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Spilehjulet

Klubb‐bladet for Gammelbilens Venner
Postadresse: Pb, 3029 Mariero, 4095
Stavanger
E‐mail: post@gammelbilen.no

I dette nummeret av Spilehjulet kan du bl.a
lese om Kong Olavs 1951 Cadillac Limousine
som har kommet hjem igjen til Norge etter
flere år i utlendighet. Den har blitt restaurert
tilbake til presentabel stand, og blir vist frem i
all sin prakt til det norske folk. Her har
Amcar gjort en formidabel og viktig innsats
for å ta vare på et norsk kjøretøyhistorisk
kulturminne !
Du kan også lese om vårt medlem Tor Steinar
Raugstads 1934 Buick som er under restaurering. Dette er et kjøretøy med en interessant lokal historie, og tilhørte i sin tid
borgermester C.Middelthon i Stavanger.

Redaksjonen:
Redaktør: Øyvind Flatekvål, tlf: 98296659
E‐mail: spilehjulet@gammelbilen.no
Kåre G. Sem, Tlf: 51699534/45688740
E‐mail: redaktoren@veteran.no
Ettertrykk tillates hvis kilde oppgis, samt at
redaktør underrettes.

Regjeringen har heller ikke i årets statsbudsjett bevilget midler til bevaring av
kjøretøyer av kulturhistorisk verdi. Store deler av kjøretøysamlingen som skulle
stilles ut på Lillehammer må stues bort. Dette er trist, og nok en bekreftelse på at
motorkjøretøyer blir oversett som kulturminner. Heldigvis har vi organisasjoner
som Amcar og entusiaster som Tor Steinar som er villige til å bruke mye tid og
penger på å ta vare på den rullende kulturarven!
Synd at det nasjonale kjøretøymuseet på Lillehammer gikk i vasken, men desto
mer gledelig at det nå ser ut som vi får i gang Rogaland Bilmuseum igjen. Da får
klubben igjen gjøre sin del av kjøretøybevaringen og igjen vise frem klenodiene
til publikum. Lokalene på Særheim ser veldig bra ut, og med god dugnadsinnsats
kommer dette til å bli like bra, om ikke enda bedre enn på Bråstein. Vi krysser
fingrene for at fylkesmannen ser verdien i det vi gjør og tillater bruksendringen
som trengs før vi kan sette i gang.

Hvis du har stoff til neste nummer av Spilehjulet så er deadline 26.februar.
Send gjerne inn salgsannonser også. Ha en riktig god jul!
Øyvind

Redaksjonsansvar:
Redaksjonen påtar seg intet ansvar for innsendt
stoff. Vi forbeholder oss retten til å forandre
manuskripter.
Utgis: 4 ganger i året i et opplag på 400 stk
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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Kasserer: Kjell Dreyer
E‐mail: kjell@kjelldreyer.com
Styremedlem: Åge Svendsen
E‐mail: aage.svendsen@fmcti.com
Revisor: Tolleiv Hølland
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Formannens ord
Hei alle gammelbilens venner!!!
I skrivende stund så er vi midt i november og værmeldingen sier
at det kommer frysegrader, snø og sludd. Det betyr nok at en lang
og meget aktiv sesong er over. De fleste har nok satt bilene sine
på lager og starter forberedelser av vedlikehold som skal gjøres
gjennom vinteren. Bare husk at tiden går fort og plutselig så er
det april måned og sesongen starter igjen!
Siden sist så har det jo skjedd en god del i klubben. Vi har
begynt å tømme delelageret og lagret det som vi skal ta vare
på. Medlemmene fikk også tatt en del slik at alt kommer til
nytte. Vi har også startet planleggingen av nytt museum og
nytt delelager (se artikkel lenger nede på siden). Medlemsmøtene har vært godt besøk selv på ny plass. Søndagskafeen
trekker også mange medlemmer til Bryne. Det viser seg at
dette er et arrangement som vi må bygge videre på. Sist medlemsmøte var det nærmere 100 medlemmer til stede. Utfordringen med medlemsmøter er å finne et godt tema, så her er
det bare å komme med innspill, alt motas med takk.
Cab & Co har også hatt sin siste tur forsesongen. Det er bare
helt utrolig hvor mange biler som kommer hver onsdag og vil
rette en stor takk til Ole Chr. Som stadig finner nye plasser å
besøke. Vi har tross alt 25 turer i løpet av sesongen.

Hotel Sola, så da er det bare å møte opp med hele familien.
Vær obs på at er ny innkjøring til hotellet, nærmere flyterminalen.
Vi er godt i gang med planleggingen av 2016 sesongen. Det er
mye som skal skje. Vi gjentar suksessene med treff på Orre ,
Spilehjulsløpet og Minneløpet. Det blir også Rally Tronåsen
6.august, så her er det mye å se frem til.
Ellers er det som er mest spennende neste år, klarer vi å få et
nytt møtelokale/museum på plass. Hvis vi får bruksendring så
er det mye som skal gjøres, og da trenger vi masse hjelp med
dugnad, fremskaffelse av utstyr etc. Jeg gleder meg og håper
vi får til det som vi planlegger, vi får ønske oss selv lykke til!

Styret vil få ønske alle medlemmer med familie en gledelig jul
og et godt nytt år. Ellers så treffes vi nok på medlemsmøter og
Vi har fortsatt et par arrangementer igjen av året 2015. Grøt- søndagskafeen på Bryne.
festen er vel avviklet når dere får bladet, men årets julebordgår av stabelen søndag 6.desember kl 15 på Quality Airport Med gammelbil hilsen Odd Arild

Etter siste medlemsmøte, oktober, hvor det var nærmere 100 medlemmer tilstede, så var det full støtte for at vi skulle gå videre med planene for et nytt museum.
Vi har mulighet for å leie 1000kvm som må bygges om til museum. Dette ligger på
Særheim i Klepp Kommune. Første del av oppgaven blir å få bruksendring på bygget. Før dette er i orden så har vi ingen mulighet for å begynne ombyggingen. Det
vil bli mye dugnad for å få det til å bli slik at vi kan bruke det til bilmuseum og det
er selvfølgelig ikke gratis. Klubben vil informere videre til medlemmene straks vi
har fått bruksendring slik at vi får lagt planer og fordelt oppgaver til dugnadene. Vi
håper jo på positivt svar fra myndighetene, men en vet jo aldri. Så vi tar ingenting
på forskudd.



