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Neste medlemsmøte: Tirsdag 13. desem-

ber kl 19:00 i kaféen ved BTM. 
Dette er det tradisjonelle julemøtet vårt, der vi stort 
sett bare skal kose oss og prate, drikke varm sjoko-
lade (eller kaffe), spise julebrød med hvit- og brun-
ost, pepperkaker og clementiner. Og vi skal selv-
sagt prate med hverandre og ha en fredelig stund i 

førjulstiden. Kanskje viser vi litt video av litt for-
skjellig og det blir muligens litt klubbinfo, men for 
det meste er dette ”møtet uten program”. 
VEL MØTT 
 
OBS! Dette er også siste gang vi samles før nyttår, 
da det er juleferie for lygarmøter både 20. desem-
ber og 27. desember.  

 

Forrige medlemsmøte: 15. 

november i kaféen ved 

BTM. 
Denne kvelden hadde vi film-
kveld og koste oss med blant an-
net gjensyn fra vår første utstil-
ling i 2007. Tror vi ble overrasket 
over hvor flott vi laget det til. Ba-
re så synd at vi ikke fikk nok be-
søkende. Videre ble det vist en 
del filmsnutter og en billedcolla-
ge fra formannen sitt besøk ved 
Museo Automovilistico de Mala-
ga i Spania. For noen fantastiske 
kjøretøy! Til slutt presenterte 
Cato Rasmussen filmsnutter fra 
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et classic rally han had-
de vært med på i 
Frankrike i sommer. 
Og endelig helt til slutt 
satte vi på filmen som 
Jarle Herstad kom med 
fra MG løpet i sommer. 
Det fikk nok ikke nok 
oppmerksomhet da, så 
det får vi gjerne kom-
me tilbake til. 
En hyggelig kveld var 
det i alle fall. 

Et utsnitt fra filmen om utstillingen vår i 2007. 

Peugeot platecabriolet fra museet i Malaga. 
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Redaktøren har gravd frem noen gamle fantasihistorier som omhandler bil. 
Den første er en historie jeg selv diktet opp i 1987 da jeg var redaktør for 
Ford m Klubb Norge sitt magasin FKN Posten (i dag FmK Posten). Jeg har 
gått igjennom hele historien og har forandret litt, ikke minst på biltypen. 
Opprinnelig var det jo en Ford Taunus 20M TS. Nå er det blitt noe annet og 
kjent. Som alltid, faktafeil finnes nok i bøtter og spann  og husk at det var 
skrevet i 1987 da det virket som en mannsalder til 2002. 
Den andre historien er en sak som stod på trykk i Amcar nr 2 i 1976. Det 
handler også om samme type bil som i min historie, og den inneholder vel 
med dagens normer diverse ”bilrasistiske” uttalelser. I dag er jo Mercedes 
og Volvo Amazon klassikere som vi alle liker. Men igjen: Det er bare gøy 
og fantasi. Så håper dere koser dere med historiene. 
 

