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Formannen har ordet 
Da er vi godt i gang med jubileumsåret 2020. Det har 

vært to medlemsmøter med veldig god oppslutning. På 

møtet 14. januar hadde vi besøk av Oddvard Nilsen 

som snakket om utviklingen av samferdsel på Vestlan-

det og hvordan dette virker inn på by og land med bl.a. 

bosetningen. Veldig givende og interessant. 11. februar 

orienterte Carl August Harbitz-Rasmussen (Calle) om 

jubileumskomiteen sitt arbeid og planer for året. De er 

godt i gang med å få ting i boks. Vi ser jo at de har lagt 

listen høyt, noe som nok vil medføre mye frivillig innsats fra dere kjære medlem-

mer. Jeg håper mange vil svare ja når dere blir spurt og jeg håper selvsagt også at 

mange av dere vil delta på arrangementene. 

Så vil jeg se litt tilbake på 2019. Først litt om Bergen Tekniske Museum (BTM). Det 

har i høst vært en del usikkerhet om framtiden for museet og kanskje ikke minst 

for vår anledning til å få være der. Dette har nå roet seg litt, men det vil helt klart 

kreve at vi må stille opp når det er behov for det. Vi er jo godt i gang med å ruste 

opp utstillingen vår, og pensjonistene har hatt en vellykket dugnad. 

I høst deltok vi også på Norges største bilmesse (som du kan lese om i bladet) 

som ble arrangert i Sotra Arena. Vi hadde en stand der med fire biler og kasserer 

Terje Mjelde stilte alle dagene opp og solgte lodd på en ekstra innkjøpt tråbil for 

anledningen. Flott innsats Terje! Jeg kan ikke nevne alle frivillige som stiller opp, 

men dere vet selv hem dere er, så stor takk til dere alle! Dette arrangementet var 

så vellykket at vi umiddelbart ble invitert til å delta nest gang også. Så da vet vi at 

vi kan planlegge for dette ut på høsten. 

Julebordet var veldig flott, og her må jeg rette en stor takk til Rune Røen for en 

kjempeflott ledelse av arrangementet! Det blir julebord i år også, det er bare å 

sette av datoen 21.11 og siden det er jubileumsår slår vi kanskje litt på stortrom-

men angående arrangementet. Så vil jeg minne alle på Generalforsamlingen 10. 

mars i kafeen ved BTM. Det er viktig å møte opp! Jeg ser også frem til Jubileums-

markeringen 23. april på Steinerskolen. Spennende! 

Danmarksturen 3. – 8. mai er fulltegnet og vi ser frem til den. Ellers vil 17. mai bli i 

god tradisjon med innslag i hovedprosesjonen og avslutning på MS Vestgar. 

Til slutt vil jeg si at jeg er imponert over oppslutningen om våre «vanlige» såkalte 

«lygarmøter», og oppmøtet på pensjonisttreffene. Takk for et fint 2019 og vel 

møtt til et hyggelig 2020! 

Rune 

Styret i BVK for perioden 

mars 2019—mars 2020 

Formann:  

Rune Prestegard 

Mob: 94897835 

rune@prestegard.com 

Nestformann:  

Richard A. Riim 

Mob: 90175022 

richard@riim.no 

Kasserer:  

Terje Mjelde 

Mob: 95702595 

temjelde@online.no 

Sekretær:  

Lars Olav Lofthus 

Mob: 47611283 

larsolavlofthus@gmail.com 

Styremedlemmer:  

Alfred Haaland 

Mob: 97012236 

west-te@live.no 

Arve Moen 

Mob: 90840442 

armoen@online.no 

Varamedlemmer:  

Åge Eikeland 

Mob: 98281260 

aae@frydenbo.no 

Per Åge Hesjedal 

Mob: 90930864 

pe-aah@online.no 

Kjell Toklum 

Mob: 40411640 

K-toklum@online.no 

BVK på nettet: 

www.bvkn.no 

Vi er også på Facebook. Hvis du oppgir at du vil støtte Bergen Veteranvogn Klubb neste gang du 

tipper, Lotto, fotball etc, så vil BVK få støtte fra Grasrotandelen. Og best av 

alt: Det koster ikke deg noe ekstra! 
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Utgiver: 

Bergen Veteranvogn Klubb 
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Redaksjon: 

Lars Olav Lofthus 
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Carl August Harbitz-Rasmussen 
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Trykk: Allkopi 

Redaksjonens spalte 

Gratulerer med 40 års jubileum for Bergen Veteranvogn Klubb! Dette bladet 

inneholder en del stoff om starten av klubben, noe jeg finner naturlig når vi har 

et slikt jubileum. Som de som var på medlemsmøtet i februar fikk høre, så vil 

det bli nok et jubileumsblad og da vil vi se litt mer på utviklingen og den lengre 

historien til klubben. Dette året vil bli preget av jubileet helt til og med julebor-

det i november. Personlig gleder jeg meg til markeringen av stiftelsen den 23. 

april på Steinerskolen. Da snakker vi virkelig nostalgi og om å være på historisk 

grunn. Jeg gleder meg også til Vestlandstreffet som da perfekt treffer i vårt 

jubileumsår. At vi får starte og avslutte bynært er spesielt hyggelig. 

Det gleder meg at vi har fått en ivrig bidragsyter til for Stabbesteinen; Rolf An-

dersen. Han har bidratt med både gamle avisutklipp, gamle postkort og en liten 

takkeartikkel om USA turen. Det er virkelig bra, og det viser også til andre at 

har du noe du lurer på kunne ha passet i bladet, så ikke lur. Kontakt meg om 

det og som oftest så finner vi et innsnitt til det. Jeg må jo også berømme Calle 

for flott artikkel, del 1, om USA turen, og selvsagt vår trofaste fotograf Per. 

Jeg vet at noen lurer på hvordan det går med T-bird prosjektet mitt, og jeg kan 

opplyse om at det går nå på fram. Men den har kjempet mot meg en del nå. 

Sliter veldig med tilpassing av sideruter både i forhold til dør og cab. Jeg har 

heldigvis en god konsulent og hjelper i Gunnar Fiksdal, så når jeg vil legge den 

ut på Finn, så redder han meg inn igjen. Håper jeg er klar ut på sommeren en 

gang. 

Da håper jeg at det blir litt interes-

sant lesning for de fleste her. Det 

har i alle fall tatt noen timer å 

«smøre» dette sammen…..timer jeg 

ville vært i garasjen, men jeg klarer 

heldigvis, takket være en forståel-

sesfull kone, å få ting til å gå opp! 

Lykke til med jubileumsåret. 

Lasse 

PS: Slagordet på forsiden er Calle sin 

idé. Veldig bra synes jeg. 

Innhold: 

Side 2: Formannen har ordet 

Side 3: Fra redaksjonen 

Side 4: In the beginning 

Side 8: Annonsører 

Side 9: Medlemsmøte oktober 2019 

Side 11: Årsberetning 2019 

Side 17: Innkalling Generalforsamling 2020 

Side 18: BVK rekvisitter 

Side 19: «Vi må starte en klubb her i byn»! 

Side 29: Bilmessen i Sotra Arena 

Side 31: Medlemsmøte november 2019 

Side 33: Julebord BVK 30. november 2019 

Side 35: Avisartikkel om Rolf Andersen sin 

 bestefar 

Side 37: BVK julemøte 10. desember 2019 

Side 38: Medlemsmøte 14. januar 2020 

Side 40: Humber Pullman Imperial 1951 

Side 41: Vinner av BVK’s lotteribil nr. 2 2019 

Side 42: Biler til hovedprosesjonen 17. mai 

Side 43: Til USA med BVK del 1 

Side 49: LED lys i din klassiker 

Side 50: Terminliste 

Side 51: Medlemsmøte 11. februar 2020 

Side 53: Litt av hvert 

Side 54: Vestlandstreffet 2020 

Side 55: LMK forsikring 

Side 56: Bakside 

På forsiden: 

Hva passer vel bedre til å pryde forsi-

den vår på nr.1 i jubileumsåret enn 

originalfotoet av Jacob Irgens? Dette 

fotoet inspirerte Geir Philips til å lage 

første varianten av logoen til BVK. Den 

du ser til venstre her er en fornying 

tilpasset vår digitale verden, men mo-

tivet skal være ganske så gjenkjenne-

lig. 

Annonsepriser Magasinet Stabbesteinen: 

1/3 side 4 utgaver : kr. 6.000,- 
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Ja, slik står det vel i en ganske så kjent bok, den 
engelske utgaven da. Nå skal vi ikke lage oss gude-
fortellinger her, men tenk at det faktisk er 40 år si-
den Bergen Veteranvogn Klubb ble startet. Desto 
mer jeg tenker på oppstarten, desto mer slår det 
meg at det som skjedde her var ganske eneståen-
de. 
 
For å sette ting litt i perspektiv. De som vi i dag fort-
satt har med oss i klubben var rundt 20 år gamle, 
sånn +/- noen år. Jeg selv var akkurat det samme, 
21 år i 1980. Jeg var også opptatt av bil og gjerne 
tøffe biler som gamle amerikanere og jeg hadde jo 
en stor fot i Ford M miljøet. Men hvis vi ser på det 
med dagens øyne, så var det jo egentlig mye fordi 
at det var biler av den alder jeg hadde råd til. Brukt-
biler av, skal vi si, litt mer raffinement. At jeg i dag 
liker de samme bilene gjør jo at jeg automatisk liker 
veteranbiler, og selvsagt 
over årene har jeg virke-
lig lært meg å like veldig 
gamle biler, eller kjøre-
tøy, også. Men altså, her 
hadde vi en gjeng med 
unggutter som var ge-
nuint interessert i det 
jeg og mine venner kalte 
for «gamle greier»! Man 
skulle trodd at de hadde 
startet en klubb for 
f.eks. Ford Granada eller 
Opel Rekord eller noe, 
men nei, de startet altså 
en klubb for veterankjø-
retøy, som i 1980 ikke 
holdt en rullende 30 års 
regel. Jeg kan bli arres-
tert her, men jeg mener 
grensen lå rundt 1950, 
og der lå den vel fast til 
30 års regelen kom. 
Det å starte en slik klubb 
på det tidspunktet var 
veldig fremtidsrettet og 
en mye større bragd enn 
de aller fleste av oss 
medlemmer i dag tenker 
over. Det fantastiske er 
også at vi har fire av ini-
tiativtakerne fortsatt 
med oss og også flere av 
de som stilte opp på den 

første samlingen. 
 
Egentlig var det de tre: Carl August Harbitz-
Rasmussen, Sigve Carlsen (første formannen), 
Mads Erbe Thomassen som gründet klubben, men 
selv om han ikke er nevnt i de skrivene som følger 
her, så vet vi at han var med i kulissene; Richard A. 
Riim. Av det håndskrevne notatet av hvem som var 
tilstede vil du bl.a. se Lars Hille og Truls M. Olsen, 
som fortsatt er medlemmer. Vi ser også bl.a. 
Johnny Sætre som vi mistet i fjor. 
 
Du finner et intervju som vi gjorde med de fire 18. 
desember 2019 lenger ute i bladet. 
 

...in the beginning…... 
Tekst og foto: Lars Olav Lofthus.  

Under: Det håndskrevne notatet der man forsøker å liste 

opp de som hadde møtt opp. Fra Richard A. Riims samling 
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 Her er den aller første innkallingen. Blekket har dessverre bleknet i løpet av årene, men det blir ikke 

mer forringet nå, for vi tok digital kopi for flere år siden. Vi har faktisk bortimot alle Rundskriv etc. fra 

starten til dagens Stabbesteinen lagret digitalt. Tidligere styremedlem Arne Lærum gjorde en kjempe-

jobb med å skanne alle skrivene. 
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Nestformann Richard A. Riim har samlet på det aller meste av skriftlig info fra BVK og det var han som hadde mye av det 

materialet som nå er digitalisert. Vi har også skannet versjon av skrivet under, men Richards bilde er faktisk bedre, så vi 

bruker det. Her har man hatt det første møtet og vi ser det aller første styret i klubben er blitt valgt. 
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Fire av «gründerne» i Bergen veteranvogn Klubb: Fra venstre:  Richard A. Riim, Carl August Harbitz-Rasmussen, 
Mads Erbe Thomassen og klubbens første formann; Sigve Carlsen. 

Siden vi er i det nostalgiske hjørnet, så passer det vel bra med et bilde av trikken i Bergen fra 1962. 

Bilde fra Rolf Andersens postkortsamling. 
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Shells etanolfrie drivstoff V-Power Nitro+ med 98 oktan er populært blant mange bilentusiaster. Her er en oversikt 
over noen av stasjonene på Vestlandet som selger dette drivstoffet i dag: 

Shell Lone  Shell Straume  Shell dale  Shell Nygård  Shell Haukås  Shell Knarvik 

Shell Storetveit Shell Bønes  Shell Lagunen  Shell Blomsterdalen Shell Varden  Shell Nesttun 

Nesten 180 000 biler i Norge kan ikke kjøres med etanol på tanken, ifølge AMCAR, og dette dreier seg om eldre biler 
som mange er svært glad i. For disse er Shell v-Power Nitro+ et godt alternativ. 
Vi har Shell V-Power Nitro+ med 98 Oktan forankret som en av bærebjelkene i vår strategi. Vi ønsker at så mange som 
mulig skal kunne finne dette produktet langs veien, og så langt det lar seg gjøre å beholde dette som et etanolfritt al-
ternativ fremover, sier Thomas Greet Danielsen, kategorisjef hos St1 Norge AS. 
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Tekst: L.O. Lofthus – Foto: P.Å. Hesjedal 

Medlemsmøtet 8. oktober 2019, var vi litt usikre på 

om oppmøtet ville bli bra, selv om temaet var veldig 

bra. Grunnen var at det var en hel kontingent (19 stk) 

som var på USA tur med Calle. Det jo også slik at de 

som reiser der gjerne er de som oftest stiller opp på 

medlemsmøter også. 

