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Bildet har vært brukt før, senest i
desember 2007, men motivet er fantastisk
og ingen har hittil kommet med noe
bedre. Ymer Sletten sin Studebaker med
snø og nisser!
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radialdekker. Fra salen ble det opplyst at det kan
Neste medlemsmøte:
kjøpes radialdekk med tilnærmet samme
Tirsdag 09.12.08 kl.19.00 er det
Julekozemøte på BTM. Dette er kvelden der dimensjoner som diagonaldekk. Klubbens ønsker

om en mer trafikksikker kjøring er foreløpig ikke
gjenforenelig med LMK`s regler for hva som er
originalt på våre kjøretøyer.
Ett av våre nye medlemmer - Sverre Dinessen presenterte seg. Han dro hjemmefra som 13-åring
for å begynne sin livslange karriere i det store
utland som ingeniør. Tidlig fattet han interesse for
gamle kjøretøyer og har opp gjennom årene hatt en
del forskjellige biler. Nå som pensjonist har han
bl.a. en Jaguar Mark II som han koser seg med.
Foruten å være medlem i BVK, er han også med i
Jaguarklubben i Bergen.
Programmet for kvelden var film og bilder fra
2008. Det ble vist en film fra turen til
Vi får i gang den gode praten. Diskuter problemer Vestlandstreffet 2007 fra Bergen til Haugesund. Vi
du har med restaureringen og få gode tips av gode ble tatt med gjennom vakker natur i Hardanger,
gamleveien over Haukeli, med passelige stopp både
veteranbilvenner. Eller du kan diskutere
for mat og avslapping i et aldeles nydelig vær - en
julebaksten og julemiddagen. Vi koser oss som
tur som av deltakerne vil bli husket i uminnelige
vanlig med kakao og kaffe, julebrødskiver og
tider fremover.
pepperkaker. Glem stress og mas. Finn roen med
Herman Brandt skulle vise en liten filmsnutt fra sin
tidlige barndom, ikke for barndommens skyld, men
den forklarte litt hvilke remedier som var moderne
den gang. Men, dessverre ble det kollaps mellom
det gamle og det nye filmutstyret.
I stedet viste han en del stillbilder fra en racerbane i
England, som han besøkte i sommer. Her var det
mange godsaker å se. Også fra årets åpning av MIL
-stasjonen ble det vist film.
Etter det offisielle programmet, kunne
medlemmene slippe til og det ble diskutert og
snakket om mangt og mye. En trivelig gjeng i et
trivelig miljø.
Møtet ble offisielt avrundet kl. 21.15, men fortsatte
ute på plassen i fullmåneskinn og kald vind - noe
gode BVK venner og kom i god gammeldags
julestemning. Vi ser frem til en rolig fin kveld med de tydeligvis ikke brydde seg om. Atter var en
vellykket medlemskveld til ende.
mye latter og god prat og om du absolutt må
Referent. Arild M. Nilssen
fortelle en god historie så gjør det.
du selv setter dagsorden. Vi skal rett og slett bare
KOZE oss i god BVK stil.

Referat fra forrige medlemsmøte: Tirsdag
den 11.11.08 kl.19.00 var det medlemsmøte på
BTM og det samlet et 40-talls medlemmer.
Formannen - Roald Stig Jørgensen ønsket
velkommen. Han opplyste om arrangementer og
medlemsmøter fremover. Han orienterte også om
den pågående diskusjon om dekker på våre gamle
kjøretøyer - diagonal kontra radial. Medlemmer
som tidligere har kjørt med diagonaldekker før har
av sikkerhetsmessige grunner lagt om til
Et av de gamle bildene. Viser Herman Brandts far.
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STABBESTEINEN utgis av Bergen Veteranvogn—Klubb og er et
informasjons blad til klubbens medlemmer.
Redaktør/skribent: Sissel M. Romslo
Layout for BVK: Lars Olav Lofthus
Print: Allkopi Nordnes
Styret i BVK for perioden april 2008—april 2009
Formann:
Roald Stig Jørgensen
Svartediksveien 10
5009 Bergen
Tlf: 55326084
Mob: 90957074
rstig-jo@online.no

