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Formannen har ordet 
Så var det igjen tid for noen ord fra formannen. Jeg vil 

begynne med å si at det å være formann i BVK er en 

stor ære! Vi har nettopp gjennomført et kjempearrang-

ement i form av en flott 40 års jubileumsfest i Trikke-

hallen på Bergens Tekniske Museum (BTM). Dette ble 

meget vellykket og jeg har i ettertid fått mange gode 

tilbakemeldinger, noe som varmer sjelen godt. Det var 

vel min idé å arrangere en slik samling på BTM, men 

når ord og tanker skal settes i praksis så ble det mange 

som gjorde en kjempeinnsats! Takk til: 

Calle for alt han gjorde med å skaffe lydanlegg, lys, bord, kaker og at han ledet 

det hele på en flott måte! 

Richard for mye praktisk arbeid med rigging, og ikke minst for idéen med å la Jo 

Gjerstad komme med trikken helt inn til bordet vårt! 

Rolf Andersen for at han bakte flere kjempegode kaker og en artig «Takk for ma-

ten» tale! Han var litt av et syn i gulldressen under den talen. 

Arild Nilssen for at han skaffet damer som kunne hjelpe til med serveringen! 

Lasse for å sette opp lydanlegget! 

Monica Ohr for å skrive flotte elegante bordkort! Selve kortene var trykket hos 

BTM sitt trykkeri! 

Terje for trekkspill til allsangene! 

Sissel M. Romslo for å skrive en fantastisk flott BVK sang! 

Atle Ingebrigtsen og Marius Jørgensen for trikkekjøring! 

Og til sist: Alle som deltok på festen. Uten dere; ingen fest! 

Jeg må også nevne de som deltok med stor iver på, skal vi kalle det, pensjonist-

dugnaden?, med å rengjøre i hallen. 

Personlig ønsker jeg at vi skulle kunne ha flere arrangementer utover høsten, 

selvsagt innom rammene for smittevern. Følg med på websiden der våre arrange-

ment vil bli lagt ut. Så langt så ser det ut til at julebordet vil kunne arrangeres 21. 

november, selv om vi må avlyse dansemusikk i år. 

Så vil jeg ønske alle en fin høst med håp om mange fine kjøredager ennå. 

Rune 

Styret i BVK for perioden 

mars 2020—mars 2021 

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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Redaksjonens spalte 

En stund lurte jeg på hva jeg skulle fylle dette bladet med. «Her blir jo ingen 

arrangementer». Heldigvis så slapp man opp litt på Coronarestriksjonene så vi 

kunne begynne med Lygarmøter utendørs. Vi har nå hatt noen inne også. Går 

greit så lenge vi holder avstand og spriter hender og skriver oss i «manntalet». 

Av en tilfeldighet så ble dette bladet litt «Mercedesifisert». Men jeg vet at 

mange i klubben liker MB og har det både som hobbybiler og bruksbiler og vi 

har jo en liten kontingent av personer hos oss som er hjemmehørende både i 

BVK og MB-klubben, så jeg regner med at jeg blir tilgitt. 

Reportasjen om Trine Marcussen og hennes SL har forresten gitt meg en ide til 

neste blad: Vi har en del kvinner som er mer aktive enn andre, så herved gir jeg 

meg selv utfordringen å lage flere reportasjer om de aktive kvinnene våre. Så 

bare forbered dere! Dere vet hvem dere er…… 

Siden det fortsatt er jubileumsår og vi har brukt mye mindre penger enn vi skul-

le og har fått inn penger fra Lotteritilsynet for tapte inntekter i forbindelse med 

Vestlandstreffet, så tillater jeg meg å putte inn mye bilder i reportasjene, noe 

som da gjør at bladet blir tykkere, og dyrere.  Derfor finner du mye bilder i 

reportasjene fra  våre felles arrangementer.  

Så gjelder det jo å finne noe å fylle blad nr. 4 med….. Nå vet jeg at Calle kom-

mer med noe i neste nummer, og vi skal faktisk ha et slags medlemsmøte i 

september, hos Frydenbø Industri på Hanøytangen, så noe har vi alt. Men, som 

alltid, går du svanger med en historie så del det gjerne med oss. Har du tips om 

ting jeg og fotograf Per bør lage reportasje om så tar vi gjerne imot det også. 

Hvis du savner reportasje fra 17. mai og tur til Skansen Brannstasjon så sparer 

jeg de vårlige historiene der til å varme seg på i nummer 4. Det ble plutselig 

nok stoff å velge i. Luksus kalles det. 

Da gjenstår det bare for meg å si: 

God lesning! 

Lasse 

Innhold: 

Side 1: Forside 

Side 2: Formannen har ordet 

Side 3: Fra redaksjonen 

Side 4: BVK gründerne på Steinerskolen 

Side 5: Annonsører 

Side 6: BVK rekvisitter 

Side 7: Lygarmøter BVK vår/sommer 2020 

Side 10: Finværstur til Herdla 

Side 14: BVK historien– 1991 -  2004 

Side 22: LMK informerer 

Side 23: Styrer i BVK 1991 - 2004 

Side 25: Gjerrigknarkens Mercedes 

Side 28: En liten quiz? 

Side 29: Nostalgihistorie BVK: Utstilling 2007 

Side 32: Litt av hvert 

Side 33: Rolf Andersens bestefar—del 3 

Side 34: BVK jubileumsfest 

Side 40: BVK jubileumssang 

Side 41: Min eneste bil 

Side 46: Dugnad BTM 

Side 47: IF/LMK 

Side 48: Bakside 

På forsiden: 

Tre av gründerne av BVK, Mads Erbe 
Thomassen, Sigve Carlsen og Carl Au-
gust Harbitz-Rasmussen fotografert 
en solrik julidag på stedet der det 
skjedde for 40 år siden: Steinerskolen. 

Foto: Per Åge Hesjedal 

Annonsepriser Magasinet Stabbesteinen: 

1/3 side 4 utgaver : kr. 6.000,- 
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BVK grunderne 

«Foto-shoot» på Steinerskolen 

I år skulle BVK feire 40 års jubileum med mange arrangement. Slik gikk det jo ikke pga Coronapandemien. Det første arrangemen-

tet som var satt opp var en feiring av klubbens fødselsdag 23. april på Steinerskolen. Noe som selvsagt ville gitt oss mange fotoer i 

etterkant. Siden det ikke ble slik så ønsket styret i BVK å hedre de tre gjenværende av initiativtakerne, Mads Erbe Thomassen, 

Sigve Carlsen og Carl August Harbitz-Rasmussen (Calle) med å ta bilder av de sammen med hvert sitt veterankjøretøy. Vi tenkte 

først på å ta bildene på BTM, men Calle mente det var mer riktig å gjøre det på Steinerskolen. Fredag 24. juli var det et fantastisk 

fint vær så kl 16:30 stilte de tre, redaktøren og fotograf Per opp til en liten fotoseanse. Forsidebilde ble det, men det ble jo tatt 

flere bilder, så jeg ønsket å få med i alle fall to til i bladet her. 

Tekst: Lars Olav Lofthus, foto: Per Åge Hesjedal. 
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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. 



6 

 

         

 

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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«Lygarmøter» BVK vår/sommer 2020 

Tekst: Lars Olav Lofthus, foto: Per Åge Hesjedal 

Vanligvis pleier vi ikke å lage artikler i 

Stabbesteinen om de såkalte 

«Lygarmøtene», som egentlig har den 

offisielle tittelen Åpent Hus. Tittelen 

kom da man tilbake på 2000 tallet en 

gang innførte Åpent Hus, en samling 

for klubbmedlemmer en gang i uken. 

Før dette var det kun medlemsmøte-

ne som var der man møttes. Da vi 

flyttet inn på BTM så fikk vi vårt rom i 

2 etg. der kontorene før hadde vært, 

og det ble vårt rom, som ganske snart 

ble døpt om til «Lygarrom». Jeg er litt 

usikker, men det er vel kommet fra 

noe bergensk med at man sitter og 

forteller historier til hverandre, og så 

legger man gjerne på litt, eller trekker 

fra litt, og slik sett sitter man og lyger 

litt til hverandre.  

«Lygarmøtene» har blitt en institua-

sjon og en suksess, og et sted der 

medlemmer møtes en gang i uken. 

Men, som vi alle vet, så kom Korona, 

eller Covid-19 som sykdommen heter, 

og alt ble stoppet. Etter Generalfor-

samlingen 10. mars kunne vi ikke 

lenger ha våre samlinger i kaféen ved 

BTM i henhold til smittevernreglene. 

Stor var derfor gleden da vær og tem-

peratur ble så pass at vi endelig kunne 

lage en samling på plassen ute ved 

BTM. Den første var tirsdag 26. mai. 

Etter det fikk vi jammen meg skapelig 

26. mai: 
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vær både 2. og 9. juni og i skrivende 

stund blir det skikkelig varmt i morgen 

den 16. juni. Da skal vi på omvisning 

på Skansen Brannstasjon, som nok blir 

en egen liten artikkel om. 

«Lygarmøtene» har alltid vært med 

egne «kaffeverter» fra styret, og man 

har selvsagt benyttet stoler og bord 

fra museet. Nå måtte vi be folk om å 

ta med kaffe og noko attåt selv, og til 

og med stoler og bord. Men medlem-

mene har så langt respondert veldig 

positivt, og praten går høyt, som van-

lig og nå får vi jo faktisk sitte ute og se 

på kjøretøyene, og vi ser når folk 

kommer kjørende inn på plassen, så 

aldri så galt osv….. 

Vi fortsetter selvsagt dette utover 

sommeren, så får vi se hvilke regler 

som skjer når høsten kommer. Ved 

dårlig vær nå i sommer så har vi fått 

lov til også å benytte hallen, så det 

kan nok bli gjennomført på dager med 

dårlig vær også. 

Her er litt bilder fra en to slike uten-

dørs lygarmøter i sommer. Det ene 

var fra St. Hans aften, derav langbor-

det. Så håper vi på normale tider om 

ikke alt for lenge til. 

23. juni: 
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St. Hans aften hadde vi langbord med 

rømmegrøt servert av klubben ved Bente 

Sørheim. Laila Andresen var initiativtaker, 

mens Carl August Harbitz-Rasmussen laget 

rømmegrøten. 
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Finværstur til Herdla 
Tekst: Lars Olav Lofthus, foto: Per Åge Hesjedal 

30. mai, 1’ste Pinsedag møttes vi 

en god del biler på Kleppestø kai kl 

12. Denne gangen var det ikke noe 

tull med været. Nå var det meldt 

fint og det var det. Stemningen var 

god og ca 12:15 la vii vei utover 

mot Herdla, med Stein Bratten 

med sin kule 1948 Plymouth 

Special Deluxe 2dr Coupe i tet. 

Grunnen til at vi satte ham i tet var 

at han bor på Herdla. Mer lokal-

kjent person kunne vi ikke be om. 

Redaktøren la seg etter som nr 2, 

da jeg torsdags kveld hadde vært 

ute på rekognosering og funnet ut 

at det sikkert ville være lite biler 

opp med museet en søndag i pin-

sen……. Museet var jo stengt. Vel, 

mer om det siden. 

Vi la i vei og kjørte den strake vei-

en utover mot Herdla og vi klarte 

vel å holde hele kolonnen samlet 

denne gangen også. Når vi kom 

over broen til Herdla så får man 

alltid en stor «wow-faktor», for 

jammen er det billedskjønt der ute 

på en finværsdag. Det er da jeg 

uttaler slikt som: «Her kunne jeg 

ha bodd»! Min kone får meg kjapt 

ned på jorden igjen………. «Det blir 

en lang tur på jobb, du»! Akk, ja! 
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Vel, så var det dette med parkering 

da…… alt med kirken begynte jeg å 

få bange anelser….. der var det ik-

ke en bil torsdagen…. Ooops… Der 

var det jo nesten fullt… Så kjørte vi 

opp veien mot museet, og jada…. 

parkeringsplassen var full. Men… 

har vi veterankjøretøy så lager vi 

bare en utstilling, så vi stilte oss på 

utsiden langs med P-plassen og 

noen fant andre plasser der man 

kunne stå i små grupper. Ordner 

seg alltid for slike kjøretøy. Ingen 

som blir sinte, tvert imot, de bare 

smiler, peker og glor. 

Rett ved siden av var det en fin 

plen, og der slo vi oss til med med-

brakte stoler, bord og diverse å 

spise og drikke, og praten gikk som 

alltid på høygir så snart vi møtes. 

Etter et par timer begynte folk å 

tutle hjemover, vi var vel kanskje 

de første, og alle som var med fikk 

en fin og sosial opplevelse i pinsen, 

som en pitteliten erstatning for 

Vossa Rudl’n som skulle vært den 

helgen. 
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Tore Hovland var med etter 

lang tids sykeleie! Kjekt! 