Nå så vi fort at vi kunne puste lettet ut, for det var 

ca. 30 personer som hadde lyst til å høre Herman 

vise bilder og for-

telle om Jens 

Tryggve Herman 

Gran, som var det 

fulle navnet til fly-

pioneren. 

Herman hadde 

kalt sitt foredrag 

for: 

JENS TRYGGVE 

HERMAN GRAN. Et 

100 års minne om 

bergenseren sitt 

fargerike liv på 

godt og ondt. 

Mest kjent for: 

Flyturen over 

Nordsjøen i 1914. 

Det ble en interessant kveld der det åpnet med en 

liten video der de på et flystevne på Rygge fløy sam-

me type fly som Tryggve Gran brukte over Nord-

sjøen. Etter å ha sett det er jeg ganske sikker på at 

ingen i salen ville ha tatt turen over Nordsjøen i det 

flyet. Tror neppe vi ville blitt med 50 meter opp i 

luften engang. 

Nå har ikke jeg tenkt å gjengi fore-

draget til Herman her. Skal du få 

med deg slikt så må du nesten 

komme på møtene. Jeg skal i stedet 

bare refere til hva som står om 

Tryggve Gran på Wikipedia. Det 

står mer der enn hva jeg har sakset, 

men Herman hadde langt mer å 

komme med enn det. Og en siste 

«funfact». De har jo samme for-

navn (et av de), de er i slekt og beg-

ge har drevet med flyging! 

Wikipedia: 

«Jens Tryggve Herman Gran (født 
20. januar 1888 i Bergen, død 8. januar 1980 i Grim-

Medlemsmøte 8. oktober 

Foredrag av Herman Brandt om Tryggve Gran 
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stad) var en norsk fly-
ger, fotballspiller, po-
larforsker og forfatter. 
Tryggve Gran deltok i 
årene 1910–1913 i 
Robert Scotts ekspedi-
sjon til Antarktis. 30. 
juli 1914 fløy han som 
den første over Nord-
sjøen fra Cruden Bay i 
Skottland til Jæren i 
Norge i et Blériot-fly 

på 4 
timer og 10 minutter. 
 
Under første verdenskrig deltok Gran 
som flyger og offiser i fire år (RFC/
RAF) i britisk tjeneste. Gran var under 
andre verdenskrig medlem av Nasjo-
nal Samling og ledet Statens seilfly-
kontor i et halvt år. Han ble under 
rettsoppgjøret etter krigen dømt til 
18 måneders fengsel, påstanden var 
to års fengsel, men slapp videre so-
ning fordi han allerede hadde sittet 
13 måneder i varetekt.» 
Vi takker Herman Brandt for et enga-

sjerende og interessant foredrag. 
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Styrets årsberetning for Bergen Veteranvogn Klubb 2019 

Styrets årsberetning for Bergen Veteranvogn Klubb 2019 

Styret valgt på generalforsamlingen 12.mars 2019 har bestått av: 

  

Formann  Rune Prestegard     Valgt i 2019 for ett år 

Nestformann  Richard A. Riim Valgt i 2018 for to år 

Kasserer  Terje Mjelde  Valgt i 2019 for to år 

Sekretær  Lars Olav Lofthus Valgt i 2018 for to år 

Styremedlem  Alfred Haaland Valgt i 2019 for to år 

Styremedlem  Arve Moen  Valgt i 2019 for to år 

Varamedlem  Per Åge Hesjedal Valgt i 2019 for ett år 

Varamedlem  Kjell Toklum  Valgt i 2019 for ett år 

Varamedlem  Åge Eikeland  Valgt i 2019 for ett år 

Det har vært avholdt 11 ordinære styremøter i 2019. 

Revisor    Mads Erbe Thomassen  Valgt i 2019 for ett år 

Ny valgkomite: John Gaute Kvinge (2017), Herman Brandt (2018) og Geir Mehl (2019). 

  

Ultimo 2018 ble sendt ut 347 kontingentvarsler for 2019 – til 327 hovedmedlemmer og 20 familiemedlemmer. I løpet av 2019 er 

14 medlemmer utmeldt eller slettet pga. manglende betaling. Det er i løpet av året kommet 16 nye medlemmer som har betalt 

kontingent. For 2020 er det sendt ut 349 kontingentvarsler. I tillegg har klubben ett æresmedlem. 

Kontingentinnkrevingen for 2020 er effektivisert ved at innkrevingen i hovedsak er søkt gjennomført ved e-post. 

Det er fortsatt en betydelig del av medlemsmassen som ikke har e-postadresse og/eller mobiltelefon. Dette gjelder i overkant av 

90 medlemmer, og forholdet betyr at deler av medlemsinformasjonen må sendes pr. post. Styret har i løpet av året overfor med-

lemmene gjennomført flere ”kampanjer” for å oppdatere medlemsregisteret mht. postadresser, e-post adresser og mobiltelefon-

numre. Vi har fått litt respons på disse, men svarprosenten kunne ha vært høyere. 

Regnskap/økonomi. 

Regnskap og økonomi blir i større detalj kommentert under behandlingen av regnskapet. Det er gledelig at klubben i 2019 hadde 

et positivt resultat på knappe kr. 9.000,- En vesentlig årsak til det er at Vårmønstringen ga et positivt nettobidrag på kr. 27.700,- I 

2018 var nettobidraget null.  

Ved årsskiftet har 101 personer tilknyttet BVK via Norsk Tippings Grasrotandel. Dette er en vekst i løpet av året på ca. 5 personer. 

Grasrotandelen bidro i 2019 med kr. 62.600,- mot kr. 57.600,- i 2018. Styret vurderer at det fortsatt er et inntektspotensial knyttet 

til Grasrotandelen ved at flere medlemmer knytter seg til BVK. Dette gjelder særlig tippende medlemmer som ikke er tilknyttet 

noen grasrotmottaker. 

Det er i 2019 bokført utgifter på kr. 16.000,- til digitalisering av videoer/smalfilmer som i 2020 skal redigeres til en oversikt over 

viktige hendelser i klubbens 40-årige historie. Kontingenten pr. medlem til LMK ble økt med virkning for 2019. Denne utgiften 

økte fra kr. 5.300,- til kr. 12.000,- Klubbens deltakelse på Motorkonvoien på Lillehammer i forbindelse med åpningen av Norsk 

Kjøretøyhistorisk Museum kostet om lag kr. 13.000,- Kostnadene til vedlikehold av kongebilene – først og fremst O-1 – var også i 

2019 forholdsvis høye, og er særlig knyttet til girkassen.  

Klubbens likviditet og egenkapital er god. Det nevnes spesielt at det er brukt om lag kr. 30.000,- til deposita knyttet til tur til Dan-

mark primo mai 2020. Dette er midler som vil bli innbetalt av turdeltakerne i løpet av de nærmeste månedene. 
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Resymé 2019: 

8. januar hadde vi medlemsmøte i kafeen ved BTM. Denne kvelden var det Carl August Harbitz-Rasmussen (Calle) som holdt fore-

drag om Fraternitas Rubigo. Altså: Rust broderskapet! Det handlet om høstens (2018) USA tur som han hadde stått for. Et flott og 

til tider morsomt foredrag. 

6 – 10. februar arrangerte Calle en tur til Frankrike: «Vive la France». Deltakerne rapporterer om nok en tur fylt med opplevelser. 

Reportasje i Stabbesteinen nr. 4 

12. februar var det også medlemsmøte i kafeen ved BTM. Dette ble vel årets mest avanserte foredrag om Syntetiske drivstoff ved 

Lars Magne Nerheim fra Høgskulen på Vestlandet. Veldig bra teknisk foredrag. 

12. mars samlet 40 medlemmer seg nok en gang i kafeen ved BTM, denne gang for å gjennomføre årets Generalforsamling. Det 

gikk ganske kjapt og greit igjennom også når vi kom til valget der det faktisk bare var utskifting av ett styremedlem. Generalfor-

samlingen ble stødig ledet av Eric Rundhovde. 

9. april hadde vi et veldig interessant medlemsmøte der vi fikk besøk av journalist Paal Kvamme som har laget boken «Drømmen 

om Troll». Dette handler da ikke om troll i skogen, men om bilen «Troll» som ble forsøkt produsert i Lunde i Telemark. Engasje-

rende og godt foredrag, og en meget god bok. 

Lørdag 27. april var det tradisjonelle vårsleppet: Ulvenmarkedet på Os. BVK hadde egen stand og det fungerte bra til tross for at 

det var en våt og kald dag. En værtype vi skulle dra med oss en måneds tid til dessverre. 

Lørdag 4. mai stilte to frivillige, Calle Harbitz-Rasmussen og Rolf Harald Helgesen, opp på Bergen Kommunes Frivillighetstorg. Sty-

ret takker for initiativet, der vi på den dagen ikke hadde noen som kunne stille opp.  

Søndag 12. mai var det oppstart av museumssesongen ved BTM. Det ble gjort ved å ha en Markedsdag. BVK var sterkt represen-

tert og tok seg blant annet, takket være Bente Sørheim og Sissel Romslo, seg av kafeen denne dagen. 

14. mai var det medlemsmøte med årets første organiserte kjøretur til Fuzzy Dize på Skogsvåg. Det er en tilnærming til en ameri-

kansk diner, altså en slags vegkro. Litt kaldt i været, men vi slapp regnet denne dagen. Dette ble en vellykket og kjekk tur. 

17. mai var det som sedvanlig deltakelse i hovedprosesjonen i Bergen sentrum. 5 kjøretøy var med og det var et godt oppmøte 

med folk for å gå bak fanen også. Værgudene smilte og det var godt bunadsvær med lave temperaturer men sol. Da skal man ikke 

klage. Etter prosesjonen bar det bort på MS Vestgar for rømmegrøt, spekemat og tilbehør. En fin feiring av dagen.  

Torsdag 30. mai, Kristi Himmelfarts dag, var det atter duket for Vårmønstring i Bergen. Og denne gangen kom vi hjem! Ja, vi må si 

det. Hjem til Lagunen. De kranglete værgudene fortsatte med kald luft og regn som bøttet ned, men de greide ikke å stoppe dette 

fra å bli en suksess. På slutten av dagen snudde også været og temperaturen steg og vi gikk inn i en finværsperiode med god var-

me. 

Søndag 2. juni var det deltakelse ved Damsgårdsdagene. Alltid hyggelig for de som stiller opp der. Vi takker Arild Nilssen for hans 

engasjement der. 

Onsdag 5. juni til og med 10. juni, var det duket for BVK sitt bidrag i det som vi vel trygt kan kalle det største veterankjøretøy ar-

rangementet dette året: Motorkonvoien 2019. BVK lagde en flott markering på Vågsalmenning onsdagskveld, og torsdag morgen 

var det oppmøte og avreise til Lillehammer med første stopp Voss, fra Øyrane Torg. Det ble en bra konvoi til Voss hvor vi fikk en 

flott mottakelse av Køyretøy Historisk Klubb Voss, før turen gikk videre østover. Dette var i anledning av at Norsk Kjøretøyhistorisk 

Museum åpnet på Hunderfossen, nord for Lillehammer. Turen er utførlig beskrevet i Stabbesteinen nr 3, så vi skal ikke si så mye 

mer om det nå enn at de som var med, om enn litt få, hadde en kjempeflott og hyggelig tur. 

14-16. juni var det Vestlandstreff i Haugesund. Det var en kontingent nedover fra BVK. Litt ymse tilbakemeldinger fra arrangemen-

tet, men folk finner sammen og klarer å hygge seg uansett.  

Søndag 16. juni (og overlappende med Vestlandstreffet) var det på an igjen med vakt for BVK på BTM. Klubbens medlemmer stilte 

som sedvanlig opp i bra antall, og var vel dessverre stort sett flere enn de besøkende. Vi gjorde i alle fall vår jobb med honnør. 

25. juni inviterte Svein Opheim og BVK til grillkveld hjemme hos Svein. Det ble som det pleier: Veldig hyggelig og god mat ble for-

tært sammen med gode venner. Og stor takk til Svein som vil huse denne gjengen! 

Lørdag 13. juli var det duket for Tysnesfest igjen. 10 års jubileum for BVK deltakelse og det ble vel rekordantall med 25 kjøretøy.  
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Noe sier oss at dette arrangementet er på vei opp…… Takk til Calle for tilretteleggingen på Tysnes. 

I siste halvdel av juli og første halvdel av august var det en liten pause i arrangementene, men lygarmøter og pensjonisttreff fort-

satte. 

