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Referat fra forrige medlemsmøte: Søndag 29.Mai var BVK invitert til Osterøy 

Museum. Vi møttes på Øyrane Torg og kjørte derfra kl.11.15.Det ble en fin samling 

veteranbiler som cruiset over broen til Osterøy .Sekretæren 

stod på Kvisti med noen biler og loste følget innover Øyen til 

Osterøy Museum på Gjerstad. Vi ble 30 biler og 60 passasjer. 

Vel fremme på Museet 

ble vi tatt imot av 

Museumsstyrer Randi 

Andersen som ønskte 

oss velkommen til tuns. 

Vi plasserte bilene våre 

rundt om på tunet og 

ble invitert inn i museet på stompa-kaker og kaffe. 

Deretter fikk vi vandre rundt i museet og se på 

utstillingene og så fikk vi guidet omvisning i de gamle 

bygningene. Det ble noen riktig trivelige timer  på Osterøy Museum og BVK vil rette en stor 

takk til omviserne og hjelperne som gjorde dette til en minnerik dag for oss. Det var 

interessant å få høre og se hvordan våre forfedre hadde klart seg med enkle hjelpemidler opp 

gjennom tidene når vi ser den bruk og kast mentaliteten vi har i samfunnet i dag. 

 

Referat fra BVKs 25 års Jubileum : Lørdag 23.04.05 var dagen for BVKs 25 års 

Jubileum. Vi hadde fått låne Byens nye 

”storstue”, Festplassen for anledningen. 

Dagen fremsto med sol selv om 

gradestokken godt kunne vist litt mer.Ca 

60 BVKere var innom og stilte ut bilene 

sine og høgtaler-anlegget sendte 50-60 

talls musikk og skapte skikkig stemning 

over arrangementet.Richard Riim 

presenterte de bilene og medlemmene som hadde vert med fra starten av. 

BVK RUNDSKRIV JUNI 2005 



 2 

Eric A Rundhovde,styreformann i BTM overrekte BVK formann Ymer Sletten en blomst 

 fra BTM for å gratulere BVK med jubileet og for å takke for det gode samarbeidet. 

Arrangementet ble godt besøkt av publikum som så 

ut til å stortrives.                                                                                                   

Det var en nydelig blanding veteranbiler i alle 

årsmodeller og fabrikanter som var samlet for å 

markere jubileet. 

Etter arrangementet på Festplassen kjørte vi i 

kortesje til 

Salhus der vi 

hadde bestilt 

middag og 

omvisning på 

Salhus 

Trikkotasjemuseeum. Der fikk vi servert gryterett med 

ris og deretter delt i puljer for en interessant omvisning 

i de godt bevarte lokalene og vi fikk se og høre hvordan 

maskiner og arbeidere gjennom tiår hadde produsert 

undertøy etc av ypperste kvalitet. Det var utrolig hvor godt de hadde bevart maskinene og 

hvor ekte og naturlig de fortalte historien. En gammel film fra fabrikkens opprinnelse til 

nedleggelse var et sterkt vitnesbyrd for hvordan utviklingen påvirker små industrisamfunn og 

etterlater et tomrom i bygden der alt formelig står stille der det tidligere var et yrende folkeliv. 

Dette var en fin avslutning på dagen og BVK gjorde sitt til at det igjen ble litt livat i Salhus 

for så mange fine nypolerte veteranbiler er det vel lenge siden det har stått parkert på 

Fabrikkområdet 

 

Vårmønstringen : Vårmønstringen på Lagunen 05.05.05 ble trass værforhold en suksess som 

vanlig. Av vel 700 fremmøtte biler etc var BVK sin stand fylt godt opp av  ca.70  

medlemsbiler. Og det viser at vi koser oss med hobbyen vår og sitter ikke hjemme og furter 

over at solen uteblir. Kjartan og Sissel holdt varmen i medlemmene med nytrekt kaffe og 

varme pølser. Marthe Romslo stilte med 2 kaker 

for hun ville feire bursdagen sin i ”godt selskap” 

