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Styret i Gammelbilens Venner:

Oppmøte av medlemmer på
klubbkveldene er også på
topp.
Roger Thompsons ” Cab og co” har virkelig blitt en
fulltreffer. Her er det nå opptil 40 biler som triller ut fra
Bråstein om onsdagene.
Nå er det virkelig kjekt å holde på med gamle biler.
Hvordan da? vil du kanskje spørre. Jo, se på det utvalget vi
har av billig verktøy. Det startet i det små med Biltema,
som alt i starten hadde et ganske stort utvalg. Og ikke
minst kompressorer, Mig sveiseapparat for
tunnplatesveising. Pussemaskiner står i kø for å gi oss
muligheter ved sliping og sparkling.

Bildet på forsiden

Formann: Odd Arild Sundsteigen Tlf: 45416436
E-mail: oddarildsu@hotmail.com
Nestformann: Øyvind Flatekvål Tlf: 98296659 Webansvarlig
Sekretær: Gaute Svindland , Tlf: 51535585 E-mail: gsvindland@live.no
Kasserer: Kjell Dreyer E-mail: kjell@kjelldreyer.com
Styremedlem: Trond G. Rasmussen mailto:tgr@lyse.net
Revisor: Kåre Inge Olsen

Sparkling ja! Og sliping som skal gi lakkeringen et godt
utgangspunkt. Det er en utfordring. Etter et år eller to
kommer slipesporene frem igjen. Det virker som
materialene jeg har brukt synker slik at underlagets
skavanker kommer frem igjen.

Museumsstyret:
Museumsbestyrer: Tor Inge Fjermestad Tlf: 91589921
Styremedlem Reidar Fotland
Styremedlem: Øyvind Nielsen

Jeg har lest meg litt opp på dette og kommet frem til at det
muligens er meg som må skjerpe meg litt med forarbeidet.
Å slipe slipesporene i sparklet med et finere papir i stedet
for å bare sparkle over igjen er muligens løsningen. Et råd
jeg har fått er å bruke 2k sprøytefiller. Jeg får også bli mer
konsekvent med å bruke riktig kornstørrelse på
slipepapiret.

Forsidebilde; Ford A pick up
Foto: Øyvind Flatekvål
Deadline nr 1 – 2013. Ta kontakt med redaktøren
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Og til dere medlemmer som ikke alltid har like god tid til
medlemsmøtene, prøv å ta en tur opp på museet om
søndagen. Ta med gammelbilen !
Redaktøren

I gamle dager: Folkevogn1960 modell. På tur til
Lauvås 1969
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Formannens ord
Hei alle gammelbilens venner!
Jeg sitter like ved vinduet og kikker ut, joda høsten har nok
kommet, vannmagasinene til Lyse er nok fylt opp og de fleste har
nok satt bilen på et tørt og fint sted for vinteren, og vi sitter og
venter at våren skal komme.

Da var høsten kommet og vinteren står for tur, de fleste
har nok en mengde ting som skal gjøres med bilen.
Siden sist utgave av Spilehjulet så har vi vært med på
en del forskjellige ting. Vi har arrangert utstilling hos
Hegre, meget vellykket. Her må vi få rette en stor takk
til alle de som frivillig og ufrivillig gjorde en kjempe
innsats for at dette skulle bli den beste utstilling
«ever». Økonomisk er dette også et stort bidrag i
klubbkassen vår, dermed hadde vi også mulighet til å
gi økonomisk støtte til Mekkegjengen på Helleland.
Jeg vil også rette en stor takk til Eivind Edvartsen for
hans meget flotte foredrag om bilens England. De
fleste liker et godt og engasjerende møte.

så blir det tatt vel imot. Styret har også besluttet at våre
medlemmer skal slippe å betale ved besøk på Rogaland
Bilmuseum. For at dette skal funger må alle medlemmer
uoppfordret vise medlemskort. Det er ikke sikkert at de
som er på museet kjenner alle medlemmer. Vi er også på
jakt etter 2 personer i tillegg til Tolleiv som kan gjøre en
innsats på delelageret, her trenges en opprydding og
sortering av deler. Så hører dette interessant ut så ikke nøl
med å ta kontakt. Vi har også fått 3 faddere til våre
museumsbiler, disse vil ha ansvar for hver sin bil når det
gjelder vedlikehold og bruk. Dette er gjort for at bilene
skal få optimal oppmerksomhet og ikke bli en av
mengden.

Fremover så skal vi ha vår årlige basar med mange
flotte premier. Årets familie julebord er 9. desember på
Sola Airport Hotell kl 1500 som vanlig. Kanskje
kommer nissen hvis vi klarer å finne ham.
Vi startet i år med å dele ut innsatspokaler til de som
hadde gjort en ekstraordinær innsats for klubben. Vi
trenger forslag til personer som dere mener har gjort en
innsats som er verd å sette pris på, ikke nøl ta kontakt
med en i styre eller på mail post@gammelbilen.no,

Vi i styre vil få ønske alle en gledelig jul og ha et godt
nyttår!
Tilslutt vil jeg ønske alle hjertelig velkommen til våre
medlemsmøter og våre uformelle søndagsprater på
museet.
Med gammelbil hilsen
Odd Arild