20. august hadde vi vårt første medlemsmøte etter et lite sommeropphold. Da ble det kjøretur til Glesvær sør på Sotra, der man 

kunne nyte fantastisk god fiskesuppe og/eller herlig bakst. Det var også en fin strekning å kjøre, særlig siste delen utover mot 

Glesvær. En fin kveld. 

25. august var vi invitert til Osbanens Venner på Stend Stasjon. 15 veterankjøretøy stilte opp og OBV var veldig fornøyde og deres 

gjengivelse av dagen kan leses i Stabbesteinen nr. 4. 

Torsdag 29. august hadde vi den første av to kjøringer for eldrehjem i Fyllingsdalen. Løvåsen fikk besøk av oss denne dagen, og 

pensjonistene i klubben gav beboerne og noen pleiere en fin tur i Bergensområdet. Noen dager senere ble det kjørt for Fyllingen 

Sykehjem. 

31. august hadde vi et «Mini Fjord Steam» på Bradbenken. BVK hadde egen «kafe» der med salg av kaffe, vafler, mineralvann og 

øl. Tusen takk til damene og gutta som stilte opp bak disken. Kjempeinnsats! Dette var i samkjøring med Mat- og ølfestivalen i 

Bergen, så det var mye folk og vi hadde også musikalsk- og danse underholdning i vår tilknytning.  

Søndag 15. september hadde vi lagt opp til en fin familieutflukt med MS Vestgar, men det ville værgudene absolutt ikke være med 

på. Det ble høstens første storm og det hele måtte avlyses. 

Søndag 22. september slo vi imidlertid tilbake i form av et alle tiders rebusløp, eller observasjonsløp, i regi av Thor Stigen. Nydelig 

vær, godt med folk og artig å kjøre rundt i byens forskjellige deler på jakt etter, øh, ja, hva egentlig? Det var jo trikset her. 

Samme dag hadde vi også vakt ved BTM, så vi hadde start og mål der. Noen, bl.a. formannen, var sporty og tok vakten der og 

Mads Thomassen og Aarid Olsen tok kafeen. 

I starten av oktober dro Calle med seg en gjeng til USA igjen, på vestkysten denne gang, og det var som alltid innholdsrikt og gøy. 

8. oktober måtte de som ikke dro, nøye seg med et medlemsmøte i kafeen ved BTM. Vel, nøye seg med blir jo feil når det er Her-

man Brandt som foreleser. Han holdt foredrag om Tryggve Gran som var den første som fløy over Nordsjøen. Engasjerende og 

interessant. Man kunne merke at dette emnet kunne han godt. Og han er jo til og med i slekt med Tryggve Gran som faktisk også 

har Herman som ett av sine fire fornavn. 

19. oktober var BVK invitert til å være med på åpningen av Welhavens gate på Møhlenpris. Det er et godt tegn at vi spurt om slikt. 

Vi er avhengige av et godt forhold til beboerne i området. For BVK deltok Arild Nilsen, Per Åge Hesjedal og Kjell Toklum med  to 

biler og en mc.  

20. oktober var det Markedsdag ved BTM der BVK deltok. 

22. og 23. oktober var BVK med på Yrkeslabyrinten i Grieghallen. Vi stilte med Kløverbilen der og styremedlem Alfred Haaland og 

Truls Morten Olsen var våre representanter. Dette er et arrangement for skoleungdommer som vil ut i yrkeslivet.  

1-3 november deltok BVK på den store Bilutstillingen i Sotra Arena. Vi hadde på grunn av tidspunktet og sen forespørsel, plukket 

med oss kongebilene, Kløverbilen og siden det var Richard A. Riim som transporterte alt så stilte vi også ut hans Chevrolet 1925. 

Vi solgte også for mange tusen kroner i lodd på «tråbilen» vår og fikk snakket med mange hyggelige mennesker. Det virket som 

folk syntes det var kjekt med et veteranbilinnslag i en nybilsmesse. Hvis vi skal være med neste år, så håper vi på tidligere beskjed 

og da kan vi få inn flere medlemmers kjøretøyer. 

12. november var det medlemsmøte med Carl August Harbitz-Rasmussen som presenterte fra tidligere nevnte USA tur. Rekord-

oppmøte i kafeen. 

10. desember var det tradisjonelt julemøte med varm sjokolade, julebrødsskiver, pepperkaker og clementiner. Også ganske fullt 

hus. Takk til Kjartan Meyer som alltid stiller velvillig opp og lager varm sjokolade. 

  

Det bør også nevnes at det har vært et stort antall med såkalte lygarmøter og pensjonisttreff i løpet av året som gikk. 

 
Klubben har et godt aktivitetsnivå og styret har valgt å videreføre ordningen med å dekke serveringsutgiftene mm på medlems-
møteturene våre. 
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Dagens medlemskontingent er kr 400,-  Med bakgrunn i et bra årsresultatet og klubbens solide kapitalbase vurderer styret at det 
ikke er grunnlag for å øke medlemskontingenten for 2021. Likevel må man være innstilt på å løfte kontingentsatsen hvis inntekts-/
kostnadsbildet endrer seg i en ugunstig retning, eller så må vi redusere utgiftene. Vi så i år en økning i inntekt fra Vårmønstringen 
igjen, en trend vi håper fortsetter i 2020. 
Også dette styret er av den oppfatning at man ikke skal basere driften på å tære på den opparbeidede egenkapitalen hvis klubben 
skulle komme i en situasjon med driftsunderskudd. Klubben er tjent med å ha den økonomiske handlefrihet som eksisterende 
kapitalbase gir og det er viktig å legge til rette for at denne opprettholdes/utvikles og forvaltes på en forsvarlig måte til beste for 
medlemmene. I 2020 er det 40 års jubileum og styret har besluttet å bruke av kapitalen for å markere dette jubileet.  
 
Bergen 26. januar 2020 
Styret 
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Innkalling til Generalforsamling i Bergen Veteranvogn Klubb. Sted: Kafeen ved 

BTM tirsdag 10. mars 2020 kl. 19:00 . 

Dagsorden Generalforsamling  

1. Åpning 

2. Merknad til innkalling 

3. Valg av dirigent og tellekorps 

4. Valg av sekretær 

5. Valg av to medlemmer som i tillegg til formannen skal underskrive protokollen 

5. Årsmelding 2019 

6. Regnskap 2019 og budsjett 2020 

7. Kontingent 2021 

8. Innkomne forslag 

9. Valg 

Denne kvelden byr vi på en utvidet servering, det blir varm Pizza, brus  og kaffe. 

Vi ønsker alle hjertelig velkommen! 

 

Valgkomitéen har jobbet godt og blant flere vel kvalifiserte kandidater så har valgkomitéen kommet frem med føl-

gende innstilling: 

Innstilling fra valgkomiteen til BVK Generalforsamling 2020 

Formann Rune Prestegard stiller til  gjenvalg. 
Nestformann Richard Riim stiller til gjenvalg. 
Kasserer Terje Mjelde er ikke på valg. 
Sekretær Lars Olav Lofthus stiller til  gjenvalg. 
Styremedlem Alfred Haaland er ikke på valg. 
Styremedlem Arve Moen er ikke på valg. 
Varamedlem Per Åge Hesjedal stiller til gjenvalg. 
Varamedlem Åge Eikeland stiller til gjenvalg. 
Varamedlem. Kjell Toklum stiller til gjenvalg. 
 
Revisor Mads Erbe Thomassen stiller til gjenvalg. 
 
Valgkomitéen opplyser at om noen ønsker seg inn i styret så kan de kontakte Herman Brandt på tlf. 905 93 448 eller 
email:  hermanbrandt047@gmail.com 

 

Valgkomiteen til GF 2020 har vært: 

Herman Brandt, John Gaute Kvinge, Geir Mehl   

Nytt medlem til Valgkomiteen – Styrets innstilling: Thor Stigen 

Valgkomite til GF 2021, styrets innstilling: 

Herman Brandt, Geir Mehl og Thor Stigen 

Vi minner om at for å ha stemmerett ved Generalforsamlingen må kontingent for 2020 være betalt. Forfall 

var 31. januar 2020. 

Forslag til Generalforsamlingen måtte ha vært styret i hende innen 31.12.2019. Dette var opplyst i innkal-

ling publisert i Stabbesteinen nr 4 på side 9. 
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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,- 

Lufttrykkmåler: 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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«Vi må starte en klubb her i byn»! 

Intervju med noen av de som startet opp Bergen Veteranvogn Klubb 

Tekst: Lars Olav Lofthus, foto: Per Åge Hesjedal 

Onsdag 18. desember i 2019, godt inne i adventstiden og pas-

sert BVK’s julemøte og siste lygarmøte, så møtte Per Åge og jeg 

det som vi vel kan kalle de fire gjenværende av gründerne av 

BVK. Per og jeg kalte inn til en samling i styrerommet på BTM, 

men Carl August Harbitz-Rasmussen (Calle) ville det annerledes. 

«Kom opp til meg så byr jeg på en kaffekopp og litt snacks», sa 

han. Joda vi stilte opp, på det som ble en utrolig glatt historie 

nede i veien på Sandsli der Calle bor. Richard A. Riim kjører, 

som de fleste sikkert vet, en svær Chevrolet truck. Han måtte 

legge inn 4-hjulstrekk for å rygge på plass, på omtrent flate vei-

en. Etter å ha stavret oss som 90-åringer over parkeringsplassen 

kom vi til et felt med varmekabler, og hadde ikke det vært der 

så hadde gjerne hele greien blitt avlyst. 

Men omsider så kom vi oss inn til Calle, og litt snacks var blitt til 

fullt oppdekket julematsselskap! Slutter du som flyger så kan du 

begynne i cateringbusinessen Calle! Her var det meste! Så na-

turligvis måtte vi spise og drodle litt først, før jeg slo på oppta-

keren. Som Mads Erbe Thomassen sa: «Nå må vi først glemme 

at du har slått på den der»! Vel, det tror jeg tok under ett mi-

nutt. 

De som satt samlet rundt bordet var Sigve Carlsen, Carl August 

Harbitz-Rasmussen (Calle), Mads Erbe Thomassen, Ricard A. 

Riim og fotograf Per Åge Hesjedal og meg selv, Lars Olav Lofthus 

(Lasse). 

Lasse: Så, det første vi lurte på var: Hvorfor kom dere på den 

idéen å starte en klubb? Hadde det ikke vært en klubb for vete-

rankjøretøy i Bergen tidligere? 

Calle: Jo, Norsk Veteranvogn Klubb hadde en underavdeling i 

Bergen. Den startet, etter det jeg vet i 1969, og opphørte i 

1977. Den klubben har organisasjonsmessig ingen ting med 

Bergen Veteranvogn Klubb å gjøre. 

Lasse: Så da var det ingen klubb for veteranbilinteresserte de 

neste tre årene?  

Calle: Stemmer! Så da var vi med i Amcar klubben, eller Ameri-

can Car Club of Bergen, ACCB, som de het den gangen. 

Sigve: Ja, der gikk vi fast på møtene en gang i måneden på 

Sletten senter. 

Richard: NVK Bergen referer faktisk til en utstilling de hadde i 

Bergen på 70 tallet. Var visst 11 biler med eller noe slikt. 

Calle: Kan ikke huske det, men det finnes kanskje i BT’s arkiver. 

Richard: Jeg husker i hvert fall at jeg var med min far ut i Gamle 

Bergen tidlig på 70 tallet sammen med min far. Han hadde fått 

snoken i at det skulle være noen gamle biler der. Da stod det en 

Richard Calle 

Mads 

Sigve 

Calles versjon av «litt snacks» 

Lille Richard Riim foreviget ved siden av en Adler 1913. Var 

det her det startet? 
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fire-fem biler på torget der. 

Lasse: Jeg har skrevet annet sted i bladet at jeg synes det er 

utrolig tøft at dere som var slike unge gutter var interessert i så 

gamle biler. Hvor kom det fra? 

Richard: Ja, som sagt så var det min far som var interessert i 

bl.a. gamle biler, så det er ingen tvil om at jeg fikk det derifra. 

Calle: Jeg har det i fra min onkel i USA. Han hadde en A-Ford 

han hadde restaurert, og en MG T/F, og han hadde alltid gamle 

biler, så det er nok der jeg har det i fra. Og det «bilgreiene» ville 

liksom ikke gi seg, så da var jo bare melde seg inn i amcar klub-

ben. 

Sigve: Når vi var på samlinger i amcar klubben så var det de 

eldste bilene som fenget oss mest. 

Lasse Ja, og den gangen var det jo ingen 30 års regel, så man 

brukte vel gjerne de gamle bilene som fantes i Norge. 

Per: Hva var de eldste da? 50-60 tallere? 

Calle: Å nei, det var nok 30-

tallere. 

Mads: Det var jo slike gamle 

biler man som oftest kunne 

lese om i blader også. 

Calle: Da jeg gikk på skole 

på slutten av 70-tallet så 

gikk jeg på St. Pauls, og da 

gikk jeg og beundret Arvid 

Sivertsen sine biler 

(Sivertsen Bilutleie), og så 

begynte jeg å jobbe for ham 

og vaske biler der. Så jeg ble 

jo godt kjent med ham. Han 

var jo en slags nestor i byn 

på dette her, og så visste jeg 

godt hvem Bjørn Trumpy 

var (kjent bilentusiast som 

også var en av BVK’s første 

styremedlemmer). Og vi visste jo hvem alle de som drev med bil 

var. Trumpy kjørte en Pontiac, Bjørn Wigand kjørte Rockne’n 

som i dag stå på MIL stasjonen. Vi kjente også til de fleste inter-

essante bilene som var i Bergen, og omegn, bl.a. på Askøy. 