Styremedlem:
Arne Lærum
Skareveien 23
5174 Mathopen
Tlf: 55269773
Mob: 90614826
arnelerum@online.no

Nestformann:
Herman Brandt
Troldhaugveien 59 C
5232 Paradis
Tlf: 55910804
Mob: 90593448
herman.brandt@c2i.net

Varamedlem:
Levi Vatle
Askeland
5286 Haus
Tlf: 56390421
Mob: 90827282
edg-vat@online.no

Klubbmøter holdes vanligvis på

Kasserer:
Kjell Røen
Storåsen 51
5132 Nyborg
Tlf: 55194660
Mob: 48187716
kroeen@online.no

Varamedlem:
Bente Sørheim
Janaveien 166
5179 Godvik
Tlf: 55266274
Mob: 95780820
bente-elin.sorheim@telenor.com

kafeen i Bergen Tekniske Museum
(BTM) på den andre tirsdag i
måneden. Ved omvisninger og
lignende blir møtested opplyst i
”Stabbesteinen” før møtedato.
Adresse for BTM:
Trikkehallen, Thormøhlens gate 23,
Møklenpris

Sekretær:
Sissel M. Romslo
Blom
5286 Haus
Tlf: 56390425
Mob: 95916829
simaro@online.no

Varamedlem:
Truls Evensen
Hardangervegen 16M
5223 Nesttun
Tlf: 55133905
Mob: 93254576
trulsev1@start.no

Styremedlem:
Arild M. Nilssen
Fyllingsveien 40
5161 Laksevåg
Tlf: 55346825
Mob.91184322
anils-mo@online.no

LMK/MKiB kontakt:
Richard Riim
Ladegårdsgaten 59
5035 Bergen
Tlf: 55320204
Mob: 90175022
rriim@start.no

Terminliste:
09.12.08 Kozemøte på BTM:
Førjulskoz med kakao og julebrød
etc.
13.12.08 Julebord arr av BVK på
Kommandantboligen på Gravdal på
Laksevåg.
13.01.09 Medlemsmøte: Omvisning
på den nye Brannstasjonen.
10.02.09 Medlemsmøte: Info fra
LMK.
10.03.09 Generalforsamling BVK:
14.04.09 Medlemsmøte

Innmelding i BVK:
Innmelding i klubben skjer ved å ta
kontakt med en i styret. Helst
kasserer Kjell Røen.
Medlemskap koster kr. 350,- pr. år.

BESIKTNINGSMENN FOR LMK FORSIKRING I BERGEN VETERANVOGN KLUBB:
Aage Angeltvedt, Heiane 81, 5132 Nyborg, tlf. 93 02 79 81
Svein Wilfred Farsund, Bjørndalsstølen 47, 5171 Loddefjord, tlf. 55 50 07 09 el. 90 11 10 16
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BVK -REKVISITTER: BVK`s salgs teamleder/varamedlem Bente Sørheim har fremdeles for salg
diverse produkter til god kvalitet og rimelige priser:

Vi har også våre nye fleece jakker og pique skjorter med logo i farger:
Dette er bare noen eksempler. Ta kontakt med
Bente Sørheim på tlf. 55 26 62 74 / 95780820
eller på en av våre møter.
Fleece jakke, sort med logo i farger. Ypperlig for
cab kjøring på litt kjølige kvelder! Kr. 350,Forskjellige størrelser.
Pique skjorte i lys beige med logo i farger: Kr. 150,-

Ellers har vi fortsatt igjen (alt for mange) av vår
sorte T-skjorte med ”Lekre linjer” Gis bort til en
pris av kr 50,- (Det er under selvkost).
Kjøp den, bruk den på eller bruk den som
pussefille — whatever!!!!!
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Nye medlemmer: Vi får stadig nye medlemmer De to andre er , etter hva jeg er fortalt, av en Fiat
og denne måneden har vi gleden av å ønske
velkommen Geir Mjaatvedt og Lasse Nordang.
Følg med på hjemmesiden vår, les ”Stabbesteinen”
og møt opp og ta del i det du føler for. Begge to er
hjertelig velkommen!