Bilutstillingen hos Hegre.
Da var en ny utstilling over, tross i mye regn så var det godt besøkt. Vi i styret i Gammelbilens Venner vil med
dette få rette en stor takk til familien Hegre for at vi på ny har fått lov til å benytte deres flotte bilhaller til
utstilling. Takker for deres tilstedeværelse under hele utstillingen. Vi setter meget stor pris på deres innsats for at
vi skal få arrangere veteranbilutstilling slik at vi får formidlet kultur til folket. En stor takk fra Gammelbilens
Venner/Rogaland Bilmuseum
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HENRY ER PÅ VEIEN IGJEN!
Tekst & Foto: Øyvind Flatekvål

Ole Chr. Simonsens 1931 A-Ford Pickup er nå endelig ferdig
restaurert. Vi har fulgt restaureringen i Spilehjulet med
garasjebesøk i nr.2-2010 og nr.4-2011, og nå fremstår bilen
som en riktig perle.
Denne bilen har som tidligere nevnt vært i familien
Simonsens eie siden 1948, altså over 60 år! Overgangen fra
Tempo vare-motorsykkel til A-Ford pickup må ha vært et
virkelig løft for bedriften, som brukte den til levering av brus
og øl, samt olje i Sandnes og omegn. Bilen tjenestegjorde
faktisk hos Ole S. Simonsen A/S i Sandnes helt frem til 1979,
da den gikk over til en roligere tilværelse som hobbykjøretøy.
Før Ole S. Simonsen A/S overtok bilen i 1948 gikk den under
krigen som servicebil hos Sven Kvia AS. De tok den i innbytte
fra Kverneland plogfabrikk, det var trolig også de som forlenget chassiset 50cm. Den er opprinnelig en Closed Cab
Pickup, og hadde antakelig stepside kasse da den kom fra
fabrikken. Men en slik løsning gir redusert lastevolum, så som
så mange andre pickuper fra denne tiden ble den bygget om
med treplan. A-Ford eier Jørgen Lauritzen, som har hjulpet
Ole Chr. under restaureringen, er opprinnelig dansk. Når han
så denne pick-upen i Sandnes på femtitallet lurte han på
hvorfor den var så lang, pickupene han hadde sett i Danmark
hadde samme akselavstand som personbilene. Forklaringen
fikk han altså mange år senere..
I årenes løp har den fått sine nødvendige reparasjoner for å
holdes på veien, men nå synes Ole Chr. den var moden for en
større restaurering. Karosseriet har fått sveist inn litt nye plater
og fått ny lakk med flott firmalogo. Interiør er trukket opp på
nytt, bremsene overhalt og nytt lasteplan er laget i solide
eikeplank.
A-Forden var utstilt på utstillingen vi hadde hos Hegre i høst,
og nå kan du ta den nærmere i øyesyn på museet på Bråstein.
Ole Christian har hatt mye god hjelp av Jørgen Lauritzen
under restaureringen, og de to karene er allerede i gang med
neste prosjekt. Nå er det Ole Christians Troll som får en lettere
restaurering, garasjebesøk kommer i Spilehjulet snart…

A-Forden i Kongeparken under Vestlandstreffet 6.august

Over: Noen bilder fra restaureringen
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Garasjebesøk på Tjelta2012
VESTLANDSTREFFET

Her har vi en god
vennegjeng i sitt rette
miljø.
Fra venstre Egil Tveit, bak
Charles Ramsey, Åge
Svendsen og Tommy Pedersen.
Gutta mekker og diskuterer bil
med en glød som kan imponere
enhver bil entusiast.
For ikke å glemme bilen, det er
en Dodge 1933 sammensatt på
Strømmen verksted.
Lasteplanen er et typisk
norskbygg.

Egil Tveit
liker biler
som gir vind i
håret.
Triumph
Herald

Egil har også en
Buggy

Dodge brothers
kan vi vel si.

Charles er også
svak for
Triumph Herald

Åge legger vekt på
å ha disse bilene i
tidsriktig stand. Og
det har han lykkes
med.

