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Jubilant: Roald Stig Jørgensen fylte 60 år 17. mai. Her 

ved to av bilene til prosesjonen. 
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Formannen har ordet 

 

Kjære 

medlem

mer, når 

dere 

leser 

dette, så 

har vi 

vært 

gjennom 

mange 

arrangementer. Jeg nevner: Ekeberg tur 4. 

– 6. mai, Vårmønstring 13. mai, deltakelse 

i prosesjon 17. mai, tur med 

Barneklinikken 27. mai, grillparty hos 

Herman og Kari Ann Brandt 5. juni, 

Norgestur til Hardanger – Haugesund 7. – 

8. juni og Vestlandstreff i Haugesund 9. 

juni med retur til Bergen 10. juni. Felles 

for alle arrangementene er at de ikke hadde 

vært mulig å gjennomføre uten 

medlemmers, det være seg styre eller 

andre, frivillige og ubetalte innsats. 

Ekeberg turen ville ikke vært et tema 

engang om ikke Richard Riim på sitt 

initiativ i måneder i forveien styrer på og 

lager budsjett, leier buss, ordner plass til 

denne på Ekeberg, bestiller hotell, lager 

utflukt søndagen og til slutt kjører hele 

gjengen både frem og tilbake! 

Vårmønstringen på Lagunen krever også 

innsats. Først fra Richard Riim og Gunnar 

Bjelke som har gått i møter jevnlig hele 

året, dernest av Arild Nilssen som skaffer 

vakter og selvsagt alle dere som stiller opp 

som vakter og til slutt alle som hjelper til 

på BVK sin stand i løpet av dagen! 

17. mai prosesjonen krever at noen vil 

kjøre! Og ikke minst krever det at noen vil 

påta seg å bære fanen vår. Stor takk til 

Bjørn Østevold som bar den igjennom hele 

prosesjonen! Og takk til de som stilte opp 

både med biler og som gående. Her må vi 

også takke Veteranstasjonen i Lars Hilles 

gate for deres gjestfrihet etter prosesjonen. 

Turen med Barneklinikken var noe helt 

spesielt. Fantastisk opplegg der Color Line 

stilte opp som solid medspiller. Som de 

fleste vet, så var jo dette Per Fiksdal sitt 

show! Vi har gitt ham frie tøyler til å 

handle under BVK sitt flagg! Helt utrolig 

flott aktivitet Per! Tusen millioner takk!! 

Og også her takk til alle som stilte opp med 

sine biler og gledet barn og foreldre. 

(Nå må jeg beskrive hendeleser som, pga 

trykketid, ennå ikke har hendt. Håper dere 

tilgir meg om noe skulle være endret eller 

avlyst). 

Grillpartyet hos Herman og Kari Ann 

Brandt er blitt nærmest en årviss hendelse, 

og da er det lett å ta ting for gitt. Men alle 

som har arrangert selv den minste fest vet 

at det er ikke bare å invitere folk! Mange 

forberedelser, innkjøp, teltrigging, 

stolplass og ikke minst få plass til en haug 

med biler. Imponerende at dere gjør dette 

år etter år! Vi bøyer oss i støvet. 

Norgesturen til Hardanger og videre til 

Haugesund måtte også planlegges, noe 

Gunnar Bjelke har for det meste stått for 

den biten i samarbeid med Richard Riim 

og Tore Lystrup! Opplegget er i alle fall 

flott, og jeg håper det blir en fin tur. 

Vestlandstreffet arrangeres jo av 

Haugaland Veteranvogn Klubb i år, så der 

gjør ikke vi noen innsats på 

arrangementssiden, men jeg vet nå at vi har 

30 påmeldte kjøretøyer! Tror vi kan si at vi 

gjør en innsats tross alt. 

Nå har jeg nevnt noen navn og mange er 

ikke nevnt. Når vi nå tar en liten 

sommerferie vil jeg berømme resten av 

styret for den gode innsatsen de gjør 

gjennom året. Det er mange saker som skal 

håndteres utenom det å lage spesifikke 

arrangementer. 

Til slutt vil jeg konkludere med at alt det 

jeg har nevnt over her krever også at dere 

medlemmer stiller opp. Og det gjør dere! 

Etter mitt syn så er dette beviset på at 

Bergen Veteranvogn Klubb er en særdeles 

levende klubb! 

Ha en riktig god sommer og så møtes vi til 

nye arrangementer og ikke minst utstilling 

til høsten. 

