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Kongebilene under utstillingen hos Auto 23 i september 2007. 
Foto: Per Fiksdal 



FORMANNEN HAR ORDET 
 
Det nærmer seg jul! Året 2007 går mot slutten! 
Dette er i alle fall den siste ”Formannen har 
ordet” for dette året, selv om vi har to 
arrangementer igjen: Julemøtet 11. desember og 
julebordet 15. desember. Fristen for påmelding 
til julebordet er gått ut, men hvis du skulle få en 
voldsom trang til å kose deg sammen med andre 
glade og feststemte BVK’ere så går det nok an å 
skvise inn en eller to til. Ring i så fall straks til 
Kjell Røen på tlf. 48187716. 
Jeg kikket over hva jeg skrev i denne spalten i 
fjor på denne tid, og der nevnte jeg at 2007 nok 
kom til å bli et minneverdig år for BVK. Det 
kan man vel trygt si at det ble både på godt og 
vondt. Nå skal ikke dette være et årsressyme, det 
blir i talen under julebordet og i rundskrivet før 
årsmøtet, men jeg tillater meg allikevel å 
reflektere litt over året som snart er over. 
Vi begynte sterkt med Vårmønstring, tur med 
Barneklinikken, grillparty og så reiste vi (noen i 
alle fall) på en fantastisk tur via Hardanger til 
Haugesund og Vestlandstreffet. Været var stabilt 
godt og alle piler pekte oppover. Og så, som de 
sier på engelsk: ”Then disaster struck!” Tror 
neppe jeg noensinne kommer til å glemme 
telefonsamtalen jeg fikk lørdag 16. juni der 
Arild Nilssen ringte og meddelte at styremedlem 
Tore Lystrup var død bare 41 år gammel. Det 
ble en tung juni måned etter det. Og etter 
begravelsen til Tore ble det bare drittvær! En 
måned etter begynte vi å komme oss i litt 
ovenpå igjen, da uløkka traff oss igjen. Nå var 
det medlem Ronny Romslo, sønnen til vår 
sekretær Sissel M. Romslo og medlem Ole 
Romslo, som døde under en badeferie i Sverige. 
Ronny var bare 32 år gammel, så vi var rimelig 
fortvilet. Ikke bare mister vi våre kjære 
nærmeste men også våre yngste medlemmer og 
Tore var jo en typisk fremtidig formanns 
kandidat også. Nei, på det tidspunktet var ikke 
livet bra. 
August kom og gikk med stort sett regn, og 
aktivitetsnivået, med unntak av Åpent Hus, var 
vel et lavmål. Håper dere tilgir oss, men vi 
trengte litt tid til å summe oss på, ikke minst 
med tanke på hva som ventet i september. 
Endelig i september så ble det tur. Til Modalen. 
Og jammen fikk vi noen timer med opplett, slik 
at hele turen inn til Modalen var fri for regn. 
Tilbake turen ble en helt annen sak. Da skulle 

visst værgudene ta igjen for at det ikke hadde 
regnet hele formiddagen! 
Så kom da den store helgen som vi hadde jobbet 
frem mot i ett år: Utstillingen hos Auto 23 i 
Fyllingsdalen. Forventningene var store og alle 
var vel litt smånervøse men også glade for at vi 
endelig fikk gjøre det vi er best på: Lage til 
arrangementer som fenger både oss selv og 
publikum. Besøkstallene stod nok ikke helt til 
forventningene, men utenom det: Ja, det er bare 
ett ord: FANTASTISK! Ikke minst så var det 
gøy å gjøre dette sammen som en fin gjeng! Alle 
som deltok var like ivrige og positive, og det var 
nok det beste med hele arrangementet. Vi 
beviste at sammen så kan vi vel få til det meste, 
og at vi klarer å snu tunge tanker til positivitet! 
Så, heldigvis sluttet aktivitets perioden positivt 
og været bedret seg så man fikk kjøre litt 
gammel bil på slutten av året. 
Medlemsmøtet i oktober ble en fin film- og 
bilde opplevelse takket være våre flinke karer 
Gunnar Skår og Herman Brandt. Og sannelig 
brukte vi våre egne krefter i november møtet 
også, da Ymer Sletten viste bilder og fortalte om 
vestnorske trehoteller. 
Så får vi tro at både julemøtet og julebordet også 
blir trivelige arrangement slik at vi kan gå julen 
i møte med glade sinn og lade opp til 2008 der 
vi blant annet skal arrangere Vestlandstreff! 
Til slutt vil jeg så ønske deg og dine en riktig 
God Jul og et Godt Nyttår! 
 
