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Nå er
klubbjubileet
over og vi
kommer tilbake
med som vanlig
20 sider

Odd Arild Sundsteigen og Øyvind Flatekvål bidrar sterkt
med stoff i denne utgaven også. Og vi har sportsbiler,
motorsykler og nyttekjøretøy med oss fremdeles.

Styret i Gammelbilens Venner:

Bildet
forsiden
Formann:
Oddpå
Arild
Sundsteigen, Tlf: 45416436
E-mail: oddarildsu@hotmail.com

Det som står foran oss nå er julegrøt, klubbkveld med
utlodning og julebord for medlemmene med familie.

Nestformann: Trond Rasmussen Tlf: 48364170

Som dere ser har jeg vært på handel etter Hanomag. En
F35 var til salgs i Telemark. Nå har jeg holdt meg til disse
lastebilene, har også en F20 i garasjen. Når du kommer
opp i F40 går totalvekten over 3500kg og som følge av
dette må en ha førerkort for lett lastebil.

Sekretær: Gaute Svindland , Tlf: 91911924
E-mail: gaute.svindland@ot.rogfk.no
Kasserer: Kjell Dreyer, E-mail: kjell@kjelldreyer.com
Styremedlem: Åge Svendsen, E-mail: aage.svendsen@fmcti.com

Da jeg kom hjem og roen la seg over bilkjøpet begynte jeg
å se etter hvor meget den kunne lesses. Med oppgitt
rammenummer fikk jeg tilsendt bilens identitet og
livshistorie. Den lesset 2 tonn og hadde en totalvekt på
3525 kg. Dvs. det kreves kjørekort for lett lastebil.

Revisor: Tolleiv Hølland

Museumskomiteen:
Museumsbestyrer: Tor Inge Fjermestad, Tlf: 91589921
E-mail: toringe.tif@gmail.com
Komitemedlem: Øyvind Nielsen

Forsidebilde: Foto: Øyvind Flatekvål
Tor Stangeland stilte ut sin flotte 1958 Simca Vedette
Beaulieu på utstillingen hos Hegre 27-28.september.

Det er ikke sikkert jeg ville kjøpt bilen om jeg hadde
funnet ut dette på et tidligere tidspunkt. Jeg har latt denne
kjøretøygruppen utgå i mitt kjørekort.

Deadline nr 1 – 2015. Ta kontakt med redaktøren

Muligens den kan nedklasses for de 25 kiloene over?
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Foto: Jan Svaasand

Redaktøren i kjent positur. Hanomag Henscel F35, 1974 modell.
Diesel og forholdsvis i god stand. Motoren går bra. Bilen har gått i
Skien i 40 år.
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Formannens ord
Hei alle gammelbilens venner!
I skrivende øyeblikk så er vi midt i november, men jeg har likevel
vært ut på flere turer med bilen uten å bruke tak. Sesongen er nok
over, men jeg klamrer meg til et lite halmstrå om noen fine dager til
nå i november før jeg starter på vintervedlikehold av bilen.

nok avviklet når dette leses, men julebord det blir det som
vanlig på Quality Airport Hotel på Sola søndag 7.desember
kl. 15, så da er det bare å møte opp med hele familien.
Vi har flere store arrangementer til neste år: Norgesløpet i
pinsen blir nok det som vil kreve mest av oss, her trenger vi
frivillige til å være med på poster etc. så gi beskjed til en i
styret hvis du har mulighet. Ellers så vil vi arrangere et nytt
løp for kjøretøy eldre enn 1940, det blir 6.juni. Vi kommer
tilbake med utfyllende opplysninger i neste Spilehjul. Ellers
så blir det ny Danmarkstur i juli måned (omtalt på side 13).
Styret vil få ønske alle medlemmer med familie en gledelig
jul og et godt nytt år!!
Ellers så møttes vi på våre medlemsmøter eller på museet på
søndagene.

Det har skjedd en del siden sist Spilehjul kom ut, for øvrig så
ble dette meget godt tatt imot da det inneholdt en god del av
klubbens historie. Vi har hatt utstilling hos Hegre. Denne var
meget vellykket med mange besøkende. Utstillingskomiteen
hadde gjort en meget god jobb med å finne rett blanding av
biler. Styret vil gjerne få takke alle frivillige og ufrivillige
som stilte opp både før, etter og under utstillingen. Vi setter
også meget stor pris på at vi får bruke disse lokalene til utstilling.
Cab & Co har også hatt sin siste tur for sesongen, og hvilken
sesong. Det er meget stor oppslutting på disse onsdagsturene.
Vi gleder oss allerede til neste år. Takk til Ole Chr. for mange
fine turer.
Medlemsmøtene er også meget godt besøkt. Medlemstallet
stiger, bare i september/oktober fikk vi 30 nye medlemmer.
Det er alltid en utfordring å finne tema til møtene, så hvis
noen har noen gode forslag så nøl ikke med å gi beskjed.
Vi vil også i år ha både grøtfest og julebord. Grøtfesten er

Med gammelbil hilsen

Odd Arild

UTSTILLING HOS NATO

Med gammelbil hilsen

Odd Arild

Foto: Tor Inge Fjermestad

GLIMT FRA RYFYLKELØPET
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del 2

Tekst: Odd Arild Sundsteigen Foto: Trond G. Rasmussen/Odd Arild Sundsteigen/Jane Leschbrandt