 

Sommerhilsen fra formannen 

Lars Olav Lofthus 

 
Formannen på Fjordcruice 
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Medlemsmøte: Grillparty hos Kari Ann 

og Herman Brandt tirsdag 05.06.07 kl 

19.00 var medlemsmøtet i juni. Vi møttes 

ved Shellstasjonen på Nesttun kl 18.45 og 

kjørte i samlet flokk slik at alle fant veien 

frem. Det sporty vertskapet stilte som 

vanlig med nytent grill og folk hadde med 

seg velfylte picnic kurver med det de ville 

spise og drikke denne kvelden. Herman 

fyrte i kanonen og skremte vettet av 

naboene som vanlig, og han hadde som 

vanlig også noen gode historier på lur.  

Mer fra Grillpartyet i neste Rundskriv etter 

sommeren. 

 

Referat fra forrige medlemsmøte: 

Søndag 13.05.07 var alt klart til det store 

vårsleppet her vest. Vårmønstringen på 

Lagunen. Dagen fremkom med strålende 

sol fra skyfri himmel. Plassene begynte å 

fylles opp fra allerede før kl 09.00. BVK 

talte over 80 biler om man regner med alle 

som meldte sin ankomst. Ikke alle sto på 

BVK standen men fordelte seg rundt på 

merkeklubbene sine stands. Det ble en 

fantastisk dag. Kjartan Meyer og 

sekretæren hadde full hyre med å mette 

BVK medlemmene som sto vakter og de 

som bare koste seg i solen. Loddsalget 

gikk unna og vi solgte en del rekvisitter 

også. De heldige vinnerne på loddsalget 

ble Gunnar Ramstad som vant trøstepris nr 

2: Modellbil skala 1:43 mens Erik Midtun 

vant  trøstepris nr. 1: Modellbil skala 1:18.  

Ingeborg Sletten vant veterantrøbilen. 

Beste veteran ble Ymer Slettens 

Studebaker President 1930 mod. Vi kan 

trygt si at familien Sletten vant det som 

vinnes kunne. Kanskje den 13’nde er deres 

lykkedag? 

Etter at vi hadde ryddet opp etter oss koste 

flere BVK’ere seg videre på Egon. Det er 

liksom så trist å bryte opp når vi har det så 

trivelig i lag. 

BVK styret vil takke alle medlemmene 

som stilte opp på Lagunen og var med og 

bidro til inntekt i klubbkassa. 

 

Referat fra BVK tur til 

Ekebergmarkedet: Fredag 04.05.07 

kl.21.00 startet vår alltid serviceinnstilte og 

våkne sjåfør Richard Riim opp turbussen i 

Bergen og plukket opp 26 BVK 

medlemmer langs veien til Arna.  

Deretter bar turen over fjellet med de 

nødvendige innlagde pauser underveis. 

Stemningen i bussen var som vanlig god. 

De som hadde håp om å få sove på turen 

kunne bare glemme det, for vitsene og 

latterbølgene ljomet ustanselig gjennom 

bussen. Så det var bare å gi seg hen og le 

 
Nydelige BMW Isetta på Ekeberg. 

 

 
Blankpolerte BVK-biler skinner i solen 

 

 
Ingeborg Sletten med egen veteranbil. 
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med. Det roet seg litt i bakre del i 03 tiden 

så da ble det en liten høneblund på de 

fleste tenker jeg. Vi var fremme på 

Ekeberg i 06.00 tiden og fikk henvist en fin 

plass i bakre del av markedet. Etter en 

lettere morgenvask bar det ut blant bodene 

med årvåkne blikk på jakt etter en og 

annen godbit. Det var mange fine biler 

utstilt og flere av de var til salgs. Bil og 

motorsykkeldeler var det rikelig av men 

også ”nips og naps”, gull, sølv, møbler og 

masse annet rart. Det utroligste er til salgs 

her og man må prute seg frem til en 

akseptabel pris. Skikkelig gøyalt. 

Kl 12.00 hadde Kjartan Meyer og Sissel M 

Romslo lunsjen klar. Her kom alle 

BVK’erne som hadde rotet seg bort til 

markedet på egen hånd også, så vi ble en 

fin gjeng til slutt. Pølser og kaffe gikk unna 

i rekordfart. Det var så vidt enkelte ikke 

satte maten fast i halsen før de hastet ut på 

en ny runde. De kom drassende tilbake 

med masse rart, både nytteting og ting som 

er ”kjekt å ha”. Sekretæren kjøpte 

stumtjener til smokingen…….  

