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Siden forrige nummer så har det

kommet på plass ny museums-

bestyrer og komite for Rogaland

Bilmuseum. Det blir spennende å

følge med i tiden som kommer

hvordan museet utvikles videre.

Spilehjulet ønsker Espen Haarr &

Co lykke til!

Selv om det var noe negativt

fokus rundt museums- og

klubbvervene i forrige Spilehjulet så kommer det heldigvis

noen hyggelige tilbakemeldinger også fra medlemmer av og

til, her et eksempel som kom på mail:

«Hei Espen. Jeg vil gjerne få takke for fremragende service

og hjelp i forbindelse med å få mine kjøretøy tilbake til

museet.

Makan til positivitet og hjelpsomhet har jeg knapt opplevd

noen gang, tusen hjertelig takk �

Og sist men ikke minst - til alle dere som har tatt på dere

verv i klubben, dere fortjener virkelig all ros og støtte i

deres flotte arbeid for klubben, jeg heier på dere ! Ønsker

dere en riktig fin dag. Med vennlig hilsen John Arild Lien»

Slike tilbakemeldinger varmer og gir motivasjon til alle som

har verv i klubben.

Vi er alle nå noen erfaringer rikere, og må bruke disse til å

jobbe sammen fremover i positiv ånd for klubben, medlem-

mene og kjøretøykultur!

Klubbstyret har denne sesongen vist god evne til å tenke

nytt når det gjelder aktiviteter. Ved siden av de tradisjonelle

aktivitetene har det vært lagt opp til Toppturer hvor

medlemmene kjører til turmål på eget initiativ, og mange

har benyttet seg av dette. Spilehjulsløpet blir i år

Spilehjulstreffet i samarbeid med Klepp næringsforening. I

forbindelse med dette så arrangeres det også delemarked på

Særheim.

På noen ondagsturer har det blitt kjørt Poker run.

Rally Bryne blir arrangert nå i august, hvor

startkontingenten går til Lions Club sitt arbeid innen

eldreomsorg på Bryne. Veldig bra!

Vi har også fått lov til å trykke en interessant lokalhistorisk

artikkel om Rogaland Karosserifabrikk som du kan lese fra

side 12-15 i dette bladet. Takk til Rolf Andersen som med

god hjelp av Jørn Malde har skrevet denne historien!

Ha en fin høst!

Øyvind
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Tanker om Klubben og Museets framtid

Siden Rogaland Bilmuseum ble etablert på Re har det

fungert som et utstillingssted for medlemmenes biler, og

etter hvert noen kjøretøy som er blitt donert til museet.

Museet har også, i alle år, vært et yndet samlingspunkt for

en varierende gruppe medlemmer i åpningstiden, og

Gammelbilens Venner sitt møtelokale hver siste tirsdag i

måneden.

Flere lokale klubber har kommet til og leier lokalene til sine

egne møter, og dette faller inn i kongstanken bak museet,

nemlig at det skal være et samlingssted for alle med

interesse for motorhistoriske kjøretøy.

Slik er det fortsatt, utstillingsobjektene blir tilført museet for

det meste basert på ønsker om plassering fra medlemmene,

men også på anmodning fra museumsbestyrelsen.

Det har, spesielt i de to oppbygningsperiodene på Bråstein

og Særheim, vært en kjært tilkommet inntekt for museet

med den leien som er betalt av utstillerne.

Som nevnt i flere anledninger og både i Spilehjulet og ellers

så er den største utfordringen vi står ovenfor mangelen på

tilfang av yngre medlemmer. Noen tiltak for å verve fra

neste generasjon kjøretøyinteresserte har vært prøvd uten at

vi kan sies å ha lykkes.

Kan vi på noen måte bruke den fasiliteten som museums-

lokalene representerer på en måte som vil fange interessen

til den neste generasjonen, og kanskje de som er enda

yngre?

Dette blir en av utfordringene til den nye museumsledelsen,

og tanker rundt dette er allerede begynt å ta form.

De løpende leiekontraktene vil det ikke bli gjort noe med,

men ved utløp av disse i juni 22 kommer den første

muligheten til å gjøre endringer. Skal vi tiltrekke oss yngre

medlemmer, så vil sannsynligvis ikke de utstillingsobjektene

vi gamlinger mimrer om og fryder oss over fortsatt være

aktuelle museumsobjekter. Skal vi bruke museet som et

middel til verving må vi forlate tankegangen om at museet

er et sted hvor kjøretøyhistorikk blir oppbevart, til det stedet

hvor nye generasjoner får mimrefølelser fra sin egen

barndom / ungdom. Spesielle kjøretøy fra de siste 30 årene

satt sammen til en «Youngtimer» utstilling kan kanskje være

det som skal til for å bli attraktivt for yngre potensielle

medlemmer?

