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Stabbesteinen
Rundskriv for Bergen Veteranvogn Klubb. September 2014. Nr. 7
Neste medlemsmøte tirsdag 09.09.2014:
Tur til Antons Kulturhistoriske senter.

Tidligere arrangementer:

Siste Stabbesteinen kom ut i juni, så det har skjedd
Tradisjonen tro så besøker vi Antons kulturhistoris- en del siden den tid.
Her følger noen kortfattede referater:
ke senter. Denne gangen skal vi også besøke FrøTirsdag 10.06.14: Grillparty hos Kari
land kraftstasjon fra 1912. Det blir først møte hos
Anton og deretter omvisning på kraftstasjonen.
Ann og Herman Brandt.
Pga at det blir to seanser denne kvelden, så blir av- Dette var rett før vi fikk tidenes fineste sommer, så
reisen litt tidligere enn vanlig.
værgudene spøkte litt med oss her. Men utrolig nok
så var det opplett så lenge partyet varte. Det regnet
Felles avreise fra Øyrane Senter i Arna kl 18.00 før, og det begynte å regne akkurat i det folk betil Antons kulturhistoriske senter.
gynte å pakke sammen. Et vellykket arrangement,der ca 60 mennesker fant veien og koste seg
med grillmat og Kari Anns herlige tilbehør og desserter. Og det ble selvsagt kanonskyting. Og vertskapet fikk en oppmerksomhet fra vår formann
John Gaute Kvinge. Bilder? Jeg vet at jeg tok noen,
men jeg slettet alt i kameraet før Norgesløpet, og
der forsvant nok mine fra årets grillkveld. Så dere
får bruke fantasien og mane frem noen hyggelige
bilder av glade mennesker og en oppkjørsel full av
biler!!
Damsgårdsdagene og Vossa Rudl’n har jeg ikke
noen info om da jeg ikke deltok på noen av disse.
Husk GRASROT andelen når du tipper: Organisasjonsnummer for BVK: 991 074 023

2

deltakere har vært av typen terningkast seks. Tidenes beste har flere uttalt.
Her følger derfor en fyldig dekning av Norgesløpet.

Norgesløpet 2014
Tekst: Carl A. Harbitz-Rasmussen

Årets nasjonale hovedarrangement for historiske kjøretøy - Norgesløpet, var lagt til byen mellom de syv fjell.
For å gi langveisfarende deltagere valuta for pengene,
hadde arrangøren; Bergen Veteranvogn Klubb, ikke tilfeldig lagt løpet til samme helg som The Tall Ships Races besøkte byen, 25.-27.juli.
Det tre dager lange programmet startet fredag. Klubben
hadde fått disponere deler av parkeringsanlegget BygaTysnesfest 2014:
Noen få BVK’ere tok turen til Tysnesfest i et fan- rasjen vis á vis løpshotellet som base. I tillegg til lostjetastisk vær. Nå hadde sommervarmen virkelig gjort neste med motorsykkel fra innfallsportene til byen, var
funksjonærer på plass flere steder for å sørge for at alle
sitt inntog så dette var virkelig et sommerarrange- fikk anbragt sine ekvipasjer hvor man ønsket dem, og
ment.
for å sende alle gjester i riktig retning til hotellet.

De som var der koste seg i alle fall både med musikk, marked, veteranbåter, kapproing etc etc.

Norgesløpet 2014 - 25-27 juli.
Det er vel ingen tvil om at dette var BVK sitt store
arrangement dette året. Selv om vi vet at noen av
våre medlemmer syntes at dette ble litt fjernt og
ikke ville delta hverken å gjøre en innsats eller å
kjøre. Vel, dem om det. BVK gjorde en strålende
innsats med løpet og kritikkene fra LMK og løps-

Løpet ble offisielt erklært åpnet av løpskomiteens formann, Kjell Røen, forut for et innslag kalt «Norgesløpet
minutt for minutt». Deretter tok den fargerike og talentfulle tidligere redaktør av Bergens Tidende, Kjartan
Rødland, ordet, og ledet deltagerne gjennom en historisk beskrivelse av løpets løypetrasé. Et muntert kåseri
som fikk løst opp lattermusklene hos den årvåkne forsamling. For dem som hadde lest programmet på forhånd, medfører det riktighet at kjøretøyentusiast, tidligere BVK medlem og skuespiller Helge Jordal hadde
takket ja til å framføre kåseriet. Dessverre satte et virus
Oversikt over startområdet i Solheimsviken
Foto: Martin Koch
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stopper for oppdraget, men vi presiserer at forfatteren rodde det hele i land på en
svært tilfredsstillende måte.
Så fulgte en detaljert gjennomgang hvor relevant informasjon om veikryss, parkering og trafikale utfordringer ble belyst, gjennom en filmet løype fra start til mål.
Programmet fortsatte på Bergens gamle Hovedbrandstasjon, hvor Bergen Brandkorps Musikkorps og Bergen Brandkorps Historielag tok imot til fest. Inne i borggården var det satt opp langbord, og Historielagets egen 1920 American La France
brannbil fungerte som scene for husorkesteret.
Den nygotiske Hovedbrandstasjonen med sitt
karakteristiske tårn, ble
oppført i 1888. Den unngikk så vidt å bli offer for
den store bybrannen i
1916. Bygningen er under
fredning, og har siden
2007, da Bergen fikk ny
hovedbrannstasjon, fungert
som tilholdssted for det
meget aktive historielaget.
Her finnes en samling uten
sidestykke av branntekniske gjenstander, hvorav
mye
utgjøres av kjøretøy og
Stor stemning på Brandstasjonen
vogner fra 1800-tallet og
oppover. Historielagets målsetting er på sikt å gjøre dette til et nasjonalt Brannmuseum.
Atmosfæren er unik i stasjonen, men kveldens vertskap tok denne til nye høyder.
Norgesløpet utviklet seg utover kvelden til oktoberfest-lignende tilstander, og
stemningen nådde sitt høydepunkt da Øyvind Konglevoll startet American La
Francen. Det som var igjen av kvelden, ble viet en spasertur langs Bryggen og kaiområdene rundt Vågen i Bergen, for å ta deltagende skip i The Tall Ships Races i
nærmere øyesyn. Med skyfri himmel, dagstemperaturer over 30 grader og en folkemengde - i etterkant stipulert til 600.000 besøkende - var byen i sitt ess!
Lørdag morgen var det
en forventningsfull
gjeng norgesløpere
som inntok startområdet. BVK hadde lagt
dette til GC Riebers
eiendom i Solheimsviken, på det som tidligere var grunnen til det
tradisjonsrike Bergens
Mekaniske Verksteder
(BMV).

