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Stabbesteinen 

Bergen Veteranvogn — Klubb 
Postboks 929 Sentrum 

5808 Bergen 
www.bvkn.no 

Organ for Bergen Veteranvogn Klubb. Juni — 2011. Nr. 6 
Neste medlemsmøte tirsdag 14.06.2011 kl 
19.00:Grillparty på Hop. Kari Ann og 
Herman Brandt inviterer også i år til den 
tradisjonelle grillfesten på terrassen hjemme på 
Hop. Herman har grillen varm og alle tar med seg 
mat og drikke og annet tilbehør som trengs for en 
vellykket kveld. Herman fyrer nok av kanonen utpå 
kvelden til ære for gjestene og vi satser på at været 
viser seg fra sin beste side og sprer litt sol og varme 
over oss. Om du har noen stoler i bilen så kan du jo 
ta disse med deg om vi blir mange og om noen vil 
spandere en kake så avtal dette med verten. Det er 
ikke meningen at vertskapet skal stupe utslitt i seng 
etter at vi er gått 
hjem så alle 
hjelper til og 
rydder etterpå. 
Vi ser frem til en 
fin sommerkveld 
med gode BVK 
medlemmer. 
Vi kjører en 
oppsamling fra 
Shellstasjonen på 
Nesttun kl 18.45. 

Referat fra medlemsmøtet 
10.05.2011.Biltur til Kystmuseet i Øygarden med 
omvisning der. Vi møttes på parkeringsplassen rett 
etter Kolltveittunellen og kjørte derfra kl.18.30. 
30 biler og 51 personer møtte frem og fikk en fin 
kjøretur i pent vær (ja dette var før høsten satte inn 
igjen) ut til Ovågen der vi parkerte på en stor fin 
parkeringsplass rett ved siden av hovedveien. 
Derfra var det en liten spasertur bort til selve 
museet der vi ble tatt hjertelig imot av Marianne 
Lindberg som var vår guide. Hun var entusiastisk 
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og kunnskapsrik og startet det hele med en liten 
presentasjon av Øygarden for så å vise to filmer om 
Øygarden. Den ene hadde autentiske opptak mens 
den andre var laget av brødrene Sandberg som vi i 

BVK kjenner godt til (Anno filmene). 
Data om museet ble behørig presentert i forrige 
nummer, så vi nevner da bare at etter omvisningen 
var det orientering fra formannen i kafeen og folk 
fikk kaffe og vafler på klubbens regning (nesten, 
måtte legge igjen en liten slant). Hjemturen gikk 
hver for seg i det fine, men litt kalde vårværet. 

Guiden vår til venstre. Damen som laget gode vafler og kaffe 
til høyre. 
 
Referat fra 17 mai 2011: 17 mai fremsto som 
en dag der alt kunne skje værmessig og slik ble det, 
men utrolig nok, under hele kjøretiden for våre 
biler i prosesjonen ble det opphold og glimt av sol! 
Og det kan man trygt si at værmeldingen ikke 
hadde lovet! BVK stilte opp  sine biler ute på 
bryggesiden på vår faste plass og deltok i 17 mai 
prosesjonen med nypolerte biler og matsjende 
passasjerer. 

 
De siste årene har vi fått med kun 3 biler men i år 
slo 17 mai komiteen virkelig på stortrommen og 
tildelte oss 5 kjøreløyver så vi fikk da med 5 biler i 
prosesjonen. Nestformann Sigve Carlsen bar fanen 
og noen av medlemmene gikk bak den. Etterpå 
fulgte Tore Hovland i Roar Seltun sin Chevrolet 
1929 convertible, Bente E Sørheim i Buick Eight 
1948 convertible, John Gaute Kvinge i Packard 
1949 convertible, Formann Lars Olav Lofthus i 
Ford Thunderbird 1966 convertible og til slutt 

kasserer Gunnar Haukeland i sin Mercedes SL 
1966 convertible. Han drev også pr for Brann for 
han hadde tapet Brannflagget på panseret siden de 
vant 2-1 den 16 mai. 
Vi hadde altså en solid og variert rekke med kun 
cabrioleter, og vi kunne merke at publikum virkelig 
satte pris på dette! 
Vi fikk god omtale i BT og BA til bildene de la 
frem både på nett og i papirutgavene. 
Det var som sagt mange fine kommentarer å høre 
langs ruten og for første gang fikk sekretæren med 
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Layout for BVK: Lars Olav Lofthus 
Print: Allkopi Nordnes 

seg prosesjonen fra folkemasssen. Det var en ny opplevelse å stå der å 
vinke til BVK medlemmene der de passerte. 
Det er et stilfullt innslag i prosesjonen som folk liker å se og Bergenserne  
forventer at vi stiller opp til glede for store og små. 
Stor takk til alle som bidro til at BVK fikk markert seg i bybildet på en 
positiv måte nok en gang. 
 