V

i starter her andre del av vår histo- ren var ikke noe unntak. Så da fikk vi delt ut
rie fra jubileumstur 2014.
plaster på såret priser til Glenn og Odd, begge måtte sette igjen sine biler i Danmark.
Etter et vel gjennomført løp bar
det tilbake til hotellet. De fleste
Mandagen kom og det var tid for å starte på
hadde flere historier å fortelle fra løpet. No- turen hjemover. Været var like fint som det
en hadde fått sett mer av Bornholm enn
hadde vært under hele vårt besøk på Bornandre. Utfordringen i løpet var at vi kun fikk holm. Vi kom oss avgårde mot Rønne hvor
utdelt kart og kjørehenvisning, ingen merker vi skulle ta ferjen over til Ystad. Etter en
eller folk som viste vei. Dette gjorde at det
flott båttur var vi vel fremme i Sverige. Her
ikke var like lett for alle å holde rede på vei- ble det tatt forvell med noen biler, disse
en, men alle fant tilbake til hotellet, så altså skulle reise via Sverige mens oss andre skulingen problemer. På kvelden var det stor
le via Danmark. Så resten av oss satte kursen
festmiddag med flere hundre deltakere. Dans mot Danmark. Vi hadde ikke kjørt lenge før
været endret seg. På med kalesjer for så å
og premieutdeling ble også.
kjøre i skikkelig regnvær. Vi kom oss over
Været var like vakkert da vi våknet søndag
broen til København, vi mistet noen undermorgen. Varmt og godt. Dagens program var veis, men disse fikk vi samlet opp etter bomat vi pånytt skulle ned til Nexø, men i dag
passeringen til Danmark. Vi hadde lunsjsvar det ikke løp, men det var lagt opp til ut- topp like nord for Køge på en hyggelig
stilling på samme vakre plassen. Det var
strandrestaurant. Dagens kjøredistanse var
flere biler denne dagen enn det som var med lang så vi måtte dessverre ta i bruk motorveii selve løpet, grunnen til dette er at det er
ene for å komme oss til dagens mål. Vi skulbegrenset med antall biler på selve løpet.
le overnatte i Vejle. Vel fremme ved hotellet
Etter noen timer med sparking i dekk bar det var det tid for avslapping og middagsspising.
av gåre på tur over øya. Vi skulle ende opp i De fleste var trøtte etter en lang dag i bilen
Allinge hvor det ble servert lunsj på stedets så det ble tidlig til sengs.
røkeri. Som seg hør og bør så ble det servert
fisk, noen fikk sild og andre tok flyndre.
Tirsdagen opprant med skyet vær og utrykt
Etter lunsj fikk vi tid til å ta oss en runde og for regn. Dagens mål var Hirtshals og ferjen
to i sentrum av Allinge. Etter avslapping i
hjem til Norge, men før den tid var det enda
hagen til hotellet var det klart for middag. Vi litt igjen av vårt oppsatte program. Vi tok
hadde bestilt border på en stedets beste res- fatt på veien nord vestover mot Limfjorden.
tauranter. Vi hadde forhåndsbestilt mat slik Det kom ikke noe regn på denne delen av
at det skulle gå litt kvikkere, vi var tross alt turen så det ble en flott og avslappende kjø38 personer til bords. Siden en del av bilene retur. Vi hadde god tid så vi tok flere stopp
skulle ta en annen vei dagen etter så var det- på vei oppover. Vi hadde bestilt lunsj og
te en grei avsluttingsmiddag. Vi hadde tatt
omvisning på vingård. Vi ble tatt godt imot
med oss noen gaver som vi skulle dele ut.
av vertskapet på Glenholm Vingård, bilder
Det er som alltid på slike turer noen som er ble tatt som de skulle legge ut på deres faceuheldige og får sine biler ødelagt, denne tu- bookside. Det er jo ikke hver dag de får be-

4

søke av så mange veteranbiler fra Norge.
Etter en flott omvisning og skolering i hvordan vin lages så var det tid for vinsmaking
og mat. Vi fikk servert kun lokal mat og
forskjellige viner til hver ting.

Etter et flott besøk så var det tid til å legge
turen opp mot Hirtshals. Ferjen går ikke før
kl. 2100 så vi delte oss opp. Noen ønsket å
gå på shopping andre hadde andre ønsker. Vi
avtalte å møtes ved Skaga Hotell slik av
kjørte samlet til innsjekking på ferjen. Det
ble mørkere når vi nærmet oss Hirtshals og
med taket nede så ble det litt spennende,
klarer vi å komme frem uten å måtte sette på
kalesjen. For vår egen del gikk det bra helt
frem til Hirtshals, men da Jane skulle inn å
kjøpe sin kvote med vin så begynte det. Jeg
klarte å finne en nedlagt bensinstasjon som
fortsatt hadde tak, så der stod vi til været ga
seg.
Vel om bord i ferjen og en god natts søvn så
var turen over for denne gang. Vi sitter igjen
med mange gode minner og vil få takke deltakerne for en flott tur og håper at de vil
være med oss også på vår neste Danmarkstur. (se egen artikkel lengre bak i bladet)

SPILEHJULET
4 – 2014
for Gammelbilens
SPILEHJULET
4 – 2014
organorgan
for Gammelbilens
VennerVenner

Lunsj på stedets røkeri, fisk i lange baner!!!

Henrik og Birgitta klar for løp!!!

