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Returadresse
Bergen Veteranvogn — Klubb
Postboks 929 Sentrum
5808 Bergen
www.bvkn.no
Org.nr: 991 074 023

Stabbesteinen
Rundskriv for Bergen Veteranvogn Klubb. Februar 2016. Nr. 2
Medlemsmøte tirsdag 9. februar kl 19:00. med de antikvariske myndigheter. Den eier i dag 35
av Bryggens 61 bygninger. Stiftelsen er tilsynsfører
for den offentlige forvaltningen og har en egen stab
av restaureringshåndverkere, snekkere, vaktmester,
teknisk tegner og arkitekt. Stiftelsen driver aktiv
formidling av kulturminnet, historien,
restaureringen og hverdagen på Bryggen. Overskuddet fra utleie av bygningsmassen går uavkortet til bevaringsarbeidet. I tillegg kommer bidrag
fra staten, fylkeskommunen og Bergen
kommune.
Etter endt omvisning samles vi på et av
serveringsstedene i området (Bryggen
Tracteursted, Madam Felle e.l., nærmere info vil bli gitt).
For å forberede omvisningskapasiteten
trenger vi påmelding.
I tillegg til presentasjon av Bryggens historie vil det Send en SMS til John Gaute på tlf 926 20940 med
bli gitt orientering om det restaureringsarbeid som navn og antall (evt pr epost:
er blitt og blir gjennomført i regi av Stiftelsen
jgkvinge@broadpark.no) Frist: søndag 7.februar
Bryggen. Det vil også bli anledning til en omviskl 16.00
ning med en titt inn i noen av bygningene – muli- Fremmøte blir utenfor Bryggen Tracteursted kl
gens også tilgang til å se nærmere på det restaure- 19.00 (presis)
ringsarbeid som nå foregår der.
Stiftelsens formål er å bevare Bryggen i samråd
VEL MØTT!
Husk GRASROT andelen når du tipper Lotto eller fotball: Org. nr. for BVK: 991 074 023
Omvisning inne og ute på Gamle Bryggen.
BVK fortsetter sin Bergenshistoriske gjennomgang.
Denne gang tar vi for oss det mest erke-ekte bergenske som finnes: Bryggen.
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Forrige medlemsmøte: Foredrag om
Bergensbrannen 15. januar 1916.

så vi måtte finne på noe annet).

Sted: Bergen Skytterlags lokaler.
Denne kvelden hadde vi besøk av formannen i Bergen Brannvesens Historielag, Øivin Konglevoll.
Over 50 medlemmer hadde møtt opp denne kvelden for å få med seg den interessante historien om
brannen som for alltid forandret Bergen.
Øyvin holdt et engasjerende foredrag med flere sitat fra boken om brannen ved Jo Gjerstad og Gunnar Staalesen. Han viste også bilder både fra førunder og etter brannen. En utførlig beskrivelse av
brannvesenets ressurser og fremgangsmåte den
gangen fikk vi også. Tror ikke det var noen som
kjedet seg denne kvelden.

Innkalling til
Generalforsamling i BVK
tirsdag den 08.03.2016.
Etter BVK sine retningslinjer måtte alle forslag til Generalforsamling ha vært styret i hende innen
31.12.2015.
Styret

Som takk for innsatsen så delte varamann Thor Stigen ut en meget passende gave: Et brannslukningsapparat. Slik at vi i BVK i alle fall har ytt et bidrag
for at dette ikke skjer igjen.
Dette vekte latter og glede hos både publikum og
Øyvin! (I parantes må vi da nevne at Øyvin sikkert
snart har ett eksemplar av alle våre klubbeffekter,

Redaktøren: Teksten under skulle vært med i forrige Stabbesteinen. Vi beklager at den ble glemt da.
Red.