Medlemmene strømmer på. Julekort av Midthun.

Gamle bilder:
Jeg har funnet frem noen gamle bilder som jeg vil
dele med dere. Det første bildet ser dere under
referatet fra medlemsmøtet i november på side 2.
Det viser en Chevrolet der min far som står ved
siden av med foten på stigtrinnet. Da jeg forstørret
bildet så jeg at taket var åpent og at en sjåfør satt i
bilen. Jeg har ikke kjennskap til når og hvor det er
tatt, men min far pleide å reise til Nordfjord for å
fiske, så mest sannsynlig hører bilen til der.

med tilsynelatende registrering O-4. Den tilhørte
Tor Frønsdal Engros som holdt til i Altona gården i
C. Sundt's gate. Bildene er tatt i Kalfarveien 71 i
1918 hvor daværende eier av firmaet, Bernhard
Frønsdal bodde. De to guttene er brødrene Audun
og Carl Frønsdal.

Familien hadde brevduer og om søndagene ble ofte
kasser med duer fraktet til Søreide for å bli sluppet
der. Det hendte at duene var hjemme før bilen. Det
kan og opplyses at Berhards bror: Tor er far til
Reidar Frønsdal som drev Hattefabrikken. Han var
jo i sin tid eier av en ikke ukjent De Dion Bouton
fra 1906.
Herman Brandt

Program for høsten 2008/våren 2009:
* 09.12.08 Kozemøte på BTM:
Førjulskoz med kakao og julebrød etc.
*13.12.08 Julebord arr av BVK i
Kommandantboligen på Gravdal, Laksevåg.
* 13.01.09 Medlemsmøte: Omvisning på den nye
Brannstasjonen.
* 10.02.09 Medlemsmøte: Info fra LMK.
*10.03.09 Generalforsamling BVK:
Veien over Vikafjellet
*14.04.09 Medlemsmøte
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Myten om at julenissen flyr fra hus til hus er
gammel, og holder ikke mål. En britisk nisse
risikerer bot og inndragning av nissesleden om han
ikke ordner skikkelig sikkerhetsseler i sleden
*17.05.09 17 mai prosesjon: Innslag BVK
(bilen), skriver Daily Mail. Et forsikringsselskap i
Halesowen i Storbritannia har pålagt en lokal rotary
*24.05.09 Tur med Barneklinikken:
klubb å ordne sikkerhetsbelter i nissens slede.
Nissesleden når en toppfart på 8 kilometer i timen,
*01.08.09 Vestlandstreffet i Stavanger (Ulstein
og inntil nå har få ment den har vært svært farlig.
Kloster)
Heretter blir det imidlertid lite kjøring uten et
skikkelig sikkerhetsbelte. ”Vi har brukt sleden i
*06.09.09 Modalstur:
rundt 20 år”, forteller Barry Wheeler i Halesowen
Aldri har den lokale nissen vært utsatt for ulykker,
26-27.09.09 Ny Utstilling i Fyllingsdalen
og Wheeler kan nå garantere at det aldri vil skje.
Dette vil i alle fall sikre at nissen aldri faller ut nå.
Dette er det program vi har fastlagt så langt.
Forsikringsselskapet som sikret sleden krevde £200
Det kommer utfyllende info etter hvert.
i økt forsikringspremie om klubben ikke satte inn
Min Bilhistorie : Vi venter på nye bidrag. belte i sleden.
*12.05.09 Medlemsmøte:Mulig tur til
Samnanger. Filmkveld?

LMK-NYTT:
SVINESUND
Her er en kuriositet, ferja over Svinesund før
krigen! Godt at det ikke var så populært med
svenske-handelen den gang!

Nissen må bruke bilbelte:

BVK Julebord 2008: Lørdag 13.12.08
kl.19.00 er det klart for årets
JULEBORD i Kommandantboligen på
Gravdal på Laksevåg.

