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Stabbesteinen 

Bergen Veteranvogn — Klubb 
Postboks 929 Sentrum 

5808 Bergen 
http://bvk.lmk.no 

Organ for Bergen Veteranvogn — Klubb.  Juni — 2010. Nr. 6 
Neste medlemsmøte/Grillparty på Hop 
tirsdag 08.06.2010 kl.19.00 på terrassen 
til Kari Ann og Herman Brandt:  
Vi møtes på Shellstasjonen på Nesttun kl.18.30 og 
samler opp de som ikke vet hvor det er. Alle tar 
med seg grillmat og tilbehør i en kurv og helst noen 
stoler om man har det i bilen. Vertskapet har 
grillene klar og sper på med litt kaffe. De skal 
holde grill og terrasse og ikke slite seg ut på oss. 

Herman har sikkert kanonen klar i år også slik at vi 
kan skremme vettet av roere på Nordåsvannet, men 
de er vel blitt vant til det 
etter hvert. De som har tid 
å lage en kake må gjerne 
gjøre det og ta med. Vi 
gleder oss til en fantastisk 
fin kveld i god BVK stil 
der alle gjør det beste for 
at alle skal ha det bra. 
 

Husk GRASROT andelen når du tipper Lotto: Organisasjonsnummer for BVK: 991 074 023 

Org.nr: 991 074 023 

Fra fjorårets grillparty. 
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Referat fra Vårmønstringen på Lagunen 
13.05.2010: 
Torsdag 13. mai var det klart for det store 
vårsleppet. Vårmønstring på Lagunen. 
Det ble en fantastisk dag. Skinnende biler sto i kø i 
timevis og noen gav opp til slutt og parkerte bilen 
utenfor og publikum stimet inn gjennom 
billettinngangene. Vi telte 98 biler på BVK sin 
stand i år og det er kjempebra folkens. 
Medlemmene stilte pliktfyllende opp og tok sin 
tørn i billettsalg, loddsalg og rekvisitasalg. I BVK 
teltet gikk kaffekoking og pølsetrekking på høygir. 
Kjartan Meyer og undertegnede mettet opp 
medlemmene med god hjelp av Birte Næss og 
søstrene til Kjartan som alltid er positive og hjelper  
broremann. Vi kunne ha mettet opp hele Lagunen 
for flere stilte seg opp i kø og ville kjøpe. Vi 
opplyste bare høflig at det var kun for medlemmer 
og det kostet 350 kr å melde seg inn. Flere hadde 
tatt med seg langpannekaker og det var fullt rundt 
partyteltene våre av medlemmer som koste seg og 
slappet av. 
Vi hanket inn 6 nye medlemmer og solgte rekvisita 
for ca 4000 kr. Flere meldte seg inn pga at vi tok 

vare på alle typer biler, ikke bare et merke. Det er 
dette mangfoldet som gjør klubben vår helt 
spesiell. 
BVK styret vil takke alle medlemmer for en 
formidabel innsats for klubben og en spesiell takk 
til Herman Brandt og Truls Evensen for arbeidet 
med å organisere vaktholdet og skaffe folk til 
postene BVK hadde ansvar for. 
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BESIKTNINGSMENN FOR LMK FORSIKRING I BERGEN VETERANVOGN KLUBB: 
Aage Angeltvedt, Heiane 81, 5132 Nyborg, tlf. 93 02 79 81 

Svein Wilfred Farsund, Bjørndalsstølen 47, 5171 Loddefjord, tlf. 55 50 07 09 el. 90 11 10 16 

Formann:  
Eric R. Rundhovde 
Mob: 90076815 
eric.rundhovde@gmail.com 
 
Nestformann:  
Lars Olav Lofthus 
Mob: 47611283 
laoll@online.no 
 
Kasserer:  
Gunnar Haukeland 
Mob.95997242 
gunnar.haukeland@glamox.com 
 
Sekretær:  
Sissel M. Romslo 
Mob: 95916829 
simaro@online.no 
 
Styremedlemmer:  
Sigve Carlsen 
Mob.95776353 
sigve.carlsen@hjemme.no 
 
Arne Lærum  
Mob: 90614826 
arnelerum@online.no 
 
Varamedlemmer:  
Gunnar Bjelke 
Mob: 45617936 
g.bjelke@online.no 
Bente Sørheim 
Mob: 95780820 
bente-elin.sorheim@telenor.com 
Kjartan Meyer 
Mob: 91558835 
kjmeyer@online.no 