Julebordets bakside
Etter et flott gjennomført julebord i Kommandantboligen 28. november kom oppbruddets time. Glade og fornøyde vandret vi ut i den regnvåte vinternatten og skulle til å sette oss i bilen, som hele
kvelden stod parkert ved den vestlige porten, ikke
langt fra inngangsdøren til selskapslokalet. Da oppdager vi at bilen, en Golf, under parkeringsoppholdet hadde fått skader på siden. Vi vet ikke om det
var lagt igjen en lapp under vindusviskeren, for
regn og vind kan ha blåst den bort. Skadens omfang tilsier at den som har gjort det må ha merket
det. Hvis det var deg, eller du så noe, så ta gjerne
kontakt med Karsten Hjortland på tlf. 55191655.
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Fra Valgkomiteen
Det nærmer seg den tiden på året igjen da noen takker av fra styre og stell
og noen andre skal overta. Som vanlig i BVK så skal ca halve styret skiftes
ut. Valgkomiteen melder at det meste er på plass, så nær som en brikke:
Formann.
Denne redaktøren tenkte derfor å skrive litt om hva det innebærer å være
formann, og kanskje «avmystifisere» det litt.
Du som leser dette tenker kanskje at å være formann i Bergen Veteranvogn
Klubb, det krever sort belte i ledererfaring og datateknikk? Hvis du tenker
det, så les videre. OBS! Dette er ingen fasit!
Hva bør en formann kanskje inneha av kvaliteter:
1. Være pliktoppfyllende og prioritere styre- og medlemsmøter
2. Kunne snakke i store- og mindre fora, eller være flink til å delegere
den jobben
3. Kunne delegere oppgaver
4. Få styremedlemmene til å samarbeide og være kreative
5. Kunne sende og motta email
6. Kunne ringe i en tlf.
7. Evnt. kunne sende og motta SMS
Hva trenger en formann IKKE å kunne:
1. Regnskap: Det har vi kasserer til
2. Data: Det har vi webansvarlig til
3. Lage Klubblad: Det har vi redaktør til
4. Skrive referater: Det har vi sekretær til
5. Komme med ideer til medlemsmøteaktiviteter: Her må jo alle delta,
også formannen, men det er IKKE denne som skal komme med alle
forslag.
6. Må IKKE være med på alle arrangementer som er i BVK og andres
Regi
7. Må IKKE gå på alle lygarmøter
Når du har lest dette, så er mitt håp at du, ja, akkurat du skal tenke: «Det der
kan jeg jo klare» og melde deg til valgkomiteen. Siden undertegnede er
medlem i styret, og skal fortsette, så kan jeg garantere for at enhver nybakt
formann vil bli tatt godt vare på og hjulpet så godt som mulig. Det er ingen i
styret som er interessert i at formannen skal fremstå som dårlig. Et styre er
et teamarbeid. Det er også viktig at vi får inn nye kandidater, for hvis vi alltid skal finne en som har vært formann før, så går vi inn i en ond sirkel.
Undertegnede har også vært formann i to perioder, en 2 års periode og en 1
års periode. For meg var det ikke formannsjobben som var belastende men
det at jeg også innehar pkt. 3 og 4 på listen over hva formannen ikke trenger
å gjøre. Men det gikk det også. Så tenk når du IKKE trenger å gjøre det. Så
still i kø for den mest interessante jobben i BVK!
Kontakt gjerne en fra Valgkomiteen: Gunnar Haukeland tlf. 959 97 242,
Sissel M. Romslo tlf. 991 01 262 eller Tore Hovland tlf. 928 93 277.

Redaktør/Layout for BVK: Lars Olav
Lofthus
Print: Allkopi

Styret i BVK
mars 2015—mars 2016
Formann:
John Gaute Kvinge
Mob: 92620940
jgkvinge@broadpark.no
Nestformann:
Cato Rasmussen
Mob: 92615610
cato.rasmussen@sksk.mil.no
Kasserer:
Kjell Røen
Mob: 48187716
kroeen@online.no
Sekretær:
Arild M. Nilssen
Mob: 91184322
anils-mo@online.no
Styremedlemmer:
Marius Jørgensen
Mob: 91666618
joma@jbv.no
Harald Gjone
Mob: 41673689
ha-gjone@online.no
Varamedlemmer:
Geir Inge Thunestvedt
Mob: 95266847
geir.inge.thunestvedt@no.kcadeutag.
com

