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Ye~tlanb~tref fet 1985
Pinsen har vist seg å være en fin tid å arrangere veterantreff . Det første treffet var på Stord i 1980 . Da hadde vi
ikke noe navn, men møtet mellom Bergen veteranvognklubb ,
Haugaland veteranvognklubb og Gammelbilens Venner var så
koselig at vi fant ut at dette måtte bli årvisst.
Navnet ble Vestlandstreffet . Bergen fikk arrrangere i
1981 og dette var i Rosendal. Så fulgte Gammelbilens Venner
med treff på Randøy i Ryfylke. 1983 var Nedstrand og Tveit
Jordbrukssko~emøtested arr. av Haugaland veteranvognklubb .
Ifjorvar igjen Bergen vertskap med løp fra Bergen til
Solstrand
Hotell på Os.
Dette året er det Gammelbilens Venner som arrangerer. Vi
har valgt Sola som" TREFFSTED". Sola er en kommune som er
allsidig. Her er flyplass, supply base for oljeboring , oljeraffineri , industri og jordbruk bare for å nevne noe. Tanken
er at vi skal få vist deltakerne noe av dette denne helgen.
Kjære besøkende; jeg håper at denne utstilling vil gi et
bilde av det VI drive med.
Til slutt vil j eg rette en takk til Sola kommune, Hande lsstanden i Sola og Sola Ruten , for all hjelp og støtte.
Hilsen
Per Nysted
fo rmann
Gammelbilens Venner

Sving
inntil
Shell

SEKRET6EREN

HAR ORDET
Så er det på'n igjen.Nytt Spilehjul,denne gang kombinert
med program for Vestlandstreffet-85,og ellers akkurat så mye
stoff som vi har klart å klippe sammen.
At det er vår,regner jeg med de fleste har oppfattet,og
med våren følger en hekt i sk aktivi t e t rundt om i hele landet .
Det er løp og treff,picknicks og"s osialt "samvær.Gamle kjøretøy dukker atter opp på veiene,i b e d r e st and enn da de var
nye.Det handles og vandles over e n lav s ko .Det er utrolig
hvor mange veterankjøretøy og deler,s o m f inn es i Norge.Og
fler dukker stadi g opp.Graves frem f r a l å\· er og steinrøyser .
Ta vare på det!Det som er nytt i dag, bli r g a mm e l t i morgen.
Et omfattende utvalg er i g an g me d å ut r ede p laner og
løsninger,for å få istand et Trans p o r t - teknisk museum her i
distriktet.Et positivt og seri ø st til tak . sveiv et i gang av
Harald Tønnesen.Stå på Haral d !
Alle deltakere p å Vest l a nd str e ffet-S S . o nskes g od tur,
og våre medlemmer ønske s o gs å velk ommen t i ! ~ e ste mø t e på
Lura Turistheim,tirs dag 28 . mai kl . 19 . 30 .
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Gammelbilens Venner ble stiftet i
mars 1975 etter at det var avholdt
flere forberendende «kaffemøter» av
en gruppe på 4 entusiaster. Klubben
ble denne kvelden stiftet med ca. 20
medlemmer som man var blitt kjent
med gjennom Jærdagsarrangementene på Bryne.
Klubben skulle også ha et navn,
forslagene var mange og det var
vanskelig å finne noe som fenget.
Til slutt var det en som sa «Hvorfor
ikke kalle oss Gammelbilens Ven-

Brannbil RE-67679.

ner til vi finner på noe bedre?» Vi
fant aldri på noe bedre. Senere har
imidlertid navnet fått en forklarende
undertittel, nemlig «Stavanger og
omlang club for automobil og motorcykelinteresserte». Dette tillegget kom fordi det etter hvert ble
mange medlemmer som drev med
gamle motorsykler.
I de årene Gammelbilens Venner
har eksistert har det blitt mange nyrestaurerte kjøretøyer å se, og hele
tiden arbeides det i kjellere og gara-

sjer for at neste «Fiindoning» skal
bli ferdig.
Gammelbilens venner var i 1982
vertskap for Vestlandstreffet som
gikk av stabelen på Hovda gård i Ryfylke.
Klubben kaller bladet sitt for: Spilehjulet, og maskoten er en brannbil .
som kalles Gammelbilens Brannvesen, en Chevrolet fra 1947. På grunn
av det sammentrykte nesepartiet
kalles den en halvbulldog.

