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Neste Medlemsmøte torsdag 01.05.08
kl 09.30 på LAGUNEN.
Vårmønstringen blir neste BVK samling.
Vi håper medlemmene er klar til det store
vårsleppet. De senere årene har BVK samlet
over 60 biler på sin stand og jo flere biler jo mer
penger i klubbkassa. Medlemmene har alltid stilt
villig opp som vakter og vi håper dere ringer og
melder dere på. Dette er gøy folkens. Det er det
tette klubbsamarbeidet som skaper et fantastisk
sosialt nettverk.
BVK medlem Kjartan Meyer og sekretæren er
som alltid klar med grytene og serverer kaffe og
pølser til BVK medlemmene som tar turen og
stiller ut bilen og ofrer en time som vakt ved
inngangsportene.
Ta med deg bilstoler og bord og så koser vi oss i
solen som har lovet å skinne ned på denne
Vårmønstringen også. Har noen en
langpannekake eller lignende med seg så blir det
ekstra stas. Vi ser frem til en strålende dag der
gode bilvenner koser seg sammen og soler seg i
glansen av nypolerte biler enten det er gamle
slitere eller ungdommens rånere.

I anledning av at T-Forden fyller 100 år i år, så
vil vi oppfordre alle som har slike om å stille på
Vårmønstringen 2008. Det hadde vært fantastisk
om vi kunne vise en samling av forskjellige
utgaver av bilen som satte verden på hjul!

Referat fra forrige medlemsmøte i
BVK tirsdag 08.04.08 kl.19.00 på
BTM.
Tirsdag 08.04.08 kl 19.00 var det medlemsmøte
på BTM. Det møtte som vanlig over 50
medlemmer.
BVK`s nyvalgte formann Roald Stig Jørgensen
informerte om aktivitetene utover våren/
sommeren. BVK vil også i år søke om 5 biler i
17. mai prosesjonen. Fortrinnsvis av den eldre
garde. Den 22. mai vil Veteranstasjonen ha
høytidelig åpningsseremoni. De liker å få litt
PR, derfor åpner de hvert år. Lørdag 28. juni
kl.12.00 vil det bli markering i henhold til at
Brønnøysund, Oster og T- Forden fyller 100 år i
år. Dette kommer vi tilbake til.
Han orienterte videre om konstituering av styret
i BVK og rettet opp i forhold til hvor mange år

de innvalgte var valgt for. Men sekretæren ble
glemt!? Jeg tror de tar meg for en selvfølge.
Deretter var det klart for kveldens
foredragsholder.
Asbjørn Rolseth viste bilder fra boken sin
”Norsk Lastebilleksikon” og fortalte om

panserfigur, og mange var delikat utsmykket.
Han fortalte at Renholdsverket i Trondheim
hadde kildesortering så tidlig som i 1920. De
sorterte ut matavfall som gikk til en svinefarm
utenfor Trondheim der de oppdrettet griser. Det
var derimot ingen trøndere som ville ete grisen
så kjøttet ble videresolgt til bergenserne….
Esso kjøpte inn tankbiler fra White. Det var et
dyrt merke men døren i førerhuset var bare en
halvdør uten vindu. Kanskje datidens form for
ventilasjon.
Det var artig å høre om de forskjellige
lastebilmerkene og utviklingen på transportsiden
og mange var like utsmykket som datidens
personbiler.
Formann takket for foredraget og Bente E
Sørheim overrakte Rolseth et BVK krus og en
BVK paraply.