Egil Heien, Egersund



Oskar Moen, Stavanger



Håkon Fuglestad, Sola



Per Fuglestad, Sola





Siv Merete Vervik Stousland, Stavanger



Ingvar Høgemark, Oltedal



Olav Pettersen, Sandnes

Ingolf Møller; Klepp Stasjon



Liv Bodil Braut Pettersen, Sandnes



Wenche Møller, Klepp Stasjon



Rune Stousland, Stavanger

Vi ønsker alle nye medlemmer hjertelig velkommen
og vi håper at vi ser dere på våre arrangementer.
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Del 2

Foto: Trond G.Rasmussen og Odd Arild Sundsteigen
Tekst: Odd Arild Sundsteigen mga58@lyse.net

S

å var det lørdag og klart for veteranbilløp. Været viste
seg fra den verste siden, det pøste ned. Surt vær eller
ikke løp ble det. På utstillingsplassen foran rådhuset i
Ringkøbing var det oppstilling før løpet, kommunen
spanderte frokost på deltakerne. Noen av våre biler valgte å la
bilene stå pga. været. Men de deltok i sammen med andre slik
at de fikk oppleve løpet. Løypa var på ca. 10 mil i flott flat
danskt vestkyst terreng. Det var 21 biler fra klubben som deltok, totalt var det 125 biler i løpet. Så vi kan si at nordmenn
viste godt igjen i løpet. Runden gikk nok noe rasker enn den
normalt ville tatt, været satte en stopper for mange stopp underveis. Etter målgang var det konkurranse for de med tidsriktig bekledning. Heldigvis hadde været bedret seg slik at det var
mulig å være utendørs. 4 av våre deltok på dette. Det var promenering foran et dommerpanel. Elisabeth og Frode stakk av
gårde med 3 plassen. På kvelden var det festaften med flott mat
og god underholdning.

mark så var det tid for takke for turen og som sedvanlig dele ut
plaster på såret pris til de som hadde vært uheldig på turen. På
denne turen gikk alt greit med bil og passasjerer. Vi hadde tatt
med en gave så hva gjør vi da? Ikke før vi hadde tenkt så var
Odd så uheldig at han fikk saus servert over hele fanget sitt og
dermed plaster på såret pris.

Mandagen var siste dag i Danmark. Vi ville besøke Aalestrup
Classic mens vi var i området. Arne fra klubben tok imot oss et
stykke utenfor Aars, han hadde med seg en hel gjeng med flotte
biler som mottagelses komitee. Det ble felles kjøring med danskene det siste stykket inn til Aars, her besøkte vi et flott nutidsmuseum. Etter besøket bar det ned til Aalestrup hvor våre
danske venner hadde stelt i stand nystekte gode danske pølser.
For noen av oss så var dette første gang vi besøkte Aalestrup.
Er det noe danskene kan, så er det å stelle i stand mat og fest.
Vi blir alltid tatt godt imot her. De hadde også arrangert det
slik at vi kunne besøke Dansk Cykelmuseum som lå like ved.
Søndag var det tid for å pakke og begynne på turen nordover. Her var det tettpakket av sykler, også norske og lokale sykler.
Første stopp var ikke så langt fra Ringkøbing, vi skulle innom Så var det tid for Arne sin nystekte vafler. Vaffelpressa gikk i
sandskulptur parken i Søndervig. Meget imponerende arbeid
et. Så var det på tide å takke for oss og begynne å tenke på tusom ligger bak disse store flotte sandskulpturene. Været var
ren opp mot Hirtshals. En stor takk til våre danske venner for
mye bedre denne dagen. Fra Søndervig dro vi nordover mot
deres store gjestfrihet. Etter et par timers kjøring var vi klar til
Thyborøn hvor vi skulle spise lunsj. Dette stykket på vestkysten å komme oss om bord på ferjen hjem til Norge.
er et meget flott område å kjøre veteranbil i, lite trafikk og fantastisk natur. Lunsjplassen vår var en flott fiskerestaurant som Dette var en tur som gikk knirkefritt uten uhell med noen biler.
var innredet i en gammel fiskebåt som lå opp ned, meget flotte Håper at de fleste trivdes på turen og ønsker å bli med ved neste korsvei. Turkomiteen vil få takke alle som var med på turen
omgivelser. Etter lunsj bar det av sted mot Thisted hvor vi
skulle overnatte til mandag. Vi fikk med oss en lite ferjetur i en for flott samarbeid og godt humør. NB!! Husk at disse turene
ikke blir noe bedre enn det vi gjør det til selv.
typisk dansk lokalferje. Vel fremme på hotellet så var det tid
for avslapping og middag. Siden dette var siste kveld i Dan-
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Her besøker vi Nutidsmuseet i Aars

Pøsregn under hele løpet lørdag

Elisabeth og Frode 3.plass i utkleddnings
tevling

Henrik i «advokat» klær fra 60 tallet!

