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Herlig motiv fra Hardanger turen i 2007. BVK kolonnen på vei ned mot
Hardangerfjorden fra Samlanuten.

Neste medlemsmøte: Tirsdag 08.01.08
kl.19.00 på BTM er det klart for det første
medlemsmøte i året 2008. Tore Nyebakk vil ta
turen fra Østlandet for å vise film og holde
foredrag om syvseter turene og Ekeberg. Vi
gleder oss til nok en koselig medlemskveld på
BTM.

Tur til Hardanger 14. juni.
Helgen etter Vossarudl’n har initiativtaker Jarle
Herstad lagt opp til at glade BVK’ere kan ta
turen til Norheimsund via en panoramisk
reiserute som det vil bli mer detaljer om senere.
Vi skal bl.a. få stille ut bilene våre i
Norheimsund sentrum, samt at vi skal treffe folk
og biler fra Kvam Veteranvogn Klubb.
Jarle har booket 32 rom på Sandven Hotel til
lørdag 14. juni. Det koster kr. 1.050,- pr. person
i dobbeltrom og inkluderer middag og frokost
neste dag. Kun middag kr. 400,- pr. pers. Pga.
bookingen trenger vi å få vite allerede nå hvem
som kan tenke seg å bli med på denne turen.
Interesserte kan melde seg på hos Jarle Herstad
på tlf. 55910161.

kvelden, men Richard har spurt mange, og
samtlige har sagt nei! Hva er dette damer? Er vi
menn så farlige? Vi blir jo SÅ glade bare noen
sier noen få ord til oss!! Vi har et håp om at
noen står opp og er sitt ansvar bevisst, men det
kan du lese om i neste spalte.
Medlemsmøtet trakk i alle fall ca 50 voksne og
én baby (!) på denne kalde desember dagen.
Babyen? Jo da, det var Eric Rundhovde som
stolt var innom med sin håpefulle og viste frem.
Ungen tenkte sikkert: ”OK! Så dette er
galehuset!”
Vel, en hyggelig kveld som heldigvis er blitt en
fin tradisjon i BVK.

Referat fra BVK Julebord 2007:

Lørdag 15.12.07 var endelig kvelden kommet
for BVKs julebord på Kommandantboligen på
Laksevåg. 72 festkledde og feststemte deltakere
ankom sånn ca rundt kl. 19, og kl. 19:30 ble vi
ringt inn til bordet av viseverten vår, vår egen
Thor Stigen som også i år hadde tatt på seg
oppgaven å lede oss trygt igjennom bordsetet.
Vi fikk som vanlig høre en blanding av fakta og
vitser og spiste og koste oss påspedd med
diverse allsanger akkompagnert av vårt faste
Referat fra medlemsmøtet i BVK
orkester: Trionor fra Norheimsund. Etter to
tirsdag 11.12.07 kl.19.00 på BTM:
herlige omganger med pinnekjøtt (eller ribbe) så
Som vanlig i desember, så var det såkalt
var det tid for Formannens tale. Formann Lars
”julemøte” eller ”kozemøte” som sekretæren
Olav Lofthus tok oss igjennom året med BVK,
pleier å kalle det. Ute var det skikkelig kaldt og og det var ikke lite aktiviteter som har vært i
da blir det ofte ekstra koselig inne i varmen. Og 2007. Han fikk oss også til å tenke på de to som
spesielt når det er dekket på med julebrød med dessverre forlot oss så brått i sommer: Tore
hvit- og brunost, pepperkaker og mandarin samt Lystrup og Ronny Romslo. Utstillingen ble
varm sjokolade. Stor takk til Britt Nilssen som selvfølgelig også nevnt og her kunne han
stilte opp for sin mann Arild som ikke kunne
presentere vår velgjører fra Auto 23, Morten
komme denne kvelden. Britt ordnet opp med
Fredriksen med partner Kate Vidme, da disse
panne og sjokolade og lagde en gedigen porsjon
med sjokolade. Formannen ønsket velkommen
til julemøtet og hadde for engangs skyld ikke så
mye å si men håpet at medlemmene ville kose
seg denne kvelden, både med prat og med
bildene som rullet på lerretet. Her var bilder fra
alle årets aktiviteter. Å dømme etter lydnivået
etterpå så gikk praten livlig rundt bordene.
Richard Riim ba om ordet og uttrykte sin
fortvilelse over at han ikke fikk noen talere til
julebordet. Det hjalp, for sporenstraks meldt Jarl
Skauge seg til å ta ”Tale til damene”. Senere tok
Herman Brandt på seg oppgaven ”Takk for
maten”. Så da var det bare ”Tale til herrene”
Fornøyde BVK’ere på julebordet 2007.
igjen! Nå var det ikke så mange damer denne

