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JULEBORD
Vi minner om julebordet i Kommandantboligen lørdag 3. desember kl 19:00. Fristen for
påmelding går straks ut. Siste frist er fredag 18. november. Mange har allerede meldt seg
på så nå må du skynde deg hvis du vil være med. Gå ikke glipp av denne årstidens største event! Se side 4 i bladet for mer informasjon og påmeldingsdetaljer!
Neste medlemsmøte: Tirsdag 15. november kl 19:00 i kafeen ved Bergen Tekniske
Museum. OBS! Merk datoen!
Ja, nå har vi vært utomhus på så mange møter at nå
følte styret rett og slett et behov for å møtes i kjente
omgivelser. Vi roer litt ned denne gangen og satser
på litt videoer og bilder. Hvis noen har vært på noe
spesielt i denne sesongen og har enten video eller
digitale bilder av det, så er dere hjertelig velkommen til å ta det med og vise det denne kvelden.
Vi har noen videoer på lur, så det kan bli litt mimring også denne kvelden.

Husk GRASROT andelen når du tipper Lotto eller fotball: Org. nr. for BVK: 991 074 023
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Forrige medlemsmøte: Tirsdag
11.oktober kl 18 – 21 hos Bybanen i
depotet på Kokstad.
Tekst og foto: Lars Olav Lofthus

Vi var i underkant av 30 personer som hadde tatt
Ivar Gubberud får vimpel og krus av nestformann Richard A. Riim.

turen denne fine kvelden, og selv om det var lite
plussgrader så var det noen gammelbiler å se. Thor
Stigen og Kjell Røen kjørte til og med nedcabbet!
Vi ble tatt imot av Sikkerhets- og kvalitetssjef Ivar
Gubberud, og ble guidet inn i et flott stort møterom
der Gubberud hadde en omfattende og fin presentasjon av Bybanen. Både historikk, nåtid og fremtid.
Vi fikk bl.a. presentert det forskjellige rullende materiellet ved Bybanen, som Slipevogn, Brannvogn
m.fl. og selvsagt selve Bybanevognene. De skal nå
bli 42 meter
lange, og man har
kjøpt inn 8 stk
nye, 2 var ombygget pr. dato, og
resten av de
«korte» vognene
skal være ombygget i løpet av ca
11 måneder. Vi
fikk litt info om
premissgivere,
eiere og operative
enheter. Se skissen i artikkelen.
Litt historikk:
Bergens Sporvei
fikk fra 1897 til
1948 levert 70
trikker og 48 tilhengere.
Bergens Elektris-

ke Sporvei anskaffet i 1993 og 1996 4 trikker og 3
tilhengere.
Det er derved 5 museumstrikker bevart i Bergen
bygget fra 1897 til 1969.
Bybanen har fra 2009 til 2016 anskaffet 28 sporvogner.
Bergen hadde trikk fra 1897 til 1965. I mange år
etter det var det mange planer om lokaljernbane,
men det ble avløst av en tunnel- og motorveiperiode fra 1976 til 1989.
I 1989 ble retningen bestemt; og en herremann ved
navn Tom Potter foreslo å bygge en Bybane. I 2007
startet prosjektet opp og i 2010 ble Bybanens første
byggetrinn satt i drift.
Ser man på antall passasjerer som tar Bybanen så
har den definitivt vært en suksess.
Etter litt spørsmål og svar så gikk turen rundt i de-
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potet, og vi ble nok alle imponert over både størrelse, utstyr og orden.
Ca kl 21:00 takket vi for oss og satte nesen hjemover, etter et hyggelig og
informativt medlemsmøte.
Ville du ha visst mer? Ja, da burde du ha stilt opp på medlemsmøtet. Som
oftest så er det både hyggelige og lærerike møter.

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

Styret i BVK
mars 2016—mars 2017
Formann:
John Gaute Kvinge
Mob: 92620940
jgkvinge@broadpark.no
Nestformann:
Richard A. Riim
Mob: 90175022
richard@riim.no
Kasserer:
Kjell Røen
Mob: 48187716
kroeen@online.no
Fra den store vognhallen.

Innkalling til
Generalforsamling i BVK
tirsdag den 14.03.2017.

Sekretær:
Lars Olav Lofthus
Mob: 47611283
laoll@online.no
Styremedlemmer:
Marius Jørgensen
Mob: 91666618
joma@jbv.no

Etter BVK sine retningslinjer må alle forslag til
Generalforsamling være styret i hende innen
31.12.2016.