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
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Sekretær:
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Styremedlemmer:
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Tore Larsen
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Richard Riim gjorde en flott jobb som speaker ved starten.
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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Tema for årets løp, som også var et Grunnlovsjubileumsarrangement, var plasser, personer og steder av nasjonal betydning for utviklingen av kunst, kultur, næring, samferdsel og historie. Her er det mye å ta av i
Bergen, og klubben hadde plukket en løype hvor historiske høydepunkter lå som perler på en snor.

Etter først å ha passert skipsreder Hilmar Rekstens bolig, kom løpet til Jacob Kjødes eiendom på Paradis.
Kjøde bygget sitt imperium på kullfrakt fra Svalbard.
Hans storslagne eiendom i nettopp Jacob Kjødesveg,
illustrerer formuene som ble skapt da landet ennå var
den fremste skipsfartsnasjon i verden. For å illustrere
arbeidsplassene som fulgte med, ble deltagerne hilst av
Til å forsterke og fremheve disse ytterligere, hadde
to uniformerte sjøkapteiner tilknyttet Bergens SkipperBVK knyttet til seg ulike lag, organisasjoner og statister forening. Her fikk deltagerne også påfyll til sine goodie
langs traséen. Ingen tvil om at det lå mye arbeid i plan- bags.
leggingen av løpet!
BVK hadde gjennom en av sine sponsorer, fått laget
Løpstraséen som var valgt gikk i områdene syd for Ber- egne goodie bags til løpet. Disse fikk deltagerne utlevert
gen; Fana, Ytrebygda, Hjellestad, Fyllingsdalen og Lak- etterhvert som de sjekket inn på hotellet hos løpssekresevåg. Da Bergen gikk fra å være eget fylke i 1972, ble tariatet. Ved innsjekk inneholdt de kun startnummer,
Fana og Laksevåg kommuner innlemmet i Bergen Kom- adgangskort til parkeringsanlegget, kart, program o.l.
mune. Spesielt i Fana var det mange betydningsfulle og Det ble derimot informert om at bagen måtte være med
kjente personer som etablerte seg fra 1800-tallet og ut- fra start. Tanken bak var at man fikk fylt bagen med
over. Noen av disse skulle løpsdeltagerne få stifte nær- gaver fra sponsorer og samarbeidspartnere underveis.
mere bekjentskap med underveis.
Neste påfyll til bagen kom kort etter. Her hadde klubben
Løypen på omlag 6 mil startet altså fra den gamle bed- plassert en Willys Jeep, en hærmann og en pilot fra
dingen til BMV og man fulgte E39 sørover, hvor man
2.verdenskrig. Man var nå ankommet minneplaketten til
passerte en av
Nordahl Grieg. Frihetskjempebyens få gjenren, sosialisten og dikteren Norværende reperdahl Grieg vokste opp på stedet.
baner. En gang
Grieg omkom 41 år gammel i
representerte
1943, da bombeflyet han var
reperbanene de
med i, ble skutt ned over Berlin.
største arbeidsgiverne i byen.
Et steinkast fra Nordahl Grieg
I dag inneholligger eiendommen Werder denne renersholm. Denne tomten huser
perbanen, forså mye historie at den lett kunne
uten en privat
tatt opp resten av artikkelen. Det
bilsamling, en
BVK imidlertid ønsket å få
imponerende
fram, var nok den mest historissamling heste- Kongebilene ved Gamlehaugen
ke begivenheten av dem alle.
kjøretøyer med Foto: Per Fiksdal
Det var her Bjørnstjerne Bjørnopphav i Bergen.
Neste innslag var passeringen av det imponerende hjemmet til landets første statsminister - skipsreder Christian
Michelsen - Gamlehaugen. Michelsen hadde ingen etterkommere, og etter hans død, ble hans hjem, ofte omtalt som «slottet», på grunn av sitt runde tårn, donert til
kongehuset. Bygget fungerer i dag som kongefamiliens
residens i Bergen. Bergen er eneste sted utenfor Oslo
hvor kongehuset har hatt biler permanent. De to som var
i drift etter krigen, begge folkegaver fra gamle Fana
kommune, flankerte innkjørselen til Gamlehaugen BVKs egen 1951 Humber Pullman, og Per Fiksdals
1970 Lincoln Continental. Den siste var i drift fram til
2010.
Vår egen Nordahl Grieg i form av Bjørn Østevold.
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son skrev «Ja vi elsker» i 1859, da han gjestet Michael
Krohn (grunnlegger av bl.a. BMV hvor løpet startet).
Bjørnson var i sin tid medlem av byens meget tradisjonsrike 17.mai komite. Derav tilstedeværelsen av dagens 17.mai komite i Bergen, med sine karakteristiske
lange sløyfer, flosshatter og flagg.
Løpet tangerte Troldhaugen - hjemmet til Edvard og
Nina Grieg. Med syv cruise anløp i Bergen og dertil
mange turbusser, lot det seg ikke gjøre å besøke eiendommen. Derimot, ved Bergensbanens gamle Hop stasjon - hvor Edvard Grieg tok damptog til Bergen i gamle dager - raskere enn dagens Bybane, sto komponisten
egenhendig og dirigerte Norgesløpet, med taktstokk og snippkjole, videre på sin vei til Paradis.

