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Formannen har ordet 
Først av alt vil jeg gratulere medlemmene med et ny� blad. 

Vi gjør nå det samme som mange av våre «kollegiale» klub-

ber gjør, nemlig å gi ut en fin trykksak fire ganger i året. 

Ref. f.eks. «Spilehjulet» &l Gammelbilens Venner i Stavang-

er. Ellers så står nå vårsesongen for dør, og vi må begynne 

å børste støv av våre doninger, eller få de skrudd sammen 

så de er klare for våre ak&viteter. 

Apropos det å skru sammen, Kongebilen, O-11 Lincoln’en 

vår har få� innmontert automatkassen igjen og det ser ut &l å virke flo�. Den er 

også bli� EU godkjent og har få� u2ørt andre små reparasjoner. Den skal også få 

nye dekk i løpet av sesongen som kommer. Vi takker Automatgir Cato Ystrøm i 

Halden for overhalingen av automatkassen, og Arnesen Auto for ut- og innmonte-

ring samt diverse reparasjoner og EU godkjenning. Så må vi spesielt takke for 

hjelp med nye deler fra vårt yngste medlem i klubben, Carl Henrik Harbitz-

Rasmussen, som tok disse med seg hjem da han var på en liten vinterferie i USA. 

I skrivende stund kan jeg bare håpe at Generalforsamlingen gikk fint. Her og nå så 

kan jeg ikke se noen skjær i sjøen, men man vet jo aldri… i så fall får det bli et de-

man& i neste blad. På forhånd takker vi for fremmøtet og takker spesielt ordsty-

rer Eric Rundhovde og valgkomiteen som styrte oss trygt gjennom seansen, reg-

ner vi med. 

Ellers har vi så vidt begynt en oppgradering av standen vår på BTM. Vi håper blant 

annet å kunne opplyse publikum mer om hva som befinner seg på vår stand. Vi 

tenker da på mange av de mekaniske &ngene som er der som pyntegjenstander. 

Det kan hende det blir nødvendig med noen dugnader her for å få li� mer 

«schwung» på &ngene! 

Kos dere med bladet og husk å sjekke terminlisten både i bladet og den all&d opp-

daterte listen på websidene, som også snart får ny klesdrakt. 

Hilsen Rune 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvis du oppgir at du vil stø�e Bergen Veteranvogn Klubb 

neste gang du &pper, Lo�o, fotball etc, så vil BVK få stø�e 

fra Grasrotandelen. Og best av alt: Det koster ikke deg noe 

ekstra! 

Styret i BVK for perioden 

mars 2017—mars 2018 

Formann:  
Rune Prestegard 
Mob: 94897835 
rune@prestegard.com 
 
Nes1ormann:  
Richard A. Riim 
Mob: 90175022 
richard@riim.no 
 
Kasserer:  
Terje Mjelde 
Mob: 95702595 
temjelde@online.no 
 
Sekretær:  
Lars Olav Lo8hus 
Mob: 47611283 
laoll@online.no 
 
Styremedlemmer:  
Geir Mehl 
Mob: 93468422 

geir.fysio@hotmail.com 
 

Arve Moen 
Mob: 90840442 

armoen@online.no 
 
Varamedlemmer:  
Aarid Liland Olsen 
Mob: 94136128 

aarido@online.no 
 
Per Åge Hesjedal 
Mob: 90930864 

pe-aah@online.no 
 

Kjell Toklum 
Mob: 40411640 

K-toklum@online.no 
 
BVK på ne�et: 
www.bvkn.no 
Vi er også på Facebook. 
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Utgiver: 

Bergen Veteranvogn Klubb 
Postboks 929 sentrum 
5808 Bergen 

Magasinet Stabbesteinen: 

Redaksjon: 

Lars Olav LoJhus 

E-mail: laoll@online.no Tlf. 476 11 283 

Carl August Harbitz-Rasmussen 

E-mail: pilotcarl@gmail.com Tlf. 913 85 830 
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Trykk: Allkopi 

Redaksjonens spalte 
Velkommen til andre runde med et, forhåpentligvis, skikkelig klubblad for BVK. 

Denne gangen håper vi at det kan bli en fast ordning, selv om vi i styret vedtok 

dette som en ett-årig prøveordning fra og med mars 2018. Forrige gang tok vi 

nok litt vann over hodet med at vi for det første lagde en litt for flott og dyr 

trykksak, og for det andre så kjørte vi jo rundskrivet Stabbesteinen parallelt. 

Det medførte nesten doble kostnader og dobbelt arbeid for redaksjonen, så vi 

innså at det ikke gikk. Nå har det gått noen år, og vi har både oppegående web-

sider, facebook gruppe og en SMS tjeneste, så vi ser ingen hensikt i å sende ut 

månedlige møteinnkallinger. Vi ønsker i stedet å bruke de samme pengene på å 

gi medlemmene et bedre blad, men med færre utgaver. Vi satser på å få ut fire 

utgaver hvert år. 

Redaksjonsmedlemmene ser du navnet på over denne spalten. Vi håper på å få 

flere til å være med i redaksjonen, så hvis du kunne tenke deg å være med på 

dette så er det bare å ta kontakt med en av de over. Ellers ønsker vi oss også 

såkalte «tilfeldige» skribenter som bidrar med stoff én eller flere ganger i året, 

eller bare den ene gangen du hadde noe du ville dele med andre. Vi ønsker 

også gjerne tips om reportasjer vi burde lage. Eller om ting dere lurer på som vi 

kanskje kan finne ut av. 

Ellers så vil alle referater fra medlemsmøter, treff, generalforsamling o.l. kom-

me her i bladet. Det eneste unntaket som kanskje må sendes som eget skriv er 

årsmelding og regnskap før generalforsamlingen, hvis det ikke passer inn med 

trykketiden til bladet. I år var det i alle fall ikke mulig å samkjøre dette. 

En siste ting vi kunne ønske oss er om du som medlem skriver noen ord om ett 

eller flere av dine veterankjøretøy og da ønsker vi selvsagt også bilde av det. 

Det må vi nesten få digitalt, men hvis du ikke har det eller kan få gjort det, så 

ikke la det stoppe deg. Da sender du bare teksten til undertegnede og noterer 

at du ikke har foto. Så tar vi kontakt med deg og vil prøve å få tatt et fint bilde 

av ditt kjøretøy. Sender du tekst via email så bruker du laoll@online.no. Sender 

du i posten så bruker du: Lars Olav Lofthus, Janaveien 209, 5179 Godvik. 

Får vi i gang dette så vil vi lage en fast ensides spalte som vi kaller for ”Mitt 

kjøretøy”. Og ikke vær beskjeden. Alle typer veterankjøretøy er interessant fra 

Benz sitt første...husker ikke året… og til og med 1988 modeller.  