Harald Gjone
Mob: 41673689
ha-gjone@online.no

Styret

Varamedlemmer:
Geir Mehl
Mob: 93468422
geir.fysio@hotmail.com

Nye medlemmer i BVK i oktober 2016:
En gjeninnmeldt: Tom Sunde; Velkommen tilbake. Og en ny: Hallvard
Høstmark. Velkommen til Bergen Veteranvogn Klubb. Vi håper dere begge
vil delta på mange av våre arrangementer.

Arve Moen
Mob: 90840442
armoen@online.no
Øyvind Vidar Vevle
Mob: 91777478
vidar.vevle@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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Julebord 2016

Påmeldingsfrist: 18. november, og den er endeVi fortsetter vår annonsering for årets julebord. Og lig. FLERE HAR ALLEREDE MELDT SEG PÅ!
i år er det også pomp og prakt. Årets julebord går Giro for innbetaling vil bli tilsendt når arrangeav stabelen lørdag 3. desember kl 19:00 og det
mentet nærmer seg.
blir arrangert i Kommandantboligen i Gravdal. Styret BVK
Samme prosedyre som i fjor altså. Det blir levende
musikk ved orkesteret «Trionor» fra Norheimsund!
De vil spille taffel til maten og akkompagnere oss
Innendørs foto: Per Hesjedal
til allsangene, og kanskje polynese? Vi fikk ingen
til å lede den i fjor så den uteble. Til dans spiller de
jo, som vi vet, gammelpop, og kanskje blir det
gjenhør med «Mustang» låten til Lasse og kanskje
noe nytt……tiden vil vise…
Taler blir det også. Akkurat hva vites ikke i skrivende stund, men noe blir det.
BVK vil dekke utgifter til lokalet og musikken.
Kuvertprisen må imidlertid enhver stå for selv.
Men som det har vært sagt mange ganger tidligere:
Husk dette er en god investering overfor de som
lever med oss bilgalningene.
Prisen er nå oppdatert:
JULEMIDDAG SOM VARM BUFFÈ MED
DESSERT
Pinnekjøtt med kålrotstappe og ribbefett
Svineribbe, medisterkaker, medisterpølser, rødkål,
surkål, fjell mandel poteter og julesaus
***
Husets karamellpudding, multekrem og riskrem
med hjemmelaget bringebærsaus.
Kr 644,Prisen inkluderer gløgg ved ankomst. Det vil også
bli en marsipankake med kaffe etter bordsetet.
Drikke til maten kjøpes av hver enkelt før vi går til
bords, og evnt. påfyll underveis.
Ikke nøl! Meld deg og din kjære, eller bare deg, på
dette arrangementet.
Påmelding kan gjøres til Lars Olav Lofthus på
email: laoll@online.no eller SMS til 47611283 eller når jeg har med meg listen på våre arrangementer. Det er KUN en meny, så det er ikke nødvendig
å oppgi hva man vil spise, MEN si gjerne om du
vil ha gløgg med eller uten alkohol.

Foto: Kommandantboligen
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søstermerket Marquette, som var designet som en
bro i prisgapet mellom Buick og Oldsmobile. MarHentet fra Wikipedia på Internett.
Red. komm: Buick er jo et populært bilmerke blant quette ble ingen suksess, og forsvant igjen i 1930.
Buick har samme posisjon i GMs modellprogram i
oss veteranbilentusiaster, så det kan vel passe å
skrive litt om det i en førjulsutgave av Stabbestei- dag. Den idéelle Buick-kunden har god råd, men er
sannsynligvis ikke fullt så rik at han har råd til en
nen. Litt artig at artikkelen på Wikipedia er komCadillac, men allikevel ute etter en bil som er litt
plementert bl.a. med bilder av to av våre medlemover gjennomsnittet. Buick er verdens fjerde eldste
mer sine biler.
bilmerke (Oldsmobile var det nest eldste, Mercedes
Buick startet som en uavhengig bilfabrikant, Buick det eldste, og GMC er nå det eldste merket i GMMotor Company, stiftet den 19. mai 1903 av skotsk konsernet, ett år eldre enn Buick og fem år yngre
enn Oldsmobile).
-amerikanske David Dunbar Buick (som oppfant
Buick fornyet modellprogrammet sitt i
2005. Century og Regal ble erstattet
med LaCrosse og LeSabre, mens Park
Avenue ble erstattet med Lucerne i
2006. Selskapet vil erstatte begge sine
SUV-modeller, Rendezvous og Rainier med Enclave innen 18 måneder,
mens minivanen Terraza, som selger
dårlig, sannsynligvis vil gå ut av produksjon. Dette vil sørge for at merket
sitter igjen med kun tre modeller i
2009.