Asbjørn Rolseth, midten, fikk overrakt paraply og krus av Bente
Sørheim og Formann Roald Stig Jørgensen

utviklingen innen transportkjøretøy.
I starten var det tilfeldige merker som ble tatt
inn. Mange av bilene var før sin tid når man
tenker på den tidsepoke de ble produsert. Det
var problem med svake motorer og nedgiring.
Man benyttet nedgiring inni bakhjulet og
kjedetrekk. Dette ble brukt helt opp på 20 tallet.
Neste stadium var snekkedrift. På 20 tallet kom
Chevrolet med 6sylindret motor. De var det
ledende merket foran Ford. På salgsbrosjyren fra
1939 skryter Chevrolet over at de har vært nr 1
siden 1933. De andre merkene som florerte var:
Bernan, Fiat, Condor, Dennis, Diamond-T,
Federal, FWD, GMC, Indiana, International,
Osmond , Mack, Magirus, Norseman, Opel
Blitz, Packard, White og Unik for å nevne noen.
Federal hadde tandem boggi og 3 veis tipp alt på
20 tallet. Condor hadde til og med stilig

Asbjørn Rolseth reklamerte deretter for boken
sin og mange nyttet anledningen til å få seg et
signert eksemplar.

Rettelse i referat fra BVKs
Generalforsamling 11.03.08.
Sekretæren kom i skade for å bytte om på Kjell
Røen og Arne Lærum. Slik går det når man
klipper og limer. Det riktige er:
Styremedlem Arne Lærum valgt for 1 år
(pga.aut.opprykk etter Tore Lystrup).
Styremedlem Kjell Røen. Opprykk. Valgt for 2
år.
Nye medlemmer: BVK har gleden av å
ønske Jan Ivar Rødland, Arshell Pisani og Rolf
Moen. Velkommen som medlem i BVK. Møt
opp på medlemsmøtene, klubbkveldene og
aktivitetene våre og bli kjent med andre
medlemmer.

Min bilhistorie:AUTOMOBILEN.
There is no cure for love sa Arne Holme då han
utfordra meg til å ta over stafettpinnen.
Eg tenkte på det ettersom eg var i Italia då
forrige nummer av Stabbesteinen kom ut og eg
ikkje kunne levera Sissel min artikkel til rett tid.
Eg var på biltur.
Kjørde vel 6000 km på 20 dagar. Og stortrivdes
med kvar einaste km anten det var på den tyske
Autobahn, den italienske Autostrada eller på
vanlege vegar.
Eg har alltid likt å kjøra bil. Gamle bilar,
lastebilar, bussar, fine bilar og vanlege bilar.
For meg er bilen ikkje berre eit kjøretøy. Den er
symbolet på vår tid.
Det er den som har skapt det forrige hundreår
ved å vera drivkrafta i den industrielle utvikling
som og har vore forutsetningen for det meste
som har skjedd i den moderne tid.

Det var bilen som
gjorde
masseproduksjon
til kvaliteter som
var det
handverksmessige
overlegen. For
svært mange av
oss er bilen vår
kjæraste eige.
Det var
bilindustrien som
dreiv utviklinga
mot eit meir
rasjonelt samfunn
med forskning og
utvikling av dei
aller fleste ting me

omgir oss med.
Eg har tidlegare skrive om bussen som var min
fyrste bil.
I 1959 var eg i Bergen og på Sandvikstorget sto
ein bil eg hadde beundra fleire gonger der den
sto i Jæger sitt parkeringshus. Det var ein Horch
limousine frå 1929. Med glasvegg og telefon til
sjåføren.
Det var Malene Hellvik som eigde bilen. Ho var
eigar og streng sjef på Hotell Bristol.
Ho hadde sjåfør. Solheimslid heite han og han
hadde riktig uniform med blankpussa støvlar og
sto i giv akt når Madame Hellvik skulle på tur.
Det var ikkje so ofte for bilen hadde berre gått
ca 30.000 km på 30 år.
Den var til salgs for 700 kroner.
Eg pruta og fekk han for 500, og lova att eg
skulle levere tilbake dei to beste dekka.
Dermed fekk son min, Johannes ein fin presang
til sin dåpsdag.
Dermed var eg altså eigar av ein bil som
i konstrunksjon, og bearbeiding var heilt
annleis enn dei bilar eg hadde vore borte
i tidlegare.
Eg vart rett og slett imponert og såg att
her var det noke spesielt.
Året etter kjørde eg forbi ein fin bil som
sto ute i Drammen. Det var og ein
Horch. Type 853 frå 1937.
Den var til salgs for kr 2000,Det var for mykje og når eg då kom att
året etter fekk eg pruta ned bilen til kr
1300 og kjøpte han. Det vart presang til