Da er det bare å håpe at bladet faller i smak  For oss er det bare å starte på 

neste. 

Lars Olav LoJhus 

Innhold: 

Side 2: Formannen har ordet 

Side 3: Fra redaksjonen 

Side 4: Medlemsmøte 9. januar 2018 

Side 6: Minneord 

Side 7: Terminliste 

Side 9: Medlemsmøte 13. februar 2018 

Side 11: Garasjebesøk 

Side 15: BVK rekvisi�er 

Side 16: Vestlandstreffet 2018 

Side 18: På andre siden - New Zealand 

Side 25: Noe å kikke på i Danmark 

 

På forsiden: 

Kongebilene er egentlig i dvale på denne 

&den, men vi har nå drevet og ”vekket” O-11 

jevnlig pga automatkasse overhaling og da vi 

tok bilder var det for å sende inn sammen 

med søknad om &lskudd &l vedlikehold av 

kjøretøyene hos bl.a. Hordaland Fylkeskom-

mune. 

Annonsepriser Magasinet Stabbesteinen: 

1/3 side 4 utgaver : kr. 6.000,- 
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Denne &rsdagskvelden 
hadde vi invitert Skogsvåg 
Auto &l å komme og pre-
sentere produktet FLUID 
FILM som er understells-
masse laget av bl.a. saue-
fe�. Flere i klubben har 
få� de�e på sine bruksbi-
ler og flere var nok inter-
essert i hvordan de�e 
eventuelt kan brukes på 
hobbybilen. Vi må vel er-
kjenne at vi ikke bor i den 
landsdelen som all&d har 
tørre fine somre. Så skal vi 
kunne beny�e våre kleno-
dier på de arrangemente-
ne vi ønsker å være med 
på så må vi vel nesten 
besky�e de på et vis, selv 
om en del av oss ikke er så 
glad for sånt ”griseri” un-
der bilen. Men av alt 
griseri man kan pu�e un-
der og inni hulrom på kjøretøyet så er vel de�e kanskje det 
beste av alle onder. Uanse�, daglig leder, Harald Anfin 
Ekren ved Skogsvåg Auto på Skogsvåg på Sotra, hadde ta� 
turen inn &l oss for å presentere produktet og behandling-
en som de gjennomfører.  
Ekren begynte med å ta oss med ut i trikkehallen, der han 
og hans assistent, som vel var hans kone?, hadde rigget &l 
en bil som de hadde behandlet for 36.000 km siden. Bilen 
var rygget opp på to ramper og det var lagt et speil under 
så man kunne se under (se foto under her). Fortsa� var det 
mye igjen av behandlingen  og man kunne også se at biler i 
dag blir utsa� for så mye salt i vinterhalvåret at det er opp-
hengsdeler, bremser og eksosanlegg som virkelig får lide. 
Allerede ute i hallen begynte spørsmål fra ivrige  møtedelt-
akere å komme, så vi beslu�et å avsku�e den utrolig kalde 
seansen og fly�e inn. Pga. oppvarming av et materialrom 
innerst i hallen, så står det ikke mindre enn tre varmepum-

per med utedelen inn i hallen, så det er nesten 
som et kjølelager der. Vel inne igjen fortsa�e 
Ekren å presentere de forskjellige produktene og 
han fortalte om virkemåte. Det vik&gste, kanskje, 
med Fluid Film var at den på rustne overflater 
infiltrerer rus2lakene og stopper dermed den 
videre utviklingen. Stoffet kryper også inn&l 15 
cm videre fra der det ble sprøytet på. En annen 
sak for oss som driver med gamle biler er at det 
er ikke brennbart. Alle som har sveist li� vet at 
hvis det er tectyl el.l. på en bil så brenner det 
som en fakkel med en gang sveisen startes. For 
oss som ikke ønsker hele bilen ”klint” inn under, 
så anbefalte Ekren at vi tok kontakt med dem og 
så inspiserer han bilen sammen med eier, og 
man blir enige om hvor det skal behandles. Han 
anbefalte alle å i alle fall få behandlet hulromme-
ne, da disse stadig blir utsa� for vann, og det vil 
all&d bli rustdannelser som vokser &l store flak, 
som så faller av og legger seg nedi hulrommet, 

Medlemsmøte 9. januar - Skogsvåg Auto 
Tekst: Lars Olav LoJhus. Foto: Per Åge Hesjedal 
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som da igjen blir en fuk&g mas-
se neste gang det blir vå�, og 
prosessen blir bare verre og 
verre. Får man Fluid Film inn 
dit så vil de�e stoppe. 
E�er presentasjonen ble det 
mye spørsmål og vi må�e &l 
slu� se�e strek. Men de�e var 
tydelig et tema som engasjerte 
folk, og det er bra. Formannen 
overrakte så et krus &l Ekren og 
takket ham for en fin presenta-
sjon. Resten av kvelden gikk 
med &l prat og ganske mange 
kjøpte med seg noen av pro-
duktene  de hadde med seg. 
Ved 21-&den begynte lokalet å 
tømmes og vi kunne konstatere 
at vi var godt i gang med BVK-
året 2018.  
Følg med videre for andre kjek-

ke opplevelser både på medlemsmøter og våre andre arrange-
menter. Se vår 
webside 
www.bvkn.no for 
terminliste. Der står 
både medlemsmø-
ter og andre ar-
rangementer opp-
listet. Denne listen 
finner du også an-
net sted i de�e 
bladet. 
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Minneord - Kjell Rød  
 
