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

Stabbesteinen
Rundskriv for Bergen Veteranvogn Klubb. Oktober 2014. Nr. 8
«henge seg på» fra Nesttun (avreise kl 18:30 ved
Neste medlemsmøte: Merk ukedag:
Onsdag 15. oktober: Medlemsmøtetur til Shell-stasjonen). Vel fremme på Hordamuseet får
vi høre foredraget «Samferdsel i Fana». Det blir
Hordamuseet
I forbindelse med
gjennomføringen av
Norgesløpet hadde vi
som kjent et stopp på
Hordamuseet. Der
hadde de forberedt et
opplegg med informasjon/foredrag for deltagerne – noe som ikke
kunne gjennomføres
da løpet ikke var planlagt og tilrettelagt for en slik felles presentasjon. I
ettertid har vi imidlertid hatt kontakt med Oddvar
Skre ved Hordamuseet som har sagt seg villig til å
framføre det foredraget han hadde forberedt for
Norgesløp-deltakerene for oss BVK’ere.
Hvis været tillater det tar vi samme kjørerute som
vi gjorde under Norgesløpet. For nærmere beskrivelse se side 6 hvor kjøreruten er beskrevet. De
som kommer fra Åsane/Sentrum/Vest møter i Solheimsviken for felles avreise kl 18:00. For de som
kommer fra Bergen Sør/Fana blir det anledning til å

servert kaffe samt
noe å bite i. Vi ønsker alle vel møtt til
en historisk kveld på
Hordamuseet!
Og igjen: Merk av
tidspunktet: ONSDAG 5.oktober kl
19:00 (tidspunkt på
Hordamuseet).
(felles avreise fra
parkeringsplass i Solheimsviken kl 18.00 hvis været tillater det – det vil
bli sendt
ut SMS i
forkant
med nærmere info).

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

2

Forrige medlemsmøte: Tirsdag 9. september. Tur til Antons Kulturhistoriske
senter og besøk ved Frøland Kraftstasjon.

bort til Frøland Kraftstasjon. Der ble vi tatt imot og
fikk omvisning av Harald Rosseland. Han informerte om byggingen av kraftstasjonen i farne tider,
og om ombyggingen eller rehabiliteringen som foregår nå. De fleste av medlemmene ble ikledd vernevester og hjelm før vi gikk inn i selve den gamle
kraftstasjonen der vi fikk komme inn i kontrollrommet samt se oss om nede på gulvet blant turbinene.
Sitat hentet fra BKK sine websider:

Oppmøte var på Øyrane Torg og på grunn av omvisningen på kraftstasjonen så var avreise satt litt
tidligere enn vanlig; kl 18:00. Noe som gjorde at
referenten så vidt nådde det. Men det var mest pga
litt tekniske problemer underveis. Men det løste
seg, så vi rullet inn på Øyrane akkurat idet kolon- Frøland kraftverk var et av de første store
nen rullet ut. Som sedvanlig så ble det kjørt gamle- kraftverkene på Vestlandet, da vannkraftproveien om Garnes frem til Trengereid, og derifra på duksjonen startet her i 1912.
Fv. 7 inn til gamle Frøland skole der Antons Kulturhistoriske senter holder til.

Foto: BKK

Samnangerkraften ble overført til Bergen, og byen
gikk da inn i en ny epoke i energiforsyningen ved at
vannkraft erstattet gass og damp. Allerede i 1898
Som alltid ved våre turer til Anton, så ble det godt hadde Bergen kommune kjøpt fallrettighetene for
oppmøte og fullt på skoleplassen. Over 30 biler og øvre deler av Samnangervassdraget. Frøland var
godt og vel 60 personer tok turen, og koste seg med fullt utbygd i 1921 med seks aggregater. I 1962 ble
de fire eldste maskinene erstattet av to nye og større aggregater.
Driftstunnelen fra Fiskevatnet er nesten fire kilometer lang og går over i en rørgate ned til Frøland
kraftverk.