på og eit navn som der
ofte kom att var Jack
Passey.
Eg var fyrste gong i
Amerika i 1964 og der
skjedde det mange ting
som imponerte meg og
forma mykje av det som
eg gjorde sidan.
Eg traff Jack i San José,
og me vart gode vener
og har hatt kontakt sidan
den gongen.
Han hadde over 70 bilar,
alle av den klassiske typen. Lincoln var
favoritten, men han hadde fleire Dusenberg, 16
sylindra Cadillacs, Locomobiles, o.s.v.

Hilma som då var 4 år.
Alvar kom til verda i 1963.
Han fekk og då sjølvsagt ein Horch frå 1930.
På ein tur til Sverige i 1960 kom me tilfeldig
bort i ei kolonne av gamle bilar og det viste seg Eg traff Andy Hotton, med norske forfedre. Det
at det var Norsk Veteranvognklubb som hadde var av han eg fekk prøvekjøra Mustang ei veke
før han vart presentert på The Worlds Fair i
Rally ein stad i Østfold.
New York 17. April.
Sjølsagt stoppa eg og snakka med ein del.
Dermed kom eg i kontakt med Øystein og
Eg var i Reno og såg den største samling av
Kirsten Bertheau som var veldig hyggelege og
veteranbilar som den gongen fantes med over
inviterte meg heim til seg neste gong eg var i
1400 bilar samla av The King of The Gambling
Oslo.
Table, William Harrah.
Det gjorde eg ofte og fekk inntrykk
av at dette nærmast var eit klubbhus
for NVK.
Norsk Veteranvognklubb var den
gongen ein klubb for fine folk.
Bilane dei var interessert i var
førkrigs. D.v.s. frå før 1914. Eller
Vintage. D.v.s. Bugatti, eller Bentley
W. O sjølvsagt.
Der var mange interessante folk. Dei
lurte på kva eg ville med desse
Horchane, for
”du er sjølvsagt klår over at dei aldri
blir godtatt som veteranbilar”!
Eg fekk kontakt med Lars og Trygve
Kile og det vart eit vennskap som
gjorde att me hadde fleire felles turar
GODE BUSSER. Ola Borge (t.v.) og Lutz Sewerin er gode venner og Horchog mange hyggelege stunder med
entusiaster. Her beundrer karene den tidligere norske ambassadebilen som er
gamalbilprat.
fin som ny - tross snart 70 år og ingen restaurering.
Me 3, og det var faktisk ikkje fleire
enn det her i landet som den gongen var
Han var ikkje interessert i å kjøpa den Owen
systematisk interessert i det som var klassiske
Magnetic som då sto på Hjellestad
bilar etter definisjonen til Classic Car Club of
Når eg kom heim att, var eg biten av basillen.
America.
Eg brukte mykje tid i Vegdirektoratet i Oslo og
Denne klubben hadde eit blad som eg abonnerte noterte ned alle Lincolns og Horch som var

importert til Norge, med fyrste og siste
registreringsnr.
Heldigvis var Brita med på det meste, både med
leiting og henting og det var ganske mykje som
den gong sto rundt om i landet.
Lars og Trygve Kile dreiv på same måte og me
handla ein del mellom oss.
Lars selde mange bilar, mest til USA, men han
var ein entusiast som og hadde ei god samling
fine Packards.
Det var mange som rista på hovudet når eg kom
heim med diverse, men det var den gongen klårt
for meg at prisane i Norge var vesentleg lågare
enn i USA og derfor var det ingen dårlege kjøp
eg gjorde.
Jan Tolfsby var den gong bilsakkyndig i
Kristiansand, og han var og med på ein del turar
og tok med seg alt han fann, mest vrak og slikt
som eg ville kalla håplause prosjekt.
Han var ikkje interessert i fine bilar.
Dermed har me fått ei samling med bilar som eg
har bytt til meg og eg meiner sjølv det går ein
raud tråd i den samlinga me har av både bilar og
motorsyklar.
Og det er ei samling blant dei beste bilane for
kvart tiår frå begynnelsen og til i dag
Og det er og merkeleg å tenkje på at dei fyrste
15 bilane og syklane eg kjøpte kosta meg
mindre enn 15.000 kroner.
Det er ei samling som både Brita , Alvar og eg
er glade i. Som me er stolte over. Og er glad for