Tommy Pedersen mekker Ford . Bilen er ribbet innvendig
og fronten er demontert.
Denne gjengen har noe å henge fingrene i , men det er slik
det skal være. Og om en stund er kaffen klar!
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Utstilling 2012
Tekst&Foto: Øyvind Flatekvål
29-30.september var det igjen tid for veteranbilutstilling i
Sandnes. Eller kanskje vi bør kalle det hobbykjøretøyutstilling, da årsmodellene varierer fra 1920-tallet opp til
dagens supersportsbiler. Gammelbilens Venner arrangerer
denne utstillingen annet hvert år i lokalene til Hegre Auto,
som tømmer sine lokaler for ny- og bruktbiler for å slippe
hobbykjøretøyene til. Fantastisk!
Ca. 70 kjøretøyer og utstillingsobjekter var utstilt, både
biler, motorsykler, mopeder, sykler med mer. I tillegg var
det salg av modellbiler og diverse automobilia som hører
hobbyen til. Utenfor hallen var det egen parkering for
besøkende som kom i klassiske kjøretøyer, samt utstilling
av gamle busser fra Rutebilhistorisk Forening, brannbiler
fra Stavanger Brannbil Klubb og tyngre kjøretøyer fra
Transporthistorisk Forening.
Gammelbilens venner inviterte i år Citroën-klubben, Rush
motorklubb og Pøbel Rodders til å lage egne utstillinger
hvor de viste frem et flott utvalg av sine kjøretøyer. MGklubben deltok med markering av MGBs 50-års jubileum, Utstillingens eldste bil, 1928 Pontiac, flott restaurert av Eivind Stene fra Lye.
et jubileum også Cortina-klubben hadde for Ford Cortina
som ble introdusert i 1962.
Mekkeklubben fra Helleland kom med sitt Fordsonprosjekt og hadde også med en dansk Diesella moped.
Arrangøren hadde en liten overraskelse på lur for denne
hyggelige gjengen. Gammelbilens Venner synes dette
tiltaket er så bra at klubben valgte å støtte prosjektet med
5000 kr. En sjekk ble overrakt fra formann Odd Arild
Sundsteigen til en av mekkeklubbens initiativtakere, Arne
Birkemo, til jubel både fra mekkegjengen og publikum. Så
satser vi på at de har bilen ferdig restaurert til neste
utstilling!
Publikumsmessig la nok det dårlige været en liten demper
på arrangementet, selv om hovedutstillingen var innendørs.
Ca. 1500 besøkende var innom i løpet av de to dagene.
Både opprigging på fredagen og nedrigging på søndagen
gikk veldig fint. Utstillingen stengte kl.17 på søndagen,
kl.18 var lokalet tømt og ryddet. Tusen takk til alle som
deltok både med rigging og som vakter i løpet av helgen!
Uten dere kunne vi ikke gjennomført dette arrangementet.
Også en stor takk til Hegre Auto for at vi får låne de flotte
Over: Brynjulf Erga stillte ut sin svarte 1946 Plymouth Coupe
lokalene!
Under: MG-klubben feiret 50 årsjubileum for MGB

To blide herrer ønsket publikum velkommen;
Jan Victor Jakobsen og Eivind Edvartsen
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Flere 50-års jubilanter. Over: Ford Cortina kom i 1962 , MK 1 modellen ble
produsert til 1966. Nærmest er Odd A. Sundsteigens 1963 Consul Cortina
1500, bak Øyvind Ellingsens rally-riggede 1964 Lotus Cortina.
Til venstre: Denne heftige 1967 Renault 8 Gordini’en tilhører R8-entusiast
Karl Kleppe, som har flere av denne modellen på stallen. Også R8 har 50-års
jubileum i år, bak skimtes Reidar Urang Funderuds 1964 Renault 8

Over: Arne Holmes gedigne 1933 Buick 7-seter har
historie som skyssvogn i Eidfjord.
Til høyre: En glad gjeng i mekkeklubben på
Helleland mottok kr.5000,- i støtte til prosjektet fra
Gammelbilens Venner. Bilen er en 1947 Fordson
E04C, og Jon Stigersand som donerte bilen til
mekkeklubben hadde tatt turen fra Kristiansand for
å besøke utstillingen. Du kan lese mer om dette
prosjektet i Spilehjulet nr.1-2012. Vi ser frem til å
se bilen ferdig, kanskje til neste utstilling?
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Hegre utstilling forts:
Til venstre:
Citröen-klubben viste frem et flott og variert utvalg
av modeller, bl.a klubb-bilen som er denne 1961
Citröen HY. I tillegg stillte de ut 2CV, Mehari, GS,
Traction Avant, DS og SM.
Under til venstre:
Pøbel Rodders hadde flere tøffe kjøretøyer å vise
frem, her Tommy Olsens Hot Rod 1931 Ford (m/1932
grill). De viste også frem en 1947 Studebaker Pick up
og en 1960 Plymouth på sin klubbstand som de la mye
arbeid ned i. Godt jobba!
Under til høyre:
Også Rush Motorklubb hadde klubbstand, hvor de
viste heftige biler både av eldre og nyere årgang. Her
en 1970 Chevrolet Camaro.

Over til venstre: På fremsiden av hallen var det utstilling med kjøretøyer fra Rutebilhistorisk Forening, Brannbil-klubben og Transporthistorisk Forening. Sandnes Elektro Diesel stillte ut denne flotte ekvipasjen; Magirus Deutz og A-Ford varebil.
Over til høyre: Publikum som kom i klassiske kjøretøyer kunne stille disse ut foran hallen. Her en flott VW Karman Ghia Type 34. Denne
modellen ble bygget på VW Type 3 1500 chassis fra 1962 til 1969. Populært kalt ”Razor edge”.
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FOR SPESIELT INTERESSERTE
Tekst: Kåre G. Sem
Foto: Øyvind Vik

Denne spalten er impulshandling fra redaktørens side. Siden vi feirer
mopeden i dette nummeret så passet det godt å minne mopedistene om
å holde seg oppdaterte. Det kan de gjøre ved å lese boka ” Med moped
i trafikken” Boka er ikke oppdatert , så bruk hjelm.
Som de fleste kan se av bildene så har redaktøren vært på en meget
omfattende tur i sommer på jakt etter stoff til spesielt interesserte.
I Vikersund kom jeg over en sporovergang som var skiltet med
varselskilt på begge sider av veien. Det venstre antakelig oppsatt før
krigen og det på høyre side etter krigen. Antakelig er det budsjett
situasjonen i kommunen som er grunnen?
Personen til venstre i bildet var behjelpelig til å holde vegetasjonen
borte mens fotografen var i aksjon.

Nyhet
Ta en tur på museet om
søndagen. Våre medlemmer
går gratis inn ved å vise frem
medlemskortet!