En gang i midten av året 1980 tok en
håndfull entusiaster initiativet til å
starte en veteranvogn klubb i Bergen. På et konstituerende møte på
Steinerskolen ble klu bben dannet.
15 stk. var tilstede, og navnet ble Bergen Veteranvogn Klubb. Målet var
jevnlige møter med samling av fl est
mulig veterankjøretøyinteresserte.
De første møtene ble hol dt på
Grilletten kafeteria på Sletten , med
stadig stigende antall medlemmer.
Klubben hadde livets rett, og deltok
på flere utstillinger og treff hvor den
ble godt mottatt.
I 1982 ble klubben tatt opp som
medlem av Landsrådet for Motorhistoriske Kjøretøyklubber LMK. Dette er en fellesorganisasjon og vært
talerør ovenfor myndighetene. Klubben har siden sendt representanter
til LMK's møter og fruktene av arbeidet her har ikke uteblitt.
Siden 1982 har møtene stort sett
vært holdt i kantinen til et bilfirma i
Bergen sentrum, et meget todt tilbud for klubben.
Til møtene spikres det sammen et
interessent program med ulike temaer fra forsikringsspørsmål til lakkering, sveising osv. Foredragsholdere har kommet på besøk og tatt

opp aktuelle spørsmål. F.eks. fra bilsakkyndige. Klubbens økonomi har
blitt styrket ved dugnadsarbeid som
kjøreoppdrag for ulike interessegrupper - med alt fra åpning av nye
veier og festspillkjøring til utflukter
ala blåtur.
Klubben utgir sitt eget blad som
har fått navnet: «Stabbesteinen».
Her presenteres kl ubbens biler og
det rapporteres fra garasjerunder.
Små histor ier og gamle og nye reklamer er også med , ved siden av
populære kjøp og salg annonser.
Stabbesteinen kom først ut i 1982,
og har fra 1983 fast redaktør med
4-6 eksemp larer årlig gjennom
trykkpressene .
Medle mstallet stiger jevnt og trutt
med i overkant av 100 pr. 31/3-84.
Her er medlemmer i alle aldre og
begge kjønn . Kjøretøyene er også i
alle aldre - helt tilbake til 1910 og
frem til dagens for dem som ennå
ikke har skaffet seg gammel bil,
men som er bitt av basille n. Dette
var en liten orientering om vår aktivi·
tet, synes du det høres interesant ut
så ta kontakt . Vi har intet imot å bli
flere. Join us.
Med hilsen Richard Riim.
Formann BVK

Haugaland Veteranvogn Klubb har 2
ganger vært vertskap for vest landstreffet. De startet det hele i 1980
med sommertreff på Sunnhordland
Ritell på Stord. Dette gav mersmak.
Klubben var i fjor ansvarlig for sitt
andre treff, og antallet deltagende
bi ler var steget helt til 50 biler. Den
minste deltagende bilen var Monrad
Strømes Austin Seven, som nesten
kom vekk ved siden av Jan Vestres
buss: International 1952 model l.
Stevnets eldste deltager var Andreas Dybdal med stevnets eldste bil
en T-Ford 1923 modell. Han er selv
ansvarlig for restaureringen av såvel
denne som en A-Ford som også var
å se i Nedstrand. Ent usiastene i
Haugesund laget høsten 1980 i tillegg til Sigve R. Lies minneløp. Det
var da 70 år siden Eggja-Lien som
han også ble kalt, hadde fått sin Lorel ey 1910 modell fra Tyskland kjøpt
gjennom agent i Stavanger.
Guttene løp den gang med tungen ut av halsen for å få et glimt av
«Loreley», mens eldre folk ristet på