Askøy-Bergens Sigbjørn Johannessen, de bilene der, en Essex og 

en Chevrolet. 

Richard: Det var der jeg kjøpte min Chevrolet. Da var jeg 15 år 

gammel og kjøpte en 1928 modell. Den stod i garasjen hjemme 

på Rotthaugen, og så hadde Calle, Mads og Sigve sett den og 

kom og banket på. 

Lasse: Og det var det, et livslangt vennskap opprettet. 

Mads: Jeg husker jo da når du hadde fått lappen Richard, så 

kom du og hentet meg Calle og vi dro på søndagsturer for å leite 

etter gamle hensatte biler. 

Calle: Jeg husker bare da jeg skulket skolen for å være med ham 

rundt på jobb….. 

Mads: Du hadde en hvit Ford Falcon stasjonsvogn 1964 som vi 

kjørte på tur med…på søndagene. 

Lasse: Det er jo en sjelden bil i dag 

Richard: Ja, den hadde vært hvit, hadde slik trelist på siden, som 

selvsagt var herpet og ødelagt, men innvendig var den knall rød 

og helt strøken. Den hadde selvsagt, på den tiden, en sekser og 

to-trinns automat – sluromatic he, he, he. Mye blankt listverk 

rundt vinduer så det var egentlig en flott bil. Da jeg solgte den 

så ble den lakket svart og ble ganske så fin. 

Mads: Men vi snoket jo rundt over alt. Når var det vi var i Hard-

anger og fant Chevrolet’en din da Sigve? 

Sigve: Det var i 1979. På høsten. 

Lasse: Er det den du har i dag? 

Utsøkt bordpynt 

Gutta koser seg med en kveld med mye mimring og gode historier 
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Sigve: Ja. Det er andre gangen jeg eier den. 

Richard: Han solgte den, fikk den restaurert og kjøpte den tilba-

ke! He he. Det må være en good deal! 

Sigve: Det var smeden på Nå i Sør-Fjorden, like utenfor Odda 

altså, som eide den. Evald Kambestad het han. 

Mads: Det tok oss to hele helger å overtale ham til å selge. Vi 

spiste en haug med vafler som konen lagde! 

Richard: Vafler ja, men tok de meg med? Nei….. 

Mads: Når vi endelig fikk bilen og skulle kjøre den hjem, så 

holdt den opp til flere hundre meter før den stoppet!  

Alle: Ha ha ha ha! 

Sigve: Ja, den begynte å koke ganske fort.  

Lasse: Den gangen også? Ref. hva som skjedde under Motor-

konvoien 2019….. 

Så vi fikk tak i en bøtte med vann på en gård, og helte det på 

men da vi kom til Utne så kokte den igjen. Da var vifteremmen 

røket! Men vi kom oss om bord i ferjen og kom i land i 

Kvanndal, og inn på Shell stasjonen der og spurte om de 

hadde viftereimer. «Ja, vi har til alle biler», sa eieren av 

stasjonen. «Ja, men har dere til min da», spurte jeg? 

«Jo, vi har til alle», svarte han! «Hvilken bil er det du 

har»? «1938 Chevrolet», svarte jeg! Han opp med bo-

ken og begynte å bla. Chevrolet fant han, og satt og 

bladde frem og tilbake. «Hvilken årsmodell var det nå 

igjen», spurte han. «1938», svarte jeg. «1938»???? 

«Ja»! «Åh, men det har vi ikke», måtte han da innrøm-

me. 

Men så forekom det meg at jeg hadde sett en reim et 

sted, så jeg gikk ut i bilen og lette. Og der, bak stepphju-

let, der stakk det ut en liten bue av en viftereim. Så vi dro frem 

den og gikk inn igjen til bensinstasjonsmannen, for vi hadde jo 

ikke noe verktøy med oss. 

Lasse: Tror han som drev stasjonen het Mjør. Han var jo en 

bilmann og grei kar. Jeg bodde i Ålvik på den tiden og fikk be-

nytte meg av å komme inn på graven hans og gjøre ting selv. 

Sigve: Ja, han sa at verktøy var ikke noe problem. Vi kunne få 

låne hele verkstedet. Så han åpnet bak og så åpnet han alle 

verktøyskapene og sa: «Bare forsyn dere gutter»! Når vi hadde 

fikset det så kjørte vi videre og kom til Norheimsund. Der møtte 

vi en Opel Kaptein. Vi så bare bremselysene kom på og så snud-

de han og kom etter oss og fikk stoppet oss. Sjåføren, som vi nå 

vet var Audun Haugsberg, de som har eller i alle fall restaurerte 

seilskuten Loyal, kom bort og spurte: «Hvem sin bil er det»? 

«Min», svarte jeg. «Hvor har du fått den fra da»? «Jeg har kjøpt 

den her inne i Hardanger»! «Hvor da»? «På Nå»! «Du har vel 

ikke kjøpt gamle Kambestad’en sin bil vel»? «Jo, jeg har nok 

det, ja», svarte jeg igjen. Da kom det en lekse med ban-

neord og: «Nå har jeg gått og tråkket rundt ham i 2 år for 

å få tak i bilen…..hvor lenge har du gått der da»? «Nei, vi 

var inne forrige helg og så på den, og så kjøpte vi den 

nå»! Det utløste enda flere bannesalver som vi nesten 

hørte bak oss da vi dro. 

Men, mannen glemte det jo ikke heller: Mange, mange 

år senere var jeg ute og seilte med en kollega i en re-

gatta. Om kvelden var det fest om bord i båten jeg seilte 

med og så kom Haugsbergen gående. Da sier kompisen 

min (båteieren) til ham: «Sigve her, han er også interes-

sert i gamle biler»! «Åh, er du det», sa Haugsberg? «Har 

du noe gammelt da»? «Ja, jeg har en 1938 Chevrolet». 

«Har du det»? «Hvor fant du den da», sa han? «Nei, den 

fant jeg inne i Hardanger», svarte jeg. «Det var ikke du 

som kjøpte Kambestaden sin bil vel»? 

Alle bryter ut i latter………. 

«Jo det stemmer det», sa jeg. «Faen ta deg», svarte han da! Og 

hele kvelden, hver gang han gikk forbi meg så hørte jeg «Faen 

ta deg»….. he he he he. Morsom opplevelse! 

Ford Falcon stasjonsvogn 

Sigves Chevrolet 1938—her på utstilling Auto 23 i 2013 
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Mads: Som du skjønner, interessen var der. 

Sigve: Vi hadde jo ikke råd til noe nytt heller….. 

Richard: Haugsberg solgte Kapteinen, eller Kapitän som den 

heter, for den var jeg og Johnny Sætre inne i Øystese og hentet. 

Calle: Hvor er den i dag da? 

Richard: Det vites ikke. 

Lasse: Mads da? Hvor fikk du det fra? 

Mads: Nei, jeg var nå bare generelt interes-

sert. Jeg husker ikke detaljene nå, men på et 

tidspunkt var jeg plutselig eier av en 1938 

Buick ramme med motor. Hvor resten var 

aner jeg ikke. 

(Her dropper jeg litt direkte avskriving for 

gutta begynte å drodle om all slags biler………) 

Lasse: Men hvor hadde dere alle disse bilene 

deres da? 

Alle: Næh, de stod nå parkert i veien de……… 

det var jo ikke populært. 

Mads fortsetter: Men jeg hadde en Ford lastebil. 

Den var tøff. Den tok vi hjem på en lastebil. Vi fikk jo «driten» til 

å gå. Jeg kjørte jo til Steinerskolen med den. Det var hytte på 

den og så var det bare ramme bak, og så hadde vi satt på en 

sånn tverrbjelke bak med lys på hver side. Og så måtte jeg etter-

fylle bremsevæske for det lakk ut mens jeg kjørte. 

Calle: Mads gikk på Steinerskolen, men mens de andre drev og 

danset og tolket Bertold Brecht og lignende, så drev han og res-

taurerte en bil i stedet. Det var til og med for fjernt for lærerne 

der. 

Vi skylder foreldrene til Mads’en en takk, for vi hadde fritt til-

hold i garasjen deres. 

Richard: Ja, jeg kan ikke skjønne at man kunne greie å få så mye 

greier inn i en garasje. 

Calle: Vi begynte å kjøre bil tidlig. Moren til Mads hadde en 

Morris 1500, og etter skoletid var vi en gjeng unger inni bilen 

inni garasjen og vi kjørte frem og tilbake inne i garasjen. Ca 1 

meter! Og vi klarte jo selvsagt å ta hovedlykten i veggen en 

gang. Da ble det krigsråd! Alle gikk hjem med kniv og tømte 

sparebøssene! Møttes etter en halvtime. Opp til Mads og la 

pengene i potten. Vi hadde vel ca 50 kr! Så Mads og jeg tok bus-

sen til byn og gikk bort til Wigand. Jeg nådde vel han på dele-

lageret til beltet på lagerfrakken….to gutter står der med 50 

kroner og skulle ha en lykt til en Morris. Men vi fikk lykt, dro 

hjem og monterte den og moren visste aldri om det! 

(Latter) 

Calle: I 1979 hadde vi gjort oss bemerket i bilmiljøet og på våren 

da så ringer det på døren hos meg, og der stod en som het Per 

Nystedt som kom fra Gammelbilens Venner i Stavanger. Han, 

sammen med en som het Garberg, en stor rallyfører i Norge, de 

reiste rundt med noen Hondabiler og viste de frem og tjente 

noen penger på det. Da de kom til Bergen hadde de med seg 

Trygve Kile sin 1930 Packard også pluss noen andre veteranbi-

ler. Så sendte de ut Per Nystedt i forkant for å snoke opp noen 

gamle biler slik at de supplerte med lokale biler, og så leide de 

Bergenshallen og hadde en utstilling og tjente noen kroner på 

det. Men han kom altså og ringte på døren hos meg, hvor han 

hadde fått vite om meg, det aner jeg ikke, kanskje Arvid Sivert-

sen hadde snakket om meg. 

Mads: Ja, jeg ble i alle fall sendt ut for å hente biler med en Ci-

troen med henger. Jeg hadde jo hatt lappen i et par uker, så 

dette kunne jeg jo……….ha ha ha. Men det ble mye lokale biler 

med, og selvsagt Amcars også, bl.a. Geir Philips sin velkjente 

Camaro Z28. Dette var vel året etter første Amcar Motorama 

utstillingen i Bergenshallen. 

 

Herlig gatemiljø utenfor Richards hus. 

Trond Henriksens Rambler, Truls Olsens 

Camaro og Richard Riims Chevrolet 

Caprice. 

Et tidlig treff sammen med sportsbilsklubben. 
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Calle: Ja og mye modifiserte biler…folkevogn med gjensparklet 

ene eksosanlegget bl.a. Golf med Zenderkit…ja, mye rart. 

Men da fikk de som sagt tak i meg, og så var Per Nystedt og jeg 

Bergen rundt for jeg visste jo om det meste som gikk her. Vi var 

faktisk ute hos Jarl Skauge, for Nystedt kjente ham fra før, og på 

vei innover mot byn igjen så sier han til meg: «Dere må jo stifte 

en klubb her i byn»! «Dere må jo ha en veteranbilklubb her i 

Bergen»! Så når 

han slapp meg av 

hjemme, så var 

det jo bare å beine 

opp i garasjen til 

Mads og prokla-

mere: «Vi må star-

te en klubb her i 

byn»! Vi snakket 

en del om det, 

Sigve var også der, 

og ganske kort tid 

etter, den 23 april, 

før den nevnte 

utstillingen, så 

arrangerte vi et 

møte på Steiners-

kolen. Mads had-

de fått låne lokaler 

og også skolekjøk-

kenet. 

Richard: Det aller 

første jeg husker av klubb er at jeg kom opp i garasjen til Mads, 

og der var dere tre og tror det var Sigve som satt på et dekk, og 

jeg spør: «Hva snakker dere om»? «Vi sitter her og snakker om 

at vi må lage en veteranbilklubb», fikk jeg til svar. Så dermed ble 

jeg dradd med i det, husker ikke hvor mye, men jeg var i alle fall 

med på stiftelsesmøtet på Steinerskolen. 

Calle: Ja, jeg mener vi annonserte i avisen også, må ha vært 

Morgenavisen, for det var billigst. Jeg har lett i arkivene i BA og 

kan ikke finne noe. 

Per: Var det Bergen Veteranvogn Klubb som var navnet med en 

gang? 

Calle: Når jeg kontaktet folk for å få dette opp og gå, så husker 

jeg at vi satt i et møte i kjelleren hjemme hos Sigve. Da var Arvid 

Sivertsen der og Bjørn Trumpy, som var en kjent arkitekt. Han 

syntes dette var veldig flott, og han var behjelpelig og kreativ, 

og han hadde vært formann i stiftelsen Gamle Bergen bl.a. Han 

var veldig historisk interessert og opptatt av kjøretøy og jernba-

ne, og var også direktør i Jernbanemuseet. Han dro meg inn i 

interimsstyret for dannelsen av Bergen Tekniske Museum og da 

hadde vi den gangen en drøm om to tomter; Slakthuset i Sand-

viken for der kunne man gå med tog, båt og bil, og så var det 

trikkehallen på Møhlenpris, som vi jo nå vet at det ble. 

