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Stabbesteinen
Organ for Bergen Veteranvogn—Klubb. Nr. 6 — 2008
Neste medlemsmøte: NB!!! Grillpartyet må sommeren.
flyttes til ettersommeren. Foreløpig dato er satt Vi holder av noen rom til tidlig juni til
til 12.08 08. Det blir derfor ikke noe offisielt
etternølere men vær rask om du skal
medlemsmøte i juni. Vi møtes på BTM tirsdag
ha overnatting.

10. juni og kl.19.00 kjører vi en tur til kaien
ved kafé Ole Bull om Fanafjellet om været er
fint. Ta med picnickurv med kaffe og noe attåt BVK tur til Sandven Hotell: Vi samles
lørdag 14. juni på Esso-stasjonen i Skjoldskiftet
eller kjøp på kafeen. Regner det blir det som
og tar avgang herfra til Hatvik kl. 09.30. Fergen
vanlig samling på ”Lygarrommet” på BTM.
går kl.10.35 fra Hatvik.
VESTLANDSTREFFET 9. AUGUST På Venjaneset samler vi oss på fergekaien og
OBS! OBS! Fristen for å melde seg på drar i samlet flokk til Skjørsand hvor vi parkerer

er nå egentlig gått ut (14. mai), men
da vi vet at det er flere som ønsker å
melde seg på så HASTER det nå for
deg å gjøre det!! Så raska på!
Førstemann til mølla osv. Påmelding
skjer til Kjell Røen, tlf. 48 18 77 16
eller e-mail: kroeen@online.no
Dette blir et kjempeløp med lunsj i
museet til Anton Drønen og kjøring
på artige veitraseer. Festmiddag på
Solstrand Fjord Hotell. En perle om
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seg deilige langpannekaker og vi riktig storkoste
oss i solen og pratet gikk høylytt. BVK hadde i
samarbeid med Ford laget en markering for TFordens 100 års jubileum. Et stort banner var
spent over de gamle bilene. Det ble ny
publikumsrekord og BVK hadde ny rekord på
Referat fra forrige medlemsmøte:
sin stand. Det
ble litt mer
overskyet etter
hvert men
regnet holdt seg
unna til
mønstringens
siste time. Da
kom det litt
småregn så de
fleste dro opp
kalesjen. Det
ble litt salg av
rekvisitter og
BVK fikk tre
nye
medlemmer.
Det er kjekt at
folk
legger
merke
til
at
vi
har
en
fantastisk klubb
Torsdag 01.05.07 var alt klart til det store
der
det
er
rom
for
alle.
Stor
takk
til
de som tok
vårsleppet her vest. Vårmønstringen på
Lagunen. Det nydelige været lurte medlemmene sin tørn med å stille som vakter og til de som
tidlig opp av sengen og vi talte på det meste 84 sørget for at BVK medlemmene fikk fylt magen
biler på BVK sin stand. Alt fra gamle klassikere med deilige pølser og nytrukket kaffe samt
medbrakte kaker. Det er ikke vanskelig å få til
til nyere flak skinte om kapp med solen og
publikum kunne speile seg i glansen av nypolert noe når alle er så samarbeidsvillige.
lakk. Medlemmene tok sin tørn med billettsalg
og det var en fryd å se hvordan enkelte
medlemmer gikk inn for
oppgaven med liv og
lyst. Sigurd Bruvoll
dirigerte publikum og
utstillingsbiler som om
han aldri hadde gjort
annet. Hadde
Trafikkpolitiet sett den
besluttsomme mannen
hadde de headhuntet han
på flekken. Han hadde
slik galant gestikulering
at alle lystret med en
gang.
Ved teltet fyrte Kjartan
Meyer og sekretæren i
gang med pølsetrekking
og kaffetrakting. Flere
medlemmer hadde med
tett i tett på den gamle kaien og bringer med oss
vår picnic-kurv med mat og drikke samt bord og
stoler til Vigdis og Ymer Sletten sin nyoppførte
”hacienda” hvor vi inntar vår lunsj.
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oss med kaffe avec inne i baren og satt og
småpratet og vitset til midnatt. Da var de fleste
vår eminente reiseleder og sjåfør Richard Riim tørnet utslitt i seng.
opp turbussen i Bergen og plukket opp 24 BVK Neste morgen etter en deilig frokost kjørte vi
videre til Gardermoen for å ta en titt på
medlemmer langs veien til Arna. Deretter bar
Forsvarets flymuseum. Richard Riim hadde
turen over fjellet med de nødvendige innlagde
pauser underveis.
Stemningen i bussen var som
vanlig god. De som hadde
håp om å få sove på turen
kunne bare glemme det, for
vitsene og latterbølgene
ljomet ustanselig gjennom
bussen. Så det var bare å gi
seg hen og le med. Først i
05.00 tiden ble det såpass
rolig i baksetet at noen fikk
sett Ole Lukkøye før vi
stoppet på Oslo S og slapp
av noen passasjerer.
Vi ankom markedet før kl.06
og noen hoppet ut med en
gang og for lystig av gårde
med sekken for å grafse til
seg eventuelle godbiter.
Andre roet seg til bussen var parkert og de
spadd ut boss og skitt av bussen og det var
hadde fått i seg en skive og en kopp kaffe. Solen
herlig å kunne ta skoene av. Det ble vel bløtt på
sto opp og kastet en spesiell glans og
Ekeberg på slutten av dagen.
kjøpshumør over markedet. Folk storkoste seg
På Gardermoen ble vi tatt imot av BVK medlem
og saumfor bordene og kassene under etter
Herman Brandt og en kamerat. Herman guidet
rariteter og bildeler. Kl.12.00 var Kjartan Meyer
oss gjennom utstillingen godt supplert av Lars
og sekretæren klar med lunsjen. BVK
Hille, kameraten og Knut Helbekkmo. Det var
medlemmene gikk etter pølselukten og hev
en interessant utstilling. Flere av flyene var helt
innpå pølser i brød og lomper og koste seg
med kaffe i solen. Dagens bytte ble diskutert
og tips ble utvekslet hvor man kunne finne det
og det. Bagasjerommene på bussen begynte å
fylles opp og i 16.00 tiden hadde vi avtalt å
kjøre til hotellet. Sjåføren hadde opptelling og
fyrte i gang bussen, men nei! Den kom ikke av
flekken. Etter noen forsøk meldte vi pass og
Richard gikk for å be om assistanse. Guttene
festet slepestropper og prøvde å dra bussen løs
mens noen slanget seg og slappet av. Endelig
kom hjelpen. En svær traktor klarte å dra oss
ut på veien slik at vi kunne kjøre videre til
Skjetten og ta inn på det artige hotellet
”Kasjotten”. Dette har tidligere vært et fengsel
men har de siste 20 årene fungert som et
koselig hotell. Forrett, middag og dessert
smakte fortreffelig og under middagen leste
kokka opp fengselets historie. Etterpå koste vi

