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Stabbesteinen
Organ for Bergen Veteranvogn — Klubb. Nr. 2—februar 2008
Neste medlemsmøte: Tirsdag 12.02.08
kl.19.00 skal vi få omvisning på Bergen
Vannverks nye vannbehandlingsanlegg
i Svartediket. Vi møtes på
parkeringsplassen der kl.18.30. Prøv å
komme i god tid for portene stenges
kl.19.00.

deler av Bergen vil bli betydelig klarere,
uavhengig av råvannskvalitet og årstid. Alt
drikkevann i Bergen går nå gjennom to
uavhengige hygieniske barrierer. Vannet blir
først slambehandlet, og deretter utsettes det for
UV-stråling, slik at eventuelle parasitter blir
drept.

Arbeidene som nå er utført omfatter
Svartediket vannverk er Bergens største, Norges atkomsttunneler og fjellhaller til prosessanlegg,
eldste og mest moderne
vannverk. Det ble
opprinnelig tatt i bruk i
1855. Siden den gangen
har det blitt oppgradert og
utvidet flere ganger.
Det forsyner ca 50.000
personer, samt næringsliv
og offentlig virksomhet i
sentrale områder i Bergen
med drikkevann.
Med det nye anlegget vil
drikkevannet til de som bor
og oppholder seg i sentrale

inntaksledning, rentvannsmagasin og Haukeland
vannbasseng, et nytt prosessanlegg inne i fjellet
(med full rensing av drikkevannet), nytt
dypvannsinntak i Svartediket, nytt
rentvannsbasseng inne i Ulrikens fjellmassiv,
ombygging av det eksisterende daganlegget til
atkomstdel, driftsrom, kjemikaliepåfylling,
visningsrom og en lukket gangbro i glass fra det
eksisterende daganlegget til fjellanlegget.
I tillegg til ny vannbehandlingsprosess og
rentvannsbasseng er det laget en ny tunnel på ca
2000 m som knytter sammen Svartediket og
Gullfjellet vannverk. Med dette er den siste
etappen av det store arbeidet med å knytte
sammen de 5 store vannverkene i Bergen i et
stort system avsluttet. Dette gir et meget robust
og sikkert system slik at den totale
vannforsyning kan opprettholdes med et av de
store vannverkene ute av drift. Det er nå mulig å
samkjøre de fem vannverkene i Bergen
kommune.
Vannverksutbyggingen i Bergen har pågått
kontinuerlig fra i tiden etter at storkommunen
ble etablert tidlig på 70-tallet. Datidens 18
vannverk er nå erstattet med 5 store og ett
mindre vannverk. Ut fra områdets
arealknapphet, og av
sikkerhetshensyn ble det
nye behandlingsanlegget
valgt bygget som et
fjellanlegg. Deler av det
gamle anlegget er utnyttet
så langt det har vært
hensiktsmessig.

for byutvikling Lisbeth Iversen Selve anlegget
ble tatt i bruk i løpet av sommeren.
Vi ser frem til en interessant kveld. Vi er aldri
for gamle til å lære noe nytt og dette er
teknologi på sitt beste.

Referat fra Medlemsmøte i BVK
tirsdag 08.01.08: Årets første medlemsmøte
ble nok en suksess. 55 BVK’ere tok turen til
BTM denne tirsdagen. Formann Lars Olav
Lofthus åpnet møtet med litt info om årets
muligheter for tur med gammelbilen. BVK skal
arrangere Vestlandstreffet 2008. Sett av helgen
9 august til dette. Det blir også arrangert en tur
til Hardanger 14-15 juni i anledning Sandven
Hotells 150 års jubileum.
Les mer om dette i BVK-Rundskrivet som nå er
omdøpt til Stabbesteinen. Formannen beklaget
den dårlige framsiden i januarutgaven men det
såg så bra ut på nettet før det gikk i trykken. Vi
jobber videre med saken og lover en bedre
februarutgave. Han oppfordret medlemmene om
å legge noen kr igjen for kaffe og tebrød og at
de måtte sikre seg BVK rekvisitter. De nye
jakkene er blitt veldig populære. De er varme og
gode.