Geir Philips hadde geburs-

dag. Her synges bursdags-

sangen! 

Vi koste oss på plenen 
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BVK-historien etter starten i 1980 
Del 2: 1991 - 2004 

Satt sammen av Lars Olav Lofthus fra Rundskriv og Stabbesteinen kopiert opp av Arne Lærum  

Her vil vi se på historien med litt 

større blikk. Skulle vi ha gjengitt 

alt i detaljer så hadde det blitt en 

stor bok ut av det. Denne delen 

går fra 1991 til 2004. Fra og med 

2005 ligger alle Rundskriv på vår 

webside så der kan du dypdykke i 

historien om du ønsker. 

Bildene i artikkelen er med få unntak ikke 

relevante til teksten de står i. Bildene i de 

gamle rundskrivene er så dårlige at de 

kan ikke brukes i bladet. Først mot 

slutten av 2004 har vi litt tilgang til digi-

tale fargefoto. Så bildene er fra den ti-

den og forsøkt holdt til tidsrammen før 

2007, og de er mest ment til å pynte op 

artikkelen litt. 

1991: 

BVK fortsetter med å lage juletrefest. Alt 

5. januar hadde man denne. 

Ellers ser det ikke ut til å ha vært med-

lemsmøte i januar dette året. Det første 

som kalles inn til er Generalforsamling i 

februar. 

Vi merker oss at på medlemsmøtet etter 

Generalforsamlingen så holdt Ola Borge 

presentasjon fra sin egen deltakelse ved 

veteranbilløpet London – Brighton. Han 

er vel en av få i klubben som har gjen-

nomført det. 

Formann Roald Stig Jørgensen ble gjen-

valgt og det meste av styret ellers også. 

På mars møtet begynte man å vise de 

såkalte «Anno» filmene. Filmer som tok 

for seg Bergensåret f.eks. 1960, 61 osv. 

Dette hadde vi vel oppe igjen en gang på 

2000 tallet også. 

Aprilmøtet hadde et litt interessant tema, 

der det ble snakket om fjordabåter. Bl.a. 

ble det snakket om «Stord 1»’s triste 

skjebne. Den brant jo opp etter første 

restaurering. Man trodde vel på dette 

tidspunkt at den var tapt, men som vi nå 

vet, 30 år senere: Den er nå nyrestaurert 

og i flottere stand enn noen gang! Det 

nevnes også at Stavenes er på vei hjem 

fra England. Også et skip som er nå i flott 

stand. 

Vårmønstringen var dette året Kr. Him-

melfarts dag 9. mai. Stedet er nå innarbei-

det: Lagunen. Vestlandstreffet fulgte på 

med 1. juni i regi av Gammelbilens Ven-

ner i Stavanger. 

11. juni 1991 trådte en viktig regel i kraft: 

Man kunne få gamle tidsriktige skilt til 

biler produsert før 1971 (da kom de nye 

skiltene i Norge). Dette er noe vi tar for 

gitt nå, men det var omtrent en sensasjon 

at Vegdirektoratet gikk med på dette. De 

har opp igjennom tidene ikke alltid vært 

så samarbeidsvillige (les: vennligstemte) 

over for det som har med bil å gjøre. 

BVK gav derfor ut en ekstra sommerinfo 

om dette. 

Det oppfordres der til å ikke bruke skilt 

som: V-81966 på en bil med V8-motor fra 

1966, eller A-1928 på en A Ford. Akkurat 

dette har vel lykkes sånn passe….. her har 

vel en del entusiaster misforstått litt opp 

igjennom årene. 

15. juni ble det i forbindelse med 

«Sommer Bergen» arrangert noe de kalte 

for «Kjøretøyhistorisk dag» i samarbeid 

med Statoil. Statoil sponset til og med 

med 20 liter bensin til hvert kjøretøy! 

Vi ser også at Ivar Morvik inviterer til grill-

fest. Ser ut til å være en tradisjon. Altså 

før Brandt’s begynte. 

Høsten gikk med diverse medlemsmøter, 

og vi ser at Ola Borge igjen har vært til 

London – Brighton, denne gang sammen 

med Ymer Sletten. 

1992: 

Juletrefesten opprettholdes og ble ar-

rangert 4. januar. 

Generalforsamlingen i februar bringer en 

ny formann; Ymer Sletten. Vi ser også at 

Herman Brandt og Gunnar Haukeland 

kommer i styret. (Styreoversikt kommer 

En av de legendariske grillpartyene hos Kari Ann og Herman Brandt 
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også for denne perioden av historikken). 

Vi konstaterer at BVK’s første æresmed-

lemmer blir kåret: Arvid Sivertsen og Knut 

Aadland. Aadland kjenner ikke jeg til, men 

Arvid Sivertsen vet jeg at var en av de som 

stod bak at det i det hele tatt ble en klubb 

i 1980. Hadde 

han levd i dag, 

så hadde han 

blitt hedret 

som de andre 

vi nå hedrer. 

Denne våren 

ser vi også at 

det kommer 

en ny utgave 

av gamle Stab-

besteinen. Nå 

kan det selv-

sagt ha sklidd 

noen utgaver 

under min 

radar, siden 

jeg lager den-

ne artikkelen 

basert på hva Arne Lærum kopierte fra 

Richard A. Riims rikholdige arkiv. 

Bladet inneholder bl.a. en stor artikkel om 

Tor Knutsen sin Ford Business Coupe 

1948. 

April møtet ble lagt til en mandag!! Dette 

grunnet besøk hos Statens Vegvesen 

(eller det het visst Hordaland Vegkontor 

den gang) i Rådalen, der man bl.a. fikk se 

på en museumsavdeling de hadde bygget 

opp. 

Sommeren byr på grillfest hos tidligere 

nevnte Ivar Morvik. 

Ellers var det denne vår/sommer Vår-

mønstring med dårlig vær, Vestlandstreff i 

Haugesund og Vossa Rudl med 50 delta-

kere! Ja det var tider det. Nå er Vossa 

Rudl’n på 150 kjøretøy….og det er som 

oftest ventelister. 

Denne høsten arrangeres for øvrig med-

lemsmøtene i lånte lokaler hos Statoil. 

Vanligvis er det Klostergaten 28 som er 

tilholdstedet. 

Nå ser vi også en endring i at det inviteres 

til et julemøte fredag 4. desember i ro-

klubben på Skjold. Dermed utgår jule-

trefesten i januar kan vi lese videre. Så nå 

begynner vi nok å se konturene av jule-

bord for medlemmene. 

1993: 

Året begynte med medlemsmøte hos UNI 

Storebrand der Ola Hegseth fra LMK infor-

merte om forsikringsordningen. 

Generalforsamling ble avholdt i februar 

og vi ser at Ymer Sletten ble gjenvalgt som 

formann. 

Vi ser også at BVK skal arrangere Vest-

landstreffet og det skal tydeligvis foregå i 

Øystese på Hardangerfjord Hotel. 

Medlemsmøte i april holdes en søndag, 

med besøk hos Helikopterservice på Fles-

land. Herman er jo med i styret så…… 

etter det planlegges det kjøretur. 

Vårmønstring er det også selvsagt i mai 

måned. 

Så er det dessverre et stort hull i doku-

mentasjonen og vi fanger opp igjen hand-

lingen i oktober 1993 da man skal ha 

«Bilhistorisk foredrag» ved Øistein 

Bertheau. Denne gang på hjemmebane på 

Klosteret. 

Så er det også julefest i desember også 

dette året. Hos Bergen Roklubb. 

1994: 

Januarmøtet blir avholdt i NAF sine loka-

ler i Fyllingsdalen der man får en presen-

tasjon om NAF sin virksomhet. 

8. februar er det Generalforsamling og 

det blir valgt en ny 

formann: Alf Ber-

land. Det er også 

en del andre ut-

skiftinger i styret. 

Når våren kommer 

er det Vårmønst-

ring på Lagunen 

12. mai, og det er 

Vossa Rudl’n i og 

Vestlandstreff i 

Stavanger på sam-

me dag; 21. mai, 

noe som tydeligvis 

gjør at det bare 

var ett kjøretøy fra 

BVK med på Vest-

landstreffet. Huff-

da! 

Søndag 11. september inviteres det til å 

være med på Gamle Vossebanen. Man 

ønsker å ha gamle kjøretøy for å skape en 

ramme rundt arrangementet. Det første 

av en rekke såkalte «Skumringsturer»? 

Julemøte i Bergen Roklubb 3. desember. 

Tradisjonen er visst kommet for å bli. 

November møtet var tydeligvis det siste 

møtet i 1994. Tradisjonen med Julemøte 

med sjokolade og julebrød i desember var 

nok ikke innført ennå. 

1995: 

Vi kan i februar utgaven av rundskrivet 

lese etter innkallingen til Generalforsam-

lingen at det er kommet frem at eiere av 

kjøretøy fra 1950 og 1960 tallet ikke føler 

seg helt velkommen…. Vel, vel, hva skal 

man si: «Historien gjentar seg»! Nå er vel 

50 og 60 tallere akseptert, men 80 tallere 

og for ikke å snakke om de fra 1990 blir jo 

ikke så akseptert. Her snakker jeg av egen 

erfaring med en 1986 modell. Skjerpings 

folkens……. Ellers dør vi ut… 

Valget resulterte i at Alf Berland ble gjen-

Bildet er velkjent da det er mye brukt på websiden. En av aktivitetsdagene på BTM 
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valgt, og vi merker oss at dagens nestfor-

mann Richard A. Riim kommer inn igjen i 

styret. 

I april rundskrivet leser vi at BVK’s buss og 

flere andre kjøretøy måtte flytte ut fra 

BTM på kort varsel. Står ikke noe om 

hvorfor. 

Vestlandstreff i Haugesund og Vårmønst-

ring på Lagunen som standard er. 

En del reklamering for Firdaløpet i Florø. 

Kanskje noe vi burde delta på igjen? Jeg 

har vært med en gang, da hadde de det 

som Norgesløp og det var lokalisert i Før-

de. Var veldig hyggelig! 

September rundskrivet snakker bl.a. om 

Ekebergmarkedet og at flere fra BVK drar 

dit. Ja, vi hadde jo en tradisjon med buss 

også dit, men det var vel noen år senere. 

Ellers nevnes det at begge æresmedlem-

mene, Sivertsen og Aadland er rammet av 

sykdom. 

I oktober inviteres det til medlemsmøte 

hos Bergen Hud & Møbelverksted i Kong 

Oscarsgt. Eksisterer vel neppe mer i dag. 

I november rundskrivet inviteres det til 

medlemsmøte på BTM! Og det inviteres 

til Julemøte på Hotel Neptun, dette året. 

1996: 

Generalforsamling er som vanlig i februar 

og avholdes i lokalene på Klosteret. Vi kan 

se at Herman Brandt nå har tatt steget 

opp i formannsstolen. 

Vi hopper til våren og sommeren: 

Vårmønstringen ble avholdt torsdag 16. 

mai på IKEA (gamle IKEA) i Åsane. Det står 

å lese at «Motorklubbene var ikke lenger 

velkommen på Lagunen»! Hm, javel!? Vi 

får se hva som skjer i 1997. 

BVK arrangerer også Vestlandstreffet 

dette året med dato 15. juni og starten 

foregår på Festplassen med målgang og 

løpsfest på Bergen Airport Hotel. 

Så gjør vi et hopp til desember og ser at 

nå heter det julebord, og det arrangeres 

på et sted som heter «Det Glade Bergen» 

ute i Strandgaten ett sted. Dato er 14.12. 

1997: 

I januar kan vi lese at det planlegges Dan-

markstur. Og hvem arrangerer? Joda, det 

var Herman Brandt den gangen også. 

Generalforsamlingen ble avholdt i februar 

og vi ser at Herman Brandt tok gjenvalg 

som formann. 

Vi ser at BVK bussen (fra BHV) er oppe til 

debatt igjen, og at Ymer Sletten tok på seg 

å være fadder for den. 

I mai kan vi lese at Danmarksturen den 

gangen var gjennomført (ingen Corona 

da….) med 7 biler og 14 personer. Tids-

rommet var 25. april til 30 april. 

Vårmønstring 8. mai, også dette året på 

IKEA/Arkens parkeringsplass. 

Dette året ble BVK også invitert til en Vår-

mønstring i Norheimsund 25. mai. 

Vestlandstreffet var også i mai, 31. mai i 

Stavanger. Tett program mai 1997 altså. 

Utover høsten var det diverse kjøreturer 

forskjellige steder, bl.a. til Modalen og en 

tur rundt i Bergensområdet med avslut-

ning hos Herman og Kari Ann Brandt. Det 

ble avsluttet med kanonsalutt står det! 

Ser vi her begynnelsen på de legendariske 

grillpartyene hos Brandts? 