var spesielt invitert til vårt julebord. Morten fikk
også overlevert et kort der det stod at han ble
gitt 2 års gratis medlemsskap i BVK som takk
for hjelp og støtte til utstillingen.
Etter en deilig riskrem med rød saus, var det tale

Thor Stigen deler ut blomster til Sissel Pira

for herrene. Den stod formannens kone, Sissel
Pira for. Tror nok hun traff et par spikere på
hodet med sin humoristiske beskrivelse av
veteranvogn mannen. Hun kunne bl.a. fortelle at
mennene som driver med slike gamle doninger,
har julaften mange ganger i året. For det dumper
stadig inn hentelapper fra Posten, og bæres ting
inn i garasjen. Så ingen av damene bør ha dårlig
samvittighet for å gå på shopping. Det kommer
ikke i nærheten av verdien på delene til disse
gamle kjøretøyene. Det ble stor applaus blant
damene da! Konklusjonen ble allikevel at
mennene var gode å ha og talen var en hyllest til
mannen. Den ble avsluttet med sang og skål for
mannen.
Jarl Skauge holdt så tale for damene. Enkelte av
oss lurte vel på om han leste opp av en
instruksjonsbok for en bil, men det var nok en
analogi til kvinnen. Talen ble avsluttet med den
sedvanlige sangen ”Dette skal være damenes
skål”!
Til slutt var det Herman Brandt sin tur å takke
for maten, og selvfølgelig med Herman følger
det alltid med noen vitser. Han er jo en mester i
det. Han påpekte også hvilke flotte lokaler vi var
i og fikk roset betjeningen.
Etter bordsetet var det et nytt bordsete!! Ja, da
var det tid for kaker, kaffe og avec for de som
ville ha det.
Så var det påtide å få bort noen av kaloriene
igjen, så da ble det dans med polynese som
oppstart. Siden Vigdis Sletten var dratt til New

York på juleshopping(!!!), så måtte vi finne en
ny partner til Ymer, slik at han kunne lede
polynesen. Alltid ivrige Bente Sørheim stilte
opp, og polynesen ble gjennomført med stil.
Så ble det danset og pratet resten av kvelden,
med unntak av at Formannen selvsagt måtte
spille sine to tradisjonelle låter: Mustang og
Guitar Boogie. Siden orkesteret manglet en
mann i år, så ble det anledning for ham å ”fylle
inn” på noen flere låter. Så ut til at han trivdes
der blant orkesteret.
Etter kl 00:00 var det blitt 16. desember, og
plutselig hadde Kari Ann og Herman Brandt
bryllupsdag. Det ble både sang og skål. Det ble
det også for Bente og Bård Sørheim som hadde
bryllupsdag 9. desember!
Kl. 01:30 var det ugjenkallelig slutt for
Julebordet 2007, og folk tok seg hjemover
mette, glade og kunne møte julen med fredfylt
sinn.

Turen med Barneklinikken 2008:
Da Color Line nå legger ned i Bergen blir en av
støttespillerne våre borte. Vi hadde gledet oss til
samme opplegget som i 2007 for Barneklinikken
i mai 2008.
Det som nå skjer er at to dager etter jeg fikk vite
dette, så tok jeg kontakt med Per Langhelle i
Stiftelsen som drifter skoleskipet Statsraad
Lehmkuhl. Jeg la frem planene og det er store
muligheter for at vi får til en tur på byfjorden,
men da må det bli den 18. mai. Dette er den
eneste dagen skipet ikke er på noen tur eller
opptatt på annen måte.
Jeg skal i møte med Langhelle i januar og
kommer da tilbake med mer info i
”Stabbesteinen”. Så intil videre, sett av dagen
etter dagen til kjøreoppdrag i BVK regi.
Per Fiksdal.