Det var med stor sorg og fortvilelse vi mo�ok budskapet fredag 16. februar 2018 om at vårt kjæ-
re BVK medlem Kjell Rød plutselig hadde gå� bort. 
En trist nyhet som fremdeles ikke helt har gå� opp for oss. På en måte venter vi at han skal kom-
me inn døren på Lygar'en smilende og blid som all&d. 
Da vi deler samme fornavn og har nesten samme e�ernavn så sa� smilet løst første gang vi in-
troduserte oss for hverandre og vi fikk umiddelbart en god kontakt. Vi lærte hverandre å kjenne 
opp gjennom årene i klubben men jeg fikk et spesielt godt vennskap &l Kjell da han var i styret 
hvor jeg den gang var formann. 
Han var all&d &l å stole på, rolig, avbalansert og all&d med et glimt i øyet. Vi lærte ham å kjenne 
som en person med mye kunnskap om alt fra reparasjoner av veterankjøretøy, helst de eldste 
hvor han hadde en flo� '31 Chevrolet selv, &l bygging av hy�er både på Krokeide og i Bavallen 
hvor han elsket alpin med hy�en midt i løypen. Kjell var all&d engasjert i klubbens gjøremål og 
det aldri nei i hans munn ved spørsmål om hjelp og deltagelse i ak&viteter. 
I forbindelse med 'styregrillingen' sommeren 2012 hos formannen det året ble også hans kone 
Torill invitert sammen med de andre sine partnere. Hun ble fort kjent med alle oss andre og vi 
se�er så stor pris på henne. 
Torill og Kjell var med på turen &l Fjordsteam i Florø i hans nyinnkjøpte svarte lave Masera& og 
han elsket lyden fra den i alle tunneler vi kjørte gjennom. Og vi må ikke glemme deltagelsen på 
Vossarudl'n sist for 2 år siden. 
Kjell var også en ak&v deltager i garasjegjengen i Fagerdalen med andre BVK'ere hvor han hadde 
sine biler og et miljø han sa� stor pris på. 
De som var i den meget gripende bise�elsen &l Kjell fikk høre om en snill, omtenksom, hjelpsom ektemann, far, svigerfar, morfar/farfar og et 
BVK medlem ne�opp slik vi har opplevd Kjell gjennom disse årene. 
Vi vet at det ikke er så enkelt når den med hovedinteressen for gammelbil faller fra, men vi håper at Torill vil fortse�e å være med oss i klubben 
hvor vi kan glede oss sammen over alle minnene vi hadde med Kjell. 
 
Vi lyser fred over minne &l Kjell Rød. 
 
På vegne av BVK 
Kjell Røen 

Kjell og Torill 

Johnny Sætre �l minne 

30.03.1953 – 18.02.2018  

En sann entusiast har gå� bort! Johnny Sætre var teknisk interessert helt fra gu�edagene. Han 
vokste opp på Sætre i Mathopen og var vel alene om å ha tråsykkel med dempergaffel ta� fra 
en Tempo Handy moped. Allerede som a�enåring ble hans første veteranbil, en 1933 modell 
Chevrolet innkjøpt og typisk Johnny så står den fremdeles i garasjen i Hilleren. Johnny var &dlig 
medlem av Norsk Veteranvogn klubb avd. Bergen som var opera&v på 1970 tallet. I 1980 ble 
Bergen Veteranvogn - Klubb s&Jet og Johnny var en av 16 fremmø�e på s&Jelsesmøtet. Han 
ble raskt en sentral person i klubben. Styreverv, redaktør, revisor, og et oppkomme av rekvisita 
er bare noe av det Johnny vil bli husket for. Johnny var en samler, men også en systema&ker, 
han hadde en egen evne &l å sanse hva som var verdt å ta vare på, og han tok godt vare på det, 
han var all&d villig &l å låne ut eller overdra &ng &l dem som trengte det. 
I BVKs &dlige periode var Johnny med på alt, turer både inn og utenlands, han bidro på mange 
vis og det var all&d la�er og halloi rundt han. Han storkoste seg når vi hadde uts&llinger og det 
var Nordsteam og lignende, da var han i si� ess og hadde all&d med seg mye mere enn bare 
kjøretøyene. Velvillig demonstrerte han spilledåser, grammofoner og andre tekniske rariteter. 
Musikk og lyd var en stor del av Johnnys liv. Han hadde en formidabel platesamling og var selv 
en dyk&g musiker. Jukebox, sveivegrammofon, trekkspill og piano i stuen var en selvfølge, og alt 
ble brukt. 
Dessverre slet Johnny mer og mer med sviktende helse, og de siste årene ble aksjonsradiusen betydelig redusert, men han var all&d engasjert og 
interessert i hva som beveget seg i miljøet vårt. Johnny bare elsket å få besøk. Hans og Signes hjem var all&d åpent, og det passet all&d. Han 
hadde all&d noe ny� og spennende å vise frem, og var man usikker på noe så var han en god sparring partner. Absolu� alle tema kunne diskute-
res og han hadde fornuJige meninger om det meste. Ikke minst husket Johnny hva som hadde skjedd og hva som hadde bli� gjort &dligere, og 
det var en god stø�e for driJen av klubben e�erhvert som årene har gå�. 
Nå har Johnny få� fred fra sin plagede kropp og han e�erlater seg et stort tomrom. Han e�erlater seg også uendelig mange gode og ikke minst 
morsomme minner. Våre Tanker går &l hans kone Signe, to barn og to barnebarn.  
Vi føler med dem i savnet, og lyser fred over Johnnys minne. En god kamerat. 

 
På vegne av BVK 
Richard A. Riim 

Johnny i kjent positur fra et av hans 

mange kjøreoppdrag. 
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TERMINLISTE 2018 

 

De�e er en foreløpig liste. Det kan skje forandringer i 
løpet av året. Ting kan bli fly�et, gå ut eller &lkomme. 
Hver gang listen presenteres skriJlig vil den bli oppda-
tert &l dato den er skrevet. Noen arrangement kan altså 
være passert. Følg med på vår webside for en all&d opp-
datert liste: www.bvkn.no 

Styremøter er sa� &l: 14.03, 25.04, 23.05, 20.06, 22.08, 

19.09, 25.10, 21.11 og 19.12. 

Medlemmer kan all&d be styret ta opp &ng de ønsker 

belyst. 

♦ 20.03: Åpent Hus (”Lygarmøte”) 

♦ 21-25.03: Tysklandstur. Se Stabbesteinen desem-
ber 2017 

♦ 27.03: IKKE Lygarmøte: Påske. 

♦ 03.04: Åpent Hus (”Lygarmøte”) 

♦ 05.04: Pensjonis�reff BTM kl 12.00 

♦ 10.04: Medlemsmøte: ”I grenseland” v/Rolf H. 
Larsen 

♦ 17.04: Åpent Hus (”Lygarmøte”) 

♦ 19.04: Pensjonis�reff BTM kl 12.00 

♦ 21.04: Ulvenmarkedet: Ikke BVK arr. 

♦ 24.04: Åpent Hus (”Lygarmøte”) 

♦ 03.05: Pensjonis�reff BTM kl 12.00 

♦ 05.05: Ekeberg: Mulig tur. 
Medlemsmøte mai utgår pga mange ak&viteter. 

♦ 08.05: Åpent Hus (”Lygarmøte”) 

♦ 10.05: Vårmønstring MKiB 

♦ 15.05: Bensinstasjonen i Lars Hillesgt. er 90 år. 
Program ukjent så langt. 

♦ 17.05: 17. mai feiring, biler og folk i prosesjonen 
samt arrangement i e�erkant. 

♦ 22.05: Åpent Hus (”Lygarmøte”) 

♦ 24.05: Pensjonis�reff BTM kl 12.00 

♦ 26.05: Vossa Rudl’n: Ikke BVK arr. men evnt. felles 
kjøring dit. 

