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Neste medlemsmøte: Tirsdag 
09.10.07 kl.19.00 på BTM blir det 
endelig medlemsmøte igjen. Vi vil lage en 
filmkveld. Gunnar Skår har jobbet lenge 
med å sette sammen noen filmer fra 
sommerens arrangement i BVK. Vi vil få 
se bilder fra den fine turen vi hadde via 
Hardanger til Haugesund etc. Det blir også 
tid til den gode praten rundt bordene bare 
dere sitter pent mens vi viser filmen. 
Herman Brandt har også annonsert at han 
vil vise noen lysbiler. Vi gleder oss til nok 
en koselig medlemskveld på BTM. 

 
Innkalling til ekstraordinær 
Generalforsamling i BVK tirsdag 
13.11.07 kl 19.00 på BTM. 
 
Dagsorden. 

1) Åpning 
2) Valg av møteleder og sekretær 
3) Revisjon av Lover for Bergen 

Veteranvogn Klubb. 
 

OBS! Det blir også vanlig medlemsmøte. 

Referat fra medlemsmøtet i BVK 
tirsdag 11.09.07 kl19.00 på BTM: 
 
Det første medlemsmøtet etter ferien var i 
sin helhet viet BVK`s Utstilling hos Auto 
23 helgen 28-30.09.07. Trass ruskevær 
møtte det frem over 55 trofaste BVK’ere. 
Formann Lars Olav Lofthus mimret først 
litt tilbake på sommerens arrangement. Det 
har vært god oppslutning og det er fullt hus 
på ”Åpent hus” tirsdagene eller 
”Lygarmøtene” som vi kaller det. Det har 
vært problem med åpningstidene for 
bensinfyllingen i sommer. Veteranene har 
ferie den tiden vi er mest aktive og det har 
vært lite bensin på tankene. Vi får prøve å 
få til noe bedre til neste sesong om vi skal 
ha denne ordningen. Han informerte videre 
om opprykk av Arne Lærum som nytt 
styremedlem etter Tore Lystrup og Kjell 
Røen som nytt varamedlem. Herman 
Brandt fylte 60 år i august og han fikk litt 
”posegodt” fra klubben og Herman takket 
og kvitterte med en av sine kjente 
samevitser. Herman har tatt på seg å lede 
komiteen som skal arrangere 
Vestlandstreffet 2008. 
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Gunnar Haukeland fikk endelig  den 
oljekannen formannen i sin iver loddet ut 
på grillpartyet uten å ha premien å gi vekk. 
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Det ble som vanlig en fin medlemskveld 
og det ble også tid til prat og litt 
bildeutveksling. 
  
Instruks for forebygging av brann 
på BTM. 
Vi er pålagt å innformere alle våre 
medlemmer om brannforebygging på BTM 
siden vi har biler der og har våre 
medlemsmøter og ”Lygarmøter” der. 
 

1) Ikke oppbevare bensin /diesel 
eller andre ildsfarlige væsker 
inne i Trikkehallen, utover 
brennstoff på kjøretøyenes 
brennstofftank. 

 
2) Batteri skal frakobles på utstilte 

kjøretøyer i Trikkehallen. 

 

 
Herman Brandt 60 år. 
e salgsansvarlige fikk reklamere for de 
ye fleecejakkene og pikéskjortene BVK 
ar kjøpt inn. De ser ut til å selge godt. 
en store utstillingen på Auto 23 er 

gentlig Richard Riim`s ide og siden Auto 
3 er så positivt innstilt lar dette seg 
ealisere. Formannen fortalte om hvordan 
tstillingen vil bli bygget opp med 
nndeling i forskjellige typer kjøretøy og at 
lle måtte ta ansvar og melde seg på som 
akter rundt om og ta med seg plakater å 
enge opp. Tilriggingen vil begynne 
orsdag 27.09.07 fra kl.16.00- 19.00 og det 
il være før-premiere fra kl 12.00-16.00 
redag 28.09. Da er skoler, bofelleskap, 
ilbransjepensjonister og andre invitert. 
rdfører Herman Friele vil åpne 
tstillingen kl.14.00. Kl 16.00 åpner det for 
anlig besøkende. 
o lørdager i oktober og november (fire til 
ammen) er det dugnad på BTM. Da må 
VK stille med noen for å rydde i hallen. 
erman Brandt har påtatt seg ansvaret for 

 skaffe folk, så de som vil kan melde seg 
il Herman. 
unnar Skår oppfordret medlemmene til å 
omme med gamle filmer slik at vi kan 
age en mimrekveld, så har du noe 
iggende så ta kontakt med Gunnar.  