Lars Olav Lofthus 
Formann 



 
Neste medlemsmøte: Tirsdag 11.12.07 
kl.19.00 er det kvelden for FØRJULSKOZ. Vi 
møtes på BTM på Møhlenpris i kafeen. Vi ser 
frem til denne kvelden uten noe annet på 
programmet enn at vi skal kose oss. Ta med deg 
bilder eller album og del dine gode minner fra 
sommeren og bilene dine med andre ved bordet. 
Få i gang den gode praten. Diskuter problemer 
du har med restaureringen og få gode tips av 
gode veteranbilvenner. Eller du kan diskutere 
julebaksten og julemiddagen. Vi koser oss som 
vanlig med kakao og kaffe, julebrødskiver og 
pepperkaker. Glem stress og mas. Finn roen 
med gode BVK venner og kom i god 
gammeldags julestemning. 
 
Referat fra BVKs ekstraordinære 
generalforsamling tirsdag 
13.11.07.kl.19.00.  
Det møtte 48 medlemmer. 
Sak 1) Åpning. Formann Lars Olav Lofthus 
orienterte om bakgrunn for den ekstraordinære 
generalforsamlingen. Pga stor endring i 
medlemsantall og krav til regnskap var tiden 
inne for å foreta visse endringer i statuttene for 
BVK. 

 
Sak 2) Valg av møteleder og sekretær. Forslag 
på Lars Olav Lofthus som møteleder og Sissel 
M Romslo som sekretær. Ingen motforslag 
Valgt. 
Sak 3) 2 stk til å skrive under protokollen. 
Forslag på Ymer Sletten og Roar Stig Jørgensen. 
Ingen motforslag. Valgt. 
Sak 4) Endring av statuttene for BVK. Flere 
endringer var kun kosmetisk. 
Formann redegjorde for de vesentligste 
endringsforslagene.  
1)Forslag om å endre tidspunkt for 
generalforsamlingen til mars mnd pga 
regnskapet.( Tidligere var det februar mnd) 
2) BVK teller over 400 medlemmer og styret 
foreslo å endre det til at 2/3 av de fremmøtte på 
BVKs Generalforsamling må stemme for en 
endring for at den skal bli vedtatt.(Det sto i 
statuttene at 2/3 av medlemmene måtte stemme 
for) Dette anser vi som umulig med en slik stor 
medlemsmasse. 
 
Det var ingen motforslag til endringsforslagene. 
De nye statuttene ble enstemmig vedtatt. 
 

Julekort av Midthun 



Referat fra medlemsmøtet tirsdag 
13.11.07: Tirsdag 13.11.07 kl.19.15 var det 
medlemsmøte i BVK rett etter den 
ekstraordinære Generalforsamlingen. Det var 
som vanlig godt over 50 fremmøtte. Formann 
Lars Olav Lofthus åpnet med diverse info. Han 
ønskte alle nye medlemmer hjertelig 
velkommen til BVK. Vi fikk flere nye på 
utstillingen vår og de må vi ta godt vare på. 
Han minnet om påmeldingsliste til BVK 
julebordet som ville bli sendt rundt. Alle som 
hadde vært med på dugnad på BTM ble takket 
og han oppfordret flere til å ta en tørn. Til slutt 
minnet han medlemmene om at de puttet noen 
kroner i potten på vei ut for at vi skal se oss råd 

til å ha litt servering på medlemsmøtene. 
Deretter var det Ymer Slettens tur til å fortelle 
om de gamle trehotellene. Han fortalte om 
hvordan det hele startet. 
Turistene kom til Norge for å se naturen og det 
måtte bygges veier og hoteller for å tilfredsstille 
turistenes krav og legge forholdene til rette. De 
første turistene kom til Sauda og Odda men 
flyttet senere nordover pga. kraftutbyggingen og 
industriutviklingen. Det ble bygget mange 
praktfulle bygninger inspirert av store hotell i 
utlandet og de hadde sine glansperioder frem til 

