Nr. 4. 2018

Stabbesteinen

Bergen Veteranvogn Klubb

Styret i BVK for perioden
mars 2018—mars 2019
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

Formannen har ordet
Siden dette er årets siste blad så vil jeg nytte anledningen
til å takke alle medlemmene som aktivt har bidratt til at
våre arrangementer har blitt meget vellykket. Jeg må også
legge til at dette ikke hadde vært mulig å få til uten et godt
samarbeidende styre. Det er også mange enkeltpersoner
som har bidratt mye. På Åpen Dag på BTM hadde vi veldig
godt fremmøte og det var det også på Stend Stasjon med
13 biler fra BVK. Vi som var der hadde en meget flott dag.
Samfunnsengasjementet i klubben viste vi med en fin dag med kjøring for Fyllingen og Løvåsen Sykehjem. Dette var til stor glede for både oss og pasientene, og vi
ble godt profilert i media pga dette.
2019 blir et spesielt år med nok en «LMK stafett» som denne gangen heter
«Motorkonvoien 2019». Dette arrangementet er i samarbeid med Amcar også, og
målet er åpningen av nasjonalt Motormuseum på Hunderfossen nord for Lillehammer. BVK skal ha ansvaret for kolonnen fra Bergen med start 6. juni.
Vi er også i gang med planlegging av jubileumsåret 2020! Da fyller BVK 40 år!
2020 skal bli en sammenhengende fest, håper jeg!
Jeg tør påstå at oppmøte både på lygarmøtene og ellers har økt mye i det siste
året, noe jeg er veldig glad for.
Når dette leses er gjerne både fristen for påmelding og selve julebordet passert,
men jeg håper at mange kunne ta seg anledning til å delta på en av årets høydepunkter som da er det tradisjonelle julebordet i Kommandantboligen. Dette er en
fin anledning til å gjøre ære på den man setter pris på eller skjemmer bort seg
selv litt. I fjor var det i alle fall helt topp stemning og meget god
mat.

Arve Moen

Til slutt vil jeg ønske alle våre medlemmer en riktig God Jul og
Godt Nyttår!

Mob: 90840442

Rune

armoen@online.no
Varamedlemmer:
Åge Eikeland
Mob: 98281260

aarido@online.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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Som jeg skrev i forrige nummer ”nå er sesongen 2018 snart over”, og veterankjøretøysesongen 2018 er definitivt over nå, og til o g med året 2018 nærmer
seg slutten. Når du leser dette kan det hende at julebordet er over og vi er gått
inn i adventstiden og begynt med juleforberedelsene. En koselig sak er vårt
tradisjonelle ”Julemøte” der vi har varm sjokolade, julebrød, pepperkaker og
clementiner.
Jeg er veldig fornøyd med at vi klarte å få ut 4 nummer av den nye Stabbesteinen i 2018. Vi begynte litt sent på året og gav ut tre månedlige Stabbesteinen
rundskriv før vi gikk i gang med bladet. Det første var vel ute i april, så vidt jeg
husker. Derfor kommer nummer 4 også litt sent på året. Neste år håper jeg at
vi kommer ut med nummer 1 i løpet av mars, og således får en mer jevn fordeling utover året.
Økonomisk er det selvsagt en utfordring for klubben å gi ut 4 fargetrykk som
også skal sendes pr. post 4 ganger i året. I 2018 kom det heller ingen inntekt fra
Vårmønstringen, men heldigvis har vi et par reklamer i bladet som gir inntekt,
og vi har ikke minst Grasrotandelen. I år er den like stor inn til oss som inntektene fra gullårene med Vårmønstring! Tenk på det når du tipper. Hvis du ikke
har et annet lag eller forening du støtter, så før opp BVK. Det koster deg ingenting, og i retur sikrer du at vi kan fortsette med bladet slik det er nå. Og, en
annen ting: Har du kontakter som vil reklamere i bladet, så ta kontakt med undertegnede. Er det bilrelatert så bør det være vinn-vinn for begge parter.
Jeg vil også igjen oppmuntre folk til å sende inn stoff. Denne gangen fikk vi inn
en veldig aktuell sak fra Jarl Skauge om bremser, og Kjell Toklum har igjen vært
på Danmarks eventyr. Til neste nummer har jeg fått inn en skikkelig omfattende historie fra Torstein Haugen. Det setter jeg skikkelig pris på. Selv om jeg
helst vil ha ting digitalt, så la ikke det stoppe deg. Torstein har skrevet alt for
hånd, og det går helt greit, så det er fullt mulig.
For de som savner en story fra Calle denne gang, så kommer nok stjernereporteren tilbake i neste nummer tenker jeg.
Da vil jeg bare få takke for året 2018 og for min egen del håpe at jeg får min
gamle veteran på veien igjen til neste sesong….
Men stresse vil jeg ikke. Jeg vil også ønske alle en
riktig God Jul og Godt Nyttår når den tid kommer.
Lars Olav Lofthus
Redaktør
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På forsiden:
Her ser vi Carl August HarbitzRasmussen sin Chrysler New Yorker
Convertible 1948 sammen med DC3
veteranflyet som besøkte Fjord Steam
2018. Se også midtsidene.