Festmiddag etter Bornholm Rundt

Finner du noe Nils!!
Lunsj under drueplantene på vingård
Ferjekø på Rønne
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FASCINERENDE

U P R A K T I S K ...

Fast spalte om sportsbiler

Av Eivind Edvartsen

Et tilbakeblikk
Det er blitt sagt noen
ganger at en som godt
voksen ender opp med en
hobbybil som enten er den
bilen en vokste opp med,
den første bilen en kjøpte,
eller drømmebilen…
Nå hadde verken familien
eller jeg noe forhold, eller
drømmer om en Morgan.
Vel, min første rennebil var
riktignok laget av tre…
- april 2000 & november 2014

I 1998 fikk jeg kjørte en Morgan for første gang ‐ jeg ble helt hekta ‐ den var bare så fascinerende upraktisk.

En Morgan, hva er nå det?
Hadde noen stilt akkurat det spørsmålet til
meg for en del år siden, så hadde kanskje
svaret vært ut fra den barndomserfaring jeg
hadde: - En Morgan det er "noe" på tre hjul.
Det ser ut som et fly som har mistet både
vinger og hale. Den har en motor som spruter
olje og er plassert der som normalt motorer
står på gamle fly, men den mangler noe vesentlig, nemlig propell.
Dette lyseblå ”flyet” jeg observerte som guttunge manglet det meste, bråket noe infernalsk. Og en stolt eier kunne fortelle meg at
dersom den ikke lakk olje, så var den oljetom. Nei, makan......
Etter denne tid kom Flåklypa filmen og jeg

ble av den oppfatning at dersom det fantes et
tilsvarende sted i England, så måtte det være
der de laget Morgan.
Flere år senere flyttet noen venner av oss til
Scotland og den nyemigrerte fruen hadde
visstnok fått seg en sportsbil med to seter.
Det eneste ryktene kunne fortelle var at den
hadde to seter og var rød. Kanskje det var en
Ferrari med to seter, eller det kunne like gjerne være noen billige japse-greier.
I 1996 hadde jeg bevilget meg en MC tur
rundt Skottland. Den mystiske røde sportsbilen med to seter var innringet på kartet, eller
mer korrekt så var planen å stikke innom på
et uventet besøk til de utvandrede. Etter et
par pint tok min nysgjerrighet overhånd og
jeg fortalte om de ryktene jeg hadde hørt om
den røde sportsbilen. Bill som fruens bedre
halvdel heter, kunne fortelle meg at ryktene
var sanne og at det hadde vært en del snakk

Den første prøvekjøringen av en +8 ble skremmende — selgeren demonstrerte toppfarten på en
”single track road” mellom hekker og steingjerder. Heldigvis var kamakselen noe slitt og sløv.
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om denne bilen.
- It's a Morgan… la han stolt til.
Jeg ble lamslått av tanken på at hans kone
Sally kjørte rundt i et støyende trehjulsfly
uten vinger og propell.

Jo, jeg kunne godt forstå at det hadde blitt en
del snakk.
- Om jeg hadde lyst å se bilen??
- Nåja, vi kunne jo ta det senere, foreslo jeg.
Bills entusiasme var merkbar på et og annet
merkelig vis, han virket litt stolt.
- Bring another bitter to the garage… Foreslo
han og slik ble det.
Så er det dette med følelser som er så vanskelig å beskrive, jeg har hatt en slik følelse
noen få ganger tidligere. Og her sto en Morgan og pirret de samme følelser…
Barndomsminnene om dette trehjulsflyet
uten vinger fikk en hard medfart. Bilen hadde
fått flere hjul, flere sylindre ja den hadde
faktisk fått vinger (wings). De tekniske spesifikasjonene på de største modellene med V8
gav visse ideer om kjøretøyets motivasjoner. Ja, så var den bygget av asketre!
At vidunderet også var håndlaget gjorde at
jeg ble av den oppfatning at dersom noe me-
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På vei nordover til Scotland kjørte vi gjennom Lake District. Med tiden har det blitt noen titalls turer i UK, men kun fem med Morgan.
kanisk skulle ha en sjel, så måtte det være en
slik kjøredoning.
Ett par år senere hadde vi en kanalbåtferie i
England, og det ble derfor naturlig å dra innom til våre venner igjen. Denne gangen var det
jeg som foreslo å ta med en bitter i garasjen...
Min mening er nå slik at en ikke låner bort ting
man er glad i, det være seg motorsykkel, bil og
annet. Ei låner man heller ikke bort en rød
sportsbil, verken med eller uten vinger. Tro
meg, jeg turde ikke en gang å spørre om å få
sitte på en tur!
Det hører også med til historien at bilen var eid
av noen som hadde flyttet til USA, og at
vennene våre hadde påtatt seg å ta vare på
bilen i et par år. Bilen skulle luftes fra tid til
annen, og at akkurat jeg skulle få lov til dette
hadde jeg vanskelig å skjule min begeistring
for.

ser og med plass til nesten like mye bagasje
som på motorsykkel min.
Dette var fasinerende upraktisk. Min kone,
Jacqueline, ble tydeligvis også svært begeistret for den røde sportsbilen. Kjøreturen som
skulle ta en halvtime med fotografering tok
fire og en halv time. Sally som hadde ansvaret for bilen var blitt bekymret og lurte på om
noe hadde skjedd. At noe var skjedd skulle
vise seg i ettertid...
Tankene om dette sære kjøretøyet ville ikke
slippe taket, og året etter drar jeg og en kamerat over til England på MC tur. Baktanken
var nok å dra innom en og annen Morganforhandler, fabrikken var også krysset av på
kartet. At fabrikken var en opplevelse, eller
mer et levende museum, kan jeg fortelle om
en annen gang.
To år etter drar vi igjen på besøk til Sally og
Bill, men vi hadde ikke fortalt om vårt formål med turen. "Da vi svinger vi opp i gårdsrommet kommer to svært forbausede personer ut, og en nabo kommer løpende til.