MARKEDSTUR TIL EKEBERG 2.4. mai 2008.
Dette er en forkortet versjon av invitasjonen til
BVKs busstur til Ekebergmarkedet. Vi drar fra
Bergen fredag kveld 02.05 kl 20.30 og samler
inn folk via Fjøsanger, Hop, Skjold og Arna. Vi
ankommer ved åpningstid kl 07.00. Vi steller så
i stand felles lunch med varme pølser og kaffe
kl.12.00 ved bussen. Ca kl. 16-16.30 drar vi til
hotell Kasjotten på Lillestrøm. Ca kl 19.00 blir
det samling for middag.
Søndag 04.05.besøker vi flysamlingen på
Gardermoen. Denne inneholder en betydelig
samling tilårskomne flygende veteraner.
Flyekspert og guide er Herman Brandt.
Flysamlingen åpner kl 11.00 og etter denne
setter vi kursen vestover igjen, og spiser middag
undervegs. Tilbake i Bergen ca kl 2200.
Ca priser for turen:
Overnatting m. frokost i enkeltrom Ca. kr.700,pr pers.
Overnatting i dobbeltrom ca kr.475,- pr pers
Buss tur retur ca kr.500,- pr pers
Lunch lørdag. (Hot dogs sponset av BVK)
Kontakt Richard Riim og hør om det er ledige
plasser på turen.
TLF: 55320204 Mobtlf.: 901 75 022 Email:
rriim@start.no

Program for 2008:
1.05.08 Vårmønstring på Lagunen (1mai)
2-4.05.08 Ekebergtur med buss. BVK regi.
17.05.08 BVK innslag i Prosesjon i Bergen
18.05.08 Tur med Barneklinikken
22.05.08 Åpning Veteranstasjonen.
7-8.06.08 VossaRudl`n
10.06.08 Grillparty på Hop
14.-15.06.08 BVK-tur til Hardanger
(Ring Anne og Jarle Herstad
55910161, mobil 92850339
Ola Borge kjøpte i sin tid et parti jeeper.
E-mail sjaher@online.no)
19-22.06.08 Syvseterløpet.
å kunna visa til andre med same interesse.
28.06.08 Børøysund, Oster, T-Ford 100 år
Eg utfordrer hermed min slektning Eric som eg 09.08.08 Vestlandstreffet arr BVK.
har fulgt med sidan han var
03.09.08 Hansaløpet i Tyskland
ein langhåra Amcarfreak ungdom på Valestrand. 07.09.08 Modalstur
09.09.08 Medlemsmøte BVK T-Ford
Borge, den 9. April 2008.
20.09.08 Ekeberg marked(Høst).
Ola Borge.

FERIETUR 1936. BERGEN SAUDASJØEN-NESFLATENBERGEN

Her er de fotografert i Dyrskaret. Det må være sjåføren
som tar bildet.

Legg spesielt merke til klesdraktene, som er helt
moderne. Både min mor og min far arbeidet i
tekstilbransjen, så det var ikke noe tull!!
Oddny på Haukeliseter 22. juni 1933