Bilen! 
Science-fiction novelle av Lars Olav Lofthus 
 

Det var en torsdag i slutten av september i år 2049. Det var helg, og jeg så 
frem til min månedlige tur i naturen. Av og til pleide jeg å stoppe monorai-
len jeg tok til og fra jobb på en øde stasjon for å gå i naturen. Det var en her-
lig adspredelse i fra resten av samfunnet med sine computere og roboter. Og 
så tenk å få gå selv. Alle ble jo transportert med elektriske kommunika-
sjonsmiddel nå. 
Denne torsdagen gikk jeg av på et øde sted jeg aldri hadde vært før. Det var 
ganske høy skog her, men det var en sti som det gikk an å gå på. «Tja, jeg 
kan jo følge den en stund», tenkte jeg og la trøstig i vei. Jeg gikk en stund 
og nøt av skogens ro, da jeg så at jeg nærmet meg en åpning i skogen. Man 
hva i…? Da jeg kom helt frem så jeg at det var det man i gamle dager kalte 
for en vei. Jeg tenkte tilbake på historietimene på skolen: «Veien som ble 
bygd på kryss og tvers over hele landet ble for det meste benyttet av det 
man kalte biler. En dum og farlig innretning som både forurenset naturen og 
drepte folk. I år 2002 ble så bilene forbudt over hele verden, og siden den 
gang har det ikke vært en bil på veiene». 
Hm, tenke seg til, her stod jeg på en av disse «veiene». Selv om det var en 
skamplett midt i skogen, så skjedde det noe rart med meg. Jeg følte en slags 
magisk tiltrekning overfor denne, for meg, mystiske harde slangen som 
slynget seg igjennom skogen. Uten å tenke over det begynte jeg å gå etter 
veien. Det var jo faktisk mye lettere å gå her enn inne i skogen. Dessuten 
var det hele tiden spennende å se hva som dukket opp rundt neste sving. Jeg 
hadde gått en stund da et skilt kom til syne: «ESSO» stod det. Hva var nå 
dette? Nå kom mer til syne. Et hus, og en stor åpen plass med noen underli-
ge innretninger, tre stykker midt på plassen. Det var et overbygg over inn-
retningene. Jeg gikk bort til de tre «kassene». De var høye og laget av me-
tall, og fulle av støv og dritt. Jeg tørket litt av støvet bort, og hei! En glass-
plate! Gjennom glassplaten kunne jeg lese «KR», og bortenfor stod det 
«LITER». Litt lenger ned stod det «95 Blyfri» og «98 Super». Plutselig for-
stod jeg. Det var energi for bilene! Hva var det nå det het igjen? Jeg fikk 
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 svaret når jeg tørket mer støv. Bensin stod det! 
Javisst! Det var en gammel bensinstasjon, og dette 
var pumpene som fylte bensin på bilene. 
Jeg gikk bort til huset. Her hadde det visst ikke 
vært folk siden 2002. Jeg tok i døren….den var 
åpen! Med bankende hjerte åpnet jeg forsiktig dø-
ren og kikket inn! Foruten støv så var det en vold-
som mengde med ting stablet i hyller. Jeg tok opp 
en gjenstand: «Turtle Wax Polish» stod det. Ja, ja, 
det var jo greit: Poleringsmiddel, det hadde vi jo 
fortsatt til visse ting. Her var en mengde ting som 
jeg ikke kjentes ved, men som jeg forstod måtte ha 
med pleie av biler å gjøre. Jeg følte meg litt forvir-
ret. Jeg tenkte på historiebøkene med sine utsagn 
om bilen som en stor fiende. Men hva så med alle 
disse pleiemidlene? Man pleier vel ikke sine verste 
fiender? Jeg begynte faktisk å bli interessert i dette 
og lente meg mot veggen… BRRUMM! Jeg skvatt 
til! En elektromotor startet og lyset kom på! Jøss 
her var jo strøm også! Jeg hadde støttet meg til ho-
vedbryteren. Men hva var den elektromotoren for 
noe? Aggregat muligens? Jeg måtte se etter. Det 
virket som om lyden kom fra bakom en dør innerst 
i lokalet. Jeg åpnet den og ble stående og måpe! 
Glemt var motorlyden! For der, midt på gulvet, i en 
stor hall, stod det noe stort, ca. 4-5 m langt med en 
sort presenning over! 
Det måtte være en bil! Hjertet hamret, jeg ble tørr i 
munnen og svett i nevene. Jeg hadde aldri sett en 
bil i virkeligheten tidligere. 
Som i transe gikk jeg bort til presenningen. Forsik-
tig tok jeg tak i den i det ene hjørnet og dro forsik-
tig opp. Noe skinnende blankt kom til syne og en 
nydelig blank sort lakk. Jeg dro av mer og glass 
kom til syne, mer blankt og mer sort lakk og et tak 
av stoff av et slag. Til slutt stod den der. BILEN! 
Jeg ble stående taus og betrakte den med respekt. 
Det ble plutselig stille. Motorlyden opphørte. Vel, 
det fikk vente. 
Jeg følte en tiltrekning mot dette fordums kjøretøy 
som jeg aldri hadde opplevd tidligere. Det var en 
vakker bil, slett ikke lik de runde klumpene det 
stod bilde av i historiebøkene.Nei, den hadde svøp-
ende, tiltalende linjer; fartsfylte og velformede 
pluss at det var så mye blankt på den. Hva var dette 
blanke for noe? En ting var sikkert: Det var utrolig 
vakkert! Jeg gikk nærmere. Tittet inn rutene! Fan-
tastisk! Den var rød inni. Alt virket så forseggjort. 
Så mye fine detaljer. Røde og hvite seter. Og en del 
blankt inni også. Jeg gikk rundt bilen til bakenden. 
Her var det en del bokstaver. Jeg tok opp pad’en 
min og noterte, for dette måtte jeg undersøke hjem-