serte koordineringen av felles aktiviteter og saker er
kanskje en modell til etterfølgelse i andre regioner.
Samarbeidet har fungert meget bra her i Bergen i mer
enn tyve år» uttaler sekretær i MKIB, Kjetil Lea
(Bergen Amcar Club), til Stabbesteinen.
Løpet fulgte en kjøreetappe til tusenårsstedet i Fana, og
middelalderkirken Fana kirke. Her stoppet man og fikk
noen velsignede ord om stedets historie, samt en historiebok om Fana, av ordinert prest og bilentusiast Jarle
Veland. Om mirakler av teknisk natur ble utført på noen
av kjøretøyene vites ikke, men sterk i troen kjørte vi
videre mot Stend Stasjon.

På Paradis, et lite tettsted syd for Bergen, var i anledning Norgesløpet, stedets gamle bensinstasjon
fra 1920-årene satt i stand som MIL stasjon. Stasjonen ble nedlagt på 1970-tallet. Aktørene her var
Statoilveteranene i Bergen.
Like rundt hjørnet åpenbarte Fana brannstasjon
seg. Også her var historien forsterket ved at Bergen Brandvesen Historielags 1932 Volvo brannbil,
som ble kjøpt inn ny til Fana kommune, sto utstilt.
Så kom løpet til vinterinnslaget. Bergen markerte
seg som vintersportsted(!) i 1954, da Hjallis satte Stend Stasjon (foto fra tidligere anledning)
rekord på 3000 meteren på Myravann på fem
blank. Sjelden, og aldri siden, har så mange bergensere samtidig vært tilskuere på en skøytearena. Bergens Tidende skrev den gangen at isen holdt på å bryte Den smalsporede Nesttun - Osbanen, som var i drift fra
på grunn av vekten til de omlag 20.000 som hadde møtt 1894 til 1935, var Norges første jernbanestrekning.
Sporvidden var 750 mm, og tanken bak banen var å
fram. Her, ved Myravann, hadde Fana Idrettslag ved
knytte jordbruksbygdene sør for Bergen og det populæskøytegruppen - forøvrig markant på nasjonalt nivå i
re feriestedet Os sammen. Det er lite igjen av banen i
dag - stilt seg opp for å hilse Norgesløpet og markere
dag, men Osbanens Venner, som holder til i den gamle
bragden for 60 år siden. Passende nok fikk deltagerne
stasjonsbygningen i sveitserstil på Stend (60 moh.), gjør
utlevert en isskrape.
et formidabelt arbeid for å bevare kunnskapen omkring
Videre gikk turen til Nesttun. Bygget som byens davæ- banen. Stasjonsbygningens gamle venterom utgjør i dag
rende VW forhandler, Teigland Bil, oppførte i 1965, var et lite museum som forteller om banen. Det er på områetter 60-tallets standard et hypermoderne og meget stort det anlagt en 70 meter lang jernbanestrekning, og rester
bilanlegg for salg og service. En av flere bilklubber som av to originale vognkasser, bygget i Birmingham i 1894,
er satt sammen til en. En sykkeldressin er også funnet
steppet opp for å hjelpe til med gjennomføringen;
Volkswagen Auto Club Bergen, hadde plassert en tids- og tatt vare på. På Stend denne dagen hadde Osbanens
riktig Folkevogn ved anlegget, som i dag huser Møller Venner gjenskapt et stasjonsmiljø som det ville sett ut
for 100 år siden. En stasjonsmester stoppet hvert og ett
Bil Nesttun.
kjøretøy og utleverte en bok, og sendte dem så på vei
I Bergen har 11 av byens motorklubber et unikt samar- mot gamle Stend Hovedgård.
beid gjennom Motorklubbene i Bergen (MKIB), hvis
Helt siden tidligere statsminister Wollert Konow solgte
viktigste oppgave er å gjennomføre den årlige Vårgården i 1866 til Søndre Bergenhus Amt - senere Hormønstringen hver Kristi Himmelfartsdag. Et arrangedaland Fylkeskommune, har gården fungert som jordment som i år trakk mer enn 1000 kjøretøy og omlag
bruksskole. Her passerte Norgesløpet to aktører som
10.000 publikummere. Samarbeidet er svært fruktbart
utførte de samme oppgavene for norsk landbruk, dog i
og ikke minst viktig i en tid hvor snittalder stiger og
medlemstall nok vil komme til å synke. «Denne organi- ulike tidsepoker - en traktor og en Fjording hest. Disse
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var ikke uventet knyttet til en oppgave noe senere i løpet.
Løpet ankom nå Hordamuseet, hvor det var lagt opp til
et 45 minutters stopp for å løse oppgaver knyttet til
samlingene og hvor det ble servert en kopp kaffe og noe
å bite i. Tilhørende Bymuseet i Bergen, er dette et friluftsmuseum anlagt på gammel viking grunn. Det fremstår som et kulturlandskap fra 1850 til 1950 årene, og et
anselig antall bygninger er samlet på anlegget. I tillegg
formidles kunnskap om samferdsel på Vestlandet, fiskebondens liv, bunadstradisjoner og det siste tilskuddet Båthallen, hvor Vestlandets særegne båtbyggerkunst
formidles gjennom utstilling av tradisjonelle båter og
bygging eller restaurering av båt i et fullskala båtbyggerverksted.