Mitt liv med bil og teknikk.
Jeg tror alle som kjenner meg vil si
at jeg har vært motor- gal hele
livet. Min fars store interesse var
motorbåten vi hadde fra 1948 til vi
mistet den i en brann på Strømme i
1984. I denne båten var det
montert en marinisert bilmotor fra
en Chrysler Imperial 1935. Det var
en rekke -åtter, sideventilert. Jeg
husker den gikk utrolig stille og
brukte noe uhorvelig med bensin.
Plymouth 1941
Denne motoren var i båten helt til
begynnelsen på 60-tallet.
Chrysler produkter når det var snakk om å bytte
Da viste den tydelig tegn på å være nærmest
utslitt. Så en dag sa min far at nå tror jeg vi må bil til han langt ut på 70-tallet kjøpte Volvo(!!!).
Jeg husker vi hadde en Plymouth fra 1941.
bytte motor i båten. Ja vel sa jeg, hva slags
Denne hadde reg. Nr. O-259 og det hadde og
motor vil du ha nå da? Ikke noe problem: Jeg
har lagret en make motor til den som er i båten. neste bil som var en Plymouth Suburban fra
1951. Den gangen måtte en jo ha kjøpetillatelse
Denne motoren hadde min far kjøpt fra en bil
det hadde vært brann i. Så da var det vel bare å for å kjøpe ny bil. Min far allierte seg med en
sjø-offiser som seilte i utenriksfart. Da kunne
heise opp den ”gamle” og ned med den nye!
Ikke fullt så enkelt nei. Etter mange års lagring han kjøpe bil uten kjøpetillatelse siden pengene
var tjent utenfor rikets grenser. Vi måtte vente 6
mnd før vi overtok Plymouthen. Speedometeret
på denne bilen var i miles så min far fikk
fabrikkert et lite gir som gjorde at speedometeret
viste km. Alt var vel og bra til vi skulle på ferie
til Danmark og en snartur til Tyskland. Noen
dager for avreise fjernet min far dette lille giret
og speedometeret viste igjen miles for det gikk
bare til 100 og han regnet med vi kanskje kom
til å kjøre i over 100km. Min mor var kjent for å
være ganske frisk bak rattet, men nå syntes hun
bilen skrek i dekkene i svingene. Min far ble litt
blek for han hadde ikke fortalt at nå viste
speedometeret miles!
ble toppen tatt av og ventiler slipt. Alt
mariniseringsutstyret måtte monteres over og før Neste bil ble og et Chrysler produkt: En
Plymouth Valiant fra 1961.
det ble motoren prøvekjørt i benk. En dag sa
min far at etter skolen måtte jeg komme til by’n
for motoren skulle prøvekjøres i
benk på fri eksos. Jeg husker et
forferdelig spetakkel og vi hadde
all stjerner i øynene og det sang
i ørene.
Denne begynnerhistorien er
bilrelatert siden begge motorene
var fra Chrysler Imperial. Det er
i grunnen ganske forunderlig at
jeg ikke ble frelst på
Amerikanske biler. Hos min far
ble det ikke diskutert annet enn

Hvor kommer Jaguar inn i bildet?
Igjen må jeg ha mine foreldre med i historien:
Året var enten høsten 1954 eller våren 1955. Jeg
gikk i første klasse på det som den gang het
Storetveit Skole (idag Paradis). Flesland flyplass
var fremdeles under bygging og skulle åpne
høsten 1955. Vi hadde besøk av en
forretningsforbindelse/venn fra England. Han
ankom med Leda tror jeg og hadde med sin
JAGUAR. Denne personen bodde hos oss på
Hop med sin Jaguar noen dager. En ettermiddag
ble den videre reiseruten med overnatting til
Oslo diskutert. Tenk dere om sa min mor: Du
må ta natt-toget til Oslo og bruke drosje der
inne. Så kommer du tilbake med natt-toget og
har en behagelig reise. Det var en glimrende ide
sa han og gav bilnøklene til Jaguaren til min
mor. Da kan du låne bilen min imens. De
nøklene tar jeg sa min far. Så hadde altså vi
Jaguar i nesten en uke og alle trodde at nå hadde
Brandt’en gått bananas.
Jeg vokste opp i det gamle huset rett bak og over
der vi bor nå. Troldhaugen har alltid vært en del
av livet mitt og i barndommen og ungdommen
var vi nysgjerrig på alle turistene.
På parkeringsplassen var det hele sommeren et
godt utvalg av biler fra fjern og nær. Jeg syklet
jevnlig til parkeringsplassen for å sjekke
bilmerker.
Her så jeg for første gang en Rolls Royce i
levende live.
Like etter at jeg tok sertifikat skulle min mor
bytte sin Renault Dauphine. Min bror og jeg var
veldig ivrige for å få henne til å kjøpe riktig bil.