me. «M U S T A N G» stod det. Jeg fant flere ord 
som jeg skrev ned: På hver side av forskjermene 
stod det også Mustang og et lite merke med «289» 
inni en V. På fronten stod det F O R D. 
Jeg kikket på klokken. Pokker, det begynte å bli 
sent. Det var vel best å komme seg hjem. Jeg fikk 
på presenningen, gikk ut, stengte av strømmen og i 
det eg gikk helt ut tenkte jeg: «Dette skal jeg holde 
helt hemmelig». 
I månedene som kom fordypet jeg meg i all mulig 
informasjon som var tilgjengelig på elektroniske 
medier. Jeg fant da informasjon om det som het 
American Car Club of Norway, Norsk Mustang 
Club, Henry Ford og bilens historie, oppbygging og 
funksjon, samt masse om mange andre bilklubber 
som hadde eksistert. Merkelig! Hvor var det blitt av 
de sånn plutselig? 
Tidlig på våren neste år vendte jeg tilbake til den 
nedlagte bensinstasjonen for første gang etter opp-
dagelsen. Alt var som sist, så jeg var visst alene om 
dette fremdeles. Jeg gikk inn, slo på hovedbryteren, 
der startet motoren som jeg nå hadde lært meg var 
en trykkluftkompressor, og lyset kom på. Deretter 
gikk jeg inn og avduket den sorte Ford Mustang 
Convertible 1966 modellen som jeg nå hadde lært 
meg at den het. Ja jeg visste en del om biler nå, og 
jeg viste også at det var et lykketreff at bilen stod 
på en bensinstasjon, for her var nesten alt man 
trengte til en bil, og ikke minst olje og bensin, hå-
pet jeg. 
Jeg var forbauset over meg selv. Fra å være en like-
glad, småtrett og pliktoppfyllende kontorist var jeg 
blitt forvandlet til et oppglødd og entusiastisk men-
neske. 
Jeg trykket inn knappen på døren på venstre side av 
bilen. Døren spratt opp og en helt spesiell og for-
tryllende duft møtte meg. Jeg satte meg inn i fører-
stolen. Det var uvant og merkelig, men jeg følte 
meg bare mer og mer tiltrukket av dette tekniske 
vidunderet fra svunne tider. Jeg satt en stund og 
drømte før jeg oppdaget at det stod en nøkkel i ved 
siden av rattet. Besynderlig! Alle disse tilfeldighet-
ene. Jeg begynte å lure på om det var så tilfeldig 
allikevel? Det virket nesten som om noen ville at 
skulle oppleve dette. Jeg kikket opp og fikk sjokk! 
Rett foran bilen stod plutselig en gammel mann! 
«Shit! Jeg er oppdaget», tenkte jeg. Men så la jeg 
merke til at han stod og smilte. Så kom han bak til 
meg. Han rakte frem en hånd og sa: «Jeg heter Las-
se! Hva heter du»? Ganske skjelven tok jeg hånden 
hans og sa: «Jeg heter også Lasse». 
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Del II 
«Juhu! Jeg visste det! Jeg visste det»! utbrøt den 
gamle (Lasse den eldre). Undrende satt jeg i bilen 
og så en eldre mann foreta en slags dans! Da han 
omsider roet seg ned fikk jeg spurt ham om hva det 
var han visste. 
Da fikk jeg historien. Om både Mustang klubben, 
American Car Club, Bergen Veteranvogn Klubb og 
hvordan han hadde bygget bilen opp helt fra bun-
nen av, restaurerte den som han kalte det, og om 
alle treff og gledesturer på veiene fram til bilforbu-
det. Da ble det en intensiv jakt på alt som var biler, 
og det var ikke få godbiler som ble presset sam-
men. Sett fra en bilentusiasts synspunkt så var det 
en katastrofe. Men Mustangen en fikk en annen 
skjebne takket være 
Lasse’s forutanelse 
om at noe slikt ville 
skje. Derfor ble den 
om hyggelig bort-
gjemt de første årene. 
Senere ble det, uten 
biler, ganske livløst i 
utkantstrøk, så da 
plasserte han bilen 
inn på bensinstasjo-
nen der dt var verk-
tøy og masser av ting 
som kunne brukes til 
bilens pleie. 
Jeg var helt betatt av 
historien hans og satt 
bare og drømte, men 
ble revet ut av drømmene da han sa: «Og så er det 
din tur»! «Min tur? Hva mener du»? sa jeg. Han 
fortsatte: «Jeg sa jo at jeg visste det, ikke sant? Jeg 
har følt det helt siden jeg plasserte bilen her at det 
en dag ville komme en verdig arvtaker. Men ikke 
før i dag ble jeg sikker på at historien ville gjenta 
seg». «Beklager, men jeg er ikke helt med», sa jeg. 
Den gamle så på meg og sa: «Du heter Lasse, ikke 
sant»? «Jo», svarte jeg. «Akkurat! Du skal føre 
Mustangen videre. Du skal bli en innvigd. Du skal 
bli en Henry», sa han. «Henry? Hva»? stotret jeg. 
Han avbrøt meg: «Kom tilbake his den 30. august 
innen kl 13:00. Kommer du for sent så er bilen og 
jeg borte, og du ser neppe hverken meg eller den 
igjen! Har du forstått»? Jeg nikket. «Godt», sa han, 
«nå går vi over i huset mitt og får oss en matbit før 
du drar igjen». 
Vi gikk over til huset hans som lå skjult bak noen 
trær bakom bensinstasjonen. «He, he! Du ser jeg så 