På besøk hos Aalestrup Classic—grillpølser og vafler
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Historien om en gammel Buick

- og litt om restaureringen til nå.
Over: Buick 1934 Serie 60 slik den så ut mens den enda var i bruk, –
her på en ferietur trolig ca 1955. (Foto: utlånt av familien)

Tekst & Foto: Tor Steinar Raugstad
16. mars 1934 kom «MS Kong Haakon» til kai i Oslo fra
København. Om bord var der to nye Buick-biler som kom fra
Buick’s monteringsverksted i København. Importør var
firmaet «Sørensen og Balchen». Den ene bilen ble levert til
grosserer Ferner Jacobsen i Oslo (chassisnr. X-B-8-B. 44).
Den andre ble levert til bilforhandler Auestad i Stavanger
(chassisnr. X-B-8-B. 43), og denne ble kjøpt av C. Middelhton.
Det er den sist nevnte bilen historien her handler om. Prisen
for nybilen den gang var kr. 9 800, og første registreringsdato i
vognkortet er 14. juni 1934 med L-152 på skiltet. -- Slik
begynner historien. Disse detaljene om bilen kjenner vi i dag
fordi arkivet til «Sørensen og Balchen» samt både det
opprinnelige og senere vognkort er tatt vare på og finnes
tilgjengelige også i dag.
Bilen var senere i bruk her i Stavanger-området av to eiere før
den ble avskiltet 19/2-1974. Unntaket er krigsårene. Tyskerne
«rekvirerte» mange både personbiler og andre biler til sitt eget
bruk. Eieren av denne bilen klarte å gjemme den bort for
tyskerne en tid (visstnok i Hommersåk), men så ble den tatt av
tyskerne og «forsvant». Litt etter krigens slutt ble den
heldigvis gjenfunnet i Oslo, og den kom tilbake til sin
rettmessige eier igjen. I 1952 ble bilen solgt til neste eier (Nils
B. Sørensen) . Den hadde fortsatt sitt «hjemsted» i Stavanger
og var i bruk her i området helt fram til 1974 da den ble
avskiltet. Faren var jo nå at den skulle gå til opphugging og
«ende som spiker». Men den ble «reddet» av vår egen Tolleiv
Hølland som kjøpte bilen i 1975 med tanke på restaurering.

Det gikk noen få år før Tolleiv (m/flere) kunne begynne på
arbeidet med restaureringen. Men da de fikk plass i egnet
lokale, satte de i gang. Bl.a. ble bremser og understell overhalt
til standard som ny. Skjermer, panser, støtfangere, stigbrett
samt front og radiator ble demontert. Interiøret ble tatt ut, og
karosseriet ble løftet av understellet. En del av karosseriet ble
også sandblåst, men dessverre ikke primet. Så ble det så vidt
jeg har forstått en brå stopp i arbeidet, fordi man måtte ut av de
lokalene hvor arbeidet foregikk. Dermed ble karosseriet satt
midlertidig på plass igjen, og bilen ble hensatt i en ledig løe på
Forus og senere flyttet til en annen ledig løe, - denne gangen i
Julebygda (ikke langt fra der jeg vokste opp). Alle andre «løse
deler» ble lagret i enda en annen løe på Tjøtta i Time.
Nå var det vanskelig å komme i gang igjen med arbeidet
videre. Og dermed ble det aktuelt å selge bilen. Men det var
vanskelig å selge en gammel bil i den stand den nå var i. Og
den ble stående slik lenge, - «fordelt» i to løer langt fra
hverandre i flere år uten at det lyktes å finne kjøper.
Jeg hadde vært på jakt etter et nytt restaureringsobjekt helt
siden jeg var ferdig med T-Forden i 2006. Mest interessant for
meg er biler fra 1920/-30 tallet og gjerne amerikanske
modeller, og det mest interessante syns jeg da er å restaurere
en slik «helt fra bunnen av». Dette kan jo være både vanskelig
og tidkrevende. Men ettersom jeg nærmet meg pensjonsalder,
regnet jeg med å få bedre tid til slikt.
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Da jeg hørte om denne Buick’en og så den første gangen, var
jeg likevel nokså skeptisk og ambivalent. For den så nokså
rusten og «shabby» ut, og man kunne jo ikke vite om alle
delene som manglet slik den stod der, i det hele tatt fantes. Jeg
«telte på knappene» og flere rådet meg fra.
Men det er her Arne Holme kommer inn. Som en mangeårig
Buick-kjenner spurte jeg han om råd. Han saumfor hele bilen
og gjennomgikk de «løse delene» som lå i den andre løen.
Konklusjonen var klar: «Den er komplett, og det er et godt
utgangspunkt for restaurering, - du må kjøpe den!» - Senere
har han betrodd meg, at han uten tvil hadde kjøpt den selv hvis
jeg hadde trukket meg! Jeg lot meg overbevise selv om jeg
enda var noe ambivalent. Jeg tenkte og måtte jo innse at dette
var et mye mer krevende og vanskeligere prosjekt enn
restaureringen av T-Forden hadde vært. Men lysten til å
komme i gang med bil-mekking igjen var stor. Tolleiv fikk en
god pris, og dermed var det gjort! Høsten 2012 handlet vi og
skrev salgsmeldingen. Buick’en ble kjørt hjem på tilhenger.
Det var så vidt det var plass til den i garasjen. Og vi samlet
sammen og kjørte hjem «løse deler» på Tjøtta og stuet inn i
kjelleren.

Første trinn i arbeidet var å skille karosseriet fra understellet.

Andre trinn var å heise understell med motor ned i
underetasjen hvor det videre arbeidet med dette skulle foregå.
Selve det å demontere motoren var både artig og interessant
for en «hobbymekaniker» som meg. Heldigvis har jeg flere jeg
kan spør om råd når jeg står overfor nye problemer, og både
min bror Carl Johan, Bjørn Bru, Håkon Krog og Terje
Klingsheim har fungert som både konsulenter og hjelpere for
meg. Det var nesten som en «oppdagelsesreise» i seg selv å
demontere motoren, og jeg hadde også god nytte at
verkstedhåndboken («shop manual») som jeg fikk med på
kjøpet. Det er sannelig en solid og kraftig bygget motor. Etter
demontering og rengjøring kunne jeg levere blokken (uten å ta
ut stemplene) samt toppen til Henning Nilsen ved «Nilsen
Motor» i Stavanger. Her ble dette videre demontert og slitasjen
i sylindrene og lagerne ble målt. Heldigvis viste det seg bare å
være lett til moderat slitasje og klaringer godt innen akseptable
verdier. Så da ble det bare nødvendig å polere lagerne, skifte
stempelringer samt å hone sylindrene. Men ventilene var
nokså nedslipte, og jeg ble anbefalt å skifte disse. Nye ventiler
ble levert av EGGE Machine Company i California, som også
skaffet komplett pakningssett til motoren. Etter 2-3 ukers
leveringstid kunne Henning montere og tilpasse ventilene.
Dermed var alt greit så langt.