Etter litt overtaling falt valget på Triumph
Herald. En veldig gøy bil, men noe skranglete.
Min bror og jeg fant fort ut at det gikk an å skru
av taket og når mine foreldre var på ferie gikk
taket av. En gang kom de hjem tidligere enn
beregnet og oppdaget at taket var skrudd av. Vi
skal ta det på med en gang sa min bror og jeg,
men min mor syntes det i grunnen ikke hastet
for hun hadde alltid ønsket seg en ”sportsbil”.
Når ble jeg bileier?

For meg som mange andre ble jeg først deleier i
en russebil . Jeg var russ i 1967 og vi fant en
1952 Folkevogn Kabriolet hos Kversøy på
Espeland. Dette var ikke akkurat en tradisjonell
russebil, men siden den hadde kalesje var
diskusjonen kort og handelen avgjort på
rekordtid. Vi ble sikkert lurt litt.
En av deltagerne på bilen bodde i nærheten av
Trætteberg som jobbet på Bilsakkyndige. Etter
litt forhandling skaffet han oss reg. nr. R-313.
Donald Duck sitt nummer. Denne bilen fikk jo
litt hard medfart så vi
klarte ikke å selge
bilen etter russetiden.
Ja, utrolig nok, den
endte i Rådalen.
Jeg dro til Canada i
1969 og her kom
barnelærdommen
frem for fullt. Jeg
kjøpte et Chrysler
produkt: en Valiant
1964, slant six, push
button automatic shift
modell som jeg
betalte 600 can.
Dollar for. Denne
gjorde nytten i de 3

årene jeg var der, men jeg oppdaget fort at en
Valiant var en bil for ”Little old ladies” og ikke
en man sjekket damer med.

Vintrene der borte er ganske harde så det første
som måtte skiftes var batteriet. Butikk-kjeden
Canadian Tire hadde alt du trengte til alle
amerikanske bilmerker, og det var meget
rimelig. Jeg kjøpte gode dekk for 17 can. Dollar.
En bekjent som hadde en AMX hadde to sett
felger til bakhjulene: Ett sett med dyre felger og
dyre dekk og ett sett med billige felger og billige
dekk. De billige dekkene ble brukt til ”Burning”
i helgen.

Ved hjemkomst i 1972 hadde min bror en 1958
VW som jeg til å begynne
med lånte en del for deretter
å kjøpe den, billig. Like før
jul det året var det giftermål
og vi hadde ”blåbæret” i 2 år.
Den ble da solgt, også billig,
til min tvillingsøster.
Min søster var sammen med
en som hadde en meget
spesiell bil: en BMW 502,
1961. Gamle bilen til Ewald