Han var vel en mann i 40 årene den gang. Uansett, så ble jo han 

engasjert etter det møtet og jeg husker at han og jeg stod på 

kontoret hans og diskuterte 

hva klubben skulle hete, og 

da snakket vi om veteran-

bilklubb, men han mente vi 

måtte kalle den for veteran-

vogn klubb, for da kunne vi 

inkludere alt av rullende 

materiell. Vi diskuterte om 

det skulle være to ord eller 

tre ord, og vi falt ned på tre 

ord, slik det fortsatt er. Og 

en gang, kort tid etter så 

tegnet han logoen til klub-

ben på sånt papir som ser ut som matpapir, slikt som arkitekte-

ne den gangen brukte, så løp jeg bort til Geir Philips, som jeg 

kjente igjennom amcar klubben, han var den gangen typograf i 

Bergens Tidende, og han rentegnet logoen. Han fikk den også 

avfotografert. Dette var den første logoen vi hadde i mange år, 

den sorte og hvite, før vi digitaliserte den og la farger på den. 

Vi har jo hele listen med de som var til-

stede (se artikkelen lenger frem i bladet) 

på det første møtet. Lars Hille kjente jeg 

fra før, for han var i vennekretsen med 

min søster. Johnny Sætre var der og Truls 

Olsen var tilstede.  

Lasse: Så der stod da dere unge gutter og 

snakket til disse voksne veletablerte men-

neskene? 

Calle: Ja, og jeg husker de snakket om at 

jeg skulle være formann, men det ville 

jeg ikke, så Sigve ble vår første formann. 

Han var jo hele 2 år eldre enn oss og mer 

moden……….. 

 

Trond Henriksen og Mads Erbe Thomassen. 

Mads er tydeligvis vakt under utstillingen i 

Bergenshallen. Fancy hvit kjeledress! 

En tidlig samling på Festplassen: Fra venstre: 1932 Packard -

Jørgensen, 1937 Studebaker - Riim, 1952 Chevrolet - Sørheim, 1938 

Plymouth - Rosendal, 1933 Chevrolet - Sætre og 1935 Ford - Sletten 

Den første logoen 
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Sigve: Ja, jeg bare ser så ung ut…… he he he 

Calle: Ja, han hadde jo lappen han. Jeg hadde jo ikke lappen da 

vi startet klubben. Men Sigve ble da formann, men alt i slutten 

av mai så dro både han og Mads avgårde med omreisende tivo-

li, der Mads kjørte Wall of Death, og Sigve var trailersjåfør og 

mekaniker (red. komm: Egentlig verdt en artikkel i seg selv), så 

da overtok jeg som formann. Så jeg husker at vi var på møte på 

Grilletten på Sletten og da reiste min bror seg og sa: «Nå har 

formannen fått førerkort»! 

(Latter) 

Da satt jeg vel ca 2 år som formann. 

Sigve: Vi var blant de yngste den gangen, og det er vi fort-

satt……..  

(Latter igjen) 

Calle: Jepp, og siden vi hadde erfaring med Grilletten igjennom 

Amcar så brukte vi også det stedet som møteplass de første 

årene. 

(og her fulgte noen uttalelser om Grilletten som vi ikke gjeng-

ir……..) 

Calle: Det første arrangemen-

tet vi hadde med BVK, om vå-

ren etter stiftelsesmøtet, da 

møttes vi på Festplassen, og da 

var det Åge Rosendahl og fa-

ren, Magnus, med hver sin 

1938 Plymouth, en 7 seter og 

en 5 seter, og så var det Sigve 

sin bil Chevrolet, Trumpy, og 

Bjørn Wigand, og så kjørte vi 

tur over Munkebotn og endte 

til slutt opp på Paradis på 

brannstasjonen. Der jobbet 

Åge Rosendahl den gangen. 

Jeg hadde kontakt med Per 

Nystedt, og lurer på om jeg var 

medlem i Haugalandet Veteran-

vogn Klubb, vi ble i hvert fall invi-

tert til å komme på Vestlandstreffet på Stord, på Ritellet der. 

Da vi var der så ble det gjort en avtale om at vi skulle inn i det 

samarbeidet som fortsatt eksisterer, om at Vestlandstreffet 

alternerer mellom Gammebilens Venner i Stavanger, Haugalan-

det Veteranvogn Klubb i Haugesund og Bergen Veteranvogn 

Klubb. Så i 1981 arrangerte vi Vestlandstreffet på Rabben cam-

ping i Uskedalen i Kvinnherad. Premien til alle deltakerne var en 

tallerken som min mor hadde malt på! 

Lasse: Så dere arrangerte Vestlandstreffet allerede i 1981? Im-

ponerende! 

Calle: Ja, og vi hadde til og med egen sekretariatsbil; en Matra 

Simca.  

Når det gjelder klubbens drift, så kan jeg ikke helt huske når 

Cees og Ragnhild Mijnders kom inn, men det var ganske tidlig. 

Richard: Jeg mener de var med på stiftelsesmøte. 

Calle: Ja, de var nok det, men hvor fikk vi tak i de fra? 

Mads: Vi var jo inne og hentet Thunderbirden deres til den tidli-

gere nevnte utstillingen så vi hadde jo kontakt med de da. 

Calle: Ja, men tror de kom gjennom Henry Børdal. Han jobbet 

som billettør i Arnanipatunnelen. Han døde dessverre ganske 

ung. Han hadde for øvrig en Oakland og en Chrysler. 

Vi er litt usikre på hvor folk kom inn i bildet fra. Bård Sørheim 

f.eks. kjente jo Johnny Sætre. Vi kjente Johnny, men visste ikke 

da at han kjente Bård. 

En som het Stig Holst var med veldig tidlig. Det hadde nok noe 

med at Bjørn Trumpy og han ikke bodde så langt fra hverandre. 

Men uansett: Mijnders var tidlig med, for Ragnhild hun ble sek-

retær i klubben. De bodde i Indre Arna. Jeg husker vi satt hjem-

me hos de og brettet kontingenter som skulle ut. Tror det var 

kr. 40,- eller noe…… 

Jeg tror vi planla utstil-

lingen omtrent samtidig 

som vi startet klubben, 

og der fikk vi nok tak i 

mange av de tidlige 

medlemmene kom til. 

Richard: Tilbake til 

stiftelsesmøtet igjen. 

Bjørn Trumpy mente jo 

hardnakket at det skulle 

hete Club og ikke Klubb. 

Han var jo litt forfinet, 

som vi sier. Og det ble 

faktisk vedtatt der! Men 

allikevel har det aldri, 

heldigvis, ikke hett Club. 

Vi skrev Klubb fra dag 

én. Det tror jeg vi kan tak-

ke Ragnhild Mijnders for. 

Calle: Ja, men når han tegnet logoen vår så skrev han faktisk 

Klubb, ikke Club. 

Richard: Trumpy var jo noen hakk over oss i stand: Han var en 

mann som brukte hatt og frakk! 

(Latter) 

Calle: Men jeg må jo få si at Bjørn Trumpy og Arvid Sivertsen, 

de var nok veldig viktige for oppstarten av klubben. De var om-

sorgspersoner for oss og tok på en måte vare på oss 

«drittungene», så uten deres drahjelp så er det ikke sikkert det 

hadde gått som det gikk. 

Tallerkene som Calles mor malte 
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Lasse: Ser her i første referatet at det var Cees Mijnders som var 

sekretær faktisk. Ragnhild var kasserer. 

Calle: OK, og ja, kontingenten var kr. 25,- står det der ja. 

Richard: Men Calle, du som husker godt. Jeg mener at det ble 

bestemt at dette skulle være en klubb med lavt aktivitetsnivå! 

Det skulle ikke være sånn bang, bang, bang, vi skulle bare ha 

muligheten til å samles iblant. 

Lasse: Da har dere faktisk mislykkes totalt! 

(Latter) 

Calle: Jeg kan ikke huske det. Hvis det er noe du sier nå for at du 

skal slippe å gjøre så mye så…… 

(Latter) 

Her fulgte så mye prat om forskjellige biler de fikset opp for 

både seg selv og andre. Siden artikkelen handler om klubben, så 

hopper vi over det. 

Lasse: Men gutter, klubben igjen…. Dere startet på Grilletten på 

Sletten Shoppingsenter. Når flyttet man til Klosteret da? 

Calle: Åh, det var mye senere, vi var jo først hos Jæger. 

Richard: Ja, men vi har vært på IFA på Midttun også. 

Calle: Gunnar Haukeland jobbet der, derfor fikk vi låne lokale 

der. 

Richard: Vi har vært på Midttun, hos Jæger ved Byporten, Klos-

teret og til slutt på Bergen Tekniske Museum (BTM). 

 

Sigve: Arvid Sivertsen ville jo at vi skulle kjøpe et klubbhus i Fab-

rikkgaten. 

Richard: Han dro hele klubben opp der på et møte, men han sa 

aldri helt hvorfor vi var der…. 

Jeg snakket mye med Johnny Sætre om det, og vi fikk inntrykk 

av at han mente vi burde kjøpe det. 

Sigve: Ja, han sa jo prisen på det også. 

Richard: Fra mitt synspunkt på den tiden, 

så var det jo totalt urealistisk. Men selv-

sagt, hadde vi kjøpt det så hadde det jo 

vært en kjempedeal i dag. 

Calle: Det var der Karosserifabrikken lå. 

Calle: Men, er det noe mer du vil vite 

nå? 

Lasse: Ja, hva tenker dere om BVK’s 

fremtid? 

Calle: Jeg tenker at vi må gjøre noe al-

vorlig for å trekke til oss nye yngre med-

lemmer. Vi vet jo hvorfor det ikke blir 

nok rekruttering…. Klubben ble i sin tid 

ikke laget for at vi skal sitte og spise 

«Nille-kaker» hver tirsdag. 

(Latter) 

Her er fra  en samling i lokalet på Klosteret. Tror det er for-

mann Riim som har fødselsdag. 

Her er fra de legendariske grillpartyene hos Kari Ann og Herman Brandt 
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Calle: Jeg håper jo at vi overlever, men det er ikke sikkert at vi 

beholder samme størrelsen. Men jeg har tro på gatebilsmiljøet, 

for det er parallellen til datidens amcar miljø. Og det kommer 

nok noen entusiaster ut av det også. Vi ser jo at mange av de 

som virkelig var «hardcore» entusiaster i amcar miljøet, de er 

medlemmer hos BVK i dag. 

Ellers vet jeg ikke helt hva vi skal gjøre, men jeg har jo noen 

idéer. Men, som jeg sa på julebordet; Snittalderen i styret var 

den gangen 21 år, i dag er den 68! 

Jeg så f.eks. på «lygarmøtet» her om dagen at en god del av de 

som var dere er folk som ikke har hatt interessen veldig lenge. 

Men det er jo ikke noe krav. Man kan gjerne være godt voksen 

med ny interesse. Det er jo flott! Samtidig kjenner jo ikke disse 

personene, og det gjelder jo de i styret også, noe av den histo-

rien vi sitter på. 

Lasse: Det er i alle fall imponerende at dere fortsatt holder på, 

og nå er til og med to av dere med i jubileumskomiteen, og 

Richard er jo nestformann i klubben. 

Mads: Ikke jeg 

Calle: Å joda…..vi skal jo ha møte på Steinerskolen….. alle skal 

nok få noe å gjøre dette året. 

Lasse: Jeg tenker vi sier takk der, nok å skrive ned nå, men det 

har vært veldig interessant å høre på dere, og en stor takk for at 

dere tok tak i forslaget fra Per Nystedt den gangen og fikk star-

tet Bergen Veteranvogn Klubb! 

Vi avslutter artikkelen med en del bilder: Over her ser vi noen 

landeveisrøvere i form av Trond Henriksen og Richard A. Riim. 

Dette er visstnok BVK’s første kjøreaktivitet i 1980 

Alle bildene over kommer fra Calle som har benevnt 

dem «BVK’s første aktivitet» 
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Bildene under her ser ut til å være fra en tur til Ola Borge og en utstilling 

Johnny Sætre Sigve Carlsen og Richard A. Riim 

Ola Borge Calle, Ola Borge og Thorstein Haugen 
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BVK hadde julebord allerede i 1981 

Dette må vel være Geir Philips og Tore Hovland og 

Ågot Rosendahl 

Ågot og Magne Rosendahl 

Trond Helland, Rune Utvær, Calle 

Kjell Myking, Hans Petter Røykenes, 

ukjent dame, Ernst Olav Hüber 
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Bilmessen i Sotra Arena 
1. - 3. november 2019 

Tekst: Lars Olav Lofthus, foto: Per Åge Hesjedal 

BVK ble invitert til å være med på «BILMESSEN 2019» som 
ble avholdt helgen 1. - 3. november 2019 i Sotra Arena, 
like bak Sartor Senter. Her ble det fylt 2 store haller med 
over 10.000 kvm med de kjøretøy. Årets messe var større 
og mer spennende enn noen gang 
før. De aller fleste bilforhandlerne 
i Bergen var representert, og her 
ble altså vi også invitert til å stille 
ut noen av våre kjøretøy. 
La oss si det med engang: Tidsfris-
ten var ekstremt kort, og tids-
punktet var ekstremt dårlig for 
våre kjøretøy. Styret måtte ta en 
rask beslutning om vi skulle være 
med og vi skjønte fort at det ble 
ingen tid til å «sanke» biler blant 
medlemmene. Vi måtte bare prø-
ve å presentere klubben på best 
mulig måte på en måte som vi 
klarte å håndtere innen tidsfrist 
og tid på året. Vi tok ingen sjanser 
på at noen biler skulle kjøres ut, 

og nestformann Richard A. Riim stilte seg velvillig til å 
transportere biler. Vi tok da med oss bilene fra utstillingen 
ved BTM; kongebilene og Kløverbilen, samt at Richard tok 
med sin Chevrolet 1925 på første tur. Dermed hadde vi 4 

Slik møtte publikum BVK standen 

Kløverbilen og Chevrolet 1925 
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biler på stand, og kasserer Terje Mjelde stilte opp med ny 
utlodningsbil som vi trakk like før jul…se om vinner annet 
sted i bladet. 