Turen nådde sitt høydepunkt da denne
Tempo Rapiden dukket opp! Riktig nok
så manglet den dører og diverse, men
allikevel. Veteranbilen står der i kontrast
til nymotens varmepumpe.

På Blåfarveverket var det
et lite område med geiter
og sauer. Tror du ikke at
de hadde satt en AA-Ford
sammen med disse. Til
trøst fikk den stå under
tak.
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Ja tro det eller ei, men det
er i år 60 år siden Øglænd
lanserte sin første moped.
Siden tidenes morgen
hadde
folk flest kjørt
. På 30 tallet var det stor produksjon i
Europa av lettvektere. 98 ccm
motorsykler.
motoren var mye brukt. Med en slik
liten motor så var det liksom ikke så
farlig som om det var en MC med
Tempo
Victoria var
stor motor. Etter hvert så kom det
flere og flere restriksjoner og til slutt
Øglends
første moped og
krav om førerkort også på
lettvektere. Løsningen på dette ble
ble
produsert både i 1952
mopeden. Selve ordet moped vet nok
de fleste hva opphavet er, nemlig
og
53.
Tekst og foto:tmotorsykkel med
pedaler.og
Øglænd
tett på hva
Tekst
foto:fulgte
Ole-Petter
Aareskjold

Tempo Victoria

som var på gang i Europa.
Representanter fra fabrikken var på
reise i Tyskland flere ganger i året
for å se på utviklingen der. Øglænd
På
30-tallet var det stor produksjon i Europa av
fikk også uvurderlige impulser og
informasjon fra sin
lettvektere.
98gode
ccm motoren var mye brukt. Med
samarbeidspartner og
en
slik liten motor så var det liksom ikke så farlig
motorleverandør Fichtel & Sachs i
Schweinfurt.
som
om det var en MC med stor motor. Etter

Disse motorene som Øglænd gikk til innkjøp av var små
lette motorer på 38 ccm. Det var en kompakt sak som ble
hengt på siden av navet og med bensintanken integrert i
bagasjebæreren. Denne løsningen medførte at Øglænd
raskt og med enkle grep kunne komme i gang med
mopedproduksjon. En damesykkel ramme ble brukt.
Noen forsterkninger ble foretatt og det ble påmontert
noen små enkle fjærer på forgaffelen. Dette for å få noe
mer fjæring enn på en ordiner tråsykkel.

hvert
så kom det flere og flere restriksjoner, og til
Nå ville allikevel tilfeldighetene ha
det
slik
at
Øglænds
slutt krav
om første
førerkort også på lettvektere.
mopedmotor ikke skulle komme fra
Løsningen
dette
Sachs men fra enpå
annen
Tyskble mopeden. Selve ordet
motorprodusent. Nemlig fra Victoria
moped
vet nok
de fleste
hva opphavet er, nemlig
Werke i Nurnberg.
Førøvrig
en
produsent av motorsykler med lang
motorsykkel med pedaler.
Øglænd fulgte tett på hva som var på gang i
Europa. Representanter fra fabrikken var på reise
i Tyskland flere ganger i året for å se på
utviklingen der. Øglænd fikk også uvurderlige
impulser og informasjon fra sin gode
samarbeidspartner og motorleverandør Fichtel &
Sachs i Schweinfurt.
Nå ville allikevel tilfeldighetene ha det slik at
Øglænds første mopedmotor ikke skulle komme
fra Sachs men fra en annen Tysk motorprodusent.
Nemlig fra Victoria Werke i Nurnberg. Forøvrig
en produsent av motorsykler med lang tradisjon.
Victoria Werke var i drift med mc produksjon i
perioden 1899 til 1966.

Forhjulsfjæringen, sikkert ikke helt behagelig
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Man kan nok si at denne første mopedmodellen til
Øglænd ikke ble den helt store suksessen, det ble
trolig produsert en plass mellom 700 og 800
eksemplar. Tallet er noe usikkert da disse ikke ble
ført inn i rammelisten for mc.
Tempo Victoria ble produsert både i 1952 og 53.
Med sitt litt annerledes utseende så har den nok
vekket oppsikt i gatene da den ble lansert. De
fleste hadde nok ikke sett en slik rar kjøredoning
før.
Øglænd hadde jo som kjent produsert motorsykler
på Sandnes siden 1931. Da primært med Sachs
motorer, men også noen modeller med den
engelske Villiers motoren. Men nå skulle det også
satses på moped.
Parallelt med produksjon og salg av Tempo
Victoria så ble det tegnet og planlagt en riktig
moped. Med gode skråblikk på Europa så kom
produktutviklerne hos Øglænd frem med en helt
ny moped. Denne egenproduserte mopeden kom i
1954 og fikk navnet Handy. Men det er en annen
historie.

Slik så det ut med motor
hengende på bakhjulet»

FAKTA OM TEMPO VICTORIA
Produksjonsperiode: 1952-53
Farge: Ramme etc.: cps 2 m ma 468. 3 d
Glassurit -90.
Lyktehus: Sølv mb 744 Glassurit -90.
Ramme: spesialbygget lav, bekvem ramme i
meget solid utførelse. Rustbeskyttet og lakkert
med grå, polykromatisk lakk.
Gaffel: ”Victoria” fjærgaffel.
Krank: Fauber.
Hjul: Stålfelger, Viking transportringer 26” X
2” X 1¾”. Gigant fornav, Torpedo frinav. 2,5
mm eiker.
Skjermer: Brede stålskjermer. Lysøye på
bakskjermen.
Styre: Stillbar type, med overrør.
Sal: Polstersal med skinntrekk.
Pedaler: Blokkgummi
Leveres komplett med lykt, pumpe,
sykkelverktøy og motorverktøy.
Motoren: Victoria FM 38 L, 38 cm² med 2 gir
og friløp. Girskifte foretas med grep på venstre
styreside. Motoren er med automatisk clutch.
Kraftoverføring: Med kjede.