 
3) Røykeforbud inne i Trikkehallen. 

 
4) Den enkelte bruker av 

Trikkehallen skal påse at alt 
avfall blir kastet i Museets 
avfallsbeholder utenfor, slik at 
brannfarlig avfall ikke 
oppbevares i Trikkehallen. 

 
5) Ved brannfarlig arbeid i 

Trikkehallen er bruker ansvarlig 
for å iverksette nødvendige tiltak 
for å unngå brann eller fare for 
brann. 

 
           5.1) Ha lett tilgang til 

brannslukkerutstyr. 
5.2) Før området forlates, skal 
brukeren forsikre seg om at 
utførte arbeider ikke kan medføre 
risiko for brann: 

     5.21) Stenge gassflasker etc. 
     5.22) Kontrollere at det ikke er     
     glør, ulmebrann el. l 
 
6) Spenning på elektrisk anlegg for 

trikken skal være avslått så lenge 
trikken ikke er i drift. 

 
Styret i Teknisk Museum 14.08.06 

2



               3

Referat fra Modalsturen søndag 
09.09.07. Etter uker med regn var det 
nesten uventet å våkne til oppholdsvær en 
søndag morgen. Tenk å kjøre åpen bil til 

byen for å vinke veteranbåtene god tur 
sammen med ni andre morgenfriske 
BVK’ere. Etter at Oster, Granvin og 
Bruvik var lagt fra kai koste vi oss med 
deilig frokost på Hotell Orion før vi gikk 
bort på kaia og ventet på de som lurte seg 
til å sove litt lenger. Da vi startet fra 
Bergen var vi 15 veteranbiler og flere 
hanket seg på etter hvert. Vi tok de 
omkjøringsveiene som var mulig utover 
mot Ostereidet og det var som vanlig noen 
som rotet seg bort i terrenget. Det er for 

sjelden vi tar disse avstikkerne så alle er 
ikke like godt kjent. 
På Ostereidet bensinstasjon sto det flere 
biler og ventet og etter en rask 

bensinfylling og 
kaffepause kjørte vi 
videre mot 
Mostraumen. 

 

Det ble en fin samling 
av biler og busser som 
stilte seg opp ved 
innløpet til Straumen 
for å hylle båtene på 
vei inn. Det var litt 
kaldt men vi holdt 
varmen med kaffe og 
delte på kaker og 
annet medbrakt 
snadder. 
 
Vel inne i Mo var det 
over 40 biler som fikk 
parkere i sentrum og 

 
Noen av de morgenfriske på plass! Foto LOL. 

Biler ved Mostraumen. Foto: LOL 
 
Bensinfylling på Ostereidet. Foto SMR 
3

det var ganske livat en stund 
med swingjazz og masse 
folk. Man kunne kose seg 
med deilig middag på 
kafeen og nyte 
kunstutstilling, forsyne seg 
av et bugnende koldtbord på 
Bruvik eller en herlig 
betasuppe om bord i de 
andre båtene. 
Det ble en fin dag men så… 
kom regnet.. 
Vi drog opp kalesjen og 
bestemte oss for å legge 
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Vi fikk en fin tur og det er litt nostalgisk å 
kjøre denne traseen med de spesielle 
tunnelene, stabbesteinene, og de gamle  

 

veiskiltene. På Camillas Kro fikk vi en 
deilig kopp kaffe før vi tok farvel og kjørte 
videre hjemover etter en fin søndagstur 
med gode BVK venner. 
 
BVK Julebord 2007: Lørdag 
15.12.07 kl.19.00 er det klart for årets 

 

 
Fam Evensen koser seg v/Mostraumen. Foto: SMR
uren via Stamnes og Dale uansett vær. 
egnet bøttet ned og det var problem med 

ikten men pytt pytt ”ut på tur aldri sur”. 

stiligste julebord i Kommandantboligen på 
Gravdal på Laksevåg. 
Kommandantboligen ble reist på midten av 
1700 – tallet som et lyststed. Senere 
ombygd og påbygd flere ganger. Årene 
1899-1961 var huset tjenestebolig for 
sjefen for Bergen festning (Kvarven og 
Hellen). Bergen Militære Samfunn har 
siden 1974 forvaltet, restaurert og innredet 
boligen til selskapslokaler. 
Kommandantboligen vil også i år danne en 
fin ramme rundt BVK`s julebord. 
Velkomstgløgg, middag, dessert. kaffe og 
kaker er inkludert i kuvertprisen, kr 475,00 
Drikkevarer til eget bruk kjøpes på stedet. 
Bruvik, Granvin og Oster ved Mo kai. Foto SMR 
Det vil bli tale til Damene og Herrene, 
 
Nostalgi i Mo sentrum. Foto LOL 
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samt Formannens tale. Siste del av kvelden 
avsluttes med dans til 3 manns orkester 
som vil få sving på dansefoten med 
gammelpop. 
Påmelding til Kjell Røen mob 48187716 
E-post : kroeen@online.no
Vær tidlig ute og sikre deg en plass. Siste 
påmeldingsfrist er 20. november. 
  