Pensjonisttreff med kjøring for sykehjem
Torsdag 9. august 2018
Tekst og foto: Lars Olav Lofthus

Vi er på Løvåsen og henter passasjerer

Formann Rune Prestegard hadde lenge hatt lyst til å gjøre en hyggelig gest for et sykehjem eller to, og via kontakter så ble det gjort avtale med Løvåsen og Fyllingen sykehjem.

som i alle fall hadde bedyret at han måtte sitte på med
en Ford. Vi hadde to å velge i, Reidar Gravdals flotte

Vi var 10 biler som stilte opp ved Rema 1000 i krysset Fyllingsdalsveien – Dag Hammarskjolds vei.
Redaktøren hadde ferie på dette tidspunktet, så jeg
stilte opp som aspirant til pensjonisttreffene. Vi
kunne selvsagt vært flere biler, og gjerne flere 4
dørs biler, men vi brukte det vi hadde og seks av
oss kjørte til Løvåsen Sykehjem mens fire da kjørte
til Fyllingen Sykehjem.
Fremme ved Løvåsen ble vi møtt av glade pleiere
og enda gladere beboere som gledet seg til biltur.
Jeg fikk med meg en kar som jeg tror het Willy,
Thunderbirden med Ford entusiasten i passasjersetet
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Mustang cab 1966, eller min Ford Thunderbird 1986.
Det ble fort klart at Willy ble med hos meg, sammen
med en kar opprinnelig fra Stord og en pleier.

Jeg kan ikke si annet enn at jeg gleder meg til å bli BVK
pensjonist. 

Vi kjørte så til Fyllingen Sykehjem og «hektet» på
de fire bilene der og la så ut i kortesje over
Melkeplassen, ned til BMV, utover hele Damsgårdsveien, Solheimsviken, Møhlenpris, Puddefjordsbroen, Løvstakktunnelen og tilbake til sykehjemmet.
Underveis gikk praten livlig med min co-pilot
som hadde jobbet både hos Ford i Strømmen og
Mathisen. Det var en hyggelig tur som tok ca
akkurat passe lang tid.
Etter at gjestene var satt av igjen så dro de fleste
av oss til BTM og drakk kaffe som Svein Opheim
hadde laget til oss. En hyggelig stund det også.
Reidar Bakke sin Mustang fylles opp.

Innlegget i Sydvesten
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Kjøring for Sandsli Videregående Skole
Tekst og foto: Richard A. Riim.

BVK hadde nok engang fått i oppdrag av BVK medlem og SVGS ansatt Trine Marcussen å kjøre på blåtur for
Sandsli Videregående Skole. Datoen var i år fredag 15. juni.
Redaktøren var selv forhindret fra å være med i år, men nestformann Richard Riim tok et par bilder og kommenterte disse. Red. vet at de ble plukket opp på Holbergskaien, kjørt til MIL stasjonen i Lars Hilles gate, så
skysset til Haakonsvern der det ble omvisning på fregatter og filmfremvisning. Til slutt endte de opp på
Gamle Hovedbrannstasjon, der
festen sikkert varte til ut på
natten.