Slik så “hoveddelen” av bilen ut høsten 2012 på vei inn i min
garasje.
Så var det bare å gå i gang. Men det var mange som ristet på
hodet da de så hva jeg hadde dradd hjem. Jeg visste på forhånd
at denne motoren hadde faststøpte rammelager. Jeg tenkte at
hvis lagerne er så dårlige at de må gjøres om, kansellerer jeg
hele prosjektet og selger bilen i deler. Å støpe og linjeborre 5
rammelager samt å støpe 8 veivlagere og i tillegg eventuelt
slipe veivtappene, ville nok koste så mye at det for meg ville
utelukke å satse på prosjektet. Jeg var også usikker på om det i
det hele tatt er mulig å få slikt gjort i Norge i dag. Jeg hadde
litt erfaring tidligere med støping av faste lager fra
motoroverhalingen til T-Forden. Derfor var planen å
demontere og sjekke motoren først av alt, - dog etter at jeg
hadde tatt «hytten» av understellet og heist ned motor med
understell til «verkstedet» i underetasjen i garasjen.

7

SPILEHJULET 4 – 2015 - Organ for Gammelbilens Venner
Historien om en gammel Buick forts.
Etter dette var neste trinn å montere motoren ferdig. I denne
sammenhengen gjorde jeg også den endelige rengjøringen og
lakkerte hoveddelene av motoren. Det er jo når en er kommet
så langt at det begynner å se pent ut. Men der var et par
utfordringer med overhaling av dynamoen og startmotoren.
Dynamoen fikk nye børster og så ellers ut til å være i orden.
Startmotoren fikk jeg dog ikke til å bli god uten videre. Her
måtte jeg igjen få spesialisthjelp. En som har hjulpet meg flere
ganger er flymekaniker Håkon Krog. Han gjorde målinger som
viste at isolasjonen av statorviklingene var dårlig og «lekket»
en god del. Og han kunne også vise meg hvordan disse kan
isoleres på ny. Dermed fungerte starteren utmerket.

Her er motoren demontert. Blokken og toppen klar til å kjøres
inn til motorverkstedet i Stavanger for kontroll og overhaling.
Her kommer en digresjon: Henning Nilsen er andre generasjon
motormekaniker. Hans far (Sverre Nilsen) er «godt opp i
årene» men fortsatt sprek og arbeidsfør. Han har jobbet med
bilmotorer siden tidlig etter 2. verdenskrig. Han pleier fortsatt
å hjelpe til når slike gamle motorer skal overhales, og han
gjorde mye av arbeidet her også. Målingene av sylindrene
tydet på at denne motoren tidligere har blitt borra to ganger.
Siden bilen alltid har vært i bruk her i Stavanger-området,
spurte jeg om det kunne ha vært han som har gjorde dette for
mange år siden? «Eg ser det det på merkingen av lagerne, at
det e eg som har gjort det», var svaret!! -- Og nå er også tredje
generasjon Nilsen på vei til å bli motormekaniker. Sønnen til
Henning ( Aleksander) jobbet på denne tiden her som lærling,
- så vi kan vel si at det er god personlig kontinuitet når det
gjelder vedlikeholdet av denne gamle motoren!
Under: Bemanningen på motorverkstedet: Tre generasjoner
Nilsen (Sverre, Henning og Aleksander) foran Buick-motoren
under en liten pause i arbeidet.
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Vannpumpen og fordeleren er her bygget på samme akslingen
som dynamoen. Fordeleren har både vakuumregulering og
sentrifugalregulering av fortenningen. Men begge deler var
helt «størknet fast» og noe rustet. Men demontering, skikkelig
rengjøring, litt forsiktig sandblåsing og god smøring var det
som skulle til for å få det i orden. Forgasseren er en svær toløps stigforgasser med hele 6 ulike dyser pluss en dyse som
fungerer som en slags akselerasjonspumpe . (Sitat fra Tolleiv:
«Det er en kraftig motor og du kan lett kjøre forbi andre biler,
men du kjører sjelden forbi bensinstasjonene…») Det er også
automatisk choke-regulering som ser ut til å fungere. Det hele
ble bare rengjort/sandblåst uten egentlig å gjøre annet enn å
montere med nye pakninger.
I 1934 lanserte Buick motoren med oljekjøler som en nyhet og
forbedring. I salgsbrosjyren fremheves det som viktig at den
både varmer oljen raskt opp i kaldt vær og kjøler den når det er
varmt. Oljen går gjennom en liten radiator som er omgitt av et
«kammer» hvor kjølevannet sirkulerer. Men dette kammeret
var så korrodert, at etter sandblåsing var der flere hull i
veggene. Her fikk jeg hjelp og gode råd fra Terje Klingsheim
som er både veteranbilinteressert og hjelpsom. Det gikk å
slaglodde dette. Og med to lag epoxylakk innvendig er det
vanntett og ser godt ut.

SPILEHJULET 4 – 2015 - Organ for Gammelbilens Venner
Clutch og gearkasse ble bare rengjort og lakkert. Det ser ut til
å være helt i orden, og clutchlamellen er lite slitt. Men Terje
Klingsheim måtte også dreie sentreringstappen for clutchen
som er nødvendig å kunne montere gearkassen på motoren.
Det var en hel del arbeid også med rammen og understellet.
Alt ble demontert og selve rammen ble sendt til sandblåsing og
priming. De hydrauliske støtdemperne hadde jeg testet på
forhånd før motoren ble tatt ut av rammen. Disse virket når jeg
fylte de opp med olje, men oljen lekket fort ut. Et
spesialverksted i New York som heter Apple Hydraulics Inc.
kan overhale og reparere slike. Alle 4 demperne ble sendt over
dit. Meget god service og informasjon via e-post til en rimelig
pris. Som nevnt var bremsene godt overhalt fra før og selve
bakakslingen og differensialen har jeg ikke gjort noe med
utenom rengjøring, sandblåsing og lakkering.
Her er motoren på plass i rammen og toppen monteres.