I 1999 dro ”gutta” på MC-tur til England for å
finne ut mer om Morgan. Det var ikke mange
+8 å finne, og ingen var til salgs.


- Is it back again?
Jeg hadde nemlig vært over til England for å
hente hjem min egen Morgan +8. Jeg var blitt
hekta av dette fascinerende upraktiske
kjøretøyet.
###

I USA er Morgan levert med diverse advarsler

Det å starte opp en eldre Engelsk sportsbil
som har stått stille i flere måneder kan ikke
beskrives, det må oppleves. Etter et halvt
minutts kinning startet den, sotkuler veltet ut
av eksosrøret, og etter et par minutter brummet den som sportsbiler skal. Bilen bar preg
av at den var i originalstand, et urørt britisk
kunststykke. Stålplater banket over askespanter, håndlaget og ikke en eneste plastbit.
Et åtte hundre kilo smalt karosseri, langt pan-

Hos Rutter, og det var hele 3 eksemplarer av den sjeldne +4+ her. Det er bygget 29 eksemplarer. Jeg
hadde klart det kunststykket å få plass til et komplett eksosanlegg og kone inni bilen.
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Tekst & Foto: Øyvind Flatekvål
I høst var det tid for utstilling igjen, og
27-28.september fylte vi lokalene til
Hegre Auto og Toyota Sørvest med flotte, klassiske kjøretøyer. Etter lang tids
planlegging og organisering kunne vi
fredag ettermiddag starte rigging og innkjøring av kjøretøyene. Inviterte klubber
og firmaer satte opp sine stands.
Klubbene som var invitert til innendørsutstillingen denne gangen var Tempoklubben, Norsk Veteran Motorsykkel
Club, Roughnecks Scooter Club og
Volvo-klubben. Kafèen var det Øivind
Nielsen som organiserte, mens formann
Odd Arild tok seg av vår egen klubbstand, som i år også markerte klubbens
40-års jubileum. Etter noen hektiske
timer så var vi ferdige ca. kl.20. Lørdag
åpnet vi dørene for publikum kl.10, og
det strømmet godt på med folk de neste
timene. De fikk se et variert utvalg av
kjøretøyer fra 1925 og opp til midten av
1980-tallet. Alt i alt med biler, mopeder,
scootere og MC så var det ca. 80 kjøretøyer utstilt.
Området på fremsiden av hallen er også
en del av utstillingen. Her er det mulig
for alle å komme og stille ut sitt hobbykjøretøy både på lørdagen og søndagen,
og er gratis for publikum. På utsiden
stilles også de store kjøretøyene ut, og
både Stavanger brannbil klubb( på bildet
under) og Transporthistorisk forening
hadde biler utstilt.

Søndag hadde vi åpent fra kl.12-17, og
det var allerede kø på utsiden da vi åpnet
dørene kl.12. Litt over 1400 personer
løste billett, og i tillegg kom barn under
12 år inn gratis. Dette er omtrent som ved
forrige utstilling. Det var også gledelig at
vi fikk 13 nye medlemmer i løpet av
helgen!

UTSTILLING 2014

Over:
Christian Wilberg Brandt
stilte ut sin flotte 1931
LaSalle Roadster, en
skikkelig staselig bil! I
tillegg til denne så stilte
Christian ut en 1985
Mercedes Benz 500 SEC.
Ved siden av LaSallen ses
Ivar Sunde’s 1932 Buick.
Til venstre:
I midten ser vi John Arild
Liens VW Karmann Ghia,
med Rune Lutsi’s boble
cab til venstre og Roger
Von Sundt’s godt senkede
boble til høyre.
Til høyre:
Dette må være den ultimate
luksusbilen, 1965 Rolls
Royce Silver Cloud III, med
en svært så stillegående 6,2
liters V8 motor under
panseret! Denne tilhører
Christian Ormøy.
Silver Cloud ble produsert
fra 1955 til mars 1966, da
den helt nye modellen Silver
Shadow tok over.
Silver Cloud III (1963-1966)
kjennes igjen på de doble
hovedlyktene.
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Til venstre: Ivar Sunde’s 1946 Pontiac i enden av Amcar-rekka.
Over: Ford Mustang har 50-års jubileum i år, og det markerte
vi med flere utgaver av denne modellen. Nærmest Nils Moi sin
røde 1973 Convertible.

Over: Lars Flatekvål i billettsalget hvor det etterhvert ble
travel. Bak ser vi Rune Rostrup sin røde Ford GT40.
Til høyre: 3 biler fra Jensen Motors Ltd på sportsbil-rekka.
Nærmest 1957 Jensen 541, videre 1974 Jensen Interceptor
III Convertible og 1973 Jensen-Healey.