Vi går nå høsten i møte med forhåpentligvis avtagende

pandemiske restriksjoner. Vi satser på at vi skal kunne

gjennomføre høstens møter som vanlig, og gjenoppta våre

tradisjoner.

Se for øvrig terminliste annet sted i bladet.

Mvh. Leif Skare

Vi ønsker våre nye medlemmer i Gammelbilens Venner velkommen:

Per Morten Haarr – Stavanger Odd Erik Rosseland – Bryne

Leiv Borsheim – Hommersåk Rolf Guttorm Engebretsen – Tananger

Lokalprodusert tilhenger.

Museet har en tilhenger / tralle som er produsert av Erland maskin til salgs. Hengeren må restaureres, men

er et enkelt objekt og kanskje kjekt å ha på Jæren!

Send et bud til espen.haarr@klepp-nett.no
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Tekst: Leif Skare / Foto: Mons Haarr

Det hersket stor spenning med hensyn til den

pågående pandemien om Vestlandstreffet

kunne gjennomføres som planlagt, helt fram

til tirsdagen samme uke som løpet skulle gå,

satt Einar Helland, vår eminente løpsgeneral,

med fingeren på tilbakebetalingsknappen for

innbetalte løpskontingenter.

Men heldigvis ble vi reddet av Erna og Bent,

de slakket av tilstrekkelig på restriksjonene til

at vi, med det opplegget som lå i arrange-

mentet, kunne gjennomføre med god

samvittighet.

Med den usikkerheten som hersket omkring

mulig avlysning, synes vi at 65 deltakere var

habil deltakelse. Vi fikk med oss 12 kjøretøy

fra Haugalandet, der i blant de to eldste, og 10

kjøretøy fra Bergensdistriktet. Vi setter alltid

pris på å se dere, takk for at dere kom kjære

veteranvenner!!!

Bård og Bente Sørheim stilte til start i sin

flotte 1948 Buick Super 56-C Convertible

Løpsdagen opprant med et noe truende vær,

men under og etter løpet var det solskinn og

de to by-øyene strålte grønt i sommersol.

Løpet var lagt opp med poster som tok

hensyn til minimal fysisk kontakt, og ble

gjennomført med veldig lite trøbbel under

veis. Einar hadde gjort en parkerings-avtale

med eieren av gardsbruket på Sel, og ordnet

logistikken slik at alle som ønsket det kunne

kjøre opp mini-Tronåsen og nyte den

Tor Steinar Raugstad deltok med sin 1934 Buick Serie 60

Turen gikk forbi Sørbø kirke på Rennesøy. Rune Nilsen fra Hundvåg leder an i

1975 Simca 1000 Rallye, Gunnar Bjelke fra Bergen følger bak med sin 1983

Mercedez Benz 380 SL.
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formidable utsikten fra toppen av

Rennesøyhodnet. Det er offentlig vei, men

passering er vanskelig, og Sel er også et av

Toppturmålene til Gammelbilens Venner.

Kan sterkt anbefales, men velg en dag med

klart vær!!! Det kan og nevnes at Eimund

Garpestad, eieren av garden på Sel, ble den

som sto som vinner av løpet i sin Volvo 142

fra 1971. Lovordene var mange fra de som

kom tilbake fra turen, og undertegnede var

den som sto og tok i mot skrytet, imidlertid

var det jo Einar og gjengen hans fra Moster

og Rennesøy som skulle vært der og fått

skrytet. Takker alle som var med og tilrettela

for et veldig vellykket Vestlandstreff. Det

vår tur igjen i 2024, la oss bruke de gode

erfaringene våre til å lage et like vellykket

treff da!

Odd Jørgensen hadde treffets eldste

kjøretøy, en Buick fra 1928

To blide damer! Johanna Nilsen kjørte 1979

Porsche 911

En fin blanding av kjøretøyer deltok på Vestlandstreffet, nærmest 1965 Ford Thunderbird

British Racing Green i vakre omgivelser, Austin Healey Frogeye og MGA

God stemning rundt bordet ved Utstein Kloster Hotell
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(-Fortsettelse fra Spilehjulet nr.3-2020)

Bilen som Leif kjøpte i 2011 – en Mercedes-Benz 230B

1939 mod (W153) - var knapt kjørbar. Da bilen etter hvert

ble tatt i nærmere ettersyn så det ikke bra ut, og den ble

midlertidig plassert på Rogaland Bilmuseum, Bråstein. Man

trengte en tenkepause for å finne ut hvordan arbeidet skulle

gripes an. Bilen ble etter mange måneder tatt hjem til Leif’s

garasje-verksted. Alle karosserideler ble sendt til soda-

blåsing for fjerning av gammel sparkel og lakk. Det var et

begredelig syn som ventet da delene var klar til henting. Det

var omtrent ingen ting igjen, og Leif skjønte at dette skulle

bli en meget utfordrende jobb.

