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Formannen har ordet 
Så er det tid for noen ord fra meg igjen. Det første jeg 

vil gjøre er å takke alle for god oppslutning om Vår-

mønstringen. Den gikk helt etter planen. Kjartan Meyer 

ordnet som vanlig med kaffe og hot dogs og Carl Henrik 

Harbitz Rasmussen hadde bakt en fantastisk flott kake. 

Det ble også solgt mange lodd på årets «tråbil». Ikke 

mange dagene senere var det tid for Motorkonvoien 

med samling på Vågsalmenning. Der stilte det opp 

mange fra BVK og en fin kontingent fra Bergen Brand-

historiske Forening samt kjøretøy fra en del andre klubber. Amcar glimret dess-

verre med sitt fravær. Neste dag var det samling på Øyrane Torg tidlig på morge-

nen. Derfra gikk turen til Voss der Torget var avsatt til utstilling. Her ble det helt 

fylt opp. Etter dette fortsatte konvoien til Lillehammer via Fagernes og Gjøvik. 

Uken etter var det Vestlandstreff i Haugesund og de som dro dit hadde en fin helg 

har jeg forstått. Det er viktig at noen deltar på disse arrangementene. Så inviterte 

Svein Opheim til grillparty hjemme i sin hage. Dette var en fin kveld der alle frem-

møtte koste seg veldig. Tysnesfest ble en skikkelig fest for BVK da vi hadde re-

kordoppmøte med 26 biler. Jeg vil takke alle involverte for innsatsen. Jeg vil også 

nytte anledningen til minne medlemmene på at 25.08 er det treff på Stend Sta-

sjon hos Osbanens Venner. 31.08 blir det en samling på Festningskaien i forbin-

delse med et Mini-Fjord Steam og Matmessen i Bergen. Mer info vil komme. 

Så vil jeg ta opp noe litt alvorlig. Det gjelder Bergen Tekniske Museum, hvor jo vi, 

med flere, har tilhold. Det er kommet ønske fra forskjellig hold i Bergen om at 

muséet må bli mer aktivt. Jeg vil oppfordre alle våre medlemmer til å delta aktivt 

når det er noe som skjer ved BTM slik at vi ikke risikerer å miste lokalene våre. Vi 

er langt ifra i mål når det gjelder BTM. Noe vi nesten er i mål med er planlegging 

av jubileumsåret vårt i 2020. Det blir en del turer og arrangementer neste år, og 

vi er arrangør av Vestlandstreffet også. 

Jeg har jobbet med en kjøretur ut til, og så en tur med MS Vestgar søndag 15.09. 

Når du leser dette så er det nok annonsert på websidene våre for lengst. Det kan 

også hende at det blir et rebusløp den 22. september. Så sett gjerne av disse da-

gene. Til slutt vil jeg ønske alle en fin sensommer og høst! 

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 

laoll@online.no 

Styremedlemmer:  

Geir Mehl 

Mob: 93468422 

geir.fysio@hotmail.com 

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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Redaksjonens spalte 

I skrivende stund er det 31. juli og vi er akkurat ferdig med en hetebølge med 

varmerekorder og avslutning med et plask, dvs. monsternedbør som lagde ras i 

mengder og dessverre også tok liv i vårt nabofylke Sogn & Fjordane. Her i Hor-

daland gikk det heldigvis bedre og i morgen skal det bli fint vær igjen. Vi håper 

på en tur til Er-An på lygarkvelden på tirsdag. Det er min vakt, så jeg får melde 

hvis været holder. 2019 sesongen kunne godt ha vært en hvilesesong for BVK, 

men ser man på aktivitetslisten og på alle referatene i bladet (og det forrige 

bladet) så ser man at man kan faktisk gjøre et eller annet BVK relatert hver 

eneste uke. Jeg vet ikke om så mange andre klubber som har et så tett aktivi-

tetsnivå.  

Bladet er i alle fall fullpakket med referater og bilder fra forskjellige aktiviteter 

der de fleste nok er skrevet av meg og bilder tatt av Per Åge og meg selv. Hel-

digvis er det noen flere skribenter, men vi ønsker oss alltid at andre kan bidra. 

Det kom meg for øre at noen, og jeg aner ikke hvem, hadde uttalt at «bladet er 

jo bare om Lasse og hans biler». Nå prøver jeg å være noenlunde nøytral, men 

det er klart at når én mann skriver det meste så blir stoffet farget av det. Ved-

kommende må gjerne lage artikler selv og sende meg så skal jeg med glede 

sette det i bladet. Jeg blir ikke sur av uttalelsen, for det er sikkert riktig, men vil 

bare bli veldig glad om det kunne følge handling med det. Grunnen til at jeg 

nevner dette er for det jeg skrev om forrige gang, der jeg etterlyste om noen 

kunne tenke seg å bidra med websiden vår. Du vet selvsagt svaret på dette. Ja! 

Null, henvendelser. Så vi må derfor gå utifra at websiden dør med meg………  

men formen føles fin for øyeblikket…. Men mer alvorlig er dette med rekrutte-

ring av yngre krefter. Ikke noe galt med oss «old boys», men vi trenger friskt 

blod. Personlig, og dette blir veldig personlig, så tenker jeg at vi kanskje burde 

utnytte dette med de nye avgiftsreglene for import av kjøretøy eldre enn 20 år. 

Det står ingen steder i våre lover at kjøretøy MÅ være 30 år og eldre. Det har 

bare blitt slik at siden kjøretøy er veteran ved 30 år, så er det blitt assosiert 

med vår klubb pga «veteranvogn». Det er faktisk oss selv som bestemmer 

dette, rett og slett med hva vi uttrykker utad og hvem vi vil ha med oss. Noe å 

tenke på utover høsten… 

Lasse 

Innhold: 

Side 2: Formannen har ordet 

Side 3: Fra redaksjonen 

Side 4: 17. mai i Bergen 

Side 6: Kjøretur til Fuzzy Dize 

Side 8: Terminliste 

Side 9: Annonsører 

Side 10: Vårmønstring i Bergen 

Side 15: BVK effekter 

Side 16: Tysnesfest 

Side 18 og 19: Midtsidefoto 

Side 20: Motorkonvoien 2019 

Side 29: Damsgårdsdagene 

Side 30: BVK vakt ved BTM 

Side 32: Torsdagsklubben 

Side 34: Grillparty 

Side 35: LMK forsikring 

Side 36: Bakside 

På forsiden: 

BVK passer på «Kløverbilen» til æres-

medlem Morten Fredriksen. Chevrolet 

Sedan Delivery 1934. Reg.nr. henspil-

ler på firmaet «Auto 23». 

Annonsepriser Magasinet Stabbesteinen: 

1/3 side 4 utgaver : kr. 6.000,- 
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Tradisjonen tro hadde vi også i år med 

5 kjøretøy i hovedprosesjonen i Bergen 

sentrum. Martin Aanonsen ønsket vel-

dig å få kjøre igjen med sin røde 

«Boble», og da det ikke er så mange 

som spør så nikket et enstemmig styre 

til dette. Kløverbilen, en Chevrolet va-

rebil som BVK nå disponerer for vårt 

æresmedlem Morten Fredriksen (Auto 

23), ble kjørt av nestformann Richard 

A. Riim. Så hadde vi varamedlem Åge 

Eikeland med sin Volvo Amazon, Hum-

beren, kongebil R-1, kjørt av Rolf Ha-

rald Helgesen, og til sist Chevrolet Bel 

Air convertible, Gunnar Haukeland. 

Dagen hadde fint vær, om enn litt 

kaldt, men de bunadskledde sa det var 

fint for dem, så da så. Som en av de 

som gikk i prosesjonen så var været 

helt topp. Jeg kunne gå i dress uten 

ullundertøy og uten regnjakke. Mange, 

ca 30,  stilte opp for å gå i år og det 

setter vi utrolig stor pris på. Og to fine 

duskedamer til å styre fanen som ble 

båret av sønnen til Truls Olsen. 