Det viste seg at vi fikk en egen hall sammen med andre 
spesialkjøretøy og klubber. Ja, vi kunne hatt flere biler, og 
vi håper at hvis vi skal være med neste år, og nå er vi jo 
obs på det, så kan vi planlegge og vise et bredere spekter 
av kjøretøy. 
Uansett så ble vår stand tatt vel imot av publikum. 
Nestformann Richard A. Riim og formann Rune Prestegard 
var de som nesten egenhendig stod bak transport og rig-

ging, og de var også til stede så å si alle de tre da-
gene. Personlig var jeg utom lørdagen, og det var 
en stor interesse fra publikum, spesielt for konge-
bilene. Det er tydelig at de vakte både minner og 
følelser. 
Kasserer Terje Mjelde var også mye til stede og det 
ble solgt ganske så mye lodd på tråbilen. Dette var 
jo en slags «bonusbil», da vi egentlig var ferdig 
med dette for 2019, men Terje hev seg rundt og 
det tjente vi faktisk ganske bra på. 
Det virket som om folk som kom inn i «¨vår» hall 
senket skuldrene litt og slappet av og koste seg. 
Her var det innen innpåslitne selgere….bortsett fra 
loddgeneralen…… :-) 
Alt i alt, så var det en hyggelig opplevelse, som 
kanskje blir en tradisjon? Hvem vet? 

Loddselgeren er på plass 

Chevrolet 1925 

Humberen 

Det var andre flotte biler i hallen 

Inkludert en av våre: Thorstein Haukeland sin MB 

Vi får ta med en representant for den nye verden også: 

Volkswagen sin nye el-bil.  
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Medlemsmøte 12. november 

Ja en kald november kveld ble det stappfull brakke i kafé-

en ved BTM når Carl August, eller Calle, som vi sier, skulle 

presentere bilder og historier fra høstens USA tur. Tror 

også bortimot samtlige av deltakerne på turen stilte opp, 

kanskje fordi, som formann Rune Prestegard sa: «Det kan 

være kjekt å vite hvor vi var»! 

Calle viste haugevis av bilder fra turen som denne gangen 

holdt seg på vestkysten av USA. Men ettersom vi forstod 

så ble ikke tempoet og rekken av opplevelser noe mindre 

for det. Vi kom litt sent i gang denne kvelden for Calle 

hadde jobbet masse med foredraget, for så å oppleve et 

kræsj på Mac’en (computeren) sin. Han hadde stått på 

hele ettermiddagen for å prøve å sette det i sammen igjen 

på nytt, og etter dømme av hva vi fikk se så hadde han 

gjort en fantastisk jobb på de timene. 

Det var mye bilder, mange historier, så mange at møtet 

varte til bortimot kl 21:30, og enda kunne han vist og for-

talt mer. Det sier seg selv at det blir forgjeves å forsøke å 

gjengi noe av dette og denne artikkelen blir mer som en 

oppsummering av medlemsmøtet og en hedring av Calle 

sin innsats spesielt med arrangementet for disse turene. 

En av deltakerne, Rolf Andersen, var så fornøyd at han 

stilte opp med ikke mindre enn to kaker bakt spesielt for 

anledningen. De smakte utmerket Rolf! Men Rolf har ikke 

nøyd seg med det, han har også skrevet en spesiell takk til 

Calle og alle som var med, som det passer å putte inn her. 

Vi andre takker også Calle for innsatsen og for foredraget, 

og jeg håper han får tid til å skrive litt om opplevelsene 

her i bladet. 

Innlegget fra Rolf Andersen følger på neste side. 

Foredrag om høstens USA tur ved Carl August Harbitz-Rasmussen 

Tekst: Lars Olav Lofthus, foto: Per Åge Hesjedal 

USA-generalen himself: Carl August Harbitz-Rasmussen 

«Stinn brakke» - som vi ser 

En av de flotte bilene de fikk se på turen 

Det tradisjonelle Tucker bildet for å plage redaktøren som 

tydeligvis aldri får anledning til å være med….. Kanskje når 

jeg blir pensjonist om noen år? 
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Skråblikk på USA-turen : 

TAKK … 

…  til Calle som har lagt ned et enormt arbeid i å gjøre USA-

turen til en suksess !! 

…  til de dyktige sjåførene som fikk oss trygt transportert over 

fjell og hammer og hjem fra  

          fra diverse restauranter og barer 

…  til Rikken som slavisk fulgte Calle’s stadige filskifter på 

Freeway’en 

…  til min romkamerat Per for et 14-dagers intensivkurs i trøn-

dersk 

…  til Per for at han ikke snorket om nettene 

…  til Bente som uredd ble med meg i alle berg- og dalbanene vi 

kunne finne på vår vei 

…  for en fantastisk soloppgang i Grand 

Canyon og mange flotte solnedganger 

…  og pris for at hjullageret og bremsene 

holdt til vi fikk byttet bil i Las Vegas 

…  til Sissel for sanggleden 

…  til Bente for latteren 

…  til Rune for at han nå bruker rynke-

krem i stedet for den han brukte i ung-

dommen 

…  til Rune for stillheten når han ikke kom 

på noe å si 

…  til Rolf for at han aksepterte å bli kalt 

«gamle Rolf» 

…  til de som kalte meg for «unge Rolf» 

…  for røyken fra skogbrannen som lå tett 

over byen vi bodde i. Jeg sparte minst 5 

sigaretter den morgenen 

…  til min røykekamerat Erik som hjalp 

meg å røyke for alle de andre 16 reise-

vennene 

…  til de som stadig måtte på toalettet 

slik at Erik og jeg kunne opprettholde et 

akseptabelt nikotinnivå til enhver tid 

…  til min iPhone som på 14 dager noter-

te 225.900 skritt, 128 km. og 133 etasjer 

…  til alle 16 som tålmodig satt i bilene på 

kaien til «Midway» og ventet i 40 mi-

nutter på meg 

…  for alle de søte frokostene 

…  til restauranten på Santa Monica Pier som serverte Margarita 

i bøtter 

…  til Uber som kansellerte turen etter 10 minutter på 

Freeway’en 

…  til svartbjørnen som tuslet over veien et par biler foran oss 

…  og pris for at alle 6 overlevde utforkjøringen oppe i fjellet 

…  fra min fetter Eric som ble tatt imot med åpne armer av 

gjengen. Han dukker kanskje opp på et «liars meeting» en gang 

…  til min kjære Monika som uoppfordret sa at hun hadde sav-

net meg når jeg var vekke 

…  så mye til ildsjelene som har tatt vare på alle de fantastiske 

bilene, togene og båtene vi fikk se på turen 

Hilsen «gange Rolf» med surfbrettet   

Kakene falt i smak og gikk ned på høykant! 
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Julebord BVK 30. november 
Kommandantboligen i Gravdal 

Tekst: Lars Olav Lofthus, foto: Per Åge Hesjedal 

Vi holder fast ved tradisjonen og arrangerer våre ju-

lebord i Kommandantboligen i Gravdal. Datoen i år 

var lørdag 30. november. Allerede ved julebordets 

slutt i fjor så tok årets julebordgeneral på seg jobben! 

Rune Morten Røen stilte opp og har hatt hånd om 

det meste av planlegging og påmeldinger etc. Med 

litt hjelp fra tidligere julebordgeneral og webansvar-

lig Lars Olav Lofthus, mest med det som ble presen-

tert på nettet. 

Lokalet og musiker var booket laaaaang tid i forveien, 

så datoen var det aldri noen tvil om. Påmeldingen fra 

medlemmene er det jo alltid spenning med. Ganske 

typisk så var vi veldig få påmeldte da datoen for fris-

ten nærmet seg, men så føk vi opp i 53 stk til slutt. Et 

bra tall, men det kunne jo godt vært flere fra våre 

350 (ca) medlemmer. Vi har plass til det. To meldte 

avbud pga sykdom på kvelden, men så kom Calle til 

så vi ble vel 52 til slutt. 52 mennesker er en god fest 

det, og det var akkurat det det ble.  

Rune Morten Røen ledet oss flott igjennom kvelden 

med fint driv og morsomme små anekdoter og vitser. 

Så stemningen ble satt i høygir ganske så fort. Vår 

musiker Arnstein Klovning spilte fin taffelmusikk og 

når folk fikk forsynt seg av maten, som var servert 

som buffé, så hørtes det stort sett bare vellyder blant 

folk. God mat, god drikke og godt selskap gir godt 

humør. 

Underveis ble det tale ved formannen, som tradisjo-

nelt tok oss med igjennom alle aktivitetene for året 

2019. Og det var neiggu ikke få! 

Jeg husker ikke nå om vi fikk dessert etter talen til 

formann Rune Prestegard, eller om vi allerede hadde 

fortært den…… 

Det ble et litt humoristisk innslag også fra Eilif Harbitz

-Rasmussen, da han presenterte fast-telefon med 

mobilforbindelse til Bård Sørheim. (De som går jevn-

lig i klubben vet jo at Bård er svoren analog tilheng-

er). ☺ 

To staute karer tok i mot folk: Julebordsgeneralen Rune 

Morten Røen og formann Rune Prestegard. 

Folket fant seg fort bord og hadde det hyggelig sammen 

Rune Morten Røen ledet oss med stø hånd gjennom selskapet 
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Deretter hadde broderen til Eilif, Carl August, eller 

Calle, som vi sier, en fin tale om BVK i anledning av at 

vi snart gikk inn i jubileumsåret, 40 år, og en del om 

fremtidsutsikter. Veldig bra tale. 

Etter desserten (her er jeg sikker), så var det Thor 

Stigen sin tur til å takke for maten. Og maken til 

«takke for maten tale» skal man vel lete lenge etter. 

Her gikk alt utenat, og på rim!!!! Og han fikk på mes-

terlig vis med seg stort sett alle som var der. Helt her-

lig. 

Rune Morten Røen avsluttet bordet og vi trakk så 

opp i salongene i andre etasje, der kaffe og kake fra 

BVK ventet på oss, sultne som vi var…… I baren kun-

ne man også handle «avec» om man som meg, liker 

den slags. Her ble vi sittende lenge….. kanskje litt 

lenge, for plutselig kom vi på at vi hadde hyrt en mu-

siker til å spille for oss. Ja, ja, det ble nå ca 2 timer 

med musikk og dans og koselig samvær før vi kl 01:00 

kunne lukke døren til nok et veldig hyggelig BVK-

julebord. Og antar jeg riktig så er vi nok tilbake igjen 

til neste år, kanskje med et jubileumsjulebord!? 

Stor takk til Rune Morten Røen og alle andre som bi-

drog til en fin og hyggelig stund! 

Calle holdt en fin tale om BVK 

Thor Stigen er i gang med sin artige «takk for maten» tale. 

Formannens tale: Rune Prestegard 

Musiker Arnstein Klovning 

Bård får telefon 
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Avisartikkel om Rolf Andersens bestefar 

Ja, noen har aner som har drevet med bil fra tidenes morgen, mens andre kom på det av seg selv omtrent. Rolf Andersen hadde 

en bestefar som var virkelig inne i den automotive verden. Og Rolf hadde noen gamle avisklipp om dette. 



36 

 

Også fra Rolf Larsen sin samling. Ikke et vondt ord om Toyota, men altså……….. Det var tider det…….. 
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BVK julemøte 10. desember 

Tekst og foto: Lars Olav Lofthus 

Nok en tradisjon som alltid holdes i hevd: Julemøtet i kaféen 

ved BTM. Som vanlig så møttes de av styret som kunne komme 

tidlig opp og startet på smørejobben, samt rigging av lyd og bil-

de for den årlige billedkavalkaden. I tillegg skulle det også som 

vanlig, lages varm sjokolade, og også i år hadde vi hentet inn vår 

trofaste «kokk» (ja, han er jo det både på Vårmønstringen og 

Julemøtet), Kjartan Meyer. Han ordnet opp i dette på en som 

vanlig fortreffelig måte. 

Litt etter kl 18:30 begynte medlemmene å sige inn i lokalet og 

når kl var 19 så var det ganske så fullt. Veldig hyggelig at så 

mange tar seg anledningen til å møte opp til denne hyggelige 

stunden midt i førjulsstria. 