Kommandantboligen ble reist på midten av 1700 –
tallet som et lyststed. Senere ombygd og påbygd
flere ganger. Årene 1899-1961 var huset
tjenestebolig for sjefen for Bergen festning
(Kvarven og Hellen). Bergen militære Samfunn har
siden 1974 forvaltet, restaurert og innredet boligen
til selskapslokaler.
Kommandantboligen vil også i år danne en fin
ramme rundt BVK`s julebord.
Velkomstgløgg, middag, dessert, kaffe og kaker er
inkludert i kuvertprisen på kr. 490,00 pr medlem.
Drikkevarer til eget bruk kjøpes på stedet. Det vil
bli tale til Damene og Herrene, samt Formannens
tale. Siste del av kvelden avsluttes med dans til 3
manns orkester som vil få sving på danse- foten
med gammelpop.
Påmelding til Kjell Røen mob 48187716
E-post: kroeen@online.no innen 06.12.08

Trafikkreglene innhenter før eller siden de fleste - julenissen
er ikke noe unntak!
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Innbetaling av kuvertprisen til BVK
Kontonummer 3625.57.73431.
PS. Opplys om du skal ha pinnekjøtt eller
svineribbe og velkomstgløgg med el uten alkohol.
Har du glemt å melde deg på kanskje??
Er du kjapp og ringer Kjell Røen på tlf.
48187716 så kan det hende det er noen plasser
igjen. Husk og møt frem i god tid slik at vi får
starte programmet som planlagt. Drikke til maten
bør kjøpes inn i baren før middagen slik at
serveringen går raskere.
Velkommen til
Kommandantboligen GRAVDALSVEIEN
155- 5164 LAKSEVÅG

smilende guide ”Tom”. Han ordnet alt for oss med
bagasje og taxi og tok oss inn til et bra hotell i
Beijing og sjekket oss inn. Vi hadde 3 dager alene
før de andre parene skulle komme på fredag. Vi
gikk rundt og koste oss med shopping og gjorde oss
kjent i området. Det var store kontraster mellom
vårt luksuriøse liv og den vanlige kinesers liv.
Bilparken var enorm men det var helst de nyrike,
og de som kjørte drosje, som hadde bil. Det bor 18
millioner menneske i Beijing og det er 5 millioner
biler. Vi irriterte oss i starten over at alle harket og
spyttet men etter noen dager begynte vi også. Det
var kaldt og rundt 5 grader og solen kom ikke
skikkelig igjennom alle dager pga ”smogen”.

Kinatur julen 2007:
Mandag 10 desember 2007 pakket jeg kofferten for
å være med min kusine Jane og hennes mann John
til Kina for å hente hjem en liten jente. Jeg tok fly
ned til Sola for å overnatte hos min fetter i Sandnes
siden vi skulle reise samlet fra Sola neste dag. Han
hentet meg på flyplassen og overrasket meg med
deilig pinnekjøttmiddag. Herlig med litt julemiddag
før avreise. Neste dag reiste vi fire til København i
14 tiden og videre derfra i 18 tiden. Vi var veldig
spent for det ble en 9 timers flytur til Beijing. Godt
utstyrt med flysokker og lesestoff fant vi plassene
våre og utrolig nok gikk alt helt greit. Jeg sov godt
og våknet ikke før flyvertinnen ønsket god morgen.
Ute såg vi de enorme fjellformasjonene og vi
kunne se konturer av Den Kinesiske mur.

Vi ble busset inn til terminalen og etter en grundig
sjekk og innlevering av div skjemaer kunne vi
endelig finne bagasjen og gå ut. Der ventet vår

Vi fant en koselig kjellerpub borti gaten der en ung
kineser spilte bl.a. Eric Clapton på gitar . Han var
en kløpper på gitaren og det var artig å se hvordan
den kinesiske ungdommen digget musikk fra
Vesten. Vi danset sving til noen av melodiene han
spilte og det endte med at vi måtte ha svingkurs på
puben. Fredag kom resten av gjengen og fra da av
var det full guiding. Lørdag var vi på Den
Kinesiske mur. Vi kjørte en 1,5 t kjøretur ut av
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byen og underveis fikk vi se hvordan de levde på
landet. Her gikk de med hakke, grafse og trillebår
på byggeplassene. Det var som å se tilbake på en
film fra 30 tallet. På turen besøkte vi en
Jadefabrikk. Her satt arbeiderne i timesvis og slipte
stein til de utroligste figurer. Det var bare en helt
fantastisk opplevelse å vandre rundt og studere
kunststykkene. Endelig såg vi muren.