På vei til løpets eneste tradisjonelle post passerer man
en ansamling i veikanten ved Blomsterdalen, med en
1917 Morgan i sentrum. Ved bilen står blant annet
Trygve Birkeland, barnebarnet til bilens opprinnelige
eier, meieribestyrer Anders Birkeland, på vegne av Fana
Historielag. Bilen figurerer i mange historiebøker for
området, hvor den på folkemunne ble kalt «SveinaPaddo». Bilen ble flyttet til løpshotellets resepesjon før
deltagerne var i mål, slik at de kunne titte nærmere på
denne lille bilen.

De tre vakre kontrollørene i arbeid!

På industriområdet Kokstad vinkes løpet inn til praktisk
post. Oppgaven, som er en synstest, blir administrert
med myndig hånd av tre vennlige, men bestemte damer
iført legefrakker og herlige 50-talls kjoler under. OppgaFra båthallen ved Hordamuseet
ven er både morsom og kreativ, men også realistisk i
vårt miljø, der alderen for lengst har passert skonumLangs smale veier gikk løpet vider mot vendepunktet på mer…….
Hjellestad. På veien hit måtte deltagerne forsere Bergens svar på Trollstigen(!) - Grimseidsvingene. De er
utfordrende nok for doninger uten servo, de smale hårnålsvingene ved Dragseidet. Igjen et eksempel på utmerkede veier til formålet, som BVK hadde valgt. Dette
er virkelig utenfor «allfarvei» for dem som ikke kjenner
Bergen, og neppe et sted som man vil dumpe borti under et besøk til Bergen, uten at man blir vist vei. Noen
av disse strekningene er blant de eldste veiene i regionen, og således «konfekt» i historisk sammenheng. Noen stammer fra tiden før postveiene i området ble anlagt.
På Hjellestad kai ble deltagerne hilst velkommen av to
piloter i ulike uniformer. Også disse karene hadde noe
til godteposen. Deres tilstedeværelse er ikke malplassert. Det var her Bergen ble betjent av Det Norske Luftfartsselskap (DNL) fram til 1955, da dagens Bergen
Lufthavn Flesland åpnet for trafikk. På stedet ligger stadig den opprinnelige terminalen, i dag som selskapslokale med det passende navnet; Sandringham, etter
Shorts Sandringham flybåtene til DNL som trafikkerte
Hjellestadbukten.

Hvilken herlig trio!

Bjørn A. Hvaleby, formann i LMK uttalte sin begeistring under løpets bankett, om løpets opplegg i forhold
til oppgaver. Han påpekte at dette var et løp som var
tilpasset historiske kjøretøy på både to og fire hjul. Leder av løypekomiteen, Richard A. Riim, bekrefter at
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dette er en korrekt observasjon av Hvaleby. «Vi var fra
første stund bestemt på at dette skulle være et arrangement som passet for alle, ved å samle løsning av oppgaver til de plassene løpet hadde stopp. Bevisst valgte vi
bort flere poster, til fordel for én, som til gjengjeld hadde et relevant tema, og kunne utføres på f.eks motorsykkel» sier Riim til Stabbesteinen.

nes største u-båt base bodde - Melkeplassen. Vi passerte
Damsgård Hovedgård på veien, hvis hovedbygning anses å være den best bevarte trebygningen i Europa fra
1700-tallet. Den er også blant landets fremst rokokko
bygninger. Hovedgården har god utsikt over det gamle
kommunesentrum i Laksevåg og Kirkebukten - hver
St.Hans arena for verdens største tønnebål.

Oppgaveløsning ble det også på neste sted, Automobilcompagniet av 1923, eller Auto23 som det heter i dag.
Her ble løpsdeltagerne hilst velkommen av innehaver og
BVK æresmedlem Morten Fredriksen til en 45 minutters lunsjpause med innlagte oppgaver. Fredriksen har et
hjerte for kunst, og mye av hans formidable samling
pryder bilsalongen og områdene rundt bygget. Mest
iøyenfallende er nok den ikke tilfeldig 23 (23,8) meter
høye «Autolitten», et verk av Bergenskunstneren Bård
Breivik.

Ferden herfra til mål i Solhemsviken går på gammel
industrigrunn, som i dag sakte konverteres til boliger,
dog i en helt annen prisklasse enn det som var normalt i
arbeiderbydelen. Her var skipsverft og motorfabrikker den mest kjente i nyere tid er nok Sabb Motor Fabrikk.