60 tallet. Da ble flere av de revet pga nye moter 
og store ”klosser” overtok. Hardanger Hotell i 
Odda ble revet på 60 tallet. 
Flere gamle trehotell som Stalheim Hotell brant 
ned. Noen få har imidlertid overlevd raseringen 
og det eldste er Utne Hotell. 
Andre er Kvikne Hotell, Fleicher Hotell og 
Sandven Hotell som er 150 år i 2008. Fossli 
Hotell er det siste hotellet som ble bygget i tre i 
50 årene. 
Brannforskrifter og sikkerhetsregler har nok 
også litt skyld i at mange valgte å rive disse 
praktfulle bygningene. Noen få har klart å finne 

Postkort av Knudsen 

Gamle Stalheim Hotell. Postkort. 



løsninger som gjør at hotellene er i full drift i 
dag. Innimellom krydret Ymer foredraget med 
bilder av gamle veiparti, gamle biler, en gammel 
Diamond T buss og gamle ferger. Det var bilder 
av flere 7 setere, Buicker og Cadillacer og 
medlemmene fulgte engasjert med. 
Jarle Herstad ble så engasjert at han oppfordret 
BVK 
medlemmene 
til å ta en tur 
til Sandven 
Hotell i 
Norheimsund 
ved 
markeringen 
av hotellets 
150 års 
jubileum i 
2008. 
Lars Olav 
Lofthus 
takket Ymer 
Sletten for et 
fint foredrag 
og overrekte 
han noe 
posegodt til å 
varme seg på. 
Det viser seg 

at BVK har mange skjulte talenter som kan 
bidra med noe på en medlemskveld. Det er 
sikkert flere medlemmer som kunne tenke seg å 
belære oss andre med et eller annet på et 
medlemsmøte. Har du noe på hjertet så tips 
styret. 
 

Kvikne Hotell i Balestrand. Foto: SMR. 

Kvamseter Hotell med gamle biler. Postkort 



LMK-NYTT: Norge jobber godt 
Internasjonalt . 
Norge er nå godt representert i internasjonale 
utvalg, og det er nå klart at intensjonen fra 
LMK’s landsmøte om å opprettholde satsingen 
på internasjonalt arbeid innen FIVA er fulgt 
opp. På generalforsamlingen i København som 
ble avsluttet 28 oktober ble LMK’s formann 
Kjetil Fuhr valgt inn i arbeidsgruppen for 
Legislation Commission (Myndighets- og EU 
kommisjonen).  
Styremedlem i LMK, Carl Henrik Størmer ble 
valgt til Vise-President i Technical Commission 
(Teknisk Kommisjon), og erstattet dermed 
Trygve Krogsæter (NVK) som får ros for godt 
utført arbeid til nå. Daglig leder Tom T. Græger 
i LMK fortsetter i Communications Group 
(Informasjonsgruppen). 
 
41 nasjonale forbund og klubber fra 30 nasjoner 
var enige om at en av de viktigste oppgavene 
organisasjonen for tiden har er å overbevise 
beslutningstakere at historisk kjøretøy 
forurenser mindre enn alle andre 
sammenlignbare grupper. Den nyvalgte 
presidenten fra Sverige, Horst Brüning slo fast 
at det ville være svært uheldig dersom våre 
kjøretøy ble utsatt for restriksjoner når de 
beviselig står for mindre enn 0,1 % av 
registrerte kjøretøys totale kjørelengde. 
 
Med årets tilskudd på 98.000 medlemmer i den 
nyinnmeldte organisasjonen "Historic vehicles 
and brand clubs - ADAC" (Tyskland) har FIVA 
nå nær 1.000.000 medlemmer verden over.  
- Dette betyr at vi skal bruke denne tyngden 
internasjonalt, sier formann i LMK, Kjetil 
Fuhr. - Arbeidet ovenfor EU og faren for 
internasjonale restriksjoner gjør FIVA’s 
Myndighets- og EU Kommisjon til kanskje 
det viktigste instrumentet den motorhistoriske 
bevegelse har for å tilrettelegge for utøvelse 
av vår hobby verden over! 
 