deg første gangen du var her. Normalt ville jeg 
stoppet deg, men jeg så med engang at her var det 
noe som ble vekket i deg. Da du omsider kom tilba-
ke i dag, så skjønte jeg at du var blitt en av…..», 
han stoppet. «En av hva»? spurte jeg, men ble av-
brutt nok engang i det vi gikk inn. Den gamle lagde 
mat og vi satte oss og spiste. Etterpå viste han meg 
bilder og fortalte mer om den «gode tiden» som 
han kalte det. Da jeg tok farvel den ettermiddagen 
smilte han til meg og sa: «Husk, 30. august kl 
13:00». 
Tiden etter gikk uendelig sent, men omsider kom 
dagen. Den opprant med et nydelig vær. Ikke en 
sky på himmelen. Jeg tok monorailen ut til stoppe-
stedet, gikk av, og la i vei til bensinstasjonen. Det 

var med bankende hjerte jeg rundet svingen, og der, 
der stod bilen utenfor i all sin prakt. Den glinset og 
skinte som en juvel. Det var helt utrolig! Jeg ble 
bare stående og måpe. Noe så vakkert! Lasse den 
eldre hadde tydeligvis vasket og polert etter alle 
kunstens regler. «Nå, hva synes du»? lød det bak-
fra. «Fantastisk, fantastisk»! mumlet jeg. «Hah»! 
Han klappet meg på skulderen. «Sånn skal det være 
ser du. Vel, kom igjen, hopp inn! Det er på tide å 
dra, og siden du nok ikke kan kjøre den ennå så får 
du ta til takke med meg»! 
Jeg lystret, åpnet døren og satte meg inn! Enormt! 
Tøytaket var nede og siderutene var nede, og nå så 
jeg for en nydelig bil dette var. Den gamle satte seg 
inn. Vridde om på nøkkelen. Vroom! Og for første 
gang i mitt liv hørte og følte jeg en forbrennings-
motor med åtte sylindre dra i gang. Hvilken lyd! 
Det lød som musikk! Lasse satte girvelgeren, som 
han forklarte meg, i Drive, og vi rullet ut på veien. 