Thor Stigen
Mob: 90072815
thstig@online.no
Lars Olav Lofthus
Mob: 47611283
laoll@online.no

BESIKTNINGSMENN FOR LMK FORSIKRING I BERGEN VETERANVOGN KLUBB:
Svein Wilfred Farsund, Bjørndalsstølen 47, 5171 Loddefjord, tlf. 55 50 07 09 el. 90 11 10 16
Richard Riim, Ladegårdsgaten 59, 5033 Bergen, tlf. 55320204 el. 90175022
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Henry Ford plutselig besluttet å innføre 8 timers
Dette er en artikkel som denne redaktøren gav ut i dag – samtidig som daglønnen ble forhøyet fra 2,34
Ford M Klubb Norge sitt blad, FKN-posten, i 1988. til 5 dollar. Da var det mer enn 16.000 ansatte i
Kilden var da Ford Nytt nr 2, juli 1963. Jeg synes Ford Motor Company, og man kan tenke seg bedenne artikkelen er mye bedre enn hva som ligger geistringen.
på nett i Wikipedia f.eks. Ford Nytt har tydeligvis Men Henry Ford gav seg ikke med dette. I 1919 ble
daglønnen økt til 6 dollar, og i 1926 innførte han 5
fått dette fra sin amerikanske moderorganisasjon.
dagers uke med 40 timers arbeidstid. Så her lå han
Jeg har også hentet litt informasjon fra websiden
også langt foran sin tid.
«The Henry Ford» og fra boken «Ford 1903 til
I begynnelsen tok det 12 timer og 28 minutter å
1984». Bilder er plukket fra internett.
lage en T-Ford. Så ble tiden kuttet ned til 5 timer
og 50 minutter, deretter helt ned i 93 minutter.
Innledning
De unge i dag, og kanskje også min generasjon (50 Henry Ford satte som mål å lage en bil hvert minutt, og det målet nådde han med god margin. På
-60 år) tenker vel sjelden over hva som ligger i
navnet Ford. For de fleste er det ensbetydende med det travleste ble det nemlig produsert en T-Ford
et bilmerke. Slik var det ikke 30. juli 1863. Det var hvert 10. sekund! Det var omkring 1916, og da kostet den 360 dollar.
dagen da Henry Ford ble født, og biler ikke oppMen selv om arbeiderne fikk bedre betalt enn noe
funnet ennå. Så her kommer en artikkel i to deler
annet sted, så var ikke alt gull og glitter. Samleom mannen som «satte verden på hjul» og uten
ham; ingen T-bird eller Mustang heller…….. selv båndsarbeidet var med sin monotoni fysisk og psykisk utmattende. En av arbeiderne som gav opp etom det ikke var han som introduserte de da….
ter en uke og gikk tilbake til Dodge-fabrikken, sa:
«Det var en form for helvete på jord, hvor mennesEventyret om Henry Ford – mannen som satte
kene ble forvandlet til roboter. Jeg foraktet tanken
verden på hjul. Del 2:
på at Fords markedsførere fremstilte selskapet som
5 dollar for 8 timers dag
Den gang (rundt 1910-1920) fantes det ikke fagfo- en velgjører, når sannheten var at de utnyttet arbeiderne mer hensynsløst enn noen annen bilprodureninger, og derfor vakte det atskillig oppsikt da