Vel i mål ble deltagerne tatt i mot av BVK funksjonærer
med is og siste påfyll til bagen - to graverte Norgesløp
glass. Til sist trillet de fem redningsbilene som medlemmer av Norsk Land Cruiser Klubb i Bergen hadde besørget inn til målområdet. En visuell forsikring på at alt
hadde gått vel. Representant for klubben,
Mads E. Thomassen, som selv hadde tatt
de «huslige plikter» for dagen, mens samboer Aarid Liland Olsen naturlig nok deltok med deres nyrestaurerte 1960 Maserati 3500GT, melder om mindre aksjoner
underveis. «Vi besørget frakt til verksted
hvor et bremsrør ble reparert og deltageren kunne fullføre turen, justerte noen
stifter og delte ut vann til dehydrerte
funksjonærer» sier Thomassen. Thomassen, som selv var med å stifte BVK, uttaler videre: «Vi har gjort dette for BVK
ved flere løp, og ser nytteverdien av dette
samarbeidet for begge klubbene». Thomassen vil allikevel trekke fram en spesiell hendelse i løpet, som involverte en
Jaguar, en redningsbil og en tilfeldig nabo
som hadde en bensinpumpe til nevnte bil liggende i gaMorten er 3.generasjon Fredriksen som driver det histo- rasjen!!!
riske selskapet, som i dag er forhandler av Huyndai og
Deltagerne samlet seg i målområdet for å ta i mot alle
Porsche.
kjøretøyene i det fine været, før man returnerte til hotelLunsjen besto i herlig grillmat fra et av byens siste vir- let og premieutdeling.
kelige slakterier, som selv sto for grillingen i det flotte
været. Morten hadde i anledning Norgesløpet konvertert
bilsalongen til spisested, og deltagerne fikk innta sin
lunsj i sitt rette element, og ikke minst i lokaler med
aircondition. Temperaturen var som om vi skulle vært
på Mallorca.
Fra Auto23 gikk turen gjennom Fyllingsdalen, bydelen
Bergen kjøpte fra Fana kommune i 1955 for å anlegge
boliger. Dette ble byens andre drabantby i betong på 60
og 70-tallet. Løpet tok gamleveien over Krohnegården
til Laksevåg. Under nedstigningen til Laksevåg åpenbarte Byfjorden seg igjen, og veien gikk gjennom området der mannskapene knyttet til den tyske Kriegsmari-
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Premiering foregikk i henhold til FIVAs klasseinndeling. Grunnet få eller ingen deltagere i klasse A, B og C,
ble disse i tråd med vanlig praksis slått sammen til en
klasse. Premieutdelingen, bestått av løpskomiteens formann, Kjell Røen og Bjørn A. Hvaleby fra LMK avstedkom etter en introduksjon av de spesielle premiene
BVK hadde valgt.

Norgesløpet trakk så inn i en elegant og smakfull pyntet
bankettsal, hvor tradisjonen tro, det hele startet med
Bergens egen nasjonalsang; «Nystemten». En lekker
middag ble servert, og taler, sang, hedersord og
underholdning, påfulgt av dans inn i de små timer fulgte
med.
Søndag morgen, samlet spente deltagere seg i hotellets
lobby, for helgen pyntet med
enorme trafikkbilder fra det
gamle Bergen, en kledelig
BMW Isetta og nevnte 1917
Morgan. Dagens program
startet med en byvandring
langs selve bilbydelen i Bergen. Første stopp var den
gamle fredete MIL stasjonen
fra 1928, hvor BVKs medlemmer til nå har kunnet fylle blyholdig bensin. Dessverre er lageret tomt, og man
jobber nå med alternativer
for ikke bare å holde tradisjonen i hevd, men å kunne holde tankanlegget i godkjent
tilstand. Statoilveteranene,
som drifter stasjonen, ved
Terje Haugland, holdt en innledning om stasjonens historie fra start til nedleggelse,
restaurering, fredning og veien videre.

Vinnere: Fra venstre
Tor Steinar Raugstad vinner kl.C - Gammelbilens Venner, Ford T Touring 1927
Gunnar Haukeland vinner kl.E - Bergen Veteranvogn Klubb, Chevrolet Bel Air 1953 conv
Bjørn Hvaleby - Styreleder LMK
Ketil Lea vinner kl. G - Bergen AmCar Club, Cadillac Eldorado conv 1976
Kjell Røen - Leder Hovedkomiteen Bergen Veteranvogn Klubb
Stein-Arne Betten vinner kl. D - Romerike Gammelbil Klubb, Plymouth P4 Deluxe 1937
Trond Sønes vinner kl. F og totalt - Motorveteranene Hedmark, Volvo 144 Sport 1967

I dette området ligger kjøretøyhistoriske «templer» tett
som hagl. Neste stopp var
utenfor funkisbygget til omtalte Auto23, som lot seg
oppføre i 1932. Videre gikk
BVK hadde tidlig i planleggingen som målsetting å
turen til Nygårdsgaten 94. Det var her slektningene Paul
skaffe til veie premier som ikke bare ville være unike,
og Henning Irgens anla vognfabrikk, og produserte Irmen også være knyttet direkte til det vi driver med. Val- gensbilen som pryder BVKs logo i 1898. I dag står kun
get falt på opplærings- eller snittmodeller av Emil
første etasje igjen, mens det er oppført ny bygningsmasHöhm. Disse ble hentet fra en større samling i Nederland, og er skalamodeller av en firetrinns girkasse og en
bakaksel.
Det hersket ingen tvil over begeistringen da deltagerne
fikk presentert premiene og servert historisk informasjon om deres opphav og historie. Det var nok mange
håpefulle deltagere i salen da øyeblikket endelig kom
(se egen oversikt over årets vinnere). Dette var ikke bare
unike premier av antikvarisk verdi, men igjen et eksempel på klubbens kreativitet og øye for detaljer under
planleggingen av Norgesløpet, ref. den spesialdesignede
logoen.