I 1991 deltok en del veteranbiler i gjenåpningen
av den gamle veien Odda- Røldal. Ymer kjørte
den gang sin Ford fra 1936, som blant annet har
vært drosje i Tyssedal.
Jeg kjørte Buick 1930,
som da akkurat var
kommet på veien
igjen. Under
arrangementet oppe på
fjellet kom vi da i
snakk med noen eldre
sjåfører, og jeg spurte
de da om de huske
Buicken på Hotell
Bratlandsdal. Jo da,
han ene hadde til og
med vært sjåfør på
denne bilen!
Bilen var en 1929
Ved Låtefoss
modell sa han, og
hadde høyreratt. Og
det kan man jo se stemmer med bildet. De var
for øvrig godt vant med Hudson, og de måtte
alltid ha noen reserveflasker med bensin
Min far Leif ved Haukeliseter
liggende under setet de første turene om våren, i
sammen med bilen, det er min far som tar bildet. tilfelle bensintrøbbel i oppoverbakkene. Det var
På det andre bildet fra Haukeli av min far kan vi alltid stor jubel hos passasjerene når de måtte
fylle vakuum tanken med en flaske bensin og de
så vidt skimte bilen nede ved seteren.
Det tredje bildet er tatt ved Dyrskaret og denne fikk bilen i gang igjen!
gangen er det sjåføren som er fotograf. Det siste Min mor er i snart 95 år og bor på Røde kors
sykehjem. Min far døde i 1992.
bildet er tatt ved Låtefoss på vei tilbake til
Bergen. De reiste da sammen med et svensk
ektepar fra Saltsjøbaden som de hadde blitt kjent Hilsen Roald Stig Jørgensen
med, og det er den svenske ektemannen som tar
dette bildet.
Min mor Oddny og min far Leif reiste på
ferietur sammen i 1936. De var da forlovet, og
giftet seg ikke før i 1940. I 1936 var min mor 23
år og min far var 25 år.
Første uken tilbrakte de i Sauda og bodde på
saudasjøen Turisthotell. Grunnen til at de valgte
Sauda var at min far var svært
interessert i ørretfiske med fluestang. Etter en
uke reiste de videre over Suldalsvannet og kom
til Nesflaten hvor de bodde på Hotel
Bratlandsdal. Tirdag 22. juni leide de hotellbilen
og ble kjørt til Haukeliseter. Det er en tur på ca.
5 mil hver vei. På bildet ser vi min mor

The motorcar that set America on wheels, eller,
the motorcar that set wheels on America. Tin
Lizzy. Fritt valg.

T-Ford fra 1909

Årsaken er selvfølgelig at "T" fyller 100 år
De fleste av oss kan lese, og vet det meste som
er kjent med denne bilen, derfor vil jeg heller
dvele litt med de mer obskure detaljene med
dette, rimelig aparte fremkostmiddelet.
Ingen vannpumpe, ingen bensinpumpe (senere
kom vacuumtanken, uten denne måtte man
rygge opp bratte bakker for å få bensin til
forgasseren), ingen oljepumpe, ingen gearstang,
ingen bremser på forhjulene (normen på
20`tallet), ingen peilestang for motorolje, men
17 mai 2008: Vi stiller opp på vårt vante sted nivåkraner som viste oljenivå i gir og motor.
der de kjører inn til Englandsbåten. Tror vi. Man Nivået skulle være mellom øvre og nedre kran.
Er dette mulig?
vet aldri hva 17 mai komiteen finner på. BVK
Nei. Bare spør Gunnar Haukeland.
satser på at vi også i år får 5 kjøreløyver.
Interesserte kan melde seg til formann. Styret vil
Kjøretøyet hadde både tidvis batteritenning og et
velge ut blant de som melder seg etter et
uforholdsmessig kostbart
rettferdig system Vi vil helst ha av de eldste
bilene i år. Vi ser frem til en nydelig 17 mai med magnettenningssystem.
sol fra skyfri himmel. Vi håper mange BVK’ere Her kan "T" eiere imponere. Start opp, kjør en
liten tur, parker. Gå til bil, sett inn
vil være med å gå bak BVKs fane og foran
bilene og vise byen at vi er mange, oppegående tenningsnøkkel og vri om. Bilen starter, "magi"
uten sveiv eller selvstarter. Huh?
og at vi koser oss i klubben.
Med 4 coiler (induksjonsruller) og 4 stiftsett,
trenges bare et jordingspunkt når dette skjer.
Gnist over tennpluggen løper selv om motoren
Hyllest til T-Forden (100 år 2008)
står i ro.
October 1908 - The Ford Motor
Company made the first Tin Lizzie
for $850. Innovative assembly line
production cut the price of the
"Common Man's Car" to $350 by
1926.