PS. Opplys om du skal ha pinnekjøtt eller 
svineribbe og velkomstgløgg med el uten 
alkohol. Bildet: Kommandantboligen. 

 
MELD DEG PÅ SNAREST! 
 

ildet: Hm! Er det fu(e)l(l) injection? 

yktebørsen:  

har forelsket seg i Opler 

B
 
R
1)Arild M Nilssen 
Siste tilskudd på stammen er en Opel Blitz 
1951 mod. 
Da bilen har høye karmer tror jeg han skal 
begynne med sauetransport på si.   
Det hører med til historien att hans kone 

har nedlagt kjøpeforbud siden hun ikke får 
vite om handelen før den er gjort… 
2) Det ryktes at en hotelleier i 
Nordhordland har kjøpt en 1930 Buick 
limosine (7-seter med vindu mellom for- 
og baksete) med norsk historie. Bilen må 
visstnok restaureres. Fra før har 
hotelleieren 2 biler av samme merke fra 
1931!!  
 
 
 

 
3) Helge Mikkelsen fra Godvik har vært på 
Sørlandet og kjøpt seg en Ford 20 M XL 
HT 1970 modell. Et flott eksemplar ryktes 
det. 

 
4) Det ryktes at enkelte medlemmer 
handler det utroligste på sine turer men 
pass på så det ikke hoper seg opp. 
 
 
 

BVK med  egen plakett 
Tekst Per Fiksdal Foto Lars O. Lofthus 

 
Etter den fine turen som BVK i samarbeid 
med Color Lines mannskap på m/s 
Prinsesse Ragnhild hadde i mai måned i år, 
ville vi gjøre stas på disse. 
Mandag 3/9 var skribenten og BVK 
formann Lars Olav Lofthus om bord for å 
overlevere BVK plaketten som er laget av 
Svein Oppheim. Den består av et skjold 
påsatt vognmerke og inskripsjonen ”BVK 
takker de ansatte på m/s Prinsesse 
Ragnhild for en flott med Barneklinikken, 
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Haukeland Sykehus”. Denne utmerkelsen 
henger meget høyt og det er ingen tvil om 
at mannskapet har gjort seg fortjent til 
denne. 

(Se reportasje i NMV nr 7 2007). Plaketten 
er hengt opp i resepsjonen på skipet og er 
synlig for alle passasjerer. Den eneste 
klausulen er at når Prinsessen en gang i 
fremtiden skal byttes ut med et annet skip, 
så skal plaketten overføres til det skipet 
som skal gå fra Bergen. 
 
Nye Medlemmer :Vi vil denne 
måneden ønske Sveins Grill v/Svein 
Johansen velkommen som medlem i  
BVK. 
 
 
 
 
LMK-NYTT:   
BMW Klassiker Klubb Norge trår inn i 
”rørsla” som nytt medlem og deleier i 
LMK. Dette er en klubb for eiere og 
interesserte av klassiske BMW'er, fra de 
tidlige BMW Dixi og opp til de moderne 
klassikere som CS og CSi modeller. Her 
har Oldtimer Garage i Asker 
spisskompetanse og er klubbens 
støttespiller på nettopp 2002 og CS. 
 
Fra gammelt av ble også klubben omtalt 
som Isetta klubben og dette skyltes nok 
den store overvekt av nettopp Isetta, men 
ALLE modeller er representert. 

 Klubbens medlemmer har i dag et meget 
vidt og spennende spekter av gamle og 
klassiske BMW'er. 
 
Klubben har oversikt over bortimot 250 
biler, men vet at det er importert flere 
eksemplarer de senere år som det ennå ikke 
har funnet eierne på, det blir også "funnet 
frem" en del glemte biler fra kjellere og 
garasjer som klubben ønsker å registrere. 
Er du interessert i å vite mer så ta kontakt 
på tel: 33 39 25 01, eller 
bmwklubb@online.no.  
 
LMK ønsker klubben velkommen!  