Med unntak av litt info fra formannen, så er dette kvelden uten 

program, der vi bare sitter og prater med hverandre, spiser jule-

brød med brun- og hvitost, Clementiner, pepperkaker og Twist. 

Kaffe var også mulig å få på forespørsel. 

Dette var ikke siste kvelden vi hadde før jul, vi hadde et lygar-

møte den 17., men vi ønsket nå allikevel alle en God Jul denne 

kvelden. 

Kjartan Meyer ordnet varm sjokolade 

«Smøregjengen» i gang 
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Medlemsmøte 14. januar 
Foredrag om samferdsel v/Oddvard Nilsen 

Tekst: Lars Olav Lofthus, foto: Per Åge Hesjedal 

Intro ved Terje Mjelde: Litt fakta om Oddvard Nilsen: 

Red. komm: Jeg måtte hente dette fra Wikipedia, da jeg ikke 
kunne notere mens Terje pratet: 
Oddvard Nilsen (født 24. juni 1940) er en norsk tidligere politi-
ker (H). Han var ordfører i Askøy kommune 1990–1993, innvalgt 
på Stortinget fra Hordaland 1993–2005 og Høyres parlamenta-
riske leder 2001–2005.  
Han er sønn av murersvenn Odd Nilsen (1917–1964) og industri-
arbeider Ellinor Jensen (1917–2003). Farsslekten har arbeidet 
innen murerfaget i flere generasjoner.[2] Oddvard Nilsen er gift 
med Torill Nilsen (1948–), som var medlem av Askøy kommune-
styre 1995–2003.
[3] Paret har tre 
sønner sammen, 
heriblant fylkes-
ordfører Tom-
Christer Nilsen 
(1969–) og friid-
rettsutøver Trond 
Erik Nilsen (1972
–).  
Etter militær 
grunnutdannelse 
tok han lærersko-
len som privatist. 
Han har også 
vært trener og 
styremedlem i 
Norges Friidretts-
forbund. Nilsen 
har sin bakgrunn 
fra skoleverket, 
og har vært rektor ved Kleppestø og Ravnanger ungdomsskoler 
på Askøy. Han var leder i Hordaland Høyre 1990–1994 og med-
lem av Høyres arbeidsutvalg 1996–2005. I stortingsperiodene 
1993–2001 satt han i Stortingets samferdselskomité, siste perio-
den som komiteens leder. I perioden 2001–2005 var han med-
lem av Stortingets utenrikskomité. Da Jan Petersen ble utenriks-
minister, ble Nilsen valgt til parlamentarisk leder.  
Etter tiden på Stortinget var Nilsen styreleder i Helse Vest RHF 
2005–2014.[4]  
Oddvard Nilsen ble den 11. mars 2006 utnevnt til æresmedlem 
av Hordaland Høyre.  
Referat fra foredraget: 

Oddvar Nilsen er oppvokst på Møhlenpris og kom egentlig 

ganske sent inn i politikken. Han har holdt først på som trener 

innen friidrett. Han har to sønner hvorav en er mester i tresteg, 

og den andre er i politikken. På nittitallet var han på Stortinget i 

Samferdselskomiteen.  

Han leste mye om kanaler i England og Skottland om hvordan 

de skapte seg et transportsystem, og ble på denne måten feng-

et av samferdsel. 

Hva skaper utvikling i samfunnet? 

Vannkraft var en av de tidlige og viktige utviklingsfaktorene i 

Norge. Vannkraft er det norske sølv…. Vi har faktisk 50% av 

vannkraften i Europa! 

Industrien dukket opp der det var vannkraft, eller muligheter til 

å skape vannkraft. 

Nilsen viste så et kart over rutebåtstopp i Nordhordland. Man 

kan trygt si at de lå tett som hagl! På den tiden gikk alle veier 

gikk til kaien, for det var der transporten videre ut i verden gikk. 

Så skjer det noe dramatisk…veien går mot hovedveien. Når fyl-

kes- og riksveier blir 

bygget så overtar de 

mer og mer den funk-

sjonen som båtene 

hadde. 

Han viste et nytt kart 

– denne gangen var 

det oversikt over mei-

erier. Og jammen var 

det mange meierier. I 

dag er det vel bare 

ett! 

Den store løsningen i 

et vanskelig land er jo 

rett og slett: Vei 

Han minnet oss også 

på at bompenger er 

en oppfinnelse som kommer fra Bergen; Eidsvågstunnelen og 

Puddefjordsbroen f.eks. De ble finansiert med bompenger. 

Andre eksempler: Det ble tidlig vedtatt å bygge 4 broer; Sotra, 

Askøy, Nordhordland, Osterøy, i den rekkefølgen, og slik ble det. 

Alle disse prosjektene gikk fantastisk og ble nedbetalt før tiden, 

med resultat at steder i distriktet ble mer populære å bosette 

seg og lage arbeidsplasser på. Et resultat av dette bl.a. var at 

prisen på boliger steg når stedene eller øyene hadde fått land-

fast veg. Men, det aller viktigste argumentet var alltid at det 

med veiutløsning kunne skapes arbeidsplasser 

Den virkelig store veibyggingen gikk for seg på Vestlandet, men 

etter hvert så spredde bompengeideen seg til andre deler av 

landet. 

Folk flyttet til mer tettbygde strøk, og i 2015 bodde 80% i tett-

bygd strøk. 

Folk kom i jobb, og ikke minst kvinner, nasjonalproduktet steg, 

og alt dette skjedde uten protester. Men det var fordi man fikk 

et konkret resultat av det man betalte på, og når det var nedbe-

talt så var det slutt på bompengene. 

https://no.wikipedia.org/wiki/24._juni
https://no.wikipedia.org/wiki/1940
https://no.wikipedia.org/wiki/H%C3%B8yre
https://no.wikipedia.org/wiki/Ask%C3%B8y
https://no.wikipedia.org/wiki/Stortinget
https://no.wikipedia.org/wiki/Hordaland
https://no.wikipedia.org/wiki/Parlamentarisk_leder
https://no.wikipedia.org/wiki/Parlamentarisk_leder
https://no.wikipedia.org/wiki/Oddvard_Nilsen#cite_note-2
https://no.wikipedia.org/wiki/Oddvard_Nilsen#cite_note-3
https://no.wikipedia.org/wiki/Tom-Christer_Nilsen
https://no.wikipedia.org/wiki/Tom-Christer_Nilsen
https://no.wikipedia.org/wiki/Trond_Erik_Nilsen
https://no.wikipedia.org/wiki/Trond_Erik_Nilsen
https://no.wikipedia.org/wiki/L%C3%A6rerskole
https://no.wikipedia.org/wiki/L%C3%A6rerskole
https://no.wikipedia.org/wiki/Privatist
https://no.wikipedia.org/wiki/Norges_Friidrettsforbund
https://no.wikipedia.org/wiki/Norges_Friidrettsforbund
https://no.wikipedia.org/wiki/Kleppest%C3%B8_ungdomsskole
https://no.wikipedia.org/wiki/Ravnanger_ungdomsskole
https://no.wikipedia.org/wiki/Hordaland_H%C3%B8yre
https://no.wikipedia.org/wiki/Stortingets_samferdselskomit%C3%A9
https://no.wikipedia.org/wiki/Stortingets_utenrikskomit%C3%A9
https://no.wikipedia.org/wiki/Jan_Petersen
https://no.wikipedia.org/wiki/Helse_Vest
https://no.wikipedia.org/wiki/Oddvard_Nilsen#cite_note-4
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Nilsen viste så et kart over bompengestasjoner i Norge. Her 

kunne man se at helt klart hvor det var mest av de: Vest-Norge! 

Mange av de store prosjektene i Norge kom som resultat av 

politiker som virkelig trodde på og gikk inn for sine saker. F.eks. 

statsråd Kyllingmark som definerte kort-

baneflyplassene. Kjell Opseth som fikk 

igjennom Lærdalstunnelen, Gardermoen 

m.m. Begge to hadde ideer som de trod-

de på og drev frem. 

Han viste så et kart over oppdrettsanlegg 

– De har tjent mye penger, men er av-

hengig av transport. Uten gode veier 

ville de vært sjanseløse. 

Nye Norge – Oljetiden 

Handlingsplanen – det at man aldri skal 

bruke mer enn 4% av overskuddet av 

oljeinntektene i et statsbudsjett. Hvor-

dan klarte man det? Andre land sølte 

bort pengene sine. Norge har en helt 

enestående posisjon der. Man bør ikke 

bruke mer 

penger enn 

man må. 

Bompenger i 

dag. 

Ideen om at 

man forlenger 

bompengepe-

rioden etter at 

vei/bro/tunnel 

er ned betalt. 

Nilsen slåss mot 

den ideen, for 

det ville ødeleg-

ge tilliten blant 

folk. Man fikk 

før en vei/bro osv som man skulle betale for, nå skulle man dek-

ke mye annet. Han synes systemet nå er leit. Folk mister tilliten 

til politikere 

Se i krystallkulen…. 

Det blir nok mindre veibygging, kanskje mer jernbane, håper 

flytrafikken opprettholdes…gjerne elektrisk. Det er ikke enkelt i 

tidens politiske klima. Greier man å få til utvikling videre? Det vil 

kreve samarbeid. Norge er ikke ferdigbygd. Håper teknologien 

hjelper oss. 

Vi bør være stolte av at vi har bidratt til alt som er bygget ved å 

betale. Martinsen og co fortjener også ros. Man trenger noen 

som vil brøyte vei. Han savner en del av de gamle politikerne. 

Spørsmål: 

Vi har så stor formue, 11000 milliarder, og låner ut, vi burde fått 

penger til veiene uten bompenger. 

Svar: Vi må vurdere nøye i statsbudsjettet. Man er redd for 

overopphetning i norsk økonomi. Pensjonsbelastningen vil øke. 

Vi må ha solidaritetshandling, for kommende generasjoner. 

Finansdepartementet er flinke folk som tenker veldig langt 

frem. 

 

Det ble en del spørsmål og diskusjoner 

mellom Oddvard og tilhørerne.  

 

Til slutt takket vi ham for et flott og 

engasjerende foredrag og tildelte han 

en paraply og medlemskap i BVK for 

2020! 

Fotnote; Oddvard Nilsen har en 50-talls 

Morgan og en fra 2000 tallet. Derfor 

var det interessant å tildele ham et 

medlemskap i BVK. 
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Humber Pullman Imperial 1951 

Rolf Andersen har virkelig bidratt til denne utgaven av Stabbesteinen. Her har han funnet fram et par artige fotografier av 

Humberen vår, samt bilde av vognkortet fra hine dager. Artig nostalgi som vi setter pris på. 

H.M. KONGEN, GAMLEHAUGEN: Kong Haakon var 

den første norske kongen som skaffet seg bil. De 

fleste bilene til kongefamilien har numrene A-1 – 

A 10. Ved residensen Gamlehaugen i Bergen stod 

det også en egen kongebil frem til 2011, de fleste 

av disse har hatt kjennemerke O-1. I 1951 fikk 

Kong Haakon registrert en Humber Pullman Im-

perial som kongebil med registreringsnummer 

R-1. Ved Statsarkivet i Bergen ligger både eierkor-

tet og registreringskortet i arkivet etter Bergen 

trafikkstasjon  
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Vinner av BVK’s lotteribil nr. 2 2019 

Lotteribil nr 2 i 2019, der det nok ble solgt mest lodd under bilmessen på Sotra, ble trukket tirsdag 
17.12.2019. 
Den heldige vinneren ble Lena Leigre. Bilen ble hentet straks av mannen Øyvind Leigre. Og veldig passende 
så hadde jammen julenissen tatt turen inn for å kaste glans over overleveringen. 
Kasserer Terje Mjelde og julenissen (Lasse Nordang) overleverte bilen, dvs. en splitter ny i kassen, til Øyvind 
Leigre. 

Tekst: Lars Olav Lofthus, foto: Per Åge Hesjedal 

F.v.: Kasserer BVK Terje Mjelde, bilhenter: Øyvind Leigre og Julenissen alias Lasse Nordang 
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Biler til hovedprosesjonen 17. mai 

Styret i BVK regner med at vi også i år, til tross for 

nytt veldig «grønt» bystyre, vil få stille med 5 kjøre-

tøy i hovedprosesjonen 17. mai i Bergen sentrum. 

Vi vil derfor oppfordre våre medlemmer som kan 

tenke seg å stille med sitt kjøretøy til å ta kontakt 

med oss slik at vi kan få registrert det.  

Bildet under viser to av de ypperste luksusbilene som 

er laget, Lincoln og Cadillac, men DET er ikke noe 

krav. Vi har sett både folkevogn, Opel og andre biler 

som var bruksbiler før i tiden, delta til publikums 

store fornøyelse. 

Viktige kriterier er at bilen er i stand til å kjøre sakte 

gjennom prosesjonen uten å bli overopphetet, og at 

den ellers er i god stand. 

Siden klubben ble stiftet i 1980 kunne vi godt ha sett 

en 1980 modell dette året. 

Styret forbeholder seg retten til å plukke ut kjøretøy 

av innkomne henvendelser, det kan være av hensyn 

til tema, eller sammensetning av prosesjonen. 

 

KONTAKTINFORMASJON: 

Send email til: 

larsolavlofthus@gmail.com  

eller kontakt  noen i styret i BVK 

Kontaktinfo finnes på side 2 i bladet og på våre 

websider. 