Damsgårdsdagene 5. juni 2011 
Dagen opprant med det fineste været vi har sett på lenge. Totalt 10 biler fra 
BVK representerte klubben. Ville nesten ha trodd at det kom flere på en 
sånn fin dag, men folk har vel annet å gjøre også. Vi som var der koste oss i 
solen og med underholdning fra scenen, foran den og med Olabil løpet i 
Fergeveien. Dagen ble avsluttet med middag på  ”Lyst og fryd” restaurant 
rett bortenfor kirken der vi stod parkert. 
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 Nasjonal Motordag: Rebusløp søndag 
12.06.2011.  
Vi feirer Nasjonal Motordag med rebusløp. 
Denne dagen 
vil vi bli lagt 
merke til langs 
vegene og i 
bybildet, derfor 
pynter vi bilene 
med norske 
flagg. Ta med 
venner og 
kjente, tanter, onkler og svigermødre. Her 
kan alle delta. Det blir løsing av rebuser og 
praktiske oppgaver undervegs. På ekte BVK 
- vis tar vi med mat og drikke, bord og 
stoler til eget bruk, slik at vi i målområdet 
kan ha felles lunsj, gjennomgang av 
rebusene og premieutdeling. Deretter kjører 
vi samlet til Festplassen hvor vi stiller ut 
bilene. 
Møt opp ved Kaffehuset Friele på 
Midtun kl. 11.00. Alle er velkommen. 
Ingen påmelding. Møt opp i god tid! 
Vi har leid Festplassen fra kl 14 – 17 og det 
er ønskelig at så mange som mulig av 
deltakerne også er med på markeringen der. 
Arrangør: Thor Stigen. 
 
Tysnesfest 2011: Lørdag den 9. juli 2011 er 
BVK invitert til å være med og sette sin glans over 
Tysnesfest 2011.Vi møtes på Halhjem og tar ferge 
derfra til Våge kl.08.50.Det er 5 år siden dette 
arrangementet startet opp og BVK medlemmer har 

vært med de siste årene takket være BVK medlem 
Carl August Harbitz Rasmussen sitt engasjement. 
De har et allsidig program og flere kjente grupper 
og enkeltartister er på programmet: 

Vi har fått invitasjon til å delta med veteran kjøretøyer 
under veteranbåt treff: 
 Vi her på landskapsparken Stolmen på Austevoll har 
som ambisjon å lage et veteranbåttreff 2. pinsedag (13. 
juni) som vi håper de som gjester oss den dagen skal 
huske lenge. 
Vi ville satt stor pris på om noen av BVK's medlemmer 
kunne tatt turen utover den dagen. Det ville utvilsomt ha 
krydret arrangementet og skapt en flott atmosfære i det 
gamle miljøet i Kvalvågen. 
  
Ordføreren åpner arrangementet kl 12.00   
Slik vi tenker, så kunne veteranbilene solgt turer til Våge 
(ca 2,5 km) og tilbake, og tatt inn en god del penger 
som ville dekket utgiftene deres og forhåpentlig noe mer 
enn det. 
Disse bilene blir evnt. de eneste som får lov å kjøre helt 
ned på kaiområdet. 
  
Dette blir ikke arrangert i BVK regi så medlemmer må 
evnt. finne sin vei selv eller avtale i grupper seg i 
mellom hvis man ønsker å dra på tur dit. 
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BVK medlem Per Fiksdal 
har overtatt O-1 
 
Nærmere bestemt så dreier det seg om 
den bilen som har vært kongebil i 
Bergen etter at Humberen vår ble 
pensjonert. 
Per Fiksdal står nå som eier men med 
en klausul om at den dagen han ikke 
lenger er i stand til å kjøre bil, så skal 
bilen tilfalle Bergen Veteranvogn 
Klubb. Dette er en avtale inngått med 
Slottet, Per Fiksdal og BVK. 
Vi gratulerer Per med kongebilen, en 
Lincoln 1970. 
En litt morsom ting er at for noen få 
dager siden så var bilen etterlyst i 
Summetonen i BA. Det ble klaget på at Kongeparet 
ble kjørt i en trøtt Volvo! 
Og summeren savnet O-1. ☺☺ OBS! Bilen er til 
daglig registrert på O-11. 
 