vafler og kaffe samt så seg om på senteret. Det var
ikke noe offisielt program ved senteret denne gangen, så folk koste seg på egen hånd.
Litt før kl 20:00 tok vi farvel med Anton og kjørte
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Ca kl 21:00 begynte de fleste å kjøre hjemover. Det begynner å nærme seg
høst, så det blir mørkere om kveldene, og mange kjørte gammelbil denne
kvelden og ville prøve å komme seg hjem før det ble stupmørkt. For min
egen del har jeg bra lys på T-birden, og jeg valgte også å ta på cab’en før
hjemturen startet. Mange skal på død og liv kjøre nedcabbet når man har en
cab, men det heter jo «Convertible» som betyr foranderlig bil: Åpen eller
lukket! Ja, ja, bare en liten fotnote her….. Det var deilig og lunt med cab’en
på!
Nok en fin tur til Antons Kulturhistoriske Senter var unnagjort! Vi kommer
helt sikkert igjen.
Referent: Lars Olav Lofthus

Veteranbildag på Stend stasjon

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

Styret i BVK
mars 2014—mars 2015
Formann:
John Gaute Kvinge
Mob: 92620940
jgkvinge@broadpark.no
Nestformann:
Cato Rasmussen
Mob: 92515610
cato.rasmussen@sksk.mil.no
Kasserer:
Gunnar Haukeland
Mob: 95997242
gu-hauke@online.no
Sekretær:
Arild M. Nilssen
Mob: 91184322
anils-mo@online.no

Bra oppmøte selv i dårlig vær!

Søndag 24.august var det duket for den årlige veteranbildagen på Stend stasjon. Selv om været var litt rufsete på formiddagen, så var det 14 medlemmer som tok turen innom med sitt veterankjøretøy i løpet av dagen. Regnet
får ta skylden for at det med to unntak (Tore Larsen og Svein Opheim) kun
var lukkede biler som ble tatt ut denne dagen. Uansett – her var det et bredt
utvalg av kjøretøy, noen «nye» og mange godt kjente biler (+ en motorsykkel) som representerte perioden fra 1936 og frem til 1969.
Osbanens venner med Ingvar Aam i spissen serverte kaffe og vafler til de
fremmøtte. En del familier på søndagstur til Stendafjellet fikk anledning til
å oppleve både gamle biler, Drosjebilsentralen sin Scania Vabis turbuss fra
1964 og gamle filmsnutter. I tillegg orienterte Ingvar og hans medhjelpere i
foreningen om det planlagte arbeidet med å bringe en av vognene tilbake til
sin opprinnelige tilstand. Men som ellers i denne verden så er det dessverre
ikke så lett å få samlet inn nok penger til å få finansiert en slik operasjon.
Veteranbussen gikk i rute mellom Lagunen og Stend stasjon denne dagen

Styremedlemmer:
Marius Jørgensen
Mob: 91666618
joma@jbv.no
Geir Inge Thunestvedt
Mob: 95266847
geir.inge.thunestvedt@no.kcadeutag.
com

Varamedlemmer:
Rolf Jersin
Mob: 95213835
rjersin@online.no
Terje Mjelde
Mob: 95702595
temjelde@online.no
Tore Larsen
Mob: 97088215
eltorro@broadpark.no

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
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og de heldige som fikk med seg denne kjøreturen
fikk seg en flott opplevelse. Ikke noe å si på kvaliteten på den tids turbusser – store buede front- og
bakvinduer, panoramavinduer og justerbare seter

Kløverbilen

arrangert av Bergen kommune.
Søndag 9. juni var det familiedag. I flott vær ble
dagen åpnet med utegudstjeneste på bålplassen.
Bussen fikk mye oppmerksomhet fra
Et 20-talls utstillere hadde funnet veien til marforbipasserende
kedsplassen, hvor det var salg av bl.a. husflidsting,
forskjellig kortreist mat, og selvsagt salg av vafler
var standard selv for 50 år siden! O-4051 er en av og kaffe m.m.m…..
få busser som fikk denne spesialdesignen fra Arna For femte året på rad hadde BVK sin utstilling av
Bruk fra 1963 til 1968. Den gikk i turtrafikk på inn- kjøretøyer – ca . 20 i tallet. Fra scenen ble to av
og utland fra midten av 60-tallet og frem til tidlig
bilene presentert for et lydhørt publikum, nemlig
70-tall.
Auto-23 Chevroleten fra 1933 (Kløverbilen) og
Gunnar Skaars Ford Galaxie 1963. Etter presentaTakk til dere som stilte opp og bidro til et fint arsjonen ble de klappet ut fra sceneområdet for å ta
rangement denne dagen!
plass blant de øvrige bilutstillerne.
Årets Damsgårdsdager var den best besøkte siden
starten for 21 år siden og det ble mang en hyggelig
bilprat av nysgjerrige besøkende på en flott solskinns søndag.
Vi er allerede booket inn for 2015, så her er det bare å stille opp når innkalling kommer.
Takk til alle fra BVK, som satte av denne søndagen
til glede spesielt for publikummer som virkelig
koste seg blant glinsende kjøretøyer.
Arild M. Nilssen
Ikke noe å si på denne arbeidsplassen!