Styret i BVK for 
perioden april 2010—

april 2011 

Redaktør/skribent: Sissel M. Romslo 
Layout for BVK: Lars Olav Lofthus 
Print: Allkopi Nordnes 

Gamle bilder: Hvor er dette? 
Svar på bilder fra blad 
nr 5-2010: 
Bilde 1. Ulvik Hotell 
Bilde 2. Sagvåg 
Bilde 3. Haugesund 

Bilde nr 1 

Bilde nr 2 

Bilde nr 3 
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 Takk for innsatsen på Vårmønstringen 
på Lagunen 13. mai. 

Først og fremst vil jeg takke alle for innsatsen 
under Vårmønstringen på Lagunen. Vaktene gikk 
greit og det var ikke vanskelig å fylle de tomme 
hullene jeg hadde på listene om morgenen. Totalt 
var vi over 60 personer involvert med forskjellige 
gjøremål. Det var gledelig å observere at alle så ut 
som de koste seg ikke bare med å stille ut bilen(e), 
men og med å bidra med de mange andre viktige 
ting. 
 Jeg gratulerer Ola Borge med "Beste Veteran" og 
må tilføye at som den entusiasten og venn vi 
kjenner han lot han meg kjøre Cadillacen fra 
Lagunen og en tur til Sandsli og tilbake. Det var en 
uforglemmelig opplevelse. Tusen takk Ola. 
  
Herman Brandt. 

 
Referat fra 17.mai 2010: (av sekretæren) 
Regnet pøste ned da jeg hentet ut min gamle Opel, 
men etter hvert lettet skydekket og solen tittet 
forsiktig frem. Det ble en strålende 17 mai for det 
bra været klarte å lokke bergenserne ut langs 
prosesjonsruten. 
BVK fikk 3 kjøreløyver i år og fikk forespørsel om 

vi kunne tenke oss å kjøre Bjørn West Veteranene. 
Selvsagt ville vi det! Det var jo en meget positiv 
forespørsel og da fikk vi med 3 biler til. Det stilte 
opp 9 Bjørn West veteraner deriblant tidligere 
ordfører Eileif Eilertsen og de ble plassert i Richard 
Riims Buick1937, Roar Seltuns Chevrolet 1931
(kjørt av Tore Hovland) og Lars Hilles Buick 1949 
mod. Formann Eric A Rundhovde bar BVK fanen 
med nestformann Lars Olav Lofthus som 
reservebærer.  Flere oppegående medlemmer gikk 
bak fanen foran BVK bilene. Det var Kjartan 
Meyer og Birthe Næss i Singer Junior (Gordon) 
1931 mod, Sissel M Romslo og Bente E Sørheim i 
Sissels Opel Super 6 og Siri Kleiveland i sin 
Daimler Limousin. Hun hadde som passasjer et av 
barna som ble brannofre i teltulykken som krevde 2 
menneskeliv. 
Det var fantastisk å kjøre der i prosesjonen 
omringet av strålende festkledde mennesker som 
feiret dagen og bifalte høylydt de stilige innslagene 
fra BVK med passasjerer som matchet de bilene de 
kjørte i.. 
BVK og Bjørn West fikk premie for innslagene i 
prosesjonen. Vi kunne jo ha planlagt mer og gjort 
enda mer ut av det men det skal være enkelt og 
stilig. 
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Ryktebørsen: Det ryktes at den Anglofile 
Kjartan Meyer har vert i Larvik og hentet hjem 
enda en engelsk liten bil. Det er en Ford Consul cab 
1954 mod. Vi gleder oss til å se vidunderet. 
 
Nye medlemmer: BVK har gleden av å ønske 
Åge Petersen, Øyvind Berge, Ørjan Berge, Magne 
Halsvik, Sverre Schjelderup, Pål Wasmuth, Lars 
Ottar Sagstad og Jan Richard Liby Møt opp på 
medlemsmøtene, klubbkveldene og aktivitetene 
våre og bli kjent med andre medlemmer. 
 