I oktober var det kjøretur til Osterøy og 

man fikk komme og se Ola Borges flotte 

samling. 

13. desember ble det arrangert julebord, 

så tradisjonen begynner å bli innarbeidet. 

Stedet denne gang er opplyst å være «en 

gedigen herskapsvilla på Kalfaret». Antar 

«Legenes Hus»? 

1998: 

Dette året er spesielt for redaktøren, for 

det var nå jeg meldte meg inn i BVK. Jeg 

deltok på en aktivitet, og meldte meg så 

inn etterpå. Vi får se om aktiviteten duk-

ker opp i arkivet. 

I januar kan vi i alle fall lese at jeg had-

de rett med antakelsen om at julebor-

det var arrangert i «Legenes Hus». Vi 

kan også lese at det var Trine Marcus-

sen og Richard A. Riim som stod for det. 

Det var vel starten på en serie med jule-

bord som de stod for. Richard og Trine 

var vel et par på den tiden. 

Generalforsamling ble avholdt 10. fe-

bruar i lokalene på Klosteret og vi ser at 

Herman Brandt tar gjenvalg for andre 

gang og trer altså inn i sitt tredje år som 

formann. Nevnte Richard A. Riim fort-

setter som nestformann. 

Vi hopper til mai måned der man skal til 

Espeland på kjøretur. 17. mai skal ha 

tema «Bilgalskap». «En smittsom og 

uhelbredelig sykdom» (jo, takk…..). Vi 

aner kreativiteten til Marcussen og Riim 
17. mai deltakelse i 2006 
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her…. Vårmønstringen er tilbake på Lagu-

nen 21. mai. Vestlandstreffet er i Hauge-

sund 23. mai, mens Vossa Rudl’n går av 

stablene 6-7. juni. 

16. juni skal det kjøres rundtur i Bergens-

området med avslutning hos Herman og 

Kari Ann Brandt. Kalles ennå ikke grillpar-

ty… her nevnes reker o.l. 

En kontingent av klubben var tydeligvis 

med på noe som heter Sognefjordløpet, 

og Trine Marcussen har kvittert med å 

skrive et helt dikt om turen! Imponeren-

de! 

8. september skulle det være tur fra Fest-

ningskaien til Esso anlegget på Skåleviks-

neset. Må nevne dette, siden dette var 

det første arrangementet redaktøren var 

med på. Jeg hadde på vårparten kjøpt 

meg en veldig patinert turkis 1967 Ford 

Mustang Fastback. Tidligere hadde jeg 

lang fartstid i Ford M Klubb Norge og Ber-

gen Amcar Club, men jeg var nå ute etter 

en klubb der det var mer mangfold av 

merker og nasjonaliteter på bilene. Jeg 

avtalte å møte Kjell Tangen på Festnings-

kaien, slik at jeg hadde i det minste ett 

kjent menneske å forholde meg til. Som 

de fleste nye så hadde jeg litt høy puls da 

jeg svingte inn og så at alle glodde og lur-

te på hva slags bil og fyr dette var…… 

Men, der så jeg jammen meg Richard A. 

Riim som jeg kjente fra før, og ja….. resten 

er historie. 

Men, funfact: Turen gikk i dass da vi kom 

til Skåleviksneset. Han som skulle vise oss 

rundt hadde glemt hele greien….. Og det 

hadde begynt å pøsregne… Men, jeg sy-

nes å huske at Ymer Sletten reddet situa-

sjonen med å få oss inn på Fagernes 

Yachtklubb, der vi kjøpte kaffe og nok 

attåt (spiselig altså). 

18. oktober var det omvisning på Fjell 

Festning, og jammen kom ikke den turkise 

Mustangen der også gitt……… Det var for-

øvrig en veldig interessant omvisning. 

Dette var før de hadde laget restauranten 

på kanontårnet. (Og ja, det var den Mus-

tangen jeg senere restaurerte og fikk lak-

kert i sølv metallic). 

I november rundskrivet kan vi lese at bus-

sen som har fulgt historien en tid nå, blir 

overtatt av Bergen Hardanger Voss Vete-

ranbuss foreningen. De skal tydeligvis 

ferdigstille den. 

Så var vi jammen meg kommet til jule-

bord alt. Fredag 18.12. i «Legenes Hus» 

på Kalfaret også dette året. 

1999: 

Nå var jeg medlem, men jeg følte vel litt 

som mange som er medlem i klubben, 

men ikke er med på det som skjer av ar-

rangementer. Jeg fikk meg ikke helt til å 

gå på innemøtene den første tiden, men 

stilte opp på noe av kjøringene. Høsten 

1999 begynte jeg restaureringen av Mus-

tangen og da ble det omvendt. Jeg begyn-

te å gå på innemøter, men hadde jo ingen 

bil før frem til 2003, så da var jeg ikke 

med på uteaktiviteter. 

Januar rundskrivet reklamerer for bl.a. 

BVK effekter. Slike dukket vel opp først i 

fjoråret, men er jo nå en naturlig del av 

klubbmiljøet.  

Arild Nilssens Chevrolet i «Aidensfield» under tur i 2006 

BVK’ere på Englandstur slapper av! 
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9. februar var det Generalforsamling der 

Richard A. Riim ble valgt til formann. Mer-

ker oss også at Trine Marcussen kom inn 

som varamedlem. Nevner dette fordi hun 

senere blir en av to kvinnelige sekretærer 

i de siste tiårene. På tide med flere damer 

i styret! 

Vårmønstring var 13. mai på Lagunen. Og 

her ble vi vel værende helt frem til vi 

måtte i eksil til Bergen Travpark i 2017 og 

2018. 2020 ble vi fordrevet av et virus…… 

BVK arrangerte Vestlandstreff 22. mai 

med start på Festplassen i Bergen sen-

trum. Det har vel gått inn i historien som 

det treffet som nesten bokstavelig druk-

net i regn. Jeg husker at jeg skulle være 

med å kjøre strekningen til Alvær Hotel, 

men sorry folkens, den dagen feiget jeg 

ut. Jeg kunne knapt se garasjen min fra 

kjøkkenvinduet…. 

Jeg må også ta med en tørr(!)vittig sak i 

referatet fra treffet (sikkert ikke så hygge-

lig for den det skjedde for, men allikevel): 

«I bakken opp mot Hordvik tok bilen til en 

av de tilreisende fyr, men dette slukket 

selvfølgelig med en gang panseret ble 

åpnet». (Himmelens overrislingsanlegg. 

Red. komm.) 

Men, været til tross, vi kan lese at treffet/

løpet ble gjennomført og ble avsluttet 

med dans og hygge på Alvær Hotell. 

I juni inviteres det igjen til samling hos 

Herman og Kari Ann Brandt, og nå nevnes 

grill for første gang! 

I slutten av juli var man på tur til Rosendal 

og besøkte Egil Aadland med lokal guiding 

rundt i distriktet. 

Vi legger også merke til at det nå ser ut til 

å være varamedlem Trine Marcussen som 

skriver mye. Ikke rart hun ble sekretær 

senere. 

I september ser vi at man har aktivitets-

dag på BTM. Mye gøy ser vi at de gjør, 

med blant annet kjøring av publikum i 

veteranbiler. Dagen ble for BVK sin del 

avsluttet med gocart kjøring på Midttun, 

der det tydeligvis gikk litt hardt for seg. 

Sissel Romslo var visst en råtass, men 

kjørt da ut til slutt. Men det var da den 

tidligere nevnte Trine Marcussen som 

vant. Damenes dag der altså! 

I dokumentasjonen dukker det også opp 

en fin brosjyre som presenterer Motor-

klubbene i Bergen. 

Under oktobermøtet inne på Klosteret 

fikk man presentasjon av Arild Såkvitne 

sin restaurering av sin egen Buick 1939. 

Såkvitne fra Voss var en legendarisk bil-

restauratør. Han bygget opp de flotteste 

kjøretøy fra småbiter. Han gikk dessverre 

bort pga kreft altfor tidlig. 

18. desember var det julebord igjen. For 

tredje gang i Legenes Hus på Kalfaret. 

2000: 

I januar rundskrivet kan vi lese at det 

planlegges tur med Englandsbåten og 

kjøring i Skottland. Ja, det var tider det, da 

det gikk en båt/ferje. 

8. februar var det Generalforsamling og vi 

ser at Richard A. Riim fortsetter som for-

mann, og Trine Marcussen, hans partner 

på det tidspunktet blir ny sekretær. 

Vi ser at Geir Philips dukker opp som 

medlem og steppet inn på kort varsel for 

å holde et lite foredrag om lakkhistorie og 

forskjellige typer lakk, da den inviterte 

foredragsholderen uteble. Tipper Geir 

fikset det der fint. 

På møtet i april ble det holdt foredrag av 

Bengt Halvorsen, som da akkurat hadde 

gitt seg med dekkbutikken der vi «alle» 

gikk og kjøpte dekk til entusiastbilene 

våre. Bengt er fortsatt med oss i BVK og vi 

har bl.a. vært på besøk hos ham på Tys-

nes og sett på hans DKW samling. 

April 2000 var det faktisk også 20 års jubi-

leum som ganske enkelt ble feiret med 

kake! 

17-23 april var 6 kjøretøy og 16 personer 

på tur til Skottland. Det er et stort referat 

fra turen som blir litt mye å ta med her, 

men at det var en vellykket tur kan vi helt 

klart lese. 

I mai var en kontingent til Ekeberg med 

buss. En tradisjon som ble holdt i hevd en 

stund. 

17. mai deltok BVK under banneret «Vi 

bilgale». Her stilte man med 4 kjøretøy og 

man hadde laget «bensinpumpedrakter» 

til noen av de gående. På bildene ser det 

strålende ut! 

27-28. mai deltok 33 kjøretøy fra BVK på 

Vossa Rudl’n. Det var en bra kontingent. 

1. juni var det vårmønstring og stedet var 

Lagunen. 47 kjøretøy stilte opp. Ennå ikke 

25 års jubileum i 2005. På Festplassen i Bergen sentrum. 
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oppe i rekordårene ang antall deltakere. 

28. juni kan vi lese at det er Grillparty hos 

Kari Ann og Herman Brandt. Endelig fant 

samlingen formen vi kjenner. Dette blir jo 

en institusjon av et arrangement i årene 

som kommer. 

Man hadde også en sommerutflukt i juli 

måned. Kanskje noe vi burde ta opp 

igjen? 

3-6. august var det NordSteam 2000. Det 

var vel første gangen at BVK var invitert til 

å være med som en del av den landbaser-

te delen av arrangementet. Vi kan lese at 

dette var meget vellykket. Man hadde 

blant annet gjenskapt bensinstasjonen til 

Standard (Esso) som lå på Festningskaien 

frem til eksplosjonsulykken 20. april 1944.  

19. august deltok 12 kjøretøy fra BVK på 

Vestlandstreffet i Stavanger. 

3. september var det nok en aktivitetsdag 

på BTM og også denne gangen avsluttet 

de med gocart kjøring. Og vinneren ble 

nok en gang Trine Marcussen. 

I september var det Kulturminnedag og 

litt senere i måneden inviterte Herman 

Brandt til helikoptertur. Herman fløy til 

riggene i Nordsjøen for Helikopterservice. 

19 stk fikk være med på en uforglemmelig 

tur over Bergen. 

Ganske sent i oktober, faktisk lørdag 

21.10 var det ferjetur fra Salhus kai. Et 

tilsynelatende flott arrangement i samar-

beid med Statens Vegvesen. 

Julebordet ble arrangert for fjerde år i 

Legenes Hus på Kalfaret 16.12. 

Og….overraskelse, helt på tampen av året, 

ser det ut som i alle fall, kom det en utga-

ve av «Stabbesteinen». I følge formann 

Riim i bladet så var det da 8 år siden sist. 

Dette ble et 20 års jubileumsblad. Av in-

teressante ting kan jeg nevne at Eric A. 

Rundhovde var redaktør! Hmm, det har 

han holdt godt skjult. Her må visst journa-

listen i ham vekkes igjen…….. En annen 

person som dukker opp er Arne Lærum. 

Nevnte redaktør har laget en fin artikkel 

om han og Packarden hans. De som har 

vært med i BVK en stund husker jo hans 

flotte sorte 1949 Packard. Arne er den 

som gjør at disse artiklene om klubbens 

historie, for det var han som tok den 

meeeeget store jobben å få alt skannet 

inn. Så jeg kan sitte her og bla i en pdf fil 

over alt materialet. 

Bladet inneholdt ellers mye om aktivitete-

ne de hadde i jubileumsåret 2000. 

2001: 

Generalforsamlingen ble avholdt på Klos-

teret 13. februar og Richard A. Riim fort-

satte som formann (som tidligere nevnt, 

så blir det en egen opplisting av styrer for 

denne perioden også). 