Den var enorm og da vi hadde
parkert og tok fatt på
oppstigningen tenkte jeg at
dette klarer jeg aldri. Jeg fikk
åndenød og hjertebank og
måtte sette meg rett ned. Etter
noen minutter bet jeg tenna
sammen og tenkte. ”Du er i Kina og du skal opp på
toppen”. Og slik ble det. Det var bare helt magisk.
Jeg kunne se muren som snodde seg som en orm
over åskammene, 6350 km lang. Tenk det slitet og
alle de menn som hadde dødd for dette prosjektet
som de startet på for 2400 år siden. Trinnene var
nedslitt og det var ripet inn kinesiske tegn i
steinene. Kanskje en bønn fra en utslitt kineser. På
veg tilbake til hotellet svingte vi innom en fabrikk
der de lagde ”kinesisk porselen”, Cloisonne`. De
sveiser kobbertråd i de lekreste mønster på vaser og
figurer og fyller dette med maling i diverse farger.
Deretter blir det brent og pusset ned og det fremstår
som det lekreste porselen. Et møysommelig og
krevende arbeid. Søndag 16 desember tok vi fly
ned til Guangzhau 10 mil nord for Hong Kong. Her
var det sommer og sol og 25 grader. Utrolig at man
kan oppleve 2 årstider i samme land. Neste dag var
det innkjøp av babyutstyr og barnevogner mens vi
andre kjøpte sko og klær. Ved lunsjbordet satt de 6
parene og pirket i maten og var nervøse for det som
nå skulle skje. De skulle bli foreldre! De fleste av
dem for første gang! Vi stoppet utenfor

adopsjonsforum sin adresse og da vi kom inn var
det allerede noen amerikanske familier som hadde
fått sine barn. Det var et gripende øyeblikk da de
plutselig sto der med hvert sitt barn i armene.
Tårene trillet og barna kikket seg nysgjerrig rundt.
De var i alderen 1-2 år og fire av de kom fra samme
rom på samme barnehjem. Det tok ikke mange
timene før de ble fortrolige og nøt den kjærligheten
og omsorgen de fikk fra sine nye foreldre.
Neste dag besøkte vi buddhisttempelet Guangxiao
hvor barn og foreldre ble velsignet. Deretter var vi i
parken Yuexiu (de 5 geiters hage med sin 10 m
høye geiteskulptur
(symbolet på byens
bakgrunn og velstand),
og så besøkte vi den
nydelige Cuizhou parken med tehus. Vi
fikk smake te på en
måte som bare
kineserne kan lage
den. Nydelig! Deretter
vandret vi rundt i den
fantastiske parken og
det var artig å se de
kinesiske
pensjonistene som utførte sine ritualer for å holde
seg myk og i form. Tai-chi (skyggeboksing) og
qingong (gymnastikk og pusteøvelser). Noe å lære
for mange nordiske pensjonister som sitter i
godstolen, ser på tv og stivner til. De hadde også
tangokurs i parken og vi svingte oss med til stor
applaus. Vi var på cruise på Pearl River. Fikk
forsyne oss fra et enormt koldtbord av kinesiske
retter, og etterpå sto vi oppe på dekk og opplevde
det fantastiske fargeskuet langs elven. Alle
bygningene var dekket av tusenvis av neonlys som
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varierte i de mest fantastiske
farger. Nydelig men litt vemodig når man tenker på
hva det kostet og hva annet de kunne brukt de
pengene til. Lørdag 22 desember reiste vi nordover