Til venstre: Tempoklubben
hadde laget en fin stand med
mange fine mopeder og lette
motorsykler fra den tidligere
fabrikken i Sandnes.
Til høyre. En sjelden italiener,
1973 Iso Fidia. Knut Thomas
Tjelta eier denne bilen, og han
har også en Iso Grifo under
restaurering. Iso Rivolta brukte
amerikanske V8motorer i sine
biler, denne en 5,7 l fra Ford.

Per Nysted kom med stasjonærmotorer
Halvor Dalva fra Winston Veteran VW solgte
deler og effekter til VW fra sin stand.
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Rune Omarstrand har parkert Volvo Amazonen
ved siden av denne Rover P4, som han tidligere
har eid!
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Harald Brådli’s 1980 Opel Ascona SR
Tekst & Foto: Øyvind Flatekvål
Biler med lav kilometerstand har alltid vært attraktive for den
som skal kjøpe brukt bil. Vi tenker da kanskje på en 10 år
gammel bil som ikke har gått mer en 50000km. Men av og til
dukker det opp biler som er tilnærmet nye, slik som Harald
Brådli’s Opel Ascona B-modell. Da Harald fant denne bilen i
Tyskland våren 2013 var den bare kjørt 2109km siden den var
ny! Det er uvisst hvorfor den er kjørt så lite, eier døde 99 år
gammel i 2013 og var altså 66 år gammel da han kjøpte bilen
ny i 1980. Bunnpluggen på motoren var aldri rørt, så Harald
fikk ta den første servicen på bilen. Etter at Harald fikk bilen
hjem til Norge, nærmere bestemt Vikeså, har det blitt noen
flere kilometer på telleren. Nå har den passert 8000km, men
bilen fremstår fremdeles som ny. Harald er Opel-entusiast og
har også Opel GT produsert i 1968, en av de 1000 første
produserte, og en 1970 Opel Manta. Han har dessuten en 1971
NSU 1200 under restaurering. Denne bilen kjøpte han første
gang som 16-åring. NSU’en ble etter hvert solgt, men Harald
fikk kjøpt den tilbake for noen år siden.

Asconaen fremstår som ny. Bilen blir flittig brukt, her på treff på Riska i mai.
Harald har gjort noen små endringer siden har kjøpte bilen, bl.a montert
lettmetallfelger.

Motorrommet vitner om en lite kjørt bil. Opel Ascona Bmodellen ble produsert i over 1.2 millioner eksemplarer fra
1975 til 1981. Den var og er fremdeles en populær ungdomsbil.

10

SPILEHJULET 4 – 2014 organ for Gammelbilens Venner

NYREBELTE – vår faste side om motorsykler
Skrevet av Gaute Svindland

Lambada, Linda eller Laverda.
En Laverda er produsert for spesielt interesserte, noe fabrikken
presiserer i instruksjonsboka. Fritt oversatt: ”Vi gratulerer deg
som eier av en Laverda og forventer at dette ikke er din første
motorsykkel”.

1

Men du verden for en lyd….på vei inn til kiosken i Artsvågen
hørte jeg en svak brummende Harley lyd. Sikkert vanlig
det……men det skurret litt. I lydbilde var en kjent ”frekvens”,
Laverda. Så midt i blant to hostende Harleyer som seig ned fra
billettbua, så jeg en Laverda Jota 1000 ccm 3cyl. med 120
graders veiv. (Se bilde 1)
Så kom ”Lambada” med racing hekk 1000 ccm 3 syl. 180 graders
(se bilde 2). Syklene hadde deltatt på ”Island of Man” historisk
racing og skulle hjem til Bergen.
Dersom du har eller har hatt et forhold til Laverda kan det hende
du glemmer sykkelen, men du glemmer aldri lyden. Du kjenner
igjen lyden av en Laverda selv om det er en trippel eller twin,
resten av livet. Da Laverda på slutten av 60 tallet lanserte sin 750
twin ble det starten på en unik racing historie. Tidligere hadde
Laverda, som ble etablert sent på 1800-tallet, produsert mindre
motorsykler som hadde hevdet seg bra i konkurranser til langt ut
på 60-tallet Men i 1971 vant de løp som ”Oss 24 timer”,
”Barcelona 24 timer” og ikke minst ”Bol Dor” på Le Mans.”
Laverda var suverene, de ikke bare vant disse løpene, men de tok
andre og tredje plasser også med sin 750 sfc.

2

4

3

Dette ble lagt merke til og hjalp stort på eksport markedet. Senere
på 70-tallet lanserte Laverda modellen cl3, 1000, 1200 triple og
Jota modellen og skapte selve malen for ”super bikes” verden
rundt.
Nylig var jeg så heldig å få prøvekjøre en tidlig SF 750 i original
stand som trolig var produsert 1970 men som i følge ”tilsynet”
var en 1973 mod.. (se bilde 3) Denne sykkelen var veldig
lettkjørt sikkert p.g.a. det høye styre, men den 2 cyl twin motoren
malte som en katt. Legg merke til de store bremsetromlene med
god lufting, noe man må være obs. på i regnvær.(se bilde 4)
Motoren er en del av rammen på sf modellene (se bilde 5) Det er
skremmende likt Honda sin 2 cyl Benley 125ccm fra 1964 (se
bilde 6).
Laverda elsker du, eller så forstår du ikke ”vitsen”. Da jeg kjøpte
en knall oransje SF 750 ”sfc replica” og var stolt som en hane,
hørte jeg en kommentar: Ja vel, heter det der Linda? (se bilde
7)……