Et ”par” ord fra oss som kjører rundt i en av de
mest sære bilene fra forna da`; Ford modell "T".

Øvrige, men ikke bekreftete hendelser:
En lokal agent ble så frustrert da "T" ikke ville
starte. Etter en lang økt med sveiven ga han opp,
bante høyt og ga et kraftig spark til høyre
forhjul. Bilen startet. ?.

Løs magnet på svinghjulet ga nok spenning til
en plugg.

effektivt å bremse med reverspedalen. Husk
venstrepedalen i midtstilling. Ellers brase inn i
lyskryss mot rødt lys.
Ved oppstart.
Åpne bensinkran. Gassen på
høyre hånd, tenningen på venstre.
Samtidig og nøyaktig.

Har bilen stått en stund er det
såpass heng i den "epicykliske
gearboksen" (planetgir, i våre
dager automatboks, styrt av beina
i stedet for dagens hydrauliske
sylindre) at det er en fordel å
jekke opp ett av bakhjulene og
sette håndbrekket i fremre
posisjon som legger giret i 2. gir.
(Direkten)
Åpne hoveddysen 1,5-2
omdreininger, trekke denne ut
som gir choke, trakke frimodig på
startknappen i dørken (hvis bilen
har elektrisk anlegg), og håpe på
det beste.
Alternativet er å risikere armer og
bein ved sveivstart. Choken er da lagt ut som
Bare to gir fremover. Et høyt dreiemoment
forlengelse foran radiatoren.
takket være langt slag gjorde dette delvis
-Men, den starter. Stort sett.
spiselig, men man måtte ruse motorene i 1.ste
gir før det var nok moment til å ta over for 2.gir. I mellomtiden har det rent friskt av bensin ned
Selv Henry skjønte dette, og tillot introduksjon på dørken, dette er normalt, tørk opp.
av "Ruckstell Rear axle",
two-speed utveksling i
bakakslingen operert av
et digert spett i
førerhuset, kalt
"ruslegear" den gang,
kjent som krabbegir i
dag.
Skulle man rygge ble det
behov for begge beina.
Den venstre på
venstrepedalen i en vag
midtstilling, den høyre på
midtpedalen. Derfor
ingen gasspedal, de fleste
av oss er ikke velutstyrt
nok til å operere tre
pedaler samtidig. Den til
høyre er bremsepedalen
som ikke virker på
hjulene, men inne i
gearboksen. Langt mer

All service og alle reparasjoner var diktert til det
nærmeste minutt. Enten serviceoppdrag eller
tunge reparasjoner ble diktert fra sentralt hold.
T-Ford eiere har ofte flere veteraner i sin stall.
Uansett ligger hjertet hos Henry`s prosjekt, intet Eksempelvis:
kjøretøy appellerer som "T".
"Bytt gearbånd"
Men den kjører godt. -Og la det være helt klart:

"Løft av panser, koble av
starter, skru ut starter, ta ut
bunnplank, løsne manifold fra
eksosrør, skru av
magnettilkobling, skru av
universalledd, skru ut 12
bolter på dekslet, skru ut
justeringsbånd, skru av
geardeksel, løft front av
geardeksel og sett inn en 2"x
2" trekile her. Løft ut
startmotor og deksel.
Her følger en nitid beskrivelse
av prosedyren. Hobbyister
ville brukt / bruke flere dager
på dette.
Henry sier: "1 time og 53
minutter."
Henry bygget rundt 15
millioner av dette kjøretøyet,
bare slått mye senere av VW
Boble. Han innså vel til slutt
at tiden hadde løpt fra
konseptet. En av bilhistoriens
store suksesser var muliggjort
ved hans salgsgeni, forståelse
av masseproduksjon, samt full
kontroll i verdikjeden. Dodge
Brothers startet sin karriere
som underleverandør til
Henry. Kom vel senere på bedre tanker.
Bygget for også å takle offroad -kjøring på
prærien tåler den godt opptil 26 graders
krenging på forakslingen.
Derimot ikke egnet til å følge dagens trafikk.
Hastighet utover 60 km. i timen medfører at
sladrespeilet gir et diffust bilde av trafikken bak.
I Norge var det to typer sertifikater for biler:
"Fotsjaltede" ("T") og alle andre
("Håndsjaltete"). "Alle andre" kunne kjøre "T",
men ikke omvendt.