Prosesjonen gikk som vanlig gjennom 

et hav av mennesker og vi følte at de 

virkelig satte pris på vårt bidrag. Stadig 

vekk kunne vi høre oppglødde stem-

mer si: «Åh, nå kommer de gamle bile-

ne»! 

17. mai i Bergen 
Tekst: Lars Olav Lofthus. Foto: I prosesjonen: Mads Erbe Thomassen. På MS Vestgar: Per Åge Hesjedal 

BVK’s Humber Kongebil kjørte først. 
Fulgt av Gunnar Haukeland med sin Chevrolet Bel 

Air Convertible 1953. 
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Etter fullført prosesjon skulle vi ut til Holbergskaien der MS 

Vestgar ventet på oss. Imidlertid ble dette litt av en rebus og 

knot for å komme dit med kjøretøy. På grunn av 17. mai så var 

jo C. Sundts gate stengt og når man kom rundt svingen ved 

Akvariet så kunne man observere at det var stengt pga veiar-

beid lenger ute i C. Sundts gate. I tillegg var Holbergsalmen-

ningen stengt, så da var det kun en måte: Ned mot Nykirken. 

Det ble litt ratting og rygging i svingene, for å si det mildt. 

Endelig på plass på båten så skinte fortsatt solen og vi had-

de fint oversikt over vågen med alt som skjedde der, bl.a. 

kapproningen (nei ikke skrivefeil, skal visst skrives slik). 

Etter hvert så kom det både rømmegrøt og spekemat samt 

drikke av forskjellig slag på bordet. BVK spanderte alt. 

Dette var som, opplyst forut for arrangementet, for de 

som hadde deltatt i prosesjonen. Vi hadde også unntak for 

de som av helsemessige årsaker ikke kunne gå i prosesjo-

nen. Jeg forlot båten i 14:30 tiden, da vi skulle videre på 

17. mai besøk, og stemningen var upåklagelig da. Takk til 

MS Vestgar for flott service, og takk til alle som var med i 

prosesjonen og viste oss frem som en flott klubb! 

Martin Aanonsen: VW 1962 

Åge Eikeland: Volvo Amazon 1966 

BVK: Richard A. Riim: Chevrolet 1933, Kløverbilen Auto 23 
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Kjøretur til Fuzzy Dize på Skogsvåg 
Tekst: Lars Olav Lofthus. Foto: Per Åge Hesjedal 

Medlemsmøte 14. mai 2019. 

Vi hadde lenge planlagt at vi måtte komme 

oss ut på en kjøretur denne våren. Nå tok vi 

sikte på denne tirsdagen, og været var lovet 

sånn noenlunde. Kaldt, men i alle fall ingen 

store nedbørsmengder meldt. Vi er jo heldi-

ge som har to slike «kule» steder å kjøre til i 

vårt nær-distrikt. Er-An Vegkro har vi jo vært 

hos flere ganger, og ja, vi kommer nok igjen 

mange ganger, og nå altså Fuzzy Dize på 

Skogsvåg, sør på Sotra. Egentlig skulle vi ut 

dit i september i fjor, men det regnet bok-

stavelig talt bort.  

Vi lurte litt på hvor vi skulle møtes for felles 

kjøring. Det er jo alltid greiest hvis man kan 

møte kloss i veien. Men vestover så er det ikke så stort utvalg. 

Så vi bestemte oss for parkeringsplassen på Biltema. Det var 

nok litt mer biler der en tirsdagskveld enn vi hadde 

trodd, men det gikk nå bra. Jeg la merke til at plassen 

til General Electric var rimelig tom en kveldsstund, så 

ved fremtidige turer så kan vi kanskje samles der. 

Nå stod vi ikke så lenge der, siden oppmøte var ca 

18:15 og avreise var satt til 18:30. Noen minutter 

over 18:30 satte vi oss i bevegelse og kom oss inn på 

Rv555 over Sotrabroen og videre ut imot havet. Etter 

ca 20 minutter var vi fremme ved Skogsvågsskiftet, 

der Fuzzy Dize ligger. For de som ikke vet det, så er 

Fuzzy Dize navnet på slike lodne terninger man hadde 

hengende i sladrespeilet på 70 og 80-tallet. Det skri-

ves da egentlig Fuzzy Dice, så vegkroen, eller Dineren, 

har her gjort en liten personalisering.  

Vel ankommet kunne vi konstatere at noen «lokale» 

Sotraboere hadde tatt turen med sine biler og endatil 
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en som solgte modellbiler. Som Ford M Klubb medlem så 

kjente jeg jo straks igjen Aksel Holm og Edvin Johannessen 

ikke mindre enn to Ford 20M kabrioleter av modellen P5. 

Herlig å se. Dette er veldig sjeldne biler. De aller fleste be-

gav seg så inn på Dineren og kjøpte vel burgeren som var på 

tilbud. Og den var god den. Litt soft-ice og kaffe etterpå var 

enda bedre. 

Ved 20:30 tiden begynte folk så smått å tutle seg hjemover 

igjen, og da kom det pittelittegranne regn også, men ikke 

noe å snakke om.  

En fin og hyggelig klubbkveld. 
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TERMINLISTE 2019 

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 passert.  

 15.08: Pensjonisttreff styrerommet BTM 

 20.08:  Medlemsmøte: Kjøretur til Glesvær Kafe 

 25.08: Osbanens venner inviterer til åpen dag. 

 27.08: Åpent Hus (lygarmøte) kaféen BTM 

 29.08: Pensjonisttreff styrerommet BTM 

 31.08: «Mini» Fjordsteam - Biler på Festningskaien 

 03.09: Åpent Hus (lygarmøte) kaféen BTM 

 10.09: Åpent Hus (lygarmøte) kaféen BTM 

 12.09: Pensjonisttreff styrerommet BTM 

 15.09: Medlemsmøte - OBS Søndag: Tur med MS Vestgar. Se under aktiviteter. Påmelding. 

 17.09: Åpent Hus (lygarmøte) kaféen BTM 

 22.09: Rebusløp. Se under aktiviteter for info når det nærmer seg. 

 24.09: Åpent Hus (lygarmøte) kaféen BTM 

 26.09: Pensjonisttreff styrerommet BTM 

 01.10: Åpent Hus (lygarmøte) kaféen BTM 

 08.10: Medlemsmøte 

 10.10: Pensjonisttreff styrerommet BTM 

 15.10: Åpent Hus (lygarmøte) kaféen BTM 

 22.10: Åpent Hus (lygarmøte) kaféen BTM 

 24.10: Pensjonisttreff styrerommet BTM 

 29.10: Åpent Hus (lygarmøte) kaféen BTM 

 05.11: Åpent Hus (lygarmøte) kaféen BTM 

 07.11: Pensjonisttreff styrerommet BTM 

 12.11: Medlemsmøte 

 19.11: Åpent Hus (lygarmøte) kaféen BTM 

 21.11: Pensjonisttreff styrerommet BTM 

 26.11: Åpent Hus (lygarmøte) kaféen BTM 

 30.11: Julebord Kommandantboligen Gravdal 

Arrangement lenger frem i tid: 

Jubileumstur til Danmark: 04.05-07.05.2020. Listen vil bli oppdatert videre utover høst/vinter 

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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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. 



10 

 

«Hjemme igjen»! - Vårmønstringen i Bergen 

Lagunen Shoppingsenter 30. mai 2019 

Tekst: Lars Olav Lofthus, foto: Per Åge Hesjedal 

Som tittelen sier: «Hjemme igjen». Tilbake på Lagunen. 

Ikke mer søle og utspredt arrangement. Selv om værgude-

ne tydeligvis enten hater oss, eller denne dagen, og det 

altså programmessig bøttet ned helt frem til ca 13:30, så 

må vi vel allikevel kunne kalle årets Vårmønstring for en 

suksess. Og herfra kan det bare gå enda bedre tenker jeg. 