Referat fra BVK tur til
Ekebergmarkedet: Fredag kl.20.30 startet
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Mange sier de ikke kan reise
på denne turen for de får ikke
sove, men sove kan de nå
gjøre resten av året. Vi som
tar denne bussturen storkoser
oss og vi vil også i år få takke
sjåfør og turansvarlig Richard
Riim for utmerket kjøring og
turopplegg.

Hardanger Båtfestival:
De har 10 års jubileum helgen
21-22.06.08 kl.10.00 -18.00
( kl.11.00-16.00)og inviterer
BVK til å komme inn å stille
ut biler på bussholdeplassen
for Sandven Hotell. CMB –
Classiske Motorbåter fra
unike og det var enorme og kompliserte motorer Bergen stiller med mange båter. Det er mulighet
som drev de.
for overnatting. Se på nett på: www.trebaat.no.
Etterpå koste vi oss med kaffe og vafler i kafeen Kontakt Hans Jørgen Andersen på e-mail:
og Richard Riim takket Herman Brandt for god hj-ander@online.no mob 41161187 (95090193)
guiding og overrakte han en oppdatering på de Nye medlemmer: Denne måneden vil vi
restaurerte flyene.
ønske Helge Olsnes, May–Elin Limevåg
og Tom Schistad velkommen som
medlemmer i BVK. Følg med i
medlemsbladet og i BT under
veteranbiler og meld deg på treff og
arrangement fremover. På denne måten
kommer du lett i kontakt med andre
medlemmer.