Sommeren -27 sparket Henry sine tusenvis av
arbeidere, beholdt utvalgte som bygget om
fabrikkene og introduserte modell "A" om
høsten.
En etter måten moderne bil, på høyde med etter
hvert påtrengende konkurrenter som
volumbilene Chevrolet, Dodge og Plymouth
I 1914 tok det 93 minutter å produsere en "T".

Her er BVK medlem Thorstein Haukeland med sin Ford Model T 1926 i fin stil over Munkebotn under
Vestlandstreffet 2005

En hemsko var lakkarbeidet. Lakk trenger tid til
å tørke.
Før Mr. Du Pont oppfant sprøytepistolen (1927)
var biler håndlakkert. Lakkererne sov med sine
kamelhårskoster under hodeputen, dette var
levebrødet.

-og så glemmes planetgearet i rattet, som gir
utveksling til rattakslingen.

Ikke godt nok for Henry.
Han parkerte "T" over et trau, dusjet med en
vaskekost 20 liter lakk over bilen. 4 liter hang
igjen, resten ble filtrert og brukt videre.
"Black Japan enamel" med lampesot som
pigment, tørket i snitt 12 minutter raskere enn
andre farger.

I Bergensområdet finnes rundt 15 av Henrys
aparte doninger, i alle varianter.
Vi håper de fleste deltar i 100 års markeringen,
som finner sted i Bergen til kai samtidig som vi
feirer 100 års jubileet til DS Børøysund og DS
Oster.

Derfor: "T", i flere år, (kanskje bare to) ble
levert i alle farger, så lenge det var sort.
-Og på tampen:
Hvor mange (planet) gir har en "T"?

Uten dette er bilen knapt kjørbar, mer å
sammenligne med "Nansen" rattkjelken, eller
"rattaren" som vi sier på Vestlandet.

Gå inn på: norskveteranvognklubb.no/
tford_gruppen/tford.html
Klikk for å se originalfilm av T-Ford.
Helt konge.
Hilsen entusiast, i aktivitet siden høsten 1964.
BVK medlem Lars Hille.

En morsomhet internt hos "T" folket.
De fleste svarer "2", som riktig nok finnes i
gearboksen.

Veteranbensinstasjonen melder at de er åpen
fra 15.04.08. De vil ha åpent som vanlig.
Kl.18.00-20.00.

Sekretæren/
Redaktøren:
Endelig er mai her og
man kan trygt ta
gammelbilen ut av
vinterdvalen og kjøre en
tur uten å bli overrasket
av snø og kulde. Ja, ja det kan nok bli noen
kalde netter enda men vi får håpe varmen setter
inn for fullt. Første tur blir til Lagunen. Det er
artig med dette store vårsleppet.

Formannen har ordet:
Det nydelige været i det
siste har gjort at mange
allerede har fått luftet bilene
sine. De fleste har vel bilene
i garasje, så nattefrosten
skulle ikke være noe
problem. Packarden startet
som den pleier å gjøre hver
vår, og bensin ble fylt på
MIL Veteranstasjon.