5

7

6
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Nyttekjøretøy – i transportens tjeneste
Lastebilschassis ble ofte benyttet til busspåbygg - og
igjen tilbake til lasteplan. L-10221, en Buick fra 1928, gir
oss et godt innblikk i hverdagen til en buss i gamle dager.
Bussen ble kjøpt i 1928 av Johan K Vassbø (f.l.mai 1894). Motoren var av merket GMC og således amerikansk.
Det var en 6 sylindret maskin og hadde et stort bensinforbruk. Gearkassen hadde 3 gear (usynkroniserte) framover
og revers. I stedet for bensinpumpe var det en vakuumtank som sørget for bensintilførselen. Vindusviskeren var
også vakuumdrevet, men kunne opereres manuelt. I lange motbakker ble det ikke nok vakuum til å suge opp bensin.
Man måtte derfor alltid ha med en kanne med bensin til å fylle direkte på vakuumtanken. Vindusviskeren måtte da
betjenes med hand.
Bussen hadde 18 seter. Den hadde mekaniske bremser og det var bare bremser på bakhjulene. Overføringen fra
bremsepedalen til hjulene skjedde ved hjelp av metallstag og stålwire. Etter kort tids bruk ble wiren (vaierne)
stadig lengre og lengre slik at de stadig måtte strammes.
Bussen gikk først i rute til Klungland og Egersund. I 1932 ble ruta fra Ivesdal til Sandnes startet og noen år seinere
forlenget til Stavanger med holdeplass ved Petrikirken. Den hadde mange strabasiøse turer vintersdag over Storsheia
og Runaskaret. En vinter ble de stående helt fast i snøen på Runaskaret og alle måtte overnatte i bussen til
brøytemannskapet fikk dem løs neste dag.
Bussen ble også brukt til turkjøring. Den lengste turen var i 1933 til Stockholm. Det var sangkoret Ljom i
Egersund som var oppdragsgiver og Johan satt bak rattet. Den største vansken på hele turen var Tronåsen. Noen av
svingene var så krappe at bussen måtte rygge flere ganger for a komme gjennom dem. Men bremsene greide ikke å
holde igjen så sangerne måtte legge stokker bak bakhjulene for at bussen ikke skulle rulle bakover. Forøvrig gikk
hele turen knirkefritt til Stockholm. På hjemturen nedover Tronåsen hang de greiner bak bussen for å bremse noe i
tillegg til bremsene på bussen som var svake. Men vegoppsynsmannen var ikke begeistret for dette. Bussen gikk i
rute helt til krigen sluttet. De andre bilene ble påmontert generator, men ikke L-10221. Etter krigen ble den solgt
til Georg Slettebø, den var da bygd om til lastebil.

Henrik Slettebø har sendt oss
dette dokumentariske skrivet.
Han kjørte også denne bussen i
sin læretid og kjørte 40 år i
bilselskapet.
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Gammelbiltur til Ringkøbing 21—28 juli 2015

Fra startområdet for Ringkøbingløbet

V

Hele turen starter tirsdag 21 juli fra Risavika. Vi tar nattfergen ned til Hirtshals.
i slår til igjen, vi reiser til DanNår vi ankommer Danmark spiser vi fromark på ny. Årets tur var såpass kost i land samtidig som vi får samlet alle
vellykket at vi reiser igjen. Denne bilene. Første dag skal vi overnatte i Vituren blir ikke på like mye kjøring, men
borg. På vei ned til Viborg kjører vi vestkysten før vi krysser inn mot Viborg. Vi
likevel får vi med oss mye.
skal på vei ned besøke Verdenskartet,
Hovedmålet med turen denne gang er å
dette er laget som øyer ut i vannet (se bildelta på Ringkøbings løpet i slutten av juli de under). Vi skal også innom garasjen/
måned. Dette løpet går over 3 dager med verkstedet til vårt medlem Lauritz Lauulike aktiviteter hver dag. Vi bor her på
ritzen. Vi har funnet et flott motell like
hotell i Ringkøbing, meget flott hotell og
utenfor Viborg som vi skal bo i.
plassering. Da det er begrensning med
antall deltakere er det viktig at vi er raske Torsdagen kjører vi ned mot Ringkøbing,
med påmelding. Det blir 3 netters overunderveis skal vi stikke innom Danmarks
natting her. Hotellet ligger rett i utkanten største veteranbilbutikk, CC-Cars i Ans.
av sentrum, ca. 10 minutters gange inn.
Torsdag ettermiddag etter innsjekk på
Alt av informasjon, påmelding etc. får vi hotellet så følger vi løpets program frem
tilsendt fra arrangør i januar. Løpet blir til søndag morgen.
arrangert av Kongelig Dansk Automobil
Søndag 26 juli kjører vi nordover mot
klubb. Det er flere fra klubben vår som
Thisted. Vi kjører ytterste kystvei opphar deltatt her flere ganger.
over. Vi får også med oss en liten fergetur
på 5 minutter oppe i Thyborøn. Vi skal

bo på Hotell Limfjorden i Thisted. Det
blir felles avslutnings middag.
Mandag er avreisedag. Vi har god tid opp
til Hirtshals så her er det muligheter for å
utforske butikker eller severdigheter. Vi
må være i Hirtshals til klokken er 1900.
Vi tar så nattfergen hjem til Risavika.
Det er som alltid begrenset med plasser så
da gjelder prinsippet først til møllen etc.
Siste mulige påmelding er 31.desember.
Vi vil ha et informasjonsmøte med de som
skal reise i løpet av januar 2015.
Påmelding innen 31/12 2014 til mail
post@gammelbilen eller mobil
45416436—48364170
Hilsen turkomiteen i Gammelbilens Venner Trond G. Rasmussen/Odd Arild
Sundsteigen