Annonser: 1) Hvem hadde bil nr 288
på BVK sin stand på Vårmønstringen
01.05.08.? Denne bilen vant prisen for
beste veteranbil. Vedkommende må ta
kontakt med Roald Stig Jørgensen for å
motta premien.
2) (Leyland) Princess 1800 HL 1976 mod.
selges for dødsbo. Kjørt 78.800, teknisk god og
innredning meget fin.
Registrert, men ikke kjørt på en del år. Siste EUkontroll 2002 med ubetydelige mangler.
Har stått lagret noen år, siste tiden ute, og har en
del utvendig rust. Meget godt utgangspunkt for
interesserte. Står i Sunnhordland. Selges rimelig,
evt. bud.
Bilder kan sendes på mail.
Kontakt: Egil Aadland, 908 30 658 eller
egil@aadland.no

Vi vinket farvel til Herman og satte kursen mot
Krøderen Kro for en deilig middag på terrassen.
Det er ikke farlig å være på tur når det finnes
slike fantastiske kafeer langs ruten.
De hadde deilig jægergryte og herlige kjøttkaker
på menyen og porsjonene var så store at det var
med nød og neppe man klarte å skrape
tallerkenen.
Det var herlig å sitte der å mimre og nyte
nytrukket kaffe i solen før vi entret bussen for
siste etappe.
4

nok gjort mer utav dette men publikum elsker
disse gamle sliterne. Etterpå kjørte vi bort til
Veteranstasjonen i Lars Hilles
gate. De inviterer alltid til kaffe
og spekemat etter prosesjonen
og har stadig nye prosjekter på
gang som de presenterer for oss
under sammenkomsten i
kjelleren. Stor takk til disse
pensjonistene og deres
ektefeller som alltid er like
positive og imøtekommende.
De lager det alltid så koselig til
og viser at de setter stor pris på
det gode samarbeidet de har
med BVK.
Det er viktig at vi samarbeider
og lager et levende kulturbilde i
byen.

17.mai 2008: Det ble en strålende dag med
landets beste vær i følge meterologene.

Arild Nilssen poserer foran bilene våre og NAF bilen.

Eric Rundhovde med sin datter. Se også bilde av
Eric i neste artikkel og sammenlign utseende!!!

Arild Nilssen lånte ut sin Opel Blitz til Griegakademiet med Tore
Hovland som sjåfør.

BVK’erne samlet seg på kaien rett overfor
Norges Sildesalslag. Der koste vi oss i
solen og gratulerte hverandre med
dagen. Vi hadde bare fått 3 kjøreløyver i
år og disse ble fordelt på Ymer Sletten i
Studebaker President 1930, Herman
Brandt i Kari Ann Brandts Rolls Royce
20/25 1934 mod og sekretær Sissel M
Romslo i Opel Super Six 1937 mod Vi
måtte gå uten BVKs fane for man fant
ikke bandolæret men vi hengte BVKs
logo på dørsidene. Det ble likevel en
strålende parademarsj gjennom byen.
Bilene først og BVK medlemmer som
gikk i prosesjonen etter bilene. Vi kunne
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I fall det var i mi, so må me ha kjørt med
prøveskilt. Ikkje utenkeleg det.

Min Bilhistorie : EIN LÅNGHÅRA
AMCARENTUSIAST.

Eg var svært huga på ein bil med vengjer – og
neste bil vart innkjøpt i september 1979, ein
Dodge Seneca 1961 modell. Bilen vart kjøpt i
Haugesund av ein kar som hadde vore på rangel
ei stund!! For ein bil! Skikkeleg odde raggarbil med skilt! Me køyrde på dans med 8 i bilen. (Eg
var ikkje sjåfør). Pungen var slunken for ein
fattig student og skilta vart etter mykje
parlamentering svært motviljug klipte av
lensmann Mjølkeråen grunna manglande
forsikring. Bilen er enno i klubben og eigd av
Anton Drønen. Bilen er om mogeleg endå meir
odde i dag enn då..

Ola Borge har –
som slektning,
ven og veteranbil
-entusiast
utfordra meg til å
skrive om mi
fortid som
långhåra
amcarentusiast.
Eigentleg har eg
alltid vore ein
veteranbilentusiast, men
kring 1980 gjekk
det mest i
Amcars.
Det heile starta i
Joda folkens: Møt Eric Rundhovde
1976.
Eg var 16
anno ca. 1980!
år. Då kjøpte eg
Sverre Kallekleiv sin Opel P4 varevogn 1939
modell for ein symbolsk sum. (kr 0,-) Bilen
gjekk ikkje – og kom aldri til å gå i mi eigartid.
Ein var for ukunnig, den gong som no. Bilen
hadde eg til ca 1985/87.