Skjermene var verst. Her var det intet som kunne repareres.

Bilen hadde mye til felles med den noe nyere 170S. Blant

annet kunne bagasjelokket settes rett på og passet perfekt.

Deler til 170’en kunne bestilles, men de nye skjermene

passet overhodet ikke. De var for korte og hadde feil profil

og det ville være nytteløst å forsøke omfattende endringer.

Derved startet arbeidet med å lage nye skjermer «fra

scratch» – et skikkelig håndarbeid som krever både

spesialverktøy, innsikt, kunnskap og ikke minst tålmodighet.

Bakskjermene var like 170S og ble bestilt fra Tyskland som

leverte håndlagde skjermer fra Ungarn. Disse passet 90% og

kunne heldigvis bearbeides i «engelsk hjul».

Området bak B-stolpen var også skikkelig gjennomrustet.

Bakstussen var aldeles sveiset i stykker, og her måtte alt

fornyes. Området under bagasjelokket måtte lages, men

noen deler i selve bagasjerommet kunne kjøpes.

Bilen har stigbrett på begge sider hvorav det ene var laget på

nytt. Også dette måtte gjøres på ny, idet det hjemmelagde

stigbrettet var helt firkantet og passet ikke i det hele tatt.

Ny bensintank er laget i aluminium, mens påfyllingsrøret på

60mm ble en skikkelig utfordring å bøye for å få nøyaktig

passing ut av bakskjermen.

Skallet begynner å ta form, men hva med motoren?

Motoren på W153 var en videreføring av forgjengeren.

Motoren lå i deler når bilen ble hentet, sannsynligvis på

grunn av slakk i kryss-pinn foringer. Det var OK-stempler

som sto i (Otto Karud) så den hadde vært overhalt før.

Derved ble motoren levert til Nilsen for overhaling. «Ikke

rart det er ulyder» meldte Nilsen. Han hadde oppdaget de

uoriginale «OK» stempler og slitte kryssbolter.de originale

fòringene var som nye. Med originale bolter og stempler, og

med en overhaling av ventilene ser nå alt ut til å være i

orden.

Hva var nyhetene på denne bilen i 1939?

Bilen er den første Mercedes med instrumentene rett foran

føreren. Nyhet på denne bilen var også luftdyser til

frontvinduet (defroster). To utvendige spjeld foran vinduet

sender luftstrøm for å holde glasset duggfritt.
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Bilen var endelig klar for lakk, og det var en milepæl som

ble nådd da den kom tilbake og montering av skjermer,

dører og tak kunne begynne. Alt av skjermer, panser og

dører var prøve-montert, så man var trygg på at alt ville

passe.

Den største utfordring var kalesjen. Bilen hadde ingen

gammel kalesje, og metervis med lerret-stoff gikk med for å

lage et brukbart mønster.

Leif håndterer selvfølgelig både symaskin og nål og tråd på

imponerende vis.

Etter å ha nedlagt 6000 timer kan Leif nå være strålende

fornøyd med resultatet.

Bilen er klar for registering og kan snart sette kurs mot treff,

arrangementer eller rett og slett kjekke turer.

Spilehjulet vil gjerne gratulere Brit og Leif

med en fantastisk flott bil.

Tekst: Arnt Frode Michaelsen /

Foto: Leif Skare/Arnt Frode Michaelsen

Side 7
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Yamaha XT 500

Yamaha XT 500 ble vist første gang på Tokyo motorshow i

1975. Den representerte et helt nytt konsept i Trail/cross og

offroad konseptet. Til tross for dalende interesse for 1

sylinder 4-takt motorer i markedet utviklet Yamaha sin

første 500 ccm 4-takt motor. Det var produktutviklerne i

USA som mente at det var et behov for en stor offroader

som kunne brukes på de åpne slettene. Den måtte være

robust og enkel slik at den tålte mye hard kjøring. Motoren

var på 499 ccm og toppfarten var rundt 150 km/t. Sykkelen

kom på markedet i 1976 og veide 140 kg.

XT 500 ble utrolig populære og vant flere løp. Det var ikke

bare i USA den ble populær men også i hele Europa og

resten av verden. Fra 1976-1990 ble det solgt 62 000 sykler

bare i Frankrike. Dette innebar også XT550 og XT600 som

var en videreutvikling av den samme motoren.