Litt om Buick

Gjenkjennelige trekk
Buicks emblem består av tre skjold,
hvert
av dem posisjonert skrått til høyBuick 4-Door Convertible (1937) - Richard A. Riim på Utstein
re for det forrige i en rett linje, inne i
1. august 2009 – Foto: Stein Sjølie
en sirkel. Hvis emblemet er i farger er
toppventilmotoren, som firmaets suksess var basert det venstre skjoldet rødt, det midterste hvitt og det
på) i Flint, Michigan. I 1904 var selskapet i økono- høyre blått, men det hvite er noen ganger erstattet
miske problemer, og ble tatt over av James Whimed lys grå. Dette merket, kjent som Trishield, ble
ting, som hentet inn William C. Durant for å styre første gang benyttet i 1959 for modellåret 1960, og
sin nyervervelse. Buick selv solgte aksjene sine for representerer de tre modellene i modellprogrammet
en liten sum da han forlot selskapet, og
døde i svært beskjedne omgivelser førti
år senere.
Durant var dyktig, og Buick var snart den
største bilprodusenten i USA. Ved hjelp
av midler fra dette kjøpte Durant opp en
rekke selskaper, og kalte sitt nye selskap
General Motors Corporation. Til å begynne med konkurrerte de forskjellige selskapene som utgjorde GM mot hverandre, men snart satte Durant en stopper for
det. Han ville at hvert enkelt merke i GM
-gruppen skulle henvende seg til forskjellige kjøpegrupper, og i den nye planen
var Buick nær toppen, hvor kun luksusmerket Cadillac var mer prestisjefylt.
Buick Sports Coupé (1939) - Tore Hovland på Utstein 1. auI 1929 lanserte Buick Motor Division
gust 2009 – Foto: Stein Sjølie
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det året –
deller hadde seks hull, V8-modellene hadde åtte.
LeSabre, InEn annen designdetalj fra 1940-årene og frem til et
victa og
stykke ut på 1970-tallet var sweepspear, en kurvet
Electra. Skjollinje som løp langs hele bilens side. I begynnelsen
dene er hentet
var dette en kromlakkert gummilist som, etter at
fra Buicks faden passerte forhjulet, kurvet ned til panelet rett før
milieskjold,
bakhjulet, og deretter kurvet rundt bakhjulet i en
som i modifikvart sirkel før den gikk rett bak til baklysene. I
sert form hadde
totone-farge-perioden på 1950-tallet delte linjen de
blitt benyttet på
to forskjellige fargene, og senere var den kurvede
Buick-modeller
linjen indikert av en gummilist, eller en linje banket
siden 1930inn i karosseriplatene.
tallet. En verPå 1950-tallet var små, runde kuleformede baklykLogoen
sjon av det trater typisk for Buick. Tidlig på 1960-tallet ble bakdisjonelle merlyktene bredere og rektangulære, frem til Buick
ket dukket opp på Electra i 1970-årene.
Skylark og Buick Electra i 1965, som fikk baklykEn annen detalj Buick har blitt kjent for, som kan
ter i full bredde. Siden da har brede baklykter vært
spores tilbake til 1949, er tre eller fire hull eller
et varemerke for Buick.
luftinntak på forskjermen, bak forhjulene.
Kilden til dette var en spesialbygget bil (ikke
bygget av Buick, men den personlige bilen til
designer Ned Nickles), som i tillegg hadde
blinkende lys i hvert hull, som var synkronisert med hver sin tennplugg og simulerte
flammene fra eksosuttaket i et kampfly. Kombinert med bombesikte-maskoten, som ble
introdusert i 1940-årene, ga hullene i skjermene sjåføren kontroll over et imaginært kampfly. De blinkende lysene ble ikke benyttet i
noen produksjonsmodeller fra Buick, men
hullene forble som designelementer uten noen Den fantastiske Riviera, her en 1965 modell, får stå
funksjon.
som representant for de litt nyere Buicks.
De billigere modellene fikk tre hull, mens de
dyrere fikk fire. Dette gjorde at toppmodellene
var lett gjenkjennelige på veien. Når antallet hull
Et designelement som er typisk Buick, og som ofble like mange på hele modellprogrammet fikk
test dukker opp, er en horisontal, oval grill med
Buick klager fra kjøperne av de dyrere modellene, mange tynne vertikale kromribber som buler utog i 2003 ble hullene reintrodusert på Buick Park