Vi har hatt et svært interessant foredrag om
lastebiler i Norge. Jeg var spesielt imponert over
at Asbjørn Rolseth la så stor vekt å få med alle
de forskjellige merkene som hadde vært
importert, selv om importtallene for noen
merker var svært lave. Han har også for det
meste holdt seg til bilder av de norske bilene, og
ikke falt for fristelsen til å bruke fabrikkbilder.
Boken han har skrevet er virkelig imponerende.
Anbefales på det beste. Han nevnte en bil av
Vi har en unik klubb der det er rom for alle.
BVK vil også gratulere alle BVKere som enda merket Norseman, hvor de hadde henvendt seg
er så unge at de har konfirmanter. Lykke til med til fabrikken i nyere tid og fått data på en bil
som var eksportert til Norge i 1920! Dette tyder
ungdommen og konfirmasjonsdagen.
på orden i arkivet. Dette minner meg om da
trikken fra 1897 skulle restaureres for noen år
Sekretær: Sissel M Romslo Blom 5286 Haus
siden, tidlig på nittitallet, og man sendte brev til
Mob.95916829 E-mail; simaro@online.no
Tyskland til fabrikken som var plassert i
tidligere Øst-Berlin. Da fikk man tilsendt kopier
av originaltegning for den trikken som var sendt
til Bergen i 1897.
Utrolig!
Publikum kommer trofast og drømmer seg bort
og speiler seg i lakk og krom. Det er med en viss
stolthet vi kjører inn og parkerer bilene på BVK
–standen. Endelig får vi vise frem vidunderet.
Vi har vasket og polert i dagevis og vi kan aldri
prate oss lei om hvor bra bilen er. Vi håper
mange tar turen og lager en koselig stand som
BVK kan være stolt av.

Vi hører vi stadig om
klubber som har klart å
skaffe seg både
klubblokaler og
verksted. Både i
Storfjorden og i Halden
har de sikret seg ganske
store bygg. Dette er
selvfølgelig ofte enklere
å få til når man ikke er i
pressområder, men
likevel. Kunne BVK fått
til noe? Og eventuelt
hvor langt utenfor
bykjernen kunne vi
strukket oss? Leste
nettopp at den gamle
brannstasjonen i

Tyssedal var tilsalgs, inklusive en brannbil!
Prisen var ca 700.000, og det hadde vi klart.
Men den var vel for langt borte fra Bergen, og
forresten er den nå solgt! Den gamle
brannstasjonen i Eidsvåg ble solgt i høst, der var
prisen 2,5 mill, og det blir nok litt for mye for
oss. Men vær på vakt hvis noe skulle dukke opp!

Men hvor skal grensen gå? Jeg tenker på den
fine Austro-Daimleren fra 1921, som ble solgt
til Østerrike for noen år siden. Kunne klubben
ha reddet en slik bil? Jeg vet ikke, men dette er
noe vi bør diskutere nærmere.

Minner om Vårmønstringen 1. mai. Kle deg
godt og kom! Jeg regner med at vi får 5 biler til
Det har vært litt skriving om vi skulle få reise ut 17.mai prosesjonen, så er det noen som ønsker å
av landet med bilene våre til sommeren, men nå være med, kan de ta kontakt med undertegnede.
Ellers minner jeg om at vi trenger biler til 18.
har dette ordnet seg. Det var noen raske unge
mai da vi skal kjøre barn fra Barneklinikken til
jurister som var litt for raske! Men det bringer
tankene hen på bevaring, og da spesielt bevaring Statsraad Lemkuhl. Ta kontakt med Per Fiksdal!
i Norge av typiske biler med norsk historie.
Burde det være mulig å frede biler som vi synes Ønsker alle en flott mai, og spesielt 17. mai!!
det er viktig å ta vare på i Norge? Og hvilke
kriterier skal legges til grunn? I dag må man
Hilsen Roald Stig
søke Norges Tekniske Museum om
eksportløyve for biler som er over 50 år. Er det
noen som får avslag, og hva er eventuelt
begrunnelsen? Det kunne være interessant å få
vite litt mer om dette. Vi har jo hatt viktige biler
som overlede i Bergen, men som nå dessverre er
i utlandet, de ble for dyre for lokale kjøpere.

Fra Vårmønstringen i 2007! Tør vi håpe på like fint vær?
Layout for BVK: Lars Olav Lofthus