Same hausten byrja den långhåra å studera
matematikk ved universitetet i Bergen. Der traff
han ein annan veteranbilentusiast; Narve
Nordanger. Frå våren 1980 og utetter hadde me
mange artige oppdagelsesreiser land og strand
rundt for å sjå på gamalt drit. Eg laga til og med
eit kartotek over gamle bilvrak som stod rundt
omkring i landet. Diverre kan eg ikkje finna
kartoteket igjen, men eg har det einkvan stad.
Høsten 1980 tok eg og nokre andre karar
initiativ til å skipa Osterøy Amcarklubb.
Klubben hadde årlege treff ved Herlandsvatnet,
Fotlandsvåg. Teltliv med mykje moro. Me
hadde også felles turar til treff andre stader i
landet, mellom anna til Seljord.
I 1980 gjekk eg med fleire saman med nokre
Bergensarar som leigde Holsen
metalvarefabrikk på Hjelvik, Osterøy. Målet var
– etter entusiastisk lesnad av
fantasirestaureringar i bladet Amcar – å
rundvøla Senecaen. Eg gjekk i same fella som
mange andre. Bilen vart demontert – og det var
vanskeleg å setja han i hop att. I motsetnad til
noverande varamedlem i BVK Levi Vatle som
klarte det med sin 1954 Ford Customline.

Opel P4 varevogn

Den neste bilen eg kjøpte var ein skikkeleg
amcar; Plymouth Savoy 4 dørs sedan, 1963
modell. Det var sumaren 1978. Bilen vart
seinare seld til ein kar på Votlo, Rune
Mostraum. Og deretter til Petrusen – som
VETERANBILENTUSIAST FRÅ
VALESTRAND fekk skilt på han. Me var med
bilen på Amcartreff i Haugesund. Eg kan ikkje
hugsa om det var i mi eller i Petrusen si eigartid.

Men eg måtte då ha ein bil med skilt. Interessa
hadde no teke retning mot dei 8 amerikanske
bilmerka som forvann etter krigen. Det kom ein
Henry J 1953 for sal i Haugesund hausten 1980
– og den kjøpte eg. Eg bruka bilen som bruksbil
fram til 1982/83 – og det var mange av mine
medtraffikantar som undra seg over bilen.
6

Melde meg og inn i
Kaiser Frazer Owners
Club. Me var tre
medlemmer i Noreg; eg
Narve og ein hyggeleg
lege i Asker. (Hugsar
diverre ikkje navnet på
han i farten)
Henryen var med på eit
amcartreff i Øystese
(1981?). Men fall litt
gjennom mot dei store
blanke dollarglisa der.
Henry J

Henryen var på Osterøy
til om lag år 2000, då
han vart selt til eit av medlemmene i Eight
Amcars Club.

veteranbilar til; Ford 1937, Buick 1930 og
Plymouth 1934. Ein eldgamal Europear hadde
vore kjekt…

I 1983 kjøpte eg ein Plymouth Valiant 1965
modell med automat. Den vart seld vidare
ganske snart.

Eg utfordrar Jens Petter Hope som sikkert også
har vore ein långhåra amcarentusiast…Han har
sikkert mykje å fortelja…

Så kjøpte eg i 1984 ein Dodge 1970 modell(?)
meiner det var Polara som eg hadde eit par års
tid.
Garasjeprosjektet på Hjelvik tok
slutt 1983/84. Eg tok då over
1956 Ford Customline ,i deler
mot å få han vekk.

Helsing Eric Albert Rundhovde.