Tidligere har det vært litt trist å være blant de som har 

stått inni parkeringshuset, men slik det var lagt opp nå, og 

det hadde ikke noe med været å gjøre, så var det hyggelig 

å stå inne der. BVK hadde i år en god del plasser i starten 

på P-huset, samt en del plasser ute. Naturligvis, med det 

været som var på morgenkvisten, så ville jo mange stå 

inne. Vi kunne også observere at en del av plassene våre 

ute faktisk ikke kunne brukes. Noen av de var plassert i 

innkjøringen til P-huset, så det var jo helt utelukket, og 

noen hadde noen store blomsterkasser som så å si umu-

liggjorde parkering. Men litt innkjøringsproblemer må vi 

vel regne med og dette blir nok tatt fatt i før neste års 

mønstring. 

BVK hadde fått en helt ideell stand innunder tak akkurat 

ved innkjøringen til P-huset. Da slapp vi å sette opp telt 

for standen vår og kunne nøye oss med å sette opp for 

billettbodene. Pga værforholdene; ganske lav temperatur 

og regn, så var det en ganske isende trekk der, men vi 

merket med engang væromslaget kom på ettermiddagen, 

at da ble det helt annerledes der. Mai ble jo en veldig kald 

måned, så la oss håpe at det var et unntak denne gangen. 

Vi hadde vel ca 5-6 grader i år. På denne datoen i 2018 var 

det rundt 30 grader! 

Til tross for det alt veldig mye nevnte været, så kom det 

både ganske mye biler og etter hvert imponerende mye 

folk. Alle disse menneskene skulle sluses inn gjennom 

våre to billettboder, og det gikk ganske så bra. Nytt beta-

lingssystem i år, der hovedsystemet viste seg å ikke virke, 

men backupsystemet fungerte utmerket det. Var avheng-

ig av at vakten hadde en smart telefon, men det er alltid 

minst en i hvert skiftlag som har det (de aller fleste har vel 

det etter hvert). På min vakt slapp vi i alle fall å bruke det 

gamle systemet, som faktisk var backup nr 3, en eneste 

gang. Folk brukte kort, Vipps og kontant. Fungerte veldig 

bra. 

Vår mann Calle løp rundt og hjalp og koordinerte hele da-

gen og gjorde en kjempeinnsats. Og sønnen, Carl Henrik, 

hadde bakt kake med BVK logo på i år også. 

Vårmønstringen tilbake på Lagunen. Vi hadde plasser 

både utenfor P-huset og inne. 

Innfelt kaken som Carl Henrik, Calles sønn, hadde bakt! 



11 

 

Ikke nytt av året, men det var vel først i år vi fikk virkelig glede av det: Firmastands. På Travparken var de så spredd at 

du gikk forbi kanskje en gang og aldri mer. Her var de «rett innforbi døra»! Dette gir også ekstra inntekter til klubbene, 

så håper at det fortsetter, også fordi det var hyggelig å besøke standene. 

Personlig dro jeg fra stevnet akkurat da finværet kom, grunnet at jeg skulle rekke noe i hjembygda Ålvik. Måtte hjem 

og bytte bil og pakke klær og gitarer…….så, jeg fikk ikke med meg slutten, men jeg sitter i alle fall igjen med inntrykket 

av at nå er vi på banen igjen. Nå var det kjekt igjen, og jeg gleder meg alt til neste år. Og etter hva jeg hører, så blir det 

visst litt utbetalinger til klubbene i år. Så da er vi altså kommet hjem igjen! Resten av artikkelen lar jeg bildene fortelle 

sin historie. 
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Foto: Kjell Toklum 
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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 

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 

Sesongen starter! Følg med på 

temp’en: kr. 350,- 
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Sommerminner fra 

Tysnes - for10. gang 

Tekst og foto: Carl A. Harbitz-Rasmussen 

Lørdag 13. juli var det igjen duket for BVK tur til Tysnes og 
Tysnesfest. Mens det var 13. gang med Tysnesfest, så var 
det 10-års jubileum for BVK på Tysnesfest. Dermed kan vi 
vel slå fast at dette er en tradisjon for klubben - og en del 
av programmet til Tysnesfest. 

 
Været viste seg fra sin beste side, 
og var perfekt festivalvær. Vi fikk 
tildelt indrefileten av plassering - 
foran Tysnes Sparebank i Våge 
sentrum. Undertegnede med 
dyktige medhjelpere - Årid og 
Mads kom med 07.30 fergen for å 
hjelpe med opprigging av 
klubbens stand - fikk loset alle 
bilene på plass foran banken. 
Med 25 kjøretøy på fergen fra 
Halhjem klokken 08.50, ble det i 
år rekordoppslutning fra BVK. 
 
Etter parkering bar det til frokost 
på Mandelhuset - stedets lokale 
restaurant og pub (forøvrig vel 
verdt et besøk med båt eller bil 
resten av året). Frokostbuffeten 
holdt Mandelhusets sedvanlig 

høye standard, preget av lokale råvarer som hjemmelaget 
kalvepostei, ost fra Myrdal på Tysnes og heimarøyka laks. 
 
Tysnesfest er er en festival suksess som få kan måle seg 
med, både i tid og innhold. Svært få festivaler holder det 

gående mer enn ti år, og svært mange be-
grenser seg til konsertaktiviteter på ett sted 
og som oftest på kveldstid. På Tysnes er det 
program hver dag fra 09.00 til 02.00! 
 
Festivalen er bygget opp som en non-profit 
stiftelse. Lokale idrettslag, helselag, båtlag 
og andre foreninger får deler av overskud-
det utbetalt for dugnadsinnsats. Det at om-
lag 1200 av øyens befolkning på drøye 2700 
stiller til dugnad, sier litt om at Tysnesfest er 
etablert og akseptert av lokalsamfunnet. I 
tillegg strømmer frivillige til fra hele landet - 
og utlandet. Det samme gjelder etterhvert 
også publikum. 
 
BT hevdet i fjor på førstesiden at Tysnesfest 
er bedre enn Bergenfest, og det er intet 
dårlig skussmål. Antall arrangementer hvert 
år ligger på mellom 70 og 90 ulike arrange-
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menter. Spennvidden er fra store konserter på kveldstid 
med opp til 8000 mennesker på arenaen til sjørøvercruise 
for de minste, blues cruise og kirkekonserter. Høydefor-
skjellen like stor; fra konsert i fjæren med Helge Jordal, til 
rockekonsert på Tysnessåta - 753 moh. 

 
Tysnesfest arrangeres alltid andre helg i juli. Den starter 
onsdag og varer til søndag. Fredag og lørdag er det mar-
kedsdag på kaien i Våge, med underholdning, konkurran-
ser og salgsboder. Alt innrammet av mer enn 350 fritids-
båter som gjester havnen under festivalen. Mens festiva-
len pågår er det anslått at befolkningstallet tidobles til 
over 25.000 mennesker. 
 
Med klubbens stand som base, hvor Rune laget kaffe og 
Terje solgte lodder, var det mye å se på. Mange tok seg en 
tur til kommunesenteret i Uggdal med en av de fire gamle 
HSD bussene som var hyret inn for anledningen til å kjøre 
rundturer med publikum. I Uggdal er det en liten brukt/
antikk butikk, og jeg vet det var en og annen bil som dro 

fra Tysnes med mer enn de kom med. Til og med Sissel 
fant noe hun ikke hadde fra før, og det begynner etter-
hvert å bli vanskelig. Noen lånte undertegnedes bil og 
kjørte på tur rundt øyen, spesielt Bård fant seg til rette i 
elbilen min sies det…… 

16.10 fyltes MF Selbjørnsfjord med flotte 
representanter for kjøretøyparken i BVK. 
Ombord var 40 glade mennesker som tyde-
lig var fornøyd etter en dag i solen på Tys-
nes.  
  
Vi gleder oss allerede til neste gang, som 
forøvrig blir lørdag 11. juli, 2020.  
 
Vi ses på ti på ni fergen fra Halhjem……. 

Billedtekst til midtsiden: Arne Leite har 

tatt et bilde som godt kunne vært på 1970 

tallet, men dette var under Tysnesfest 

2019. 