1966 Ford Mustang convertible. Bilde hentet fra Internett 
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Han akselererte opp igjennom girene og snart suste 
vi bortover veien i 80 km/t., eller 50 miles per hour 
som det stod på speedometeret. For en følelse. Vin-
den blåste i håret, og jeg følte en frihet og glede av 
en annen verden. Jeg innbilte meg at noe slikt måt-
te de ha følt de første som fant opp bilen. Mennes-
kets trumf over maskinen og friheten! 
Vi hadde kjørt i ca en halv time da Lasse tok av fra 
hovedveien og innpå en smalere vei som gikk inn 
gjennom en dal. Vi kom til en tunnel og midt inni 
tunnelen stoppet vi! «Hva nå»? spurte jeg. «Følg 
bare med», sa han. Så trykket han tre ganger på 
hornet, noe som lød infernalsk inne i tunnelen og 
med vinduene nede. Til min store forbauselse be-
gynte noe å skje. Plutselig åpnet en gigantisk luke 
seg. En del av tunnelveggen var en metalldør, ka-
muflert som stein! Da den var helt åpen kjørte Las-
se inn, og den døren lukket seg bak oss. Det var 
stummende mørkt, men plutselig ble det fullt lys i 
tunnelen vi var kommet inn i. Vi kjørte så rolig inn-
over, rett frem i flere minutter, så kom en skarp 
sving og vips så var vi ute i en skjult dal! Der vi 
kom kjørende nedover mot dalbunnen så det ut som 
en hvilken som helst dal med masse grønn og fro-
dig vegetasjon. Men da vi kom nærmere så jeg at 
det så noe merkelig ut, og plutselig dukket veien 
ned og inn under noe som tydeligvis var en slags 
kamuflasje. Og der…der… var det et helt utrolig 
syn som møtte meg. Det var biler og folk så langt 
øye kunne se. Vi kjørte på en vei i mellom all bile-
ne og folkene. Alle hilste på oss, med smil og arti-
ge slengbemerkninger. Lasse svarte og lo tilbake.  
Vi passerte store områder med noe som tydeligvis 
var områder for diverse bilmerker. 
Lasse sa: «Her ble de av, alle klubbene. Vi gikk i 
dekning her og tok vare på alle kjøretøy vi kunne. 
De færreste har slike muligheter som jeg har hatt, 
så de fleste kjøres mest her i dalen og av og til en 
svipptur ut på hovedveien. De gamle klubbene har 
av og til sine møter, men i dag deles vi mer inn i 
bilmerkene, for enkelhetsskyld»! Nå svingte vi inn 
på et område der det var fullt opp med Forder av 
alle slag: Det var Taunuser, Mustanger, Thunder-
birder og en mengde modeller jeg ikke ante hva 
var. Lasse parkerte i rekken av Mustanger. «Og nå 
skal du bli en innvigd, en Henry», sa Lasse. «Hva 
er en Henry»? spurte jeg. «En Henry er det navnet 
vi kaller alle som er tatt opp i Ford Klubben. Henry 
kommer av fornavnet til Mr. Ford. Henry Ford. Vi 
kaller oss for Henry som et slags kodenavn. De 
andre klubbene har lignende navn. Opel f.eks har 
Adam.  Du vil nå gjennomgå en opptakelsessere-