Fra venstre: Per Fiksdal – BVK, Kaptein Per 
Inge Herner, Hotellsjef Terje Økland og 
plassjef Christine Lohne. Foto LOL 

 
2) Mange tilbakemeldinger viser at det er 
behov for mer informasjon om vilkår og 
rutiner i forbindelse med LMK Forsikring 
for Ombygde/modifiserte kjøretøy. 
 
Kjøretøy og vognkort SKAL stemme 
overens. En kopi av vognkort (ikke 
midlertidig vognkort!) skal følge med 
søknaden. For å få vognkort kan du tegne 
en midlertidig forsikring hos Tennant.  
I vilkårene til denne forsikringen 
fremheves at eier er selv ansvarlig for å 
oppdatere seg på – samt å følge gjeldende 
forskrifter.  
Kjøretøyet besiktiges av en vanlig 
besiktigelsesmann etter de vanlige 
prinsipper som går på at kjøretøyet skal 
være godt vedlikeholdt og i god stand. Eier 
bør i forkant av besiktigelsen skaffe god 
dokumentasjon. Besiktigelsesmannen har 
ikke noe ansvar for om kjøretøyet blir 
godkjent eller ikke. 
Vurdering av forsikringssøknader foretas 
skjønnsmessig av et spesielt utvalg som er 
satt sammen av representanter for flere 
merkeklubber. Hovedprinsippet er:  
* En modifisering eller ombygging må 
være av høy kvalitet og helhetlig 
gjennomført både teknisk og estetisk i den 
stil som er valgt.  
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Foto:  
Det kreves meget god fotodokumentasjon. 
Digitalt kamera kan benyttes, men 
utskriften må være gjort av 
fotolaboratorium eller av fargelaser på ekte 
fotopapir. Bildene må signeres av 
besiktigelsesmann som dermed attesterer at 
bildene samsvarer med kjøretøyet. Dersom 
det er mulig bør det også vedlegges en CD 
med de samme – eller flere – fotografier. 
Normalt vil det være nok med 15 - 20 
bilder ; Front, bak. sider, bagasjerom, 
motor venstre/høyre, dashbord, og interiør 
foran / bak Under kjøretøyet dokumenteres 
for-og bakstilling, fjæring, skjermer samt 
innsteg. (MC også ovenfra pga setet). Husk 
at ombygginger og modifiseringer skal 
dokumenteres særskilt med egne bilder.  
Jo bedre dokumentasjon det finnes for  
kjøretøyet, desto raskere og bedre kan både 
en søknad, samt en eventuell 
skadebehandling gjennomføres. 
 
3) Motorhistorisk dag i Norge. 
Styret i LMK har satt seg som mål å 
organisere en nasjonal 
myndighetskonferanse våren 2009. 
Formålet er å presentere den 
motorhistoriske bevegelse for politikere, 
beslutningstakere i utvalgte departementer 
og etater samt ulike organisasjoner av 
betydning for oss alle.  
 
Styret mener at tidspunktet etter 
landsmøtet i 2009 er et fornuftig tidspunkt 
mht. det kommende stortingsvalget da 
politikerne har behov for å markere seg for 
å fiske stemmer. Siste helg i mars eller 

første helg i april er også midt i partienes 
behandling av forslag til statsbudsjett, samt 
i starten av valgkampen. 
 
Styret må også i felleskap søke å finne 
aktuelle og engasjerende saker for 
konferansen som enkeltmedlemmer og 
klubbene er opptatte av. Noe av innholdet 
her kan være å presentere LMK og 
klubbene som en del av markeringene av 
Kulturminneåret 2009. Styret i LMK skal 
mer inngående diskutere tema og innhold 
på de neste styremøter, og presentere en 
skisse for LMK’s landsmøte 2008. Men det 
vil allerede i løpet av høsten bli tatt kontakt 
med utvalgte foredragsholdere om mulige 
tema. 
 