Gamle lavblokker med hage på taket viker plass for det
moderne Kina.

ekstra stas med kake og gaver.
Senere på kvelden gav vi diskret to unge gutter som
var kelnere 100 yen (75 kr) hver. Dette tilsvarer en
dagslønn for de og med en månedslønn på 2500-

Arkitekturen og fargene i den Forbudte By

til Beijing igjen, og allerede neste dag besøkte vi
Den Himmelske Freds Plass og den Forbudte By.
Den måler 760 m fra øst til vest og nesten 1 km fra
sør til nord og er omringet av en 10 m høy mur.
Dette er i dag et
kjempemuseum og 3000 kr så var det moro å se den takknemlighet og
glede de viste. Juledag besøkte vi Sommerpalasset,
kinas mest
det siste store byggeprosjektet som Qing- dynastiet
imponerende
palasskompleks fra
keisertiden.
Julaften besøkte vi
Temple of Heaven
(Himmeltempelparken). En fantastisk park med noe
av det ypperste innen kinesisk arkitektur. Det runde
alter fra 1530 består av 3 terrasser i marmor. Disse
symboliserer foreningen av himmel, jord og
menneske. Julaften kledde vi oss om til middag.
Nissen kom med bamser til alle barna og vi spiste
kinesisk mat og feiret julekvelden som best vi
kunne. En av mødrene hadde bursdag så det ble litt
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satte i gang i 1888. Det mest imponerende her er
den enorme marmorbåten som skal være hugget ut
av ett stykke.
Etter middag var jeg
med Tom på en tur
med sykkeldrosje inn i
de gamle Hutongene.
Det var en fantastisk
opplevelse å komme
tett innpå den vanlige
kinesers hverdag. De
trange smauene i de
gamle boligområdene
der kun sykler kunne
ta seg frem. For 50 år
siden var det 3200
hutonger. I dag er det
bare ca 800 igjen. Utenfor murene suser BMW og
Buicks rundt uten å få riper i lakken. Det spørs
hvor lenge man klarer å bevare den gamle
bebyggelsen. Noe av den gamle kulturhistorien er i
ferd med å forsvinne.
2. juledag besøkte vi en
enorm dyrepark med
panda, tigere, løver, rev,
og fugler og det hele var
fint innlemmet i en stor
park.
Det var også rikelig tid
til shopping og et besøk på det enorme
silkemarkedet er å anbefale. Her får du kjøpe det
meste. Men du må prute på prisen ellers blir du
lurt. Jeg hadde 12 kg bagasje med meg til Kina og
40 kg hjem igjen! Det meste var billig. Klær, sko,
smykker, klokker, elektronikk og leker. Vi kom
tilbake til Stavanger sent fredag den 28.12.07 og da
jeg skulle reise hjem dagen etter måtte jeg ta
kystbussen
pga all
bagasjen.
Jeg hadde en
fantastisk tur,
fikk oppleve
mye og kjøpte
masse fint
med meg
hjem men den
fineste
opplevelsen og den beste julegaven var for meg å
få ta del i å gi et lite barnehjemsbarn kjærlighet og
et nytt liv.
Hilsen Sissel.

Klassikere går for rekordsummer:
INGEN FINANSKRISE I LUKSUSBILBRANSJEN:

v/ Morten Abrahamsen.