Utbyggingen har foregått
inne i et eksisterende
boligområde og det har vært
nødvendig å ta spesielle
hensyn til bebyggelse og
skolebarn i området.
Gjennom godt samarbeid
med velforening og skole
har dette løst seg på en god
måte. I den mest hektiske periode kjørte det en
lastebil med utsprengt fjell hvert 4. minutt ut av
området. Dette tilsvarer ca 20 000 lastebiler i
løpet av anleggsperioden.
21. august 20007 ble Svartediket
vannbehandlingsanlegg offisielt åpnet av byråd

Deretter gav han ordet til Tore Nyebak.
Han presenterte seg som en ”forbanna”
Østlending, men han er en utvandret bergenser.
Han forlot Bergen i 1970 og er på jevnlige
besøk her hvor han har mange gode venner. Han
har alltid hatt interesse for gamle biler og har
vært med å arrangere flere delemarkeder som

Ekeberg etc. Han var også med og starte en
lokal versjon av NVK i Bergen. Han har filmet
en del på turer og markeder, og liker å vise
tingene slik de er fra innsiden. Han viste oss
som han sa det, en amatørs filming. Den første
filmen var fra Ekeberg-markedene 2007 og det
var mye artig han hadde fått med seg som man
ikke tenker over når man går der og leter etter
godbiter. Den andre filmen var fra 7-seter turen
2005. Norge er det eneste land i verden som
samler 7-setere til egne løp/turer. Flere
veteranbilentusiaster som Karl Mjelva, Idar
Molseter og Ymer Sletten var med på å få i gang
disse løpene som er blitt et årlig arrangement.
De kjører rundt på smale veier på Vestlandet der
7-seterne begynte sin karriere som sight seeings biler som fraktet turister for de gamle
trehotellene. De legger rutene til de gamle
hotellene og kjører de gamle veitraseene som
tremdeles er kjørbare. Vi fikk se film fra turen
fra Lærdal til Aurland der det var 9 meter høye
brøytekanter. De var frarådet å kjøre over med
de gamle bilene men det gikk helt fint. De
overnattet på de gamle hotellene og trosset vær
og vind og kjørte åpen bil det meste av turen.
Tore Nyebak avsluttet seansen med den felles
gleden det er å kjøre gammelbil rundt om i
landet. Formann Lars Olav Lofthus takket for at
han tok turen over til BVK og delte
filmopplevelsene sine med oss. Han overrekte
han en BVK paraply og et BVK krus som takk
og ba medlemmene kose seg videre og drøse litt
med gode bilvenner.

Annonser: 1) Løftebukk, ISTOBAL. 3 tonn

Innkalling til Generalforsamling i
BVK tirsdag 11.03.08 kl 19.00

Det nye forslaget for arbeidsgruppen som ble
sendt på høring var at:
1. Alle kjøretøy produsert før 1950 skal ha
utførselstillatelse ved reise ut av Norge.
2. Det skal søkes om dette på forhånd.
3. Det skal være pålagt meldeplikt ved retur til
Norge.
4. Det eksisterende regelverk for ”våre” kjøretøy
som gir oss unntak fra å søke dersom oppholdet
utenlands er på mindre enn 1 år, skal fjernes.

Dagsorden.
1.
Åpning. Merknad til innkalling.
2.
Valg av dirigent.
3.
Valg av sekretær.
4.
Årsmelding 2007
5.
Regnskap 2007
6.
BVK Kontingent 2008
7.
Valg.
Forslag til årsmøtet må være styret i BVK i
hende senest 2 uker før generalforsamlingen.
Etter Generalforsamlingen blir det som vanlig
medlemsmøte.

m/sikkerhetslås. Selges kr. 6.000,- Forutsetter
henting.
Henvendelse Roy Pira, tlf. 90613034

Ryktebørsen: 1) Det ryktes at Ymer Sletten
skal til USA og at han skal fylle flere konteinere
med dekk etc. Lurer på ”kem” som skal lure det
inn i garasjen? Ikke ha dårlig samvittighet
damer for at dere drar kortet litt heftig av og til.

LMK –NYTT : LMK rammes sjelden av
”hakeslepp”, men det skjedde 30.11.2007. Vi
ble via Numismatisk Forening (myntsamlerne)
der LMK’s styremedlem Carl Henrik Størmer
også er aktiv, gjort oppmerksom på en høring
om utførsel av kulturminner – herunder også
kjøretøy. Om våre medlemmer ikke var
kriminelle før – er de det i hvert fall nå!
Saken dreier seg om en skjerping av regelverket
i ”Lov om Kulturminner”.! I februar 2007 ble
det nedsatt en arbeidsgruppe som konkluderer
med at flere tusen av våre kjøretøy må ha
utførselstillatelse for å krysse grensen –også for
en times ”Harry-tur”! Gruppen hadde bl.a.
følgende problemstillinger:
* Hvilke kulturgjenstander skal det kreves
utførselstillatelse for?
* Skal det være alders- og/eller verdigrense på
gjenstandene?
I dag er loven at kjøretøy (og deler) eldre enn 50
år skal ha utførselstillatelse fra Teknisk
Museum. Unntaket er dersom oppholdet i
utlandet er under 1 år.