♦ 29.05: Åpent Hus (”Lygarmøte”) 

♦ 03.06: Damsgårdsdagene. 

♦ 05.06: Åpent Hus (”Lygarmøte”) 

♦ 06.06: Nasjonal Motordag: Onsdag i år. Program 
ikke fastsa�. 

♦ 07.06: Pensjonis�reff BTM kl 12.00 

♦ 10.06: Kjøring Barneklinikken. Ak&viteter på BTM. 

♦ 12.06: Medlemsmøte: Program ikke fastsa�. 

♦ 15-17.06: Norgesløpet i Skien. Ikke BVK arrange-
ment. 

♦ 19.06: Åpent Hus (”Lygarmøte”) 

♦ 21.06: Pensjonis�reff BTM kl 12.00 

♦ 26.06: Åpent Hus (”Lygarmøte”) 

♦ 03.07: Grillparty hos Svein Opheim 

♦ 05.07: Pensjonis�reff BTM kl 12.00 

♦ 10.07: Åpent Hus (”Lygarmøte”) 

♦ 14.07: Tysnesfest: BVK skal delta mer ak&vt. 

♦ 17.07: Åpent Hus (”Lygarmøte”) 

♦ 19.07: Pensjonis�reff BTM kl 12.00 

♦ 24.07: Åpent Hus (”Lygarmøte”) 

♦ 31.07: Åpent Hus (”Lygarmøte”) 

♦ 01-05.08: Fjordsteam 2018. Her blir det sterk BVK 
deltakelse. 

♦ 07.08: Åpent Hus (”Lygarmøte”) 

♦ 09.08: Pensjonis�reff BTM kl 12.00 

♦ 11.08: Vestlandstreffet i Stavanger. Ikke BVK arr. 
men muligens felleskjøring. 

♦ 14.08: Tur &l Antons Kulturhistoriske Senter 

♦ 21.08: Åpent Hus (”Lygarmøte”) 

♦ 23.08: Pensjonis�reff BTM kl 12.00 

♦ 26.08: Stend Stasjon. Tider ikke opplyst ennå. 

♦ 28.08: Åpent Hus (”Lygarmøte”) 

♦ 04.09: Åpent Hus (”Lygarmøte”) 

♦ 06.09: Pensjonis�reff BTM kl 12.00 

♦ 11.09 : Medlemsmøte: Program ikke fastsa�. 

♦ 18.09: Åpent Hus (”Lygarmøte”) 

♦ 20.09: Pensjonis�reff BTM kl 12.00 

♦ 25.09: Åpent Hus (”Lygarmøte”) 

♦ 02.10: Åpent Hus (”Lygarmøte”) 

♦ 04.10: Pensjonis�reff BTM kl 12.00 

♦ 09.10: Medlemsmøte: Program ikke fastsa�. 

♦ 16.10: Åpent Hus (”Lygarmøte”) 

♦ 18.10: Pensjonis�reff BTM kl 12.00 

♦ 23.10: Åpent Hus (”Lygarmøte”) 

♦ 30.10: Åpent Hus (”Lygarmøte”) 
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♦ 01.11: Pensjonis�reff BTM kl 12.00 

♦ 06.11: Åpent Hus (”Lygarmøte”) 

♦ 13.11: Medlemsmøte: Program ikke fastsa�. 

♦ 15.11: Pensjonis�reff BTM kl 12.00 

♦ 20.11: Åpent Hus (”Lygarmøte”) 

♦ 27.11: Åpent Hus (”Lygarmøte”) 

♦ 29.11: Pensjonis�reff BTM kl 12.00 

♦ 01.12: Julebord Kommandantboligen 

♦ 04.12: Åpent Hus (”Lygarmøte”) 

♦ 11.12: Julemøte: Kaféen BTM. 

♦ 13.12: Pensjonis�reff BTM kl 12.00 

♦ 18.12: Åpent Hus (”Lygarmøte”) 

♦ 25.12. og 01.01: Stengt. Ikke lygarmøter. 

Pensjonis�reffene kan bli fly�et andre steder. De�e vil i 
så fall bli varslet. Lygarmøter i kjøreperioden kan også bli 
andre steder enn BTM. 
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Tekst: L.O. LoJhus – Foto: P.Å. Hesjedal 

Jo Gjerstad holdt et svært godt, morsomt og engasjerende fore-

drag om Fløibanen og dens &lblivelse og historie. Ja, mange gikk 

så langt &l å si at det nok må ha vært kanskje det beste foredra-

get vi har ha� i klubben. Å gjengi alt lar seg ikke gjøre, men vi 

prøver å gjengi noen av hovedpunktene. 

Gjerstad startet med å fortelle at feiringen av 100 års dagen for 

Fløibanen opplevde mye av det samme været som man hadde 

på åpningsdagen for 100 år siden. Snø, uvær og is og folk som 

gikk på trynet og i det hele ta�. 

Gjerstad har nå, sammen med to andre, skrevet en bok som 

heter «Fløibanen – et bergensk ikon». Det er en 250 siders bok 

med beskrivelse av Skandinavias eneste funicularbane 

av denne typen. 

Alle i Bergen har et forhold &l Fløibanen. I dag tar vi vel 

banen mye som en selvfølge. Hvis man derimot tenker 

over den, så vil man kanskje begynne å tenke: «Når og 

hvorfor begynte de�e»? Gjerstad så det på en måte 

som sin jobb å forklare de�e for folk. Det er en grunn 

for at Fløibanen ble bygget. Han viste et bilde av Bergen 

fra rundt 1890, og der var det da ingen Fløibane. Men 

Bergen vokser veldig på denne &den. Som han humoris-

&sk beskrev: «Strilene veltet inn over oss»! Det er spesi-

elt to årsaker &l de�e: 1. Den industrielle revolusjonen 

er kommet, vi har få� dampskip og dampmaskinen som 

revolusjonerer hele samfunnet. Byen vokser og det er 

arbeidsplasser &l alle. 2.  Man har få� spedbarnsdøde-

ligheten under kontroll. I 1820 dør ca 8 av 10 barn før det første 

leveåret er omme. I 1860 overlever 8 av 10. Det betyr at gårde-

ne rundt Bergen så er det store barnekull og alle utenom odels-

gu�en må jo vekke fra gården. Da har de stort se� kun to valg: 

1. Reise &l Bergen, eller 2. Reise &l USA, som veldig mange gjor-

de.  

Frem mot selvstendigheten fra 

Sverige så får vi på mange må-

ter det samfunnet som vi lever 

i i dag. Vi får stemmere� for 

alle, skolevesen, regulert ar-

beidsliv, fagforeninger, og vi 

får en vik&g &ng &l: Vi får fri&d. 

