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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. Oktober 2017. Nr. 8
Neste medlemsmøte: Tirsdag 10. oktober
i kafeen ved BTM kl 19:00. Foredrag om
tennpluggens historie ved Lars Magne
Nerheim.

Institutt for maskin -og marinfag ved Høgskulen på
Vestlandet (tidligere Høgskolen i Bergen).
Han vil denne oktoberkvelden komme og fortelle
oss om historien til en ”dings” vi har i våre gamle
motorer som vi vel knapt tenker over at vi har der.
Men uten den hadde vi ikke kommet langt med
våre gamle doninger, og for så vidt nye biler også,
unntatt diesel og elbiler da.
Vi ser frem til en hyggelig kveld med kanskje litt
nerdefaktor, men det elsker vi jo.

Foto: Teknisk Ukeblad

Denne gangen blir det medlemsmøte i kafeen ved
BTM. Høsten er på gang og vi trekker derfor innendørs på hjemmebane denne gangen. Er det bra vær
så oppfordrer vi selvsagt til å kjøre gammelbil. Det
blir vel en av de siste anledningene i år.
Lars Magne Nerheim er førsteamanuensis ved
Husk GRASROT andelen når du tipper Lotto eller fotball: Org. nr. for BVK: 991 074 023
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Forrige medlemsmøte: Grillparty hos
Svein Opheim, tirsdag 12. september.

sitt, og den fungerer da som parkeringsplass ved
slike anledninger, så de fleste fikk parkering der.
Det stod vel noen biler langs veien også,
men hvis vi hadde ”stablet litt bedre så hadde nok alle kommet inn.
Svein fikk i løpet av kvelden overlevert en
blomsterbukett samt en flaske med litt edle
dråper som takk for initiativet.
BVK takker og håper vi kan gjenta til neste
år. Kanskje i juni?

Ca 30 personer møtte opp til et
hyggelig grillparty hos Svein Opheim denne tirsdagen. BVK og
Svein hadde rigget opp 3 av teltene
våre og laget langbord på Sveins
fine nye ute-platting. Grillene var
varme og været samarbeidet nesten. Rett etter første grillings kom
den første av kveldens kraftige
regnbyger. Det ble litt vått i åpningen mellom teltene, men folk

tok dette med godt humør og auste unna vannet.
Stemningen var god og folk så ut til å kose seg.
Svein har laget en slags rundkjøring rundt huset
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Tusen takk!
Herman Brandt sier tusen takk for
oppmerksomheten rundt hans 70
års dag.

Redaktøren beklager
Jeg kom i skade for å skrive at Torstein Haugen har en 1953 modell
Ford Victoria Hardtop! Fy og
skamme meg. Det er jo selvsagt en
1954 modell. Tar dette til etterretning og lover å pugge boken
”History of Ford”. Vi tar likegodt
med bildet av den vakre Forden
igjen.

Her følger noen avklaringer fra LMK. Dette er
ment til publikasjon i medlemsblader, hjemmesider og på Facebook-sider hvor klubbene kommer
i kontakt med egne medlemmer:
Samarbeidet mellom WaterCircles Norge AS og
LMK om LMK-Forsikring opphører 31.12.2017.
LMK opplever for tiden mange spørsmål rundt dette. På diverse forum-sider tilknyttet eier-klubbene
er dette også et aktuelt tema. Det rettes også til dels
kritikk mot LMK for mangelfull informasjon rundt
hva våre medlemmer skal foreta seg med hensyn til
egne forsikringer.
Det var som kjent lenge en tvist knyttet til forhold
rundt oppsigelsen mellom WaterCircles Norge AS
og LMK. Saksforholdet ble avsluttet med et forlik
7. juli 2017. Inntil denne dato hvor tvisten ble avsluttet, har det nærmest vært umulig for LMK å
kunne gå i noen reelle forhandlinger med nye potensielle samarbeidspartnere.