LMK-NYTT: 
PENGER TIL RESTAURERING 
I 2009 delte Kulturminnefondet ut 55 millioner 
kroner til i alt 896 prosjekter. Til nå har praksis 
vært at ”rullende materiell” som kjøretøy og tog 
ikke har anledning til å søke midler fra fondet. 
På åpningen av ”Kulturvernets Hus” der LMK nå 
har kontorer, hadde vi besøk av riksantikvar Jørn 
Holme, og statssekretær i Miljøverndepartementet 
(MD), Heidi Sørensen. Etter en lengre samtale med 
begge, ble vi enige om å snakke mer sammen om 
adgang til å søke midler fra Kulturminnefondet 
som ligger under MD. 

 
Foto: Peter Pirsch  
Billedtekst: LMK mener det er en selvfølge at en 
klubb skal kunne søke om midler til å restaurere 
staselige kjøretøy med norsk historie 
 
LMK sender nå et brev til Miljøverndepartementet 
der det henvises til § 2 i Kulturminnefondets 
forskrifter: Fondet kan brukes innenfor hele 
kulturminnefeltet, slik kulturminner er definert i 
Kulturminneloven. 
LMK har i samarbeid med Kulturvernforbundet 
som nasjonalt representerer 190.000 medlemmer i 
19 forbund (Forbundet Kysten, Husfliden, Norsk 

Jernbaneklubb m.fl.) gått grundig gjennom 
Kulturminneloven. Ikke på noe sted kan noe som 
helst antyde at såkalt ”rullende materiell” skal 
holdes utenfor. LMK og Kulturvernforbundet 
mener derfor at forskriften er feiltolket, og at våre 
klubber og deres medlemmer skal ha tilgang til å 
søke om midler fra fondet til sine prosjekter. 
Klubbene vil få beskjed om innholdet i 
departementets svar. 
 
 Tom T. Græger 
daglig leder LMK 
+47 22 41 39 00 
 www.lmk.no 
 
Nytt LMK-medlem: Søgne Veteran og Trekkferje Klubb 
(SVTK) 
Den årlige Trekkferjefestivalen i Søgne på 
Sørlandet har besøkende fra hele Sør-Norge. 
Klubben på 30 medlemmer arrangerer festivalen 
som er bygget opp rundt et restaurert ferjeleie ved 
Holmen som går over Trøsfjorden. Ferjen ble lagt 
ned så tidlig som i 1923, og klubben forsøker så 
godt som mulig å gjenskape både miljø og 
atmosfære fra den tiden. 

Søgne Veteran og Trekkferje Klubb (SVTK) 
oppfyller alle medlemskrav, og er nå fullverdig 
medlem og deleier i LMK. Gå gjerne inn på 
klubbens fyldige nettside www.trekkferje.net og se 
på aktivitetene. 
Du kan jo legge turen innom i sommer og ta en titt. 
 
Tysnesfest 2010 arrangeres torsdag 8-
søndag 11 juli 2010: 
 
Lørdag 10 juli arrangeres marknadsdag og 
BVKere er invitert til å være med. 
Under Tysnesfest 2009 satte medlemmer og biler 
fra BVK sitt skinnende preg på Våge sentrum 
under Tysnesfest sin marknadsdag. 
Vi har reservert flotte plasser for et knippe BVK 
biler på kaiområdet og en felles oppstillingsplass på 
VIP området som nåes ved bruk av de populære 
veteranbussene som kjører i kontinuerlig 
skytteltrafikk  
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Biler som får plass på kaiområdet får 2 gratis 
markedspass, T-skjorter og en flott opplevelse. 
Man oppfordrer bileierne til å stille i tidsriktig 
antrekk i forhold til bilene. 
For påmelding og informasjon: 
Kontakt: Arne Leite. Mobil: 47026266 
E-post: arne@tysnesfest.no 
 
NB: Avreise med ferje 08.30 fra Halhjem for de 
som skal nedover. 
 
For mer informasjon om Tysnesfest: 
www.tysnesfest.no 
 

Ford Transit jubilerer 
Det er 45 år siden den så asfalt for første gang. Den 
aller første Ford Transit rullet ut av fabrikken i 
Langley, England, 9. august 1965.  

Dette jubileet feirer Ford. Det er vel på sin plass å 
bejuble de mer grå arbeidshestene en gang i blant. 
Ser man på bildene har bilen faktisk vært med på 
ganske så mye rart gjennom årene. 
 
Felleskjøring til VossaRudl’n/ 
Norgesløpet på Voss: 
Vi annonserer nå nye reisetider: 
 
Avreise Trengereid fredag 
04.06.2010kl17.00. 
 