DAMSGÅRDSDAGENE 2014
Årets Damsgårdsdager ble arrangert i tidsrommet
7. – 9. juni.
Fredag 7. juni var det høytidlig åpning av det tre
dagers arrangementet. Flere skoleklasser og barnehager var da invitert. Lørdagen fortsatte med ungdomsarrangement, bestående av flere lokale band
som fikk prøve lykken med sin musikk. Beste band
får anledning å være med i et større arrangement
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ne. Deltakere fra Bergen hadde møttes på Hatvik
fergekai kl 10. og kjørte over Fusa til EikelandsTidlig i vår kom det invitasjon til weekend tur til
Baroniet i Rosendal ved Morten Gjesdal som turle- osen, Mundheim og til ferjeleiet på Gjermundsder. Tidspunktet var satt til siste helgen i august og havn. Der kom det en hel rekke biler med BVK`
det passet oss veldig bra. Felles start for de fleste ere ut av fergen, men en hadde hjelp av flittige henfra byen, men noen BVKere holder til ute i provin- der til å bli skubbet ut av fergen, det var Gunnaren
(Haukeland). Hadde ikke strøm til å få start på
Mercedesen, men med hjelp av booster og gode råd
og litt lirking med gearvelger kom MB kjapt i
gang. Så kjørte vi i kortesje 14 biler inn til sentrum
og opp til Avlsgården Hotell ved Baroniet. Der parkerte vi bilene inne på gårdsplassen, trygt og stilig,
stilt opp med frontene ut mot plassen ved hjelp av
aktiv dirigent.

Medlemstur til Baroniet i Rosendal.

sen og vi skulle møtes kl. 13.- i Rosendal. Vi var 2
ekvipasjer fra Voss som kjørte sammen. Vi bestemte oss for å kjøre via Odda for å møte resten av
folket på ferjekaien i Årsnes nær Løfallstranda. Vi
kom akkurat tidsnok til å bivåne innseilingen til
fergen, og slutte oss til hovedfeltet av turdeltaker-

Julebord 29.november 2014
Oppslutningen om BVK sitt julebord har vært sterkt dalende….. I år prøver vi noe nytt, så
får vi se hvordan det blir mottatt.
Etter samtaler med Køyretøy Historisk Klubb Voss har de invitert BVK til felles julebord
lørdag 29.november på Park Hotell Vossevangen.
Pris julebord
: kr 475,- pr. pers.
Overnatting i dobbeltrom
: kr 1.450,- (inkl frokost)
Overnatting i enkeltrom
: kr 975,- (inkl frokost)
Gjengen fra Voss pleier å stille sterkt – de antar at ca 40 vil melde seg på derfra. Kanskje
vi hadde klart å stille like mange? Julebordet vil være i eget lokale, og etterpå er det dans
til levende musikk.
Vi møtes i baren kl 19:00 og går til bords kl 19:30
Påmelding julebord gjøres til formann John Gaute Kvinge helst på email:
jgkvinge@broadpark.no, eller SMS til nr 92620940. Hvis problem med email eller SMS
ring samme nr.
Rombestilling skjer direkte til hotellet (tlf. 56 53 10 00), kode for prisrabatt er Veteranbil
klubb Voss. Påmeldingsfrist: Snarest og senest innen 10.november
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Morten ønsket oss alle
velkommen
og tok en
rask gjennomgang av
opplegg og
muligheter på
diverse severdigheter i
Rosendal.
Været var
skiftende
men stort sett
fint så vi spaserte ned til
kaien, noen
med medbrakte stoler og bord. Det var salg av nykokte reker og kreps på kaien så lunsjen var reddet.
Noen tok lunsj nede på kaien og andre valgte Steinparken som sted. Mens vi spiste kom det to veteranvogner fra området, en Buick, lukket 5 seter og
en 2 seter MG D, British racing green. Samt en
stor cabin cruiser med vårt medlem Jarl som ville
ha noen dager ekstra inne i Hardanger.
På overnattingsstedet vårt ble vi innkvartert på