Husk GRASROT andelen når du tipper: Organisasjonsnummer for BVK: 991 074 023
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se over. BVK
innføring i klubbens arbeid og planer videre av trikkeføskal i løpet av
rer Jimmy Schmincke.
året avduke minneplakett på
bygget. Over
gaten ligger Ridehuset, Autogården og en
urestaurert Standard stasjon eldre enn MIL stasjonen. I Ridehuset foregikk montering
av Renault på 20-tallet. Turen gikk videre til Nygårdsparken hvor tunellinnslaget til Bergen - Vossebanen
vitner om starten til det som ble Bergensbanen. Løpsdeltagerne fikk gjennom turen til Marineholmen, den
gamle marinebasen opprettet i 1818 og i virke fram til
Haakonsvern åpnet i 1962, servert historisk korrekt faktainformasjon.
BTM er anlagt i Bergens Sporveiers gamle trikkehall og
verksted på Møhlenpris. Her har BVK (og en rekke
Vel framme på Marineholmen ble vi møtt av en enda
andre organisasjoner og kjøretøyklubber) tilhold. Det er
større gjeng, bestående av inviterte, løpsfunksjonærer
åpent hus, eller «Lygarmøte» på folkemunne hver tirsog MKIB medlemmer. BVK hadde chartret en cruisedag, og medlemsmøte den første tirsdagen hver måned.
ferge for å ta Norgesløpet til sjøs, og vi dro på ByfjorInne i hallen har ulike lag og organisasjoner sine egne
den for å beskue Parade of Sails i forbindelse med at de stands, i tillegg til museets egen samling, som blant an70 skutene som deltok i The Tall Ships races forlot
net består av Fløybanevogner. BVK har sin egen kongebyen. Et fantastisk skue, kombinert med alle rettigheter bil fra 1951 på permanent utstilling sammen med tre
og herlig grillmeny.
medlemsbiler som byttes ut fra tid til annen.

Etter anløp nærmet tiden seg for å sette strek for årets
Norgesløp. Siste del av det offisielle programmet forløp
på Bergens Tekniske Museum (BTM), hvor medlemmer
av Bergens Elektriske Sporvei (BES), en ideell organisasjon med tilhold i den gamle trikkehallen på BTM, for
anledningen hadde kjørt fram en av sine trikker. BES
har i mange år jobbet for sitt formål - å gjenopprette den
gamle Linje 3 fra Trikkehallen til Bergen sentrum. Arbeidet tok til på 90-tallet, og i dag gjenstår kun få meter
med skinnegang og kjøreledning før man er i mål. Tidsriktige trikker (de opprinnelige fra nedleggelsen i 1965
eksisterer ikke) ble kjøpt inn fra Berlin i 1996. I tillegg
har man to av Sporveiens opprinnelige trikker fra 1897.
Deltagerne fikk en tur langs første del av traséen og en

I kafeen serverte man is og kaffe, mens løpskomiteen
takket de fremmøtte for deltagelsen i Norgesløpet 2014.
BVKs mål var ikke kvantitet, men kvalitet, og man håpet at målsettingen om at deltagerne kjørte hver til sitt
med et smil om munnen og følelsen om at de hadde fått
levert et løp av høy innholdsmessig kvalitet var blitt
oppfylt. Likeledes håpet man i BVK at deltagerne hadde
fått øynene opp for Bergen i historisk kjøretøy sammenheng - til tross for distanser, og at man kan møtes både
på borte- og hjemmebane i årene som kommer.
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Sverre Barstad fra Storfjordens Automobil Klubb svarte
på tiltale, og berømmet BVK for vel gjennomført løp,
og så fram til tettere samarbeid i fremtiden. Han trakk
fram sin egen episode i løpet (se under) som et godt eksempel på et velsmurt opplegg.
Inger Omland, fra Agder Motorhistoriske Klubb tok
ordet på vegne av klubben og spesielt kvinnene. Hun
påpekte, og komplimenterte BVK at den kvinnelige andel, hvis flertall ofte er med for husfredens skyld, mer
enn sin dyptgående motorhistoriske interesse, var særskilt god ivaretatt i det varierte programmet, og ikke på
noe tidspunkt følte seg utilpass. «Det at man evner å
legge «limet» som holder oss sammen - bil eller sykkel
- på hyllen noen timer og bare kose seg i hverandres
selskap, er svært viktig for alle oss støttespillere som
ikke er like involvert» sier Omland til Stabbesteinen

funksjonærer i arbeid. Overalt hvor man kom, var løpets
egen logo synlig i form av flagg og bannere. Norsk Motorveteran får fra LMK bekreftet at logoen som BVK
fikk spesial designet blir den gjeldende for framtidige
Norgesløp.