som hun sa det. Vigdis og flere solgte lodd på 

veterantrøbilen og det var kjekt at det var en liten 

tass som vann den. Øyvind Litleære hoppet 

elegant ned bak rattet kry som en hanekylling. Vi 

hadde en nettoinntekt på  loddsalget på kr 3500,- 

BVK 

gjengen 

skapte 

liv og 

røre under partyteltene og ble lagt merke til. Vi 

koser oss sammen uansett .Det er det gode 

samholdet i klubben som gjør oss til en så bra 

klubb. Her er ingen ”Snobber” .Alle stiller på 

samme nivå uansett tittel og rang og hva kjøretøyet 

koster. Vi solgte BVK rekvisitter for ca kr 5000,-

også. Paraplyer, gensere ,sydvester og luer gikk 

unna som varmt hvetebrød. Og det varmet og holdt 

regnet ute. Etterpå kjørte de sultneste inn til byen og spiste raspeballer på ”Newcastle” 
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Referat fra Ekebergturen : Fredag den 06.05.05 kl.21.00 var det klart for vårens 

høydepunkt. Den årvisse bussturen til Ekebergmarkedet. 
Medlemmene entret forventningsfullt bussen etter hvert som Richard plukket de opp rundt om 

på vei ut fra Bergen. Da vi forlot siste oppsamling i Arna var vi 22stk. Den harde kjerne i 

bakre halvdel med sittegrupper ,og de som ville prøve å sove i fremre del som vanlig med sov 

i ro og slumrepledd i ørene. Ettersom veskebehovet 

økte ble historiene røffere og volumet på 

latterbølgene steg til over takhøyde. Vi mistenker de 

i fremre del for å sove med et halvt øye for de      

humret også. Vår utmerkede sjåfør nå med de 

Riim førte oss som vanlig trygt over fjellet. Vi kom 

frem til Ekeberg i rute kl.05.50 og det gikk som 

vanlig tregt inn mot markedet så bussen fikk ikke 

parkere før nærmere 06.30 De ivrigste stimet ut på 

markedet med ryggsekk for å få fatt i det beste først. 

 
Tore Hovland og Gunnar Haukelands fine stand                                                                                                                                           

 

Med ørvåkent haukeblikk og neseborer på høygear saumfor de salgsbordene både under ,over 

og på sidene og fant det meste av det de manglet eller som de mente de kanskje kunne dra 

nytte av en eller annen gang i fremtiden. 

Kl 12.00 var Kjartan og Sissel klar med pølser og 

kaffe og BVKerne kom sultne og kaffetørste og 

slengte seg ned rundt grytene. Det blir veldig sosialt 

med denne timen der man diskuterer hva man har 

kjøpt og hva man har sett og tipser hverandre om 

forskjellig. En eller an har alltid sett et eller annet 

som en eller an sku ha kjøpt eller er på jakt etter. 

Sekretæren såg 2 nydelige barnevogner som hun 

verket etter å kjøpe men nøyde seg med en 

symaskin anno 1890 og en hjelm til Vespaen  ++..  
 

                                                                                                               

Bård Sørheims tidligere Stoewer1909 mod..                                                                                                                               

Noen var så ivrige i sin handel at de ikke fant  igjen stedet de hadde handlet og måtte  

etterlyse selgeren via høgtaleranlegget og kjerringa ble ilsk fordi han oppgav hennes tlf over 

høgtaleren.. man kunne jo tro at det var hun som var tullete.. Maken til forvirrende menn skal 

man lete lenge etter.. 

Kl 16.00 samlet alle seg trøtte på bussen for å kjøre videre til Hamar og få seg noen timer på 

puten på Rica Hotell Hamar før middag. 

Vel fremme på hotellet fant de sprekeste frem badebuksen og løp ut i bassenget.. Brrr det var 

iskaldt men man varmet seg opp i felles badstue etterpå. Kl 20.30 var det klart for 3 retters 

middag. Det smakte fortreffelig etter en lang dag på markedet. Etterpå var det kaffe i baren og 

man ble sittende og prate litt og studere hotellets øvrige gjester som var eliten i 

BODYBUILDING.. ikke fritt for at herrene i BVK strammet litt i magemusklene og prøvde å 

heve den nedsunkne brystkassen da de skulle bevege seg gjennom rommet.. De fleste tok 

tidlig kveld for det hadde blitt lite søvn på bussen som vanlig. 