moni holdt av «Mesteren» selv». «Hvem er det»? 
spurte jeg. «Av sikkerhetsgrunner utveksler vi aldri 
navn, det går på Henry 1, 2 osv. Alle går med et 
merke på seg som forteller hvilket nr de er», svarte 
Lasse. Vi gikk inn i en hall, der det sikkert var flere 
hundre mennesker samlet. 
På et podie helt fremme satt det 7 personer vendt 
mot de andre i salen. Tydeligvis styret. Alle var 
begynt å trekke betraktelig på årene. Personen i 
midten reiste seg da vi kom. «Ah, her har vi ny-
kommeren»! sa han. «Kom hit begge to»! Vi gikk 
dit og stod ansikt til ansikt med, tydeligvis Meste-
ren. Han hadde et emblem på seg, en slags jakkenål 
utformet som en stor H og med et ett-tall under. H1 
altså. Aha, nå skjønte jeg….Lasse hadde en lik en 
med H10 på. Mesteren tok på skulderen min og sa: 
«Du skal overta H10 sin plass. Du får nå hans nål»! 
Lasse tok av seg sin nål, gav den til Mesteren som 
festet den på min jakke. Mesteren så meg så dypt 
inn i øynene og sa noe jeg ikke forstod helt: «Husk 
dette! Ta vare på dette minnet»! Jeg snudde meg 
mot Lasse for å spørre hva han mente, men han var 
borte! Sporløst forsvunnet. Jeg vendte meg mot 
Mesteren igjen, men nå var han borte også, ja alle 
var borte, alt var borte. Det var helt mørkt og jeg 
hørte bare en voldsom dunking……og roping: 
«Lasse, Lasse, våkn opp»! Hva, hva er det som 
skjer? Der var det igjen, banking og roping: «Våkn 
opp!» Jeg slår opp øynene, snur på hodet og ser rett 
i ansiktet på Eric! 
Han står utenfor bilen min og banker på ruta. «Du 
må starte opp og kjøre inn på ferja»! sier han. Jeg 
ruller ned ruten og sier: «Hæ»? «Pokker som du har 
sovet da, men skynd deg nå da så vi kommer oss 
om bord i ferja»! Tankene begynner å klarne. 
Javisst, vi står på ferjekaien i Bruravik og er på vei 
til Mustang treff hos Pony Parts på Tyrigrava uten-
for Oslo. Jeg vrir rundt tenningsnøkkelen. Vroom! 
Åtteren starter og jeg kjører Mustangen om bord. 
Stopper og blir sittende og fundere. Det var altså 
bare en drøm? Men den var så virkelig liksom. 
Ferjeturen går fort, og når vi kjører i land på Brim-
nes har jeg en ting helt klart for meg: Etter treffet 
skal jeg på leting etter en viss bensinstasjon……. 
Jeg svinger Mustangen i retning Oslo og smiler 
lurt, i det sollyset reflekteres fra et emblem jeg har 
på jakken. H10 står det………… 
SLUTT 
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Her kommer så novellen fra Amcar nr 2. 1976. Gjengitt med tillatelse av AMCAR Magazine. 
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BVK klubbeffekter 

Pique skjorte: kr. 125,-           Regnjakke, blå el. sort: kr. 125,-      T-skjorte: kr. 50,- Sydvest: kr. 100,- 

Genser: kr. 400,-         Fleecejakke: kr. 450,- 

Paraply: kr. 150,- 

Pins: kr. 35,- 

Krus, gml. type:  kr. 75,- 

Jakkemerke: kr. 50,- 

Klistremerke: kr. 10,- 

Vognmerke: kr. 200,- 

Noen av disse klubbeffektene er for tiden utsolgt, men vi velger å allikevel 
annonsere. Vi vil på nyåret forsøke å oppdatere annonsen. 
Effekter kan kjøpes ved våre medlemsmøter eller bestilles hos 
effektansvarlig Gunnar Haukeland. Tlf. 95997242 
E-mail: gu-hauke@online.no 
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VESTLANDSTREFFET 2017 
 

Neste års Vestlandstreff skal arrangeres av BVK, og blir lokalisert i Nord-Hordland. Løpsfest og over-
natting blir på Alver Hotell. Datoen er satt til lørdag 10. juni. Mer informasjon og mulighet for påmel-
ding vil komme over nyttår. 
Det er satt ned en preliminær arrangementskomite, men vi ønsker gjerne fler medlemmer inn i det som 
da skal bli arrangementskomiteen. Vi vil også trenge frivillige til postvakter og veivisere i vanskelige 
kryss osv. Her kan det, i likhet med Vårmønstringsvaktene til neste år, bli en liten ”gulrot” å hente for 
de som vil yte en innsats. Mer om det kanskje allerede på julemøtet 13. desember. 
 
Styret BVK. 

Innkalling til 

Generalforsamling i BVK 

tirsdag den 14.03.2017. 
 

Etter BVK sine retningslinjer må alle forslag til 

Generalforsamling være styret i hende innen 31.12.2016. 