Foto: Arne Leite 
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Motorkonvoien & motortreffet 2019 
Bergen – Voss – Fagernes – Gjøvik – Lillehammer 5. juni til 10. juni 

Tur til Lillehammer og offisiell åpning av Norsk Kjøretøyhistorisk Museum 

Tekst: Lars Olav Lofthus. Foto: Bergen: Per Åge Hesjedal og Lars Olav Lofthus. Turen og Lillehammer: Lars Olav 

Lofthus (Det ble tatt mye bilder både i Bergen sentrum og på turen. Vi skal se om vi får lagt alt på nett) 

Logoen over er laget av Carl August Harbitz-Rasmussen. 

Den utløsende faktoren for denne roadtrip’en var at det helt 

nye Norsk Kjøretøyhistorisk Museum skulle ha stor åpning 9. 

juni, datoen som tradisjonelt har vært Nasjonal Motordag. Mu-

seet ligger like ved Norsk Vegmuseum på Øyer, litt nord for 

Hunderfossen, og altså da ca 15 km nord for Lillehammer. 

Styret i BVK satt i møte 23. august 2018 og drøftet aktiviteter 

for 2019, der det ble ytret ønske om en tur et eller annet sted i 

landet. I den forbindelse dukket dette med åpningen av kjøre-

tøymuseet på Lillehammer opp. En komite ble satt opp for å 

lage en tur bort til åpningen. Den bestod av artikkelforfatteren, 

Terje Mjelde og Kjell Toklum. Innen neste styremøte ble satt, 

hadde mye skjedd på nasjonalt plan. Flere klubber var interes-

sert i åpningen, og det ble også et samarbeide med Amcar og 

LMK. Motorkonvoien og Motortreffet ble vedtatt som prosjek-

ter for 2019. Vi som hadde gått inn i komitéen her lokalt i BVK 

befant oss plutselig i en landsomfattende aksjon, der vårt særs 

aktive medlem Calle Harbitz-Rasmussen var en sentral aktør. 

Han inngikk da naturlig også i vår komite. Bergen Veteranvogn 

Klubb ble pekt ut til å være såkalt Master Klubb i vårt område. 

Mange møter, mailer, telefoner osv ble utført og vi klarte å 

meisle ut vår konvoi som da skulle gå fra Bergen 6. juni, med en 

stor markering i Bergen sentrum dagen før, da det fra sentralt 

hold var ønsket at man startet konvoien 5. juni. For vår kjøretur 

så vi ingen grunn til å ha to overnattinger på vei til Lillehammer, 

så vi tok en litt annen vri på dette. For en slik tur, så må man 

nesten ha påmelding, da det skal bestilles hotellrom både til 

turen, oppholdet på Lillehammer og evnt. retur. Vi hadde opp-

rinnelig lagt opp til en retur via Sognefjellet med en overnatting 

i Sogndal og en historisk ferjetur til Gudvangen på tirsdag 11. 

juni, men vi registrerte etter hvert at de fleste syntes turen var 

lang nok og helst ville hjem mandag 10. juni, som var 2’dre pin-

sedag. 

Komitéen pre-booket 21 rom, da vi anslo at det kanskje var 

omkring der antallet kjøretøy som ville ta turen fra vår klubb 

ville ligge. Her må også nevnes at Motorkonvoien og Motor-

treffet var åpen for alle medlemmer i alle klubber. Som Master-

klubb så opplyste vi på websiden vår om hvor vi skulle kjøre og 

omtrentlige klokkeslett for ankomster og avkjøring. På et infor-

masjonsmøte vi arrangerte i et auditorium på BI, da vi tenkte vi 

trengte mye plass, kom det vel ca 15 personer, og de fleste var 

våre medlemmer. Man begynte vel da kanskje å lukte lunten på 

hvor «populært» dette var. Men uansett, alle samarbeidende 

klubber var varslet slik at BVK gjorde jobben som vi var satt til 

av Amcar og LMK. 

Når tidsfristen for vår påmelding gikk ut var det et litt skuffende 

antall som fant det verdt å ta turen til den største veterankjøre-

tøy opplevelsen i Norge, i alle fall i dette året. Vi endte opp med 

11 ekvipasjer som skulle kjøre fra Bergen til Lillehammer, men 
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må også regne med Calle som pga av LMK ansvaret hadde kjørt 

sin Chrysler bortover noen dager tidligere. Og Truls Olsen som 

skulle hente Kongebilen O-11 i Halden der automatkassen ble 

fikset, igjen. Truls kjørte direkte til Lillehammer på fredagen og 

vi hadde to andre deltakere; en i en rød Mercedes som jeg nå 

ikke husker navnet på, og Rolf Andersen som var med men ikke 

påmeldt til våre overnattinger. Men la oss ta det suksessivt fra 

starten og dag for dag. 

Dag 1: 5. juni – samling pa  Va gsalmen-

ning i Bergen Sentrum 

Komitéen håpet på at så mange som mulig ville ta sitt veteran-

kjøretøy og komme og stille opp på denne markeringen. Vi star-

tet kl 18:00, og mange kom, også fra andre klubber…men hvor 

var Bergen Amcar Klubb? Dette var jo ikke bare LMK arrange-

ment, men i høyeste grad også Amcar. Etter hvert fikk vi vite at 

de visstnok hadde funnet det passende å arrangere grillkveld på 

BTM denne kvelden!?? 

Vel, vi andre koste oss og pratet med publikum og ikke minst 

turister… mange amerikanere og canadiere (hint, hint Amcar) 

som var veldig interesserte. 

Mens vi holdt på med dette, vår oppstart, så hadde faktisk Mo-

torkonvoien vært i gang i 5 dager! Noen startet fra Finnmark 

allerede 1. juni, og det ble behørig lagt ut på Facebook sidene til 

Motorkonvoien. Det samme når andre konvoier satte seg i be-

vegelse. Rogaland begynte å kjøre samme dag som vi samlet oss 

i sentrum, og følgelig begynte også de å komme på nettet. Fra 

BVK hadde artikkelforfatteren fått redigeringsansvar på Face-

booksiden til konvoien, så hvis noen lurte på hvorfor jeg stod og 

putlet med telefonen når Håkon Nakkerud Opedal fra MDG 

snakket til oss, så var det oppdatering ut til den store verden at 

vi var i gang. Det ble sendt bilder og kommentarer. 

Ja, for vi hadde fått en politiker til å komme å snakke til oss. 

Calle stod i bresjen for dette, og overrasket oss litt med valget 

av parti. Men som han sa i sin innledning: «Vi vet jo hva en del 

parti mener, så det kunne være gøy å høre hva de på «andre 

siden» sier». Etter å ha hørt Håkon Nakkerud Opedal sitt innlegg 

så er jeg enig med Calle. Dette var lurt. Han snakket selvsagt om 

miljø, han var vel forpliktet til det, men han fortalte også at den-

Samling 5. juni i Bergen 

Samling 5. juni i Bergen 

Samling 5. juni i Bergen 

Samling 5. juni i Bergen 

Samling 5. juni i Bergen 
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ne samlingen var en vekker for ham og at han skulle ta med seg 

det at det finnes gode sosiale grunner for å skjerme veterankjø-

retøyer for en del restriksjoner som sikkert vil komme i byer og 

tettsteder fremover. Han fikk oppleve at «en bil er ikke bare en 

bil». Her finnes et mer nyansert bilde. Han høstet stor applaus 

blant bilentusiastene! 

Vi må også passe på å takke Bergen Brandhistoriske Forening, 

som alltid velvillig stiller opp med sine herlige utrykningskjøre-

tøy. De lager alltid litt liv og røre og skaper stemning. 

Ved 20:00 tiden pakket vi sammen og noen av oss dro hjem for 

å pakke kofferten og pakke i bilen. 

Dag 2: 6. juni – konvoi fra Øyrane Torg 

til Fagernes i Valdres 

Vi som var arrangører var på plass litt over kl 08:00 denne da-

gen. Været som tidligere hadde vært meldt nord og ned, hadde 

snudd og solen skinte med jevne mellomrom. Ved ankomst 

plassen var det en Chevrolet Corvette der og så ble det meg. 