Søndag var det felles vekking kl 8.00 og man koste seg med deilig frokost før bussavgang 

kl10.00.Vi hadde avtalt omvisning på Norsk Vegmuseum på Lillehammer og der ble vi tatt 

imot av 2 hyggelige karer som gjorde alt de kunne for at omvisningen skulle bli interessant. 
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Vi ble fraktet rundt på anlegget i en Volvo Bamse buss og det var helt utrolig hvordan de har 

bevart historien ved å gjenfortelle den i autentiske smier ,brakker og bygninger. Det mest 

utrolige var måten de gjenforteller tunneldriving på. Vi gikk i fjellet i en smal tunnel der de 

ved hjelp av lyd, bilder og nisjer med gammelt 

verktøy gjenskapte følelsen disse tunneldriverne 

har hatt og det slitet det må ha vert å arbeide med 

tunneldriving i starten .En fantastisk opplevelse. 

Da vi kom ut i dagen igjen stod en hjullaster som 

gjorde at vi ble bitte små og den fortalte hvilken 

utvikling det er på området .Deretter fikk vi i 

selve museet se en film om Lærdalstunnelen fra 

planlegging til ferdigstillelse og så vandret vi 

tilbake i tid og fikk et innblikk i hvordan 

utviklingen på vei og transportsiden har endret 

seg gjennom tidene. Richard Riim overrekte 

omviserne våre hver sitt BVK krus og en BVK tesskjorte og takket for en fin og interessant 

omvisning. Etter en rask kaffepause på den gamle Godsbygningen kjørte vi videre til 

Fagernes Kro der vi tok middag. God og mett kjørte vi videre over Hemsedal og tilbake til 

Bergen der turdeltakerne ble sluppet av etter hvert med litt mer bagasje enn da de entret 

bussen .Stor takk til vår alltid like stødige og uthvilte sjåfør Richard Riim som hvert år sørger 

for at vi kommer trygt tur /retur Bergen –Ekeberg. 

 

17 MAI i BERGEN 2005 :  
17 Mai ble som vanlig en strålende dag for oss BVKere. Vi samlet oss i 10 tiden ved 

Bradbenken men ble jagd litt lenger bortover 

av de ansvarlige og endte opp rett over 

drosjeplassen. Dagen startet grå og regnfull 

men rett før vi skulle inn i toget i 11.00 tiden 

åpnet skydekket seg og slapp solen frem. 

BVK hadde fått 5 biler med i prosesjonen og 

vi ville markere 100 års utvikling av bilen. 

Først kjørte Kjetil Sletten i en 2005 mod  

med tilhenger. Oppå den hadde vi plassert 

Ola Borges Cadillac 1905 mod med 

Formann i BVK Ymer Sletten og hans kone 

Vigdis. Begge tidsriktig kledd. Ymer var 

kledd som Irgens som var den første med bil 

i Bergen. Så kom Torstein Haukeland i sin 1926 mod åpne Ford. med passasjer tidsriktig 

kledd. Deretter Roar Seltun`s Chevrolet 1930 ,så Torstein Haugen`s Chevrolet 1948 mod og 

til slutt Britt Nilssen i sin Opel Olympia 1956 mod. Foran gikk 2 BVKere med BVKs logo og 

en god del BVKere som ville være med å vise at vi er en meget oppegående klubb. Gjennom 

hele ruten hørte vi hurrarop og de klappet og vinket og smilte og ropte til oss at dette innslaget 

likte de. Det var flere som kommenterte : Nydelig.. fantastisk ..og barn og gamle ropte 

henrykt og ba oss tute i fløytene og vi ble fotografert og filmet langs hele ruten. Etter 

prosesjonen ble vi invitert bort til den nyrestaurerte Bensinstasjonen i Lars Hillesgt. Der ble vi 

tatt vel imot av Statoilpensjonistene som viste oss hvor fin stasjonen er blitt både ute og inne 

og vi ble invitert ned i kjellerlokalene til spekemat ,pølser og kaffe med mer. Det ble en riktig 

koselig stund og BVK vil rette stor takk til disse ”Guttene” med fruer og familie som lager til 

denne uhøytidelige kosestunden på 17 Mai. 
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NYE MEDLEMMER : Vårmønstringen på Lagunen førte til at flere ville inn i varmen 

til BVK og vi vil ønske :Erik Sigvardsen, Ole Jan Riple ,Ove Epland , Roald Broch, Pål 

Stange, Atle Bergesen, Johnny Lillefosse, Levi Vatle, Jarle Tvedt, Bjørn Wærdahl, Ole 

Haarvei, Dagfinn Heradstveit, Leiv M. Hove ,Bjørn Inge Sandstå, Helge Bjarne Pedersen, 

Gunnar Fiksdal,og Helge Martinussen velkommen som medlemmer. 