ser for våre medlemmer slik at LMK-forsikringen
fortsatt vil være et av markedets beste produkter for
veterankjøretøy. Av hensyn til prosessen vi befinner oss i, er det derfor ikke mulig å komme med
ytterligere informasjon.
LMK-Forsikringen vil bli videreført, og LMK vil
komme med mer informasjon når alle avklaringer
foreligger. Den enkelte forsikringstaker må selv
flytte videre sine forsikringer til ny Samarbeidspartner dersom man fortsatt skal følge LMK og ha
en LMK-Forsikring. Dokumentasjonen rundt de
enkelte kjøretøy befinner seg hos LMK, og ingen
nye besiktigelser vil bli nødvendig.
Skulle det være ytterligere spørsmål rundt LMKForsikringen, kan Generalsekretær Stein Christian
Husby kontaktes på post@lmk.no eller tlf. 465 08
165.

Med vennlig hilsen / Best regards / Mit freundlichen Grüssen
Vår samarbeidspartner er fremdeles WaterCircles Stein Christian Husby
Norge AS, og all nytegning og fornyelse skjer fort- Generalsekretær LMK
satt gjennom dem. Vi henstiller derfor til et godt og Øvre Slottsgate 2b
lojalt samarbeid ut avtaleperioden.
0157 OSLO
22 41 39 00 / 465 08 165
LMK er for tiden i dialog med flere aktuelle samarbeidspartnere for en videreføring av LMKforsikringen. Vi søker gode løsninger og betingel-
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AMCAR Askøy innbyr til Oktobermarked på AMFI Askøy Senter, Kleppe, søndag
15.oktober 2017
(Det blir skiltet fra Askøybroen, 3 km. rett frem på RV562 til skilt Kleppe, Askøy Senter, Kleppeveien
110)
* Veteranbil og MC delemarked / Swap-meet
* Salg av biler og MC over 30 år + amcars
* Antikviteter, snurrepiperier og håndverk
* Gratis adgang for publikum
* Salg av kaffe og noe å bite i
* Markedet er åpent for publikum søndag kl. 11.00-15.00
(mulighet for oppstilling fra lørdag kl.20.00, ring Vebjørn)
Delemarkedet er på 1600m2 under tak i første etasje på parkeringshuset på AMFI Askøy Senter (3,5 km.
fra Askøybroen), så ingen blir våt så sant det ikke regner vannrett…Ta med varme klær uansett.
Velkommen!
FOR UTSTILLERE:
INNKJØRING for utstillere til området kun etter at hver enkelt kan fremvise en operativ brannslukker
på minimum 2 kg. (ta f.eks. med en av de du har hjemme hvis du ikke er storselger) Standleie inntil 6
lengdemeter kr. 100,- som inkluderer en kopp kaffe. Deretter kr. 100,- pr. påløpende meter. Max standbredde kan være 5 m ved leie av to stands. Bil inne på stand koster kr.100,- og bil kan ikke flyttes/startes
mellom kl.10.30 og kl.15.15. Ingen tomgangskjøring!
Finn frem gamle deler som bare ligger og samler støv, og få det omsatt i klingende mynt! Det finnes
fremdeles mye gammelt og spennende materiell på Vestlandet.
ARRANGØREN fraskriver seg ansvar for skader på person, kjøretøyer og medbrakt gods samt ethvert
ansvar for mulige tyverier.
Siden dette arr har gratis adgang for publikum, er det kun arrangør AMCAR Askøy som kan selge mat
og drikke.