LMK står på høringslisten, men har av ukjent
grunn ikke mottatt forslaget. Vi hadde derfor en
lengre samtale med arbeidsgruppens leder som
bekreftet alle punktene. Og at unntaket var
fjernet ved en revisjon, muligens for ca. 1 år

siden. En svært overraskende og ubehagelig
opplysning!
Den motorhistoriske bevegelse i Norge har ca.
70.000 eiere av motorhistoriske kjøretøy. På
tross av dette antall har arbeidsgruppen IKKE
følt behov for å innhente råd fra eierne eller
deres organisasjoner. BVK på Svensketur???
Foto SMR.Arbeidsgruppens leder påpekte
derimot at Norsk Teknisk Museum, som har
kjøretøy som et av sine fagområder, hadde sett
på forslaget og mente at dette burde holde. Han
stilte seg også helt uforstående til en
spørsmålsstilling om at arbeidsgruppens
sammensetning og kompetanse muligens var
noe mangelfull i forhold til de store
konsekvensene dette forslaget vil få for oss
70.000 kulturbevarere.
LMK finner denne holdningen svært arrogant!

Aftenposten melder like før jul til LMK om
innholdet i en samtale med arbeidsgruppens
leder som klart viser uegnetheten til
arbeidsgruppens leder. Journalisten har i
samtalen store problemer med å få
vedkommende til å innrømme at det er begått en
feil. Journalisten forteller til LMK at
arbeidsgruppens leder i stedet argumenterer for
at feilen muligens ikke burde ses på som en feil,
siden det etter hans syn burde være mer kontroll
over kjøretøyenes grensepasseringer…..
LMK har varslet Forbundet Kysten og Norsk
Forening for Fartøyvern som også rammes av en
eventuell endring. Fartøyvernet ser alvorlig på
forslaget og har krevd utsettelse av
høringsfristen, som nå er satt til 14.1.2008.
LMK har forståelse for at Toll- og
Avgiftsdirektoratet har behov for et enkelt og
Med opplysningen om at unntaket allerede var håndterlig regelverk. Problemet er imidlertid at
fjernet for minst et år siden, innebar dette at
man dermed overser viktige internasjonale
tusenvis av eiere av motorhistoriske kjøretøy
kulturpolitiske interesser til fordel for et
med et pennestrøk var gjort til kjeltringer. Med byråkratisk håndterlig og firkantet regelverk i
en strafferamme på 1 år (2 år ved særskilt grov strid med behovene til en samlet motor- og
forseelse) og over 6.000 grensepasseringer årlig fartøyhistorisk bevegelse.
– skyldte vi plutselig staten opp til 6000 års
fengsel!
Formålet med et eventuelt utførselsforbud er å
forhindre eksport av kulturgjenstander av stor
Vår juristkontakt i Kulturdepartementet fant det nasjonalkulturhistorisk betydning. LMK vil
besynderlig at unntaket for vår gruppe var borte, hevde at man på vårt område har konstruert et
men i løpet av samtalen måtte det konstanteres problem som ikke eksisterer i virkeligheten.
at: ”Unntaket er av en eller annen grunn blitt
Eksport av gamle kjøretøy eller deler til slike fra
fjernet, ja.”, Dette var intet mindre enn en
før 1950 skjer svært sjelden.
katastrofe for oss, og vi kontaktet Aftenposten
Carl-Einar Mellander, som er advokat for
som sporenstreks satte en reporter på saken.
MHRF (LMK’s søsterorganisasjon i Sverige),
For å gjøre en lang og svært ubehagelig historie sier at motorhistoriske kjøretøy ikke er nevnt i
kort, så skjedde følgende de neste dagene:
den svenske lovteksten som omfatter
Juristen fant ut av overføringen av loven fra
restriksjoner ved utførsel. Mellander’s vurdering
departement til allmennheten (systemet
av denne delen i det aktuelle lovverk er at: ”På
Lovdata), ble gjort uten at vårt unntak var med. svensk side legges det opp til kulturutveksling
Den samme juristen fant så ut dagen etter at
over landegrensene, ikke det motsatte slik det
unntaket likevel var i Lovdata.
kommer til uttrykk i det norske forslaget.”
Det viser seg så at unntaket som er fjernet i
LMK har sendt inn sin høringsuttalelse, og
forslaget er feil. Slurv fra arbeidsgruppen gjorde sammen med Aftenposten venter vi nå på
at ”vårt” unntak i stedet er gitt til ”bøker,
resultatet av høringen.
småtrykk og kart”!
Denne åpenbare feilen kan heller ikke
BVK -REKVISITTER: BVK har rimelige
reverseres, siden feilen er sendt ut på høring, og rekvisitter til fornuftige priser. Gensere, jakker,
derfor ikke definert som en feil…….
paraplyer, caps, vognmerke, jakkemerke, krus,
Juristen i KKD sier at vi må vente på utfallet av vimpler, flagg osv. Ta kontakt med Bente E
de eventuelle endringer som gjøres etter
Sørheim og Arne Lærum på medlemsmøter og
høringsrunden er over.
andre sammenkomster.