Vi håper dere vil kose dere i BVK og være med på det som klubben arrangerer eller deltar i. 

 

Annonser : 1) BENTLEY T1 1967 modell selges for Kr 120.000,- 

Ypperlig restaurert til 1. kl. stand. Importert fra England. 

EU-godkjent april 2005. Medlem: Rolls Royce E.E. Club 

Telefon 55 53 84 60 / Privat 55 18 52 15 Mobil 91309290 
 

2) ROVER P5 Coupè 1967 model selges for Kr 70.000,- 

Importert fra England i 1997. 

27.800 miles. EU–godkjent april 2005. Mye påkostet. 

Telefon BERGEN 55 53 84 60 Privat 55 18 52 15 MOBIL 91309290 

 

3) FORD POPULAR 1956 mod. til salgs. Bilen er komplett og i god teknisk stand. 

Noe lakkarbeid bør gjøres men bilen er fin å se til. 

Nye dekk. Motor går fint, ny topppakning. Selges for 30000 eller bud. 

Har også en moped, Puck 1967 som trenger restaurering. Kr. 1500,- 

Tlf. 93434544 eller 55307897,Svein 

 

4 ) JAGUAR XJ6 4.21.1973 Serie 1 til salgs. En eier .Kjørt 145000,-manuelt gir m/overdrive. 

Heloverhaling hos Dutton Forshaw,Newcastle 1991. Ny motor og lakk, Jade green silvery. 

Eikehjul. Noen småmangler men Eu godkjent. Ring Bjørn tlf. 56142082 

 

5 ) Alfr.Hartveits nye eiere (Gjesdal og Co) tilbyr BVK medlemmer billig timepris på 

bilreperasjoner etc. Ta kontakt m firmaet dersom du har noe du trenger hjelp til. 

 

Åpning av Klostergarasjen : Lørdag 2 Juli åpnes Klostergarasjen og BVK medlemmer 

er invitert til å være med på denne markeringen fra kl.10.00 .De som vil være med bes ta 

kontakt med Lars Olav Lofthus tlf.40406956. 

 

Vestlandstreffet: Vi vil minne dere på påmeldingsfristen for Vestlandstreffet 2005 som 

BVK i år har ansvar for å arrangere. Påmeldingene er alt begynt å strømme inn så her gjelder 

det å være på hugget.. Husk påmeldingsfristen som er 18.06.05. 

Meld dere på i god tid slik at det ikke blir problemer i forhold til overnatting ,middag etc. 

Vi ser frem til et fint arrangement og håper vær gudene er med oss ..Arrangementkomiteen 

har et spennende opplegg som er verdt å få med seg og festmiddagen på byens ”tak” blir en 

opplevelse ,spesielt for de tilreisende. 

 

Grillparty : Det tradisjonsrike grillpartyet hos Kari Ann og Herman Brandt blir Tirsdag 

den 09.08.05.kl.19.00.Uansett vær og vind blir dette arrangementet avviklet  og alltid  like 

vellykket. Er værgudene og gradestokken i takt så ta med badetøy, for det er kort vei til 

Nordåsvannet. Alle tar med nistekurv etc. med det de vil grille og kose seg med, kopper ,fat 

og bestikk. Fint om noen tar med bord og stoler også. Hermann fyrer i grillen og grillkull og 

tennvæske sponser BVK. 
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Nord Steam 2005 : Folkefest ,Nostalgi ,kultur 3. –7. August 2005.Disse dagene blir 

Bergen og Vågen stedet for årets store veteranskips –og samferdselsfestival. 

Nordsteam gir muligheten til å gjenoppleve bybildet og Vågen slik det var på 1950 tallet ,med 

gamle kjøretøyer i gatene og med fjordabåter 

og veteranbåter på havnen. 

Hver av dagene skal ha sitt tema med 

aktiviteter ,hvor 100 –års –markeringen for 

1905 vil stå sentralt. 

Og mye mer : Turer og utflukter med 

veteranskip, gamle busser, damptrukkne tog , 

med gamle motorer i sving på kaiene , 

utstillinger ,foredrag ,underholdning , 

konkurranser og aktiviteter for mennesker i 

alle aldre. 

Suksessen fra Nordsteam 2000 gjentas og vi forventer en folkefest som vil trekke titusener til 

opplevelser på sjø og land. 