Yamaha XT500 ble en trendsetter og det er ikke vanlig at en

motorsykkel modell fra Japan er i produksjon i over 13 år.

Mange løp ble vunnet b.l.a. de to første Paris-Dakar. Honda,

Suzuki og Kawasaki hang seg på trenden og det er vel

Honda sin xl-serie som er mest kjent blant disse. Hondaen

kom ikke i salg før i 1979.

Sykkelen på bilde ble importert til Norge fra USA tidlig på

90-tallet. Det er en robust sykkel og den overlevde et

jordskjelv i California med bare noen bulker i tanken.

Nåværende eier har hatt den siden den ble importert og

forelsket seg i XT 500 etter et lengre opphold på

Madagaskar der syklene var viktige arbeidsredskaper.

På bilde her ser man lokalbefolkningen som benyttet seg av

en gratis tur på fergen da han betalte for å forsere en elv
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Rogaland Bilmuseum har for salg et stort og godt

Sandblåsingskabinett

Pris: kr 1500,-

Er du interessert? Kontakt Leif på mb230sl@lyse.net

Side 9
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For niende gang skulle Agder Motorhistoriske og Gammelbilens Venner arrangere Minneløp over Tronåsen.  Påmeldingen til løpet var så 

voldsom at det kan sammenlignes med at det var gratis vin på polet!  De 250 plassene var tatt i løpet av 14 dager og påtrykket om å få bli 

med var enormt.  Løpsledelsen utvidet til 350 deltakere og dette ble også raskt fylt opp.  Det var derfor med spenning vi reiste av gårde på 

løpsdagen.  Startstedet var flyttet til vegvesenet sin vektstasjon ved Nulandsvika sør for Flekkefjord.  Det var nok den eneste plassen innenfor 

en rimelig radius av Tronåsen som var stor nok til å huse de 350 kjøretøyene + løpsmannskapene sine kjøretøy.  Det var imidlertid umulig å 

regulere deltakerne inn i noen form for start orden, annet enn å fylle opp plassen i den rekkefølgen de ankom til startstedet. 

Av en eller annen grunn ble vi anvist å kjøre til å kjøre opp på området hvor vekta står og hvor selve startportalen var satt opp, så med 

startnummer 60 havnet vi sammen med de deltakerne som sto nærmest startportalen.  De andre som sto der var tidlig ankomne og med stor 

spredning i startnummer. Med åtte tidligere deltakinger i Minneløpet var vi naturligvis glad for å bli vist fram i køen, selv om vi hadde 

forberedt oss på, og var happy med, at vi skulle delta i VM i tålmodig venting. Hvor mange som var før oss i løypa vites ikke, men det var 

mindre enn 20.  Løypetraseen på RV 44 gjennom Flekkefjord, Åna Sira, Jøssingfjord til Åmot for så å ta av på Mydlandsvegen som tok oss 

over til Moi og til stans på Moi Museum var et genialt valg med tanke på å spre deltakerne. 

 

  

Kjekt å se ungdom i Volvo 240 i Tronåsen! Intet minneløp uten A-Ford i bakkene. 
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 Knut Barlaup i Austin Maxi, disse ser vi ikke mange av 

lenger. 

 

 

 

 

Det er mange bratte bakker på veien og med en sterkt variert alder i rekken av deltakende kjøretøy ble det en naturlig spredning langs 

løypen. Til tross for at det småregnet allerede fra start var det møtt opp publikum langs hele løypen.  Norske flagg var plantet i veikantene 

og folk hadde med seg større flagg de vaiet med, det var skikkelig 17.mai stemning langs hele turen.  Vi kan bare tenke på hvor mye 

publikum det hadde vært om været hadde slått til med sol! Plaketten ble delt ut langs veien, og de tradisjonelle capsene ble delt ut ved 

ankomst Moi Museum. For egen del ble de gode vaflene fortært rimelig raskt, og museet hadde vi jo besøkt 8 ganger tidligere, slik at da vi 

forlot plassen foran museet var vi nummer 7 i rekken av kjøretøy.  Turen over Tronåsen var uproblematisk, ettersom det var fin flyt i 

bakken når vi kjørte.  Det er jo når en deltaker er uheldig og får stans at det knudrer seg til for de som kommer bak.Avslutningen på 

Lendemoen gikk og som smurt, men regnet la en demper på lengden oppholdet der varte for egen del.Vi gratulerer den gjengen som sto 

bak dette gigant arrangementet, kjempe opplegg og kjempe gjennomføring. 