Liten og strategisk plassert tank

Vekt: Komplett sykkel med motor – ca. 33 kg
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FRA BILENS FORUNDERLIGE VERDEN
Andre hadde prøvd å lage bilen om slik at den lignet Jaguar XK
120. Her hadde de montert en spesiell type hardtop slik at den
ble mest lik Jaguar, ved at de bak hadde montert sideskjørt over
hjulbuen. Alt dette for ligne en Jaguar, selv om MGA er meget
pen i originalutgaven.
I USA hadde de også laget en flott Hot Rod av MGA med stativ
for surfebrett.
En hadde også fått laget stativ til reservehjulet slik at det var
montert på støtfanger, nokså likt det som Ford Anglia hadde på
sekstitallet. MGA var meget populær i USA så her ble det
meste prøvd i vanlig amerikansk stil.

I 1957 ble det laget prototype med svigermorsete
I min søken etter ting og tang på nettet kommer jeg over mange
rare ting. Siden jeg har MGA selv så er det selvfølgelig at jeg
ser etter dette. Noen av løsningene er smarte mens andre ser
ikke bra ut. Jeg har her tatt med noen eksempler, men det er opp
til hver enkelt å avgjøre om dette er smart eller mindre smarte
løsninger.
Det første jeg fant var en løsning fra 50 tallet som gjorde en to

Som en ser nederst i denne spalte så ønsket de også lage en
fastback kupe av MGA. Jeg har sett flere bilder av denne
monteringen, og det ser meget bra ut. MGA leveres jo i kupe
som original og her har de dratt kupeen enda lenger. Jeg
fant også en del andre kupeforbedringer, men syntes at de
var for spesielle til å ta med her (de hadde laget dragster og
møkkaspreder med MGA karosseri)
Når jeg har surfet rundt på nettet så har jeg vel kommet til
at jeg er superfornøyd med bilen slik den ble levert fra fabrikk.

seters sportsbil om til fire seters. Den ene løsningen var å gjøre
om bagasjerommet til en fire seters med svigermorsete,
løsningen er vel og bra nok, men jeg må innrømme at det ser litt
rart ut med to personer så langt bak på en sportsbil. Den andre
løsningen med at vi utvider rommet bak førersete ser meget
bedre ut, men beinplass det blir det ikke mye av. Det ble bygget
om noen biler til 4 seter og noen av disse består den dag i dag.

Glassfiber hardtop ble i 1958 levert som fastback

Her ser vi en som prøver å etterligne en Jaguar XK-120

Har du lyst til å se mer av disse merkelige MGA utgavene:
http://www.rutgerbooy.nl/mga-introduction
Tekst: Odd Arild Sundsteigen Bilder: Internett
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Fra gamle dager
Tekst: Øyvind Flatekvål
Dette bildet dukket opp på en Facebook side nylig,
opphav og fotograf er ukjent. Bildet er tatt i Hillevåg
og vi ser forretningen til VW-forhandler Peder S.
Fjetland til høyre. Det er også VW som dominerer
gatebildet, ellers ser vi en Ford Cortina MK2 politibil,
Ford 12M, Morris Minor, Morris Oxford, Ford Zephyr,
Opel Rekord, Volvo Duett mm. Ut ifra bilene å dømme
tipper vi at bildet er tatt på siste halvdel av 60-tallet.
Vi oppfordrer våre medlemmer til å sende bilder fra
gamle dager til: Spilehjulet@gammelbilen.no eller ta
kontakt med redaktøren.

Innsatspokalen 2012
Gammelbilens Venner ønsker å hedre medlemmer som
gjør en ekstra innsats for klubben. Har du forslag til
medlemmer som bør nomineres til denne utmerkelsen,
send forslag til post@gammelbilen.no eller kontakt
styret.
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Bildesign –en fundering fra en amatør

Ford 1939

Tekst: Kåre G. Sem. Bildene er hentet fra internett

En ting er sikkert, bilen måtte ut til folket og
1937 og
fremoveri mengder,
ser ut til åDet
værebleentilsynelatelse
tid hvor manen
produseres
utfordrer
kjøperne
med
endringer
i
fronten.
Nå har den
vinn-vinn situasjon.
stående kvadratiske radiatorfronten blitt lagt litt bakover.
hos Wikipedia,
the freeglir
encyclopedia
Dette på
harnettet
kjøperne
likt. Skjermene
mot hverandre
og stopper mot panseret. Lyktene blir innebygget i
på nettet hos Wikipedia, the free encyclopedia
skjermene. Her forstår en at den tradisjonelle
radiatorfronten er på vei ut. Nå spiller Ford opp med
grillvarianter og samtidig flyttes lyktene lenger inn til
sidene. Er det Chrysler Airflow som setter malen?
Chevrolet går enda lenger og signaliserer med sine
sidegriller en ny trend, muligens dollarglis?
Chevrolet
1939

Biler i Europa
Her var det store ting på gang. Lyktene i skjermen.
Stigbrett og sidemotordeksel er borte. Fossegrill og
bagasjerom med utvendig lokk er også på plass.
Chrysler Airflow 1934

Ford 1937

Morris Type E 1938

Austin 1938
En beskjeden
utvikling i fronten.
Stigbrettet ser også
ut til å være smalere.
Skjermene er trukket
mot panseret.