Eg skifta frå å studera
matematikk til jus hausten 1980.
I 1985 var eg ferdig med
studiane– og hadde fått meg
kjæreste. Det var opphøyrsal i
1984-87. Senecaen, Henryen,
Opelen og Customlinen var
enten seld eller gjeve vekk.
Lagringsplass var vanskeleg og
pengane eg tente gjekk til andre
føremål. I ettertid ser at eg
med sin grønne Studebaker i et litt stressende øyblikk; Uten bremser!
skulle ha halde hardare på nokre Eric
(og uten skjorte!!)
av desse bilane.
Ryktebørsen : Det ryktes at Kjartan Meyer
Men veteranbilinteressa til den eingong långhåra som er blitt helt ”Anglofil” har kjøpt enda en
veteranbilentusiasten var ikkje daud. Eg hadde kabriolet. Dette skal være en Austin. Han skal i
alt i 1988 hug til å kjøpa meg ein, men det gjekk ”mangel” på garasjeplass ha videresolgt
faktisk heile 10 år før eg kjøpte meg veteranbil. Cadillacen han kjøpte fra Sandven Hotell til et
Det vart ein Studebaker Champion Starlite
annet BVK medlem. Denne brukte ”Olga” som
Coupe 1950 modell. Sidan har det vorte tre
telefonterror. (Olga er en papegøye!)
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Samnanger kulturhistoriske senter tar Anton får det til.
Mange rister nok på hodet og sier ”Galskap”
form: Samnanger er i ferd

men jeg tror dette blir et veldig interessant
museum som vil få anerkjennelse etter hvert.
Da BVK var på besøk hjemme hos Anton ved
en tidligere anledning var de mannlige
medlemmene dritmisunnelig på Anton for han
hadde slikt kult salongbord Et skikkelig fett
dekk med kromma felg og en glassplate over.
For en forståelsesfull kone!!! Det er som Anton
sier: ”Uten Siris støtte kunne jeg ikke kjørt i
gang med dette!”
Vi ønsker Anton og Siri lykke til med arbeidet
videre og gleder oss til å besøke ”museet” under
Vestlandstreffet 2008.
OBS! Det ser ut til å bli dugnad et par ganger til
hos Anton: Dagene som er foreslått er
onsdagene 18. og 25. juni. For mer info kontakt
nestformann Herman Brandt på tlf. 90593448.

med å få noe som ingen andre
har. En slags
opplevingsutstilling med
hovedvekt på 50- og 60 tallet.
Anton Kåre Drønen
gjennomfører nå det som
mange kanskje bare fantaserer
om men aldri tør å
gjennomføre.
I 2007 kjøpte han Frøland
skole i Samnanger for å bruke
den til å lage en utstilling av
bilene sine samt annet han har samlet fra denne
tidsepoken.
Han har siden i høst jobbet alle ledige timer med
dette prosjektet og BVK medlemmer har bidratt
litt med dugnad siden vi skal ha lunsjen til
Vestlandstreffet 2008 på denne skolen til Anton.

VossaRudln: De som venter med å
reise til Voss til lørdag morgen må stå
tidlig opp og samle seg på Trengereid
for avkjøring derfra kl.08.00. Det er
godt å kjøre sammen om problem
skulle oppstå og så viser vi Vossingene
at her kommer VI når vi cruiser inn på
utstillingsplassen fremfor Fleicher
Hotell.

50 år: BVK vil gratulere vår
enestående pølsekoker Kjartan Meyer
som fylte 50 år den 27.04.08. Kjartan
stiller alltid opp og metter sultne
BVKere på Vårmønstringen og
Ekebergmarkedet. Han har også vært en
utmerket turarrangør på flere
Englandsturer og guidet oss trygt rundt.

En av Antons biler: Packard 400, 1951.

Kjelleretasjen er ved god hjelp av Otto Knutsen
blitt utstillingslokale for 13-14 veteranbiler. Han
vil også sette av plass til Samnangers gamle
brannbil. En Willys.
Rundt omkring blir det plassert tidsriktig
tilbehør. Bensinpumper, mopeder, barnevogner,
sykler etc.
I andre etasje vil det bli en Samnangerutstilling
som Samnanger Historielag har ansvar for. Han
vil lage en tidsriktig stue fra denne epoken og en
kafé med jukebox er jo selvsagt. Planene er
mange og ideene gode og dette er en mann for
sine ord. Dette prosjektet er gjennomførbart og