Tekst: Leif Skare / Foto: Mons Haarr 

 

Knut Barlaup i Austin Maxi, disse ser vi ikke mange av lenger Med mye kø og bratte bakker ble det varmt under panseret på 

denne Mustangen 

  

Nils Moi tar en siste sjekk under panseret på Mercedesen før 

bakkene skal forseres. 

Flotte linjer på Ford Taunus P5 
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Rolf Andersen forteller her

om sin far og hans Rogaland

Karosserifabrikk.

I 1945 var bussparken i Norge helt

utslitt og behovet for nytt

bussmateriell var stort. Min far, Knut

Andersen, var oppmerksom på dette

og planla derfor å starte

bussproduksjon.

Han hadde flere års erfaring som

karosserimaker hos Brød. Wigand

AS i Lars Hilles gate og utdannet seg

samtidig ved Bergen Tekniske

Aftenskole med bl.a. frihånds- og

konstruksjonstegning som fag.

Da det åpnet seg en mulighet, grep

han den med begge hender. Et

verkstedsbygg etter tyskerne sto

ledig på Mariero litt sør for

Stavanger sentrum. Ett år etter sitt

bryllupet flyttet derfor mine foreldre

fra Bergen til Stavanger.

Rogaland Karosserifabrikk (RKF) så

dagens lys i 1946 med en aksje-

kapital på kr. 21.000,-

Hovedbeskjeftigelsen var bygging av

buss karosserier med innredning,

men det ble også produsert

brannbiler, ambulanser, varebiler,

pølsekiosker og førerhus til

anleggsmaskiner. Buss chassisene

kom til Stavanger som en ramme

med motor og ratt, men uten

førersete og lys. Min far tok en

margarinkasse av tre, stroppet den

fast i hovedrammen og fikk seg en

luftig kjøretur til fabrikken.

På forhånd var konstruksjons- og

arbeidstegningene ferdig, så det var

bare å starte byggingen. Dyktige

sveisere, karosserimakere,

salmakere, bilelektrikere,

trearbeidere, billakkerere etc. sto på

til bussene kunne leveres til fornøyde

kunder. Før levering var det alltid en

lengre prøvetur for å se at alt

fungerte som det skulle. Min far

hatet skranglelyder i alle kjøretøy

han kjørte, og jeg ble satt til å høre

etter skranglelyder. Jeg var høyt og

lavt inne i bussen for å høre etter.

Tenk å være kvalitetskontrollør i en

alder av 4-5 år!!

Å drive karosserifabrikk var litt av

en jobb. Han startet kl. 06.00 hver

morgen og var aldri hjemme før sent

på kveld. Spesielt hektisk var det rett

før leveringen av bussene. Da gikk

søndagene med også.

Han tegnet de fleste bussene selv.

Dette arbeidet foregikk på kveldstid

når de andre ansatte var gått hjem.

Jeg så dagens lys i 1947 og det tok

bare noen få år før jeg var «en del av

arbeidsstokken» som på det meste

talte 25-30 mann. Det var bare 400

meter å gå over et jorde så var jeg på

«arbeid» travelt opptatt med å gå i

veien for de som bygget bussene.

Noen ganger kom jeg hjem sterkt

merket av bussenes farge. Jeg kom

aldri nær nok de som lakkerte, men

heldigvis var dette lenge før

løsemiddelskadene var oppfunnet.

Min samboer Monika mener derimot

at det har hatt sin virkning?!?
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Jeg var over alt, også på

tegnekontoret. For meg var buss-

tegningene spennende og jeg

maste stadig på min far for å få noen

som veggpynt på gutterommet.

Svaret var alltid det samme; NEI!!

Da jeg var 6-7 år gammel ringte

telefonen en natt og min far ropte til

min mor at det var brann på

fabrikken. Jeg som aldri fikk nok

action var ikke sen om å reagere. Jeg

nappet med meg et par sko og løp i

bare pyjamasen ned i bilen og la meg

på gulvet bak forsetene. Vi bodde da

i Hillevåg så etter en meget rask

kjøretur ankom vi fabrikken. Min far

hoppet ut og snakket med noen

brannmenn mens jeg stakk hodet

forsiktig opp for ikke å bli

oppdaget. Da kom jeg på

BUSSTEGNINGENE og snek meg i

nattemørket inn en åpen dør og gikk

strake veien til tegnekontoret.

Brannen var nærmest slukket, men

det ulmet i taket over meg og det falt

gnister ned og fikk pyjamasen til å

ligne en helsetrøye på skuldrene. Jeg

røsket sammen en del tegninger og

løp glad og fornøyd ut med disse

under armen. En brannmann

oppdaget meg og ropte til min far at

«det er jo folk inne i fabrikken» og

pekte på meg. Min far svarte at det

selvfølgelig ikke var noen inne. Når

han oppdaget meg, spurte

han «hvordan i helv… har du

kommet deg hit?» «Jeg kjørte med

deg», sa jeg, og forklarte historien.