En liten rapport fra Vårmønstringen 
2. juni 2011. 
 
Dagen før årets Vårmønstring var været av en slik 
karakter at det var stort sett amfibiebiler og 
våtdrakt som passet best. Værmeldingen sa 
opphold fra kl 06 til 12 og deretter regn, så det var 
med stor spenning jeg kikket ut vinduet neste 
morgen. Hva? Antydning til sol!? Joda været var 
ikke helt gale frem til kl 12, men så kom regnet 
akkurat som meldt. Deretter ble det ganske 
ufyselig. Men en del biler og folk var det nå. 
Vi hadde i underkant av 70 biler på vår stand. Beste 
Veteranvogn ble Kjartan Meyers DeSoto 1930. 
Tråbilen ble vunnet av Rolf Harald Helgesen  
1. trøstepremie, 2 modellbiler: Jarl Skauge 
2. trøstepremie, 2 modellbiler: Tore Hovland  
 
Her følger noen bilder fra dagen. 
Foto: L.O. Lofthus og Per Fiksdal 

Vi kan vel si at vi satte vårt preg på Lagunen……. 
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Kjøring for Kreftforeningen 
lørdag 21. mai. 
 
13 biler stilte opp på gamle terminal på Flesland i 
oppholdsvær men med ekstrem kald vind. De med 
cabrioleter slo allikevel ned cab’en for å gi våre 
passasjerer en skikkelig tur. 
Vi møtte kl 11:15 og skulle kjøre gjester som var 
med på en aktivitetsdag på Bergen Lufthavn 
området. Vi fikk beskjed om at det var 132 
personer som skulle befordres fra gamle terminal til 
hotellet på nye terminal. Ca 2 minutters kjøring. 
Men med 13 biler så måtte vi kjøre noen ganger. 
Nå må vi si at vi gjerne støtter slike gode 
organisasjoner, men dette arrangementet virket som 
det ikke var helt godt forankret i Kreftforeningen. 
Det drøyde og rakk før folk kom, og klokken ble 
vel nærmere 12 før de første bilene ble fylt opp og 
kunne kjøre. Det virket som om gjestene kom 
kjørende opp dit nett når det måtte passe dem og 
mange kom nok ikke. 
Med tanke på hvor mye vi måtte purre for å få folk 
til å stille opp, og så blir det så lite utav det, så vil 
nok styret være svært restriktive i det å påta oss 
slike oppdrag i fremtiden. 
Jeg var på forhånd svært nervøs for at vi skulle 
virke pinglete med 13 biler til å skysse 132 
mennesker, men det ble jo helt motsatt. 
Men, vi gledet nå de få personene vi kjørte da. De 
syntes det var veldig hyggelig! 

Leder i kreftforeningen Vest, Geir Vangsnes til 
høyre sammen med formann i BVK, Lars Olav 
Lofthus. Foto: Per Fiksdal. 
 
Annonse: 
Ford Thunderbird 1964 

Vi hadde en drøm om 
en Ford Thunderbird 
på Vestlandsveier. 
Har innsett at det har 
blitt med drømmen, 
og bilen har blitt 
stående i garasjen de 
siste årene. Det som 
skulle bli et samlende 
objekt for to travle 
brødre må vi innse 

har strandet på manglende tid, reduserte ambisjoner, og for 
noen,  endring av prioriteringer. 
 Håper derfor at noen andre vil overta drømmen……. Altså 
en meget pen Ford Thunderbird 2d HT 1964. Mye gjort. 
Småting gjenstår. Vi lar ”Birden” fly for 50 lapper ( som er 
laaangt under kostpris) 
 For detaljer ring:           Truls 95873420 
 For enkle spørsmål:     Geir 48152001 

Sekretæren/ Redaktøren:  
Dette blir siste «Stabbesteinen» 
inntil videre. Det er sommerferie 
og den skal nytes med gammelbil 
og avslapping. Vi har diskutert 
«Stabbesteinens» fremtid i styret 
som formann har informert om og 
info vil komme ut til 
medlemmene som vanlig men i noe enklere form 