Avreise Trengereid lørdag 05.06.2010 kl. 
08.00. 
Vi beklager dette men pga programmet på Voss ble 
tidene som var opplyst tidligere litt i knappeste 
laget. 
 
Vestlandstreffet 2010:  
Fellesavkjøring fra Halhjem kl.18.00 
fredag 11.06.2010. 

Familiemedlemskap: 
Viktig melding: De medlemmene som 
ønsker å opprette eller endre til 
”Familiemedlemskap ” må melde fra til 
Lars Olav Lofthus. 
Helst på e-mail: laoll@online.no 
Mobil: 47611283. 
Familiemedlemskap betyr kontingent 
tilsvarende 25% av vanlig og ikke 
medlemsblad tilsendt. 
OBS! Styret har tatt seg friheten til å sette 
summen til kr. 100,- for medlemsåret 2010. 
En presisering: Familiemedlemskap kan 
KUN opprettes når det er MINST ett (1) 
hovedmedlem på samme adresse. Man kan 
altså IKKE har forskjellige adresser. 
 
Vi minner også om: 
Damsgårdsdagene 2010 
Søndag 6. juni er det familiedag. Fremmøte v/
parkeringsplass ved Laksevåg Kirke kl. 10.30. 
Se mer utfyllende info på nettsidene og i forrige 
Stabbesteinen. 
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Nasjonal Motordag 12. juni. 
 

Dette er et initiativ tatt av American Car Club of 
Norway, AMCAR, der det går ut på at alle som 
driver med en motorisert hobby oppfordres til å 
markere seg i sitt nærmiljø denne dagen. Man 
håper på en årlig markering med utgangspunkt i 
den andre lørdagen i juni. Datoen i  år er altså 12. 
juni, og BVK vil absolutt være med å markere 
denne dagen. 
Vi har fått tillatelse til å stille våre biler på øvre del 
av VÅGSALMENNING LØRDAG 12. JUNI FRA 
KL. 11:00 TIL 14:00. Vi oppfordrer de av våre 
medlemmer som ikke er på Vestlandstreffet til å 
stille med sine kjøretøyer der. OBS! Det er nå 
ØVRE del av Vågsalmenning i motsetning til ved 
30 års arrangementet som var på nedre del. Dette er 
grunnet salgsboder på nedre del nå. 
Det er ikke planlagt noe arrangement utover denne 
markeringen, men  det kan hende det blir avtalt å 
avslutte dagen med å kjøre til et sted. Kafeen i 
Lysøen, Ole B, har vært nevnt. Andre forslag 
mottas med glede når vi er på stedet. 
Spørsmål angående denne markeringen kan rettes 
nestformann Lars Olav Lofthus på e-mail 
laoll@online.no eller mob. 476 11 283. 

Avtroppet styre i BVK. 
 
Da de siste utgavene av Stabbesteinen har vært 
ganske så fullpakket, så har det rett og slett ikke 
blitt plass til bildet av det avtroppende styret. Som 
seg hør og bør så skal man hedre de som har gjort 
en innsats for klubben så her kommer endelig 
bildet. 

Vi ser fra venstre: Kasserer Kjell Røen, 
Nestformann Herman Brandt, Varamedlem  Truls 
Evensen, Varamedlem Levi Vatle og Formann 
Roald Stig Jørgensen. 
 
Styret i BVK vil også rette en stor takk til avtroppet 
valgkomite medlem Ymer Sletten. Han har i en 
årrekke vært både formann i klubben og i de senere 
år vært i valgkomiteen. De som har hatt glede av å 
jobbe med Ymer  i disse, og andre sammenhenger, 
vet at han er en meget dyktig mann som alltid 
tenker på klubbens beste. Takk for mange år med 
vel utført arbeid! 
 
Styret i BVK. 
 

LYGARROMMET FLYTTES 
TILBAKE TIL BERGEN 
TEKNISKE MUSEUM 
Fra og med tirsdag 15. juni (8. juni er jo 
Grillparty) flyttes Åpent Hus, dvs. 
lygarmøtene, tilbake til BTM. Siden 
tilkomsten til vårt eget rom fortsatt er 
forbeholdt de med turner ferdigheter, så 
vil møtene foreløpig bli avholdt i kafeen. 