Bildet øverst i høyre spalte: 
Avtroppende president i FIVA, Michel de 
Thomasson (helt til venstre) sa takk for seg 
og sine 6 år før han ga stafettpinnen 
(mikrofonen) til påtroppende president, Horst 
Brüning fra Sverige (nr. to fra venstre). 
 
 

Annonser: 1) Jeg vil selge noen av mine biler 
til andre entusiaster: 
Mercedes 190 B 1961 mod blå. 
Mercedes 200 1966 mod rød. 
Mercedes 200 1998 mod sølvgrå. 
Morrris Minor 1957 mod grå 
Har også en 8 fots trehvit jolle til salgs. 
Ring for prisdiskusjon. 
Jan Henrik Ugulen. Tlf 55913113 
 
Nye medlemmer: Denne måneden har vi 
kun fått ett nytt medlem. Men det er nå ikke 
hvem som helst som har meldt seg inn. Vi vil 
ønske daglig leder for Auto 23, Morten 
Fredriksen velkommen i BVK. Du er som alle 
andre medlemmer velkommen på 
medlemsmøter og andre arrangement. Det er 
gjerne slik man kommer i kontakt med 
medlemmene og får  tips om restaurering etc. 
 
BVK - JULEBORDET 2007: Det er 
fremdeles noen få plasser igjen på byens 
stiligste julebord. Ring Kjell Røen på tlf. mob 
48187716 eller E-post : kroeen@online.no 

Bildet er fra bordsettingen  under julebordet 2006 



Min Bilhistorie: 
Stafett pinnen mottatt av Anton Drønen. 
Jeg skal fortelle litt om meg selv og mine 
kjøretøyer. Jeg heter Rune Hagevik fra Hagavik 
i Os og har alltid hatt lidenskap for bil/mc.  
Interessen begynte med min 12 år eldre bror 
som kjørte Volvo PV. Det stod gamle PV’er 
overalt som min bror hugget og han lagret alle 
delene i en sjøbu. Det var nesten umulig å få 
opp døren. Huset var overfylt med PV deler og 
blant alle delene stod det en gammel scooter 
som jeg kom til å ha mye glede av senere. 
 
På midten av sytti tallet var det et stort Amcar 
miljø her i Os. American Car Club Bergen ble 
stiftet i ungdomshuset SYMRA i Hagavik i 
1975, og 
Even 
Heggernes 
hadde 
Amcar 
racing 
butikk på 
Grindevoll. 
Jeg syklet 
ofte bort og 
så på 
bilene 
utenfor 
butikken. 
Da jeg gikk 
på skolen 
hadde jeg 
valgfag i 
motor lære. Jeg og noen kompiser var utplassert 
hos Norsk Frø (Even Heggernes) på Grindevoll, 
men det var ikke plenklipperne som var 
interessante. Nei, i samme lokaler var det en 
1967 mod Chevrolet Chevelle, en 1948 mod 
Chrysler, + diverse annet som vi fikk skru på. 
I 1977 fikk jeg ta frem den gamle scooteren i 
sjøbua, det viste seg å være en 1955 mod Puch 
125 ccm. Det manglet noen forgasser deler så 
det ble mange forsøk på å lage noe jeg kunne 
bruke. Etter noen uker med ivrig mekking så 
startet den endelig. Det ble mye kjøring rundt på 
tunet og det ble handlet inn en dele sykkel, men 
den var like god og det ble til at begge ble kjørt 
med. Så ble man 16 år og MC lappen tas og en 
l978 mod Honda CB 100 kjøpes inn. Puchen ble 
stående, men heldigvis så tok jeg vare på den. 
Deretter kjøper jeg en Amazon stv 1964 mod 