Finanskrisen ser ikke ut til å påvirke de virkelig
kostbare, klassiske bilene.
På flere store auksjoner den siste tiden har det vært
lite som tyder på at nedgangstidene har innhentet
markedet for de virkelig dyre bilene. De sjeldne
klassikerne.
Tidligere i uken oppnådde RM Auctions i London
noe i nærheten av fantasipriser på flere av
objektene som var til salgs.
Og drøyest av alt var budrunden på superbilen
McLaren F1 fra 1997, den ble banket inn til
2.530.000 pund, noe som tilsvarer nesten 28
millioner norske kroner, som er den høyeste prisen
for en bil av denne typen noensinne.
Bilen var dog ikke alene om å peke nese til
nedgangstidene, to Ferrarier, en 1965 250 LM
Berlinetta og en 1959 250 GT Tour de France
oppnådde begge 2 255 000 pund. I tillegg ble en
supersjelden 1938 Horch 853 Special Roadster – en
av tre eksisterende – solgt for 1 127 500 pund og en
1938 Bugatti Type 57C Atalante gikk for 660.000
pund.
En rekke andre biler ble og solgt for det som
markedet ser på som meget gode priser.
Dette følger trenden fra en tilsvarende auksjon i
Las Vegas uken før. Der omsatte auksjonshuset
Barrett-Jackson for nærmere 320 millioner norske
kroner på et eneste arrangement.
Der ble det og satt en rekord, for en MG TC fra
1949, den gikk for 313.500 dollar, drøyt to
millioner norske kroner. Bilen var Carroll Shelbys
første racingbil, mannen som senere skapte 60-talls
klassikeren Shelby Cobra. Og han vant sine første
løp med nettopp denne MGen.
Av andre friske summer kan Funkmaster Flex’s
spesialbygde 2006 Ford Mustang GT nevnes, den
gikk for 300.000 dollar og en 2003 Saleen S7 til
260.700.
I oppsummeringen av auksjonen fortalte
auksjonshuset at det var over 1200 budgivere totalt
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under arrangementet som gikk over tre dager,
hvorav halvparten var førstegangs deltakere. Det er
med andre ord ikke bare de store samlerne som
fortsatt tar sjansen på å satse på det klassiske
markedet.
Det kan være verdt å nevne at luften gikk
fullstendig ut av dette markedet etter krakket på
slutten av åttitallet. Ser man på lister over de
dyreste bilene på auksjoner noensinne, er det et
hopp fra 1987 til 1999. Rekorden fra 1987, 55
millioner kroner for en 1931 Bugatti Type 41, står
fortsatt. Som Wall Street Journal sa etter auksjonen
på Pebble Beach i august, der en 1937 Bugatti
Type 37SC Atalante Coupé som gikk for den
høyeste summen noensinne for en bil i USA, 7,9
millioner dollar: «Det betyr ikke at samlerobjektboomen vil fortsette evig. Men for øyeblikket ruller
den som aldri før.»

Ryktebørsen: 1)
Det ryktes
at vår ene
besiktningsmann, Svein
Farsund, her
om dagen
fant en ledig garasjeplass! Den
måtte jo straks fylles opp! Det
skjønner jo alle!! En Ford Mustang
HT 1966 venter nå ivrig på våren.
Nyoverhalt V8 summer hissig
under panseret. Han ”måtte” jo
sette i en kam med noen graders
forskyvning, må skjønne! Ja, de
gutta…….

Redaktøren (Sekretæren):
Nå setter
juleforberedelsene
inn for fullt. Det
skal vaskes og
ryddes og
julegaver skal
byttes. Da er det godt å kunne lure
seg ut i garasjen og pusse støv av
gammelbilen tenker jeg. Vi skal
koble av og kose oss og lade opp til
det nye året som kommer ,samle
familie og gode venner til
juleselskap og julemiddager. Vi har
lagt en fin sesong bak oss med fine
turer og mye moro. Julen 2007 var

jeg i Kina og tenkte at i julenummeret kan det
passe med litt annet enn bilstoff så jeg håper dere
setter pris på min fortelling fra turen. Dette blir
siste utsending før jul.
Noen av oss samles snart til et koselig julebord
med deilig julemat men jeg vil benytte anledningen
sammen med Styret i