dekking og lys-setting var kun levende lys, ganske
mørkt og veldig koselig. Det ble servert en 3 retters
meny som falt godt i smak. Praten gikk livlig ut i
de sene nattetimer.
Etter frokost søndag ble det kortesje kjøring rundt i
området til Høyland og Dimmelsvik, opp i dalen
noen kilometer, flotte gårder og mange velstelte
hus og hager. Veldig fin tur med steder som man
vanligvis ikke ferdes. Etter endt rundtur var den
offisielle del av turen ferdig og vi stod fritt til å gjøre Rosendal på egen hånd. Vi valgte Baroniet med
omvisning inne, og spasering i rosehagen i det fine
været, samt lunsj i drivhuset, men det var veldig
varmt inne så vi måtte flytte ut i hagen for å innta
lunsjen.
Vi vil takke Morten så mye for å ha tatt jobben med
å lage en koselig, uformell tur i BVK regi. Tror
dette er en utmerket måte å bli bedre kjent med
hverandre og nye medlemmer har god anledning til
å føle seg velkommen og inkludert i klubben med
å bli med når slike turer arrangeres.
PS. En av turdeltakerne ble så betatt av MG`n at
han etter hjemkomst oppsøkte Finn.no og fant en
likedan og handlet sporenstraks en MG fra Trøndelag som nå er ankommet med Hurtigruten til byen.
Spennende å kjøpe på nett!

Avlsgården, store flotte rom fra fordums tid, grovt Referent: Rolf Jersin
tømmer i vegger og tak, samt felles do nede i gangen. God plass over alt, og etter innsjekk hadde vi
ett par timer til rådighet før middag. God stemning
etter en stund, mange nye fjes å se og praten gikk
og mange gode historier ble fortalt. Kjempe stemning, levende lys, snacks, øl og vin og god latter,
ikke minst etter at Morten sang ett vers av Jakob
Sande på nynorsk på tilsvarende dialekt, veldig
bra! Stemningen var høy.
Vi gikk til middag ca. 19:30 nede i salen, fin opp-
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Kjørebeskrivelse for ”Norgesløp-kjøring til medlemsmøtet ved Hordamuseet onsdag 15. oktober.
Startområdet er i Solheimsviken, helt borte ved båthavnen vis-a-vis DnB.
Husk at nå er det ingen skilting eller trafikkvakter ute slik som ved Norgesløpet. Ta gjerne med deg
Stabbesteinen til kjøringen.

KJØRERUTE:
Kjørenoter

Informasjon

Etter startområdet, ta til høyre oppover den slakke
bakken mellom forretningsbyggene til første rundkjøring. Ta til venstre i rundkjøringen (tredje utkjøring) og velg høyre felt fram til lyskrysset.
I lyskrysset: Sving til høyre inn på E39

Ved å svinge til høyre, følger vi E39 gjennom Fjøsangerveien sørover Bergensdalen. Etter kort tid
passerer vi på høyre side en av de få gjenværende,
av byens totalt 32 reperbaner - i sin tid en av de
største næringene i Bergen. Her ble tauverk i hamp
til blant annet seilskip, produsert i stor stil.

Hold høyre felt konsekvent og kjør altså rett frem
gjennom flere lyskryss og to rundkjøringer.
Etter omlag 3,5 km tar vi av til høyre og følger
skilting til Paradis. Ta venstre felt inn mot rundkjøringen som følger. Her tar vi tredje utkjørsel og følger Statsminister Michelsens vei.
På høyre side åpenbarer Gamlehaugen seg. Dette
eventyrslottet var boligen til skipsreder, statsminister og en av Bergensbanens fedre; Christian Michelsen. I dag er det Kongens residens i Bergen.
Bergen var den eneste byen hvor kongehuset hadde
egne biler utenfor Oslo, og kanskje vi får øye på
noen av dem.......
Fortsett på samme vei
Etter 100 meter passerer vi på venstre hånd eiendommen til nok en skipsreder (som gikk i samme
buekorps som Christian Michelsen); Hilmar Reksten. Vi nærmer oss handelsstedet Paradis.
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Kjørenote
Like før lyskrysset på Paradis tar vi inn til høyre i
Jacob Kjødes vei.