som skulle fikses til jeg ble 18, men 
ambisjonene var noe for store. Det var mye rust 
så bilen ble hugget og solgt i deler. Så nærmet 
jeg meg 18 år og bil måtte handles. Det ble en 
1971 mod Taunus 1.3 med påfølgende 
motorbytte til hele 1.6. Men nå var det på tide 
med  hobby bil, helst med V8. Min far likte ikke 
dette med stor motor. Mange biler ble sett på, 
men alle hadde denne V8 er`n. Endelig en dag 
sommeren 1984 så stod en 64 Chevelle til salgs i 
Bergens Tidende. Denne hadde sekser og da 
ville faktisk far være med og se på den. Vi 
kjørte til Sandviken og traff en meget hyggelig 
selger, Richard Riim(!). Etter en liten prøvetur 
ble det handel! 
Bilen ble brukt hele sommeren. Høsten og 

vinteren ble 
det mye 
mekking på 
Chevellen. 
Motoren som 
var veldig 
slitt måtte 
overhales, og 
da fikk jeg 
endelig god 
grunn til å 
bytte til V8. 
Rusten ble 
sveiset og 
bilen 
nylakkert. 
Denne ble 
brukt hver 
vår og 

sommer i mange år. En herlig tid! Jeg hadde 
faktisk denne bilen i 19 år! 
 
 
I 1992 etter at hus var bygget og familie stiftet 
så begynte jeg å tenke på Puchen. Jeg fant den 
frem igjen. Restaurerte den, og hadde enorm 
glede av den ved mange fine dager. Etter hvert 
har det blitt mange scootere i samlingen. Flere 
Pucher, Zundapp Bella og Maicoletta. 
 
 
 
Det ble også handlet inn en Volvo PV som 
skulle restaures. 
Noen gamle traktorer har også passert garasjen 
og verktøy kassen. 

1964 Chevelle og stolt eier i 1984 



Etter at Chevellen var solgt så tenkte jeg å bruke 
tiden på PV’en, men det tok ikke lang tid før en 
ny bil måtte handles. En1965 Pontiac Grand 
Prix i god original stand ble kjøpt og denne 
brukes hver sommer. PV’en ble restaurert ferdig 
i 2006. Jeg solgte den i vår, og kjøpte meg nytt 
prosjekt. En 1961 mod Chevrolet Impala. Det 
virker faktisk som om jeg liker meg best i 
garasjen!!  

Ellers har jeg 2 spesielle biler. To 1956 Lloyd 
LTK 600. Dette er en liten tysk varebil med 
motor på 600 ccm og 19 hk. Bilene har Bergens 
historie. Den ene som brød bil i Bergen. Jeg tror 
det er Jørgensen Bakeri?? Og den andre gikk 
som varebil hos G-Aasgård`s butikk i Ytre Arna. 
Begge bilene trenger en del arbeid. 
Her på Os er det et stort miljø for veteran 
kjøretøy, noen er også medlem i BVK, og jeg vil 
gjerne gi stafett pinnen videre til Hans Knarvik. 
 
Rune Hagevik 
 
Eit karstykke å køyra Studebaker 
FOTO: FRÅ LOKALHISTORISK ARKIV I 
FUSA/BILETSAMLINGA 
 
Ein drosjesjåfør frå Fusa vart arrestert i Bergen, 
med stole førarkort og stolen bil, meinte 
politiet.  

 
Sjåføren, den gong i 1950, var Valborg Hope (f. 
1926) frå Holmefjord. Ho voks opp på gard som 

yngstejenta i ein syskenflokk på fire. Dei var 
berre jenter. Valborg køyrde hest frå ho var lita 
og var med faren på skogsarbeid. I 1948 gifta ho 
seg med handelsmannssonen Harry Hope. Dei 
dreiv både landhandel og bensinstasjon. 