De�e gjør noe med oss. Vi får 

li� &d &l overs, og har ikke 

bare blodslit. Og så får vi turis-

me. Dampskipene gjør at det 

kan komme utenlandske turis-

ter &l Norge, &l Vestlandet og 

Bergen. Den tyske keiseren 

Keiser Wilhelm II kom &l Ber-

gen i 24 år. Han besøkte 

mange av sine venner her 

hvert år. Han elsket Norge og 

nordmenn og det var jo han 

som betalte for statuen «Frithjof den frøkne» i Sogn og Fjorda-

ne og han kjøpte mye bondekunst med seg hjem &l Tysland Det 

var altså mye tyskere i Bergen på denne &den. Når keiseren var 

i Bergen så hadde han et mønster med å besøke sine venner 

først, men den Zerde dagen da bar det opp på Fløien for å spise 

sen frokost på Fløistuen, og der så han utover den flo�e utsik-

ten og sa: «Dere burde gjøre noe mer med de�e»! Fløistuen var 

Medlemsmøte 13. februar - Fløibanen i 100år 
Et foredrag av Jo Gjerstad 

Nedre stasjon, som vi kjenner den i dag. 
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det store stedet den 

gang, og den var bygget 

av Skogplan&ngsselska-

pet. 

Men det ble ikke gjort 

noe mer med Fløien, 

bortse� fra skogplan-

&ngen, og Fløisvingene 

som stod ferdig i 1890. 

Waldemar Platou kom-

mer så &l Bergen i 1891. 

Han er fra Hamar og er 

ølbrygger. Han kjøper 

det Semske bryggeri på 

Kalfaret og døper det for 

Hansa Bryggeri. Han er 

veldig 

godt beslå� og ønsker å gjøre noe for byen, og 

registrerer den store turismen. Han mener at 

det må gjøres noe med de�e og starter Tu-

ris�rafikkforeningen for Bergen S&J. Han har 

vært i Alpene og har se� funicularene der og 

mener at vi må ha en bane opp &l Fløien. Og 

folk mente selvsagt at han var helt gal. Men 

han gir seg ikke og har jo kapital og klarer å 

skaffe enda mer og får &l slu� gehør for å lage 

en bane fra et sted i sentrum og opp &l Fløien. 

Det blir en lang prosess. Sam&dig øker turis-

men år for år. 

I 1912 er det aksjetegning for Anlegg av elek-

trisk kabelbane og hotell og restaurant på Fløien. Planene var at 

det skulle lages et gigan&sk slo� der oppe. Mye stopper opp i 

verden da første verdenskrig bryter ut i 1914. Men byggingen 

av Fløibanen pågikk fak&sk hele &den. E�er mye krangel ble 

man enige om at nedre stasjon må�e ligge på Vetrlidsalmen-

ning. Maskinenfabrik Esslingen i Tyskland startet byggingen i 

1914. Pga krigen mister man turistene, det blir matmangel og 

man får den store bybrannen i 1916. Men banen bygges jevnt 

og tru� allikevel. Masser som ble ta� ut av byggingen ble ført 

ned &l prammer ved Bryggen og det ble så slept ut &l 

Skoltegrunnen og man lager altså sam&dig Skoltegrunn-

skaien som også var ferdig 1917. 

Fløibaneprosjektet var et voldsomt svært og avansert 

prosjekt også se� med dagens øyne. 

15. januar 1918 i et voldsomt snøvær og beinkaldt ned 

mot -10 grader, men det var et voldsomt utbud av men-

nesker som ville reise opp med banen. Banen åpner i en 

krise&d, ingen turister og bille�prisen er så dyr at vanli-

ge folk hadde ikke råd &l å reise med den. Platou ble 

hyllet veldig av høyrepressen, men arbeiderpressen var 

langt mer skep&sk, og mente at det var mislykket. Det 

var også krangel om de�e at det skulle serveres alkohol 

i restauranten der oppe. 

Første generasjon vognse� var laget i Tyskland og selv om de 

forsvant i e� år på veien, så kom de frem &l åpningen. 

Fløirestauranten gikk konkurs flere ganger pga at folk ikke had-

de så mye penger å bruke der. Folk flest var ganske fa[ge. Når 

kinoen kom så begynte man å reklamere for Fløibanen som 

kunne ta folk opp på Zellet og ut i naturen.  

E�er andre verdenskrig øker turismen igjen og Fløibanen var 

helt nedsarvet og trengte oppussing. Neste generasjon vogner 

de ble bygget på Hønefoss fordi at det var ikke anledning &l å gå 

ut av landet for å kjøpe pga importrestriksjoner. Da ble også 

miniatyrbanen oppe på Fløien laget, den som viser hvor vogne-

ne er &l enhver &d. 

I 1982 ble det skiJet vogner igjen. Da ble tredje generasjons-

vognene sa� på, og det er de vognene som i dag står på BTM. I 

2002 kom Zerde generasjon og i 2020 kommer det nye og li� 

lengre vogner igjen. 

E�er hvert har bruken av Fløibanen ta� seg opp og belegget i 

dag er så stort at det er store køer hver eneste dag om somme-

ren. Det er vel mange som mener at det har nesten bli� for 

mye. Uanse� så kan man vel konkludere med at Fløibanen er en 

suksess og en a�raksjon vi ikke ville ha vært foruten. 

E�er foredraget, som inneholdt en masse andre fakta, og fun-

facts, enn gjengi� her, og var en sann fornøyelse å overvære., 

så takket formann Rune Prestegard for foredraget og overrakte 

en liten gave &l Jo Gjerstad! 

Fløistuen 
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Garasjebesøk hos Mads og Aarid 

Tekst: L. O. LoJhus  Foto: P. Å. Hesjedal  Foto fra byggeprosess: 

Mads Erbe Thomassen og Aarid Liland Olsen 

Mange av oss i BVK har hørt mangeårig medlem, &dligere for-

mann og innehaver av mange verv, Herman Brandt sin fine be-

skrivelse av veterankjøretøyentusiastens garasje: «Det finnes 

kun to typer garasjer: Li� for liten og alt for liten»! 

Vel kanskje han må innrømme at noen klarer å få den passe, 

eller kanskje &l og med romslig? Eller vent li�! Kan det allikevel 

være et snev av Hermans visdomsord også i den garasjen vi har 

besøkt her? Vi får se…….. 

Redaksjonen i Stabbesteinen ved L. O. LoJhus og P. Å. Hesjedal, 

tok en tur opp &l Mads og Aarid om kvelden torsdag 15. fe-

bruar. Vel parkert utenfor kom både Mads, Aarid og Sigve Carl-

sen og tok imot oss. Mads var kjapt ute og fortalte at når han 

begynte å planlegge denne hobbygarasjen så var det all&d i 

hans tanker at det skulle være plass &l hans mekkekompis fra 

ungdommen. Så Sigve ble &dlig innlemmet i både planer og 

bygging, og har i dag &lhold i denne garasjen med sin 1938 

Chevrolet Master. Slik kan de to mekkekompisene fortse�e 

si� snart livslange eventyr. 