Det ante meg at de ikke skulle med oss, og det stemte. Etter 

hvert ble det flere av de og de skulle på Corvettetreff et eller 

annet sted og kjørte heldigvis litt før oss. Frem mot kl 09:00 

begynte deltakerne å komme og da konvoileder, meg selv, tok 

ordet i medbragt BVK lydanlegg ca 08:45, (takk for tilgang til 

strøm fra motorbåtforeningen) så var folk klar og jammen had-

de det dukket opp flere biler som ville kjøre med til Voss. Det 

var veldig hyggelig. Etter litt praktisk info og litt småstressende 

prat med en journalist fra Bygdanytt, så var det en konvoi på 15-

20 biler som la i vei mot Voss. Må også nevne at Kjetil Lea fra 

Bergen Amcar Klubb stilte opp og kjørte med til Voss til tross for 

sterk forkjølelse. Det var ikke lagt inn noen stopp på denne 

etappen, og vi hadde tidligere beregnet å være på Voss kl 10:00 

men hadde sent i planleggingen endret det til kl 10:30. Pga litt 

forsinkelser i starten, og litt vegarbeid, så ble den tiden ganske 

nøyaktig. 

Køyretøy Historisk Klubb Voss var en av våre to Pilotklubber. 

Det vil si at de skulle møte oss med en samling av sine kjøretøy 

på et egnet sted i Voss sentrum. Helst skulle de også ha invitert 

en politiker til å holde et innlegg. Vi vet jo at Vossingene kan 

dette, men var allikevel litt spente. Da vi nærmet oss Voss fikk 

jeg en tlf fra en kar i KHKV som sa at han kom til å møte oss med 

motorsykkel og guide oss inn! Javel?! Det begynte jo å lukte 

store ting! Og joda, han møtte oss og loset oss inn til sentrum til 

Torget som var ganske fullt av veterankjøretøyer og mange fra 

KHKV i gule vester til å få oss parkert. Fantastisk mottakelse! Og 

solen den begynte bare å skinne mer og mer! Og jammen hadde 

de invitert ordføreren, Hans Erik Ringkjøb, til å holde innlegg, 

noe han gjorde med glans. Fine ord å ta med for veterankjøre-

tøyentusiaster og ikke minst til KHKV. 

Konvoideltakerne koste seg her en stund, og nyttet anledningen 

til å se på andre kjøretøy, snakke med folk og spise litt lunsj. 

Kl. 12:30 var det satt opp til avreise, og her holdt vi tiden og 

Samling 5. juni i Bergen 

Håkon Nakkerud Opedal  - MDG og Calle—BVK 

Markering Voss 6. juni, ordfører Hans Erik Ringkjøb 

Markering Voss 6. juni 
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KHKV stilte opp og stengte av veier slik at hele konvoien fikk 

kjøre ut. Takk til KHKV v/Gunnar Hemre Ringheim og Rolf Jersin 

m.fl. for et kjempeflott opplegg. Nå takket de som skulle være 

med kun til Voss for seg, og «konvoikjernen» på 12 biler og en 

buss fra Voss la av gårde ut på landeveien. Det var fine kjørefor-

hold og vi kjørte i ett til bensinstasjonen rett før Gudvangatun-

nelen. Der stoppet vi for toalett og bensin! Etter noen minutter 

der så la vi i vei gjennom tunnelen. Jeg må bare si at det var 

ikke noen hyggelig opplevelse. Mye arbeid gjøres der etter 

brannene, den er mørk, smal og utrolig mye humper. Vi var nok 

alle glade da vi var igjennom. Etter Flåm og Aurland var det inn i 

Lærdalstunnelen som vanligvis er rene paradegaten å kjøre 

igjennom sammenlignet med resten av tunnelene, og det var 

den, til litt over halvveien. Plutselig var det slutt på alt lys. For-

klaringen fikk vi da vi stoppet på rasteplassen etter tunnelen. 

Strømmen var gått i hele Lærdalsområdet. Det hadde vært tor-

denvær. Noe vi etter hvert også kom til å merke på været. 

Etter denne stoppen bar oppover mot Fillefjell og det må jeg 

si; Her har man virkelig lagt ned noen kroner i veibygging. 

Utrolig flott vei oppover og til slutt Tyintunnelen på det siste 

strekket. Her gikk det radig avgårde, dog ikke så radig som 

ankermann Kjell Toklum mente. Han trodde jeg kjørte i 100 

km/t! Heldigvis kunne de bak meg bekrefte at vi var oppe i 

rundt 80 km/t i tunnelen. Rart med det, når en del av konvoien 

faller litt bak så skal man jammen gi på for å ta igjen. Derfor 

var det bra at vi hadde noen innlagte stopp. Nå stoppet vi rett 

etter Tyintunnelen på Tyinkrysset fjellstue. En liten beinstrekk 

før vi kjørte 500m lenger til en bensinstasjon! 

Etter å ha smakt på litt nedbør så var det noen som lurte på om 

ikke Erik Moldenhauer som kjørte åpen Triumph TR4 ville ta på 

cab’en. Det var meldt en del regn nå ut på ettermiddagen. Men 

nei, der skulle det kjøres åpent. Gjett om jeg tenkte på det da vi 

nærmet oss Fagernes og himmelen åpnet seg og jeg hadde Erik 

rett bak meg. Riktignok hadde han tonneaucover på, men dette 

ble vått. Neste dag var cab’en på. 

Vi ankom Fagernes ganske så etter planen som sa 16:40. Da vi 

kom inn på den tidligere skøytestadionen og møtte Valdres 

Veteranvogners Venner så skinte solen og ønsket oss velkom-

men til Fagernes. VVV var vår andre Pilotklubb og de stilte opp 

der med biler og ikke minst damer med kake og kaffe. Det 

smakte utrolig godt. Og jammen kom det en «bladfyk» også fra 

lokalavisen Valdres og laget reportasje om oss. Takk til VVV v/

Kåre Lome m.fl. for stor gjestfrihet. 

Det må også nevnes at noen av deltakerne i konvoien ikke kom 

frem med engang. Rett før vi var inne i Fagernes så ringte an-

kermann Toklum og fortalte at en av gjestedeltakerne i kon-

voien, som kjørte en Rolls Royce, noen og 70 talls, hadde fått 

stopp. 

Etter å ha vært med VVV en times tid, så dro deltakerne bort på 

hotellet der vi skulle bo for natten. Omsider så dukket også de 

Markering Voss 6. juni 

Beinstrekk ved Tyinkrysset Fjellstue 

Markering Fagernes 6. juni 

Markering Fagernes 6. juni 
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siste opp. Det viste seg å være bensinpumpen som var defekt. 

Vårt medlem, og klubbgrunder, Sigve Carlsen, hadde kastet seg 

over problemet, og med hjelp av en hyggelig lokal person, så 

fikk man tak i en elektrisk pumpe på Biltema i Leira! Imponeren-

de! 

Etter innsjekk på hotellet ble det litt prat over noe kaldt å drik-

ke, og så gikk vi til bords for felles middag for de som var med i 

BVK gruppen. Det var bestilt bord til 16 personer og denne kvel-

den var det BVK som spanderte middagen. Dette satte deltaker-

ne veldig stor pris på. Etter et godt måltid så ble det mer prat 

ute, under tak, da været var litt uforutsigbart, før man tørnet 

inn for kvelden slik at man kunne være klar for etappe nr. 2 nes-

te dag. 