På aprilmøtet var det igjen duket for Anno 

filmer, og de ble fremvist ved filmskape-

ren selv, Haakon Sandberg. I referatet kan 

vi også lese at dette nok ble det siste mø-

tet i Klosteret 28 pga at medlemsmassen 

har vokst så mye. 

I juni rundskrivet kan vi lese at over 60 

veterankjøretøy stilte opp på medlems-

møtet hos vårt medlem Herman Friele 

ved Friele Kaffehus. Og det var enda flere 

kjøretøy, for her var jeg tilstede og jeg 

husker at jeg kjørte bruksbil, da jeg drev 

med restaurering av min Mustang. 60 stk! 

Det var tider det! Nå er vi jo glad hvis 30 

kommer! 

Vi kan også lese at formann Riim 

«krangler» med 17. mai komiteen om 

hvorfor BVK får så få biler med. Svaret er 

litt svada med luftforurensning osv. Vi vet 

jo at publikum «elsker» de gamle bilene. 

Heldigvis har vi nå vår mann på innsiden, 

så vi får nå i alle fall med 5 kjøretøy. 

Her skrives også om dugnad ved BTM og 

at dette mest sannsynlig blir vårt nye til-

holdssted. 

65 kjøretøy stilte opp på vårmønstringen 

på Lagunen 24. mai. Det kommer seg! 

Tur til Ekeberg markedet også dette året. 

I juni dette året ble også veteranstasjonen 

fra 1928 i Lars Hilles gate åpnet for første 

gang. 

Vi ser også at en av de første kjøreturene 

for sekretær/lærer Trine Marcussen gikk 

av stabelen. Den gang var det Bjørgvin 

Videregående Skole som fikk nyte godt av 

hennes blåtur planlegging. 

Vestlandstreffet var også i juni og 16 biler 

dro til Haugesund. Ser ut til å ha vært et 

vellykket løp. 

Man hadde også en tur til Ålesund i au-

gust. Hurtigruten til Ålesund og kjøretur 

hjem igjen. Vi husker også denne turen 

fordi at det var da Ole Romslo ikke fikk 

plass til Cadillacen sin i heisen på hurtigru-

teskipet og han og Sissel måtte bli passa-

sjerer med noen andre. 

I oktober rundskrivet kan vi også lese at 
Ja, vi brukte dette i del 1 også, men her er det faktisk relevant. Dette er fra ferjeturen 

i Salhus. 
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en av de som stod bak de tre/fire grun-

derne som vi har med oss i dag, Arvid Si-

vertsen, gikk bort. Han var en institusjon 

innen gammelbil i Bergen og «alle» oss litt 

oppi årene husker jo hans bilutleie der 

mang en limousine var innom. 

I oktober måned var BVK også med på 

feiringen av at hurtigruten «Harald Jarl» 

gikk ut av tjeneste. Så ut til å være et stort 

arrangement med 14 veterankjøretøy på 

kaien da skipet ankom Bergen. 

11.12 2001 hadde BVK sitt første innemø-

te i kaféen på BTM. Vi var endelig i mål 

med tilholdssted. Så får vi håpe ikke miljø-

vernere og byutviklere vil det annerledes i 

årene som kommer. 

Dette var for øvrig, etter hva jeg har opp-

fattet i alle fall, det første «julemøtet» 

med varm sjokolade og julebrødskiver. 

Tradisjonen var kanskje startet? 

For femte år på rad så ble det også jule-

bord i «Legenes Hus». 

2002: 

Generalforsamlingen ble da holdt for førs-

te gang på BTM 12. februar. Richard A. 

Riim fortsatte som formann, og vi ser at 

Sissel M. Romslo kom inn i styret. Sissel 

gikk etter konstitueringen inn som sekre-

tær, og er vel den lengstsittende sekretæ-

ren BVK har hatt. Hun var i styret som 

sekretær fra 2002 til 2014! Det er intet 

mindre enn imponerende. 

I mars rundskrivet kan vi lese en egentlig 

stor nyhet som ble gitt en liten notis og 

som sikkert veldig mange bare trakk på 

skuldrene av den gangen: BVK hadde fått 

sin egen hjemmeside. Riktignok under 

LMK, men dog. Det var Jostein Såkvitne 

med hjelp av folk på media seksjonen ved 

Høgskolen i Bergen som fikset dette. 

I april kan vi lese at man ønsket Kjell Rød 

velkommen som medlem…… blir trist når 

jeg tenker på at vi mistet ham så alt for 

tidlig. Han gikk brått bort 16.02.2018. 

9. mai var det Vårmønstring på Lagunen 

med over 60 kjøretøy for BVK. Vi ser at 

Kjartan Meyer har tatt over pølsekoker-

jobben etter Johnny Sætre. Kjartan holder 

jo fortsatt på med det og også det er en 

imponerende innsats vel verdt en honnør! 

Ekebergtur var det også med Richard A. 

Riim bak rattet på innleid buss. Det var en 

fin aktivitet det der i sin tid. Den turen var 

faktisk jeg også med på. 

Videre var det både 17. mai deltakelse og 

grillparty hos Kari Ann og Herman Brandt, 

samt en sommertur i juli til Skjerjehamn i 

den gang Sogn & Fjordane. 

Nevnes bør også at det dette året også 

var stor deltakelse fra BVK på årets Vossa 

Rudl. 

Lørdag 17. august var det Vestlandstreff i 

regi av BVK. Start var på Ulven og man 

endte til slutt opp på Solstrand Hotel. I de 

kommende årene har det mange ganger 

vært endestasjon for våre Vestlandstreff, 

og det pleier å være veldig bra, noe det 

etter referatet å dømme også var denne 

gangen. 

I september var det en av de mange Mo-

dalsturene som klubben drev med i 

mange år. Dette var i samspill med vete-

ranbåtene og man endte opp i Mo sen-

trum sammen med båtene. 

20.12. var det julebord i Kommandantbo-

ligen på Gravdal! Dette var vel første 

gangen på det som skulle bli fast tradisjon 

for BVK med noen unntak i noen år. 

2003: 

11. februar var det nok en gang General-

forsamling og det for andre gang i kafeen 

ved BTM. Formann denne gangen ble 

etter litt frem og tilbake at Ymer Sletten 

tok på seg oppgaven. Jeg husker han sa 

noe om «gjenbruk av gamle formenn». 

Men så vidt jeg husker gjorde Ymer en 

strålende jobb i 3 år. 

April rundskrivet har en fin hedring av 

Johnny Sætre som fylte 50 år. Akk ja, hvor 

ble årene av. Johnny gikk etter lengre tids 

sykdom bort 18.02.2018, bare to dager 

etter nevnte Kjell Rød. Ingen god måned 

for BVK der altså. Men det er lenger frem 

i tid. Tilbake til 2003. 

I april 2003 var det nok en Englandstur. 

Det var 28 personer fordelt på 11 vete-

ranbiler kan vi lese. Det ble visst en spen-

nende tur med både bilhavari og forsvin-

ninger…….det siste skyldtes visstnok ikke 

én, men to punkteringer. Men ting ordnet 

seg og både folk og biler kom trygt tilbake 

til Bergen etter en opplevelsesrik tur. 

Ekebergtur også dette året, og selvsagt 

17. mai deltakelse samt Vårmønstring på 

Lagunen med over 50 kjøretøy i skikkelig 

pøsregn. Ikke dårlig. 

Også dette året var det Modalstur. 

Også dette var med i del 1, men dette er visstnok fra turen til Skjerjehamn. 
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I juni var det Vestlandstreff med start i 

Suldal. Arrangør var Gammelbilens Ven-

ner. 

BVK ble også invitert til å lage utstilling i 

lokalene til Auto23 i forbindelse med de-

res 80 års jubileum. Dette arrangementet 

var det som på en måte banet vei for at vi 

senere fikk ha fire fantastisk flotte utstil-

linger i disse lokalene, noe som igjen, tak-

ket være vårt nåværende æresmedlem 

Morten Fredriksen sin raushet, har gjort 

at BVK har en så solid økonomisk ryggrad. 

20.12 var det igjen tid for julebord for 

andre gang i Kommandantboligen på 

Gravdal. 

2004: 

Da er vi kommet til det siste året som vil 

bli tatt opp i referatet. Fra og med 2005 

kan du lese alle rundskriv og Stabbestei-

ner på websiden vår. Sjekk det ut, det kan 

være god underholdning. 

Generalforsamling i kafeen på BTM 10. 

februar, og da trådte eders redaktør for 

første gang inn i styret. Konstitueringen 

endte overraskende nok, for meg, opp 

med at jeg debuterte som Nestformann. 

Hmmm, så ikke helt den komme, men 

med Ymer Sletten i sjefsstolen så gikk det 

vel noenlunde greit. 

Richard A. Riim ble dette året valgt inn i 

styret i LMK, der han ble sittende en god 

del år. Han gjorde en god jobb der, og det 

var kjekt for BVK å ha en mann i styret. 

Allikevel fant nevnte Richard tid til å kjøre 

en hel kontingent med BVK’ere til Eke-

bergmarkedet i mai måned. 

Vi kan i mai rundskrivet også lese at en 

kommende kasserer og formann, Kjell 

Røen, kom inn i BVK. Sekretæren håpet at 

han snart fikk seg bil! Jada, han fikk seg en 

fin Merce Coupe, og senere SL Pagoden 

som han fortsatt har. 

Vårmønstringen på Lagunen var 20. mai 

med over 65 kjøretøy for BVK. Var det 

første gang med loddsalg av tråbil tro? Vi 

tjente i alle fall over kr. 12.000,- på lodd- 

og rekvisitasalg. 

Deltakelse i 17. mai prosesjonen som van-

lig, men kun tre kjøretøy. Etterpå var det 

samling hos Statoil veteranene i kjelleren 

på bensinstasjonen i Lars Hilles gt. En hyg-

gelig tradisjon som varte noen år. 

Vi kan også lese at medlemstallet nå var 

på 332 medlemmer. BVK var virkelig blitt 

en voksen klubb nå. 

I mai måned var det også deltakelse av 

BVK’ere på det etter hvert tradisjonelle 

Vossa Rudl’n. 

Juni bød på grillparty hos Brandts og del-

takelse med 12 kjøretøy på Norgesløpet i 

Førde. 

29. august var det stor aktivitetsdag på 

BTM. BVK sin vaktdag, og som sedvanlig 

så lager vi veterankjøretøyutstilling slik at 

det blir litt mer for publikum å se på. 

En del var også med på det som kalles for 

Skumringsturen til Veterantoget Gamle 

Vossebanen. 

I september rundskrivet kan vi også lese 

at jeg hadde da fått ansvaret for å få litt 

liv i nettsidene våre. Ja, der er vel min 

lange jobb i BVK. Fra 2004 til…. Tja, hvem 

vet når jeg må gi meg? 

Vestlandstreffet gikk i Haugesund i august 

måned. 

September bød på nok en Modalstur. En 

fin tur forresten det der. Hva skjedde med 

det arrangementet etter hvert? 

Julebord fant sted på Kommandantboli-

gen for tredje gang. Tradisjonen var satt. 

Og julemøte med varm sjokolade og jule-

brødskiver på BTM. Jada, klubben hadde 

funnet sin rutine rundt juletider. 

Og med det så avslutter jeg denne gjen-

nomgangen av gamle Rundskriv og Stab-

besteiner. 

 

Lars Olav Lofthus 

Redaktør Stabbesteinen 

Vi avslutter med det litt legendariske bildet som ble tatt på Herdla under 30 års jubileet til klubben. Fotograf var passende nok 

en av grunderne; Mads Erbe Thomassen. Bildet prydet vår webside i årevis. 



22 

 

LMK informerer: 
  
Nytt vedtak oppleves som en viktig 
kulturell aksept av kjøretøymiljøene, 
og dette er en stor inspirasjon for 
samarbeidet AMCAR/LMK. 
  
Kjøretøy har i altfor stor utstrekning 
manglet en faktisk anerkjennelse, som 
en viktig del av kulturlandskapet, fra 
det offentlige Norge. Ivaretakelsen 
har i all hovedsak skjedd gjennom pri-
vate initiativ.  
Et stort skritt i riktig retning var opp-
rettelsen av Norsk Kjøretøyhistorisk 
Museum på Hunderfossen, som åpnet 
for et drøyt år siden. Her tok Statens 
Vegvesen og Samferdselsdepartemen-
tet selv et ansvar for at dette er en 
svært viktig historie, som må bevares i 
et evighetsperspektiv.  
  