Noen kjøpte ”Jordmortaske”. Herr Nilssen 

kom med en nydelig sort hatt i eske. Flere 

fant de bildelene de var på jakt etter og 

noen bare gikk rundt og tenkte på kor mye 

de sparte ved å unngå fristelsen av å kjøpe 

noe som helst. I 16.00 tiden var de fleste 

totalt utslitt av å gå rundt og kikke og 

Richard Riim fyrte i gang bussen og fikk 

skyflet den halvt sovende BVK gjengen 

inn på Rica Oslo Hotell. Kl.19.00 stilte alle 

nydusjet og ”uthvilt ”i resepsjonen klar for 

en liten aperitiff før man gikk opp til 

Stortingskvarteret for en bedre middag på 

Mr.Hoon. Det ble tidlig kveld på de fleste. 

Utrolig hvordan det tar på å bare gå rundt 

og handle og se på ting, ja vi merket ikke 

at en av oss hadde forsovet seg til middag 

før vi møtte han på vei hjem til hotellet.  

Da hadde han måttet ta til takke med enda 

en pølse. Stakkars mann.  

Neste morgen etter en herlig frokost satt 

alle lydig på plass i bussen klar for tur til 

Festningskaien. Der hadde vi avtale med  

Norsk Veteranskipslags klubb for 

omvisning. Leder i foreningen Laila 

Andresen sto på kaia og tok imot oss. 
Først fikk vi litt generell informasjon om 

Veteranskipslaget og så ble vi delt inn i 3 

grupper og fikk en fantastisk omvisning på 

Børøysund og Styrbjørn av gode hjelpere i 

laget samt vår egen Lars Hille. Etter 

omvisningen ble vi innvitert inn i 

klubblokalene deres på kaia der vi ble 

servert herlig fiskesuppe og fikk forsyne 

oss av et velsmakende koldtbord.Vi riktig 

koste oss mens Laila informerte videre om 

planer og problemer klubben har i forhold 

til å bevare det unike miljøet de har skapt i 

 
Kjartan Meyer mater sultne BVKere 

 

 

 
Laila Andresen tar imot på kaia. 
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dette området. Richard Riim takket på 

vegne av BVK for en fin mottakelse og 

omvisning og overrakte 2 flasker vin og 

BVK krus til Laila og omviserne. Deretter 

sette vi kursen hjemover med noen 

røykepauser med beinstrekk og veskepåfyll 

underveis.I Lærdal kom det 2 biler med 

gammelbil på tilhengeren inn på 

rasteplassen og gutta stimet ivrig til for å 

studere prosjektene. En av førerne var på 

vei for å bosette seg i Bergen så der får nok 

BVK et nytt medlem tenker jeg. 

Turdeltakerne vil takke turarrangør og 

sjåfør Richard Riim for fin kjøring og et 

fint opplegg for årets BVK tur til 

Ekebergmarkedet. 

 

Nye medlemmer: Denne måneden vil 

vi ønske Hans Gunnar Våge, Iver 

Frydenlund, Olav A Aarvold, Cato 

Rasmussen, Sverre Lindøe og Helge 

Hansen velkommen som medlemmer i 

BVK. Følg med i medlemsbladet og meld 

deg på treff og arrangement fremover. På 

denne måten kommer du lett i kontakt med 

andre medlemmer. 

 

Annonser :1) Snutebuss. R-5755, 

Volvo 1952-modell. Vet du noe om denne 

bussen så ta kontakt med.. 

Jostein Knutsen Tlf: 90767318 

 

2 ) Har noen en svart 1960-1963 Opel 

Kapitän til salgs Ring. 

Jostein Knutsen Tlf: 90767318. 

 

Ryktebørsen : Sekretæren beklager at 

hun er alt for  tett .Et av medlemmene kan 

ikke tilgi henne for det. De fleste har vel 

allerede fått med seg at Tore Hovland har 

kjøpt en nydelig Buick 1939 mod til 

Bergen… 

 

MGB GT Jubilee 1975 nodell: 

 

Marianne Løtvedt og Leif Inge Larsen har 

kjøpt seg ny bil. En MGB GT Jubilee 1975 

modell. Bilen er som dere ser en 

jubileumsmodell, og er kun laget i 751 

eksemplarer. Deres bil er nr 730. Det antas 

at det kun er 250 stk igjen av denne 

modellen, så den er ganske sjelden. 