Mil veteranene forteller historien
om den 90 år gamle bensinstasjonen og demonstrerer bensinfyllingene anno 1928 mens folk fra
Sandsli videregående skole og sjåfører fra BVK ble bevertet med
baguett og passende drikke før
blåturen gikk videre til omvisning
på de norske fregattene på Haakonsvern marinebase. Der var det
imidlertid fotoforbud.
Richard A. Riim
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TERMINLISTE 2018/2019



17.01: Pensjonisttreff BTM kl 12:00



22.01: Åpent Hus (”Lygarmøte”)kl 19:00

Dette er alltid en estimert liste. Det kan skje forandringer 
etter at bladet er gått i trykken. Følg med på vår webside 
for en alltid oppdatert liste: www.bvkn.no

29.01: Åpent Hus (”Lygarmøte”)kl 19:00
31.01: Pensjonisttreff BTM kl 12:00



05.02: Åpent Hus (”Lygarmøte”)kl 19:00



12.02:Medlemsmøte



14:02:Pensjonisttreff BTM kl 12:00



19.02: Åpent Hus (”Lygarmøte”)kl 19:00



26.02: Åpent Hus (”Lygarmøte”)kl 19:00



28.02: Pensjonisttreff BTM kl 12:00



05.03: Åpent Hus (”Lygarmøte”)kl 19:00



12.03: Generalforsamling kafeen BTM



01.12: Julebord Kommandantboligen



04.12: Åpent Hus (”Lygarmøte”)kl 19:00



11.12: Julemøte: Kaféen BTM. Kl 19:00



13.12: Pensjonisttreff BTM kl 12:00



18.12: Åpent Hus (”Lygarmøte”) Kl 19:00



25.12. og 01.01.19: Stengt. Ikke lygarmøter.



2019



08.01: Medlemsmøte



15.01: Åpent Hus (”Lygarmøte”)kl 19:00

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

Annonse
Chevrolet Master de Luxe 1933 til salgs
Johnny Sætre sin Chevrolet er til salgs. Han kjøpte bilen fra
Stord allerede da han var 18 år. Den har stått innendørs hele
tiden og var flittig i bruk fram til 2003, da den var på langtur til
England. Tanken var først å avertere bilen på finn.no, men jeg
tror nok at Johnny ville satt pris på om den ble værende i Bergensområdet. Pris etter avtale. Kontakt Signe på tlf 90724864
eller mail sigsaetr@online.no
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Innkalling til:

Generalforsamling i BVK tirsdag den 12.03.2019.
Kl 19:00 i kafeen ved BTM

Etter BVK sine retningslinjer må alle forslag til Generalforsamlingen være styret i
hende innen 31.12.2018.
Styret
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”Linken”
Besøk hos BVK medlem Jan Henrik Ugulen
Tekst: L.O. Lofthus – Foto: P.Å. Hesjedal. Foto nøst: L.O.Lofthus

Jan Henrik brukte ikke lang tid på å vekke Forden fra dvalen!
En av de regnvåte dagene denne høsten tok fotograf Per, skribenten og Thor Stigen turen til Jan Henrik Ugulen på Hop for å
både snakke med ham om hans liv med biler og se på biler og
garasjer. Jan Henrik er en av de absolutte veteranene i BVK. Han
ble medlem allerede i 1982, kun to år etter oppstarten av klubben. Flere av de som er tidlige medlemmer,
og for så vidt mange av oss, har jo sett ham i
hans Ford model A fra 1920 med «Linkus» på
solskjermen over frontruten. Så, hvorfor
kaller vi da reportasjen for LINKEN og ikke
LINKUS? Jo, Jan Henrik har i alle dager blitt
kalt Linken av sine venner, men, hans far
kalte ham alltid for Linkus. Da skulle det
være oppklart.
Selv om vi denne dagen først gikk i garasjene, så begynner vi med begynnelsen. Over
en kaffekopp og gode snitter….. det så ut
som han ventet et stort team som kom på
mengden…… snakket vi om Jan Henriks liv
med bilinteresse. Han begynte tidlig å kjøre
bil, veldig tidlig. Bestefaren hans hadde bu-

tikk på Minde mens faren da drev med drosje. Når faren så
overtok butikk på Hop, så fikk de sjåfører på drosjene i uken,
mens faren selv kjørte i helgene. Det er her på Hop Jan Henriks
bilkarriere startet. Det er en historie om en dame som kom inn i
butikken og ropte til faren: «Bilen din er på vei nedover veien

”Linkus” holder seg godt, det må vi si.
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uten noen inni»! «Neida», svarte faren, «det er bare Jan Henrik
som kjører ned og henter varer på togstasjonen på Hop»! Han
var da 11 år! Jan Henrik ler og sier: «Jeg måtte stå og kjøre, men
måtte sette meg ned når jeg skulle gire»! Her snakker vi om
tidlig bilentusiast! Vi oppfordrer for øvrig ingen til å la sine barn
eller barnebarn repetere dette i dagens trafikkmønster…… Bilen
var for øvrig en 1933 Reo med reg nr. R-611. Det er nummeret
A-Forden har i dag.

