdigstille lokalene innenfor den tidsrammen styret har planlagt.

Bremen Classic Motorshow har delemarked og utstilling i
januar og februar 2004.
Det ventes opptil 20 000 besøkende og 2000 utstillere.
Er du interessert i opplysninger gå innpå intemett www.classicmotorshow.de eller
kontakt redaktøren.
6

Med hilsen Redaktøren

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

-
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I{ORGESLØPrcT I FØRDE

ET LITE GALLERI MED INNSENDTE BILDER FRA
MEDLBMMER SOM HAR V,IERT PÅ TUN

2OO4

En lctt blanding av de bildene redaksjonen har valgt ut fra tilsendte bilder. Bildet under viser
cn gjeng fra Gammelbilens Venner på vei til Sjøormløpet. Bildet er innsendt av Arild Nielsen

Vi ertidlig ute medhta inn denne annonsen om løp i sommer. Vi vet at det blir trangt
om spalteplass i de neste utgivelsene av Spilehjulet. Samtidig er bildene en fryd for
øyet!
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Ole Christi anhar sendt oss dette bilde fra
en utflukt på Jæren

i 1996.

ilyr#
Vinterløgring øv gammelbilen på Bryne.
Port B 225, H 240. Kr 500- pr.mnd.
Jens Guute, T. 48001919

Sender et bilde som viser bilverdenens svar
på Helan og Halvan, et bevis på at alt er mye
stQrre "over there". Bilene på bildet er en
1961 Renault Dowphine R1090 tilhørende
undertegnede, og Bjprn Kaspersens 1955
Chevrolet Bel Air Convertible.
Mvh.

Øvvind Flatekvål
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Nytt klubb-og museumslokale på Bråstein ved E39

SPILEHJULET 4-2003 organ for Gammelbilens Venner
Bygningen er tiltalende med fasadene i frilagt singel slik at vedlikeholdet blir minimalt.
Veien som går gjennom tunet er atkomst til noen gårder på oppsiden av eiendommen.
Bygningsmassen er på
sammen ca 150 m2.

til

Atkomsten vil være fra
denne siden og vi far
inngang, toalett og
kjøkken. Herfra vil der bli
dør inntil et klubblokale på
120 m2 med plass til 88

fi #g nln n d Eil#md,rsrdltn

sitteplasser. En glassvegg

Snt vil du se det nye klubb-og

vil skille mellom

Bråstein.

forsamlingsrommet og
utstillingen inne i hallen.

museum
lokalet når du svinger av fra 839 ved

Til venstre i bitdet delvis skult står en elclrc
dobbelgarasje som skal innehotde delclagcret
og midt på bilde våningshuset som også
inngår i klubbens rådighet. Huset vil bli ledig
om ca ett år.
Til høyre er selve klubb-bygningen. 1. etasje
er til vår rådighet, men kjelleren skal
disponeres av utleier.

Bilde til venstre er baksiden av bygget. Portene
vil delvis bli tatt r bruk, men den til venstre gir
atkomst til hele hallen.
Og uteplass er det godt med. Tomta er på hele
12 måi og kan disponeres av klubben. På bildet
på forrige side er all mark som du ser ned til
hovedveien tilhørende tomta. Vi kan bare selv
sette fantasien i sving og se for oss neste års
loppemarked ?

Bygningen som huser det nåværende museet på Ree på Bryne ble i høst overtatt av nye eiere,
og Rogaland Bilmuseum var "ikke inkludert i planene for den videre uwiklingen av området".
Styret har siden brukt mye energi på å finne et alternativt sted å reetablere museet med alle dets
aktiviteter. Og kriteriene for det "nye" museet har vært følgende:
o Lokalisert i nærheten av hovedåre for trafikk.
r Ha lett adkomst for hele Jær-regionen.
o Være stort nok til å bygge opp en utstilling som vekker interesse også utenfor

o

veterankj øretøykrets

e

Skissen under viser at bygget slik det nå blir planlagt kan ha potensiale til å kunne bli et
møtested / klubblokale som kan benyttes av alle de 25 interesseorganisasjonene i lokalmiljøet
som er tilknyttet interessen for eldre tSøretøy av forskjellig kategori.

r.

Ha potensiale til å kunne bli et møtested / klubblokale som kan benyttes av alle de
25 interesseorganisasjonene i lokalmiljøet som er tilknyttet interessen for eldre
kjøretøy av forskjellig kategori.

#å8##s*f*.!#

*,wr*#m: r*,r

Ffi fr4 S*
ffi tr# ffiS

har vært heldige i vår søken ogføler vi har funnet den eiendommen som kan opp$rlle de
kriteriene vi hadde satt på forhånd.