Rammen ble sandblåst og primet, og er her klar for montering

Motoren er ferdig restaurert og omtrent klar for prøvestart.

Dermed var motor og understell ferdig. Det store øyeblikket med prøvestartingen var jo spennende. Men motoren både startet og
gikk fint. Den fylte jo raskt hele rommet med røyk. Men med åpne vinduer og slangeforlengelse ut i det fri kunne vi kjøre motoren
skikkelig varm, og den fikk sin første test i kjelleren.
Så er det bare å begynne med karosseriet og dermed nye utfordringer. Men det får eventuelt bli en annen historie . . . .

Skal du selge en gammel bil eller motorsykkel?
Har du deler til overs som du vil bli kvitt?
Leter du etter spesielle deler til ditt kjøretøy?
Sett inn en annonse på www.gammelbilen.no
Send inn annonsetekst og bilder til admin@gammelbilen.no
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«VINGER OG DÆK» PÅ VANGGÅRD I DANMARK 13. JUNI 2015

Boblå og Mercedissen hadde gleda seg lenge til denne
turen……tenk ein udenlandstur på våre eldre dagar!! Allerede på
ferjå fekk me møje oppmerksomhet. Eg Mercedissen, fekk
drømmane i gong, og Boblå fekk både smilet og drømmane langt
tilbage til 50-60 årå…….fine tid det! Før me stakk nasen ut til
Vanggård,hadde me ein stopp i Skagen,og du og du for eit fint
ver……..herligt med Bananasplitt,kaffi og kjøreøl ute på
bryggjekanten. Me måtte jo ha oss ein tur utpå Grenen, der var me
jammen og i vinden,men på ein aen måde!! Ei nedsandet kyrkje fant
me og fram til…..så fantastisk! Så den 13.Juni i herlige natur,gjekk
turen til stevnet. Dette var spennande, håndhelste på oss kan du
skjøna…..dei lurte svært på korleis me hadde høyrt om dette,og det
var jo på «skrapebrettet»…..me fant det når me leite på nettet!! På
Vanggård var det kjekt, monge «rare» kjøretøy……men det
koseliga var at bonden sjølv hadde forhausta og laga ein
«rullebane» på 300 meter,her landa det eine småflyet etter det
andre,så kuuuult…….dette likte me kan du veda,kjekt på tur!!
Bonden sjøl hadde vore pilot i SAS og redningsskvadronen og
hadde to småfly og mongen bilar, någen på gong med mekking og
sånn……!!!
Etter lange tid takka me for oss og blei så ønska velkomne til neste
år…….og jammen trur me det kan bli………

Over: Mange fine bilar
Under: Fly som tilhører godset

Hilsen Gerd og Jostein Reianes, Gunn og Einar Helland

Til venstre: Godseier på
flytur med selvbygget fly

Under: John Deere

Over: “Får me sitta på?”

Fly med folkevognmotor

9
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Tekst & foto: Einar Helland
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Banekjøring på Reve med
historiske biler

Christian Hetland i sin flotte løpsrigget SAAB 96 1967

Her er en del av bilene som kjørte

Jon Kristian Sætre i sin flotte «Lotus» Cortina 1966

D

et er ikke ofte vi ser veteranbiler som løpsbiler i vårt distrikt. Men i år har muligheten vært tilstede. Det har blitt
arrangert 6 løpssøndager på go cart banen på Reve.
Primus motor for dette har vært Karl Kleppe. Før sesongen startet hadde de nærmere 40 biler som var interessert i å kjøre.
Det er ikke lagt opp til noen form for konkurranse/løp, men mulighet
til å kjøre runder på banen. Litt variert oppmøte har det vært. Været
har vært tålig bra hele sesongen. Det er variert utvalg av biler, fra
flotte Ferrarier til enkle og greie Triumpher. Kriteriet er at bilen skal
være over 30 år gammel. Banen er som sagt en go-cart bane med en
god del svinger, ca 1000m lang. Bilene er «standard» biler som er
gate registrert. Det har vært variert med kjøreferdighetene til de
enkelte, men som med det meste, øvelse gjør mester. Siste løpsdag
var 18.oktober og mange biler hadde funnet veien ut til Reve. Ikke
alle var like heldig og fikk kjøre hele dagen, det var nok noen biler
som sa takk for seg underveis. Som bildene viser så var det godt driv
over kjøringen. Som publikumer så var det meget underholdene å
stå på side linjen, men det klødde nok litt i beina etter å få tatt seg en
runde. Neste sesong er allerede planlagt og det blir 5 løpsdager
med start i april. Så er du interessert så kan du sende en mail til Karl
på adressen karlkleppe@gmail.com
Tekst & Foto: Odd Arild Sundsteigen mga58@lyse.net

Her har vi Ford Cortina E, til venstre 1970 og høyre 1969
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F A S C I N E R E N D E G O O DWO O D ...
Tekst og foto av Eivind Edvartsen

For mange bilentusiaster er Goodwood blitt pilegrimsmål nummer en,
stedet en bare må reise til minst en
gang i livet, eller to, eller elleve…
Revival rangeres av mange som ”the
most popular historic motor race
meeting”, og dette med god grunn.
Jeg har selv vært elleve ganger på
Goodwood, Revival har nesten blitt
et "must" hvert år. Men tro nå ikke
at én dag er nok, for en helg forsvinner fort. De 25 dagene jeg totalt har
vært der er heller ikke nok. Hotellet
er allerede booket, og billettene
kjøpt for neste år.