Galtung Døsvig. Hvis du noen gang skal selge
den bilen vil jeg ha beskjed sa jeg. Ikke lenge
etter kom meldingen og Kari Ann og jeg ble eier
av denne ”Barokkengel”. Bilen
hadde dessverre ikke original
motor. Den skulle ha en V-8, men
hadde en 6-syl. Motor med bare 72
hk. Det var i grunnen daffe greier.
Selger hadde en bil til som det var
meningen å restaurere. Jeg kjøpte
den som delebil for den hadde V-8
motor. Motor ble byttet, men
dessverre viste det seg at denne
motoren var ganske slitt. Litt flaks
skal man ha: Vi var på teknisk
museum i Oslo og da vi kom ut var
det lapp på bilen Vi måtte ta kontakt med
Christian Berthau som jobbet på museet.
Han Hadde en BMW 327 fra tidlig 50-tallet,
altså østtysk produsert. Han hadde og en ikke
komplett V-8 motor som jeg ble veldig
interessert i. Vi avtalte handel og noe senere dro
jeg tilbake og hentet motoren. Den så ikke ut i
det hele tatt så klok av skade besluttet jeg å
plukke helt ned for å få en førsteklasses motor.
Heldigvis var den i mye bedre stand enn det så
ut til først.
Ved å bruke begge motorene fikk jeg satt
sammen en motor som står i bilen i dag.
Bare som et lite sideblikk: Første flygerjobben
var å fly sjøfly her på vestlandet og det var ikke
alltid vi fløy rett frem (se bilde neste side).
SÅ DUKKET DET OPP EN JAGUAR.
I Svaneviksveien på Minde bodde nevøen til
Arne Bendiksen.
Han hadde en Jaguar 420 tilsalgs.
Prisforlangende var ikke mye så jeg lurte litt på
hva som var i veien. Bakhjulsopphenget virket
helt løst og overdriven virket ikke. Motorlyden
var ikke god:
rådebank!
Jeg torde ikke
fortelle Kari Ann at
det var mye i veien
med bilen, for det
var jo en nydelig
bil.
Vi bestemte oss for
å kjøpe bilen mens
vi var i bryllup til
Kari Ann sin

mulig å bytte ett og ett lager uten å
demontere motoren. Etterpå gikk den
som den skulle. Fra undersiden kunne
jeg se at denne bilen nok hadde levd et
hardt liv. Der var spor etter
sannsynligvis en utforkjøring.
Sønnene til Otto Joys som hadde vært
eier har nok behandlet bilen temmelig
hardt. Som kuriositet kan nevnes at
dette er bilen Sigfinn tok hjem fra
England til sin far i sin tid. I 1988
solgte jeg bilen og det sies at den er
her i distriktet under restaurering. Vi
har alle kjennskap til hvor lang tid det
kan ta.
kusine. Det var en liten pause mellom hovedrett
Av daglig-biler var jeg borti Citroen GS og
og dessert. Jeg løp til en telefon jeg hadde sett
Mitsubishi før jeg kjøpte BMW 520 i 1991, som
og kjøpte bilen før desserten ble servert. Dyrt
min sønn har overtatt. Her må jeg komme med
bryllup!
en liten advarsel: Når sønn eller datter
overtar en bil betyr det evig
garanti !!!!!

Bakakslingen ble demontert. Den hang bare
etter en gummipute, de tre andre var helt løs.
Diff. Sperren hadde låst seg så hele
differensialen ble
demontert. Jeg brukte
hele vinteren på dette.
Overdriven ble og
demontert. Den drives
av en trykkpumpe som
var ødelagt. Delene
fikk jeg laget på
maskinverkstedet i
Helikopterservice på
Forus. Rådebanken ble
reparert på den enkle
måten: Traversen foran
ble demontert og jeg
kunne ta ned bunnpannen. Jeg demonterte
veivtappene og etter beste evne målte jeg
tappene til å holde standard mål. Det var da

I 1988 dukket det opp en Rolls Royce
20/25 for salg her i distriktet. Verken
Kari Ann eller jeg fikk denne ut av
hodet, og jeg la inn et bud. Så reiste
jeg på jobb og skulle være vekke i to
uker. Jeg ringte hjem og Kari Ann
kunne berette at hun måtte høyne
budet siden en danske hadde lagt inn
bud. Hun fikk tilslaget og bilen var
hennes. Bilen var i god stand, men jeg måtte se
på bremser, hjuloppheng, startmotor og dynamo.
Det ble og spandert ny innmat i radiatoren og
topplokket er modifisert
til blyfri bensin.
Hva var drømmebilen
det året (1965) jeg tok
sertifikat? Jaguar Etype.
Jeg begynte for alvor å
følge med i Aftenposten
på utkikk etter en Etype. Dette var i 1990 så
det var ikke muig å
importere som
veteranbil. Det var en og annen til salgs. Jeg
hadde kontakt med en tilsalgs i Tønsberg, men
prisen var heller høy. Jeg spurte hvilket