Han kjørte meg omgående hjem til

en hysterisk mor som ikke hadde

funnet meg i sengen. Bortsett fra

noen ubetydelige svisår på skuldrene

var jeg like hel, men best av alt

hadde jeg buss-tegninger. Disse lot

min far meg beholde. Jeg har dem

fremdeles og de minner meg om min

«redningsaksjon». Dette er de eneste

tegningene fra Rogaland Karosseri-

fabrikk som eksisterer i dag –

dessverre. Når jeg en gang finner en

medisin mot samlemani vil jeg gi

tegningene til Rutebilhistorisk

forening i Rogaland som har vært

behjelpelig med mange bilder av

busser bygget av RKF som jeg ikke

hadde fra før.

Rogaland Karosserifabrikk anno 1952. Foto: Widerøe

L-9250 Vestlandsbussen Volvo 1953 L-18651 Sandnes Busselskap Volvo B725 1953 her som NSB Bilruter.

12

Side 13



Spilehjulet 3-2021 Side 12

At det fantes original-tegninger fra

RKF var de ikke klar over før jeg

fortalte om de jeg har samlet på. Min

fars største kunde var NSB Bilruter

og deres garasje/verksted på

Lagårdsveien på min vanlige rute

som jeg gikk for å samle bilbrosjyrer

hos bilforhandlerne i Stavanger. Som

oftest måtte jeg innom for å se

hvordan det gikk med «min fars

busser».

Bussene ble i all hovedsak levert til

kunder i Rogaland, men jeg husker at

en ble levert til Bergensområdet.

Denne turen fikk jeg være med på.

Min far benyttet anledningen til å

vise den nye bussen til forskjellige

buss selskaper i Hordaland.

På turen fra Norheimsund til Bergen

fikk jeg som oppgave å stå på den

lille veggen foran første stolrad ved

døren og holde meg fast i bussens

takrenne for å se om vi kom under

overhengene i Tokagjelet. Jeg

rapporterte til min far om klaringer

ned til bare noen få centimeter. Vi

kom oss gjennom uten å skade taket

– heldigvis.

Rogaland Karosserifabrikk var i min

fars eie frem til ca. 1954/55 da

behovet for bussmateriell avtok og

han startet agenturfirma og leverte

bl.a. deler og utstyr til karosseri-

fabrikker.

Eksempel på en av de originale tegningene

L-9250 Vestlandsbussen Volvo 1953 til venstre. L-15599 Bertel Mehus - Rennesøy Mercedes Benz OP312 1955
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Rutebilhistorisk forening antar at det

ble produsert i overkant av 40 busser

i tiden 1946 til 1954/55.

Det var veldig mange

karosserifabrikker i Norge i sin tid.

De siste som overlevde var VBK i

Vestfold. Brødr. Repstad i Søgne,

Arna Bruk i Indre Arna og Vest

Karosseri i Stryn.

Verden har gått videre i stormskritt.

Nå bestiller fylkeskommunene 100-

vis av busser i slengen noe ingen

norske karosserifabrikker i Norge

kunne levert i det antall som nå er

aktuelt.

Det er trist at vi ikke lengre

produserer busser i Norge. Enda

tristere er det at nå kjøpes busser helt

fra Kina.

Rolf Andersen

Bil- og bussentusiast

L-6581 eller 82 NSB Bilruter Volvo B655 1952 ved NSB garasjen L-15517 Sola Ruten Leyland 1950 RKF

Pølsevogn flyttbar Grottens Bar 1954

L-9253 Vestlandsbussen Diamond T 1948 t.h. ved Rådhuset Haugesund
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De aller fleste trenger et spark for å komme seg ut på tur.
Når man bare kommer over terskelen, blir turen som regel
alltid en god opplevelse. Da Gammelbilens Venner inviterte
sine medlemmer til å besøke 10 spennende steder i
nærmiljøet, var dette et kick som gjorde at vi sa: dette vil vi
gjøre.

Jørpelandsholmen inviterte til en kjekk rusletur med mange

muligheter for kaffipause.

Flere av plassene hadde vi aldri vært på tidligere, så i tillegg

til at vi ble kjent med nye steder, fikk våre gamle biler en

nyttig luftetur. Takk til Gammelbilens Venner for en

glimrende aktivitet, som vi håper kan bli gjentatt neste år..

Tekst og foto: Elisabeth og Frode Michaelsen

Veien opp til Sel var en mini-versjon av Tronåsen. Her var

både utsikt og turmuligheter.