Kjennetegnet ved jubileumsmodellen er 

gullstripen og gullfelger, og alle er grønne. 

Meget artig bil å se på og å kjøre. Det ble 

og kun levert som høyre ratter. 

 

60 og 50 år: Det er ikke alle forunt å 

fylle 60 og feire det med så mange 

mennesker. Roar Stig Jørgensen feiret sin 

60 års dag 17. mai i lag med gode BVK 

medlemmer ved å gå i prosesjonen Vi vil 

derfor ære han med bilde på førstesiden i 

Juni Rundskrivet.  

Levi Vatle fylte 50 år i mai og Per Fiksdal 

60 år i juni. Vigdis Sletten fyller også snart 

60 (juli) og vi vil benytte anledningen til å 

gratulere dere alle med dagene. 

 

 

 

 

 

 

 
Ivrige BVK’ere saumfarer en Anglia. 

 

 
MGB GT Jubilee 1975 mod 
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Harald Rafsol. 
Dette navnet er velkjent i bilmiljøet i 

Bergen, og da spesielt i veteranmiljøet. 

 

Han er jo en tusenkunster på veteranbiler 

og har vært en uvurderlig hjelper for 

mange av oss med div. problemer. Har vi 

diskutert noe på tirsdagskvelden på museet 

ender det som oftest med "snakk med 

Harald om dette, HAN løser det”. 

 

30 april var det slutt på verkstedet på 

Kronstad og lokalene var ryddet, og 51 års 

virke med biler, også av nyere dato ble 

avsluttet. De 2 siste bilene som var inne til 

sjekk var Harald sin (ikke Rafsol) men han 

som bor i slutten av Karl Johansgt. i Oslo 

reg. nr O-1 og min egen Ford F-1936. De 

sto side om side inne på verkstedet. Så 

hvilken av bilene som steg mest i verdi får 

nå vi se på senere. 

Harald ble flasket opp med biler av faren. 

Han hadde verksted i underetasjen av 

Schøttbygget (i dag Laksevåg senter) og 

ikke alle vet at det var der Viking 

redningstjeneste ble startet av far Rafsol. 

Begge Buickene har stått avertert på nettet 

en stund og er nå solgt. Den mørkegrå er 

solgt til en kjent av meg i Sarpsborg og den 

røde forblir i Bergen. Jeg kan garantere at 

begge blir godt vedlikeholdt av de nye 

eierne. Det er mange som har benyttet seg 

av Harald sine kunnskaper og på spørsmål 

fra meg om vi fortsatt kan gjøre det, svarte 

han ”Eg har telefon”, så han kommer til å 

bistå oss videre. Han har også tatt vare på 

mye av delene etter ryddingen, så er det 

noe BVK medlemmene trenger til bilene så 

ta en telefon til Harald først og spør om det 

finnes i hans utvalg. 

 

Vi er mange som takker deg Harald for all 

hjelp og service du har gitt, men selv om 

du trekker deg tilbake er du er neppe kvitt 

oss. Du vil alltid bli dradd inn når 

problemer oppstår med de gamle bilene 

våre. 

 

Per Fiksdal BVK. 

 

Veteranbuss.R-5755, Volvo 1952-

modell. 

Museumssenteret i Salhus har overtatt en  

Volvo L-249 snutebuss fra 1952 med 

karosseri fra Alfred Hartveit 

Karosserifabrikk. Bussen er egentlig en 

kombinert buss og godsbil fra Matre 

transport og har bl.a. vært brukt til å frakte 

varer fra Salhus trikotasjefabrikk.  

 

Opplysningene om bussen er til orientering 

for klubbens medlemmer og 

samtidig ment som en forespørsel om noen 

av medlemmene kan sitte på 

dokumentasjon og opplysninger. Vi er 

spesielt interessert i instruksjonsbok, 

smøreskjema og evnt. fotografier. Vi har 

vært i kontakt med Gunnar Hartveit 

for å spørre om leveransefoto, tegninger og 

lignende. All hjelp til dette og 

ev. interesse for hjelp til vedlikehold, 

ønskes velkommen av museet. Det er 

mulig å ta kontakt med undertegnede 

dersom noen har noe på hjertet angående 

 
Harald Rafsol med sin Buick (nå solgt) 

 

 
Volvo 1952 mod. R-5755 
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bussen, eller om de har en svart 1960-1963 

Opel Kapitän til salgs. 