oljetrykk den hadde på tomgang ved varm
motor. Da ble det stille. Til slutt fikk jeg halt ut
av selger at på tomgang var det omtrent ikke
oljetrykk på måleren. Utslitt motor og adjø sa
jeg.
Den neste jeg var i kontakt med hørtes atskillig
mer seriøs ut. Han oppga reg. nr. Til SN-.........
Det skulle vel aldri være Peter B. Namtvedt sin
bil. Jeg husket den fra 70 tallet. Hva skulle den
”gamle” mannen med en slik bil? Han var jo
nesten 50 år. Det var Namtvedt sin gamle bil
som var tilsalgs. Selvfølgelig måtte denne bilen
tilbake til Bergen.
En stund etter bilen var ankommet Hop tok jeg
turen til Namtvedts bolig. Han ble veldig glad
for at bilen var tilbake i Bergen og nå har
hjemsted ikke langt fra opprinnelig adresse.
Jeg var ikke lite stolt når jeg kjørte rundt med Etypen de første årene. Det var ingen andre Etyper nærmere enn en dagsreise unna, så jeg var
stort sett alene om å kjøre en slik bil. Men:
If you don’t have the proper tools or the proper
know-how, you will soon hang yourself. Sånn er
det å ha Jaguar E-type .
Jeg har ved tidligere anledninger redegjort for
en del av arbeidet som er gjort med bilen. Mye
kommer inn under vanlig vedlikehold av en bil
av denne årgang, men jeg vil nevne viktigheten
av å ha riktig kjølevæske. For noen år siden fikk
jeg problemer med topplokket. Det var korrodert
istykker fra innsiden og jeg mistenker slurv med
frostvæsken som er korrosjonshindrende. Pass

på!!!
Sommeren 2005 skulle
jeg jobbe en uke i Bodø.
Helikopterservice
betjente da flyruten
mellom Bodø og Værøy
med Sikorsky S-61.
Valget av
transportmiddel mellom
Hop og Bodø falt på Etype. Jeg kjørte ikke
korteste vei, men via
Gol, Røros, Stjørdal, så
E-6 til Bodø.
Returen gikk via ferge
til Lofoten og tibake til
Hamsun’s rike. Jeg
fulgte ytre veien sørover
til Trondheim.
Herfra tok jeg retning
mot Molde og Åndalsnes, Trollstigen, Geiranger
og hjem.
Jeg hadde noen problemer på turen med clutch
og to spiler i hjulene røk. Ikke mer problemer
enn at jeg fikk nye venner. Dette er en tur å
anbefale for de som ikke har vært på de trakter.

Uventet slutt på formelen. !Så rotet jeg meg bort
i en BUICK. Det skal bli bil av det, en dag. Da
jeg ankom med haugen med deler la jeg det i
garasjen under huset. Kommentaren jeg fikk
var: Har du gitt penger for det der? Ja jeg ga
penger for det der!!
Til slutt: Jeg er litt shizofren når det gjelder bil.
BMW eller JAGUAR? Svar: BMW til daglig og
JAGUAR til best.
HERMAN.