Ford 1937

Ford 1938
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Nytt fra styret:

-Inngang: Prisen heves fra 40 til 50 kroner etter nyttår.
Inngang for medlemmer, hvordan kan vi løse dette?
Overført til neste møte.
Terminliste, 2013:
Samler inn info til neste styremøte 20 nov.
Diverse:
-Hjemmeside/Facebook: Mange benytter seg av sidene.
-Besøk/profilering: Sandnes ordføreren kommer på
besøk og får omvisning.
-Sponsing: Mekkegruppa på Helleland får 5000,- til
bruk på prosjekt.

Referat styremøte i Gammelbilens Venner 11.9.2012.
Tilstede: Odd Arild Sundsteigen, Kjell Dreyer, Tor
Inge Fjermestad, Trond Rasmussen, Øyvind
Flatekvål og Gaute Svindland.
Referat fra sist styremøte: Gjennomgått og godkjent.
Erfaringer fra arrangerte treff/løp:
-Nasjonal motordag: Mye biler. Må klarere med
kommunen om plass neste år. Stavanger/Sandnes. Må
ha en sentral plass dersom det kommer på en ukedag.
Mer organisering må til neste gang. I år stod vi utenfor
Galleri Sult i Stavanger.
-Roger Thompsons Minneløp: 16 biler deltok, kanskje
flyttes til august neste år.
-Vestlandstreffet: 76 påmeldte 72 startet. Folk var trege
med å melde seg på. 6 danske biler. Passe antall
deltakere. Bra arrangement.
-Hafrsfjorddagen: Flymuseet inviterte. Odd Arild sendte
videre til merkeklubber. Vi stilte med 40-45 biler. NSU
klubben med 6 biler. Må ha en banner på hovedveien.
500 voksne var innom. Flymuseet setter opp dato i høst
for neste år. Inkludere delemarked/Soma markedet til
neste år?
Arrangementer høsten 2012:
-Medlemsmøter: Sept: Tempo Museet. Okt: Eivind
Edvardsen, Goodwood mm. Nov: Utlodding.
-Cab.&co: Populært med mye biler, opptil 40 stk. Siste
tur andre onsdag i okt. Bilder ligger på Facebook.
-Utstilling Hegre: Kjøretøyer på plass. Vaktlister på
plass. Utstillere og vakter får ID-kort. Pris inngang 50
kr. Bruke stempel for folk som skal inn igjen. Husk rett
adresse i annonse i lørdags avisen.
-Julebord: Sola Airport hotell 9.des. Stille med nisse
selv? Prisen må avklares.
Delelager:
Hva gjør vi videre? Trenger 2 personer til å drifte og
sortere delelageret. Kan vi lokke noen med provisjon?
Arena: E-bay, Finn.no, Ta med deler på delemarked.
Spilehjulet:
A4 og ny leverandør av trykkeritjenester fungerer bra.
Sjekke kostnader ved å utvide til 20 s.
Regnskap v/Kjell: Gikk igjennom regnskap.
Reportasjer i aviser viser igjen i besøkstall på museet.
Status museet:
-Overskudd med biler i høst, utstillingen begynner å bli
klar.
-Nytt medlem i museumsstyret, Reidar Fotland.
-Tilbud om å kjøpe utstillingsbil: Oldsmobile
demochassis ca. 1930, gammel org. GM
utstillingmodell, pris 90 000,-. Vi har ikke anledning til
å ta i mot.
-Status Opel: EU godkjent og klar til tur. Status Ford:
Blir klar til våren. Status Sølvberget Opel: Får stå til
våren.

Terminliste 2012/2013
Her er en terminliste for vinter/vår 2012/2013 over GBVs og
andre lokale arrangementer. Den omfatter også nasjonale
arrangementer som kan være av interesse for våre medlemmer.
Husk også at det hver søndag kl. 12-16 hele året er medlemstreff
på Rogaland Bilmuseum på Bråstein, og i sommerhalvåret er det
kjøreturer med Cab&Co hver onsdag kl.18:00.
Desember:
-9.desember: Julebord på Quality Airport Hotel Sola kl.15:00. Ta
med familie, barn, barnebarn og venner og kom i julestemning!
Januar:
-29.januar: Medlemsmøte Bråstein kl.19:00. Nytt fra styre, kaffi,
skjeva og drøs. Velkommen!
Februar:
-26.februar: Medlemsmøte Bråstein kl.19:00. Nytt fra styre,
kaffi, skjeva og drøs. Velkommen!
Mars:
-26.mars: Årsmøte Bråstein kl.19:00. Generalforsamling med
valg av styre og verv. Møt opp!
Det tas forbehold om feil datoer og evnt. endringer. Du finner
alltid oppdatert terminliste på www.gammelbilen.no. Tips om
treff og arrangementer som bør være med i listen mottas med
takk. Send en mail til: admin@gammelbilen.no
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Historien fra en nydelig sommertur til Bornholm
Vi var fem biler fra klubben som ville reise til
Bornholm for å være med på et veteranbilløp som hadde
det klingende navnet Rally Bornholm Rundt. Men det
har ingenting med rally å gjøre, dette var kun et rolig
veteranbilløp.
Vi kom oss fra Norge og over til Hirtshals, undertegnede
hadde reist ned dagen før de andre. Vi skulle med ferje
fra Ebeltoft og over til Sjælland. Det viste seg at da vi
kom til Hirtshals så var marginen nokså knapp for å nå
ferjen i Ebeltoft, men det er jo 130 km fartsgrense på
motorveien, så bilene ble testet hva de var gode for. Siste
bil kom til ferjen i Ebeltoft 1minutt før båten gikk. Vi
ankom Sjælland og kjørte herfra til vårt hotell som lå
nord for København.
Et meget flott hotell som lå helt ved sjøen, vi spiste
middag på en restaurant som lå like ved bryggekanten.