Dag 2: 7. juni – konvoi fra Fagernes via 

Gjøvik til Lillehammer og Motortreffet 

Dagen for Unionsoppløsningen fra Sverige, og må jeg få legge 

til, min kones fødselsdag (måtte si det siden hun ikke var med 

på turen), startet med regn….. ganske mye regn….. og en Volks-

wagen som ikke ville være med mer…. Men et par tauerunder 

rundt den gamle skøytebanen på Fagernes så våknet Kjell To-

klums «beetle» til live og så så kjapp ut at vi mente det var kun 

nr 53 som manglet på den (vi antar at de fleste husker filmen 

«Herbie»). Uansett vær, vi la i vei mot Gjøvik, hadde en sving 

innom Dokka hvor vi hadde avtalt å plukke med oss et par Hot 

Rods. De stod klar ved en bensinstasjon og hengte seg på. Der-

etter gikk turen ganske så rakt til Gjøvik, der vi ble mottatt med 

flere kjøretøy og gladjazz på en stor parkeringsplass på Mjøs-

stranda. Her kom også etter hvert konvoien fra Sør-Vest, altså 

Stavanger og Haugesund.  De hadde klart å stille over 30 kjøre-

tøy, så der slo de nok oss fra BVK. De fleste av våre deltakere 

gikk forskjellige steder for å spise lunsj for så å møtes igjen på 

oppstillingsplassen igjen etterpå. Ved 13:30 tiden takket vi for 

oss og la i vei mot Lillehammer i etter hvert ganske så sterk tra-

fikk, i alle fall da vi kom ut på E6. Men turen gikk fint oppover og 

vi passerte vel Lillehammer ca en 40-50 minutter senere, og 

fortsatte til Øyer og Scandic Hafjell Hotel der vi skulle bo. Etter 

innsjekk og litt ordnings dro vi nedover til Lillehammer igjen og 

fulgte skiltingen til Birkebeineren Stadion og Motortreffet 2019. 

Da jeg fortsatt kjørte først, så må jeg si at jeg flere ganger lurte 

på om jeg hadde oversett skiltingen, for det var nemlig mye 

lenger ovenfor Lillehammer enn jeg trodde…. Men omsider så 

kunne vi svinge inn på stadion, betalte oss inn og kjøpte helge-

pass, og rulle rett inn på bilvaskeområdet. Her var det rigget 

med to skikkelige høytrykksspylere, men, det var ikke noe sted å 

fylle på en bøtte. Det ble til å høytrykksspyle….»fyke over» med 

Markering Fagernes 6. juni 

Markering Gjøvik 7. juni 

Markering Gjøvik 7. juni 

Ankommet Motortreffet Lillehammer7. juni 

Ankommet Motortreffet Lillehammer7. juni 
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en svamp og spyle engang til og så komme seg bort, da det var 

mange som ventet. Etter vasken ble vi vinket inn på selve sta-

dion der Calle hadde reservert plass til oss rett ved siden av LMK 

teltet. Kjempegreier. Da ble vi alle samlet og det var kort vei til 

alle fasiliteter. 

Fredag kveld var det ikke all verden som skjedde og det var ikke 

det helt store oppmøte av kjøretøy heller denne kvelden. Men 

vi gikk nå rundt og kikket både på kjøretøy, stands og ikke 

minst: «Wall of Death»! Jeg hadde aldri sett dette i virkelighe-

ten før, og må si at jeg ble utrolig imponert, og nesten litt 

skremt. Hvis du ikke vet hva dette er, så søk det opp. Uansett: 

Det er en stor «tønne» med loddrette vegger der da noen klin 

gærne folk, ☺, kjører opp etter veggen. Grunnen til at jeg nå 

skrev klin gærne er at jeg til min store forbauselse fant ut at to 

av våre deltakere faktisk har reist rundt med et tivoli i sin ung-

dom og holdt på med akkurat dette!!!!! Hvem? Jo, Sigve Carlsen 

og Mads Erbe Thomassen! Det viste seg at Mads hadde vært en 

av gærningene som kjørte, mens Sigve var mekaniker og trailer-

sjåfør. Så mye artig man får vite når man er på tur. 

Vi fant fort ut at bussforbindelsen fra stadion til hotellet vårt 

var, eh, vel i beste fall mangelfull. Der vi stod og tenkte, flere av 

oss i alle fall, at nå skulle det smake med en øl og noe å spise, 

og kikket på bussrutene, kunne vi konstatere at det var ca en 

halv time til bussen gikk…. Mener det var kl 17:30. Og neste? Kl 

00:30. Vel vi tok en øl og funderte på det utover kvelden. En del 

folk var det, men ikke så mye som man nok hadde håpet på. 

Etter å ha besøkt «Wall of Death», hørt litt musikk og sett på en 

del kjøretøy, så fant vi vel ut at vi ville ta kvelden sånn i 21:30 

tiden. Vi kom oss tilbake med at noen kjørte og noen tok buss til 

sentrum og maxitaxi derifra. Avrundet kvelden i baren på hotel-

let. 

Dag 3: 8. juni – Motortreffet 2019 - 

Lillehammer 

Neste morgen var det jo noen som da hadde skyss, mens vi som 

kjørte taxi måtte gi oss ut på det igjen. Vel, det ble siste gangen. 

Men litt dumt opplegg det der. 

Vel nede på stadion, i veldig fint vær må vi legge til, kunne vi 

konstatere at nå var det atskillig større antall kjøretøy. Nå var 

det ganske så fullt både inne på stadion og rundt på de tilliggen-

de slettene der man hadde prioritert merkeklubber. Etter hvert 

fylte man opp med all slags kjøretøy der også. Det ble rett og 

slett ganske fullt. Så denne dagen var det veldig mye å se på. 

Det var også denne dagen noe å høre på, bl. a. bandet «Perry 

and the Dearstalkers»! De hadde forlangt at de skulle ha en 

gammel lastebil å stå på planet til. Intet nymotens der nei. Alt 

på lastebilsplanet var garantert fra 1965 og eldre. Som gammel 

hobbymusiker var det gøy å se de gamle forsterkerne og gitare-

ne som jeg kjente igjen fra min ungdom (de var jo brukte alt da). 

Wall of Death - Lillehammer7. juni 

Ankommet Motortreffet Lillehammer7. juni 

Motortreffet Lillehammer8. juni: VW Karmann Ghia. 

Kjørt fra Alta med tilhenger! 

Perry and the Dearstalkers gir jernet! 
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Og musikken og ikke minst fremførelsen var utrolig gøy. Skikke-

lig rockabilly/Shadows/50-60-talls. Veldig bra. Det var også 

andre gode artister som spilte på scenen i den stor trucken til 

Amcar.  

Denne dagen var det også muligheten til å kjøre opp på et 

podium og få bilen sin presentert. Tror folk var veldig sjenerte, 

for de måtte jammen meg purre mange ganger over høyttaler-

anlegget før noen begynte å kjøre opp. Litt usikker på dette, 

men mener Rolf Andersen fra BVK var oppe med sin flotte Mer-

cedes-Benz. Usikker fordi de fleste av oss forlot treffet ved 

16:30 tiden for å dra til hotellet og gjøre oss klare til å dra ned 

igjen på LMK 40-års jubileumsfesten. Her skulle det også være 

buss, men den skulle gå kl. 17:00 fra hotellet, og festen begynte 

kl. 19:30?! Det viste seg jo da også at bussen ikke gikk fra hotel-

let, men fra museet for de som hadde blitt utvalgt til å parkere 

ved inngangen av det nye museet. Så akkurat det med bussfor-

bindelse kan vi trygt si at var ganske dårlig om man ikke bodde i 

Lillehammer sentrum. 

Vi løste det med at tre stk av oss kjørte ned igjen og to av oss 

lot bilene stå og tok bussen kl 00:30 tilbake. Den bussen gikk i 

alle fall. 

LMK festen var en hyggelig opplevelse med Petter Scherven 

som konferansier, og jeg må si at han hadde forberedt seg 

godt. Veldig artig. Det ble selvsagt taler og gratulasjoner til 40 

års jubilanten, og vår Calle overrakte vår medbragte vimpel til 

LMK. Maten var kjempegod og tiden gikk for i godt selskap. 

Snart var det natt og vi som tok bussen fikk en fin tur med vete-

ranbuss langs gamleveien til Øyer. 

Dag 4: 9. juni – Å pning av Norsk Kjø-

retøyhistorisk Museum 

Vi hadde jo først et logistikk problem: Vi hadde to biler stående 

på Birkebeineren Stadion. Heldigvis tilbydde Reidar Gravdal seg 

å kjøre Hans Knarvik og meg ned for å hente bilene. Vi hadde 

avtalt å gå bort til museet kl 11:00 (åpningen var kl 12:00), men 

Truls Olsen og Kjell Toklum hadde kjørt bort med Kongebilen, O

Artig ekvipasje. Ford Capri med ditto henger! 