Fiat 600.
Jan Henrik har funnet frem masse gamle hefter, bilder og flere
veldig gamle BVK rundskriv helt tilbake til noen av de aller tidligste fra midten av 80 tallet. Blant alt dette merket vi oss et
flott magasin som het SYLFEST fra 1984. Dette var tydeligvis et
tidlig forsøk på å lage et flott magasin for BVK. Ildsjel var Morten Neset som jo var veldig aktiv i klubbens 10-15 første år. Tror
jeg har sett dette engang før hos nestformann Richard A. Riim,
men det kom vel kanskje aldri en oppfølging til nr.
1, eller? Uansett, interessant. Et annet interessant
skriv var et BT bilag som het Bilen og var fra 1982.
Der pryder Jan Henriks A-Ford hele forsiden i farger. Inni er det en hel artikkel om han der han
snakker om bil, A-Forden og restaureringen, samt
at de er ute på en kjøretur. Dette bringer oss naturlig inn på Jan Henriks biler.
I året 1980 skjedde to ting, vedrørende denne
saken da; 1. Bergen Veteranvogn Klubb ble startet.
2. Jan Henrik kjøpte sin Ford Model A 1929 med
40 HK. Men, han ble ikke medlem i BVK da, ikke
før bilen var ferdig restaurert i 1982. A-Forden
huserer i garasjen nærmest, litt ovenfor huset. Vi

Det er et fint skue inn i garasjen.

Når endelig Jan Henrik fikk førerkort så maste
han hver dag i 14 dager på faren om å få låne
bilen, noe han fikk. Etter de 14 dagene ble det
omvendt. Faren spurte Jan Henrik om han ikke
skulle bruke bilen…. så bilinteressen har vært
der veldig tidlig kan vi fastslå. Når faren døde
så overtok Jan Henrik drosjeløyve, men han
måtte faktisk kjøre i 10 år for å få ansiennitet
før han fikk bli registrert som drosjeeier selv.
Vi spurte om når han ble interessert i gamle
biler? «Det har jeg alltid hatt siden vi hadde
den gamle Reo’en. Det var liksom medfødt i
blodet». Han første egne bil var for øvrig en
MG-B 1969
begir oss dit og ser på vidunderet. Jan Henrik hopper inn og etter litt draging på starteren slår den
gamle 4-sylinder motoren i gang. Hoj, ingen katalysator her nei…… luften i garasjen blir fort ganske
dødelig, så Jan Henrik kjører den utenfor hvor den
står og putrer fint. Ingen problemer med gangen
her nei. Forden ble altså i 1980 kjøpt på Lillestrøm.
Den var ikke særlig kjørbar, og ble slept 8 mil til
Kolbotn i første omgang, der svogeren bodde. Da
de skulle slepe bilen ut av garasjen der den stod
ved kjøpet, satte Jan Henrik seg inn og ventet på at
svogeren skulle slepe bilen ut, men overraskelsen
ble stor da han bare satte av sted med A-Forden
Mercedes-Benz 190 1961
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etter seg. Jan Henrik hadde alt merket seg bilen ikke hadde
bremser, og var uforberedt på at de tok ut med engang…ikke
fikk han ned ruten og ei heller opp døren, så han han etter så
godt det lot seg gjøre. I første nedoverbakke tok han igjen
slepbilen…. da skjønte svogeren at noe ikke stemte så de fikk
stoppet. Litt av en historie. De kom seg til Kolbotn etter to
eksploderte dekk og diverse styr, og bilen havnet til slutt i
Bergen, på Hop, der en ivrig nyslått veteranbilentusiast kastet
seg over den. I 1982 stod den ferdig, og kom i avisen, og Jan
Henrik meldte seg inn i BVK…..og resten er historie, nesten.

Fint interiør

Mercedes-Benz 220S 1964

for tiden. Jan Henrik liker best å kjøre
lukkede biler, sier han. Der har han
da to å velge mellom i denne garasjen. Først en Mercedes-Benz 190
1961 4-dørs. Bilen er blå og fin og har
et veldig fint interiør. Denne bilen ble
vel sist sett på Vestlandstreffet i år,
da formann i BVK, Rune Prestegard
lånte den. Han skrøt uhemmet av
bilen. En av forskjellene på en 190 og
en 180 er blant annet kromlisten under vinduene på dørene. Det har ikke
180. Denne bilen ble kjøpt og hentet
sammen med nestformann Richard A.
Riim i Arendal ca 2002.