 

Med vennlig hilsen Jostein Knutsen 

Tlf: 90767318 

 

Min Bilhistorie: Ført i penn av Jostein 

Knutsen. 

 

ASFALTNATTEN 

 

Det var på våren i det ”Orwelske” året 

1984, noen få år før bompengeringen og 

fotobokser la sin klamme hånd over byen. 

En mobiltelefon veide ca 15 kilo og kostet 

cirka en ”Mong”. SMS eller internett med 

chatting, var det ingen som hadde hørt om, 

men ungdommen fant frem til hverandre 

likevel. 

Det var kun en TV kanal og det var ikke 

særlig aktuelt for en 18 åring med fersk 

sertifikat som brant i lommen, å sitte 

sammen med foreldre å se på ”Husker du” 

med Odd Gryte og Ivar Ruste, en 

lørdagskveld.  

Nei, her skulle det ragges og samlestedet 

for gjengen var ”Per og Pål” gatekjøkken i 

Loddefjord, der Dolly Dimples ligger i 

dag. Den gangen gikk det i Hot Dog og 

Pommes Frites. Kebab hadde ingen hørt 

om og Pizza var enda ikke rukket bli 

vanlig ”husmannskost”.  

Kleskoden for ”unge herrer” i bilmiljøet 

fra den kanten av byen, bestod i dongeri 

bukse og dongerijakke med hvitt teddy fór, 

eller svart MC jakke med rødt for og 

påsydde stoffmerker, samt joggesko eller 

boots.  

Utenfor stod det Amazoner med teddy for, 

spoiler og ”laksetrapp”, Taunus og Cortina 

med brede kromfelger og ekstralys og en 

og annen Dart eller Valiant.  

 

I fellesgarasjen hjemme stod Impalaen, en 

1963 modell fire dørs sedan, lys blå med 

hvitt tak. Den ble innkjøpt høsten året før 

og var nesten i ferdiggjort stand etter tidens 

krav, med rød og hvitmalt motorrom og 

understell. ”Noe arbeid gjenstår” står det 

av og til i annonsene, så skilter og 

godkjenning var det verre med. I påvente 

av at Impalaen skulle bli klar til 

vårmønstringen på Ulvensletta, trengte vi 

noe annet å flytte oss rundt med. Kompisen 

sin mosegrønne Cortina med ”brune 

hjulbuer” stod ikke helt i stil med 

”konkurrentene” i oppjazza Amazoner, så 

da vi fikk nys om at ”blodperen” skulle 

selge Kapitänen, gikk turen til Gravdal. 

 

Per hadde antagelig fått tilnavnet 

”blodperen” av kompisene etter han hadde 

skadet seg stygt i en motorsykkelulykke. 

Han kom i alle fall ut i døren på krykker og 

gav oss nøklene til den svarte Opel’n. En 

1961 Kapitän, som det må sies hadde sett 

sine beste dager, men tøff, med en 

uimotståelig brutal sjarm. En forhistorie 

som representasjonsvogn og senere 

raggarbil, er en ikke helt ukjent skjebne for 

denne biltypen. 

 

Vi tok oss en liten prøvetur rundt kvartalet 

og kunne konstatere at det skrapte i 

girkassen når vi girte, bremsene dro skjevt 

og en ubestemmelig murrende lyd fra det 

ene bakhjulet varslet om at noe var på 

gang….. 

Opel’n var uimotståelig med 

glassfiberantenne og setetrekk med 

leopardmønster, så 2500 oppsparte kroner 

som var satt av til registreringsavgiften til 

Impalaen, ble overlevert mannen på 

krykker, og vi var klare for kvelden. 

 

En Beltek kassettspiller ble koblet sammen 

med en 6 volts omformer og kulehøyttalere 

i hattehyllen, som var trukket med hvitt 

teddy fór. Revehalen fra speilet i Impalaen 

ble festet med streng i toppen av 

glassfiberantennen på bakskjermen. 

Opel’n var registrert for seks og det 

manglet ikke på potensielle passasjerer, så 

godt nedsegen på bladfjærene, bar det av 

gårde til samlingsplassen ved 

gatekjøkkenet. I skumringen synes vi bilen 

så riktig fin ut der den stod og ruvet 

mellom Datsun og Kadett. 
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Pommes frites med ketchup og grillkrydder 

ble bestilt, for det var det billigste de 

hadde. Utenfor på gaten stoppet det en 

svart og hvit Volvo stasjonsvogn med noen 

store bokstaver på dørene…. En to meter 

høy skjeggete skikkelse i bevernylon med 

en merkelig hatt på hodet kom ut og 

begynte å kretse rundt den svarte Opel’n 

med revehale. 