6

Utstilling av biler i forbindelse med Sykkel VM 2017
Tekst: Arild Nilssen. Foto: Per Hesjedal

Medlemmer av Bergen Veteranvogn Klubb tok tidlig kontakt med Bergen Bymuseum som bl.a. administrer Damsgård Hovedgård – om et arrangement
under sykkel VM, da rittet ville passere Laksevåg.
Både Laksevåg Bueskyttere, Damsgård skoles Musikk korps og Laksevåg Musikkforening og Frivilligsentralen kom raskt med, sammen med flere
mindre aktører. BVK-medlemmene stilte med 18
kjøretøyer i front av Hovedgården. I forkant av kjø-

vite hvor i løypen disse lå, ble det rigget
opp høyttaler anlegg
som gjennom NRK
fortalte hvor i løypen
syklene til en hver tid
befant seg.
I en antatt fart på mellom 75 – 80 km/t tok
det ikke mange sekundene før både utbrytere og selve hovedfeltet
forsvant ut av synet,
men vi hadde fått være
med på noe spesielt.
Også Dag Otto Lauritzen stoppet opp, da et
av stuntene var at det

retøyene var det
rigget flagg for
nasjoner som
bilene kom fra.
Buekorpsets slagere førte an og
musikk korpset
fortsatte. Våre
biler var omkranset av ca.
1000 fremmøtte
feststemte flaggprydete mennesker som øvde
seg i HEIA-rop
før sykkel kortesjen kom forbi.
For at vi skulle
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ble laget masker av mannens ansikt, som i forkant
ble delt ut. Publikum var
med og stemningen sto i
taket. Så trakk publikum
seg opp mot våre biler,
som ble beundret og diskutert og bilder ble tatt i massevis.
Så ble det – til sjåfører og
deres medpassasjerer - servert litt enkel fingermat i
form av thai-mat, samt en
kopp kaffe. Etter på var det omvisning i Hovedgården, både i «Herrens hage» og i «Damenes
hage» før man via guide fikk se de innvendige
fasiliteter av huset. Snakk om å være turist i
egen by. I tillegg hadde vi både vær og temperatur med oss. Det kunne ikke bli bedre.
En stor takk til dere som måtte tidlig opp en søndags morgen. Bilene måtte være på plass før kl.
08.30.
Også styret i BVK må berømmes for at de tok
regningen for mat og omvisning.
En begivenhetsrik dag
var til ende.
Hilsen
Jens Gran og Arild M.
Nilssen
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Fra vårt medlem og redaktør av bladet USA Cars
har vi fått følgende reportasje:

Heartbeat!
Tekst og foto: Bjørn Kaspersen
Tenkte dette kunne være noe å ha med i Stabbesteinen.
Når vi var på ferie i England i sommer så gikk ferden som vanlig til "Med Hjarte på Rette Staden"land. Det som satte oss på ideen om å sende noen
bilder og litt tekst til Stabbesteinen var skiltet som
hang på veggen i Scripps Garage. ”Classic Car
Tour 2006 Bergen Veteranvogn Klubb”. Ja han
Bob som driver
garagen lurte på
hvor det var blitt
av alle de norske
entusiastene med
flotte klassikere.
Da jeg fortalte at
fergen til Newcastle ikke hadde
gått på flere år så
forstod han det.
Faktisk så var det
et eldre par som
overhørte samtalen og de mente
at myndighetene
i England og
Norge burde komme på banen. Paret hadde planlagt
bobilferie i Norge tidligere som måtte legges på is.
De kunne videre fortelle at det var mange som savnet fergen.
I sentrum av Aidensfield (Goathland) så traff vi
på Julia som parkerte sin 1960 Austin A40 Countryman Estate utenfor Aidensfield Stores. Det var

ikke en tilfeldighet for hun jobber i butikken og
kunne fortelle at hun kjører den gamle 60-modellen
"across the moors every day". Flott at noen bruker
klassikeren daglig! De som vil se mer av bilen må
få med seg blant annet episode 5 i sesong 18. Der
brukes Austin’en av DS Rachel Dawson. Kommer
artikkelen på trykk så håper jeg at en utgave eller to
sendes til undertegnede. Jeg kan vel si at jeg lovet
henne bilde i medlemsbladet….. Totalt sett et fint
sted å besøke for oss nostalgikere. Ta turen da vel?
Bjørn Kaspersen.
Red: Klart du skal få noen eksemplarer ekstra
Bjørn. Og takk for fin artikkel. Og ja, vi savner
også ferjen.