Det var kjekt å finne frem til Finnøy
kystfort som for oss var helt ukjent..

Naustene på Bersagel serverer god lunsj
om sommeren, eller bare en is i kiosken.

På Utstein kloster var det utendørs
vielse, så vi fikk med oss et bryllup på
kjøpet.

Årets 10 Toppturer:

-Jørpelandsholmen - Naustene på Bersagel -Ølberg Havn -Sel på Rennesøy

-Utstein Kloster -Tungenes Fyr - Hå gamle Prestegård - Veimuseet Dirdal

-Nesvåg Sjø- og Motormuseum -Finnøy Kystfort
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De Dion-Bouton Typ CI 1910 med rogalandsk historie

restaureres i Skåne

Åke Lindell i Skåne i Sverige jobber med ett interessant

projekt i sitt verksted. Det handler om en 1910 modell De

Dion-Bouton som kommer fra Norge. Bilens tidligste

historie er ikke kjent, men den skal ha blitt brukt i første

verdenskrig ved Maginotlinjen i Frankrike. Etter krigen kom

den till Stavanger, og havnet senere i Hauge i Dalane. I 1927

var den registrert på Ivar Frøiland fra Hauge i Dalane. Den

var registrert som varebil och hadde registreringsnummer L-

2118. Bilen ble værende hos Frøiland, men ble med tiden

demontert. I 1976 ble motoren fra bilen donert til Norsk

Teknisk Museum av Ivar Frøilands sønner, men for 15-20 år

siden ryddet museet opp i kjøretøysamlingen, og en del

objekter ble levert tillbake til giverne eller ble solgt. Bland

annet denne motoren.

Bilen har chassinummer 100, og intressant nok kom også en

annen liknende De Dion-Bouton til Norge, denne havnet i

Østerdalen.

Chassisnummeret på denne bil skiller bare noen få nummer

fra Lindells chassis, så disse må nok betraktes som

"søsterbiler". Østerdalsbilen finns visstnok på fotografier, så

disse kan potensiellt brukes som inspirasjon ved

oppbyggingen av bilen.

I december 1908 introduserte De Dion-Bouton en

firesylindret modell kalt BT. Den hadde en 4084 ccm motor

og en firetrinns girkasse. Modellen kaltes 25 CV etter de

franske skattehestekreftene og var produsentens nest

sterkeste modell. De Dion-Bouton brukte som regel nye

betegnelser på sine modeller for hvert år, og i 1910 ble BT

erstattet av modell CI, som hadde samme motor men nå ett

større chassis. Den hadde blitt både bredere och lengre.

Modell CI ble produsert i 1910, og ble året etterpå erstattet

av modell CU, fremdeles med samme motor men enda litt

lengre chassis. Den norske bilen trodde man først var en

modell BT fra 1909, men man heller nå mer mot at det er en

modell CI fra 1910.
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Delemarked lørdag den 4. september på Særheim!

Vi satser på ny, nå som pandemien er på hell og vi håper dette blir et arrangement både høst og vår i framtiden!

Delemarked lørdag den 4. september på Særheim. Har du noe andre trenger? Finn det fram og still opp! Museet har

åpent og det vil bli Spilehjulstreff i Klepp sentrum med busstransport til museet. Det vil bli satt opp to store telt for

salgsboder i tillegg til plass utendørs. Pris på stand fra 100,- til 300,-.

Bestill stand på: mb230sl@lyse.net
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Referat Styremøte 15. Juni 2021 Kl 19:00

Møtested: Rogaland Bilmuseum, Særheim

Tilstede var: Leif M. Skare, Einar Helland, Steinar Ødemotland

(Referent) og Arnt Frode Michaelsen.

Ikke tilstede: Geir Foss

Referat fra sist styremøte opplest og vedtatt.

Vestlandstreffet 2021:

65 påmeldte kjøretøy. 59 kjørte løpet. Totalt 60 km og 5 forskjellige

poster. Meget vellykket treff. Premieutdelingen ble gjort ved Utstein

kloster Hotell. Vinneren var fra Rennesøy og 1. premien var

hotellovernatting på Utstein kloster hotell.

Medlemssystem:

Er greit i gang med bruken av Styreweb og prøver å bruke flere av

funksjonene som det inneholder.

Spilehjulet:

Redaktøren vår har vært i samarbeid med Jærprint og gjort noen

endringer i Layouten. Dette ser lovende ut.

Museumsbestyrer:

Kjetil Fuhr har fratrett sin stilling som museumsbestyrer og vi leter etter

ny.

Nytt styremøte:

Neste styremøte: Tirsdag 17. August 2021 kl. 19:00 på Særheim.