 

Styret 

Gammelt julepostkort fra Bergen. Hentet fra Internett. 
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BVK Julebord lørdag 3. desember 2016. 
Tekst: Lars Olav Lofthus. Foto: Per Hesjedal 
 
Helst skulle vel noen andre enn 
”julebordsgeneralen” ha skrevet dette, men det er 
det ikke tid til, så jeg får klotre ned noen ord i full 
fart. Julebordet ble i år, som i fjor, arrangert i Kom-
mandantboligen i Gravdal. 49 gjester hadde meldt 
seg på og alle kom. Som sedvanlig hadde vi orkes-
teret Trionor fra Norheimsund til å spille. Kl 19:30 
var vi alle benket ved bordene og undertegnede 
ønsket alle velkommen, for så å gi ordet til kvel-

dens leder av bordet; styre- og julebordskomite-
medlem Harald Gjone. 
Harald loset, eller skal vi si 
fløy, han er jo pensjonert pilot, 
oss trygt igjennom hele bord-
settingen med bespisning og 
taler, og vi trengte ikke engang 
å ta på sikkerhetsbeltene. For-
mann John Gaute Kvinge holdt 
formannens tale som jo mest er 
et slags resyme over året som 
har gått. Etter desserten holdt 
jeg en tale om BVK. Richard 
A. Riim holdt jo en tale om 
historien til BVK i fjor, så jeg 
tenkte at jeg kunne holde en 
tale om fremtiden. 
Etter at siste allsang var sunget 
så begav vi oss opp i andre eta-

sje, der en deilig marsipankake ventet, 
sammen med kaffe og muligheter får å få 
seg en liten avec. 
Ca kl 23, var det så tid for å trimme litt. 
Da ble det dans som holdt på til kl 01:00. 
Midt inni dette kom jo selvsagt BVK’s 
nesten ”Grevinnen og hovmesteren” inn-
slag, dvs at det er vel repetert i det uende-
lige, nemlig mitt innslag med noen låter 
sammen med bandet. I år hadde vi nå fak-
tisk øvd inn en ny: ”Fenderslåtten” av Øy-
stein Sunde. Ja, ja, så lenge folket liker 
det så…. Jeg syne si alle fall det er veldig 
gøy. 
Som sagt kl 01:00 var det slutt, på det som 

jeg har oppfattet at folk syntes var en hyggelig og 
fin kveld. Vi kommer vel igjen til neste år….. 

Vårt medlem og redaktør av bladet USACARS, Bjørn Kaspersen skriver: Oi oi. Følg 
med. Det er bilde av et BVK medlem sin bil på forsiden av USACARS MAGAZINE som kommer ut i 
Narvesen 8. desember. Mange klubbmedlemmer abonnerer på bladet og de får det i postkassen noen 
dager før. Følg med.....  
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Formannen har ordet 
Da har vi beveget oss inn i 
årets siste måned selv om 
det er få værmessige tegn 
som gir oss vinterfølelse og 
julestemning om dagen. En 
liten smak av jul fikk vi jo 
likevel vi som deltok på 
BVK’s julebord nå på lør-
dag. 
Også i år var det de staselige omgivelsene i Kom-
mandantboligen som satte rammen om et flott ar-
rangement – bare synd at vi ikke var flere enn 50 
tilstedeværende. Vi burde kunne klart å mobilisere 
nesten det dobbelte! Likevel – vi som var der stork-
oste oss i alle fall!  
God mat, taler, historier, levende musikk og ikke 
minst Lasse sitt glitrende innhopp som sologitarist i 
«Trionor» gjorde at stemningen virkelig eksploder-
te! Imponerende å se at våre medlemmer også kan 
traktere andre instrumenter enn de som går på fos-
silt brennstoff! 
Så derfor en liten oppfordring  – til neste år kan jeg 
også love at julebordet avholdes i Kommandantbo-
ligen og da håper jeg å se mange nye ansikter rundt 
bordene.  
Tirsdag 13.desember er det igjen duket for med-

lemsmøte - vårt tradisjonelle julemøte i kafeen på 
BTM. Som tradisjonen tro blir det selvsagt varm 
sjokolade, julebrødskiver og litt småknask. Jeg hå-
per på godt oppmøte – vel møtt! 
Avslutningsvis ønsker jeg dere alle en riktig god jul 
og et godt nytt år! Og husk – bruk vinteren godt og 
sørg for at kjøretøyene våre får godt stell og nød-
vendige oppgraderinger slik at de er klar til sesong-
start igjen når vinteren slipper taket og veiene igjen 
er frie for salt! 
 
Beste hilsen 
John  Gaute 

Husk GRASROT andelen når du tipper Lotto eller fotball: Org. nr. for BVK: 991 074 023 

Bilder: 
Hentet fra 
Internett 