Invitasjon til Firdaløpet 2008
Dato: 21. juni 2008.
Oppstilling av bilene ved Biltema i Førde kl.
09:30. Start kl. 11:00.
Startkontigent kr. 200,- innen 7. juni. Etter 7.
juni kr 250,- Lunsj kr 65.– pr. person.
For mer info og evnt. påmelding, kontakt:
Sunnfjord Veteranvognklubb v/Kurt HellenesTlf. 95 23 62 32
E-mail: kurt@biltreff.no
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fra kai i et nydelig vær og kaptein Marcus Seidl
Tur med Barneklinikken: (eller):
VETERANBILER OG SJØRØVERE satte kursen vestover byfjorden. Da vi kom

utenfor Nordnespynten kom Bergen Brannvesen
sin båt Sjøsprøyt 2 og fulgte oss et stykke,
og laget fontener med vannkanonene, som
er en tradisjon når VIP personer seiler ut
fra Bergen. VIP personene denne gang var
selvfølgelig barna, som satte stor pris på å
få se brannvesenets båt bruke
vannkanonene på nært hold. Barna hadde
for anledningen kledd seg ut som
sjørøvere, og sammen med foreldrene som
også hadde sjørøverklær så blir dette noe
som de kommer til å huske lenge. Etter at
pølser og drikke var inntatt la kapteinen
kursen tilbake til byen Da fikk barna lov til
å styre Statsraaden, selvfølgelig med hjelp
fra det erfarne mannskapet som tok den ene
etter den andre på armen og foreldrene
fotograferte i tur og orden, Så her var også
mannskapet medspillere i at dette ble en
opplevelse for barna . Da
vi la til kai kl 15:00 ble vi
møtt av politiet i Bergen,
med 4 patruljer, for de
hadde fått nyss om at det
kom sjørøvere til Bergen,
og dette måtte
kontrolleres. Jeg må jo
innrømme at både
Brannvesen og Politi var
spurt på forhånd og stilte
velvillig opp på BVKs
arrangement. Politiet
hadde tatt ut den gamle
VW politibil som de brukte på kaien. Hvert barn

Tekst: Per Fiksdal

Dette er fra den årlige turen Bergen
Veteranvogn Klubb (BVK) har for barna fra
barneklinikken
Haukeland Sykehus. I år
var det 70 barn, og
sammen med foresatte
utgjorde det totale antall
rundt 120 personer. Da
vi spurte direktør Per
Langhelle i Stiftelsen
Skoleskipet Statsraad
Lehmkuhl om å få låne
skipet til et
sjørøvercruice for barna,
i skjærgården, var svaret
et klart JA! Han fant
med en gang den eneste ledige dagen som var
18 mai. Så var det å snakke med noen
sponsorer for mat og drikke på turen.
De som stilte opp var StatoilHydro v/
Elin Vie med kr.5000.- i bunkers til
skipet. Brakstad Eftf. a/s i Godvik
med hotdog pølser, Hansa Borg
bryggeri v/Karin Berland med drikke,
Rema 1000 på Laksevåg senter v/
inneh. Møyfrid Tysdal med pølsebrød
og det som følger med. Og Bergen
Havnevesen v/Frode Sagmo som ga
oss tillatelse til å parkere bilene våre
inne på kaiområdet. Søndag 18 mai
var vi 30 veteranbiler som hentet barn
og foreldre på barneklinikken og
kjørte ned til seilskipet. Kl 11:00 la vi
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”Stabbesteinen ” kom sikkert ut i juli 1983 og
omhandlet månedene april, mai og juni. Det står
i referatet fra 17. mai at de hadde fått 10
kjøreløyver men bare 8 biler var klare til
prosesjonen. Det står også en artig artikkel om
hvilke valg man skal ta når man står overfor en
restaurering. Skal man ta en totalrestaurering
eller en lettere oppussing? Dette tema er like
aktuelt i dag. Det er mange som går i denne
fellen. Videre er det eldre reklame og ellers likt
den oppbyggingen bladet har fått i dag.
og noen voksne fikk et kort fra Politifolkene
hvor det stod at de ble ønsket velkommen til
byen, og at barna var veldig greie. Det fulgte
også med en refleksbrikke som var lik veteran
politibilen. Jeg så ved selvsyn at alle
politifolkene koste seg sammen med barna , og
jeg må også få takke Brannvesenet v/Kurt Vike
og Politiet patruljeseksjonen v/ Ole J. Malmo for
at de var med. Med slike positive medspillere
som vi har i Bergen er det veldig lett å starte opp
med et slikt arrangement. Barna, søsken og
foreldre, trenger et avbrekk i mange tøffe tider.
Og tilbakemeldingene jeg har fått, er at dette er
noe som kommer til å bli husket, og snakket om
i lang tid fremover. Foreldrene var fulle av
lovord om et slikt tiltak som vi i BVK stelte i
stand. Jeg vil takke alle i BVK som stilte opp
denne dagen med kjøring og servering om bord
på Statsraaden og som ga barn , søsken og
foreldre en minnerik dag.
Per Fiksdal
Skanning fra den gamle Stabbesteinen. Vi ser her utdrag
fra en artikkel om BMW Isetta. Selvfølgelig ført i pennen
av Johnny Sætre! Hvem ellers?