Følg traseen.

Vi kjører over broen holder til venstre ned bakken
og dreier så til høyre rundt den gamle hvite trebygningen og inn på Troldhaugsvegen retning sentrum.

Informasjon
Ikke overraskende bodde skipsreder Kjøde her.
Kullfrakt fra Svalbard la grunnlaget for dette rederiet, og den formidable eiendommen vi passerer på
høyre hånd.
Vi følger langs traseen til Gamle Vossebanen noen
hundre meter, og passerer Nordahl Griegsvei 11 hjemmet til dikteren ved samme navn. Kort etter
dukker en praktvilla opp på venstre hånd. Dette
området har rike marmorforekomster, og villaen lot
seg oppføre av Werner Christie som drev marmorbrudd i området. Siden overtok Michael Krohn,
grunnlegger av blant annet Bergens Mekaniske
Verksteder, Det Bergenske Dampskibsselskab og
Bergen Privatbank - nå DNB. Imidlertid er det besøket til Bjørnstjerne Bjørnson i 1859 som markerer det største historiske høydepunktet på Wernersholm, da dikteren skrev "Ja, vi elsker" nettopp
her.
Som dere forstår, så oser det av historie her, og det
er mye vi ville delt med dere, men områdene er anlagt før motorisert ferdsel var vanlig og det byr på
utfordringer å "stikke innom" med rundt 100 historiske kjøretøy. Veinavnene røper sitt, og det er så
absolutt tilfelle for en av de neste veiene vi svinger
inn på ved gamle Hop stasjon - Troldhaugveien.
Kan vi ikke besøke Edvard Griegs hjem Troldhaugen, så kan vi alltids tenke oss at han ville stått i
veien og hilst på oss…..
Den gamle hvite trebygningen var fram til 1964 en
stasjon på Bergensbanen.

I lyskrysset som kommer skal vi svinge til venstre,
Vi beveger oss mot Hopsbroen tilbake til tidligere
mot Bergen/sentrum.
nevnte Paradis. Langs dette strekket tangerer vi Bybanen - Bergens nye kollektive skinnegående transportmiddel, åpnet 22.juni 2010. Dette er første av
tre byggetrinn på denne traséen - det tredje er under
bygging, og vil få se dette senere i løpet.
Etter en litt slak oppoverbakke kommer vi til et lyskryss. Her skal vi ta til høyre, inn i SandbrekkeGammelt og nytt i skjønn forening - en hypermoveien.
derne Bybanestasjon avløses av en servicestasjon
fra 1930-tallet, i det vi tar til høyre i Sandbrekkevegen, og passerer Fana brannstasjon fra 1956.
I krysset som følger skal vi rett frem, forbi brannstasjonen.
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Kjørenote

Informasjon
Vannet på venstre side litt lenger inne satte Bergen
på kartet hva angår skøytesport - ja dere leste riktig.
Det var her på Myravannet for 60 år siden at Hjallis
satte rekord på 3000 meteren.
Det var ikke den eneste rekorden, de 20000 tilskuerne tynget isen slik at den vær nær ved å bryte, og
Bergens Tidende varslet om bilkøer helt til sentrum
- i en tid da nesten ingen hadde bil!!