hodet og sa at det var satans verk.
Folk på bygdene korset seg da «ildvognen» herjet på veiene. Det gode
miljøet i klubben har vært en stor
stimulans for restaurerinsarbeidet
ikke bare på Haugalandshalvøya,
men også for de andre klubbene på
vestlandet. Klubb-bilen i Haugesund er en god gammel «kvarting».
Den gjorde stor lykke i fjor som brus
og is leverandør til picknic'en og er
et flott alternativ som trefftransport
for entusiaster som fortsatt har sine
prosjekter liggende i tusen deler i
garagen.
Arvid Johannessen som er en av
klubbens primus motorer, kjører
rundt i en stjålet bil. For sikkerhetsskyld har han derfor registrert den
på sønnen Richard. Bilen en Chrysler Imperial 80, tilhørte i sin tid tidenes største gangster - samfunnets
fiende nr. 1 i U.S.A. gjennom tidene
- John Dillinger hadde nemlig en
stor lidenskap utenom mord og terror: Han hadde bildilla. Antagelig
hadde han rappet bilen selv også,

eller i alle fall ikke betalt det med rede penger. Brukte og stjålne biler
ble eksportert i hopetall fra Amerika. Dette er en bil med spesiell kardang av type «get away car». Chicagopurken hadde ikke nubbesjans,
når John satte klampen i bånn. Det
er ikke alle forunt å ha en bil med en
så spennende historie, men eksempelet har gitt mange interessen av å
forske i sin egen bils historie, noe
som levendegjør det hele. Gamle
registreringsnummer,
folkeregistere, bilsakkyndige og gamle folk
kan gi verdifull informasjon til den
vitebegjærlige. Saumfar bilen kanskje ligger det en gammel kvittering som avslører navnet på en tidligere eier. Med den rette signaturen
kan det sogar hende at veteranen
gjør et skikkelig hopp på børsverdien. Så sett igang ut med setene let etter hemmelige rom, og under
gulvteppene - kanskje - kanskje
ikke - araber flikk flakk.
M.N. med hjelp av tilført materiale.

- Ved innbrudd, hjemmeulykker eller akutt
sykdom. Falken alarmsentral overvåker,
hele døgnet - hele året.
Be om pristilbud på Falken
alarmsystemer.
Ring FALKEN.
Stavanger (04) 58 60 20
Haugesund (047) 13 444

Postboks 4551,Grim, 4601 Kr.sand S
Postgirokonto 5 74 8124
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HOLMEN TREKKFERJEFESTIVAL
i Sogne 29/6 - 7/7 - 1985.
Velkommen til gjenskapingen av miljoet, romantikken og tidsbildet
ved Holmen ferjested ved Trysfjorden i Sogne.
Det har lykkes AMK å skaffe til veie en gamme l trekkferje som vil
bli satt i trafikk for veterankjoretoyer og he s tekjoretoyer en
droy uke til sommeren. De tilstotende strekninger av den gamle
11 Vestlandske
Hovedvei" vil også tas i bruk.
I samarbeid med lokale f oreninger og lag vil vi satse meget på
at 11 Holmen Trekkferjefestival 11 skal bli en familiefest du sent
vil glemme, Bland t inns l agene kan nevnes: fantefolge, fintfolk i
karjol, veterank j oret oye r, bondebryllup?, en ensom vandringsmann,
kreatur m.m. Hva vil du k le deg ut som? Som en kuriositet kan
nevne s at fer jema nne n vi l b old e de samme ferjetakstene som i 19~3.
Du må altså lete f r am 5 og 25 o r e r.
Da det forventes s t o r p å gang av kjo retoyer og publikum, er vi
nodt til å foreta påme lding til kjo ring av den 4,5 km. lange veistrekningen inkl. fer jet r anspo r t p ~ d a gene lordag 29/6, sondag
30/6 og sondag 7/7. Dis se dagene er strekningen av hensyn til
tidsbildet kun åpen for he stek j ore to ye r og veterankjoretoyer fra
tredvetallet og eldre av den fi r ka n tede typen . Resten av uken er
strekningen åpen for alle kj o r etoye r f r a fo r krigen uten påmelding, og ferjen vil være b etjent . Folg E-1 8 27km. vestover
fra Kristiansand.
Eve nt ue ll e s po rsmål kan
rettes til p r osjektleder
Kai Erlan d tl f.04 2-81201 eller
Helge Bjo rgen tlf,042-18050.