BVK å ønske alle
gode medlemmer og
veteranbilvenner

GOD JUL og
GODT
NYTTÅR!
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arrangementer, og som oftest har vi vært velsignet
med et utrolig fint vær. Vi markerer oss også stadig
På grunn av utallige tilbakemeldinger i en årrekke fra
i bybildet, som for eksempel ved åpning av
medlemmer og tillitsvalgte om usaklig behandling ved veteranstasjonen i Lars Hillesgate, ved
landets trafikkstasjoner, vil LMK forsøke å kartlegge
museumsdag på Osterøy Museum, eller ved 50-års
omfanget av dette problemet. Fokus vil være kjøretøy
feiring av veien over Vikafjellet. Det er viktig at vi
over 30 år (ikke ombygd-relaterte saker).
stiller opp når vi vet at kommunetopper eller
LMK tror at maksimal oppmerksomhet på de forhold
rikspolitikere er invitert til arrangementene. Det gir
medlemmene opplever mht uvilje, uriktige beskjeder,
god markedsføring for saken vår og hjelper
manglende kunnskap, direkte uvennlighet og lang
ventetid i sin kontakt med trafikkstasjonen, vil føre til at politikerne å inkludere oss i beslutningene når de er
tilbake i regjerings- og kommunekontorene. Vi må
myndighetene ser seg nødt til å bedre forholdene.
LMK ønsker respons fra alle som i sin kontakt med sin hele tiden jobbe for økt forståelse for vår bevegelse
lokale Trafikkstasjon har opplevd usaklig behandling.
hos politikerne. Og vi oppdager at selv de mest
Enten med kundebehandler i skranke/kontor, eller der
barkete politikerne ”tiner” opp når de får sitte på i
man har møtt med sitt kjøretøy for kontroll.
et historisk kjøretøy. Vi må stadig benytte enhver
LMK ønsker et referat fra ditt møte med
anledning til å minne dem om at kjøretøyer inngår i
Trafikkstasjonen der du beskriver så godt det lar seg
det historiske bilde. Ingen komplett historie kan
gjøre, og husk å beskrive flest mulig av følgende
fortelles fra 1900 tallet uten at kjøretøyene er med.
punkter:

LMK NYTT: AKSJON TRAFIKKSTASJON

11 Nov 2008

Grunnen til kontakt/besøk ved Trafikkstasjonen. Om
mulig; dato og klokkeslett for opplevelsen/erfaringen.
Hva du opplevde som negativt.
Beskriv situasjon konkret, og helst med navngitte
personer og situasjoner. Referer gjerne til ord og
setninger som ble sagt dersom dette er en del av
hendelsen.
Oppgi de konsekvenser dette fikk for deg og/eller ditt
kjøretøy, gjerne konkret mht utsettelser, avslag, ny
avtale m.m.
Avslutt med å beskrive hvordan dette etter din mening
egentlig burde vært. Altså hvordan Trafikkstasjonen
skulle ha behandlet deg og din sak dersom det skulle
vært gjort på en riktig måte.
Legg også ved relevante saksdokumenter.
Husk å være ryddig i beskrivelsen, og unngå banneord
og altfor sterke følelsesmessige uttrykk. På grunn av
kapasitetshensyn blir det vanskelig å svare på alle
henvendelser, men bruker det vi finner mest
formålstjenelig.

I disse dager er det 100 år siden den første bilen ble
kjøpt inn til Bergen og Vestlandet og ble
innregistrert. Dette skal vi kjøre en kort markering
av på neste møte. Heldigvis er dette skrevet ned så
tidlig som 1951 i Boken ”pioneren bak rattet” av
Eivind A. Pedersen. Denne bok er et utrolig
kildeskrift fra bilens barndom i Bergen og
Hordaland. Mer om dette på møtet.
Jeg vil benytte anledningen til å takke alle
medlemmer som har bidratt til klubbens drift og
arrangementer i 2008, og ser frem til mange
spennende arrangementer i 2009, spesielt
utstillingen vi skal ha til høsten.
God jul og godt nytt år til alle.
Hilsen Roald Stig

Send inn til LMK - helst -innen 1. januar 2009 på:
post@lmk.no
faks: 22 88 36 01,
Post: LMK, PB 170 Økern, 0509 Oslo

Formannen har ordet:
Året 2009 nærmer seg nå slutten
og det kan være på sin plass med
et lite tilbakeblikk og en
oppsummering. Dette har vært et
svært aktivt og begivenhetsrikt år
for alle i BVK. Vi har
gjennomført flere store

Hvem sin bil er dette? Noen som kjenner igjen bildet?