FORMANNEN HAR ORDET
Vi skriver et nytt år! Velkommen til 2008! Som
årene går! Født på tampen av femtitallet og
oppvokst på 60 og 70 tallet så husker jeg godt
romanen 1984 av George Orwell. Den med
”Storebror ser deg”! Noe av det har nok blitt
sant men heldigvis er det også noen som passer
på at det ikke går helt av hengslene. Men det
jeg husker best er at ”det er jo leeenge til 1984”!
Og til år 2000, det er jo en evighet! Tja, og her
er vi 8 år inn i 2000 tallet. En ting som er sikkert
er at interessen for gamle biler den avtar i alle
fall ikke. Når jeg skriver dette er vi 391
medlemmer i BVK! Hvem ville trodd det for
noen år siden? I alle fall ikke de som startet
klubben i sin tid, for da hadde ikke den loven
om 2/3 dels flertall av alle klubbens
medlemmer for å få endret en vedtekt vært der.
Man trodde vel neppe at det skulle bli flere enn
at man kunne ”holde kontroll på dem” ved å
ringe el.l. Men slik klubben har utviklet seg, så
ville nok det være vanskelig.
Samtidig som det store medlemstallet er
positivt, så er det jo også et faktum at hvis alle
medlemmene skulle komme på neste
medlemsmøte, så ville vi få et problem.
Luksusproblem, ja, men uansett et problem. Vi
ser jo også at vi er i ferd med å vokse ut av
”Lygar rommet” der det stiller ca. 15 mennesker
nesten hver eneste tirsdags kveld. Styret har
derfor begynt å se på muligheter for å kanskje
kunne avhjelpe litt både på medlemsmøtene,
men aller fremst for ”Lygar kveldene”, eller
Åpent Hus som det heter. Vi vil forsøke å få et
nytt lokale på Bergen Tekniske Museum, som er
større og kan muligens deles inn i både en
oppholds del og en lager del. I tillegg kan det
pga. lokasjonen, kanskje brukes til
avlastningslokale for medlemsmøtene. Det var
dette jeg nevnte i november rundskrivet som en
sak vi ville muligens bruke en del penger på.
Nok om det, da ingenting er avklart.
Rundskrivet nevnte jeg. Den observante vil
kanskje ha lagt merke til at vi har skiftet navn på
det! Vi har i lengre tid gått og lurt på om vi
skulle kalle bladet for noe annet enn Rundskriv,
men så på Julemøtet kom vårt medlem Arne
Holme med et forslag: ”Hva med å vekke til live
den gamle tittelen ”Stabbesteinen” igjen”? Ideen
var ikke dum og etter litt diskusjon på styremøte
den 19. desember, bestemte vi oss for å vekke

”Stabbesteinen”
fra sin Tornerose
søvn. Vi hører
gjerne fra dere
medlemmer hva
dere synes. Var
det bra, eller
dumt?
2008 vil også bli
et år med en del
aktiviteter, der
den største for
oss vil bli å arrangere Vestlandstreffet.
Komiteen er i gang, og opplegget ser bra ut så
langt. De første informasjonene vil begynne å
dryppe litt ut i januar, men vi har vel allerede
sagt at det vil gå av stabelen 9. august. Så hold
av den helgen!
Som det står på side 2 i dette skriv, så vil vi
forsøke oss på en Hardangertur i år også. Tror
dette kan bli en fin tur, og jeg er personlig
spesielt glad for at den kom opp, for jeg kan
ikke delta på Vossarudl’n som går helgen før.
Ellers blir det jo Vårmønstring i år også, og
denne gang på Kristi Himmelfartsdag igjen, til
tross for at den i år kolliderer med 1. mai!!! Så
stå på i garasjen (ta deg en ”liten tur i garasjen”
ref. talen til herrene under julebordet) og sørg
for at du kan delta i årets spennende sesong med
BVK. Happy mekking!
Lars Olav Lofthus
Formann

Nye medlemmer: Vi vil denne måneden
ønske Rune Johannessen og Steinar Jensen
velkommen som medlemmer i BVK.

Sekretæren/
Redaktøren: Jeg

Minne fra utstillingen:

vil ønske dere alle et
riktig Godt Nytt År.
Har dere noe på
hjertet så hint
sekretæren.
Mange medlemmer er
flinke til å inkludere meg i ting og tang og noen
sender meg tips og historier jeg kan bruke i
rundskrivet. Dette setter jeg stor pris på for det
er ikke så enkelt å finne egnet stoff til å fylle
sidene med. Det skal jo være litt interessant også

Det er ikke Hr. Nilssen som ligger på bordet.
Han er observert oppegående etter utstillingen i
september!
Det Britt gjør er å sette sammen figuren som sto
utenfor Arild sin DeSoto i Drosjeuniform. Så for
all del ikke feiltolk smilet til Britt, for hun er i
godt humør her!
Per Fiksdal.

Sekretær: Sissel Margrethe Romslo
Blom 5286 Haus Mob 95916829
Email: simaro@online.no
Også denne gang fyller vi på med litt bilder
for å minnes våre hyggelige aktiviteter i 2007.

Fra turen over Røldalsfjellet. Foto: Kjell Røen.

Fra 17. mai på Veteranstasjonen.

Fra Ulven markedet v/Os Skysslag.

Returadresse:
Bergen Veteranvogn – Klubb
Postboks 929 sentrum

Web adresse: http://bvk.lmk.no

Med drømmer om vår og fint vær på Vårmønstringen!