Nå har vi fått enda et gledelig vedtak, 
som vi mener baner vei for å likestille 
statens anerkjennelse av kjøretøyhis-
torie med andre mer tradisjonelle kul-
turhistoriske fagfelt. Paradoksalt sett 
har bygningsvernet åpnet for en beva-
ring av garasjebygget mens ingen har 
påtatt seg et ansvar for objektet inne i 
den. AMCAR og LMK ser at disse ting-
ene hører sammen og utgjør en hel-
het. Motoriserte kjøretøy har muli-

gens ført til de mest gjennomgripende 
endringene i vårt samfunn og levesett 
gjennom historien. Ivaretakelsen av 
objekter, som har vært en sentral del 
av denne utviklingen, er helt avgjø-
rende for bringe denne kulturarven 
historisk korrekt videre til kommende 
generasjoner.      
  
Noe av det første AMCAR og LMK 
gjorde i innledningen av vårt samar-
beid, var sammen å lage en grundig 
innstilling til ny kulturminnelov. Her 
innlemmet man rullende objekter, 
som en naturlig del av kulturminnear-
ven. Flere har talt for et slikt ansvar, 
men det har ikke blitt noe av det. Her 
tok derfor AMCAR og LMK et krafttak. 
I tillegg til å utarbeide skriftlig materi-
ale, som ble oversendt Kulturdeparte-
mentet, ble det jobbet politisk. Resul-
tatet av en lang prosess hos oss og 
flere andre er altså at rullende kultur-
minner kan få statlige tilskudd til rest-
aurering og/eller ivaretakelse. Saken 
ble varslet av Kulturvernforbundet 
mandag 15. juni.  
  
Det er foreløpig ikke sagt noe mer om 
det enn at det skal være en prøveord-
ning fra 1.1.2021 i 12 måneder. AM-
CAR og LMK er nå opptatt av at denne 
prøveordningen ikke bare forblir en 

12 mnd. prøveordning, men derimot 
av en varig karakter slik man f. eks ser 
innenfor fartøyvernet. For å unngå at 
dette blir en kortvarig affære må man 
ha gode uhildede historiske og faglig 
sterke stemmer til stede i vurderings-
prosessen. Dette for å unngå at ord-
ningen blir misbrukt til kun å finansie-
re en hobby. Det er nødvendig både 
for dem som har motorhistorisk ver-
neverdige kjøretøy og det er nødven-
dig for omdømmet til kulturvernet.  
  
Det er derfor avgjørende at vi etable-
rer en god søknadsprosess og kon-
trollorganer for hvem som kan tildeles 
midler, og hvem som ikke kan. Både 
AMCAR og LMK ønsker, sammen med 
Norsk Kjøretøyhistorisk Museum, å 
være en del av dem som vurdere søk-
nadene, sammen med Norges Kultur-
vernforbund.  
Saken er også en erkjennelse av at 
deler av hobbyen vår innebærer for-
valtning og formidling av en felles kul-
turarv. Det blir en erkjennelse av at 
den har en verdi for samfunnet, nasjo-
nen og menneskene. Det bør vi alle 
tenke litt på. 
  
 
Stein Christian Husby 
Generalsekretær LMK 

Kulturvernmidler til rullende kulturmateriell 

Postkort fra Rolf 

Andersens sam-

ling: Låtefoss 

mellom Odda og 

Seljestad. 
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Styrer i BVK 1991 - 2004 
Her fortsetter vi opplistingen av de forskjellige styremedlemmer som BVK har hatt i perioden 1991 til 2004. I neste blad blir det 

ingen videre historie men vi fortsetter opplistingen av styremedlemmer. Da blir det helt fra 2005 til 2020. Denne listen er basert 

på hva vi klarer å finne ut ifra gamle rundskriv og årsberetninger. Dokumentasjonen denne gangen var bedre, så vi er temmelig 

sikre på at alt stemmer denne gangen.  

BVK har jo alltid hatt støttefunksjoner også, som revisorer, forsikringsfolk og valgkomiteer, og…… ja, redaktør og webansvarlig. Vi 

får se om vi klarer en opplisting av dette også neste gang. Kan bli mye detektiv virksomhet…... 

1991: 

Formann: Roald Stig Jørgensen 

Nestformann: Ymer Sletten 

Kasserer: Åge Angeltvedt 

Sekretær: Egil Aadland 

Styremedlem: Thorstein Haugen 

Styremedlem: Tore Haugland 

Varamedlem: Karsten Hjortland 

Varamedlem: Terje Evensen 

Varamedlem: Herman Brandt 

1992: 

Formann: Ymer Sletten 

Nestformann: Gunnar Haukeland 

Kasserer: Åge Angeltvedt 

Sekretær: Egil Aadland 

Styremedlem: Thorstein Haugen 

Styremedlem: Herman Brandt 

Varamedlem: Karsten Hjortland 

Varamedlem: Jarl Skauge 

Varamedlem: Kari Ann Brandt 

1993: 

Formann: Ymer Sletten 

Nestformann: Gunnar Haukeland 

Kasserer: Åge Angeltvedt 

Sekretær: Øyvind Vevle 

Styremedlem: Roar Seltun 

Styremedlem: Herman Brandt 

Varamedlem: Karsten Hjortland 

Varamedlem: Jarl Skauge 

Varamedlem: Alf Berland 

1994: 

Formann: Alf Berland 

Nestformann: Herman Brandt 

Kasserer: Åge Angeltvedt 

Sekretær: Øyvind Vevle 

Styremedlem: Roar Seltun 

Styremedlem: Sverre Larsen 

Varamedlem: Karsten Hjortland 

Varamedlem: Jarl Skauge 

Varamedlem: Tor Knutsen 

 

1995: 

Formann: Alf Berland 

Nestformann: Herman Brandt 

Kasserer: Åge Angeltvedt 

Sekretær: Øivind Vevle 

Styremedlem: Richard A. Riim 

Styremedlem: Sverre Larsen 

Varamedlem: Karsten Hjortland 

Varamedlem: Leif Bergesen 

Varamedlem: Tor Knutsen 

1996: 

Formann: Herman Brandt 

Nestformann: Richard A. Riim 

Kasserer: John Reidar Aanonsen 

Sekretær: Øivind Vevle 

Styremedlem: Leif Bergesen 

Styremedlem: Arne Holme 

Varamedlem: Gunnar Skår 

Varamedlem: Øyvind Tøsdal 

Varamedlem: Narve Nordanger 

1997: 

Formann: Herman Brandt 

Nestformann: Richard A. Riim 

Kasserer: John Reidar Aanonsen 

Sekretær: Arne Holme 

Styremedlem: Leif Bergesen 

Styremedlem: Vidar Helland 

Varamedlem: Jon Steensen 

Varamedlem: Øyvind Tøsdal 

Varamedlem: Narve Nordanger 

1998: 

Formann: Herman Brandt 

Nestformann: Richard A. Riim 

Kasserer: John Reidar Aanonsen 

Sekretær: Arne Holme 

Styremedlem: Jon Steensen 

Styremedlem: Gunnar Haukeland 

Varamedlem: Erik Aadland 

Varamedlem: Knut Helbekkmo 

Varamedlem: Narve Nordanger 

 

1999: 

Formann: Richard A. Riim 

Nestformann: Gunnar Haukeland 

Kasserer: John Reidar Aanonsen 

Sekretær: Arne Holme 

Styremedlem: Jon Steensen 

Styremedlem: Knut Helbekkmo 

Varamedlem: Trine Marcussen 

Varamedlem: Kjartan Meyer 

Varamedlem: Narve Nordanger 

2000: 

Formann: Richard A. Riim 

Nestformann: Kjartan Meyer 

Kasserer: John Reidar Aanonsen 

Sekretær: Trine Marcussen 

Styremedlem: Jon Steensen 

Styremedlem: Knut Helbekkmo 

Varamedlem: Ole Henrik Romslo 

Varamedlem: Eric Rundhovde 

Varamedlem: Jarle Herstad 

2001: 

Formann: Richard A. Riim 

Nestformann: Kjartan Meyer 

Kasserer: John Reidar Aanonsen 

Sekretær: Trine Marcussen 

Styremedlem: Jon Steensen 

Styremedlem: Eric Rundhovde 

Varamedlem: Ole Henrik Romslo 

Varamedlem: Kjetil Sletten 

Varamedlem: Jarle Herstad 

2002: 

Formann: Richard A. Riim 

Nestformann: Kjartan Meyer 

Kasserer: Kjetil Sletten 

Sekretær: Sissel M. Romslo 

Styremedlem: Jon Steensen 

Styremedlem: Eric Rundhovde 

Varamedlem: Gunnar Bjelke 

Varamedlem: Svein Opheim 

Varamedlem: Anton Kåre Drønen 
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2003: 

Formann: Ymer T. Sletten 

Nestformann: Kjartan Meyer 

Kasserer: Kjetil Sletten 

Sekretær: Sissel M. Romslo 

Styremedlem: Jarl Skauge 

Styremedlem: Eric Rundhovde 

Varamedlem: Gunnar Bjelke 

Varamedlem: Svein Opheim 

Varamedlem: Richard A. Riim 

2004: 

Formann: Ymer T. Sletten 

Nestformann: Lars Olav Lofthus 

Kasserer: Kjetil Sletten 

Sekretær: Sissel M. Romslo 

Styremedlem: Jarl Skauge 

Styremedlem: Eric Rundhovde 

Varamedlem: Arild M. Nilssen 

Varamedlem: Svein Opheim 

Varamedlem: Richard A. Riim 

 

Selv om vi ikke skal referere historien til 

BVK i neste nummer av Stabbesteinen, så 

skal vi liste opp styrene fra 2005 til 2020. 

 

Fra Rolf Andersens samling: Postkort fra Måbødalen 
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Denne artikkelen gjengis med tillatelse fra opphavsmannen Lars Cato Skaar. Den har tidligere blitt publisert av ham i 

Østfold Veteranvogn Klubbs medlemsblad. 

I Bergen bor det en Mercedes Benz som opprinnelig kommer fra Moss. Det er kanskje ikke så opp-

siktsvekkende i seg selv, men historien bak akkurat denne bilen er litt spesiell. 

Tekst og foto: Lars Cato Skaar 

 Den 3. januar 1969 ble det regi-

strert en svart Mercedes Benz 

280S på registreringsnummeret B 

34399.  

Det var en direktørbil og da skulle 

det være en ekte S-klasse. Eieren 

var direktøren ved Grimsrød Fab-

rikker A/S på Jeløya.  

 

Direktøren, Kjell Waalmann Gabri-

elsen startet i sine yngre år som 

fargehandler, og han hadde stor 

suksess! Så stor suksess hadde 

han at han kjøpte Grimsrød Gård 

på Jeløya i 1939. Grimsrød gård 

var en ærverdig gård og hadde 

blant annet huset maleren Edvard 

Munch.  

 

Suksessen til Gabrielsen fortsatte 

og han kjøpte seg inn i fabrikken 

Det Mekaniske Væveri AS, som 

skiftet navn til Grimsrød Fabrikker 

A/S i 1959. Grimsrød Fabrikker A/

S gikk under navnet «skurefilla», 

fordi det var nettopp det de produ-

sert – skurefille med en rød tråd 

langs den ene kanten som kjenne-

merke.  Gabrielsen ble etter hvert 

eneeier av fabrikken.  

Han var en litt spesiell kar, eller 

eksentrisk som det heter. Han ble 

ofte sett gående baklengs, og det 

ble jo en aldri så liten ”snakkis” 

blant naboene på Jeløya. Årsaken 

til at han gikk baklengs var enkel. 

Fabrikken lå nemlig rett over Moss 

Seilforening på Jeløya, et litet 

steinkast fra vannkanten. Gabriel-

sen nøt utsikten der han gikk sine 

vante turer ned mot vannet. For å 

kunne nyte utsikten lengst mulig 

gikk han derfor baklengs tilbake til 

fabrikken. 

 

Noe av suksessen til Gabrielsens 

forretningsmessige fremgang var 

hans sparsommelighet og han gikk 

for å være byens gjerrigste mann. 

Han stolte ikke på banken og gikk 

Gjerrigknarkens Mercedes 
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bare i banken for å betale reg-

ninger. Bankfunksjonærene kunne 

fortelle at han tok frem en seddel-

bunke for å betale regningene. 

Disse hadde han trolig gjemt godt 

på gården, for det  luktet mugg av 

sedlene.  

 

Det gikk tidlig rykter om at Gabriel-

sen hadde gjemt unna penger 

hjemme og at det etter hvert drei-

de det seg om mer enn penger. 

Det gikk rykter om gullbarrer. 

 

Etter at Gabrielsen døde i desem-

ber 1993 fant man en safe i et 

hemmelig rom i huset, etter lang 

tids leting. I safen lå 150 diamanter 

og 21 kg gull i små gullbarrer. I 

tillegg fant de 820.000,- i kontan-

ter. 

Så var altså ryktene sanne denne 

gangen. 

 

Hva med bilen? 