EKEBERGTUR 2-4 MAI 2007: BVK vil og som 15-åring i 1985 fikk jeg overtalt mine
også i år arrangere busstur til Ekebergmarkedet
og vi håper vi blir en fin gjeng med i bussen
over fjellet. Vi vil komme tilbake med mer info
om turen i mars Rundskrivet.
Dette er en forløplig orientering slik at dere kan
sette av denne helgen i tide. Vi må ha bindene
påmelding i begynnelsen av April mnd.

Litt maritimt fra turen 2007 Foto SMR.

Takk. Takk for gledelig blomsterhilsen som
kom uventet på min dør før jul.
Vennlig hilsen Johnny Sætre.

MIN BILHISTORIE: Som yngst av fire
brødre, fikk jeg bilinteressen inn tidlig.
Angivelig var den første lyden jeg kunne billyd!
På slutten av 70-tallet skaffet mine eldre brødre
seg prosjekter og da
hovedsaklig fra USA,
og jeg var ivrig tilskuer
og hjelper. Amcarutstillinger i
Bergenshallen, på
Fanafjellet og
Vårmønstringen på
Ulven var store
begivenheter opp
gjennom årene seint 70
-tall og tidlig 80-tall.
Som nabo til Ulven leir
ble interessen for
militærbiler, og da
spesielt Jeepen, bare
sterkere og sterkere
oppover på 80-tallet,

foreldre til å være med på auksjon på Voss. Det
var lukket bud den gangen, så bilene (ca.30 i
tallet) ble nøye beskuet og beskrevet en etter en.
Og først da vi var kommet hjem, begynte
oppgaven med å finne ut hva man skulle by - for
by det skulle jeg! Bud ble sendt inn, men uten
napp.
Året etter ble den samme turen til Voss tatt, også
dette året var det ca.30 biler, og samme runde
med beskuing og beskriving ble gjennomført.
Vel hjemkommet, foretok jeg vurdering av
tilstand ut ifra rapporten jeg hadde laget meg,
for deretter å finne ut hva jeg skulle by på hver
enkelt bil. Budsystemet var slik at en kunne by
på alle bilene, men bare ta ut én bil ved tilslag
på budet. Budet ble levert, og så var det bare å
vente i spenning. Langt om lenge, og etter at jeg
hadde gitt opp håpet, kom brevet om at jeg
hadde fått tilslag på 1 stk. Jeep 1944-modell.
Den 10.november 1986 ble bilen hentet hjem til
en stolt 16-årig eier, og etter 21 år er den fortsatt
i mitt eie.
En annen bil som også hadde gjort et uslettelig
inntrykk, var Willys brannbilen til Os kommune.
Hver gang det brant i Strøno (og det var ikke
rent sjelden), passerte den huset vårt i Hagavik,
alltid først av brannbilene. Og i 1987, på høsten,
stod bilen for salg i lokalavisen. Dette var en
mulighet en ikke kunne la gå fra seg. Det var
lukket budrunde også i dette tilfellet, og bud ble
sendt inn. Utrolig nok så fikk jeg tilslaget. og
som 17-åring var jeg nå eier av to biler av
merket Willys. Bilen ble hentet hjem og