Påmeldingsslipp: HOLMEN TREKKFERJEFESTIVAL 29/6 - 7/7 1985.
Navn : . . . . . . . . . . . . . ..... Adresse: . • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . .

Telefon: . . . . . . . . . . KjOretOy: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Åremod.: •.....•

Jeg onsker å kjore dato: •..••••••..
Hilsen Agder Motorhistoriske Klubb,P.b,4551 Grim,4601 Kristiansand
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SANDE FRUKT & TOBAKK
SOLAKROSSEN
Tlf;6 5 12 76
SANDE SKO
••alltid gode tilbud··

START NR 1
OLAF SELLE
FORD 1926
Henry Ford sa at T-Forden kan fås i alle farger , bare den er sort.

START NR 2
FORD T TOURING 1921
ANDREAS DYBDAHL
T-Forden var den bilen som satte verden på hjul. I 1920-årene var hver 4.
bil en T-Ford. Fra 1909-1927 ble det laget 15.007.033 T-Forder. I Norge
var den meget utbredt, I 1927 var det innregistrert 5.800 stk i landet.
Min T-Ford har nr. 5.682.750 og ble innregistrert i Haugesund fø rste gang
11.4.1922. Den hadde reg.nr. L-787 og kostet kr. 3.500,-. Jeg har restaurert den helt fra bunnen av og hatt den i 16 år.
Den ble ferdigregistrert for ca. 12 år siden , i 1973. Er selv pensjonert
og restaurerer på heltid. Det er en levende og gi ve nde hobb y .

START NR 3
CHEVROLET NATIONAL AB TOURING 1928

BRYNJULF ERGA

Kjøpte bilen i Arendal for ca. 4 år siden.Den var i en elendig forfatning,
og manglet mange deler. Jeg har fått det meste på Østlandet, men mangler
ennå den originale frontruterammen.

Fly, tog, buss, båt, forretningsreise eller privat
ferie . En vellykket tur er avhengig av god
planlegging. Den beste hjelpen får du av noen
du kjenner .
Hos oss blir du fort kjent!

SOLA REISEBYBA
START NR 4
CHRYSLER 60 1926

SI GCRD FRØLAND

Lukket vogn restaurert av eieren . Sigurd har vanskeli gheter med å tøyle
hestekreftene, slik at han kan holde farts grensene i Stavanger-distriktet.
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START NR 5
FORD A 1929

JAN HENR IK UGULEN

START NR 6
FORD A 1928

GEIR TOBIAS SEN

START NR 7
FORD CABRIOLET 1937

NILS RUUD

START NR 8
AJS 350cc 1947

SIG BJØRN OALAND

START NR 9
FORD A 1929

JENS P.IANKE

Denne Ford har hatt to eiere,har alltid vært registrert
og aldrig restaurert.

START NR 10
DODGE 1943

ANDREA S AUESTAD

En god gammel kriger.

~----------1i

START NR 11
OPEL BLITZ 1937

~ '

NR

MED

~

'

VAQ8.Jr\lALG,; 1.

TED- JOHNNY TARA LDSEN

Tidligere eier v ar San d nes Bran n vesen,
kroner en-1 t i l G. V,

som solg te den for

START NR 12
ARIEL 1943

ODD MADLAND

START NR 13
CHEVROLET 1949

JAN OD DVAR FR I ES TAD

START NR 14
VELOCETTE 1946

LARS JAN HAALAND

START NR 15
CHEVROLET BRANNBIL1947

FRODE Garborg

START NR 16
AJS 1953

PER STRAND

START NR 17
FORD VB -4DØRS SEDAN 1932
LARS KVAREKVAL
denne bilen er den første For d Fleethead VB og k_jøres
ennå på R-skilte r

START NR 18
TRIUMPH T-100
Her

1948

PER NYGAARD

på vintertur-

START NR 19
MERCEDES BENS 220S Cab. 1958

OLE CHR. SIMONSEN

START NR 20
ADLER TRUMPH 1937

SY:/N ØVE GARBORG

START NR 21
VOLKSWAGEN1952
Slik husker vi

REIDAR HAUKLAND
de

første

"Boblene" som kom på markedet.