Verdenskartet i Klejtrup

Fra Lauritz sitt verksted/garasje
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Tech tips & tricks
Tekst: Øyvind Flatekvål
I denne nye spalten tar vi for oss tekniske tips som gjør livet i garasjen litt lettere. Det
blir små enkle triks, tips om verktøy osv. som gjør jobben enklere, samt noe utskifting
av deler. Vi ønsker gjerne noen gode tips fra dere, som vi kan formidle videre til våre
medlemmer. Hvis du har noen tips send en e-post til: spilehjulet@gammelbilen.no

Bruk en fille på boren!
Vi har vel alle slitt med at hullene blir trekantet når
vi skal bore hull i en tynnplate. Et enkelt og greit
tips for å unngå dette har Jim Lundberg i det svenske
magasinet Classic Motor fått fra en danske:
Legg en fille under boren og bor rett gjennom denne,
slik at den roterer med boren når du borer gjennom
platen. Av en eller annen grunn så blir hullet da helt
rundt. Enkelt og effektivt!

GAMMELBILENS VENNER ØNSKER Å RETTE EN
STOR TAKK TIL HEGRE AUTO AS OG TOYOTA
SØRVEST FOR LÅN AV DERES LOKALER TIL
UTSTILLINGEN 27-28. SEPTEMBER!
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Giljastølen Sportsenter – kortet er utgitt av Giljastølen A/S
Ja, det var den gang. Her får vi et godt innblikk i designutviklingen på campingvogner. Kortet kan være fra ca midten
på sekstiårene etter bilene å dømme.
Fra venstre stilfull Datsun, en Audi 60, Volvo herregårdsvogn og en Opel

Opel Olympia cabrio-coach – kortet er kjøpt hos ” Berre Lekkert” størst i gamle postkort i Oslo
Opelen på kortet under fremstår som en stor og flott bil, flott var den men ikke stor.
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Bildesign
–en fundering fra en amatør
Modell
Tekst: Kåre G. Sem, Bildene er hentet fra internett

. En ting er sikkert, bilen måtte ut til folket og
produseres
Detog
bleser
tilsynelatelse
Vi går
nå overi mengder,
i 60-tallet
tydelig atenhalefinnene har nådd toppen. Panser og baken har
. vinn-vinn situasjon.
flatet ut og det går mot strammere linjer. Dette gir utslag i alle nyanser hos bilprodusentene.
på nettet hos Wikipedia, the free encyclopedia

Kjennetegnene som doble runde lykter trukket inn i karosseriet, med panseret over dominerer.
Wikipedia,
the free encyclopedia
på nettetog
hos
Chevrolet
Ford
er fremdeles
de to produsentene som er tidlig ute med nytenkning.
1960
såom
heltmindre
nye medbiler
doble
Det er
nå Ford
snakk
i Amerika. I Europa har småbilene vært på banen en stund –
frontlykter
ridning
i
en
scalloped-torget
og la oss videre se på designen på disse senere.
foran klipp. The Fairlane var nå
grunnmodellen i full størrelse lineup,
sammen med Fairlane 500, Galaxie og
range-topping Starliner. [ 3 ] The Station
Wagon serien fortsatte med Ranch
Wagon, Country Sedan and Country
Squires modeller. [ 3 ] Den elegant
Starliner 2-dørs hardtop var Fords valg
for NASCAR racing. De 1960 full-size
Den nye
designen
mer stram ornamentikk
og kantet enn 1958-1960
modellene. Sport Coupe modeller inneholdt en "bubbletop"
Fords
forlattvarbrautende
av
taklinje
stil
for
1961-1962-modellen
og
ny
"C"
søyle
styling
for alle modeller unntatt den 4-dørs hardtop. Denne stilen
1950-tallet for en futuristisk, elegant
viste seg å være ekstremt populær.
utseende. Runde baklysene ble erstattet
halvmåne
formet
baklysene
foren1960
Plushav
seter,
mer kromtrim
utenpå,
inkludert
full bredde i aluminium og krompaneler for å huse den triple-unit baklys
bare. Det
fortsatt,
men karosseristil hadde klare linjer med spiss foran og bak fendere som
forsamlingen,
varvar
dethalefinner
nye. 1963 Impala
særegne
understreket
lange,for
laveFords
stilen stylister
av bildesign som ble populært på begynnelsen av 1960-tallet. Det bakre baklys
mindreden
- fokus
panelet
var
aluminium,
og
var
omgitt
en krom kant med håndbanket overflate på SS -modellene. Sport Sedan hadde
forlate, som gjorde resten avavbransjen,
en ny,luftfarts
brettet taklinje
som
ble
populært.
For
1964 ble Impala litt restylet, gikk tilbake til en mer avrundet og mykere
påvirkninger av det forrige
design.
tiåret og i stedet ta den nye besettelse 1960det
Ford
så helt ny ut med
doble
frontlykter.
Fairlane var nå grunnmodellen av de største bilene, sammen med
romkappløpet
. The
Galaxie
navnet
Fairlane
500,
Galaxie
og
top-range
Starliner.
I
1960
ble spesielt attraktivt for denne trenden, forlot Ford den brautende ornamentikken fra 1950-tallet til et
futuristisk,
utseende. Det var
men mindre fokus. Fords stylister var de som gjorde resten av
syneselegant
det. Vindusviskere
blehalefinner
utvidet fortsatt,
til
[
4
]
bransjens
luftfartspåvirkninger
i det forrige
å dekke
mer av frontruten.
Fordtiåret og i stedet ta den nye besettelse – romkappløpet som tema. Det synes
som det
var
Galaxie
navnet
som
ble
spesielt
attraktivt for denne trenden.
introduserte også senter bak drivstoff
døren lokket. [ 5