BVK hadde utarbeidet og produsert en mengde årsnøytralt profileringmateriell, og klubben var tidlig i dialog
med LMK sentralt om sin idé. «Styret i LMK likte idéen
og grunntanken om at en felles logo for Norgesløpet vil
høyne løpets gjenkjennelsesfaktor. Valg av design ble
tatt av hensyn til publikum, og ikke av interne interesser. En enkel stilistisk logo som forteller om tilstedeværelsen av historiske kjøretøy» sier formann i LMK,
Bjørn A. Hvaleby. «Kanskje logoens gjenbruk vil bidra
til å sette Norgesløpet på kalenderen også utenfor Norge
i årene som kommer, og på den måten åpne for større
internasjonal deltagelse. Hver arrangørklubb må sette
Til tross for at deltagerlisten talte 89 kjøretøy, hadde
sitt eget preg på løpet, men har BVK lagt listen for kvaBVK åpnet for et antall på opp til 200 kjøretøy. «Det
litet og innhold, så blir ikke Norgesløpet dårligere i
tallet kunne vi forsvart, ved at vi på forhånd gjennomkommende år» sier en fornøyd Hvaleby. Han opplyser
førte sikkerhets- og risikoanalyser, samt kjørte «test
at LMK har som målsetting å få løpet inn på FIVAs karun» med et større antall kjøretøy» uttaler Kjell Røen.
lender permanent, da valgfritt for arrangørklubben om
Røen sier videre: «Grunnet en drakamp som utviklet seg det skal være et A eller B løp.
på politisk nivå om løpets plassering, kom klubben sent
i gang i forhold til opprinnelig timeplan. Dette affekterte For livslange motorsykkel entusiast Hvaleby, ryktes det
blant annet mer målrettet markedsføring mot FIVA til- at Bergensturen kan komme til å koste ham dyrt. Det
sluttede klubber i Europa for en høyere andel internasjo- sies fra pålitelig hold at hans kone, Kari M. Grini Hvanale deltager - noe vi gjerne skulle sett flere av» Løpet leby, midtveis i løpet skal ha kommet med følgende uthadde imidlertid en Britisk deltager, og det er en tilfel- talelse fra baksetet i en åpen Chrysler New Yorker fra
dig gladhistorie i seg selv (under).
1948: «Jeg vil ha bil, Bjørn». Så vil bare tiden vise om
det blir mekanisk familieforøkelse hjemme på HadeDet eneste som kanskje manglet, var en kjøretøyhistoland……..
risk parade over Bryggen i Bergen, slik at Norgesløpet
kunne komplimentert The Tall Ships Races. Til dette
Miraklenes tid
kommenterer formann i BVK og medlem av løpskomitéen, John Gaute Kvinge til Stabbesteinen; «Dette var
«Jeg var muligens sterkere i troen etter møtet med prestanken da vi satte ut for mer enn snart tre år siden. Dia- ten foran Fana kirke» sier løpsdeltager Sverre Barstad.
logen var i gang med arrangøren og man avviklet møter Barstad og hans frue Britt Jorunn deltok i løpet med sin
på høyt politisk nivå, hvor man vant aksept for et tettere Jaguar Mk3 fra 1963. «men det hjalp ikke mye» sier han
samarbeid. Til slutt føler man at det hele strandet på
videre «vi var knapt kommet rundt neste sving før mørubesluttsomhet i byråkratiet - dessverre». Kvinge tilkets fyrste: Joseph Lucas viste sitt åsyn i form av ett stk.
føyer at Bergen Kommune allikevel fortjener all honnør, defekt bensinpumpe». Redningsgruppen ble kontaktet,
ved at de på et senere tidspunkt tok ansvar og bevilget et hvorpå leder i Norsk Land Cruiser Klubb, Per Viggo
betydelig beløp i støtte til Norgesløpet, mye takket være Kaland ankommer kort tid etter med kompetanse og en
Kulturbyråd, Helge Stormoen (FrP).
servicevogn velfylt med verktøy og deler. Kaland forteller videre: «Jeg hadde ikke før ankommet havaristen før
Det er et ikke ukjent fenomen at bergensere flest er et
en tilfeldig nabo ankom og meddelte at han hadde en
beskjedent folkeferd som ikke har det med å skryte.  I slik pumpe ligdenne sammenhengen, etter superlativer fra deltagere i gende i garasjen.
Norgesløpet, er det grunn til å tro at de med sin fulle rett Miraklenes tid
kan bryte med tradisjoner og ta store ord i sin munn.
er ennå ikke
Tilbakemeldinger som er mottatt av BVK etter løpet,
over». En forunderbygger dette.
nøyd Barstad
kunne kort tid
Løpet var meget godt skiltet langs hele traséen, og på de etter fortsette
mer kritiske punktene, var et femtitalls godt synlige
løpet.
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Bil i kjelleren
Løpets eneste
internasjonale
innslag var det
britiske ekteparet, Hayley
og Terry Reeves. Det hele
var egentlig
nokså tilfeldig,
og avstedkom
da et medlem av løpskomiteen dager før løpet ble spurt
om bobilparkering i nærheten av startområdet. Han
svarte at her kunne de nok ikke stå, grunnet et historisk
kjøretøy arrangement. Svaret fra den enorme Mercedes
bobilen var; «Great, we have a classic inside». Som troll
av eske tryllet de fram en nydelig liten Fiat 500 fra en
«garasjedør» i hekken (der inne lå det også en trebåt(!)).
Paret, som har fått bilen spesialbygget til formålet, har
kjørt i seks måneder, og vært helt øst i Sibir. De har et
halvår på veien foran seg, men få planer. Kursen fra
Bergen gikk mot Modena og Maseratis 100-års jubileum, men først etter en uke fylt med Norgesløp og utallige hyttebesøk, fisketurer og sightseeinger iscenesatt av
gjestfrie BVK medlemmer.

Litt forskjell i dimensjoner…….

Fjordabåtdag på Holbergkaien lørdag
16. august.
BVK var invitert til å stille med biler på kaien til dette
arrangementet. I underkant av 20 biler stilte opp og det
medvirket til å gi en fin ramme rundt arrangementet.
Publikum fikk
virkelig se
”the best of
both worlds”
her. Fine båter, brannbiler
og veteranbiler. Overalt
var det bare
smilende ansikter å se.