Mads og Aarid er ak&ve innen Bergen Veteranvogn Klubb og 

har begge vært styre- eller varamedlemmer i perioder. Men 

de er også veldig ak&ve i Toyota Landcruiser miljøet, og Mads 

er fak&sk formann i Norsk Landcruiser Club. Han og Aarid har 

da ikke mindre enn tre Landcruisere; én bruksbil og to vetera-

ner som camperer i hobbygarasjen. Men Mads er også kjent 

for sin fantas&sk flo�e Masera& 3500 GT 1960. En bil han har 

restaurert stort se� egenhendig og med hjelp fra kompis Sig-

ve. 

Men la oss gå &lbake &l starten her, før garasjeprosjektet ble 

påtenkt. 

Mads og Aarid bodde, da jeg 

ble kjent med dem, i et hus i 

Straumevegen. Jeg husker 

en ekstremt bra� bakke 

med sving opp&l et nivå der 

innkjørselen &l garasjen var, 

og jeg husker en helsikes 

masse trappetrinn opp &l 

huset. Garasjen var fak&sk 

ganske romslig, med plass &l 

tre biler, på en god dag, 

legger Mads &l. Det var der 

Masera&en ble restaurert.  

Vi blir vist inn i den nye ga-

rasjen, og umiddelbart blir 

man slå� av størrelsen, 97 

kvm., muligheten for orden 

ved en slik størrelse, og at 

det er godt og varmt der. Bygget er fullisolert og det er varme-

pumpe samt en proff luJtørker der. Plutselig føles min «store» 

villagarasje, delvis isolert, &l å passe veldig godt inn i Herman 

Brandts ene kategori: «Alt for liten». 

Så hvordan havnet Aarid og Mads her på Hjellestad? Mads sier: 

«De�e var barndomshjemmet &l Aarid». «Ja, det var jeg som 

førte ham ut av byen», spiller Aarid inn li� la�ermildt. «Huset 

var mine foreldre si� og det var fra 70-tallet». «Det var egentlig 

li� &lfeldig», sier Mads. «Vi diskuterte li� med familien &l Aarid 

om hvem som eventuelt kunne ta over de�e huset en gang i 

frem&den. Og vi sa at, jo, vi kan kanskje gjøre det. På det &ds-

punktet var det kun mor &l Aarid som bodde der. Så gikk det 

Velkommen inn �l oss! 

Vi ser her lø�ebukken li  lø�et og parkeringen for bilene samt 

lagerhyllene i bakkant. Notér stor gulvplass og kaffebord. 
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plutselig troll i ord: 3 måneder senere så døde moren». «Det var 

liksom enten å gjøre noe med &lkomsten der vi bodde, eller å 

fly�e ut hit», sier Aarid, «men så fly�et vi ut hit». 

Huset hadde en 32 kvm stor garasje under huset, så Masera&en 

fikk fort plass, men Mads innså at det var nå eller aldri. Skulle 

han se�e i gang si� drømmeprosjekt? Ved siden av huset var 

det en gressbakke, men under var det  Zell. Men først brukte de 

e� år på å pusse opp huset, slik at det skulle være klart og mo-

dernisert. Beslutningen om å bygge drømmegarasjen ble i løpet 

av denne &den ta�, og i januar 2017 begynte arbeidet. Sigves 

søster har tegnet hele garasjeanlegget! Mange har lurt på hvor-

dan vi fikk lov &l å bygge så stort. Men som Mads sier: «Bruker 

du proffe folk som vet hva de skal skrive i søknader osv. så 

pleier &ng å 

ordne seg». Det 

gjelder å kunne 

sno seg gjen-

nom byråkra-

&et. Og naboe-

ne godkjente 

prosjektet, ikke 

minst pga den 

flo�e løsningen 

med at garasjen 

går inn i ter-

renget. De�e 

medførte at det 

ble sku� bort 

ganske store 

mengder Zell 

og &l slu� var 

det en 7 meter 

høy skjæring 

innerst! Gara-

sjen er laget så 

kraJig, både i vegger og ikke minst tak at man kan parkere biler, 

og ikke minst 4 stk Landcruisere oppå taket. Mads passer også 

på å nevne at de har få� utrolig mye hjelp både av naboer, ven-

ner og folk i BVK. Hen nevner bl.a. Kjell Rød og Atle Kvinge. Lite 

visste vi der vi var den kvelden at de�e var akkurat den kvelden 

Kjell Rød ble innlagt på sykehus, og som vi vet så endte det jo 

katastrofalt neste morgen. Men mer om det annet sted i bladet. 

Atle Kvinge er byggingeniør og har vært veldig hjelpsom med 

råd og vink hele veien. 

Veggene er bygget med Smartblokk system, som er helt ny�. 

De�e er fak&sk første som er bygget slik, og taket er også en 

helt ny byggemåte. Smartblokk er ferdig isolerte blokker, man 

blander isoporkuler og betong, 30 cm vegg, 120 mm hull hver 

30 cm og så skal man ha en plugg med isopor i annet hvert hull 

og så er det betong i annethvert. Og da er veggen fullisolert. 

Garasjen har samme isolasjon som et bolighus. Det er ingen 

temperaturtap hverken gjennom vegger eller tak. Isen på taket 

&ner ikke. Gulvet er selvsagt også isolert med 15 cm isolasjon og 

det er varmekabler og fliser på toppen. Taket har 10 cm islola-

sjon. At det virker kan skribenten skrive under på.  

Her ser vi den fine løsningen med lø�ebukken. Den går rimelig høyt opp og når den er ned så er det fla  gulv. 

Aarid og Mads smiler fornøyd. Det kan vi godt 

forstå! 

Her er parkeringsplassen oppå garasjen. De e er altså taket. 
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Vinterjakken må�e fort av! 

Inne i garasjen så har de laget en slags lagerhylle i bakkant (se 

bilder). De hadde tenkt på bukker &l å lagre biler i to etasjer, 

men fant ut at det kan være smart å ha lagerplass for deler. For 

å få opp tunge &ng så er det installert en vinsj. Den var det Kjell 

Rød som kom med. Han hadde demontert den et sted, så den 

skulle ikke brukes mer. Formann i BVK, Rune Prestegard har lagt 

opp trykkluJrørene. 