Bilen er altså en Mercedes Benz 

280S, modellbetegnelse W108. På 

denne tiden var det ikke mye som 

inngikk i standardutstyret på en 

Mercedes Benz, mens derimot lis-

ten over tilleggsutstyr kunne være 

ganske lang. Det var ikke mange 

kryssene Gabrielsen satt på denne 

listen. Det var i grunnen bare ett 

kryss og det var takluke.    

 

Gabrielsen skulle kjøre bilen som 

en ekte direktør. Han skulle sitte i 

baksete på høyre side og bilen 

skulle bli kjørt av hans private sjå-

før. Siden Gabrielsen ikke skulle 

kjøre bilen selv - han hadde jo folk 

til slikt - bestilte han heller ikke ser-

vostyring på bilen.  

  

For at Gabrielsen skulle ha best 

mulig utsyn under kjøreturene måt-

te nakkeputen i passasjersetet 

Grimsrød gård har en lang historie bak seg. Her er bygningen fotografert i 1916, omtrent på samme tid som Edvard Munch bod-

de her. 

Direktør Gabrielsens sorte Mercedes Benz er like fin i dag som da den ble registrert i 1969. 



27 

 

foran fjernes. Det var ikke nok at 

den bare ble tatt vekk. Nei, da syn-

tes jo hullene i toppen av stolryg-

gen. Gabrielsen bestilte likeså godt 

det høyre forsetet uten nakkepute, 

mens førersetet hadde nakkestøt-

te.  

 

Nå tenker du kanskje at det var 

elskverdig av Gabrielsen å tenke 

på sikkerheten til sin kjære sjåfør. 

Vel, kanskje ikke helt.  

Det var nemlig ikke standard med 

sikkerhetsbelter i bilen, men Gabri-

elsen bestilte sikkerhetsbelte han, i 

samme farge som bilens interiør, 

men bare til seg selv – i høyre bak-

sete. 

 

Bilen i dag 

Bilen eies i dag av Rolf Andersen i 

Bergen Veteranvognklubb og den 

har rullet knappe 61.000 km siden 

den var ny.  

 

Bilen fremstår som ny og er helt 

original med unntak av to ting. Det 

er ettermontert servostyring i bilen 

og sikkerhetsbelter i begge forsete-

ne, riktignok sorte.  

Bilens kjøres i spesielle anledning-

er.  

Vi traff den på Motortreffet på Lille-

hammer og det var eneste gang 

eieren hadde vært over fjellet med 

den. 

 

Bilen er i gode hender og vi håper den 
fortsatt blir godt tatt vare på fremover. 

Mercedesen fotografert under Motortreffet på Lillehammer i 2019.  Delikat interiør og fin fargekombinasjon. Gabrielsen hadde god 

smak, tross alt. 

Bilder fra den gang de åpnet safen til «gjerrigknarken». Bildene ble brukt i en artikkel i Moss avis 14/05/2014 med 
overskriften «Fant gull og diamanter i hemmelige rom».  
Antikvitetshandler Åsmund Svendsen og advokat Carl August Heilmann fant 21 kg. gullbarrer, flere minnemynter i gull 
og 150 diamanter. 
Åsmund Svendsen åpnet safen på Grimsrød Gård med vinkelsliper. 
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Vårt medlem Monica Ohr har sendt oss disse bildene og har spørsmål relatert til to av de. 

Har du svar på dette kan du sende det på mail til redaktøren: larsolavlofthus@gmail.com så skal jeg for-
midle det til Monica og det kommer selvsagt i neste blad. 

 

 

Bilde under til venstre: Dette er min morfar, Knut Martin Nordbø f. 1904. Drosjesjåfør i Bergen. Bildet er 
tatt i Gimleveien i 1933. Datteren på bildet er min mor. 

Hvilken bil er dette? Bildet er tatt i Salhus ca 1924-29. Sjåføren er 

min morfar. 

Vet noen hvem dette er? Bildet er tatt på Torvalmenningen ca 1933 

En liten quiz? 
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Nostalgihistorie: BVK utstilling i 2007 
Tekst: Sissel M. Romslo. Foto: Kjetil Sletten 

Ja, nostalgihistorien denne gang-
en er fra den første virkelige ut-
stillingen BVK hadde på egen 
hånd. Takket være, nå æresmed-
lem, innehaver av Auto 23, Mor-
ten Fredriksen, klarte vi å stable 
på beina en utstilling i Auto 23 
sine lokaler. At en bilforhandler i 
full drift ville stenge ned driften 
sin i flere dager for at noen entusi-
aster ønsket å lage en utstilling er 
jo bare helt utrolig. Vi hadde slike 
utstillinger fire ganger, og det er 
nok ingen tvil om at pga Morten 
Fredriksen sin «goodwill» så ble 
klubbens økonomi betydelig styr-
ket. Publikum sviktet ganske så 
mye i forhold til hva de kunne fått 
sett, så takket være at Auto 23 tok 
mye av utgiftene så fikk vi til-
trengt kapital. Vi er evig takknem-
lig! 
Men utstilling? Skulle vi laget en 
ny? Satset litt? Bergenshallen? 
Bare tanker fra redaktøren. Her er 
i alle fall referatet som stod i BVK 
rundskrivet i november 2007. 
Torsdag 27.09.07 kl 16.00 startet BVK 

arbeidet med å rigge til den store ut-

stillingen hos AUTO 23 i Fyllingsdalen. 

Spenningen var stor etter ett års iher-

dig planlegging. Flere biler var allere-

de på plass i lokalet takket være An-

ton Kåre Drønen som hadde kjørt i 

skytteltrafikk og hentet inn flere av 

klenodiene. Andre hadde sveiset rekk-

verkstøtter og målt opp tauverk og 

rekkverk i metervis. Arild M Nilssen 

satset på storinnrykk i kafeen og fylte 

opp i kroken sin mens damene rigget 

til BVKs klubbstand. Bilene ble kjørt 

inn og trillet i posisjon etter bilgruppe-

ledernes henvisninger og sperringene 

rigget til. Tidsriktig tilbehør ble dan-

dert rundt og utstillingen begynte å ta 

form i 23.00 tiden og man kjørte for-

nøyd hjem og stupte i seng. Fredag 

morgen var de ansvarlige tidlig på 

plass for å gjøre siste finpuss og få 

med det ”lille” som manglet. Da døre-

ne åpnet kl.12.00 for inviterte til åp-

ningen såg det ganske bra ut. Her var 

også stands for modellbiler og rekla-

meskilt så det var noe for enhver 

smak. På klubbstanden kunne man få 

Herman Friele blir kjørt til åpningsseremonien i Richard A. Riim sin 1937 Buick. I det 

Friele satte seg i bilen sa han: «Vi får håpe den starter da», hvorpå Richard kjapt svar-

te: «Min gode mann, dette er en Buick»! Og joda, den startet på flekken! 

Ordfører Herman Friele får blomster av formannen….. Joda, det 

er dagens redaktør som var formann da. 

Herman Friele og Morten Fredriksen poserer foran A-1 
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gratis bilblader og det var mange 

”gutter” som bladde lengselsfullt i 

bladene mens konene sto og småtrip-

pet utålmodige ved siden av. Ikke alle 

som er like interessert i å få huset fylt 

opp av blader såg det ut til. Men de 

fikk nå lurt med seg noen likevel, med 

god hjelp av bilgale BVK damer. 

Klokken 14.00 var det klart for den 

offisielle åpningen av Ordfører og BVK 

medlem Herman Friele. Richard Riim 

kjørte opp foran inngangen i sin åpne 

Buick 1937 mod og åpnet høytidelig 

døren for Herman Friele og Morten 

Fredriksen i Auto 23. På trappen sto 

salgssjef i Auto 23 Ingrid Crowo Niel-

sen og formann i BVK Lars Olav Loft-

hus og tok imot. Herman Friele takket 

for at han fikk æren av å åpne utstil-

lingen. Et oppdrag han påtok seg med 

glede. Han la frem sitt syn på dette 

med å bevare gamle biler og frem-

komstmidler som en del av vår kultur-

historie og han mente myndighetene 

snart måtte få opp ”øgene” for viktig-

heten av dette arbeidet og likestille 

det med annet av kulturhistorisk ver-

di. I stedet for å straffe oss burde vi få 

tilskudd til det arbeidet vi gjør for å 

bevare disse gamle bilene. Deretter 

klippet han snoren og erklærte utstil-

lingen for åpnet. BVK formann Lars 

Olav Lofthus takket Friele for at han 

tok seg tid til å åpne utstillingen og 

overrakte han en pen bukett blomst-

rer. Så takket han Auto 23 og Morten 

Fredriksen for at de stilte sine lokaler 

til disposisjon, for all hjelp og støtte 

under planleggingen og gav han en 

blomsterbukett også. 

Publikum ble møtt av kongebilene: F.v: Humber Pullman Imperial, den gang eid av Edward Jansen,  i dag eid av BVK. Lincoln 1931 

(bilen som var med i filmen «Kongens nei» den gang eid av Ola Borge, i dag eid av Borge familien. Lincoln Continental 1970, Ber-

gens siste faste kongebil. Den gang eid av Kongehuset, i dag, takket være Per Fiksdal, eid av BVK. 

60-talls klassiker: Jan Kåre Strøm sin Ford Mustang Convertible 1966. Lenge siden 

vi har sett deg og bilen Jan Kåre…... 

Kjell Tangen hadde denne sjarmerende folkevognen: VW 1200 1974. 
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Publikum skrytte av utstillingen selv 

om noen rynket på nesen av prisen på 

inngangsbilletten. Men hva får man 

for hundre kroner i dag? Og det koster 

å lage til noe. Vi holdt åpent til klok-

ken 20.00 både fredag og lørdag 

kveld. Det var bra med folk men det 

hadde nok kommet flere på lørdagen 

om BT hadde skrevet om utstillingen i 

lørdags BT. 

Søndag var det kø utenfor allerede 

klokken 10.00. Da hadde alle lest BT 

og vi hadde ikke annonsert åpning før 

kl.12.00. Dørene måtte åpnes og pub-

likum strømmet til. Publikum storkos-

te seg alle dagene. De 

gikk flere runder 

rundt og kikket på 

bilene og slappet av 

med mat til hyggelige 

priser i kafeen. Arild 

M Nielsen og mann-

skap stekte lapper og 

varmet hotdogs på 

spreng men det ble 

litt til overs likevel. På 

BVK standen delte 

Bente, Sissel og andre 

BVK damer ut gratis bilblad og sanket 

nye medlemmer. BVK fikk 15 nye 

medlemmer denne helgen og der-

iblant flere ungdommer som har fått 

interessen for gammelbil. Vi trenger 

unge krefter i klubben så de må vi ta 

godt vare på. Det var nesten vemodig 

å låse dørene søndag kveld for å star-

te nedrigging og tømme lokalene. Vi 

hadde hatt det travelt men kjempe-

gøy i flere dager. Morten Fredriksen 

var i fyr og flamme og sa at dette må 

vi gjenta om et år eller to. Ikke farlig å 

lage til en slik utstilling med slike 

støttespillere og slik velvilje som vi blir 

møtt med hos Auto 23 og de ansvarli-

ge der. BVK vil rette en stor takk til 

Auto 23 og alle ansatte der for all vel-

vilje og hjelp i forbindelse med utstil-

lingen ”Lekre linjer” 2007. 

Herman Friele var medlem i BVK på dette tidspunktet og stilte med en fantastisk flott 

Packard 1929. Han hadde også med en annen bil: Han hadde nettopp kjøpt Geir Phi-

lips sin Jaguar E-type. Etter dette kjøpte Geir seg nok et restaureringsprosjekt som 

han heldigvis ikke har solgt…….ennå….. 

Ola Borge stilte også med sin fantastiske Mercedes-Benz 

300 SL 1957. Dessverre solgt til utlandet etter Olas død. 

Friele poserer for NRK i Jaguaren sin. Friele gav blomsterbuketten sin til Geir Philips, siden han had-

de polert både Jaguaren og Packarden! 
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Vi hadde en artikkel om dette i forrige blad, men Calle hadde laget en mer detaljert som kom rett etter deadline. Vi tåler en 

liten reprise: 
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Rolf Andersens bestefar 

Del 3 

Rolf Andersen finner stadig nytt gøy stoff om sin bestefar som var en av pionerene innen bilkjøring i Norge. Rolf beskriver best 

selv: 

Våren 1916 ble Sogn Billag etablert. 
De kjøpte sin første bil, en 7-seters 
Chandler, hos P.H.T.Schmidt i Bergen. 
Veiene var så som så for en bil, så 
Sogn Billag forbeholdt seg retten til å 
returnere bilen hvis den ikke kom seg 
opp de bratte bakkene på ruten mel-
lom Sogndal og Fortun. 
Da ble min bestefar ansatt som garan-
tisjåfør. Han skulle bare kjøre noen 

uker til de to kommende sjåførene de 
hadde sendt til Oslo for å ta sertifikat 
skulle overta. 
 