Eventyret om Henry Ford

Oversikt over Rouge River Plant. Bilde fra The Henry Ford.
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sent, og dominerte arbeidernes liv på måter som
I 1919 kjøpte Henry Ford og hans sønn Edsel tilbafratok dem privatlivet og individualiteten deres.»
ke samtlige aksjer i kompaniet for 105.568.858 dolFord hadde en egen divisjon for sosiologi til dette lar, og dermed var de eneeiere. Samme år ble Edsel
formålet. Sosiologene hans kunne når som helst
Ford valgt til president i Ford Motor Company etter
banke på døren til de ansatte og spørre dem ut om faren, og denne stillingen hadde han til sin død i
deres sivilstatus, religion, spareplaner, kosthold,
1943.
alkoholforbruk, helse, fritidsinteresser, livsforsik- Edsel Ford var blant dem som trodde på flyets
ring osv. Alt ble nøye notert ned på egne, blå skje- framtid, og begynte i 1925 en serie på 196 tremaer. Den som røykte eller drakk hjemme, fikk
motors fly, kalt Ford Tri-Motors. Dette ble det førssparken. Ledelsen bygget opp et nett av informan- te postfly i USA, og ca 20 av dem er fremdeles i
ter. Arbeiderne ble hyrt til å spionere på hverandre. full virksomhet (1963). Ford forbedret også radioHvis noen prøvde å fagorganisere Fords arbeidere, kommunikasjonen mellom fly og bakkestasjoner.
ble de oppsagt, jult opp eller til og med drept av
Systemet ble overlatt den amerikanske stat, og er
Fords mafia-forbindelser. Overvåkningen var ikke nå en betydelig faktor i flysikringstjenesten (1963).
bare politisk motivert. En arbeider som
tok seg for mange pauser, ble konfrontert med hvert minutt han hadde
«stjålet» fra Ford.
Denne policyen var lenge den rådende,
selv om den ble mildnet ved innføringen
av 40-timersuke, frafall av paternalismen omtrent samtidig – og endelig i
1941 ved et forlik med fagorganisasjonen. Det siste var etter et betydelig press
fra hans ektefelle, som så at mannens
motstand lett ville ødelegge det som var
bygd opp, slik at sønnen Edsel ikke
kunne overta.
Tilbake til 1915, så begynte det året
Ford Motor Company å reise et helt nytt Ford Tri-Motor fly. Bilde fra The Henry Ford
fabrkkanlegg ved Rouge River i Dearborn. Der var det bedre plass, og ved dette anlegget
ville Henry Ford virkeliggjøre sin drøm om den
A-modellen
fullendte produksjonsteknikk ved å kjøre jern inn i Selv om Henry Ford hadde innstilt sin sønn Edsel
den ene enden og biler ut av den andre. Samme år Ford som president, så var det allikevel Henry som
rullet T-modell nr. 1.000.000 ut fra samlebåndet.
virkelig ledet selskapet. Men all makt betyr ikke
nødvendigvis visdom.
Suksessen hadde overbevist ham om at hans egen
Over til krigsproduksjon
Så kom USA med i første verdenskrig, og Ford be- intuisjon var overlegen alle andre, så han var helt
gynte å lage stålhjelmer, aksler til ammunisjonshyl- overbevist om at Modell T var bilen som folk flest
ser, Røde Kors ambulanser, Liberty-motorer og
ville ha. Han ignorerte den voksende populariteten
granathylser. Ved slutten av krigen rakk Ford å sjø- til dyrere men mer stilfulle og komfortable biler
sette det første fartøy som var laget etter moderne som Chevrolet, og ville ikke høre på hverken Edsel
massproduksjonsmetoder; en ubåtjager.
eller andre ledere i selskapet når de sa at det var på
Men da det hele var over, begynte T-modellene å
høy tid med en ny modell.
rulle fra samlebåndet igjen. I 1921 var bil nr. 5 mil- Men, i siste halvdel av 1920 årene kunne heller iklioner ferdig, i 1924 passerte man 10 millioner og i ke Henry Ford ignorere nedgangen i salget. I 1927
1927, 15 millioner. Den siste T-modellen forlot
stengte han motvillig ned produksjonen for Modell
samlebåndet 31. mai 1927, og produksjonstallet
T og begynte å designe en helt ny bil. Stylingen ble
stoppet på 15.007.033. En epoke var avsluttet, et
delvis kopiert fra Lincoln, som Ford eide, og som
teknisk eventyr som ikke glemmes så lett. Rekord- Edsel Ford hadde hatt hovedansvar for design av.
året inntraff i 1923, med 1.923.360 enheter.
Den nye bilen var klar i slutten av 1927 og den var
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så fjernt fra den gamle Modell T at Ford gikk tilbake til begynnelsen av alfabetet og kalte den for Modell A! Den nye bilen skulle ikke bli produsert ved
Highland Park anlegget. I 1917 hadde Ford startet
byggingen av en mye større fabrikk ved Rouge River i Dearborn i Michigan. Her ble jern og kull
brakt inn i den ene enden og ferdige biler kjørt ut i
den andre. Med tiden skulle det bli verdens største
fabrikk, som ikke bare produserte bilene, men også
alle komponentene som trengs for å lage en bil;
stål, glass, dekk etc.