 

Nordsteam 2005 blir organisert og produsert av Veteranskipslaget Fjordabåten , Nordhordland 

Veteranbåtlag og Norsk Veteranskipsklub ,Oslo. 

 

Nordsteam bygger videre på et nært samarbeid med en rekke 

foreninger og organisasjoner innen det frivillige kulturminnevern, 

med museer og samlinger, med Bergen og omland Havnevesen og 

Bergen Kommune. 

 

De tre veteranbåtlagene bak Nordsteam eier selv 5 veteranskip ,og 

Nordsteam 2000 trakk til sammen over 30 bevaringsverdige 

fartøyer fra Norge, Sverige og Storbritannia. 

 

Landaktivitetene legges til rette 

med Bergen Veteranvogn 

Klubb ,Bergen Tekniske Museum Trikkehallen ,Bergen 

Brannhistoriske Stiftelse ,Gaia Veteran og Norsk 

Jernbaneklubb –

avd Gamle 

Vossebanen, og 

vil integrere også 

andre beslektede 

foreninger og aktører. 

Nordsteam 2005 vil synligjøre markeringen av 

veteranbåtene som kulturminnebærere og 

ambassadører for folket lands kysten. Vi håper at  

mange av BVK`s medlemmer vil finne veien til Vågen 

disse dagene og nyte og oppleve de gamle sliterne og 

stille opp på BVK`s arrangement i forbindelse med 

dette arrangementet. Vi håper på en skikkelig folkefest slik vi var delaktige i da båtene sist 

besøkte byen i år 2000. 
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NORD STEAM 2005. BVK har fått stand ved skur 11 under Nord Steam arrangementet. 

Vi vil bygge opp en bensinstasjon etter det opplegget vi hadde sist Nord Steam. Med gamle 

bensinpumper og tilbehør, sykler, biler og nyttekjøretøy. Håper mange BVK medlemmer tar 

turen innom og hjelper til med vakthold og slår av en prat. Lørdag skal det være 

kjøretøyparade kl.12.30 og BVK medlemmer inviteres til å være med på dette. Vi stiller opp 

på Koengen og skal kjøre etter oppsett rute sammen med andre klubber.(Se programmet ) 

Kontakt Richard Riim tlf. 55320204 om noe er uklart. 

 

 

Oversikt over viktige datoer fremover: 
Søndag 05.06.05   :                   BTM 15 år .Start på 100 års utstillingen på BTM 

Lørdag 02.07.05   :                   Åpning av Klostergarasjen. Utstilling av biler etc. 

Lørdag 09.07.05   :                   Norgesløpet i Seljord 

Onsdag 03-Søndag 07.08.05 : Nord Steam 2005 (sjå program) 

Tirsdag 09.08.05   :                  Grillparty hos Kari Ann og Herman Brandt. 

Lørdag 13.08.05    :                  Vestlandstreffet 2005 i Bergen.(Husk påmelding før 18.06.05) 

 

 

Medlemskontingent 2005: Kassereren kommer med et nytt hjertesukk når det gjelder 

medlemskontingenten for BVK. Betalingsfristen var 15.04.05 og det er fremdeles mange av 

dere som ikke har somlet dere til å betale. Det er ikke så mange kroner det dreier seg om og 

dere får mye igjen for pengene gjennom de avtaler BVK har inngått med forskjellige aktører. 

De som ikke har betalt vil få en purring med et purregebyr på kr 50,-og har dere ikke betalt 

innen fristen ser vi oss nødt til å stryke dere av medlemslisten. Husk å påføre navn på medlem 

når dere betaler på nettbank. Dette er viktig om det er andre som betaler for dere. 

 

Sekretæren : Sekretæren tar sommerferie i Juli ,så neste BVK Rundskriv kommer  

ikke før August. Er nok innom pc`n dann og vann så er det noe så send en melding. 

Styret i BVK vil takke de medlemmene som har stilt velvillig opp og tatt sin turn når det 

gjelder vakthold på Lagunen og andre arrangement som vi har arrangert og har under arbeid. 

Vi vil ønske dere en riktig god sommer og håper dere lader godt opp til Vestlandstreffet 

13.August og at dere stiller opp på andre arrangement BVK er invitert med på. 

 

  

  

  
  
  

 
 
 

 

 

 

 

 

Sekretær 

Sissel M Romslo 

Blom 5286 Haus Mob.95916829  E-meil : simaro@online.no 
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