]

Ford Galaxie1963 ikke så kvass i kantene som Chevrolet

Er muligens designen rettet mot romkappløpet?
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Terminliste 2014-2015
Her er en terminliste for desember 2014 og våren 2015 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:
-7.desember: Julebord på Quality Airport Hotel Sola kl.15:00. Ta med familie, barn, barnebarn og venner og kom i julestemning.
Velkommen!
Januar:
-27.januar: Medlemsmøte Bråstein kl.19:00. Nytt fra styre, kaffi, skjeva og drøs. Velkommen!
Februar:
-24.februar: Medlemsmøte Bråstein kl.19:00. Nytt fra styre, kaffi, skjeva og drøs. Velkommen!
Mars:
-24.mars: Årsmøte Bråstein kl.19:00. Merk dato! Generalforsamling med valg av styre og verv. Møt opp!
April:
-28.april: Medlemsmøte Bråstein kl.19:00. Nytt fra styre, kaffi, skjeva og drøs. Velkommen!
Mai:
-1.mai: Entusiasttreff, Jærhagen Klepp. Arr: Bilentusiastene
-1.mai: Vårmønstring, Kvadrat Sandnes. Arr: RACC
-14.mai: Kristihimmelfartstreff, Orre. Arr: GBV
-22.24.mai: Norgesløpet 2015, start i Sauda. Arr.GBV. Les mer på www.norgeslopet.com
-26.mai: Medlemsmøte Bråstein kl.19:00. Nytt fra styre, kaffi, skjeva og drøs. Velkommen!
Det tas forbehold om feil datoer og evnt. endringer. Terminlisten på www.gammelbilen.no vil bli oppdatert jevnlig for mest mulig riktig
informasjon. Tips om treff og arrangementer som bør være med i listen mottas med takk. Send en mail til: admin@gammelbilen.no

Nytt fra Styret:
Gammelbilens Venner/Rogaland Bilmuseum
Referat fra styremøte 30.oktober 2014 kl 1900, Bråstein
Tilstede: Tor Inge Fjermestad, Trond Rasmussen, Kjell Dreyer, Åge Svendsen, Odd Arild Sundsteigen og Gaute Svindland
Referat siste styremøte: Opplest og godkjent.
Erfaringer treff/løp siden sist møte: Veimuseet 15 Tempoer og 7 biler. Cab. og co tar pause til april 2015 etter en vellykket
sesong.
Hegre utstilling oppsummering: 1414 besøkende over 2 dager og over 100 biler var innom veteranparkeringen. Godt salg i kafe.
Grøtfest/julebord/juleavslutning: 29. nov. Grøtfest ”Cadillac Hansen” tryller og vrir ballonger. Julebord 7. des. Sola Airport
hotell. Juleavslutning Patrioten.
Arrangementer vinter/vår 2015
- Terminliste 2015: Odd Arild har begynt å lage. Venter på innspill fra andre klubber.
- Medlemsmøter: Januar: Route 66- Kjell. Februar: Bulkedoktoren? Mars: Årsmøte April: Jon Skien?
- Årsmøte-innsatspokal: 24. Mars Odd Arild og Trond er ikke tilstede?
- Kristi-himmelfartstreff Orre: Samme plass 14.mai.
- Førkrigs treff/løp: opptil 1940. I juni. Odd Arild organiserer. Nytt av året
- Danmarkstur. 21.juli 10-15 biler.
Norgesløpet 2015: Se egen info.
Spilehjulet: Jubileumsutgave godt mottatt, nytt nummer desember, bra med stoff.
Regnskap: Kjell presenterte.
Status museet: Henge opp ny flatskjerm.
Museumsbiler – status.
- Når ok, må de LMK forsikres som vanlig bil
- Må virke til våren.
LMK medlemssystem?
- Vi skal inn før nyttår.
- Hvem skal ha tilgang til systemet: 2-3
Ris og ros: Sept -Okt. 30 nye medlemmer. Nå 385 medl.
Eventuelt
- Neste styremøte: 29.jan. 2015.
Referent Gaute Svindland
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Returadresse: Gammelbilens Venner,
Postboks 3029 ,
4095 Stavanger

Nytt fra styret

JULEBORD SØNDAG 7. DESEMBER
Igjen inviterer Gammelbilens Venner til
tradisjonelt julebord på Quality Hotell på Sola.
OBS! I år skal vi være i et annet lokale, Hangar 3,
gå inn til venstre ved resepsjonen.
Søndag 7. desember kl. 15:00.
Ta med familie og venner