løse problemet og presenterte i 1932 en Ford der
man kunne får en V8 motor i en rimelig bil. Det var
ellers forbeholdt luksusmerkene å ha 8 sylindere,
og de var oftest i rekke. I ettertid vet vi at dette ble
en udødelig klassiker og 1932 for er for alltid alle
Hot Roddere sin største drøm. Særlig i Coupe eller
Convertible Roadster.
Frem til 1963 hadde Ford Motor Company produsert flere V8-motorer enn samtlige amerikanske
bilfabrikker til sammen.
Etter 1932 modellen ble det stadig hyppigere modellskifter, helt frem til 1942 da
USA kom med i andre verdenskrig. Da ble produksjonen lagt
om til produksjon av krigsmateriell. Inntil fredsdagene i 1945
hadde Ford levert i alt 645.000
enheter. Av det var bl.a. 8.600
bombefly, 278.000 jeeps og
57.000 flymotorer. Rekorden
ved Ford flyfabrikk i Willow
Run var 432 Liberator fly på en
måned.
Edsel Ford hadde lenge hatt en
dårlig helse, og mens Ford var
opptatt med krigsproduksjon, så
døde Edsel plutselig 26. mai
1943. Kort etter dette ble Henry
påny valgt til president, og under
hans ledelse ble produksjonen av
biler tatt opp igjen i juli 1945 da
En nydelig Ford Model A roadster 1930. Bilde fra Netclassics.
andre verdenskrig var over. I
september samme år overlot han
Forventningene til den nye modellen var store. Mer presidentstolen til sin sønnesønn, Henry Ford II,
enn 10 millioner mennesker hadde sett på den hos som da var 28 år gammel.
forhandlerne i løpet av de første 36 timene etter at
den var sluppet. I alt ble den solgt i 4,5 millioner
En symbolsk hendelse
eksemplarer i årene 1928 til 1931.
De siste to årene av sitt liv tilbragte Henry Ford
Men Henry Fords intuitive en-manns kontroll var
sammen med sin kone Clara på eiendommen Fair
ikke lenger formelen for suksess. Folk var blitt sult- Lane i Dearborn, der han fremdeles fulgte godt
ne på biler, og ønsket stadig nyere design, noe også med i selskapets virksomhet. (En kommentar: Det
konkurrentene gav dem. Modell A var konkurran- er Fords eiendom som altså har gitt navn til modelsedyktig kun i 4 år før den igjen måtte byttes med len Fairlane. Enkelte har en tendens til å både skriet nytt design.
ve og si Fairline. Men det er vel en båtmodell!! Så
husk på det hvis du er Ford fan).
I Henry Fords siste timer gikk Rouge River over
V8-motoren
I 1932, i en alder av 69 år, introduserte Henry Ford sine bredder og strømforbindelsen til Fair Lane ble
sin siste store innovasjon innen bilverden; en lett- brutt. Det eneste lys i huset kom fra de gamle paravekts og rimelig V8 motor. For å få det til var ho- finlampene og lysestakene, nøyaktig de samme
vedkriteriet å kunne støpe blokken i ett stykke. Er- som gav lys under hans fødsel 83 år tidligere!
farne eksperter påstod at det var umulig å støpe en Mer enn 100.000 mennesker hedret Henry Ford da
V8-sylindret blokk i ett stykke, men Ford klarte å
han lå på lit de parade i Greenfield Village, det his-
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toriske museet som er skapt til ære for den industri- gående og gav oss i tiden etter Henrys død udødelielle utvikling i USA – en epoke hvor Henry Ford
ge klassikere som Crown Victoria, Thunderbird,
hadde den aller største betydning.
Skyliner og den største av alle: Mustang. Ja, selv
«floppen» Edsel er jo i dag en klassiker! Ford klarte seg også gjennom megakrisen for noen år siden
Etterord
I dag finnes det jo et fantastisk museum som heter da selveste GM ble slått konkurs. Det var på nippet
The Henry Ford. Noen av våre medlemmer har
med Ford også, men takket være litt mer forutseenvært så heldige å ha vært der, og for de som skal en de ledelse så gikk de gjennom med et nødskrik og
tur til USA så skal det virkelig være noe å få med
uten å måtte finansieres fra den amerikanske stat.
seg.
Og Mustangen lever fortsatt! Nettopp levert i ny
Denne historien ender her, i og med at den handler drakt og selges for første gang som nybil i Europa,
om Henry Ford. Derfor er det heller ikke noe med og til og med i Norge. Hadde bare avgiftene våre
om fabrikkene i andre land, som England og Tysk- vært normale så kunne man jo kjøpt seg en. Kanland.
skje man må bli eksil-svenske? Nei, vi får kose oss
Ford Motor Company lever jo fortsatt i beste velmed de gamle!