Det er også laget en løJebukk. Da vi var der så stod Johnny 

Sætre sin BMW Ise�a på den. Mads viste oss hvordan bukken 

fungerte. Når han senker den ned så går den ned i sine hull i 

gulvet og det blir hel plant med gulvet. Slik utgjør den ingen 

hindring når den er nede. Smart system! Mads og Sigve har 

hjulpet Johnny med li� service på Ise�aen. Nå gikk jo fak&sk 

Johnny Sætre bort også, bare to dager e�er Kjell Rød.  

Det var jo vik&g å tenke på løJebukken når gulvet skulle lages. 

Hullene går gjennom topplaget og isolasjon og ned &l grunn-

platen. Det var jo li� tenking på hvor den skulle stå? Skulle den 

være på skrå? I midten? Eller hvor. Men løsningen ble li� off-

se� fra porten slik at man kommer ut med biler selv om bukken 

er oppe. Og Mads brukte lengden på BVK’s kongebil: O-1, Lin-

coln Con&nental 1970, for å sikre at det var plass &l det meste 

innen bilstørrelse. For som han sier: «Det er den største bilen 

jeg vet om»! Bukken løJer fak&sk 3,5 tonn. 

Men, &lbake &l det som ble nevnt innledningsvis: Kan denne 

garasjen også være li� for liten??? Beklager Mads og Aarid, 

men vi må jo bare nevne det: Når hyllen i bakkant ble bygget 

så ble det målt e�er alle kunstens regler for at Landcruiserne 

skulle kunne gå akkurat under. Men, som vi alle vet, med 

mange &ng å tenke på så kan man le� overse noen små detal-

jer. Og som vi vet, det skjer verre &ng med andre byggverk, ref. 

Stor&nget. Vel, saken her var at det ble målt og beregnet og 

bjelkene ble senket 2,5 cm ned i veggen for å «flushe» med 

toppen, og så skulle det være li� ekstra høyde på gulvet. Resul-

tat: Det må slippes li� luJ ut av dekkene for å få Landcruiserne 

inn! Det er jo nesten bare sjarmerende Mads, men altså: Her-

mans lov står fortsa� fast! 

Gu�a, og jenten, skal nå straks begynne på vårklargjøring av 

bilene, og Sigve viste oss et nydelig motorrom på sin Chevrolet, 

med bl.a. nye pluggledninger. Han skal også skiJe styresnekke 

før sesongen. 

Her er garasjen som ligger i huset. Her huserer Masera�en. Vi 

noterer plas+liser på gulvet, isolert og varmepumpe også her. 

Li  rotete her ennå, men her er det altså blant annet en proff 

dreiebenk. 

”Planleggingshulen” 

Utgraving og sprenging er i gang. 
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Men det meste blir jo nesten en lek i et slikt lokale. 

E�er hvert trakk vi opp i huset, og sjekket ut garasjen hvor 

Masera&en står og har sin vintersøvn. Isolert den også med 

varmepumpe, så den lider ingen nød. Oppå den garasjen 

har de fak&sk også et rom med dreiebenk og diverse maski-

neringsutstyr. Så her er det meste på plass for motorentu-

siastene. 

Vi avslu�et kvelden med å se på bilder fra den imponeren-

de byggeprosessen og en kaffekopp og noe godt å bite i.  

Vi takker for &�en og bukker oss imponert ut av døren, og 

prøver å ikke være alt for misunnelige. 

Vet du som leser om noen andre garasjer eller lokale som 

bør sjekkes ut? Kontakt oss da vel. Kontak&nfo finner du på 

side 3 i bladet. 

Det komplekse taket under arbeid. Interesserte bes få det fortalt 

av Mads  himself. 

”What”? ”Den går ikke inn”! 

Det er store dimensjoner her. 7 meter høy skjæring i bakkant. 

En trailerlast med glasopor som ble brukt �l fylling rundt 

garasjen. Veldig le  masse som ikke se er press på veggene. 
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BVK klubbeffekter 

Genser med ny logo: kr. 350,-    Fleecejakke: kr. 400,- 

Paraply: kr. 150,- 

Pin: kr. 30,- 

Jakkemerke: kr. 75,- 

Klistremerke: kr. 10,- 

Vognmerke: kr. 300,- 

Dette er nå en oppdatert liste også prismessig. Effekter som ikke står nevnt her er enten 
utgått eller utsolgt. 

Effekter kan kjøpes ved våre medlemsmøter eller bestilles hos 

effektansvarlig Gunnar Haukeland. Tlf. 95997242 - E-mail: gu-hauke@online.no 

Effekter som ikke er avbildet: 

BVK flagg/vimpel: kr. 150,- 

Krus: kr. 100,- 

LuJtrykkmåler: kr. 30,- 

Nøkkelring m/logo: kr. 40,- 

Caps m/logo: kr. 100,- 

Pique skjorte (m/reklame): kr.50,- 

Windbreaker: kr. 275,- 

Genser m/gml.logo: Kr. 100,- 

Pique skjorte: kr. 125,-                      T-skjorte: kr. 100,- Sydvest: Utsolgt 
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All info om treffet ligger også på www.bvkn.no 

Felles tur �l Vestlandstreffet 

Fredag 10. juni 

Vi har få� reservert plass &l 15 biler på Fjordline fra Bergen 

kl 13:30 med ankomst Stavanger kl 19:00 

Priser: Kjøretøy: Kr. 195,- Fører: Kr. 100,- Passasjer: Kr. 100,- 

De�e er mye billigere enn å kjøre nedover.  

Vi beregner felles kjøring hjemover på søndag 12. juni. 

OBS! Hvis man vil delta på fredagens arrangement på Vest-

landstreffet så når man ikke de�e ved å beny�e båt &lbu-

det. 

Påmelding og evnt. spørsmål re�es formann Rune 

Prestegard på tlf. 948 97 835 

 

Det er også noen BVK’ere som planlegger kjøring fredag 

formiddag slik at man når fredagsarrangementet. De�e er 

ikke offisiell BVK kjøring. For kontakt om det, bruk ører og 

munn på lygarmøter og andre samlinger utover våren. 
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Noe å kikke på i Danmark.  
Tekst og foto: Kjell Toklum                                                                       

                                                                   

Tidligere har jeg skrevet om mine ferier i Danmark hvert år og 
mange sier: «Blir du ikke lei? En har jo se� Danmark e�er en tur 
eller to». Vel, for dem som bare kjører motorvei og besøker 
Legoland og Tivoli så kan det nok være så, men da har du jo ikke 
opplevd landet. Jeg sier bare, glem motorvei og kjør landeveien, 
der står opplevelsene i kø, koselige småbyer, slo� og herregår-
der, kroer med den beste mat, museer av alle slag og strender 
og skoger med gode turs&er. Til tross for alle disse årene har jeg 
fremdeles en masse uopplevet der sydpå. 