 

8 

Sekretæren/ Redaktøren: 
Dette blir siste ”Stabbesteinen” 
før sommeren. Følg med på 
BVKs hjemmeside og lytt til 
jungeltelegrafen om vi finner på 
noen sprell utover sommeren. 
De som skal på Vossarudln og de som skal til 
Vestlandstreffet i Haugesund må prøve å kjøre i 
mest mulig samlet tropp. Det er alltid kjekt. 
Har dere god tid i sommerferien så sett dere ned og 
skriv noen artikler til medlemsbladet vårt. Da er 
DU også med å sette ditt preg på det.  
Alle har en mening om hva som bør stå på trykk i 
bladet men det er veldig få av dere som bidrar. Det 
er skuffende for det er alltid kjekt å lese andre sine 
selvopplevde bilhistorier enten det handler om 
kjøp, salg eller turer. Rettskrivingen tar vi oss av så 
ta pennen fatt og få ned på papiret det du har 
opplevd og legg ved noen bilder. 
 
Sekretær: Sissel M Romslo Blom 5286 Haus   
Mob.99101262 E-mail; simaro@online.no                                                  

BVK styret ønsker alle 
medlemmer og 
gammelbilentusiaster en riktig fin 
sommer. 
Formann har ordet: 

Vårmønstringen er 
avholdt. Det var meget 
godt fremmøte av BVK
-medlemmene. Mange 
tok sin tørn som vakt. 
Stor takk til Herman og 
Truls som var 
arrangementansvarlige. 
Stor takk til alle de 
andre som bidro til at 
arrangementet nok en gang ble vellykket! 
  
I 17.mai-prosesjonen fikk vi delta med 6 biler. 3 
biler som kjørte Bjørn West veteranene i anledning 
deres 65-års jubilum. De vant forøvrig beste 
innslag i prosesjonen. 3 biler under BVKs egen 
fane. Som honnør fra 17.maikomitèen for at vi 
stilte for Bjørn West veteranene fikk vi gå/kjøre 
fremst i prosesjonen, rett etter de militære 
organisasjoner. Mange takk til de brave sjåfører og 

alle de som sluttet opp. 
  
Barneklinikken, Vossarudl’n, Damsgårdsdagene, 
Vestlandstreff, Grillfest hos Kari Ann og Herman 
og Nasjonal Motordag står bl.a for tur. Ser gjerne 
mange blide BVK-fjes på disse 
arrangementene. For de arrangementene 
som holdes utenbys, kjør gjerne sammen. Det er 
både sosialt og gjør turen til en hyggelig del av 
arrangementet. Tidspunkter for felles avreise finner 
dere andre steder i rundskrivet. 
  
Unicen, den eldste kjente eksiterende bil i regionen, 
er ivaretatt lokalt av Ymer og Roald Stig. Stor 
honnør til disse for vilje og handlekraft til å sikre at 
bilen blir i Bergen. Bevaring og restaurering av 
lokale biler, samt norske biler er en sentral del av 
BVKs formålsparagraf. Dette gjelder også de 
mindre glamorøse hverdagsvogner, som er en 
viktig del av kulturhistorien fra begynnelsen på 
1900-tallet. Disse bilene verdsettes kanskje ikke så 
mye i kroner. Desto viktigere er det at noen tar vare 
på disse. 
  
30-årsregelen muliggjør import av meget 
spennende veteranvogner fra utlandet som 
kombinert med bevaring av norske hverdagsbiler 
gir mulighet for en allsidig 
veteranvognpark. Veteranvognmiljøet har mye å 
takke Brita Borge for som pådriver for å få regelen 
vedtatt.  
  
Formannen 
 
KONTINGENTEN FOR 2010 
Er nå forfalt. Hvis du skulle ha glemt det så skynd 
deg å betale den inn. Og du, HUSK Å OPPGI 
HVEM DU ER! Ja, dette er stadig et problem for 
kassereren. Noen betaler  uten å gi melding om 
hvem kontingenten gjelder for. Da blir det litt 
unødvendig detektivarbeide for å finne ut hvem 
som har betalt. 
Har du ikke mottatt innbetalingsgiro, så ta kontakt 
med en i styret. Fortrinnsvis kasserer (se side 3 for 
kontakt info). 
 
NORGESTUREN 5.—8. AUGUST: 
Påmeldingsfristen er ute, og vi er fullbooket. Men 
det kan være muligheter for å etter påmelde seg. 
I så fall, ta kontakt med Richard Riim på e-mail: 
richard@riim.no. 

Husk GRASROT andelen når du tipper Lotto: Organisasjonsnummer for BVK: 991 074 023 