 
ARRESTERT: Drosjesjåfør Valborg 
Hope 

I 1950 tok 
Valborg Hope 
drosjesertifikat. 
Den første drosja 
var ein forlengd 
åtteseters 
Studebaker. Den 
gongen som no, 
gjekk ein del av 
drosjeturane til 
byn med 
sjukehuspasientar. 
Ein av desse 
turane gløymer ho 
aldri. Ho hadde 
avlevert pasienten 
og var på veg 
heim åleine. Då 

vart ho stogga av politiet.  
Drosja til Valborg Hope var frå 1950. Å køyra 
Studebaker vart rekna som eit karstykke den 
gongen.” 
”Da var nede på Minde. Han såg at da var eit 
kvinnfolk som køyrde drosje, og då vart eg 
stoppa. Måtte fram med sertifikatet, måtte setja 
bilen ifrå meg på gato og gå med han. Eg sa at 
eg har sertifikat, og der står no stempla tre 
plasser Hordaland politikammer. Nei, datta 
trudde han visst måtte vera gale alt sammen,” 
fortel Valborg Hope.  
Politimannen tok førarkortet med seg, og 
drosjekvinna måtte følgja han til 
politistasjonen. Folk snudde seg og glodde etter 
dei.  
”Eg vart så flau så! Men han vart no fælt 
slakjen då han kom att med sertifikatet til meg. 
Det var greit, eg kunne få køyra, alt var i orden! 
I dei dagar var da ikkje mange kvinnfolk som 
køyrde, og då tenkte han at no skulle han gjera 
eit fæla kupp og ta meg. Han trudde eg hadde 
stole både bil og alt sammen selvfølgeleg,” ler 
Valborg Hope.  
 

Jeg og Puchen i 1977 



Hjulskift 
Ho køyrde drosje i nesten 50 år, og var 
sjølvhjelpen med det meste. Ein gong punkterte 
ho oppe ved Fanahallen. Då imponerte ho 
bergensarane.  
”Da var ikkje sånt utstyr då som no: Da var 
slangar, og køyrde du på ein spikar, så 
punkterte da, ” forklarer ho. Valborg var ikkje 
kvien og gjekk i gang med dekkskiftet. Rundt 
henne samla det seg mange tilskodarar. ”Da var 
nett som ei mauratua! Så var da ein gammal 
mann som kom og sa at da er no ein verkstad 
nett forbi hjørnet her borte. ”Eg kan ikkje køyra 
på felgen,” sa eg, ”så eg lyt no skifta hjul.” 
Valborg jekka opp bilen og gjorde jobben. 
”Detta gjekk voldsomt fint da, og eg var så 
feigen eg fekk hjulet på igjen og fekk køyra 
vidare. ”Det må jeg si var godt gjort,” 
kommenterte den gamle mannen!”  
Du kan lesa meir om drosjesjåførar, rutebillag 
og samferdsle i Fusa dei siste 100 åra i ”Heilt 
andre tider. Fusa 1900-2000” band II.  
 

Redaktøren (Sekretæren): 
Julen nærmer seg og de fleste ser vel frem til 
pinnekjøtt og lutefisk. BVK julebordet blir vel 
prøvesmaking på julematen for de som ikke er 
innom en haug med julesamlinger med jobben. 
For sekretæren blir det kinesisk jul i år. Det blir 

sikkert litt rart men spesielt også. Tenk å 
oppleve et land som ikke har det så alt for godt 
økonomisk. Der ingenting er en selvfølge og 
biler ikke er allemannseie. Jeg skal ut på et 
barnehjem og hente en liten jente hjem til Norge 
med en kusine. Den beste julepresangen for meg 
i år er å få lov til å vere med på å gi et nytt liv og 
et nytt håp for et lite barnehjemsbarn. 

 
Sekretær:  
Sissel Margrethe Romslo 
Blom 5286 Haus 
Mob 95916829 
Email: simaro@online.no 

 
Styret i BVK vil ønske dere alle en riktig 
God Jul og et Godt Nytt År. 

Drosja til Valborg Hope frå 1950. Å køyra Studebaker 
vart rekna som eit karstykke den gongen.” 



Vi kom litt skjevt ut med sidetallet denne 
gangen, så derfor ”fyller” vi på med litt bilder 
fra noen av våre aktiviteter i 2007. 

 

Fra 17. mai feiringen 

Fra Tur med Barneklinikken 



Fra Hardanger—Haugesund turen 

Fra Modalsturen 



Med et bilde fra 2004 av Ymer Slettens Studebaker med nissedekor, ønsker vi alle God Jul og Godt Nyttår! 

Returadresse: 
Bergen Veteranvogn – Klubb 
Postboks 929 sentrum 

Web adresse: http://bvk.lmk.no 