Etter å ha sett, hørt, og luktet (!) på AForden begav vi oss til garasje nr 2. Den
er nyere og er bygget rett overfor butikken, som Jan Henrik forresten fortsatt eier huset til. Garasjen er i betong
og er på 90 kvadratmeter og her kan
man faktisk skvise inn 6 biler av noenlunde normal størrelse. Nå står det
«kun» 3 biler der. Den første vi møter
på er en rød og fin MG-B 1969. Dette er
faktisk konen Gro sin bil. Hun fikk den i
gave av Jan Henrik til sin 60 års dag.
Bilen er en US import og blir lite brukt

Her ser vi
garasjen (t.v.) og
butikken der Jan Henrik
fortsatt eier huset.

Slik så A-Forden ut da den ble kjøpt i 1980.

Den andre lukkede bilen er den vi kjenner Jan Henrik best for i dag. Det er den sorte Mercedes-Benz
220 S 1964 modellen som han overtok fra Truls Evensen for ca
10 år siden. Den hadde da bare gått ca 57000 km! Jan Henrik
har kjørt den ca 1000 km hvert år siden, så den er vel neppe
utslitt ennå. Selv om det er denne han kjører mest med, så sier
han at han egentlig liker 190’en best.
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Etter litt fotografering
her og litt prat så hopper vi inn i bilen til Thor
Stigen, minus fotograf
Per, da han måtte dra i
et dåpsselskap. Turen
går til Skjoldabukten
der Jan Henrik har to
naust. Og hva har han i
dem? Båter tenker du?
For så vidt riktig, i det
ene står det en båt
også, men her har han
sin Mercedes-Benz 180
C-klasse fra 2014 ca.
samt sin lille Toyota
lastebil. I det eldste og
mindre naustet står
Jarle Herstad sin Mer-

Bilde fra BT-bilaget der det var stor artikkel om Jan Henrik og bilen. Før veteranskiltene sin tid.
cedes-Benz 450 SL, som for øvrig er til
salgs. Så vi kan vel bruke det islandske
uttrykket for garasje her: Bilanaust!
Etter dette går turen tilbake til Hop hvor vi
takker for oss og en hyggelig ettermiddag
med mye kjekk prat og ikke minst mange
fine biler å se på.

Nøst nr 1

Et bilde for å vise at han har en liten
grav også i garasjen der A-Forden står.

Nøst nr 2
12

BVK klubbeffekter
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

Jakkemerke: kr. 75,-

Genser med ny logo: kr. 350,-

Fleecejakke: kr. 400,-

Klistremerke: kr. 10,-

Pin: kr. 30,Vognmerke: kr. 300,Paraply: kr. 150,-

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
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(Siste) tur til Antons Kulturhistoriske Senter
Tekst: L.O. Lofthus – Foto: P.Å. Hesjedal.

Oppmøte på Øyrane Torg

Som vanlig de siste årene så la vi også i år turen innover til
Samnanger i høstsesongens første medlemsmøte. Dette
har alltid vært en grei kjøretur og det har alltid vært hyggelig å komme inn til Anton Kåre Drønen og se på utstillingen hans og bilene hans, samt å snuse inn litt gammel
nostalgi. I år var det dog med litt vemod vi tok turen, da vi
visste at dette ville bli siste gangen vi kunne gjøre dette.
Årsaken er at Anton ser seg nødt til å selge livsverket sitt,
vi kan vel nesten kalle det for det, selv om han ikke har
holdt på hele livet med det. Grunnen er ganske enkel og
vanskelig å motargumentere: Økonomi. Eller manglende
sådan.