Husk GRASROT andelen når du tipper Lotto eller fotball: Org. nr. for BVK: 991 074 023
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BVK klubbeffekter
Effekter som ikke er avbildet:
BVK flagg/vimpel: kr. 150,Krus: kr. 100,Lufttrykkmåler: kr. 30,Nøkkelring m/logo: kr. 40,Caps m/logo: kr. 100,Pique skjorte (m/reklame): kr.50,Windbreaker: kr. 275,Genser m/gml.logo: Kr. 100,-

Pique skjorte: kr. 125,-

T-skjorte: kr. 75,- Sydvest: Utsolgt

Jakkemerke: kr. 75,-

Genser med ny logo: kr. 350,-

Fleecejakke: kr. 400,-

Klistremerke: kr. 10,-

Pins: kr. 30,Paraply: kr. 150,-

Vognmerke: kr. 300,-

Dette er nå en oppdatert liste også prismessig. Effekter som ikke står
nevnt her er enten utgått eller utsolgt.
Effekter kan kjøpes ved våre medlemsmøter eller bestilles hos
effektansvarlig Gunnar Haukeland. Tlf. 95997242
E-mail: gu-hauke@online.no
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Julebord 2017
Vi annonserer årets julebord. Vi holder oss til
pomp og prakt. Årets julebord går av stabelen
lørdag 9. desember kl 19:00 og det blir arrangert i
Kommandantboligen i Gravdal. Samme prosedyre som hvert år nå altså. Vi har også i år levende
musikk ved vossingen Arnstein Klovning. Vårt
faste orkester «Trionor» fra Norheimsund kunne
dessverre ikke i år. Men, vi har stor tro på Klovning, som vil spille taffel til maten og akkompagnere oss til allsangene. Fra hans hjemmeside siterer
vi: ”Spelar både keyboard og gitar i tillegg til vokal - og trekkspel. Spelar gammalpop, country,
rock, pop, disco, gammaldans, svensk, taffel osv.. kort sagt det meste! Har spelt på radio, TV, fleire
cd innspelingar med mange kjende og mindre kjende musikarar. Har spelt i mange hundre bryllup i
tillegg til eit uttal andre oppdrag”.

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 én meny, så det er ikke nødvendig
å oppgi hva man vil spise, MEN si gjerne om du
vil ha gløgg med eller uten alkohol.
Påmeldingsfrist: 28. november, og den er
endelig.
Giro for innbetaling vil bli tilsendt når arrangementet nærmer seg.
Styret BVK
Innendørs foto: Per Hesjedal

Taler blir det også. Akkurat hva vites ikke i skrivende stund, men noe blir det.
BVK vil dekke utgifter til lokalet og musikken og
nytt av året er at BVK også dekker litt av kuvertprisen. Det har vært snakk om å sponse julebordet
helt for de som tok vakter ved vårmønstringen,
men det sittende styre ville heller sponse alle litt.
Og husk det som har vært sagt mange ganger tidligere: Husk dette er en god investering overfor de
som lever med oss bilgalningene.
Prisen vil derfor bli slik uansett hva Kommandantboligen tar:
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 450,- pr. pers.
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

Foto: Kommandantboligen
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ANNONSE
Garasje til leie
35 m2 garasje til leie i Bjørndalsbråtet. Tak og vegger er i betong. Isolert tak. Innvendige mål: Lengde:
7m, bredde 5 m, høyde dør ca 2,1 m.
Hvis du er interessert så send mail til gunnar.fiksdal@online.no
Fra Tore Larsen har vi fått 27 artige bilder. Får dessverre bare plass til noen. Og du, vil du se de i farger,
så gå inn på websiden vår og les Stabbesteinen der. Det fulgte også med en tekst:

Fantastic Colorized Photos of Classic American Automobiles of the 1910s and 1920s
Perhaps no invention affected American everyday life in the 20th century more than the automobile.
Automobiles have changed considerably since the 1920s due to the new cars developed. The car industry
was thriving in the 1920s. There were many new types of cars.
In the beginning of the 1920s, many of the soldiers returning from World War I bought automobiles.
People started to see that having a car would make traveling much easier.
Soon almost every American family had a car. Ford was the big car maker but other companies were also big at the time. Ford cars, such as the Ford Model T, were popular because they were cheap and reliable. These 27 incredible colorized photos were converted from black and white images give us a nostalgia glimpse into American life of the 1910s and '20.
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raet og gjør sekretærens jobb betraktelig lettere. Og
klubben får mye bedre bilder.
Fremover nå: Tirsdag 10. oktober er det første
Ja, denne gangen er både
innemøte denne høsten. Er det fint vær tar du selvformann og nestformann på
sagt gammelbilen. Blir spennende å høre hva Lars
reise i USA. Egentlig skulle
Magne Nerheim kan si om den lille rakkeren de
jeg også ha vært med, men
fleste av oss har flere av under panseret i doningene
ofret meg for å lage Stabbevåre. Tennpluggen altså!
steinen…..nei, DET var ikJulebordet er også annonsert, og du ser nok at vi
ke sant. Det var nok andre
har gått inn på en litt annen modell enn det forrige
grunner. De som er på Facestyret snakket om. Det var foreslått å gi én gratis
book ser jo at det stadig
adgang til julebordet for de som hadde tatt vakt ved
drypper inn både tekster og
vårmønstringen, men dette ble aldri vedtatt. Det
bilder fra gjengen som ledes
sittende styret ønsker heller å bidra til at alle skal få
av Calle (Carl August Hardra nytte av at vi har en solid økonomi, og vi redubitz-Rasmussen). Og av en
serer derfor kuvertprisen generelt. De som husker
eller annen grunn er det stafra i fjor, eller slår opp i Stabbesteinen fra i fjor
dig bilder av Tucker!!!!
høst, vil se at det da kostet kr. 644,- pr. pers. SannGjett hvem de er myntet på?
synligvis stiger det fra Kommandantboligen i år,
Korrekt! Han som trakk seg
men du som medlem skal uansett kun betale kr.
og som er svoren Tucker
450,- pr. pers i år. Blir det voldsom pågang så må
fan. Jada, det er han som
skriver her. Noen av oss har snakket om at vi burde vi sette et tak på antall, men det avventer vi med til
vi ser reaksjonen på annonseringen.
kanskje hatt en såkalt ”light” tur over også som
Da er det ikke så mye mer å si før neste blad, og
passer for oss som ikke har så mye fridager til rådighet. Kanskje en tur en uke til Hershey eller noe? sannsynligvis er vel formannen tilbake til medlemsmøtet.
Vel, hva ville Rune ha skrevet nå da? Jo han ville
sikkert ha takket for fremmøte på Grillpartyet. Til Lars Olav (Lasse) Lofthus
tross for et par regnskurer så ble det veldig vellyk- Sekretær BVK
ket og vi takker Svein Opheim for initiativet og
gjennomføringen. Takk også til de som hjalp med Og der fikk vi jammen plass til nok et bilde, og jeg
tror jeg velger et fint et fra Sykkel VM arrangebåde transport og rigging for dagen.
mentet.
Så må vi takke
litt mer: Takk til
de som stilte opp
på arrangementet
under Sykkel
VM! Det ble veldig bra! Og takk
til Arild Nilssen
og Jens Gran
som holdt i trådene der. Det
finnes mange
fine bilder av
dette på Facebook gruppen
vår. De er tatt av
Per Hesjedal
som stiger opp
som vår hoff fotograf nå. Per er
flink med kame-

Sekretæren har ordet
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