 

Plutselig stod den merkelige skikkelsen 

inne på gatekjøkkenet og forlangte å ”veta 

kven so eige den svarte bilen utafor?” 

Kompisene gliste bredt mens jeg latet som 

ingenting, men det tok ikke skikkelsen i 

bevernylon mer enn et par sekunder å se 

seg ut en mistenkt.  

Mine tidligere bilinnehav hadde også 

tiltrukket seg en viss interesse fra ”firmaet” 

i de svarte og hvite Volvoene, men dette 

var jo over all forventning, Kapitanen 

hadde tydeligvis det som skulle til for å 

gjøre den til en torn i øyet på det etablerte 

samfunnet. 

 ”Da er DU, eg veit da er du”, kom det ut 

av skjegget på bevernylonkjeledressen, 

mens jeg prøvde å se overrasket ut. ”Slutt å 

tulla og kom igjen med vognkort og 

sertifikat, du kan ikkje kjøyra rondt i da 

greiena dar”, sa han på brei Sotra dialekt. 

Det ble kontroll av lys og dekk med 

beskjed om å kjøre rett hjem og parkere, 

enda ”alt” var i orden.   

Etter en slik beskjed hadde vi all den 

selvtilliten vi trengte og kjørte selvsagt rett 

til byen.  

Det ble softis på gamle kafé Facil, med 

innredning i smal halvstavpanel av edeltre, 

med respatexbord. Den ”originale 

innehaveren” (i flere betydninger av ordet), 

en eldre mann, stod enda bak disken i sin 

hvite kjøpmannsjakke med kulepenner i 

brystlommen, som om det skulle vært i 

1964. En flik av den gamle tiden som enda 

hang igjen. Jeg er sikker på at om vi hadde 

hørt ekstra godt etter, kanskje vi kunne 

hørt ekkoet av The Stringers eller Rytmic 

Six mellom veggene. 

Etterpå ble det film på Konsertpaleet; 

”Streets of fire”, het filmen med tittellåten; 

”Tonight is what it means to be young”, 

med Diane Lane, en ”hot babe” som ble 

kidnappet av ”the bad guy” i William 

Dafoes skikkelse og reddet av helten, spilt 

av Michal Pare´. Bilparken i filmen bestod 

av bla. 1949 Mercury og 1950 Studebaker, 

hvis jeg ikke husker feil.  

 

Etterpå var det ragging i bygatene, 

sekseren malte som en katt, men ventilene 

tikket litt på Opelvis og det skrapte litt når 

vi girte, men lyden fra bakhjulet druknet i 

musikken. Neil Young, ”Heart of Gold”, 

og Springsteens ”Downbound Train”, 

avløste gamle travere fra Creedence og 

Eagles.  Brosteinsgater og asfalt uten 

”hitlerjeksler” før omlegging og stengning 

av gater og torg. Torvalmenning og Ole 

Bulls plass lå enda åpen for ”motorbåren 

ungdom”, slik det var i den gamle gode 

tiden 20 år tidligere.   

 

Når vi var på hjemvei hadde den murrende 

lyden fra bakhjulet blitt en del av 

bakgrunnsstøyen, så det var ikke snakk om 

å slakke på farten i svingene.  

Nesten hjemme i svingen ved avkjørselen 

til Skålevik gikk det galt. 

 

En skjærende lyd, gnistregn og et hvin ble 

fulgt av røyk og lukt av svidd gummi fra 

venstre bakhjul. Vi trodde nesten hele bilen 

hadde revnet i to, men det var ”bare” 

hjullageret som ikke klarte mer og hadde 

sendt drivakslingen ut i hjulhuset, så hjulet 

skrapte mot den lave og morkne hjulbuen. 

 
Opel Kapitän med nn persona 
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Merkelig nok var det ingen synlige skader 

utover et punktert bakhjul og noen striper i 

hjulkapselen. Lukten av hypoidolje og 

svidd gummi rev i neseborene.  

 

Men der stod vi altså, midt i svingen og 

klarte så vidt å få trillet bilen inn på en 

liten grusplass ved en transformatorkiosk. 