2016 modell Mustang vs 1965. Bilde fra TFL car.

Annonser i Stabbesteinen
De fleste klubblader har en spalte for kjøp og salg. Vi tenkte derfor å tilby en mulighet for våre medlemmer å sette inn forskjellige duppeditter for salg her. Eller om det er noe du ønsker å kjøpe. Vi ser jo på
markeder som Ulvenmarkedet at våre medlemmer har mye rart de vil selge. Nå har du sjansen til å annonsere noe av det her. Det kan være hele biler, bildeler, bilrelatert eller rett og slett andre typer av gamle greier. Dette blir forbeholdt våre medlemmer, slik at profesjonelle selgere trenger ikke å sende inn.
Så kom igjen, send meg info om noe du vil selge, gjerne på email og med bilde. Men, har du ikke email,
så send i posten. Det er du som medlem som avgjør om denne spalten vil leve. Redaktøren kan ikke
«dikte» opp noe her.
Email: laoll@online.no
Adresse:
Lars Olav Lofthus
Janaveien 209
5179 Godvik

Eksempel:
Packard Club Sedan 1949
Vurderer å selge min 1949 mod. Packard Club Sedan. Bilen er restaurert for en del
år siden og all antydning til rust er erstattet med nytt stål. Flott lakk og bilen har fått
mange premier, bl.a. ACSN's 1st. pris ved Oslo Mønstring 1997. . Bilen går godt
med sin 8 cyl motor. Kjørt distanse ca. 97000 miles.
Meget komfortabel, - og et bevis er at kona sovner
vanligvis etter 15 minutt selv om hun skal være kartleser. Prisantydning: Kr. 215.000.Arne Lærum
arnelerum@online.no
Tlf.: 55269773 - 90614826
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Ang. medlemsmøtet 9. februar: Litt fakta om Bryggen:
Bryggen 1070 – 1360
Bergen ble grunnlagt av kong Olav Kyrre ca 1070. Det eldste
byområdet og det økonomiske sentrum lå gjennom hele middelalderen på "Bryggesiden". Den eldste registrerte bebyggelsen ble oppført som rekker av en-etasjes naustlignende
"stolpehus" i parallelle rekker opp fra stranden. Omkring år
1000 lå den ca 140 meter bak dagens kaifront. Etter hvert som
behovet for lagerplass økte, ekspanderte bebyggelsen ut i
sjøen. Allerede på 1200-tallet var Bergen et viktig europeisk
handelssentrum og et administrativt knutepunkt for kirke og
kongedømme. Ved midten av 1200-tallet var området tett
bebygget med omkring 30 gårder av lange husrekker. På Vågen, foran den lange gavlrekken, lå handelsskip fra Bergen,
Vesterhavsøyene, England og havnebyer på Nordsjøkontinen-

tet og i Østersjøområdet.
Hanseatene 1360 – 1754
Omkring 1360 ble Bryggen i Bergen etablert som et Hanseatisk "kontor" i tillegg til Novgorod, Brügge og London. Tyskerne kom til å dominere Bryggen i nesten 400 år. Eksport av
tørrfisk og import av korn var hovedgrunnlaget for deres virksomhet. Når tørrfisken kom til Bergen fra Nord-Norge, sydet
det av liv på kaier og i boder. Vippebommene ble brukt til
lasting og lossing. Under kaiskurene kunne varene lagres
midlertidig, før videre transport opp i gårdene. Det Tyske
Kontor på Bryggen var et særegent mannssamfunn preget av
hardt arbeid og streng disiplin.
Forts. side 12