STA RT NR 22
NIM BUS 1939

PER NYSTED

Ni mbusen er her avbildet med to "veteran er"

START NR 23
FORD Al928

MARTA STRØMBLAD

START NR 24
FORD A 1929

GEIR BJORDAL

START NR 25
FALCON KNIGHT 1927

JAN LEPSØE

START NR 26
CHEVROLET MASTER DE LUXE 1933

••
•

JOHNNY SÆTRE

Ill
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START NR 27
CHEVROLET 194 9

RICHARD RIIM

START NR 28
STUDEBAKER1937

C.MIJNDERS

START NR 29
CHEVROLET BEL AIR 2-DØRS HT 1952

BÅRD SØRHEIM

START NR 30
PLYMOTH 1934

LARS HILLE

I

STA RT NR 31
CHEV ROLET 1932

ROAR SELTUN

ST ART NR 32

GUNNAR SKÅR

STA RT NR 33
FO RD V8 1935

YHAR SLETTEN

Duer på
densiire
siden
med

Shell

START NR 34
STUDEBAKER COMMANDER 2DØRS HT 1952

TORE HOVLAND

START NR 35
MERCEDES BENZ 170 S CAB .1 950

HANS D GE RTZ

START NR 36
HA NS P RØYKENES
START NR 37
MERCEDES BENZ220 1952

MORTEN NESET

Med gammel bil får en venne r ove r a lt, og vi gleder oss til
Vestlandstreffet.

( 04 ) 423015 - 4062 KLEPP~

START NR 38
FORD 1954
START NR 39
STUDEBAKER ERSKINE

TOR STE IN HA UKELAN D

1928

ERNST HACEN

<-:T:\RT NR 40
'! G B 19 64

ANNE FRØLA ND

ST ART NR 41
TR IUMPH TR3A 1959

SIGNE NYST ED

STA RT NR 42
BS A 650cc 1951

1

N
. LE PP S

OLE K GJØSE

STA RT NR 4 3
NI MBUS 19 38

JAN GJØSE

STA RT NR 44
ROVE R 1961

RUNE OMARSTRAND

VETERANE R OPP I

RØYK

!!

I Januar i år brant en lager bygning ned til grunnen
i Ohio,USA.Bygningen in neholdt ni veteran og klassiske
biler,foruten mange reservede ler til veteranbiler.
Alle kjøretøyene og delen e ble totalvr ak.Blant disse var
bl.a.en 1936 Duesenber g convertible sedan,en 1933 mod.
Packhard Super 8 sedan og en 1936 Cord Westchester sedan.
Alle med meget høy verd i,også i USA.

Glade
maidager

Har
alt

ji

<
n
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ST ART NR 45
TE MPO VILLIERS 1950

PER SVENNING KNUTSEN

STA RT NR 46
ROY AL ENFILD 350 cc 1947

INGVAR ESPEDAL

START NR 47
BUICK SERIE 30 TOURING 1930

JAN VEST RE

Bilen er en skyssvogn fra Møllsbygda Billag i Geirang er,
Kjøpt i 1967 av nåverende eier . Ble restaurert i 79 til 83.
Motor 6syl . 98hk,Registrert for 8 personer.wirehjul, hvit med
grønne skjermer,en riktig stasbil.

START NR 48
FORD VS 1937

TORBJØRN ASKELAND

START NR 49
DODGE MIL ITÆRBI L

BERNT PEDERS EN

START NR 50
MERCEDES BENZ 170 Cab.1950

TORALF TVEIT

START NR 51
BUICK 1937

O.A.KNUTSEN

START NR 52
VOLVO 1948

OVE HELGE VOLD

Flere av oss husker sikkert denne bilen da den kom på
markedet.Den var ster og rum slig og gikk mye i drosje.
I Sverige blir denne bilen kalt VOLVO SUGGA.
START NR 53
FORT A 1030

BJ ØRN MYSSE

START NR 54
OPEL KAPITAN 1952

KRIST IAN BRYNE

Ta en titt på denne bilen ~en er i orginals tand.