Første overnatting på hotell like nord for København
Vi våknet opp andre dagen til regnbyger, vi skulle ta ferje
fra Køge (like sør for København) til Bornholm. Denne
ferjen gikk ikke før seint kveldstid, så da hadde vi hele
dagen for oss til å innta København. Vi fant oss en
togstasjon og toget inn til sentrum. Siden menns gener ikke
liker å gå i butikker, så ble vi sittende på Hardrock Cafe
istedenfor. Det var nok flere som lurte på hva oss unge
gjorde her, men vi hadde sitteplass ute og langt fra
høyttalerne. Tilbake på hotellet pakket vi og kjørte mot
Køge. Å kjøre gjennom København i rushtiden, pluss regn,
var en kjekk utfordring. Vel fremme i Køge inntok vi en
bedre middag på en koselig lokal restaurant. Ferjen vi
skulle ta var nattfergen så vi hadde lugar om bord.
Heldigvis fikk vi gå tidlig om bord slik at vi kunne legge
oss til å sove. Vel fremme på Bornholm så var vi klar til å
legge turen inn til Allinge hvor vi skulle bo i to netter. Det
var tett tåke så vi fikk ikke sett så mye denne morgenen.

Fire glade herrer på Hardrock Cafe i København
mens damene var og shoppet.

På bildet over ser du fregatten i
Ebeltoft. Til høyre fra hotellet i
Allinge på Bornholm.
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Forts. sommertur til Bornholm
Etter innsjekking kjørte vi til startplassen for løpet. Dette var
lagt til en park helt i sjøkanten på en plass som het Nexø. Det
var ca. 160 biler til start. Det var kommet biler både fra Sverige,
Tyskland og Norge. Vi var 5 biler fra vår klubb, og totalt var
det 11 biler fra Norge. Det var mange fine biler å se, også en del
som vi til vanlig ikke ser på norske treff. Først var det frokost
og så gikk tiden før start med til å gå rundt å kikke på de andre
bilene. Løpet var lagt opp til en runde rundt øya med innlagte
oppgaver og lunsj. De fleste postene var lagt opp som praktiske
oppgaver, for det meste med bøtte over hodet, slik at vi fikk
skjerpet våre sanser. Vi og sikkert noen andre hadde ikke helt
fått med seg at partalls biler og oddetalls biler skulle gjøre hver
sin vei rundt løypa, men vi løste det også. Været var ikke det
beste, men for min egen del så kjørte jeg med taket av hele
løpet. Danskene hadde disket opp med en fantastisk lunsj.
Naturen på denne øya er meget vakker med en mengde flotte
veier å kjøre på. Dialekten på Bornholm er en blanding av
dansk og svensk, tydelig tale og lett å forstå. Etter at løpet var
ferdig så bar det tilbake til hotellet for dusj og omkledning, slik
at vi var klar for kveldens festmiddag. Bordene stod dekket og
klar i idrettshallen i Nexø, kan tenke meg at det var rundt 300
gjester. Etter en god middag var det premieutdeling og dans.
Dag 2 av løpet var først en utstilling av alle deltakerbilene på
samme område som lørdagen. Været var bedre denne dagen, så
da var det en hel del folk som ønsket å kikke på bilene. Etter
dette så kjørte alle samlet mot dagens lunsj som var lagt til et
røkeri på nordsiden av øya. Turen opp gikk på flotte veier, hvor
en fikk se alt av denne flotte øya. Etter lunsj så hadde vi en
samling ved hotellet vårt i nydelig sommervær. Vi feiret
avsluttingen på løpet på F1 vis med champagnesprut og fest.
Lokaliseringen av hotellet var helt fantastisk, helt ved sjøen og
med en flott hage.

Etter løpet ble det feiret på F1 vis
Siste dag på Bornholm ble brukt til å få med seg en del nye
severdigheter. Vi benyttet anledningen til å besøke det
lokale bilmuseum. Her var det mye fint(se egen artikkel)
Så var alt klart for avreise fra Bornholm, resten av turen
kommer i neste utgave av Spilehjulet.
Tekst og foto: Odd Arild Sundsteigen
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LMK-nytt