”Stabbesteinen ” 25 år 2008:
Det er i år 25 år siden BVK etter en
navnekonkurranse valgte å gi medlemsbladet
navnet ”Stabbesteinen”. Det var Richard Riim
som kom med forslaget og som tegnet logoen.
Bladet har lagt dødt noen år selv om klubben
etter hvert utviklet ”Rundskrivet” som i starten
var et infoblad på et par sider til medlemmene til
et medlemsblad. Det var Johnny Sætre som
tipset sekretæren om dette og jeg fikk låne 2
eksemplar slik at det var mulig å lage en liten
artikkel med noen klipp fra det første bladet. Det
var medlemsblad nr 2 1983. Bladet kom ut 4
ganger i året. Det første bladet i 1983 het
Medlemsblad 2 årgang 1983 og dekket stoff fra
januar, februar og mars. Det første

Veteranstasjonen: Torsdag 22.05.08
arrangerte Veteranstasjonen sin årlige
åpningsermoni. I år var det 80 år siden stasjonen
åpnet første gang. De hadde invitert mange
viktige personer fra de som sitter med makten i
Bergen deriblant Varaordfører Trude Drevland i
håp om å få støtte for å bevare det unike
nærområdet rundt Veteranstasjonen.
Kjøretøykortesjen bestående av 2 brannbiler,
den gamle Mil tankbilen og en 8-10 eldre
veteranbiler fra BVK startet fra BTM og kjørte
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kortesje forbi Veteranstasjon og deretter inn på
stasjonen. Der var det høytidelig åpnings
seremoni og det ble vist bensin fylling fra de
gamle pumpene fra 1928. Etterpå ble de
inviterte lost ned i kjelleren der det var dekket
langbord innimellom restaurerte bensinpumper
og diverse fremtidige restaureringsprosjekter.

Redaktøren (Sekretæren):

Nå nærmer ferien seg
og noen går helt i
hvilemodus. Det er
da vi BVKere våkner
til liv og kjører rundt
på biltreff og
Kjartan Rødland holdt et engasjerende foredrag markeder og
til minne om avdøde Riksantikvar Stefan
storkoser oss. Det
Tschudi Madsen som har gjort mye for at
første store blir
Veteranstasjonen nå er ført tilbake til sin
VossaRudln.
opprinnelse. Det ble en artig seanse og man
Vossingene kan dette med å arrangere artige
koste seg med skillingsboller, hot dogs og kaffe. billøp og de har alltid et fast grep på
Det ble mye moro av at det nye lydanlegget
arrangementet.
levde sin egen verden. De får til det meste disse Turen over Hamlagrø blir spennende og jeg vil
”guttene” men den nye teknikken har de
prøve å filme fra turen i år også. Håper mange
problemer med! ☺ Men, de åpner nok til neste tar poenget med å kle seg tidsriktig i forhold til
år også. Da har de 10 års jubileum.
bilen de kjører. Da setter vi ekstra preg på løpet.
Jeg vil ønske alle en riktig god sommer og takke
for all hjelp med bidrag til å lage et blad for
klubben med litt interessant innhold. Det har
vært en travel vinter med skolegang men utrolig
nok har det kommet ut et nummer av
Stabbesteinen hver måned. Ta kontakt om det er
noe dere vil ha på trykk i bladet. Det meste blir
godtatt. Neste nummer kommer i september, så
husk Vestlandstreffet i august!
God sommer !
Sekretær: Sissel M Romslo Blom 5286 Haus
Mob.95916829 E-mail; simaro@online.no

STABBESTEINEN:
Redaktør: Sissel M. Romslo
Bidragsytere: Roald Stig Jørgensen, Per
Fiksdal og Eric A. Rundhovde.
Layout for BVK: Lars Olav Lofthus