Goodwood Revival

Parkeringen

Indre baneområde

Banen ble anlagt rundt RAF flyplassen som spilte
en vesentlig rolle i ”The Battle of Britain” i løpet
av andre verdenskrig. Etter at Brookland banen
ble stengt like før krigen, førte dette til et økt behov for en ny bane, og i 1948 ble Goodwood banen åpnet.

Når en ankommer det gigantiske parkeringsområdet, er det lett å glemme seg bort. Det er mange
eksotiske biler av både ny og gammel årgang til å
drømme seg bort med. Når en har fått summet seg,
så kommer man inn på nok en parkeringsplass, og
her finnes 1500 klassikere. Det er tivoli i gammel

er en historie for seg, det må bare oppleves. Tar en
først til høyre og går retningen mot klokka, så
kommer man til paddocken hvor alle motorsyklene står. Man kan gå helt inn, og ta en prat med så
vel mekanikere som førere, og ta en titt i verktøykassa. Videre til der alle C og D-type Jaguarene

I august 1966 lukket banen sine porter for alle
offisielle løp, da hadde hertugen av Richmond,
Freddie Mars sett seg lei av de stadig nye direktivene. Nøyaktig 50 år etter åpningen, ble banen
gjenåpnet, og da restaurert tilbake til den minste
detalj slik den så ut i sine glansdager. Kun biler
eldre enn 1967 får delta, og det er kun originale
kjøretøy som det kjøres løp med.

Festival of Speed
er den andre store motor begivenheten på Goodwood. Mange av de store bilmerkene presenterer
sine nyheter. Og her feires den moderne motorsporten med et bakkeløp som spores helt tilbake
til 1936. Her tiltrekkes verdens beste sjåfører,
Formel 1 team, vinnere av Le Mans, motorsykler,
og mye mer.

stil med dampdrevet karusell.
Demon Drome en slags diger

står. Utstillingsverksteder, spisesteder, tivoli, sang
og musikk i gammel stil. I Earls Court Motor
Show utstilles veteranbiler så perfekt restaurerte at
de er finere enn da de kom ut fra fabrikken, men
av alle ting også noen helt nye biler også. Går en
så videre kommer man til nok en ny rikholdig
paddock, for deretter å komme til flyutstillingen.
I den mest eksklusive paddocken trenger man
billetter for å komme inn, og her må man være
korrekt antrukket og invitert. Men fortvil ikke,
sperringen er en halvmeter fra bilene.

Løpene

Det kjøres 18 løp i forskjellige klasser, i tillegg til
kvalifiseringen på fredag. Barry Sheene MC mintønne hvor vågale sjåfører viser halssprekkende
neløp a la Le Mans. Løpsbiler fra 30' tallet. Sedan
MC kjøring langt opp etter veggene. Det er mange
biler, formel 1 biler, ja til og med trøbiler.
boder her med salg av alt mulig fra kabelsko til
Det mest spektakulære løpet er RAC TT Celebragamle klær, og replika biler i mange millionklastion race. Her stilles det med 30 originale biler, og
Planlegg i god tid
sen til trøbiler. Bonhams har et digert telt med
er anslagsvis verd £ 150.000.000. Ja, du leste rett Tenker du å dra over for å oppleve Goodwood
masse biler på auksjon. Man kan faktisk bruke en
for nesten 2 milliarder i et heat!!!
Revival, så må en være ute i god tid. Allerede i
hel dag bare utenfor portene.
Og de kjører som om de skulle ha stjålet både bil
september året før blir de fleste hotellene fullboo- Ytre baneområde
og bensin, og robbet en bank. I en start skar en
ket, og venter du til mai-juni, så er du heldig om
Det første som slår en er at svært mange er kledd i Lola ut, dro med seg en GT40 og en annen Lola.
du finner noe innenfor fem mil omkrets. Beregn
tidsriktige klær, og engelskmenn er flinke til det. Ingen av bilene var kjørbare etterpå. Krasj skjer
også minst én time i kø.
Her inne finnes også en mengde boder, spisesterett som det er.
Billettene må kjøpes på forhånd, og det er en beder, puber, konserter, oppvisninger, og en masse
Trekker
på skuldrene
grensning på 50.000 tilskuere hver dag, i juli beklassiske kjøretøy. Det er mulig og få seg en runDet virker heller ikke som eierne bekymrer seg for
gynner det å bli utsolgt. Skal en ha tribuneplass, så de rundt banen på en traktor-tilhenger, riktignok
en bulk. Og forklarer at de er mer verd enn det
begynner det å bli utsolgt allerede i januar. Dags - på utsiden av banen.
koster å reparere dem...
billettene koster £73 (960 kr), og fre-søndag £163
(2200 kr) for 2016.
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Battle of Britain
Markeres med
Spitfire, Mustang og
Lancaster. Vulcan måtte denne gangen snu
grunnet en fuellekkasje.
Den er dessverre satt på
bakken for godt.

Glamcabs
Jentene poserer velvillig, og elsker å bli
fotografert.

Ikke alt er helt ekte, men hva
med å møte George Shuttleworth
— Speed Demon, Vera Lynn,
eller en replika av Helan og Hallan på puben?
Like etter start skar en
Lola ut, dro med seg en
GT40 og en annen Lola.
Ingen av bilene var kjørbare etterpå.

RAC TT Celebration race.
Her stilles det med 30 originale biler, og er anslagsvis verd
£ 150.000.000.
Og de kjører som om de skulle
ha stjålet både bil og bensin,
vunnet sertifikat i Lotto, og
robbet en bank.
ISO Bizzarini
Tilsynelatende låste bremsen seg på
den ene siden, og bilen gikk rett i
vernet. Sjåføren brakk albuen, og tre
år etter var bilen tilbake på banen.