brannutstyret fjernet, ny bunn i lasteplanet ble
laget, og bremsene måtte gåes over. Så
sommeren -88, rett etter jeg hadde fått førerkort,
var den klar for registrering. Ettersom jeg gikk
på yrkesskolen og ellers var blakk, solgte jeg
halve bilen til min bror (han var nemlig i arbeid)
slik at bilen kunne registreres. Etter 2 års bruk,
kjøpte jeg tilbake min brors halvpart i bilen og
jeg bestemte meg for å ta en mer omfattende
restaurering. Bilen ble demontert, og selv om
den hadde gått lite, hadde den behov for
sandblåsing av understell og hytte. Mekanisk
var det bare mindre justeringer og skifte av
diverse tetninger som skulle til.
Helt fra begynnelsen av var det planen å bygge
bilen opp som en vanlig pickup, så nå ble alle
spor etter brannutstyr omhyggelig fjernet, og i
1996 kom jeg over en Texas-importert bil for
salg. Bilen ble kjøpt inn og stepside kassen ble
demontert for å brukes på prosjektet mitt. Den
sist innkjøpte bilen ble solgt videre uten kasse.
Stepside kassen var ikke av det beste slaget, så
det ble en del stål som måtte skiftes ut (ca 1/3).
Bilen ble lakket del for del og montert, og i
2001, på vårparten, var bilen klar for å tas i bruk
igjen. Bilen har vært i bruk ved treff og
småkjøring siden, og har fungert bortimot
feilfritt. Denne bilen er også, etter 20 år,
fremdeles i mitt eie sammen med militærjeepen.
Gjennom årenes løp har det kommet og gått en
rekke kjøretøyer inn og ut av garasjen, men
samlingen teller pr. dags dato (foruten de 2
forannevnte): En Mercedes 190 65-mod og et
par traktorer.
Dette var min bilhistorie.
Med hilsen Hans G. Knarvik Hagavik
Stafettpinnen gies videre til min sambygding
Arne Holme.

BRUK LOKALE
BESIKTIGELSESMENN
Motorhistoriske entusiaster i vårt langstrakte og
noe grisgrendte Norge har ikke alltid mulighet
til å bruke en besiktigelsesmann som tilhører
egen klubb. Det er fritt opp til enhver å bruke
annen besiktigelsesmann dersom denne synes
det er greit å stille opp. Det er derfor svært godt
å vite at vi de siste årene ikke har hørt om noen
som får ”nei” fra en besiktigelsesmann pga at de
ikke tilhører samme klubb.

419 besiktigelsesmenn sørger for gjenomgang
av over 600 kjøretøy hvert år. (Selv om LMK har
så mange som 419 besiktigelsesmenn, kommer
det nok bare én for å se på kjøretøyet ditt.)Og
det er ganske sporty at det etter hvert spiller
mindre rolle om besiktigelsen gjelder bil, Mc,
lastebil, buss, ombygd eller blivende klassiker.

Med utgangspunkt i at ”Dette ser ut som et
kjøretøy noen er glad i”, i tillegg til at det er
”Lov å bruke hue” , kan vi slå fast at
besiktigelsesmannen av året 2007 er blitt en
kunnskapsrik og ikke minst serviceminded allround’er.

DRIVSTOFF OG PARTIKELFILTER

Mer LMK-NYTT: FYLL UT! SEND ”2008 er så absolutt en tid for årvåkenhet og
INN!
LMK har nå laget et skjema for deg som noen
ganger har lurt på hvor mye penger kan spares
ved å bytte forsikringsselskap; Gå til (klikk deg
inn på) www.lmk.no og fyll ut et enkelt skjema
for tilbud på forsikringer og send inn til oss. Så
får du garantert et tilbud med alle ønskede
opplysninger i retur.
Så enkelt kan det gjøres!

posisjonering!”

På denne måten oppsummerer LMK’s styre
situasjonen etter at miljødebatten om diesel og
partikkelfilter har økt kraftig de siste 6 måneder.
I opphetede tider der politikere med budskap om
krise-maksimering og kjøreforbud får bestemme
overskriftene i media, bør vi alle passe på. Eiere
av motorhistoriske kjøretøy kan lett tas med i
dragsuget av politikere som løper rundt med