Tur til Matre og Brekkestranda hotell lørdag 
20. august.  Dette er i anledning et Bjørn West arr. 
og BVK har booket 15 rom på Brekkestranda 
hotell. Interesserte kan melde seg på til Rolf H. 
Helgesen på tlf. 41141023 eller e-mail 
rhhelgesen@gmail.com  
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slik som tidligere. 
Det er litt vanskelig å 
drive et fullverdig 
blad alene i tillegg til 
å være sekretær for 
BVK og det blir mye 
ekstraarbeid på 
sekretær og formann 
Lars Olav Lofthus 
som har lest 
korrektur på bladet 
og justert oppsett før layout til trykking. Formann 
driver også hjemmesiden til BVK og passer på at 
denne er oppjustert hele tiden og det er nok en av 
de bilklubb-hjemmesidene som er mest oppdatert. 
På mange står det god jul og godt nyttår uansett når 
på året man logger seg innpå. Vi har ved flere 
anledninger oppfordret medlemmene til å skrive sin 
bilhistorie og komme med bidrag til bladet, men 
svært få av medlemmene har tatt denne 
oppfordringen. Det vi oftest får høre er at man har 
ikke tid. 
Vi arbeider i fulltidsjobber begge to i det private 
næringsliv og vi stiller opp og jobber for BVKs 
beste på fritiden for dette er noe vi er levende 
engasjert i. Det er den glødende interessen for 
gammelbil som driver oss og andre 
styremedlemmer men vi må løfte sammen om vi 
skal få ting til å fungere. 

Styret i BVK vil ønske alle medlemmer og 
veteranbilentusiaster en riktig god sommer. 

Sekretær: Sissel M Romslo  
Ytre Bruvik 
5285 Bruvik 
Mob.99101262 -95916829 
E-mail; simaro@online.no   
 
Formannen har ordet 
Som sekretæren 
alt har sagt så er 
dette det siste 
Stabbesteinen i 
overskuelig 
fremtid. Akkurat i 
skrivende stund 
føles det jo litt 
vemodig, men 
samtidig skal det jammen bli godt å slippe de 10 
helgene igjennom året der jeg vet at jeg må sitte og 
redigere og sende inn bladet til printing. 

Når vi nå legger Stabbesteinen i dvale så vil 
allikevel skriftlig informasjon komme ut til 
medlemmene, mest sannsynligvis i form av 4 sider 
med møte innkalling, og nødvendig informasjon, 
og noen ord fra formannen. 
Vi er nå inne i den mest hektiske tiden på hele året, 
og selv om værgudene ikke har vært helt greie, så 
har de jammen meg skånet oss også. 17. mai var 
det opplett og litt sol under prosesjonen så lenge vi 
kjørte. Kjøringen for Kreftforeningen var også 
opplett, og jammen meg halve Vårmønstringen. Og 
nå ser det jo bra ut for Damsgårdsdagene og litt 
lenger frem når jeg sitter her og skriver; Nasjonal 
Motordag. 
Vi har mange arrangement og enda flere kunne vi 
vært med på. Det er ikke måte på hvor mange som 
vil ha oss med for å kaste glans over 
arrangementene sine. Men vi kan ikke lage 
organiserte turer av alt. Da måtte vi nesten ha 
drevet kun med dette. En annen sak som mange av 
de som henvender seg ber om er å få vite hvor 
mange som kommer! Som jeg da sier til dem: Det 
betyr at vi i så fall må lage en påmelding som skal 
sendes ut til medlemmene og legges på 
internettsider. Så må vi purre og minne folk på det 
og lage til tider og oppmøtesteder og organisere 
imot arrangør igjen. Og av erfaring; beklager å 
måtte si det, men folk er utrolig treige å melde seg 
på, noe som da ville medføre purringer, siden vi har 
påtatt oss arrangementet. Jeg tror du skjønner hvor 
mye arbeid et lite spørsmål fra en eller annen 
festival arrangør kan resultere i! 
Vi har derfor besluttet å ikke lage BVK 
arrangement utav verken Trebåtfestival i 
Norheimsund (var også i april utg. Stabbesteinen) 
eller Veteranbåttreff på Austevoll (i dette bladet). 
Men invitasjonene ligger på våre websider. 
Jeg må også passe på og takke alle som jobbet med 
Vårmønstringen for en formidabel innsats! Slike 
dager gjør meg stolt, når jeg ser all positiviteten og 
innsatsviljen! Tusen takk! 
Gleder meg til de neste aktivitetene! Alle må ha en 
riktig god sommer og så kommer det nok et skriv 
ut på høsten engang. 
 
Lars Olav Lofthus, formann. 
 
VESTLANDSTREFFET! 
OBS! Fristen er ute. Er du kjapp kan du fortsatt få 
delta. Påmelding ligger fortsatt på nettsidene våre 
eller kontakt Eric Rundhovde på mob 900 76 815. 
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