Referat Ekstraordinært Styremøte 6. Juli 2021 Kl 18:00

Møtested: Rogaland Bilmuseum, Særheim

Tilstede var: Leif M. Skare, Einar Helland, Steinar Ødemotland

(Referent), Arnt Frode Michaelsen, Geir Foss og Espen Haarr

Museumsforvaltning/museumsbestyrer:

Vi hadde ekstraordinært styremøte med styret og Espen Haarr som trer

inn som ny museumsbestyrer. Med på laget får han Arthur Fjermestad,

Ole Christian Simonsen og Odd Erik Rosseland. Håper på en eller to til

som muligens kan bli med på laget. Vi drøftet hva som skulle til av

endringer med tanke på driften og forvaltningen av museet, og hva vi

kunne gjøre for å tiltrekke flere/yngre medlemmer. Museumet har i alle år

vært et museum fortrinnsvis for klubben og medlemmene, dette ønsker vi

muligens å endre på.

LMK årsmøte:

Hvem reiser? Steinar Ødemotland kan muligens reise.

Rydding på museet:

Vi setter av 18. September kl. 10:00 til å rydde i lokalene, både i museet

og kjelleren.

Tronåsen:

Alt er i rute og vi forventer start som planlagt. Er per nå 380 kjøretøy

som stiller til start.

Vedlikehold:

Vi skulle ha malt brystet på museet i sommer da vi har tilgang til lift.

Styret i Gammelbilens Venner:

Formann:

Leif M, Skare

E-post: leif.tp@lyse.net

Tlf: 93046163

Nestformann:

Einar Helland

E-post: einar.helland@kleppnett.no

Mobil 95235048

Sekretær:

Steinar Ødemotland

E-post: zeppo70@gmail.com

Kasserer:

Arnt Frode Michaelsen

arnt.frode@gmail.com

Mobil 907 69 377

Styremedlem:

Geir Foss

geir.foss@lyse.net

Mobil 404 11 718

Revisor: Geir Mossige Johannesen

Valgkomité:

Per Eiene

Steinar Myklebust

Nettadresse:

http://gammelbilensvenner.123hjem

meside.no/

Postadresse:

Postboks 3029

4095 STAVANGER

E-mail: post@gammelbilen.no



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Web redaktør til Gammelbilens Venner sin nettside: 

Vi håper der finnes noen der ute som kan tenke seg å være ansvarlig for nettsiden vår. 

I dag ligger den på et system som kalles 123 hjemmeside, vi ønsker å overføre dette til 

Styreweb som er det systemet vi i løpet av siste året har gått over til.  Dette er et total-system 

betalt av LMK og som ivaretar alle klubben og museets behov for datasystemer. 

Vårt ansikt utad, spesielt til de neste generasjoner er avhengig av at vi klarer å etablere både 

en hjemmeside, og ikke minst en aktivitet på såkalte sosiale medier som fenger brukerne av 

disse mediene. 

Sitter du med kunnskap og et brennende ønske om å kommunisere med eksisterende og nye 

medlemmer digitalt hører vi gjerne fra deg. 

Send oss et vink på mb230sl@lyse.net. 
 

Returadresse: Gammelbilens 

Venner, Postboks 3029 ,  

4095 Stavanger 

Gammelbilens Venner søker Web-redaktør! 
 

Terminliste høst 2021: 
 

-31. August: Årsmøte /  Generalforsamling på Særheim kl 19:00 

-4. September: Spilehjulstreff i Klepp sentrum påmelding til mb230sl@lyse.net med navn og kjøretøy 

-4. September: Delemarked på Særheim med åpent museum påmelding til salgsplass til 

mb230sl@lyse.net  

-10-12.september: Motorama utstilling, Sørmarka Arena Stavanger 

-15. September: Onsdagsturen Ny Pokerrun, denne gang ta med den du bor sammen med, vi har to sett 

kortstokker og kan spille med to sett pr bil!  Det koster kr 100 pr deltakelse, og vinneren får 10% av 

innsatsen, resten går til klubben. Ta med kontanter! 

-28.September: Medlemsmøte med bilradl og drøs. 

-29. September: Siste onsdagskjøring for sesongen 

-26. Oktober: Medlemsmøte, program under planlegging, informasjon vil bli sendt ut på e-post 

-30. November: Medlemsmøte med den tradisjonelle og lenge etterlengtede Ole Christian utlodningen!! 

Det er ikke tatt stilling til om vi skal kjøre Juleaktiviteter i år, vi avventer foreløpig, men kommer tilbake 

med e-post til den enkelte og annonsering på Face-Book siden vår. 