Husk GRASROT andelen når du tipper Lotto eller fotball: Org. nr. for BVK: 991 074 023
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Prins Bertil Memorial race:
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Bryggen….forts. fra side 8.
Det norske kontor 1754 – 1899
Nok en vintermåned er forbi og vi
Utover 15- og 1600-tallet ble Hansaforbundets stilling ute i
er et steg nærmere utesesongen! Jeg
Europa stadig svekket. Nasjonalstatene fikk sterkere kontroll
antar at mange av dere har hendene
med handelen. I 1630 kom den første av de hanseatiske stuer
fulle med reparasjoner, vedlikehold
på Bryggen over på norske hender. I 1740 var det bare 9 tyske
og oppgraderinger av gammelbilen
stuer igjen. Mange av de tyske kjøpmennene tok borgerskap i
nå i mørketiden. Antageligvis er det
Bergen. Den 17. oktober 1754 ble Det Norske Kontor stiftet
til avløsning for Det Tyske Kontor. Det gamle systemet fortogså flere av dere som har anskaffet
seg nye doninger i løpet av vinteren og som bare venter satte nesten uendret. Det Norske Kontor overtok det hanseatiske regelverk og handelsform.
på få vist de frem for de øvrige klubbmedlemmene 
Jeg har fått med meg at forrige medlemsmøte med fore- Endring og forfall 1850 – 1955
drag om den store bybrannen av Øyvin Konglevoll var Fra 1850-tallet kom fremveksten av den industrielle tidsalder
til å prege også Bryggen. Den tradisjonelle nordlandshandeen suksess – stort oppmøte og interessant foredrag. Jeg len med tørrfisk opphørte etter hvert. Nye virksomheter flyttet
skulle gjerne vært med, men det passet seg dessverre
inn. Det gamle havnekvarteret ble snart uhensiktsmessig for
ikke slik.
den nye tids krav om rasjonell transport og lagring av varer.
Kommende medlemsmøte blir på Bryggen. Vi har vært Stadig nye reguleringsplaner forutsatte riving og vedlikeholså heldige og fått sentrale personer i Stiftelsen Bryggen det ble forsømt. Forfallet satte inn. Frem til 1910 ble den
søndre halvdel av Bryggen revet og fornyet med murbygtil å orientere oss om Bryggens historie. For nærmere
info om dette arrangementet se annet sted i Rundskrivet. ninger i fem etasjer.
Redning og ny giv 1955 Det nærmer seg også årets generalforsamling med
Etter brannen i 1955 var Bryggen sterkt redusert. Mange tok
stormskritt. Den blir avholdt den 8.mars og styret har
til orde for å rive den resterende delen for å gi plass til nybygtenkt at vi denne gangen skal gjøre det litt annerledes
ging. Fornminneloven av 1951 gjorde det klart at før det ble
ved at vi i år har reservert Kommandantboligen.
snakk om nybygging måtte det foretas arkeologiske utgraVi kommer tilbake med nærmere informasjon i neste
vinger av branntomten. Disse utgravingene tok 13 år. Utgrautgave av Stabbesteinen. Uansett – sett av datoen allere- vingene på Bryggen gav oss ny lærdom om Bergens historie
de nå!
og sakte men sikkert endret synet på bevaring av Bryggen
Beste hilsen
seg. En ny brann i 1958 blåste igjen liv i debatten omkring
Bryggens fremtid og synspunktene svingte fra total sanering
John Gaute
til fredning av alle de gjenstående gårdene.
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