Per Egil Jacobsen fikk blomstrer fra BVK forman Roald
Stig Jørgensen
11

Formannen har ordet:
Så er vi midt inne i en travel
sesong for veteranbilelskere.
Vi har lagt bak oss
Vårmønstringen, som ble
tidenes hittil største. Det var
ny rekord på BVK`s stand
med 84 biler. Publikum
strømmet til og stemningen
var stor. Våre medlemmer
stilte opp som vakter og gjorde en
kjempeinnsats. På vår stand var det også
markering av at T-Forden er 100 år. T-Forden
vil for øvrig også bli feiret 28. juni og på første
høstmøte 9. september. Tusen takk til alle som
stilte på Vårmønstringen og gjorde en flott
innsats.

Bergsdalen og Hamlagrø tilbake til Voss. Det er
sendt ut et fyldig program som det anbefales å
lese grundig på forhånd. Som alltid er det et
solid bakgrunnsarbeid vossagjengen har utført.
Grillaften hos Kari Ann og Herman må
dessverre utsettes til etter sommeren, og i
mellomtiden ønsker vi Kari Ann god bedring!

De som deltar i 17. mai prosesjonen, samles
vanligvis etterpå til lunsj på veteranstasjonen i
Lars Hillesgate. I praten rundt bordet i år kom
samtalen inn på den andre veteranstasjonen i
strøket, den som ligger i Nygårdsgaten. BVK
bør her kunne hjelpe til med å få denne vernet
og satt i stand. Vi ble enige om at dette tema
skulle bringes frem under den offisielle åpning
av veteranstasjonen 22. mai siden det da var
Til 17.mai prosesjonen hadde vi søkt om 5 biler, invitert flere kommunepolitikere, representant
for byantikvaren og andre.
som vi har gjort de siste år. Dessverre fikk vi
bare innvilget 3 kjøretillatelser, noe som var en Jeg fikk holde et lite innlegg oppe på plattingen
før vi beveget oss ned til lunsj i verkstedet i
stor skuffelse. Selv om vi hadde delt ut 5
underetasjen. De fremmøtte politikerne var
tillatelser internt i sikker forvissning om at vår
faktisk positive til saken, og vi vil jobbe videre
søknad ikke ville bli beskåret, ordnet dette seg
ved at én bil meldte frafall pga girkasseproblem, med dette. Det burde ligge godt til rett for at vi
samt at vi slo sammen passasjerene i to biler til som forening engasjerer oss i dette. Vi er jo ikke
en åpen 7-seter. Og hvilket bilde valgte BT som bare interessert i våre egne biler, men også i det
sitt største i reportasjen? Jo, nettopp bilde av 7- som har med samferdsel, verkstedsdrift,
bensinstasjoner og alt som har med bilhistorie å
seteren, Ymers Studebaker President 1930. Så
gjøre.
dette skal vi bruke som argument når vi
utformer neste års søknad!
Vi har her mulighet til å bidra til at et unikt
bilhistorisk kulturmiljø fra bilismens barndom i
Deretter var det tidlig opp 18. mai for å gjøre
bilen klar til å kjøre barn fra Barneklinikken til Bergen og Norge kan bli tatt vare på. Jeg tenker
her på de to bensinstasjonene med det unike
Statsraad Lehmkuhl. Det stilte 30 biler, så alle
bygget fra Auto 23 midt imellom. Tidligere
barn og pårørende fikk god plass. Selv om det
var litt kaldt på morgenkvisten, var det rift om å riksantikvar Stefan Tschudi Madsen beskrev
dette som ”det tyvende århundredes byport”.
få sitte i de åpne bilene. Turen med seilskipet
gikk fint, selv om den strevde litt med å snu i
Mer om dette siden.
Kobbeleden. Deltakerne fikk servert varme
God sommer,
pølser og brus, og det var kaffe til de voksne.
Hilsen Roald Stig
Ved ankomst i Bergen hadde Per Fiksdal ordnet
det slik at politiet møtte oss og delte ut
”politibevis” til alle barnene. Dette skapte stor
begeistring. Deretter ble alle kjørt tilbake til
sykehuset. Dette er et flott tiltak som blir satt
stor pris på, og planer foreligger allerede for
neste år.
Neste arrangement er billøpet Vossarudl`n på
Voss. Vi ser frem til en flott tur til Dale og over
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