 
Sekretæren/Redaktøren: 
Det stabile været vi 
har hatt på 
ettersommeren tar 
ikke knekken på oss 
BVK’ere. Vi står på 
og trosser regn og v
beste vi kan med gammelbilen. Det gjel
å tenke positivt å komme seg ut. Dere har 
vært flink å tipse sekretæren om 
nyinnkjøpte biler men jeg savner én ting: 
Har dere ikke noe dere vil bli kvitt? I 
Rundskrivet kan dere annonsere det meste 
for det er ikke alle som er så trygge i 
dataverden enda. Så ring eller send et brev 
og jeg vil formidle det videre. 

ind og koser oss det 
der 

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

 

 
Carl August Harbitz-Rasmussen reklamerte for 
utstillingen på sin egen måte! Imponerende! 
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Formannen har ordet: 
Når du leser dette, så er utstillingen vår 
over, og vi vet hvordan det har gått. I 
skrivende stund er det fortsatt noen dager 
igjen, og jeg må innrømme at jeg er rimelig 
spent nå. Ikke det at jeg har noen tvil om at 
det vil komme publikum, men det er 
mange saker som nå på slutten skal samles 
til ett punkt: Utstillingen 28. – 30. 
september. Brosjyren som alle får ved 
inngangen skal nå i trykken, det skal lages 
diplomer til bileiere, vil alle bilene komme 
til riggingen? Pluss en rekke andre ”små 
detaljer” som alle må på plass innen og i 
løpet av torsdag 27. 
Hva gjør vi så hvis dette blir en økonomisk 
suksess? Riktignok har vi økt våre utgifter 
i år, med at Rundskrivet er i farger hver 
gang og i et ”penere” utseende fire ganger 
pr. år, og vi har selvsagt hatt utgifter med 
utstillingen. Alt dette må dekkes, men hvis 
vi da har ”mytji pæng” igjen, så er det vel 
slik sett ikke et poeng i at klubben skal ha 
en fet bankkonto bare for å ha det. En viss 
minstesum bør ligge inne, det gir 
økonomisk trygghet til å kunne gjøre 
akkurat slikt som vi har gjort i år. Utover 
det bør man kanskje se på om man kan 
bruke de til noe fornuftig. Styret har 
diskutert seg i mellom og har kommet frem 
til at med tanke på vår sterke tilknytning til 
Bergen Tekniske Museum, og med tanke 
på at bygget nå tydeligvis blir reddet, og at 
det skal gjøres en stor oppgradering av 
utstillingene, så kunne det være interessant 
å se på en skikkelig oppgradering av vår 
utstilling i hallen. Helt internt for oss selv, 
stilte vi én betingelse, og det var at det fra 
BTM sin side ble tatt initiativ til å rydde og 
fikse opp vognhallen. Før vi i det hele tatt 
har rukket å stille det kravet (vi vil jo vente 
å se hvordan utstillingen går) så har faktisk 
BTM kommet oss i forkjøpet. Nå skal det 
lages helt nye utstillinger og ikke minst; 
hallen skal ryddes! Flere av aktørene som 
har tilhold på BTM har små ressurser og 
må nok være med i søknadsordninger 
overfor det offentlige for å kunne realisere 
sine utstillinger. Her er jo vi, som den 
største aktøren ved BTM, i en særstilling 

med både bra økonomi og flotte 
utstillingsobjekter. Mest sannsynlig søker 
vi hjelp fra profesjonelle til å utarbeide vår 
nye stand. Kanskje kan vi også samarbeide 
med Amcar klubben, da vi har 
sammenfallende interesser. Men, det første 
vi vil komme til å trenge er faktisk god 
gammeldags mannekraft. Vognhallen skal 
ryddes i løpet av noen lørdager, og BVK er 
blitt oppfordret til å stille med 4 mann 
lørdag 13. og 20. oktober, samt 10. og 17. 
november. Vi har satt Herman Brandt til å 
forestå dette, så ”please” vær positive til 
dette og hjelp oss. Det vil være til stor 
nytte for alle! 

 

Vær også velkommen til medlemsmøte 9. 
oktober, der vi har fått vår alltid ivrige 
Gunnar Skår til å vise noen utdrag fra 
sommerens aktiviteter. Det blir også noen 
lysbiler ved Herman Brandt. Vel møtt! 
 
PS. Hvis noen lurer på hvordan det går 
med Thunderbirden, så har det ikke blitt all 
verdens tid til den de siste månedene, men 
jeg håper på et nytt liv etter utstillingen. 
Jeg har nå begynt å rette opp feil på det 
elektriske anlegget, og ikke minst fjerne 
ting som inkompetente tidligere eiere har 
montert.  Tenk å tvinne ledningene til 
tenningslåsen da!!?? Yankee’ene er ikke 
sanne av og til. ”Og når noe svikter så 
legger vi bare opp en ny ledning rett fra 
sikringsboksen!!” Alt som skulle til for å få 
kupe lyset i taket til å virke var en justering 
på en bryter. Vel, vel, jeg liker å putle med 
det, hadde jeg bare hatt mer tid!!!! 
 
Lars Olav Lofthus 
Formann 
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