Her trodde vi nesten at en fra BVK hadde kjørt på egen 

hånd! Det er vel en Ford Consul som Kjartan Meyers. 

Også fra festen. Calle gav Petter Scherven en pin! 

Åpningsdag for muséet! Merk O-1 (O-11) strategisk parkert. 

LMK 40 års jubileumsfesten! 
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-11, litt før, og jeg 

ringte Kjell og hørte 

om det var plasser 

der borte. «Ja», svar-

te han, «hvis dere 

kommer nå»! Så vi 

hoppet i bilene og 

kjørte bort og fikk 

noen av de siste plas-

sene for hobbykjøre-

tøy. Alle andre kjøre-

tøy ble denne dagen 

avvist og måtte par-

kere i veikanten eller 

annet sted. 

Kl 12:00 ble det åp-

ning, med hornmusikk fra kl 11:50 til 12:00, og deretter flere 

taler bl.a. med museumsdirektør Geir Atle Stormbringer og ikke 

minst, mannen vi nok kan takke for at det ble et museum, tidli-

gere samferdselsminister Kjetil Solvik Olsen. Mannen har talega-

ver og er jo entusiast, så det var veldig kjekt å høre på ham. Så 

ble det åpnet, og det var jo sikkert minst 1500 mennesker uten-

for, og museet hadde kun lov å ha inne ca 350 i gangen, så selv 

om vi stod et stykke fremme, så ble det fort full stans. Noen av 

oss fant ut at dette gadd vi ikke, så vi gikk heller bort til Norsk 

Vegmuseum og tok en runde der mens vi ventet på at presset 

skulle avta litt. Begge museene er statlig drevet, så det koster 

ingenting å komme inn. Etter en hyggelig runde der, og litt is-

spising så forsøkte vi oss igjen på det nye museet. Fortsatt kø, 

men nå var den ordnet. Det gikk ganske fort og snart var vi inne. 

Nå har ikke jeg tenkt å beskrive museets innhold bit for bit, for 

det bør man som motorentusiast faktisk sørge for å få med seg 

en gang her i livet. Museum er jo museum, man kan selvsagt gå 

og lese hvert et ord og studere, eller man kan pløye igjennom 

på 10 min. Vi brukte vel ca en times tid på det, og jeg må si at 

det er veldig flott lagt opp med en slags historisk runde der man 

begynner med de eldste kjøretøyene først. Det var både luksus-

biler og vanlige biler og alt innimellom. En utrolig flott sykkel-

samling med det aller meste som DBS har produsert var impo-

nerende. Imponerende var faktisk også standen om Think. Trist 

å se at den modellen de hadde planlagt, men som ikke ble noe 

av, nok hadde vært absolutt en konkurrent til f.eks. Nissan Leaf i 

dag. Norske Troll var selvsagt også presentert. Kong Olavs Cadil-

lac som Amcar har fått restaurert har egen stand og der hadde 

vi da for anledningen vår Lincoln Continental O-11 (tidligere O-

1) stående på utsiden av museet. 

Etter noen timer på området dro noen av oss over til Øyer igjen 

og spiste et måltid på en restaurant rett ved hotellet. Vi avtalte 

senere at vi tok en felles middag i hotellets restaurant kl 19:30 

den kvelden. Den opplevelsen ble vel ikke turens beste, med 

Kjetil Solvik Olsen taler! 

Think’en som aldri ble laget. Hadde nok passet i 

våre dager. 

Fra muséet. Mustangen i forgrunnen er en original 

urestaurert «norsk» bil. 

Fra muséet 

Fra muséet 
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treg servering og ikke minst utrolig treg avregning og mulighet 

for betaling. Ikke helt bra, men mat fikk vi nå. Vi avsluttet i ho-

tellets bar, som da for sikkerhetsskyld ikke var åpen….vet ikke 

om det var pga. søndag eller Pinse, men vi fikk nå litt drikke via 

resepsjonen. 

Dag 5: 10. juni – Hjemtur: Øyer til Ber-

gen 

Det var blitt mandag, det var andre pinsedag, og vi hadde ca 

500 km å kjøre! Mads hadde alt reist, da han ville kjøre strake 

vegen hjem. Vi andre startet lett avgårde ca 10:30 og kjørte 

sydover E6 mot Gjøvik. På Vingrom tok vi av og kjørte over fjel-

let hvor vi, etter å ha tråklet oss igjennom en kuflokk og en 

saueflokk, kom til Dokka, hvor vi stoppet på en bensinstasjon 

hvor Calle stod og ventet. Han og jeg hadde tlf kontakt fra vi 

kjørte fra Øyer, og han fra Lillehammer sentrum. Etter en god 

beinstrekk og bensinfylling for noen, så bar det avgårde vest-

over. Vi hadde bestemt oss for å kjøre over Golsfjellet, Hardang-

ervidden og via Hardanger. Ingen hadde så lyst på alle de lange 

tunnelene. Vallaviktunnelen fikk greie seg. 

Etter nedstigingen til Gol, svingte jeg inn på en plass og stoppet 

og ble straks klar over at Sigve Carlsen hadde problem med 

Chevroleten sin. Panseret ble åpnet og steamen stod. Vi stod 

der såpass lenge at den fikk kjøle seg litt, og vann bel fylt på. Så 

la vi på vei igjen og damene hadde bedt om at vi måtte stoppe 

på en bensinstasjon. Vi kjørte og kjørte, og først på Ål var det en 

stasjon. Så jeg svingte inn, og igjen ble panseret åpent hos Sig-

ve. Mer steam. Sigve ventet litt, og tok så ut termostaten på 

motoren på rekordtid. Mer vann og avgårde. På Hagafoss, rett 

før de bratte bakkene før Geilo var det stopp. Da turte ikke Sig-

ve å presse den lenger. Han var nå redd at det var toppakningen 

som var i ferd med å ryke. Bilen ble parkert på et busstopp og 

Sigve ringte til forsikringsselskapet. Vi dro så til Geilo og fikk 

ordnet med at bilen skulle senere bli plukket opp av bilberger 

og hentes til Geilo før den ble transportert hjem til Sigve. Takk 

og lov for LMK forsikring. 

Etter dette satt Sigve på med Calle og vi kjørte nå til Halne Fjell-

stue der Calle hadde bestilt bord til oss. Vi spiste noen deilige 

måltider og slappet litt av før vi satte kursen mot Hardanger. 

Siste felles stopp var bensinstasjonen i Granvin. Her tok vi farvel 

og la så i vei mot Bergen. En lang tur og en stor opplevelse var 

over, og det aller, aller hyggeligste med turen var det sosiale og 

samholdet i gruppen. Dette var en virkelig fin gjeng å være på 

tur med. Som komitemedlem og en slags turleder takker jeg 

samtlige som var med og bidrog til at dette ble vellykket. 

De som var påmeldt til den offisielle turen: 

Kjell Toklum, Lars Olav Lofthus, Karsten Hjortland + Svein 

Kjeseth, Johan Walde + Siri, Erik Moldenhauer, Geir Thunes-

tvedt + Anita, Hans Knarvik + Gry, Reidar Gravdal + Alice, Mads 

Thomassen, Sigve Carlsen, Truls Olsen + Malin, Rolf Andersen og 

Carl August Harbitz Rasmussen. 

Kjell Toklum konstaterer at det er nok mekanikere………. 

Rett etter Golsfjellet. Chevrolet’en til Sigve er 

begynt å krangle. 

Siste stopp i Granvin og «takk for nå». 

Siste stopp i Granvin og «takk for nå». 
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Damsgårdsdagene 

Tekst og foto: Kjell Toklum 

Tradisjonen tro ble det Damsgårdsdager også i år 
med invitasjon til BVK om å stille med gammelbiler 
søndag 2. juni ved kirken på Laksevåg.  
Plassen fyltes etterhvert med tilsammen 11 biler, de 
fleste fra BVK med 

R-1 som trekkplaster nr. 1.  «Peoples choice» ble 
denne gang en sort VW Carman Ghia og eieren fikk 
med seg en fin pokal til trofehyllen sin. 