<":'I RT NR 55
- ~D A 1931

INGVE UELAND

-::'IR T NR 56
:: ~~\' RO LET 1952

TORFINN GÅSLAND

<"A RT NR 57
RD A Cab. 1930

MAGNUS SERIGSTAD

--=-:'I RT NR 58
!..~ IE L 1943

MAGNUS DAHLE

ST ART NR 59
~O RD T 1926

GUDMUND SKRETTING

Si den vi har med noen T forder skal vi gi noen enkle
op plysninger om denne "unike"bil.FORD ville lage en billig
J i l som alle amerikanere hadde råd til å kjøpe,derfor
st artet han masseproduksjon etter samlebåndsprinsippet.
3 il en har ingen vanlig gearkasse men et såkalt planetgear,
e g entlig en forløper til en moderne automatgear.
? l anetgearet har 2 gear forover og et gear bakover som
J e tjenes med pedaler derfor er T Forden også kalt pedalford.
~ie rene av T Fordene viser gjerne frem disse tingene.

START NR 60
AL FA ROMEO 1959

ALF BIRKELAND

START NR 61
AUSTIN SEVEN 1937

MONRAD ST RØMØ

Flere vil nok nikke gjenkjennende til denne lille
bilen,det gikk flere Sevener her i distriktet men
cabrioletene var heller sjelden kost.
Dette nydelige ekse mplar ble importert fra England for
et par år siden.

START NR62
CHEVROLET 1926

OLA\' GRANBERG

START NR 63
NASH Cabriolet 1936

OLA\' GRANBERG

START NR 64
FORD VS 1934

HARALD LØNNING

START NR 65
KISSEL 1927

OLE CHR : S IMONSEN

ALT I SMØREOLJER

OLE S. SIMONSEN
Vågsgt. 43 - Postboks 278 - 4301 SANDNES
Telefon (04) 66 20 84

S ART NR 66
FO RD A LAST 1931

BJØRNS.SIMONSEN

START NR 67
FORD A 1928

ANDREAS DYBDAHL

START NR 68
CHRYSLER NEWYORKER 194 7

IVAR HØYEM

START NR 69
MERCEDES BENZ 220 1952

TORLEIF NYSTED

START NR 70
FORD T 1925

GUNNAR HAUKELAND

START NR 71
CHEVROLET LAST 1954

TORE HAUGE

START NR 72
MERCEDES BENZ 170 SB 1952

LEIF M.SKARE

START NR 73
NSU MAX 250 cc 1957

ODD STE IN STEFFENSEN

START NR 7~ OG VIDERE ER ETTERANMELDTE.
DISSE KJØRETØY VIL FORUTEN STARTNR.PÅSETTES
ET SKILT MED OPPLYSNIN OM KJØRETØYET.

Velkommen
•
innom
til en rask
og god
hanael

ikjø rer fra Solakrossen kl.14.30 Turen går først forbi noen
de fineste badestrendene i Norge.Deretterkjører vi over til
44 som vi følger et kort stykke til vi kommer på KONGEVEGEN
fo rbi TINGHAUG hvor de gamle Høvdinger møttes til ting.
vi a Bryne til UNDHEIM hvor det blir en time stopp.
er er det anledning å kjøpe noe å spise.
ndh eim er det anledning å besøke Time Tekniske Museum
eller Arne Garborg·s "Knudaheiå'' Det blir omvisning begge
asser .
erpa kjører vi gjennom variert natur til vi ender på
la
otell & Camping
God tur
Per Nysted.

0

pa

F'-å Allkonto kan du samle lønn, bruks- og sparepenger - alt på ett sted. Renten stiger
automatisk med innskuddet (5, 9 og 10%). Og kontoen er «åpen» 24 timer i døgnet nær
sagt over hele verden - du kan bruke den i Minibank. med sjekk. Eurosjekk eller VISA
(VISA får du i R-banken fra mai 1985). F'-å Allkonto kan du også faen personlig kreditt ·
inntil 50.000 kroner. . .
Det skal være enkelt å være kunde i en bank - og lønnsomt. Velkommen innom for
nærmere informasjon.
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