Vi svinger til høyre i Sanddalsvegen - rett før den
bratte bakken med de skarpe svingene.
Vi forsetter nå mot det gamle kommunesenteret i
Fana - Nesttun. Her anla Teigland sitt moderne bilsenter i 1965, klar for å mette en bilhungrig befolkning. I dag er det vår støttespiller Møller Bil som
driver anlegget, og kanskje vi kan observere noe
som minner om den gang da dette anlegget var nytt
i 1965.
Her er løypens kanskje største utfordring - Bybanetraséen skal krysses.
Ta til venstre i lyskrysset. Det er langt over. Påse at Med godvilje og litt hell skal det kunne gå 4-5 biler
du treffer riktig løp. Det står blått påbudsskilt.
over pr. grønne lys, så vær tålmodig og rask. Belønningen kommer på andre siden hvor publikum i
Nesttun sentrum forhåpentligvis står klar til å hylle
oss!
Videre rett frem gjennom to rundkjøringer og til
venstre i den tredje, og så er vi tilbake på E39 mot
Stavanger.
Det blir litt stigning i det vi forserer Vallaheiene. I
det vi starter nedstigningen får vi et flott utsyn over
Kalandsvannet. .
Vel over Vallaheiene og nesten helt nede igjen på
den andre siden, tar vi av fra E39 til høyre og følger
Hamrevegen mot Fanavegen.
Før Klokkarvannet krysser vi intetanende den gamle Osbane traséen, og nærmer oss tusenårsstedet
hvor Fana kirke inngår.
Ved veiens slutt møter vi Fanaveien. Vi tar til høy- Denne praktfulle langkirken som ble bygget i 1153
re, og svinger igjen inn til høyre like før kirken, på har 450 plasser. Her byr kanskje noen på salige
Titlestadvegen
ord……..
Etter omlag 4 km på Titlestadveien når vi Stend
Stasjon

Stend Stasjon var et stoppested på NesttunOsbanen, som var i drift fra 1894 til 1935. I dag er
det høy aktivitet på stasjonen, og bilførerne bes følge konduktørenes anvisninger med rødt og grønt
signalflagg.
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Kjørenote

Informasjon

Vi tar til høyre inn i Fanavegen. Etter kun få meter Vi får et glimt av den vakre Stend Hovedgård fra
skal vi til venstre på Hordnesvegen og svinger der- 1600-tallet.
etter inn til Stend Jordbruksskole.
Stend Jordbruksskole, eller Søndre Bergenhus
Amts Jordbrugsskole, som den het da den åpnet i
1861.
To hundre meter ned mot Fanafjorden ankommer
vi Hordamuseet.
For flere år siden fikk jeg denne artikkelen av BVK medlem Svein Opheim. Det har liksom aldri passet å putte den inn,
men denne gangen hadde vi godt om plass. Artikkelen er sakset fra Illustrert Vitenskap. Red.
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Fra LMK’s nettsider:

LMK forsikring:

LMK Forsikring er en helt spesiell og gunstig avtale, beregnet for entusiaster som er medlem i en
LMK-klubb, og som har som formål å bevare kjøretøy for ettertiden. Forsikringen er i utgangspunkOpprettet tirsdag 26. august 2014 15:11
tet skreddersydd for ALLE typer kjøretøy som er
...om Finansminister Siv Jensen får det som hun
vil. Ifølge VG foreslår Jensen nå å fjerne årsavgif- 30 år eller eldre. Du kan også få spesielle løsninger
for ombygde/modifiserte kjøretøy, samt ”Blivende
ten på mopeder, campingtilhengere, traktorer og
veterankjøretøy. Kostnaden ved å fjerne denne av- Klassiker”.
giften skal være beregnet til å være på flere hundre Selvfølgelig får du også et godt tilbud på ALLE
dine øvrige private forsikringer om du ønsker det!
millioner kroner.

Årsavgiften på motorhistoriske kjøretøy
fjernes

Dette har LMK jobbet målrettet for helt siden personskadeavgiften på kr. 160,- ble gjort om til årsavgift i 2004. Men det blir en drakamp mellom regjeringspartiene og støttepartiene helt frem til statsbudsjettet legges frem 8. oktober. Da bør alliansene
være inngått, og alt være klart.

Har du spørsmål om LMK Forsikring kontakter du
LMK Forsikring v/ WaterCircles på: 67 20 60 30 /
lmk@watercircles.no , eller LMK på 22 41 39 00 /
post@lmk.no .

Landsforbundet av Motorhistoriske Kjøretøyklubber (LMK) eies og drives av klubbene, og arbeider
Red. komm: Vi får vente i spenning. Dette vil jo
være en julegave til oss entusiaster, dersom det går for å bedre forholdene for alle som har historiske
kjøretøy som hobby.
igjennom.
LMK Forsikring ble etablert i 1983, og er betydelig
utviklet for å gi et skreddersydd tilbud til eiere av
historiske kjøretøy.