differensiert omfatter kjøretøy opp til fylte 15 år, og de eldre
enn 15 år er i samme sekk. Dette betyr at tallene for kjøretøy 30
år og eldre er i samme gruppe som kjøretøy i gruppen 15 – 30
år som har mange anmerkninger.
LMK og MHRFs erfaring er at kjøretøy over 30 år tas godt vare
på, og har i snitt trolig færre anmerkninger enn de yngre enn 30
år.
Den norske Kjøretøyforskriftens definisjon på et
bevaringsverdig kjøretøy er helt i tråd med LMKs og FIVAs
(Fédération Internationale des Véhicules Anciens) oppfatning.
Det beste eksempelet er i § 1 pkt. 3:
«Tilnærmet original utførelse vil videre si at kjøretøyet ikke
med hensikt skal være vesentlig endret, hverken teknisk eller
utseendemessig utvendig eller innvendig, uansett om hensikten
har vært å følge en mote eller å gjøre kjøretøyet mer
trafikksikkert. Unntatt herfra er tidstypiske modifikasjoner og
ombygninger for spesielle formål der det kan dokumenteres at
disse ble foretatt og godkjent i den periode da kjøretøyet var i
vanlig bruk.»
Internasjonalt er nå FIVA meget aktiv mot EU-kommisjonen,
og LMK har sammen med flere organisasjoner sendt sine
innspill til Vegdirektoratet for å påvirke forslaget som skal
sendes ut på høring.

EU vil ha færre historiske kjøretøy
EU-kommisjonen vil i et direktiv som er ute på høring innskrenke antall historiske kjøretøy i EU/EØS. For å få definisjonen
«historisk kjøretøy» tillates ikke endringer i for eksempel
motor, bremser, styring, eller kjøretøyet utseende.
Forslaget kommer i forbindelse med at EU-kommisjonen
ønsker å innføre årlig periodisk kjøretøykontroll (PKK) på alle
typer kjøretøy, inklusive mopeder. Unntakene kan bli få, men
disse omfatter bl.a. kjøretøy som er 30 år og yngre som er
definert som historiske kjøretøy. Utfordringen er at definisjonen «historiske kjøretøy» foreslås innskrenket slik at svært
mange motorhistoriske kjøretøy vil bli klassifisert som
brukskjøretøy og kalt inn hvert år.
– Forslaget dreier seg egentlig om trafikksikkerhet, og på grunn
av det øke frekvensen av PKK fra annet hvert år til årlig kontroll, sier styreleder i Landsforbundet av Motorhistoriske
Kjøretøyklubber (LMK), Sven Olav Szallies. – Men går
definisjonen gjennom vil begrepet motorhistoriske kjøretøy
oppleve en alvorlig svekkelse. Forslaget er i skarp kontrast til
den verdi historiske kjøretøy har opparbeidet seg i både Norge
og Europa/EU som en del av vår felles kulturarv.

Ikke vinter PKK

LMK kan vise til flere eksempler på problemer som vil oppstå
med EU-kommisjonens definisjon.
• Mer eksklusive biler ble tidligere endret
utseendemessig én eller flere ganger i sin brukstid.
Årsaken var eiers ønske om å endre til noe nytt, det
opprinnelige karosseriet hadde blitt kollisjonsskadd,
eller rett og slett blitt umoderne.
• En rekke biler ble under krigen bygget om til
knottfyring, og noen er fortsatt bevart i den tilstanden.
• Flere modeller kom med åpent karosseri for
sommerbruk, og en tildekket for vinteren.
Konsekvensen av forslaget er at varianten ved
innførselen til vil være det historisk korrekte.
Kjøretøyet vil altså være historisk kun halve året.

I Danmark er det nå gitt et generelt «amnesti» for
veterankjøretøy. Heretter vil ikke disse bli innkalt til periodisk
syn i vintermånedene fra 1. november til 31. mars. I Norge kan
man ta kontakt direkte med trafikkstasjonen for å få omgjort
innkalling til
kontroll fra
vinterstid til
sommer.
Vi må skrive,
ringe og møte
relevante aktører
for å endre EUdirektivet som vil
skade vår
motorhistoriske
kulturarv, sier
styreleder i LMK,
Sven Olav
Szallies.

– Ta T-Ford som eksempel, der den bakre delen av kupeen ofte
ble erstattet med et lasteplan, sier styreleder Szallies. – Ofte
konverterte man også den opprinnelige sideventilmotoren til
toppventil hjelp av helt vanlige ombyggingssett. Slike
tidsriktige modifikasjoner er en del av historien, og det er helt
urimelig at disse kjøretøyene ikke skal anses som historiske.
Historiske kjøretøyers utrustning, tilstand og bruk skiller seg
betydelig fra vanlige brukskjøretøy. De kjøres lite, og eierne
bruker vanligvis svært mye tid til vedlikehold. Derfor mener
LMK at disse kjøretøyene ikke har behov for en like hyppig
frekvens for PKK som for moderne- og vanlige brukskjøretøy.
Ifølge Motorhistoriska Riksforbundet (MHRF) i Sverige som
LMK samarbeider med i denne saken, viser statistikk fra
Svensk Bilprovning at historiske kjøretøy har langt færre
anmerkninger enn moderne kjøretøy. Dette er i strid med
tabellen som brukes av EU-kommisjonen siden denne bare
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Returadresse: Gammelbilens Venner,
Postboks 3029 ,
4095 Stavanger

Nytt fra styret

Volvo Trygge/ Snabbe 1956 – 1975. Bilen finner du på Wee -museet

JULEBORD SØNDAG 9 DESEMBER
Igjen inviterer Gammelbilens Venner til tradisjonelt
julebord på Quality Hotell på Sola.
Søndag 9. desember kl. 1500. Ta med familie og venner