dieselangst i blikket og roper på blod.
Miljøfokus for byer og tettsteder er i løpet av
svært kort tid flyttet fra piggdekk til
partikkelfilter. Og hva kan da bli det neste?
Uansett må LMK og klubbene kjenne sin
besøkelsestid mht posisjonering og preventive
tiltak. Det vil muligens være noe naivt å sitte
med hendene i fanget og vente på ulike forslag
til tiltak fra myndighetene. Her er det viktig å
være i forkant for å unngå rammende påbud og
forbud.
Våre kjøretøy må unntas fra påbud om for
eksempel partikkeltfilter i tillegg til fritak fra
forbud mot høye avgassverdier. Ikke minst må
motorhistoriske kjøretøy være unntatt reglene
om passering inn i eventuelle miljøsoner i byer
og tettsteder.
LMK har allerede jevnlige møter med
Vegdirektoratet om mange saker som involverer
motorhistoriske kjøretøy. Skiltforskrifter, EUkontroll, tekniske forskrifter og ulike typer
høringer er noen av områdene LMK konkret
jobber med.
LMK går inn for hyppigere møter med
Vegdirektoratet. Det som nå blir avgjørende er å
gi Vegdirektoratet så gode kunnskaper om de
minimale kjørelengdene våre kjøretøy opererer
med at de vil anbefale unntak for vår gruppe i
alle utredninger og høringer der vegtrafikk er
involvert.
LMK vil holde klubbene løpende orienterte om
både innhold og resultater av kontakten med
Vegdirektoratet og de øvrige myndigheter.

var før den ble omgjort fra trygdeavgift til en
ren årsavgift.
Et tredje forslag kan være at årsavgiften knyttes
opp mot førerkortet siden man kun bruker ett
kjøretøy av gangen. Motargumentet er foreløpig
at dette krever en stor omlegging av systemet
opp mot Vegdirektoratet, samt at det betyr mye
administrasjon.
Enda mer administrasjon blir det dersom
forslaget om utførselstillatelse blir opprettholdt.
Det må tolkes som nok et tegn på at staten ikke
verdsetter medlemmenes innsats for å bevare
denne store og viktige delen av norsk
samferdselshistorie. Dette forslaget kan vi ikke
la passere uten tydelige reaksjoner.
46.500 MEDLEMMER
LMK’s 128 klubber teller nå til sammen 46.500
medlemmer. Dette er et anselig antall
mennesker som vi mengdemessig skal bruke
som brekkstang og døråpner inn til
beslutningstagernes kontorer.
Vi er nå ganske enkelt så mye som én prosent av
hele den norske befolkning…

Nye medlemmer i BVK: BVK har gleden
av å ønske Liljan Myhr velkommen som
medlem. Endelig en DAME .Vi er en god del
jenter i klubben men vi blir så glad for hver ny
som kommer inn i BVK. Vi ønsker også
velkommen: Britt Helene Nilsen, Alex
Vassbotten, Arne Monsen og Øystein Strand.
Møt opp på medlemsmøtene, klubbkveldene og
aktivitetene våre og bli kjent med andre
medlemmer.

ÅRSAVGIFTEN
Per i dag er vi den eneste kulturbevarende
gruppe som betaler en statlig avgift på vårt
kulturarbeid.
Årsavgiften går for 2008 opp fra NOK 370 til
NOK 380.

BVK-tur til Hardanger 14.-15. juni
2008

Brikkene begynner å falle på plass for BVK`s
vårtur til Hardanger. Vi har booket hele Sandven
Som kulturbevegelse har vi heller ingen statlig Hotell med sine 32 rom denne helgen og
pott tilpasset vårt arbeid og formål som våre
rommene går unna! Sandven Hotell fylte 150 år
medlemmer kan søke midler fra.
i fjor men på grunn av det dårlige været har de
utsatt feiringen til i år. Det passer jo bra for oss.
Derfor er prosessen mot årsavgiften et pågående Vi får oppholdet for kr. 1.050.- pr. person i
arbeid som ikke legges til side før et
dobbeltrom med middag lørdag og startfrokost
tilfredsstillende resultat er oppnådd. Per i dag er søndag. Tillegg for enkeltrom kr.170.-. Kun
kravet at den primært skal fjernes helt.
middag kr. 400.Subsidiært må den ned på NOK 160 som den