En av passasjerene, en kjent 

Amazonentusiast, var snarrådig da han dro 

kjensel på en passerende brun Subaru som 

sakket på farten. Føreren var en 

klassekamerat av Amazonentusiasten fra 

billinjen på folkehøskulen på Frekhaug. 

Han var ”lørdagssjåfør” for eieren av den 

brune Subaruen og aksepterte oppdraget 

med å kjøre passasjerene fra havaristen 

hjem. Da passasjerene var vel hjemme og 

den brune Subaruen returnerte, gikk 

føreren til alt overmål med på å kjøre meg 

til en kjent Kapitänguru i Godvik for å 

spørre etter deler. (gjett hvem det var da…) 

(Var det Bård Sørheim? Red.) 

Det viste seg at årsaken til at føreren av 

den brune Subaruen hadde slakket på 

farten da han så oss, var at han led av 

samme sykdom; en sterk dragning mot 

gammalt jern, også kalt ”bilentusiasme”. 

Hjemme i garasjen hadde han edle 

årganger av Chevrolet og hans Rambler 

Rebel 1968 modell var lakkert og snart klar 

for registrering. I motsetning til meg hadde 

han ikke brukt registeringspengene på enda 

en bil, men valgt å være sjåfør for andre 

denne fine vårnatten. Vi snakket om å få 

bilene klare til Ulventreffet og det skulle 

vise seg at vi hadde så pass mye til felles at 

vi fortsatt har jevnlig kontakt. 

 

Kapitänguruen som fikk kveldsbesøk er 

også BVKer, hadde tydeligvis en viss 

sympati for situasjonen. Han lånte, 

antagelig mot bedre vitende ut en 

stikkaksel med hjullager fra sitt rikholdige 

lager, som jeg må innrømme at han 

dessverre aldri fikk tilbake. Beklager Bård, 

det gikk litt fort i svingene på den tiden, på 

mer enn en måte. Får håpe jeg har lært ett 

og annet på de 23 årene som har gått. 

 

Natten var begynt å gli over i grålysning da 

Kapitänen stod oppjekket langs veien med 

bremsetrommelen liggende på grusen og 

stikkakslingen ute. Da vi var klar med 

reparasjonen og holdt på å fiske frem 

reservehjulet fra kofferten, kom det tilsyne 

en viss svart og hvit Volvo fra 

morgendisen i Loddefjordsbakken. Hvem 

andre var det enn skjegget i 

bevernylonkjeledress. ”Kaa saaa eg!? No 

kan du berre stå dar!” brølte skjegget, ristet 

på hodet med den rare hatten og kjørte 

videre.  

 

Når ”asfaltnatten” gled over i en fin 

søndagsmorgen rullet vi rolig hjemover for 

egen maskin, trøtte etter en lang og 

begivenhetsrik kveld og natt. Ettersom 

opplevelsene har festet seg i 

lagtidshukommelsen, må det vel ha vært en 

sjelsettende opplevelse for en 18 åring.  

 

Kapitänen endte via omveier opp hos 

sjåføren av den brune Subaruen en natt for 

23 år siden. Han er også er aktiv medlem 

av BVK og får herved en stafettpinn i 

fanget. 

 

Beretningen er ”fritt etter hukommelsen” 

så feil kan forekomme og eventuelle 

likheter med nålevende personer er nok 

ikke tilfeldig, men det er derimot bildene 

som er hentet fra www.cruisers.se  

 

Jostein Knutsen 

 
Opel’n på cruising 
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Tur med barn fra barneklinikken: 

Søndag 27.05.07 stilte nypolerte 

veteranbiler opp på parkeringsplassen ved 

Barneklinikken på Haukeland. Det var Per 

Fiksdal medlem i Bergen Veteranvogn 

Klubb som var primus motor for dette 

arrangementet. Vi hentet barn og foresatte 

på Barneklinikken i 12.00 tiden. 22 biler 

og over 60 personer, med stort og smått. 

De som var helt avhengig av rullestol ble 

transportert i egen bil, og noen tok seg 

frem til Prinsesse Ragnhild på egen hand. 

For her fikk både foreldre og søsken være 

med.  

Vi kjørte parade gjennom byen. Ned 

Kalfaret, rundt Politihuset, over Torget og 

opp til Fløyen. Videre ned ved 

Mariakirken, inn Bryggen og over Torget. 