Når disse kom tilbake nektet de å kjø-
re på de dårlige veiene i Sogn, så 
«garantisjåføren» måtte kjøre i lengre 
tid enn avtalt bl.a. for å lære opp nye 
sjåfører. 
  

Etter endt oppdrag i Sogn fikk min 
bestefar vedlagte attest. 
  
Han tok sertifikat 2. januar 1914 
(sertifikat nr. 97) 
  
Hilsen Rolf  
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Jubileumsfest 22. august 2020 

40 års feiring av Bergen Veteranvogn Klubb 
Tekst: Lars Olav Lofthus, foto: Per Åge Hesjedal 

Tidlig dette året annonserte formann Ru-

ne Prestegard under et styremøte at han 

ville ha en jubileumsfest for BVK inne i 

Trikkehallen ved BTM. Som ett av mange 

andre jubileumsarrangement. Lite visst vi 

da hva slags år dette skulle bli.  

Ettersom året gikk så har vi jo flere ganger 

lurt på om det ville være mulig å arrange-

re festen. Vi kan nå opplyse at senest tirs-

dagen før hadde vi en siste grundig vurde-

ring av om vi kunne gjennomføre arrange-

mentet. Som man nå vet, vi bestemte oss 

for å gjennomføre. 

Når jeg sier vi her, så er det vel egentlig 

tre personer som her skal roses: Formann 

Rune Prestegard, Nestformann Richard A. 

Riim og Carl August Harbitz-Rasmussen. 

De tre har vel stått for det meste av plan-

legging og organisering, selv om andre fra 

styret og utenfor har selvsagt bidratt 

også. 

Som bortimot ren festdeltaker (bortsett 

fra oppsett av lyd) så ankom jeg og min 

kone Trikkehallen ca 18:45. En flott fest-

pyntet og ikke minst festopplyst trikkehall 

møtte oss, også langbordet! Et kapittel i 

seg selv. Vi skrittet det opp til ca 36 me-

ter. Er det Norges lengste? Eller i det 

minste Bergens lengste? 

Mange var allerede ankommet og stod og 

pratet sammen og nøt velkomstdrinken, 

og det var tydelig å se at man har savnet å 

kunne ha arrangementer sammen. Så 

hjertelig ble det at kveldens konferansier 

Carl August Harbitz-Rasmussen (Calle), 

måtte ty til mikrofonen og be om at man 

spredte seg mer i lokalet. Det var i alle fall 

godt å se at budskapet gikk inn og 

«trykket» i inngangspartiet lettet betrak-

telig etter dette. 

Det nevnte langbordet var pyntet med et 

langsgående banner av det norske flagg i 

bordets hele lengde, pluss annen bord-

pynt og ikke minst, gamle saker og mo-

dellbiler. Det var utplassert bordkort hvor 

man skulle sitte, og hva stod på bordet 

rett foran redaktøren? Jo, en modellbil; 

en rød Tucker Torpedo 1948! Takk for den 

ja!   Til de som ikke skjønner dette, så 

er forklaringen slik: På den første turen til 

USA som Calle arrangerte så skulle jeg 

være med, og jeg ytret da ønske om å få 

se en Tucker, da jeg alltid har vært fasci-

nert av de. Så måtte jeg trekke meg…..og 

siden har det alltid vært bilder av Tucker 

fra turene….. og nå en på bordet. Herlig! 

Men Calle, jeg har en modell selv stående 
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på hyllen over meg her nå…… så jeg pla-

ger meg selv stadig… 

Nei, tilbake til festen. Ca 19:30 satte vi oss 

til bords og formann Rune Prestegard 

ønsket oss alle velkommen til kvelden og 

gav så ordet til konferansier Calle. Han tok 

en kjapp rekapitulering av klubbens dan-

nelse og gikk så gjennom hva denne kvel-

den skulle bringe, samt de sedvanlig 

smittevern befalingene. Han var også ute 

hos Solheim Kjøtt som stod i telt rett 

utenfor åpningen i porten og grillet mat til 

oss. (Personlig var jeg imponert over at 

den trådløse mik’en vår rakk så langt…..). 

Inne igjen så måtte vi synge velkomst-

sang: «Udsigter fra Ulrikken», mer kjent 

som «Nystemten». Akkompagnatør var 

kasserer Terje Mjelde som hadde rigget 

seg til på scenen, som for øvrig var laste-

planet til BTM sin Bedford lastebil, med 

sitt elektroniske «dragspel». Som de fleste 

vet så synges ikke «Nystemten» i Bergen 

uten at alle reiser seg, og slik ble det også 

her. 

Etter den høytidligheten ble vi fordelt i 

grupper som skulle gå i oppmarkerte løy-

per for å hente mat hos Solheim Kjøtt. De 

hadde grillet mye forskjellig kjøtt, pølser 

og fisk med diverse tilbehør. Vel tilbake 

på bordplassen kunne vi konstatere at 

maten var førsteklasses. Det var et meget 

velsmakende måltid. 

Vi unngikk styr med smittevern og bar 

siden alle hadde blitt bedt om å ha med 

det de ville drikke for kvelden. 

Etter at vi hadde fått ned det meste av 

maten så ble det høytidelig utdeling av 

gave til klubben fra Mercedes-Benz Club 

Vest. De som stod for det er alle medlem-

mer hos oss og i styret i Mercedes klub-

ben. Leder Vidar Moen, Rolf Andersen og 

Fred Atle Johannessen leste gratulasjon 

og overrakte så en flott klokke som Fred 

hadde satt sammen av urverk og en Mer-

ceds hjulkapsel. Og som Rolf påpekte; det 

var ingen hvilken som helst hjulkapsel, 

men en fra året 1980! Formann Rune 

Prestegard takket for de fine ordene og 

den flotte gaven. 

En liten stund etter kom plutselig trikken 

kjørende direkte inn i festlokalet vårt! Vi 

ble vel sittende og måpe og samtidig be-

undre den fine lysende antikviteten som 

kom dundrende inn og stoppet rett ved 

bordenden vår omtrent. Det viste seg å 

være et godt planlagt stunt av komitéen, 

for ikke bare kom trikken inn i Trikkehal-

len, men den hadde også med seg en pas-

sasjer; Jo Gjerstad, erke bergensk for-

fatter og lokalhistoriker. BVK har hatt gle-

den av hans foredrag flere ganger, så nå 

skjønte vi at det var tid for faglig påfyll, og 

det stemte. Vi fikk et gnistrende foredrag 

om bergensk samferdsel, fremst kollektiv, 

fra den spede start og frem til trolleybus-

«Gatsby-gutta», Richard A. Riim og Carl August Harbitz-

Rasmussen 

Formann Rune Prestegard er fornøyd og forventningsfull 

Calle har inntatt konferansier rollen og utførte med glans! Vi 

ser også kasserer Terje Mjelde med trekkspill. 
Gjestene er klare for kvelden! 
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senes inntog i byen. Det var interessant 

og det var mye, og det nytter ikke å 

gjengi. Man måtte nesten være der og 

høre. Han fikk selvsagt stor applaus og 

gave og ønsket oss gratulerer med 40 år! 

Etter dette fikk vi beskjed om at nå var det 

kaffe og kaker å få. To damer  som var 

Arild Nilssens eldste datter Anette, og en 

venninne, stod for utdeling av kake og 

kaffe. (Må også nevne at de hjalp også til 

med middags serveringen og annet). Det 

var marsipankake, ok da bergensere; Hvit 

dame med BVK logoen på hvert eneste 

stykke og lys kake med sjokoladetrekk. 

Førstnevnte kake var laget av Lie Nilsen 

mens den andre var laget av tidligere 

nevnte Rolf Andersen fra BVK/MB Club. 

Begge smakte utmerket. 

På en slik festaften var det selvsagt flere 

hyldningstaler og neste var Øivin Kongle-

voll fra Brandhistorisk Forening. Han tok 

opp det gode samarbeidet som de to fo-

reningene har og rettet også blikket mot 

neste mulighet for Fjordsteam der begge 

klubber er med som medeiere.  

Nå var det imidlertid formann Rune Pres-

tegard sin tur. Han snakket litt om alle 

jubileumsarrangementene som skulle 

vært og om situasjonen slik den er nå. Så 

tok han frem Calle og Sigve Carlsen (Mads 

Erbe Thomassen var ikke tilstede pga an-

net arrangement) og hyllet de som var 

med og startet Bergen Veteranvogn Klubb 

23. april 1980. De fikk utdelt hvert sitt 

mini «bekkalokk» og et BVK termometer 

som hedersbevis.  

Rune ble deretter litt mer alvorlig og snak-

ket, tydelig beveget, om tiden som for-

mann. Han ble formann ganske så kort tid 

etter at han mistet sin kone etter langt 

sykeleie, og fortalte om hvor godt det 

hadde gjort ham å kunne fokusere på 

formannsjobben. Han takket klubben for 

at vi tok ham imot og gav ham tilliten. 

Her passer det for redaktøren å skyte inn 

litt direkte tale til Rune: «Det er vi som 

skal takke deg Rune for at du i starten 

ville ta formannsjobben den gangen og 

ikke minst for din ukuelige optimisme og 

innsats for klubben. Mange fikk heder 

denne kvelden, men det var du Rune som 

virkelig ville ha denne samlingen, og som 

har «stått an av» uansett motgang dette 

året. Det er bare for oss andre å bøye oss 

i støvet og takke DEG for din innsats for 

dette arrangementet og ikke minst for 

BVK i det daglige. Jeg pleier å si det slik: 

Rune er det jeg vil kalle for en utførende 

formann. En stor praktiker!» 

Vel, tilbake til festen i seg selv. 

Alle bilder: Fra bordsetet. 
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Både Calle og Sigve takket for gaver og 

snakket litt om klubbens tilblivelse og 

ønsket BVK til lykke med dagen. 

Nestemann på ordet var Morten Gjes-

dahl. Han snakket om samhørigheten og 

hvor kjekt han syntes det var å komme på 

de såkalte Lygarmøtene. Man blir alltid 

tatt godt imot sa han. 

På et eller annet tidspunkt, som referen-

ten her ikke husker, så sang vi også en 

helt ny sang; BVK sangen. Satt i ord av 

Sissel M. Romslo, tidligere legendarisk 

sekretær for BVK. Teksten kan du lese 

etter denne teksten. Kasserer Terje Mjel-

de fyrte opp trekkspillet og vi sang med 

den stemme vi hadde! 

Så var det tid for takk for maten talen. 

Den skulle besørges av moromann Rolf 

Andersen, som etter den dressen han da 

hadde dratt på seg, heretter må få tilnav-

net Goldfinger. Se bilder! 

Han lirte utav seg den reneste skrønehis-

torien om Svalbard, russere og to isbjør-

ner før det endelig kom «Takk for ma-

ten». Glimrende levert! 

Etter dette så levde festen sitt liv til folk 

begynte å dra hjem. Personlig vet jeg ikke 

når det var helt slutt, da vi fikk skyss hjem 

litt over kl 00. Værgudene hedret oss med 

å dynke oss i regn før vi kom inn i bilen. 

Hadde ikke vært våtere om jeg hadde 

hoppet ut fra kaien.  

Til festkomiteen: Tusen takk for et strål-

ende opplegg. Fantastisk flott pynting av 

Trikkehallen, god regi og flott gjennom-

ført. Og takk til alle medlemmene med 

følge som var med og gjorde kvelden min-

neverdig. Vi tar en på 45 års jubileet også, 

eller? 

Calle intervjuer representanten fra Solheim Kjøtt om menyen! 

Truls Evensen m.fl. gleder seg til mat! 

Mercedes gutta deler ut gave og en stolt formann viser frem! 

Stilig med lys gjennom Kløverbilen 
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Trikken ankommer! Trikken bragte med seg foredragsholder Jo Gjerstad 

Hvit dame med BVK logo «en masse»….. En av Rolf Andersens kreasjoner. God kake. 

Arild Nilssen «sine» damer som hjalp med servering! Fotografens kone er fornøyd med kaken! 

Øyvin Konglevoll taler og gratulerer! Formannen taler til folket…... 
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...og folket lytter! Calle og Sigve får utdelt sine bekkalokk 

Sigve holder en liten takketale og de har det litt gøy seg i mellom... Morten Gjesdahl fremfører sin hyldningstale! 

Goldfinger, øh, Rolf Andersen holder sin takk for maten tale God stemning i Trikkehallen 

Sangforfatter Sissel M. Romslo med sambo Rolf Harald 

Helgesen 

Anny K. Tennebekk sammen med styre-varamedlem Kjell 

Toklum 
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Vi startet opp i 1980. Navnet det ble BVK. 