Om kvelden (ca. kl.
19.00) kjører vi bilene inn
hotellporten og parkerer
foran hotellet ned mot
sjøen. Da kan vi sitte oppe
hele natten og spille Ludo
og samtidig passe på
bilene fra altanene!
Middagen vil bli servert
kl. 20.00.
Søndagens program blir
bestemt av værgudene.
Blir været bra kjører vi
gamleveien til Øystese og
til Fitjadalsvannet og til
Gullfiskvannet. Husk å ta
med noen brødskiver til å
mate fiskene med. De er
sikkert sultne etter den lange, harde vinteren!
Medlemmene i Kvam Veteranvogn Klubb er
Ellers står dagen til egen disposisjon, du har
invitert til å være med oss om kvelden.
Steinsdalsfossen og kanskje finner Kvam V.K.
Opplegget blir: Vi samles lørdag 14. juni på
på ett eller annet. Et garasjebesøk?
Esso-stasjonen i Skjoldskiftet og tar avgang
herfra til Hatvik kl. 09.30. Fergen går kl.10.35 Fartøyvernsenteret hvis du ikke har vært der?
Mulighetene er mange!
fra Hatvik.
Dette er i grove trekk programmet foreløpig,
På Venjaneset samler vi oss på fergekaien og
drar i samlet flokk til Skjørsand hvor vi parkerer endringer kan komme.
tett i tett på den gamle kaien og bringer med oss
vår picnic-kurv med mat og drikke samt bord og Vi har fremdeles noen ledige rom.
Meld deg på ÅRETS BVK-TUR!
stoler til Vigdis og Ymer sin nyoppførte
”hacienda” hvor vi inntar vår lunch. OBS! Ta
Ring Anne og Jarle Herstad hele døgnet på
med badetøy hvis isen er gått og det er varmt
nok i været og vannet! I fjor badet Thor Stigen 55910161, mobil 92850339
E-mail sjaher@online.no
fullt påkledd og alle damene var så skuffet!
Etter omvisning og en god
hvil her bryter vi motvillig
opp og drar videre kl. 13.30
til Eikelandsosen, Mundheim
og Tørvikbygd hvor vi møter
noen av de 33 medlemmene i
Kvam Veteranvogn Klubb.
Disse loser oss trygt frem til
torget i Norheimsund hvor vi
har avtalt parkering på torget
og/eller kaien med ansvarlige
myndigheter.
Vi lager her en utstilling av
bilene. Turistkontoret og BT
og BA og de 3 lokalavisene
er informert. Beregnet
ankomst kl. 15.00.

Tur med Barneklinikken 2008.

Sekretæren/
Redaktøren: I am back

Snart er det igjen klart for den årlige turen med
barneklinikken.
Vi fikk positiv respons hos Per Langhelle som er
direktør for Statsraad Lehmkuhl, da jeg første
gang nevnte dette for han. Nå har jeg vært og
pratet om opplegget for i år, og datoen er
søndag 18 mai.

again. Godt nyttår alle
sammen! Jeg hadde 17
fantastiske dager i Kina i
julen. Fikk oppleve
masse. Den Kinesiske
Mur, Sommerpalasset,
Den forbudte by, Temple of Heaven, Pearl River
osv. Kaldt og stabilt vintervær i Beijing og sol
Det er den eneste dagen Statsraaden er ledig og og sommer i Guangzhou. Jeg fikk oppleve en
vi i BVK får låne den til vår tur.
annerledes og spesiell jul. På flyet hjem hadde
vi med 6 små kineserbarn som skal få
Avgangen blir kl. 11.00 fra båtens faste plass og muligheten til å vokse opp i Norge. Det var en
vi er tilbake igjen kl. 15.00 etter en tur som
sterk opplevelse da disse barna fikk sine nye
mannskapet legger kurs for.
foreldre. Spiste deilig kinamat med pinner på
tefat og levde som en dronning. Likevel lengtet
Jeg fikk også et positivt svar fra Statoil/Hydros jeg etter hvert hjem til kjøttkaker og lukten av
sponsing av bunkers på til turen. Jeg kommer
gammelbil. Den kinesiske bilparken var enorm
tilbake med mer informasjon senere.
og luksuriøs men ingen biler var eldre enn 5-10
år.
Sett av dato for kjøring med gammelbil. Vi blir
selvsagt med på båtturen. Bilene setter vi på
kaien. Vi må kanskje ha hjelp fra sjåførene og
andre som har anledning med servering av hot
dog og brus. Men det tar vi etter hvert. Vi
kommer tilbake med redigert opplegg senere.
Mvh Oppleggsansvarlig
Per Fiksdal

Skuffende for en gammelbilentusiast!
Jeg blir vurdert til å være en friskus bak rattet,
men aldri i livet om jeg hadde kjørt bil i Kina.
Gikk jeg på grønn mann over gaten så kjørte de
foran meg og bak meg og det var om å gjøre å
tute mest og best og innimellom syklet folk og
drosjer og busser kjørte alle steder jeg trodde var
ulovlig. Et interessant skue men det gikk stort
sett bra. Gleder meg til lysere og varmere dager
og en spennende sesong med kosen ved å cruise
rundt i en bil med sjel.
Sekretær: Sissel M Romslo Blom 5286 Haus
Mob.95916829 E-mail; simaro@online.no
Forside illustrasjon: Richard Riim.