Litt mimring over sesongen som straks er over:

Vårmønstring

Medlemsmøte mai: Tur til Solsvik og MF Vestgar

Barneklinikken

Norgesløpet
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vært for kveldsmørket så kunne vi vel ha trodd at vi i midtVår tidligere sekretær, Sissel Romslo fikk en hyg- en av september befant oss i
gelig melding og et foto for en tid siden.:
juli måned! Dette har vært en
helt fantastisk sesong for oss
Hei Sissel R. Romslo.
veteranbilentusiaster – sol og
varme fra tidlig vår til langt ut
Som eg nemde for deg på Vossarudl`n i helga så
i september! Derfor er det vel
viser dette bilde som stod på trykk
ingen som så langt har hatt tid
i novemberutgaven av "Stabbesteinen" 2012 ein
og anledning til å tenke på vinterklargjøring og det
1928 Nash.
som der hører til.
Jeg fikk dessverre ikke anledning til å være
med på kjøreturen til Antons Kulturhistoriske
Senter og Frøland Kraftstasjon den
9.september - var dessverre så «uheldig» å
plotte inn en ferieuke akkurat da. Men, jeg
forsto at det var en flott kjøretur med veldig
godt oppmøte. Medlemsmøtet nå i oktober
legges også opp slik at det skal være mulig å
bruke gammelbilen gitt at været tillater det.
Dette blir vel mest sannsynlig siste mulighet
til å avvikle en felles kjøretur før bilene parkeres for vinteren. Dato for neste medlemsmøte var satt til tirsdag 14.oktober. Vi er
imidlertid nødt til å forskyve medlemsmøtet
en dag til onsdag 15.oktober for å få rette
foredragsholder på plass. Så noter dette i almanakken!
Bussen blei kjøpt av brørne Thomas og Inge Sand
for å trafikkera ruta mellom Ropeid-Ølen og Hau- Som dere sikkert husker så fikk BVK laget en flott
minne-plakett om Irgens-bilen nå sist vinter. Megesund, dei hadde bussen i bruk frå 1928 til 1931
ningen var å få montert denne opp godt synlig på
på denne strekningen. Det er Inge Sand som køyMIL-stasjonen, og det jobbes for å få dette til.
rer, bilde er tatt i Haugesund.
I disse dager går det en søknad til LMK Aktiv for å
Kanskje dette er ein Nash serie 90?
søke å få dekket de kostnader vi har hatt med å få
laget selve plaketten og også det som det vil koste å
Helsing
få denne montert opp på en sikker og god måte slik
Terje Bratveit, Eidsv 29, 4230 Sand
at den ikke utsettes for hærverk. LMK Aktiv er et
fond stiftet av LMK og LMK sin forsikringssamarFra Webredaktøren:
De som er inne på sidene våre har gjerne sett at det beidspartner WaterCircles. I høst kan det bl.a. søhar tatt litt tid før bilder etc kommer ut etter et ar- kes om støtte til prosjekter knyttet til «lokal/
regional samferdselshistorie». Irgensbilen er jo
rangement. Det har vært travelt på alle kanter det
siste året, men jeg har håp om å kunne legge ut mer egentlig et element både i lokal/regional/nasjonal
og sågar kanskje også internasjonal samferdselshisinnen kort tid.
torie. Med en vel begrunnet søknad burde det ligge
F.eks. bilder fra utstillingen i 2013 har blitt nedvel til rette for at vi får tildelt midler til dette proprioritert pga mye jobb med Norgesløpet. Nå blir
det først billedserier fra Norgesløpet, og så går jeg sjektet.
Da ønsker jeg dere alle vel møtt til neste medlemstilbake og jobber med utstillingen.
møte og så håper vi på at været også da gir åpning
Lasse.
for at gammelbilen kan bli luftet en siste gang før
den settes bort for sesongen.
Formannen har ordet
Snart skriver vi oktober og først nå ser vi noe som John Gaute
begynner å ligne på høsttendenser. Hadde det ikke
Husk GRASROT andelen når du tipper: Organisasjonsnummer for BVK: 991 074 023

Nash