Paddock
På indre bane kommer du
helt opp til bilene. Her kan
du slå av en prat med mekanikere og sjåfører.
GTOen tilhører Nick Mason i Pink Floyd, som for
øvrig kjører i RAC TT
løpet. (verdi 300 millioner)

Kjente fjes
Peter Fonda,
Sir Jackie Stewart,
Sir Stiling Moss,
Buzz Aldrin og
Rowan Atkinson
som Mr. Been for
anledningen.
13
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H.M.S Kong Olav’s 1951 Cadillac Series 75 Imperial Sedan

FOLKEKONGENS
CADILLAC
Tekst & Foto: Øyvind Flatekvål
29.juni 1951 bestilte Kronprins Olav denne 1951 Cadillac
Series 75 Imperial Sedan fra General Motors. Bilen ble
først registrert på kjennemerke C-2, for senere å bli
omregistrert til A-2 da kronprinsen overtok tronen og ble
Norges konge i 1957. Denne Cadillacen sies å ha vært
Olav V’s favorittbil, og har vært brukt i mange
prosesjoner og representasjonsoppdrag rundt om i landet.
I slottets garasjer har det vært mange flotte kjøretøyer opp
gjennom årene, noen er solgt og andre beholdt. I 1991
donerte HMK Harald Cadillacen til IDC, en internasjonal
organisasjon som har som formål å ivareta fysisk handikappedes helse. Sons of Norway i USA fikk ansvaret for
å ivareta og vedlikeholde bilen, samt å følge opp
donasjonsprogrammet. Cadillacen ble brukt ved en del
skandinavisk-amerikanske begivenheter frem til den i
1994 ble en del av utstillingen på Vesterheim Museum i
Decorah, Iowa, hvor den skulle stå til donasjonsprogrammet var over. Bilen ble imidlertid stående lenger
på museet, og ble etter hvert satt til lagring i et lite egnet
lokale. Museet hadde ikke midler til å ivareta et slikt
kjøretøy på en god måte, og lot derfor Amcar Norway
overta bilen i 2013. Cadillacen trengte da en omfattende
restaurering. Det var en del rust på karosseriet, samt krom
og listverk var i dårlig stand. Dette arbeidet, samt overhaling av understell og bremser ble utført av Bob Ore og
Qual Chrome i Erie, Pennsylvania. Motor og automatkassen bare åpnet og sjekket. Motoren ble for øvrig skiftet
i Norge i sin tid, og er en motor fra en 1949-modell.
Kongehusets egne mekanikere har gjort en del reparasjoner opp gjennom årene. Selv for et kongehus har det
Forts. neste side

Representant for Vesterheim Museum, Mette Bowen, og Amcar President
Harry Kjensli ved avdukingen av den ferdig restaurerte konge-Cadillacen
på Nasjonal Motordag i Oslo.
Foto: Vesterheim.org
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nok vært begrenset med både deler og midler i 50-og 60tallets Norge. Bob Ore som restaurerte bilen i USA skal
ha uttalt at «I’m not impressed by the Royal Norwegian
mechanics»…Men de klarte fremdeles å holde Cadillacen
operativ og i god stand i mange år.
Interiøret var i god stand, og er bevart originalt. Kun noen
sømmer er fikset litt på og noen filtlister byttet.
Da Cadillacen kom til Norge på våren 2015 var det en del
monteringsarbeid som gjensto, og for å spare litt på
utgiftene så gjorde Amcar’s egne medarbeidere dette
arbeidet på dugnad selv. Tross en del dugnadsarbeid så
har restaureringen kostet nærmere 1 million kroner. Bilen
har vært vist frem rundt om i hele landet på Amcar’s
jubileumsturne sist sommer, og planen var at den skulle
inn i utstillingen i et nytt Nasjonalt motormuseum på
Lillehammer. Dette er imidlertid lagt på is ettersom denne
posten ble strøket i statsbudsjettet, og våre myndigheter
ikke vil bruke penger på kulturvern, i hvert fall ikke når
kulturminnene har 4 hjul og motor.

Til høyre:
Cadillac Series 75 Imperial Sedan er en 8-seters limousine,
hvor 2 av setene er klappseter som kan felles ned i gulvet.
Det er et hydraulisk drevet skille-vindu mellom fører og
passasjerer som opereres fra baksetet. Bak er det tøy-stoff i
interiøret, mens det er skinn foran hos føreren. Interiøret er
bevart mest mulig originalt, det er bare reparert noen
sømmer, samt skiftet noen filt- og gummilister. Bra at et slikt
velholdt interiør blir bevart, det sies at man fremdeles kan
kjenne lukten av folkekongens Teddy-sigaretter bak i bilen…

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Annonse
1961 mod IZH 350 ccm, med skilt til salgs. Lett objekt, delvis demontert.
Mob: 92441032
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NYREBELTE – vår faste side om motorsykler
Tekst & foto: Gaute Svindland

”MC- loppemarked.”
Sandnes MC arrangerte i mange år delemarked der alle som ønsket kunne komme å selge eller bytte det de hadde for mye av. Første gang
jeg var med var på begynnelsen av 2000-tallet, da ble det arrangert i parkeringshuset til Havanna badeland på Sandnes. Det var en kald
fornøyelse men sosialt og med et variert utvalg deler og brukte motorsykler. Senere ble det i noen år holdt i Orrehallen og alle
forhandlerne ble invitert inn med stand. Det er en stor hall å fylle og etter noen år så forhandlerne i distriktet ikke noen økonomisk gevinst
i å delta. Så nå er det noen år siden det har vært ”MC-loppemarked” i vårt distrikt. En del av de som møtte opp tidligere har vært på
Stumpmarked i Herning, Skandinavias kanskje største delemarked, og da blir Orrehalen og til og med Ekeberg markedet smått.
Men tenk om du finner en ting, en del du mangler, noe du ikke viste du manglet eller noe som bare er kjekt å ha. Da er dagen reddet. Da
gjør det ikke noe om utvalget er lite.
For et par uker dukket det opp en invitasjon på Facebook om MC-delemarked på en gård på Klepp Stasjon. Jeg kjørte ut tidlig på lørdagen
men ble skuffet både av størrelsen og utvalget. Det var nesten bare Harley deler med et innslag av Ducati. Helt innerst i løa stod ei
pappeske og lyste mot meg. Der stod: ”GRATIS-motor til Honda XL 600”, den ble min. Nå kan jeg ha min Honda XL 600 LM som snart
er veteran, ”resten av livet”.
Vi får håpe noen drar i gang et marked til neste år. Det sosiale er jo alltid kjekt og mange gamle entusiaster treffes bare i slike
sammenhenger og det har vi gjort i godt over 30 år.