Et par sider med bilder fra en Ford brosjyre i 1964. Litt artig at den er på tysk, men kun med amerikanske Forder!

Formannen har ordet

mange medlemmer i
dag, så trenger vi
rekruttering blant
yngre medlemmer.
Det er de som en
dag skal drive
klubben videre!
En annen sak som
jeg har tenkt på er at
spesielt
amerikanske biler fra siste halvdel av 70 tallet
faktisk er en type biler som det nok aldri blir
laget lignende igjen. Man sa det samme om
”muskelbilene” fra årene 1968 til 1972, men
saken er vel den at det i dag lages biler med vel
så kraftige motorer som man gjorde den gang.
Men, store uøkonomiske dollarglis med uante
mengder med luksus og tilbehør, faktisk
beregnet på den vanlige mann (i USA i alle
fall)? Nei, det blir vel neppe noe som kommer
tilbake. Kanskje man burde sikre seg et
eksemplar? Hvis man har råd og ikke minst
plass!
Ellers så tipper jeg at noen vil høre, eller har
hørt, fra valgkomiteen i disse dager. I mars skal
et nytt styre stables på bena, og jeg håper at det
er mange som er positive til å gjøre en innsats
for klubben vår. Det er i alle fall ingen grunn til
å være redd for å være med i styret. Det har for
min del vært fire år preget av positivitet og
hyggelig samvær. Og her i BVK er det slik at
man sørger for at vervene blir trygt og godt
overført. Dvs. at et avtroppet styremedlem
selvsagt stiller opp for å hjelpe et nytt medlem
når dette trengs. Så kom igjen folkens! Er DU
klar for en liten innsats?
Til slutt så er det vel verdt å minne om at våren
nærmer seg!! Jo da, 2 måneder så er vi der. Så
nå gjelder det å få prosjektet ferdig (kanskje det
gjelder meg selv ikke minst!)!
Vi ses på medlemsmøtet ved Svartediket kl.
18:30! Husk det!!!

Forrige utgave av Stabbesteinen var det første
bladet med det gamle navnet på
informasjonsskrivet til BVK. Jeg etterlyste
reaksjoner, og har fått både via e-mail og
muntlig. Det setter jeg stor pris på, da vi er
avhengige av å høre fra våre medlemmer for å
vite hvordan vårt arbeide oppfattes. En sak som
det ble klaget på ved forrige blad, var selve
utformingen av tittelen på bladet. La meg i alle
fall med en gang få beklage den dårlige
lesbarheten. Det skyldtes rett og slett at på
PC’en så det strålende ut, men når det ble
trykket så ble det alt for mørkt. Noen vil gjerne
at vi reproduserer akkurat den gamle tittelen,
men det har vi i styret bestemt at vi ikke vil
gjøre, både med tanke på print kvalitet og
utformingen. Imidlertid vil vi forsøke å hente
elementer fra den gamle og forhåpentligvis til
slutt komme frem til et fint sluttresultat.
Styret har videre gått igjennom kostnadene med
printing av Rundskriv/Stabbesteinen og ser at vi
må kjøre slik vi foreslo tidligere; 4 utgaver med
stort bilde på fremsiden og resten mer som det
gamle Rundskrivet. Tittelen vil allikevel bli den
samme, og vi vil forsøke å kjøre det i farger.
At vi er kommet i 2008 betyr også at den
rullerende grensen for veteranbiler, eller 30-års
regelen som vi også kaller det, er kommet til
1978. Det er litt pussig å tenke på en 1978
modell som veteranbil, men pr. definisjon så er
den det. Vi må derfor passe på å ønske alle som
har 1978 modeller hjertelig velkommen i
klubben vår, enten de har en Cadillac, Pontiac
Trans Am eller en Golf eller hva som helst. Ikke
si som jeg har fått høre ved et par anledninger:
”Du har altfor ny bil!” Det har da vært referert
til 17M’en som er en 1969 modell. Nå bryr ikke
jeg meg det slag om det da jeg er trygg på mine
omgivelser i klubben, samt at jeg holder på min
interesse, så får nå andre synes som de vil. Men
ikke si noe slikt til et nytt medlem! Da kan man
Lars Olav Lofthus
nok være garantert sikker på at man ikke ser
Formann
denne personen igjen i klubben. Selv om vi er