Jeg får oJe spørsmål om hvor det finnes museer, spesielt kjøre-
tekniske, som kan besøkes hvis eller når turen går &l Danmark. 
Jeg pleier å lage en enkel plan for reiserute før turen u2ra det 
jeg har se� eller ikke og bruker ikke GPS som jo er et vanlig 
brukt hjelpemiddel i dag, men et godt Vejatlas over Danmark. 
Der finner du alle de spennende småveiene og mange opplys-
ninger kan leses ut fra kartet. Og vær obs på «Marguerit rute-

ne», veier som er merket med en prestekrage (Marguerit), de�e 
er veier som går gjennom spesielt severdige omgivelser. 

 Det er jo flere måter å komme &l Danmark på og for 
oss bergensere er selvfølgelig den daglige fergen via 
Stavanger &l Hirtshals naturlig, ellers går båter fra 
Kris&ansand, Langesund, Larvik og Oslo, alle &l 
Nordjylland og dessuten fra Oslo &l København på 
Sjælland. 

  Her følger en liste over utvalgte museer o.l. og jeg 
starter på Jylland: 

Tar vi utgangspunkt i Hirtshals kjører vi r.v. 55 ut fra 
byen, ikke motorveien, og videre r.v. 11 via Løkken 
mot Hanstholm der det finnes et stort Bunkersmu-
seum fra 2. verdenskrig.  

Nordvest for Holstebro, i Bækmarksbro, er  Vestjyl-
lands Bilsamling som også selger biler de restaure-
rer. 

I Torsminde helt i vest er Strandingsmuseet St. Geor-
ge med mye om alle forlisene utenfor kysten. 

Like sør for  Ringkøbing, ved Stauning ligger Dan-
marks Flymuseum. 

I Skjern, like ved, er Løvens Bilmuseum, privatmuseum v/Niels 
Jacobsen, biler fra 1950-70 tallet. 

I Ådum, like sør-øst for Tarm har Mar&n «Buick» Andersen en 
flo� privatsamling, spesielt Buick. 

I Oksbøl, vest for Varde er Danmarks Brandbilmuseum og Pan-
sermuseet (militært museum). 

I Herning, ca.50 km. øst for Ringkøbing er Auto Galleriet, åpent 
lør./søn. 

Går vi &l midt i landet på r.v. 26 mellom Viborg og Århus &l 
Gjern finner du Jysk Automobilmuseum som bare må besøkes, 
fantas&ske samlinger i tre store haller. 

Videre mot øst, nord for Århus i Djursland, er Djursland Jernba-
nemuseum i Ryomgård. Lenger vest, ca. 2 km. før Grenå er Gre-

Ar�kkelforfa eren i si  ess utenfor Bornholm Automobilmuseum 

Hos Mar�n ”Buick” Andersen 

Dronningens bil og skip! 



26 

 

nå Motormuseum med en flo� samling skibsmotorer og andre 
maskiner. 

I syd, i EbeltoJ ligger Frega�en Jylland og i &llegg er 
den gamle byen utrolig koselig. 

I Fredericia samles veterankjøretøy i den gamle delen 
av havnen hver &rs. kveld. 

Kjører vi over broen &l Middelfart på Fyn ligger Strib 
Automuseum &l venstre, åpent tors. 14-18. 

Syd i retning Assens ligger Strøjer Samlingen (biler) 
ved Søllested og Skoda Museum ved Ørsted. 

I Odense finner du et stort Jernbanemuseum i &lknyt-
ning &l Hovedbanegården. Sør-øst for byen ligger 
Europeisk Automobilmuseum. 

Nå må turen gå sydover &l Egeskov Slot og Veteran-
museum v/Kværndrup, her &lbringer du fort hele 
dagen. Bille�en gjelder for to dager, egen bille� for 
slo�et. 

Skal du videre over Lolland og Falster er Stubbekø-
bing Motorsykel- og Radiomuseum i byen, hvor der 
og går ferge &l Bogø og Møn. Her skal 
det være over 150 sykler, (lukket man). 

På sydvest Sjælland, ved Slagelse er Pan-
zermuseum East, som anbefales. (lukket 
man). 

Ved Høng en mils vei nord er Vestsjæl-
lands Bilmuseum og vestenfor på Reersø 
er  

Reersø Amerikanerbilmuseum. 

I Hørve, mellom Kalundborg og Sjæl-
lands Odde er Odsherred Trafikmuseum. 

Utenfor Helsingør ligger Danmarks Tek-
niske Museum som har alt, se� av en 
dag her. (lukket man). 

I Græsted, helt i nord, holdes hver pinse 
et stort Veteran- og Kræmmermarked, 
må oppleves! 

Bornholm må vi ikke glemme, hele øyen 
er en opplevelse, også Christansø/

Fredriksø østenfor. 

Bornholm Automobilmuseum i Aakirkeby kan anbefales.   

Det arrangeres «Bornholm Rundt» hvert år for kjøretøy eldre 
enn 35 år (som er grense for veteran i DK) første helgen i juli og 
det deltar mellom 150 og 200 kjøretøyer pluss at mange andre 
også følger i løypen. 

På interne�sidene www.sologstrand.com engelskspråklig, men 
språkvalg nederst på siden, gå &l a�raksjoner og museer og på 
h�p://motorhistorisk.dk så links og museer. Her finner du lister 
over museer og annet som kan være av interesse. Listen min 
ovenfor kommer delvis derfra. Noen steder, spesielt private må 
en kjenne &l, ellers anbefales å spørre seg frem, f.eks. på ben-
sinstasjoner. Jeg har besøkt flere av disse stedene, men ennå 
står mange igjen men husk at veldig oJe er mandag lukkedag.  

 
God tur og god fornøyelse! 

Lundby Krat 
Under: Egeskov, motorsamlingen. 

Egeskov Slot 
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LMK Forsikring er en helt spesiell og 
guns&g avtale, beregnet for entusi-
aster som er medlem i en LMK-
klubb, med formål å bevare kjøre-
tøy for e�er&den. Forsikringen er i 
utgangspunktet skreddersydd for 
ALLE typer kjøretøy som er 30 år 
eller eldre. Du kan også få spesielle 
løsninger for ombygde/modifiserte 
kjøretøy, samt ”Blivende Klassiker”.  
Selvfølgelig får du også som LMK-
kunde muligheten for et godt &lbud 
på ALLE dine øvrige private forsik-
ringer dersom du ønsker de�e! 
 
Har du spørsmål om LMK Forsikring, 
kontakter du IF Skadeforsikring på: 
21 49 24 00 / lmk@if.no, eller LMK 
på 22 41 39 00 / post@lmk.no.  
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Bergen Veteranvogn Klubb 

Postboks 929 Sentrum 

5808 Bergen 

Org.nr: 991 074 023 

Returadresse 