Fristen for å melde seg er satt til: 

13. april 
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LED-lys i din klassiker? 

Tekst og foto: Åge Eikeland 

Noen av oss merker at mørkesynet er ikke blitt bedre med åre-

ne, og våre medtrafikanter er noen ganger blinde og det hand-

ler derfor om å bli sett i dagens trafikkbilde.   

Vi har heller ikke strøm i overflod på bilene våre,  særlig for dem 

som har likestrøm. 

Løsningen er jo «innlysende»,  LED lys..kommer i stadig flere 

varianter og kvaliteter, og så har man jo selv kjøpt litt forskjellig 

da, fra ulike leverandører, Ebay, rekvisita forhandlere etc. 

Fellers for de fleste er «blålig» lys, ser greit ut på nye biler som 

har xenon og LED fra før,  men jeg syns det er ganske trasig på 

gamle biler med varmhvite pærer.   

Etter å ha bladd litt på nettet, så kom jeg over et firma i England 
https://www.bettercarlighting.co.uk/   BetterCarlighting, som 
hadde et enormt utvalg, 6 og 12 volt,  positiv og negativ jord 
etc. Nettsiden deres er en smule uoversiktlig pga produktutval-
get, men jeg sendte en mail til innehaver, Gil Keane, som var 
hjelpsomheten selv,  forklarte hvilken bil jeg hadde og hva jeg 
var på jakt etter. 
Jeg fikk varmhvite parklyspærer som duger som kjøre lys, og 

ryggelys,  men trekker mindre strøm, og ikke minst bak/

bremselys som lyser veldig bra,  med rød LED. 

Om man setter en vanlig led pære her, så vil det gjerne bli lilla 

lys i baklykten,  heller ikke særlig stilig. 

Gil leverer oppgraderinger til hovedlys og,  noe jeg ikke har be-

høvd med H4 + at det er jo obligatorisk med ekstralys på en 

gammel Volvo  ,  samt masse løsninger for særlig engelske 

biler,  integrere blinklys i parkeringslys etc.  Husk at man kanskje 

må bytte blinkrele for LED blinklys,  ettersom det er for lite 

strøm til at et gammeldags rele vil virke.  Jeg opplevde at mitt 

ryggelys rele fusket av samme årsak,  men en rengjøring av kon-

takter var nok.   Var litt tekstreklame her, men tenkte god ser-

vice og gode produkter er verd å nevnes,  og så er det nå litt 

artig med litt nytt småplukk til bilene, eller?? 

 

Red. 

komm: Jeg har faktisk LED pærer i baklysene på min 1966 Thun-

derbird. Med 9 lamper der bak og ikke minst 6 x 21 Watt i brem-

selys, så ble det en stor bedring i strømforbruket med LED pæ-

rer. Nå kan jeg kjøre ned siderutene samtidig som jeg trår på 

bremsepedalen. Pærene mine ble bestilt fra superbright-

leds.com som har det meste for amerikanske biler. Og da fikk 

jeg, som Åge anbefaler, røde LED pærer til baklysene. 

Her er en pære byttet til LED...gjett hvilken 

Her er begge pærene byttet. 

T-bird med LED pærer. Som med Åge sine bilder så 

lurer kameraet oss litt her. Det skinner ikke så vold-

somt som det ser ut til på bildene. 

https://www.bettercarlighting.co.uk/
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 TERMINLISTE 2020 

Dette er en «levende» liste. Det kan skje forandringer i løpet av året. Ting kan bli flyttet, gå ut eller tilkomme. Hver 

gang listen presenteres skriftlig vil den bli oppdatert til dato den er skrevet. Noen arrangement kan altså være pas-

sert.  

 25.02: Åpent Hus (lygarmøte) kaféen BTM 

 03.03: Åpent Hus (lygarmøte) kaféen BTM 

 05.03: Pensjonisttreff styrerommet BTM 

 10.03: Generalforsamling BVK i kafeen ved BTM 

 17.03: Åpent Hus (lygarmøte) kaféen BTM 

 19.03: Pensjonisttreff styrerommet BTM 

 24.03: Åpent Hus (lygarmøte) kaféen BTM 

 31.03: Åpent Hus (lygarmøte) kaféen BTM 

 02.04: Pensjonisttreff styrerommet BTM 

 07.04: Påskestengt 

 14.04: Normalt sett Medlemsmøte, men pga arr. 23.04 så blir det Åpent Hus (lygarmøte) kaféen BTM 

 16.04: Pensjonisttreff styrerommet BTM 

 21.04: Åpent Hus (lygarmøte) kaféen BTM 

 23.04: Medlemsmøte: Markering av BVK stiftelse 

 25.04: Ulvenmarkedet (antatt dato) 

 28.04: Åpent Hus (lygarmøte) kaféen BTM 

 30.04: Pensjonisttreff styrerommet BTM 

 03.05 -  08.05: Jubileumstur til Danmark 

 05.05: Åpent Hus (lygarmøte) kaféen BTM 

 12.05: Normalt sett Medlemsmøte, men pga arr. 21.05 så blir det Åpent Hus (lygarmøte) kaféen BTM 

Hovedarrangement som vi vet om i skrivende stund 

 21.05: Medlemsmøte: Vårmønstring i Bergen - Lagunen 

 29.05 - 31.05: Vossarudl’n/Norgesløpet 

 07.06: Damsgårdsdagene 

 14.06: Nasjonal Motordag 

 Juni/juli: Grillparty BVK 

 19.06 - 21.06: Vestlandstreffet/jubileumstreff arr. BVK 

 11.07: Tysnesfest 

 August/september: BVK jubileumsfest på BTM 

 November: Bilmesse i Sotra Arena 

 21.11: BVK Julebord 

Listen vil bli oppdatert videre utover vinter/vår - sjekk alltid Terminlisten på websiden vår: bvkn.no 

Pensjonisttreffene kan bli flyttet andre steder. Dette vil i så fall bli varslet. Lygarmøter i kjøreperioden kan også bli 

andre steder enn BTM. 
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Medlemsmøte 11. februar 
Presentasjon fra Jubileumskomiteen i BVK 40 år! 

Tekst: Lars Olav Lofthus, foto: Per Åge Hesjedal 

Formann Rune Prestegard innledet med å ønske velkommen og 

minnet bl.a. om Generalforsamling i kommende måned, 10. 

mars. 

Deretter overlot han ordet til Carl August Harbitz-Rasmussen 

(Calle) som presenterte hva jubileumskomitéen har jobbet med 

og hvilke arrangement vi har foran oss. Komiteen består av Cal-

le, nestformann Richard A. Riim, kasserer Terje Mjelde og Sigve 

Carlsen, som var klubbens første formann tilbake i 1980. 

Calle holdt først litt litt innledning om klubben og presenterte så 

jubileumskomiteen før han gikk løs på listen med arrangement, 

og som han sa: «Det blir jo litt gjevere program dette året»! 

Det første er en tur til Tyskland 26. februar. Dette er en tur som 

Calle arrangerer. Informasjon og invitasjon har lagt på websiden 

vår.  

Så, 23. april så er det virkelig en jubileumsmarkering: Da blir det 

markering av stiftelsen av bergen veteranvogn Klubb på Steiner-

skolen, der det hele startet for 40 år siden. 

3-8 mai er det Danmarkstur i regi av Herman Brandt. Dette blir 

nok en flott og hyggelig tur for de som har anledning til å være 

med på det. 

21. mai er det Vårmønstring, noe som kommer hvert år enten vi 

har jubileum eller ikke, men her må jo være en klar oppfordring 

til å stille opp med så mange kjøretøy vi kan for virkelig å mar-

kere oss med 40 års jubileet vårt. Som i fjor så har vi en fin plas-

sering som gir både ute- og inne parkering. 

Calle snakket så litt om LMK som er bekymret for rekruttering. 

Det er naturlige årsaker til at ungdommer ikke velger dette som 

hobby lenger. Vi fikk jo dette inn med barneårene mens i dag er 

det nesten ingen som fikser hverken sykler eller biler. I vår barn-

dom måtte alle som hadde bil skru litt selv.  

Det vurderes derfor å arrangere en aktivitetsdag der vi kan la 

ungdommer – under kontrollerte former - få prøve å kjøre vete-

rankjøretøy. IF er med på laget og vil ikke belaste oss ekstra på 

forsikringen hvis noe skulle skje. Muligens kan vi kjøre ute på 

området hos Auto 23. Tidspunkt er ikke satt. Det blir enten da-

gen etter Vårmønstringen eller helst 7. juni som er Nasjonal 

Motordag. 

Vestlandstreffet, 19-21. juni, som er vårt jubileumstreff vil også 

inkludere et samarbeid med Amcar Askøy og Mercedes-Benz 

Club Norge. Vi har bestilt Festningskaien for parkering av kjøret-

øyene, der det vil bli vakthold hele tiden mens vi er der. Løpsho-

tell blir SAS hotellet på Bryggen. 

Fredagen gjentar vi suksessen fra Norgesløpet i 2014 og har en 

festlig samling på «Gamle Brandstasjon». 

Lørdag: Vi starter på Festningskaien og har fått lov til å kjøre 

Munkebotn, og det blir kjøring videre nordover og østover før vi 

igjen returnerer til mål på Festningskaien. MB og Amcar Askøy 

Jubileumssjef og formann nr 2 i BVK’s historie og klubbgrun-

der: Calle! 
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har innkomst samme sted. Til festmiddagen har vi søkt om Hå-

konshallen. Her er det plass til maks 270 personer. Da møtet var 

hadde vi fått avslag, men dette har vi påklaget. I etterkant ar vi 

fått opplyst at vi visstnok har blitt innrømmet lov til å være der. 

Det betinger imidlertid at vi må ha en del såkalte prominente 

gjester som vi må invitere. Det er blant annet kanskje noen fra 

samferdselsdirektoratet som kommer. 

Søndagen blir det lagt opp til Historisk rundtur; veteranbåter, 

buss tog og det er også snakk om et 

slags minifjordsteam med parade i 

byn av brannbiler og veteranbusser. 

Mer om Vestlandstreffet på eget sted 

i bladet og på websiden vår. 

I juli blir det tradisjonell Tysnesfest 

11. juli, der vi som vanlig blir invitert 

til å stille ut kjøretøy i Våge sentrum. 

August: Fest for BVK inne i trikkehal-

len. Dato og opplegg kommer senere. 

Julebord: Var sagt 28.11 under mø-

tet, men det er nå endret til 21.11 da 

det faktisk alt var opptatt den 28.11. 

Dette er det som er planlagt som 

jubileumsaktiviteter. I tillegg kommer 

jo andre aktiviteter som vil gå som 

mer regulære BVK arrangementer. 

 

Calle hadde noen flere ting på hjertet 

også: 

Vi har fått 50 timer med film fra Gun-

nar Skår som døde for en tid siden, 

som nå er blitt digitalisert og skal 

redigeres til å bli lagt på en minne-

penn, eller publisert på Youtube. 

Dette kommer på slutten av året, da 

dette året også skal være med. 

Yrkesutdanning: Det er mangel på 

tilbud om utdannelse innen det vi 

trenger til våre kjøretøy. Ungdommer 

lærer ikke å skru på «gamle greier». 

Nye medlemmer BVK er ofte eldre 

ved innmeldingstidspunkt enn tidlige-

re og mange kan ikke så mye om mekking på eget kjøretøy. 

Calle har hatt møte med Bilbransjens opplæringskontor, om å få 

til noe rundt utdanning. Kanskje sende noen til USA? Dette er 

også i samarbeid med Vestland fylke. 

Vi er 100.000 personer innen organisert kjøretøy hobby og vi 

disponerer mange kjøretøy, både gamle og nyere, så det burde 

kunne finnes et kundegrunnlag. 

Til slutt nevnte Calle at det vil komme to jubileumsutgaver av 

Stabbesteinen – og det første leser du i nå. 

 

Etter infoen viste Herman Brandt noen artige klipp fra NRK se-

rien «Antikviteter og snurrepiperier» fra 80-90 tallet der de had-

de fast innslag med å presentere biler fra BVK. Artig å se, kan-

skje spesielt en ung Herman og Kari Ann og hennes Rolls Royce. 

Vi  minner om at medlemskontingenten for 

2020 forfalt 31. januar 2020. Husk å betale 

snarest om du ikke har gjort det. Mener du 

at du ikke har fått innbetalingskrav så kon-

takt kasserer Terje Mjelde snarest. Info fin-

nes side 2 i bladet. 
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LMK Forsikring er en helt spesiell og 
gunstig avtale, beregnet for entusi-
aster som er medlem i en LMK-
klubb, med formål å bevare kjøre-
tøy for ettertiden. 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 tilbud 
på ALLE dine øvrige private forsik-
ringer dersom du ønsker dette! 
 
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.  

mailto:post@lmk.no
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Returadresse: Bergen Veteranvogn Klubb, Postboks 929 Sentrum, 5808 Bergen - Org. nr.: 991 074 023 

www.bvkn.no 

Siden vi er i det nostalgiske hjørnet: Fyksesund Bru. Fra Rolf Andersen sin samling 

MS Oslofjord og en 1948 Plymouth Ford Door. Også fra Rolf Andersens samling. 