Primus motor var, ikke uventet Øyvind Konglevold som
også var den som trakk i trådene under BVK’s besøk på
brannstasjonen under Norgesløpet. Det føltes derfor
godt å få kunne gjøre litt gjengjeld. Folk koste seg og kl
15 ble en god gjeng med ut på cruise med to båter da en
del av arrangementet var båttur på fjorden. Dette besørget M/S "Atløy" og M/S "Granvin" for. Begge båtene
hadde godt belegg da de stevnet ut fjorden mot Eidsvåg.
Stemningen var upåklagelig ombord. Møtende fartøyer både store og små - hilste oss både med fløytesignaler
og flagg. Helt inne ved Eidsvåg Fabrikker snudde vi og
satte stevnen over fjorden mot Strømsnesholmene på
Askøy. Litt vind i håret, men ikke verre enn at
"parykken" holdt seg på plass. Videre gikk turen langs
Askøylandet
og mot Laksevåg hvor vi fulgte sjølinjen helt til gamle
BMV i Viken, hvor vi snudde rundet Nøstet og Nordnes
og inn Vågen til endestoppet v/Nykirkekaien.
På kaien ble vi møtt av livlige toner fra et fremmøtt
jazzorkester. Navnet blåste bort i vinden, men de underholdt frem mot slutten av arrangementet kl 18.30.
En flott dag med fjordabåter, gamle og nye brannbiler
og ikke minst et 20-talls veteranbiler vakte stor begeistring blant de mange fremmøtte tilskuerne som ble fraktet frem og tilbake fra Sentrum med veteranbuss.
En artig sak var en ungdom som kom fra Tyskland via
Danmark til Bergen. Ett av våre nye medlemmer snakket med mannen og vi inviterte både mann og sykkel
med på båtturen!
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Formannen har ordet
Hei alle sammen og en stor
takk til alle dere som bidro til
at Norgesløpet ble den suksessen det ble! Både underveis i arrangementet og ikke
minst i ettertid er det kommet
veldig mange positive tilbakemeldinger fra deltakerne! Derfor – vi har alle
god grunn til å være stolte av det produkt og de
opplevelsene vi ga våre tilreisende deltakere! Det
ser også ut til at arrangementet gikk bra i økonomisk forstand. Sponsorinntekter og bidrag fra Bergen kommune kompenserte for inntektsbortfallet vi
opplevde på grunn av en noe lav oppslutning. Det
ser derfor ut som om arrangementet vil kunne gå
med et lite overskudd.
Etter en lang og uvanlig flott sommer ser det nå ut
som om vi nå kanskje må belage oss på litt mere
normalisert vestlandsvær. Uansett – dette bør ikke
være til hinder for å lufte gammelbilen utover høsten. Det er forhåpentligvis lenge til vi kan vente
saltede veier og slapseføre!
I september blir medlemsmøtet – tradisjonen tro lagt til Samnanger og Antons Kulturhistoriske Senter. Vi satser på stort oppmøte og hyggelig samvær
i Antons flotte lokaler!
I forbindelse med gjennomføringen av Norgesløpet
hadde vi jo 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 . Vi jobber imidlertid med å få lagt
et av høstens medlemsmøter til Hordamuseet slik at
de kan få anledning til å gjennomføre det opplegget
som var tiltenkt Norgesløpet, men da for BVK sine
medlemmer.

lene fortsatt blir å se både på lygarmøter og andre
klubbarrangementer.
John Gaute

NORGESLØPET ER EN STOR SUKSESS !!!
Vel gjennomført Norgesløpet 2014
som ble en
stor suksess
for klubben.
Det er flere
av oss som
har fått tilbakemeldinger
både fra de tilreisende og egne medlemmer som
deltok og der er ikke annet enn lovord om arrangementet.
‘Dette er det beste Norgesløpet som har vært gjennomført’ fikk jeg høre fra en meget sentral kilde
etter løpet.
Nærheten til sentrum med Tall Ships Races, åpningskåseriet ved Kjartan Rødland, festen fredagen
som Brannhistorisk Forening løftet til utrolige høyder for glede for alle som var der og ikke minst alle
de steder i løypen hvor deltagerne fikk oppleve tablåene som var satt opp med levende mennesker og
dyr som prikken over i’en.
At det var strålende sol gjorde ikke dette mindre
komplett lørdagen og at banketten ble gjennomført
med stil og kvalitet.
Noen dråper regn ut på søndagen på båtturen satte
ikke noen stopper for gleden vi så alle sammen ombord hadde av å bivåne ‘Parade of Sails’.
Så tusen, tusen, takk alle sammen som har vært
med å bidra på alle forskjellige plan for at dette arrangementet skulle bli den suksessen det er blitt for
oss alle. Det vil bli gitt en påskjønnelse til samtlige
Styret jobber også med en plan for å tilrettelegge
i etterkant.
for lettere å kunne overføre sine veteranI tillegg en spesiell stor takk til Morten Fredriksen
forsikringer til LMK. Vi har oppfattet det slik at
med Auto23 som stilte opp med suveren grillmat
mange kvier seg med å sette i gang denne prosesog drikke til oss alle lørdag samt en stor takk også
sen. Derfor ønsker vi å medvirke til at flest mulig til alle andre sponsorer som har bidratt til at vi kunfår anledning til å benytte seg av det gode forsikne tillate oss å få til en kvalitet som ble merket.
ringstilbudet som LMK har forhandlet frem. Vi ser Det har vært et godt lagspill hvor alle i teamet har
for oss «forsikringskvelder» der medlemmene kan hatt forskjellige roller på banen og som har fungert
få hjelp til å få fylt ut søknadsskjema samt få tatt de utmerket sammen og derfor ble det hjemmeseier!
nødvendige foto. Dette vil vi komme nærmere tilbake til når vi har fått sydd sammen et opplegg.
Med store Norgesløp hilsener til alle
Da ønsker jeg dere alle en god avslutning på årets Kjell
veteranbilsesong og håper at mange av gammelbi- Hovedkomiteen
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