Opp ved Muren og ut på Nøstet der vi 

slapp passasjerene av ved 

Hurtigruteterminalen der Prinsesse 

Ragnhild nettopp var lagt til kai. Bilene ble 

kjørt bort til Dokkeskjærskaien og parkert 

og førerne fra BVK ruslet bort til båten og 

opp i innsjekkingen der barn og familie satt 

og ventet. Vi ble snart sjekket inn og ble 

vist opp til dekk 9 der vi fikk is, brus og 

kaffe ute på fordekket i fin mai sol. Vi ble 

ønsket velkommen om bord over 

høyttalerne av skipets Kaptein og båten tok 

en runde ut på fjorden ved Sandviken før 

den snudde og kjørte inn til kai på Dokken. 

Barn og familie fikk omvisning på broen 

og ble etterpå invitert ned i nattklubben på 

dekk 4 der det ble kjørt full underholdning 

med band og danseshow. Barn og foreldre 

fikk utfolde seg på dansegolvet og ble 

servert pølser i brød, pommefrittes med 

pølse, boller, brus, og kaffe. De fikk 

kokkeluer og solskjerm på hodene og 

danserne gikk rundt med bilder og skrev 

autografer.    

Per Fiksdal takket alle involverte for at de 

tok dette så sporty og stilte opp. De som 

hadde ledet opplegget, fikk overrakt et 

BVK krus hver. Alle har vært så velvillig 

 
Johnny koser seg og får autograf av danser 

 

 
Barn og foreldre får servering 

 

 
Storesøster passer lillesøster 

 

 
Stornes, Ugulen og Bruvoll sine Merc’er klar 

for tur 
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for å få til dette, fra Bergen Havnevesen til 

rederiet og de ansatte på båten. Ideen om å 

dra på cruise med Prinsesse Ragnhild ble 

sådd under fjorårets tur. Da utbrøt plutselig 

en av ungene i bilen: ”Oi! Det var en flott 

båt”. Det var Prinsesse Ragnhild vi så 

legge til kai. Den tanken ville Per ikke gi 

slipp på og slik begynte ideen å ta form. 

Marthe Holmgard ved Barneklinikken fikk 

overrakt gavesjekker fra representanter for 

billettkontorene til Tide Sjø og Fjord1. I 

tillegg hadde 300 av mannskapet på 

Prinsesse Ragnhild samlet inn penger. 

Kjøkkenet kom med en konvolutt og 

skipperen med en. Til sammen kom det inn 

ca kr. 51.000,-  

”Det er helt utrolig at vi har fått så mye 

penger vi kan bruke på barna”, sa 

Holmgard.  

Etter at underholdningen og opplegget var 

ferdig tok vi oss ut på kaia igjen og 

BVKerne skysset barna opp til klinikken 

igjen. En liten pjokk oppsummerte dagen 

slik: ”Ka e klokken? Kvart over 4? Oi da 

har det gått 4 timer som jeg ikke vet hvor 

er blitt av. Det har vært så gøy!.”  

Styret i BVK takker Per Fiksdal og 

medhjelper Richard Riim for å ha jobbet 

frem et fint arrangement som barn og 

foresatte var veldig takknemlige for. 

 

Redaktøren (Sekretæren): Livet er 

herlig dere. Cruise rundt i gammelbil, 

kjenne duften av vår og 

høre fuglesang. Slik 

koser jeg meg i min lille 

åpne toseter. Jeg må 

takke alle som sender 

meg positive 

tilbakemeldinger på BVK Rundskrivet. Jeg 

bruker mye av fritiden min på dette og det 

gir god inspirasjon når dere setter pris på 

det jeg gjør. Beklageligvis blir ikke skrivet 

slik som sekretæren utformer det. Bilder og 

tekst forskyver seg når det går innom pc’n 

til trykkeriet. Dette er et problem vi må 

finne ut av og ordne opp i for dette ergrer 

sekretæren og sikkert dere også. Jeg savner 

innspill til Rundskrivet. Har du en 

bilopplevelse du vil formidle eller bilder 

du vil ha på trykk så ta kontakt. 

Dette blir siste skriv før sommeren og 

BVK styret vil ønske dere alle en riktig 

 
 

 
Per Fiksdal takker Marthe Holmgard 

 

 
Farog barn koser segi Gunnar.Skårs Ford 

 

 
Glade barn får dansepremie 
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God Sommer. Kos dere og nyt ferien med familie og gode venner.
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Returadresse: 

Bergen Veteranvogn – Klubb 

Postboks 929 sentrum 

5808 BERGEN 

 
 

Ymer og Vigdis Sletten 17. mai 2005 