10
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Eiendommen ligger like ved E39 mellom Bråstein og Figgjo, og har en bygningsmasse av god
standard. Museumsbygget har et areal på 750m'på ett plan, og det er tenkt å innrede ca 120 m2
av dette til klubb og mØtelokaler.
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E,R 50 ÅN I dEI III
MOPE,DE,N
-l-urc

Tekst: Ole-Petter Aareskjolcl Iioto: IIuns

[]rårtcn, Stig O. Bakkan og Olc-l)cttcr Aareskjold

Selv husker leg at da den gule
Panteren kom ble jeg helt betatt.
Panteren var ikke så garnmel modig
og gubbete som mange unge føIte at
Corvetten var. Det kan nevnes
mange modeller, men det kan til slutt
være arttg å se på et par mopeder fra

Floraen av modeller var ganske stor selv om som vi

Gunnleiv er en ivrig samler av engelske biler og dette er en av dem. En velholdt
originalbil fta 1961. Denne Austinen var av den nye generasjon engelske biler hvor de
fikk hjelp fra Pininfarina til å designe karosseriet. og resultatct blein meget populær
småbil. Dette er en van utgave - dvs. en vanlig personbil uten sidevinduer bak..

nevnte tidligere så var Corvetten med som en meget
aktuell modell helt fram til siste dug av moped
produksjonen på Sandnes. Av andre modeller så kan
vi gierne ramse opp både de mest populære og av de
mindre salgssuksesser. Alle husker nok Saxonette- en
grei moped for de som ikke var så glad i å gire. Det
var jo greit med den 2 gtrte automatkassen. Selv om
manse av kiønerne ofte var blant den eldre garden.

Øglænd som ikke kunne vise til de
store salgstallene. Jeg tenker da på
Corvette Sport 3 10 som kom på
markedet i 1964. Corvette Sport 320
som kom i 1965

En annen raritet er Tempo Kurer 500
Transportmoped som kom på
rnarked

et

1967

Vanligvis var det seter også bak i varebilene. På denne måten unngikk de luksusskatt
når det ikke var vinduer bak. chassiet og motor er det samme ro- pa Austin A35.
Bilen er kjøptny i Norge og Gunnleiv kjøpte bilen i 2000. vedkommende som solgte
bilen hadde til da hatt den i daglig drift som bruksbil. Den ble produsert fra l9S9 helt
frem

til

1968

440

er en pen bil
også sett bakfra.

Mange flere moped modeller fra
Øglænd kunne nok blitt omtalt men
vi får nok avslutte med å pent si
Gratulerer med 50 år jubileet.

Bakluken var todelt.
Vinduet er hengslet
oppe og selve luka
åpnes med hengslene
nederst. Praktisk fil e
frakte lange ting
med.

Baklysene er kantede
og ser vi et snev av
datidens
amerikanske
halefinner???

Panteren ble raskt populær nhr den kom på markedet i
1966. Panteren ble levert i mange modeller og jeg tror
nok at mange som var unge på denne tiden har gått og
sett i butikk vinduetpåt de forskjellige modellene.
13

Dette var siste innsløg øv
fortellingen om mopeden som er
blitt 50 år og vi i redøksjonen vil
rette en tukk til Ole-Petter
Aøreskjold og huns medfotogrufer

for bidruget til

oss

sndre

Gørmmelbilens Venner.

i
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Bilde og tekst er sakset fra Illustrert Teknikk og Hobby for hele familien 1957 hvor
Tom McCahill tester Chewolet 1957 modell

FRA GAMLE, DAGE,R:
Tekst og foto: Kåre (J. St'rtt
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så

fall den fremste

bilen er en A ford, så
er støtfangeren
fremme ikke original!
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Russefeiring og
russebil hørte
sammen også
tidlig på
sekstitallet"
En runde på
Stavanger stadion
måtte til.
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Det lrtrtltlc vu:rt spennende å utjortlrc rl( r( til ii ,s'i lrvrt bilmerke og
årsmotlcll ltilt'n bak på det Qverste biltlc cr - rtg,st'i ltilrrrcrka pti bilde
under ( t' tt t(',q ttk.jant.
Dette bilde er tatt ved

hotell Atlantic. Vi ser
også at

Æff#fitrff$trfiff#$#$

tivolifiellet i

bakgrunnen fremdeles
dominerer i
bakgrunnen.

Kanskje har også noen
medlemmer i klubben
reddet noen biler fra år
bli ødelagt?
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Bildene er tatt tidlig i seksti årene og da var disse gamle bilene
modne for skraphaugen. Vanligvis tok russen siste rest ut av dem.
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