 
Det var en grå dag og etterhvert ble det også regn, 
men arrangøren, vårt medlem Arild Nilsen, hadde 
fått satt opp et telt med bord og stoler spesielt for 
våre klubbmedlemmer, så vi led ingen nød. Og dame-
ne fra østen var som alltid smilende og blide og ser-
verte vårruller og ris til stor glede for ung og gammel. 
Museumsbygningene var åpne og der var ferske shil-

lingsboller å kjøpe i kolonialen og utstillinger av kunst 
og kunsthåndverk i andre hus. 
 
Som vanlig ble det en trivelig avslutningsdag med 
mange fremmøtte besøkende. 



30 

 

BVK vakt ved BTM 
søndag 16. juni 2019  

Tekst og foto: Lars Olav Lofthus 

En helt vanlig søndag i juni hadde altså BVK vakt ved 

museet. Vi hadde som vanlig oppfordret våre med-

lemmer om å stille opp med sine veterankjøretøy, og 

14 kjøretøy, dvs. biler stilte opp. Litt kjekt å se to-tre 

biler som vi ikke ser hverken så ofte eller faktisk aldri 

har sett før. I den første kategorien, sjelden sett altså, 

var Trine Markussen med sin MB SL. Kjekt å se at du 

fortsatt har bilen Trine. Så hadde vi besøk av en flott, 

ganske nyrestaurert Vauxhall Ventor II 1971. Bilen er 

eid av Aage Bjorøy og han er ikke medlem i BVK. Litt 

verving ble forsøkt, men 

han har vel ikke meldt seg 

inn så langt. Kjekt at han tok 

turen i alle fall. I tillegg fikk 

vi se bilen til kollegaen til 

Åge Eikeland, en flott Volvo 

PV. 

Også gøy å se at Mads Erbe 

Thomassen var ute og kjør-

te med tidligere Johnny Sæ-

tre sin BMW Isetta. Et lite 

sjarmtroll som fikk beretti-

get oppmerksomhet. 

BVK hadde også ansvaret 

for kafeen der Calle styrte 

for det meste, men med litt 
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hjelp av formannen og andre. Undertegnede tok 

to timer i billettsalget før jeg ble avløst av forman-

nen som tok de to siste timene. Vi kan ve trygt si 

at det ikke var noe veldig stress med billettsalget. 

Det var ikke så mange som tok turen og besøkte 

Bergen Tekniske Museum denne fine, men litt kal-

de, junidagen. 

Men, BVK gjorde i alle fall sin plikt. 
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Torsdagsklubben på Blom Servicesenter 
Tekst: Lars Olav Lofthus, foto: Per Åge Hesjedal 

Vår kanonfotograf, Per, har vært på Torsdagsklubben 

noen ganger og har alltid skrytt over biler, miljøet og 

ikke minst kjøreturen dit. Så på «lygarmøtet» 23. juli 

avtalte vi at vi skulle ta en tur ut og kikke og samtidig 

kunne vi kanskje lage en liten reportasje. Vi klarte også å 

overtale Gunnar Fiksdal til å stille med sin flotte Thun-

derbird cab 1965. Per kjørte med sin fine Mustang 1965 

og jeg kjørte fortsatt med «reservebilen» Thunderbird 

1986, siden den gamle fortsatt er hos karosseriverkste-

det. Det ble i alle fall en kjempefin tur i nydelig sommer-

vær (dette var akkurat i oppbyggingen av varmebølgen 

som kom) med herlig temperatur og det er flotte veier 

ut til Rong i Øygarden der 

Blom Servicesenter ligger.  

Arve Helland som er primus motor for Tors-

dagsklubben, driver servicesenteret og er 

en skikkelig bilentusiast så der kan du trygt 

gå med din gamle klassiker og få gjort ting. 

Jeg selv var der i vår og fikk skiftet bremse-

væske på ’86 Birden, og det var en hyggelig 

opplevelse.  

Vi tre companjeros, møttes på bensinsta-

sjonen i Drotningsvik kl 18:30 og kjørte så 

utover i nydelig vær. Ca kl 19:00 var vi 

fremme og kunne rulle inn på den bortre 

parkeringen, da det alt var fullt på plassen 

ved servicesenteret/bensinstasjonen. Vi 

fant oss plasser og kikket oss litt rundt før vi 

tok en tur inn på bensinstasjonen der de 

også serverer enkel mat og har god soft-is. 

Både mat og is var veldig god og det er 

sterkt rabatterte priser for bilfolket. Og, må 

jeg legge til: Veldig hyggelig betjening. 

Etter dette gikk kvelden med til å se på bile-

ne og snakke med folk, og snart plumpet vi 

borti kjentfolk som f.eks. Erik Joys fra Ber-

gen Amcar club. Han har solgt Mustangene 

(for tiden) og stilte med en utrolig stilig 

Cadillac Coupe de Ville 1960. BVK folk kom 

også: Ole Jacob Nilsen med sin Tatra. Vakte 

berettiget oppsikt! Og jammen kom Tore 

Hovland med sin herlige originalpatinerte 

Buick også. Han fikk en av hedersplassene! 

Skulle bare mangle! 



33 

 

Alt i alt en fin kveld og vi anbefaler gjerne folk å ta turen til Tors-

dagsklubben. Dette ble en veldig hyggelig kveld. 

Jeg må også nevne at det er åpent for motorsykler også. 

Det ligger mye bilder og info om Torsdagsklubben på Blom Ser-

vicesenter på Facebook. Det er en egen gruppe som man kan be 

om å bli medlem av.  
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25. juni hadde BVK nok 

en gang invitert til grill-

fest hos Svein Opheim. 

Dette er en tradisjon 

som strekker seg flere 

tiår tilbake. Så vidt jeg 

husker startet vi hos Ivar 

og Britt Morvik i Åsane. 

Etter noen år der var vi i 

en årrekke hos Kari Ann 

og Herman Brandt på 

Troldhaugen, og nå har 

vi vært et par år på 

andre siden av Nordås-

vannet hos Svein Op-

heim. Det er alltid hyg-

gelig å besøke Svein 

som har en del sosiale 

samlinger i sin hjemlige 

garasje. Denne dagen var det bebudet grillfest og styret 

hadde sjauet border, stoler og grillutstyr. Været var flott og 

vi slapp å bruke teltene våre. Allerede kl. 18 var grillene 

varme og folk kom i tur og orden med grillmat, kaffebrød 

og passende drikke, enten du var sjåfør eller ikke. Selv 

kom jeg med venner rett fra hytten og møtte derfor med 

hverdagsbilen. Det var dessverre få gam-

melbiler men de som var der skal ha hon-

nør for det. Stemningen var god og ble 

bare bedre utover kvelden. Gode historier 

ble fortalt og mat og kaffe smakte utmer-

ket. Etter at Svein hadde blåst i fløyten 

(amerikansk togfløyte, kjøpt på BVKs USA 

tur) ønsket han velkommen og før vi dro 

hver til vårt var det på sin plass at formann 

Rune overrakte en liten oppmerksomhet og 

redegjorde litt for klubbens planer fremover 

sommeren. Nok en grillfest var lagt bak oss 

og gode minner kunne arkiveres. Alltid 

hyggelig hos Svein, takk for at vi fikk kom-

me og vi kommer gjerne tilbake. 

For BVK 

Richard A. Riim 

Grillparty.  
Tekst: Richard A. Riim. Foto: Sissel M. Romslo og Richard A. Riim 

Foto: R. A. Riim: Svein studerer gaven mens de nærmeste gjeste-

ne nok står med hodet i grillen….. 
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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 

Troll bilen på museet på Lillehammer 

Noen gule kamerater hadde funnet sammen. Camaroen og T.Birden 

er Vestlandsbiler (Hardanger). Usikker på Taunusen. Lillehammer. 