over. Dette blir av og til kalt Buicks dollarglis, speAvenue. Etter at Park Avenue gikk ut av produksielt på tidlige 50-tallsmodeller, som hadde tykke,
sjon fortsatte høyglanspolerte ribber som kunne likne på tenner.
Buick tradiDet kan se ut til at Buick dropper dette designelesjonen med
mentet i fremtiden til fordel for en ny grill, sett på
hull i skjerme- konseptbilen Buick Velite fra 2004 og Buick Lune på Lucer- cerne, som ble introdusert i 2006. Den nye grillen
ne. Denne
har likheter til griller fra 1980-tallet, for eksempel
brøt dog med Grand National.
tradisjonen,
Buicks V8-motor ble svært populær blant hother refererte
roddere på 1950- og 1960-tallet, på grunn av sine
antallet hull til vertikale ventildeksler, i motsetning til de vinklede
motoren i bi- dekslene på andre V8-motorer. Dette gjorde det
len: sekssymulig å montere Buicks motor på mindre plass, og
lindrete moDe berømte portholes
fortsatt ha lett tilgang for vedlikehold.
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Bildet under: Husker dere Reportasjen om Rune Prestegard som laget sin egen pickup av delebilen han fikk med til sin 1954 Ford. Nå er han ferdig og resultatet vekker som bildet viser oppsikt.
Motivet er fra et nylig lygarmøte en tirsdag på BTM. Ikke noe å si på interessen. Positivt mottatt
hos Biltilsynet og med skilter på har Rune fått en flott bruksveteran som ingen har maken til. Vi
gratulerer!
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offentlige i et land som absolutt ikke burde kunne konkurrere med Norge med hensyn til økonomiske ressurser! Utstillingsarealet er på hele 6000 m2 og ved siden
Kjære BVK’ere!
av/inne i bilene er det også vist tidsriktig antrukne
Da er det igjen tid for ny ut«modeller». Dette selvsagt med bakgrunn i familiens
gave av Stabbesteinen og
konfeksjonshistorie. Det ble opplyst at de ca 90 bilene i
selvsagt også med et påfølmuseet var verdsatt til en samlet sum på 30-35 millioner
gende medlemsmøte, denne
Euro!
gangen i kafeen på BTM.
Mens jeg har oppholdt meg i Spania i september/
Denne kvelden legges det opp
oktober har jeg forstått at det har vært en usedvanlig
til en «filmkveld» hvor bl.a
jeg hadde tenkt å vise/kommentere en del av herlighete- vennlig høstmåned her hjemme med tanke på å få kjørt
ne jeg fikk tatt i nærmere øyensyn på bilmuseet i Mala- med veteranene våre. Jeg fikk selv gleden av å ta ut
Dodgen på en liten kjøretur på fjellet (Hemsedal) den
ga tidligere i høst. Dessverre er det lite trolig at jeg får
med meg medlemsmøtet da jeg skal inn for å bytte hofte siste oktober, og jammen santen ble det ikke en liten
en uke før møtet…. Imidlertid har Lasse fått oversendt luftetur her hjemme med Packarden den 1.november.
alt filmmaterialet, og jeg skal forsøke å lage en oversikt Men nå antar jeg at det er fint slutt – hvitrimede bakker
og salt på veiene er jo ikke noe for våre klenodier.
over de bilene som vises. Museet var rett og slett helt
Jeg ønsker dere alle et fint medlemsmøte, og så ser jeg
fantastisk – skal dere til Spanias solkyst en gang så er
frem til å se mange av dere på BVK sitt julebord den
dette et must å få med seg!
3.desember!
Bilsamlingen er i privat eie av en portugisisk konfeksjons-familie, men Malaga kommune hadde gått inn og
Beste hilsen
stått for restaureringen av selve museumsbygningen
(nærmere 10 mill Euro) og er også delaktig i forhold til John Gaute
å drifte museet. Ganske så annerledes holdninger fra det

Formannen har ordet

Dermed var det siste av de gamle Bergenske postkortene brukt. Hvis noen har flere, så låner vi gjerne og skanner de inn.
Kortene får dere igjen. Apropos det, så har red et kort fra Balestrand som jeg ikke har fått returnert. Har glemt hvem sitt
det var. Ta kontakt, så får du det igjen.
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