Over: En flott Moto Guzzi V7 Sport fra 70-tallet og bak den en Gilera
Saturno fra 80-tallet begge til salgs.



Til høyre:
GRATIS” XL 600
motor. Her er litt av
det som lå i eska



Til venstre:
Min Honda XL 600
LM -86 mod


Denne karen selger det som ble igjen etter restaurering av
en BMW R75/5 fra 1971.
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Nyttekjøretøy – I Transportens tjeneste
Etter krigen, er et uttrykk som brukes mye. For nyttekjøretøys sin del
ble oppstarten fra 1946 en fortsettelse av design og teknikk.
Det ble snart klart for en videreføring av såkalt pickup. Ford Fserien er et godt eksempel på dette. La oss ta for oss gruppen ”
Tekst Kåre G. Sem. Bildene
er hentet fra internet
Liten lastebil ” som også omfattet innelukkede varebiler.
Ford F-seriens første generasjon
Etter krigen kom den franske Citroën H Van. Og som Type
HY, en liten lastebil, eller en delivery van produsert mellom
1947 og 1981.
Det synes tydelig at det etterspørs en mellomstor innelukket
varebil til intern bytransport.
1950 F-3
Den første generasjon av F-seriens
pickup (kjent som Ford Bonus-bygget,
ble innført i 1948 som en erstatning for
den forrige modellens baserte pickup
linje innført i 1942. F-serien ble solgt i
åtte forskjellige varianter som
karakterer, pickup , panel lastebil, cabover-engine(COE), konvensjonell
lastebil, og skolebuss chassis
karosserivarianter.
På bilde under har vi innelukket
varebilvarianten Ford Claymont 1949.

Austin K8 Van
ble produsert
fra1947 til 1954.
Nyttelast 1,25 t.
En kunne også
få den som liten
lastebil.
Neste gang skal
vi se litt på hva
tyskerne fikk til
av nye ideer til
by transport

Chevrolet hadde også sin stepside
1949-1955

?
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Terminliste 2015/2016
Her er en terminliste for 2015/2016 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. 12-15 hele året er medlemstreff hos Per Nysted på Bryne, og i
sommerhalvåret er det kjøreturer med Cab&Co hver onsdag kl.18:00.
Desember:
-6.desember: Julebord på Quality Airport Hotel Sola kl.15
Januar:
-26.januar: Medlemsmøte, Bryne. Info kommer
Februar:
-23.februar: Medlemsmøte, Bryne. Info kommer
Mars:
-29.mars: Årsmøte/generalforsamling, Bryne. Valg av styre og verv. Velkommen!
April:
-26.april: Medlemsmøte, Bryne. Info kommer
Mai:
-1.mai: Entusiast-treff, Jærhagen. Arr: Bilentusiastene
-1.mai: Vårmønstring Kvadrat. Arr: RACC
-5.mai: Kristihimmelfartstreff, Orre. Arr: GBV
-29.mai: Spilehjulsløpet. Arr. GBV
-31.mai: Medlemsmøte, Bryne
Juni:
-4.juni: Vossarudl’n, Voss
-6.juni: Nasjonal Motordag
-11-12.juni: Norgesløpet, Grimstad. Påmelding og info på www.grimstadmotorveteraner.com
-18.juni: Vestlandstreffet, Haugaland
-28.juni: Medlemsmøte/grillfest. Info kommer
August:
-6.august: Rallye Tronåsen
-13.august: Minneløpet. Arr:GBV
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
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Lørdag 31.oktober hadde vi satt av til dugnad/rydding av
delelageret på Bråstein. Totalt sett så var det vel et 20 talls
medlemmer som brukte anledningen til å få seg noen flotte
deler. Vi skal ta vare på en god del av delene, men har ikke
mulighet til å hjemme alt som vi hadde. Det gikk nok noen
hengerlass til gjenvinning. Det som skal bevare ble plassert
på lager på Særheim i påvente av bruksendring for nye
delelager.
Vi fikk rensket opp det ene løpet i garasjen slik at huseier
kunne bruke dette. Klubben er takknemlig for all hjelp
med rydding og vekkjøring av deler. Vi må nok ha et par
dugnader til før vi får tømt hele lageret. Litt trist er det jo
at vi må kaste en del av delene, men det er nok ikke alt som
er like enkelt å finne ut hva det passer til. Det var nok en
del av dugnadsgjengen som fant mye som de trengte og
ikke var klar over at vi hadde, vi visste det knapt nok selv.

Tekst: Odd Arild Sundsteigen Foto: Trond G.Rasmussen

Vi var invitert av Vegmuseet til å besøke de sammen med
Tempoklubben søndag 27.september. Det var meget flott
vær og nærmere 30 biler hadde tatt veien til Sandnes for
felles kjøring. Flere hadde kjørt på egen hånd inn til Dirdal
så totalt var det over 40 biler og en haug med mopeder/
motorsykler av merket Tempo. Vi fylte opp hele gårdsrommet på museet. Meget flott at så mange tok turen inn her.
Observerte også flere av våre nye medlemmer som var
med på denne turen. Vi fikk også 2 nye medlemmer under
vårt besøk. Håper at alle koste seg i det fine været. Vegmuseet var takknemlig for at så mange hadde møt frem.
Tekst & Foto: Odd Arild Sundsteigen
mga58@lyse.net
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Returadresse: Gammelbilens Venner,
Postboks 3029 ,
4095 Stavanger

Nytt fra styret

Gammelbilens Venner ønsker velkommen til julebord på
Quality Airport Hotel Sola søndag 6.desember kl.15:00.
Ta med familie, barnebarn, venner og møt opp!
NB! Det er ny innkjøring til hotellet, nærmere flyterminalen.