Eller Bergen Veteranvogn Klubb det kaller vi oss nå. 

En gjeng med unge gutter ville danne seg en klubb. 

Vi runder 40 år og  det er nesten uten brudd. 

Det var Richard. Det var Johnny. Og han utlendingen med bart. 

Keisn hette han og han kledde seg i svart 

Så kom hippien fra Loddefjord med krøllet svart langt hår. 

Han kjørte rundt i Chevrolet og navnet det var Bård. 

 

De lagde seg statutter. Hadde årsmøte og sånn. 

Sigven han ble formann. Men han følte seg litt bånn. 

De samlet gamle biler og de skrapte sammen peng. 

De hadde mye moro og de ble en livat gjeng. 

Så kom Mads med lyse lokker. Han og Sigven ble et par. 

De hang alltid sammen uansett kor hen det bar. 

Der var Calle, Lars og Geiren. Ja Bentn og var med. 

Så hun ble sekretæren og fikk skrevet noe ned. 

 

Klubben stadig vokste ja for flere ble jo med. 

De kom dragende med Japser. Ja, ka skulle vi med det. 

Vi flyttet inn på Klosteret i et lokale der. 

Det var litt trangt og gammelt men vi kankje vere sær. 

Vi arrangerte turer rundt om i det norske land. 

Vi dristet oss litt lengre ja helt til Engeland. 

På tur med danskebåten. Det ble en livlig tur. 

Vi har det alltid morro for ingen er da sur. 

 

Vi vokste ut av Klosteret og jaktet på nytt sted. 

Da endte vi i Trikkehalln der vi fikk vær i fred. 

Og Julebord hos Harbitz det ble no litt for smått. 

Kommandatens hjem på Gravdal ja det ble vårt nye slott. 

Og sekretær og formenn det har vi skiftet på 

En stund det gikk på rundgang men det ble no litt for få. 

De siste år har Rune styrt sin skute med hard hånd. 

Men vi er blitt så gamle at vi liker det litt sånn. 

 

Til England med Jupiter. På hotellet ble det fest. 

Vannet det var iskaldt. Ikke greit å vere gjest. 

Vi har mange fine turer. Vi er flink å holde stil. 

Koser oss i lag og kjører rundt i gammelbil. 

Vi har Voss og vi har Ulven. Vi har USA på lur. 

Så mange her har vert med han Callemann på tur. 

Vi har Vestlandstreff og Himmelsprett med samling på Lagun’. 

Man kan’kje vere med på alt. Vi har kje tid. Ka hun. 

Nå er vi mange hundre ja, og damene de krev. 

Å kjøre egen bil så klart. Det er kje noe strev. 

Så møtes vi på Lygarn men Pensjonisten grein. 

Nå har de egne møter der og oppe hos han Svein. 

I kveld så er vi samlet. Vi skal feire 40 år. 

En gammel klubb med gamlinger men bilene består. 

De fleste her de sliter litt med hofter ledd og knær 

Men i BVK vi koser oss og lenge blir vi her. 

 

GRATULERER MED 40 ÅRS DAGEN TIL ALLE MEDLEMMER! 

BVK jubileumssang 

Tekst: Sissel M. Romslo. Mel: Frk. Johansen og jeg 

Foto: Kjell Toklum 
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«Min eneste bil» 

Noen kjøper flere biler enn de i det hele tatt klarer hverken å kjøre 

eller å holde vedlike, mens de fleste i klubbmiljø gjerne har en eller to 

klassikere og en bruksbil. Som oftest byttes det flittig, både i veteran-

biler og bruksbiler. Men, så er det da noen som har den samme bilen 

hele livet. Oftest er det en snurrig gammel fyr som har hatt den på en 

låve osv, men så innimellom så dukker det opp noe helt annet. Møt 

Trine Marcussen. Langtids BVK medlem og tidligere sekretær i klub-

ben og altså eier av denne flotte Mercedes-Benz 280 SL 1983. Og som 

det kommer frem av artikkelen; det er altså hennes eneste bil hele 

livet, så langt da. Trine er jo ingen oldis, så hun kan jo enda kjøpe noe 

annet, men noe får meg til å tro at det ikke så lett skjer. 

Redaktøren må også legge til noe annet: Trine var den som sørget for 

å få meg inn i styret i BVK for første gang i 2004. Jeg hadde blitt fore-

spurt men takket så nei pga litt andre interesser i tillegg. Trine spurte 

meg rett ut: «Er du en amøbe eller en mann»? Du vet, den stod jeg 

ikke for, så da gikk jeg til Herman Brandt i valgkomiteen og sa: «Jeg er 

med allikevel»! 

Men nå, nyt historien satt i tekst av Trine selv (hun var jo sekretær 

som nevnt) og bildene. De nye er tatt av Per Åge Hesjedal, mens de 

eldre er vel tatt av Richard A. Riim og Trine selv. 

Eivind Ose må virkelig sies å 

ha vært et skolelys. Han var ferdig 

utdannet lege allerede som 26 åring. I 

1961 ble han spesialist i psykiatri, som 

den yngste i Norge (31 år). I 1985 ble 

han professor i psykiatri. Han kjøpte 

19.12.86 en hvit Mercedes Benz 280 

SL 1983-modell med rekkesekser, som 

en gave til seg selv for doktoravhand-

lingen sin. Bilen ble kjøpt av en norsk 

leverandør i Skien, som hadde impor-

tert den fra Tyskland. Bilen var dyr og 

kostet ham rundt en halv million kro-

ner. Første turen hans var hjemturen 

fra Skien til Øvre Vågeneset 26, uten-

for Bergen.  

Eivind Ose kjøpte alltid hvite 

bruksbiler (bortsett fra den første grå 

 

 

 

SL’en fotogra-

fert i august 

2020. 

Holder seg 

fortsatt fint. 
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boblen). Ose synes det var stas med 

Mercedesen og han brukte den tur-

retur hjem/arbeid(Nevegården/

Sandviken sykehus), sommer som vin-

ter. Det var et bevisst valg for ham å 

kjøpe denne cabrioleten, men han 

kjørte den alltid med tak. Kun én gang 

tok han av hardtopen og lot bilen 

være åpen, fordi en bekjent ønsket å 

se den uten tak. Taket kom fort på 

igjen. Denne type Mercedes kom som 

toseter, 2+2 og 4 seters versjon. Det 

var et bevisst valg fra Ose sin side 

med en toseter, for ifølge sønnen 

Bård Ose hadde han uttalt: "Jeg kjører 

ikke taxi!".  

Siste lange kjøretur hadde Ose 

sommeren 94 til gården hvor han var 

vokst opp i Setesdalen. Sønnen Bård 

kjørte til gården, faren hjem igjen. Det 

var en fantastisk kjøreopplevelse, 

mintes Bård. På den turen slo det 

Bård at dette nok ble den siste tur 

sammen, siden faren var syk. Eivind 

Ose døde i oktober dette året. 

På vei til sørlandsk juleferie 

desember 1994 kjørte min daværende 

samboer Richard Riim meg til Flesland 

flyplass, og på veien passerte vi Para-

dis Bilsenter. Der stod denne hvite 

Mercedesen med snø på hardtop og 

panser. Richard oppfordret meg sterkt 

til å kjøpe denne, for han syntes så 

synd på den. På retur fra juleferien slo 

jeg til og 4/1-95 skiftet bilen eier. 

Dette ble den første og faktisk forelø-

pig den eneste bilen jeg noen gang 

har eiet. 

Bilen bar preg av å ha blitt 

kjørt vinterstid, så etter at Richard 

hadde gjort en del arbeid med den, 

var den klar for å testes skikkelig. 

Sommeren 1995 suste vi, via min 

mors hus på Tromøya, til Løkken i 

Danmark og så til Lübeck i Tyskland. 

På den tyske endeløse rette motor-

veien uten fartsgrenser, kom vi opp i 

220 km/h, og da hadde bilen fortsatt 

mer å gå på… 

Richard Riim sitt hjertebarn 

var og er Bergen Veteranvogn Klubb. 

Da jeg første gang representerte BVK 

på Vårmønstringen på Lagunen, var 

cabrioleten fortsatt ikke gammel nok 

til å kunne regnes som veteranbil, så 

"veteranbil-aspirant" ble omtalen. 

Bilen var nemlig en klassiker allerede 

den dagen den kom ut fra Mercedes 

sitt samlebånd, med sine smekre linjer 

I Richards garasje var der mye han måtte gjøre 

med bilen, før den ble klar for Bergen sine bros-

tein. 
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og forkrommede speil, dørhåndtak og 

støtfangere. Bilen har moderne kjøre-

komfort, så det er fort gjort å glemme 

at det faktisk er en snart 40 år gam-

mel bil som jeg kosekjører rundt i. Jeg 

får si som Herman Friele sa til meg en 

gang jeg var på tunet hans: "Snasen 

bil!" 

I 1998 kjørte vi i åpen bil fra 

Bergen, Geiranger, Molde, Atlanter-

havsveien, Trondheim, Saltstraumen, 

Bodø, Harstad og helt til Å, ytterst i 

Lofoten. De flotteste opplevelsene i 

åpen bil, er duftene fra omgivelsene 

mens du kjører, og synet av de majes-

tetiske fjellene som nærmest henger 

over deg. De mindre glamorøse opple-

velsene er når man bommer på en 

ferje i Bodø, og må sove over i cabrio-

leten den natten…  

Det å oppleve 17. mai i Ber-

gen, er helt magisk! Både i 1999 og i 

2002 fikk jeg gleden av å kjøre tekni-

kerne i prosesjonen for BVK. Artig nok 

stod Bård Ose langs traseen ved Bryg-

gen og så oss passere. Ellers har jeg 

Norgesferie høyt til fjells eller langs Danmarks strender; kjøreopplevelsen er uansett unik! Og 17. mai var en opplevelse. 

Min første og eneste kjøretur med hardtop. Den kom fort av igjen, og har ikke vært på siden 1995. 
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også brukt bilen i min kusines bryllup, 

like pent pyntet da, som til 17. mai. 

Sommerferien ble – og blir – 

alltid tilbrakt på Tromøya utenfor 

Arendal. Det å farte fra Bergen og dit, 

kan være en lang nok tur hvis man 

ikke kan dele på å kjøre, men i en 

åpen bil, er det som om man aldri blir 

trøtt. Lukten, lyden, fargene, solen, 

vinden og kjøregleden gir en luft un-

der vingene, - og fryd! Til Tromøya på 

Sørlandet har det blitt mange turer i 

åpen bil etter hvert! 

Jeg flyttet etter hvert ut til 

Hjellestad og fikk to barn. Morshjertet 

ble koblet på, mens batteri til bil og 

motorsykkel ble koblet fra. Etter 8 år 

fikk jeg "hodet over vannet" igjen, så i 

2014 kjøpte jeg nytt batteri, og på 

andre forsøk startet bilen. Snakker om 

tysk kvalitet! Jeg var utrolig lettet, for 

alle vet jo at biler som ikke er i bruk, 

står seg i hjel. 

Samme år ble på en måte 

ringen sluttet, da jeg, etter avtale, dro 

hjem til Bård Ose. Det var tydelig at 

han satte pris på at bilen var så godt 

Brudekjøring av min kusine. Bård Ose og jeg hjemme på tunet hans. 

MIL-stasjonen, Stend 

stasjon og Flesland kai 

er blitt gode minner for 

meg og mine barn. 

 

 

Interiør i 2020: 
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ivaretatt og han likte godt at bilen var 

i så pen bruk. Rart å tenke på at den-

ne bilen hadde tilbrakt de 10 første 

årene i Norge akkurat her på dette 

tunet. 

I senere tid har det dessverre 

bare blitt korte koseturer i nærområ-

det. For få turer, hvis en spør mine to 

barn. Jeg har derfor nå fått montert to 

sikkerhetsseler bak, men må skaffe 

tilveie originalt baksete i riktig farge, 

slik at den kan omregistreres til 4 se-

ters. Målet er å kunne ta med familie 

og venner på tur, for delt glede er 

som kjent minst dobbelt glede… 

Trine Marcussen. 

Selv ikke grønnmalte porter på Trikkehallen ved BTM klarer å undertrykke elegansen på en slik SL. 
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Dugnad BTM 

Foto: Rolf Andersen 

For at vi andre skulle få nyte en fin pyntet og ikke minst ryddet og rengjort Trikkehall under jubileumsfesten 22. august så måtte 

noen utføre de punktene. Stor takk til pensjonistene i klubben som virkelig stod på her. 
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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 

Vi avslutter denne gang med den utrolig flotte Mercedes Benz 220 SE 1962, tilhørende Erik Falck. En bil i utrolig flott urestaurert 

originalstand. Og, det reg.nr. er gull verdt Erik. Prøv å få det på en bil i dag….. 