Anton har i alle år drevet dette ut ifra sin egen økonomi
med små bidrag i fra diverse utleier av lokalene og noen
små kroner fra bl.a. BVK når vi har vært der. Ikke til å bli
rik av, men det har nå gått. Men som man vet, ting kan
skje i livet, og for en tid tilbake siden så gjennomgikk Anton det som mange gjør, en samlivskrise som resulterte i
skilsmisse. I følge loven så skal jo da alt deles i to, nesten
heldigvis økonomisk, ville vært kjedelig å begynne å sage
biler i to, men spøk til side, så er det absolutt ingen spøk
når man eier mange kjøretøyer og et slikt senter. Så Anton må redusere på bilsamling og han må selge Kultursen-
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teret sitt. Sistnevnte blir nok solgt som
eiendom, og vi kan ikke regne med at
noen vil videreføre driften.
Anton selv informerte åpenhjertig om
dette på møtet, så derfor skriver vi også
åpent om dette. BVK takket Anton for
mange gode år, og siden han er BVK
medlem så håper vi også at han vil fortsette å være med oss og dukke opp når
han har anledning.
Det høres kanskje ut som om dette var
et tungt og dystert møte, men det var
det absolutt ikke. Det var en hyggelig og
fin kveld, og Anton kvitterte oss ut med å
vise en lokal kortfilm, en krimkomedie
med lokale skuespillere og lokale biler
m.v. Det var innspilt på 70 tallet i Bergen
og i Samnanger. Det var faktisk ganske
så morsomt.

Folket i prat på tunet hos Anton

Så Anton: Nok en gang: Vi takker for alle
disse årene og håper det går bra med
deg videre.

Antons Kaiser

Anton orienterer om stoda
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Den trykte utgaven av Stabbesteinen hadde ett stort midtsidebilde av bildet over. I pdf versjonen for nettet gjør det
seg veldig dårlig, da det blir et halvt bilde på hver side. Vi har derfor satt inn 3 stk mindre bilder av samme motiv.
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Fjordsteam 2018
Bergen 1. - 5. august
Tekst: L.O. Lofthus – Foto: P.Å. Hesjedal.

Stille før ”stormen” kan man trygt kalle dette bildet. Få timer senere var det stappfullt av folk!

Fjordsteam 2018 ble arrangert av Fjordsteam Bergen AS som
eies av Bergen Veteranvogn Klubb, Bergen Brandkorps Historielag, Fjordabaatane og Kystsoge vekene. Det ble altså i god tid
før årets Fjordsteam, faktisk mener jeg det var tilbake i 2016,
opprettet et aksjeselskap for arrangementet. Det var så vidt jeg
husker Bergen Kommune som faktisk krevde at det måtte være
et ansvarlig selskap for at de skulle kunne bidra både organisatorisk og økonomisk. Carl August Harbitz-Rasmussen, kjent som
Calle, var, og er vår mann i styret og gjorde en glimrende jobb
for oss og hele arrangementet.

Utenom dette så hadde BVK som oppgave å lage en fin stand på
Dreggekaien. Vi fikk parkeringsplasser rundt hele skuret på
kaien der. Riktignok ble dette etter forhandlinger med resten av
eierne, for først hadde de puttet oss et sted omtrent i en bakgate. Men det nektet vi selvsagt å godta. Da fikk vi Dreggekaien,
og det ble jo en stor suksess.
Fjordsteam åpnet onsdag 1. august men BVK rigget ikke opp før
torsdag da skipene hadde åpningsparade. Fredag var den første
virkelige Fjordsteam dagen inne i Vågen, og det var også dagen
BVK åpnet med telt der vi
hadde Britt Nilssen som lagde
vafler og kaffe til medlemmene så å si kontinuerlig og kasserer Terje Mjelde satt og
solgte lodd på vår flotte elektriske tråbil. Selve riggingen ble
for det meste gjort av radarteamet Rune og Richard, henholdsvis formann og nestformann, men det var også andre
hjelpende hender med. Fredagen var også første dagen vi
hadde vakter på området.
Vi oppfordret medlemmene til
å komme og stille ut de eldste
kjøretøyene sine, da vi hadde
fått ca 30 plasser rundt skuret.
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På grunn av tidsperioden
som speiles i selve
Fjordsteam arrangementet, ble det satt en øvre
årsgrense på 1969, i alle
fall for biler. I etterkant
har det vært litt kritikk
på dette, og det kan man
forstå. Kanskje vi må ha
en diskusjon om hvorvidt
BVK skal delta i arrangementer der en del av
medlemmene blir ekskludert fra å delta, med
kjøretøy. Jeg var jo selv
en av disse i år, siden
min 1966 modell står på
restaurering. Hadde jeg
hatt en bil og den var
1975 modell, så hadde
jeg kanskje reagert litt
negativt. Men, og det var
et stort men, jammen
kom det mange kjøretøy
og jammen ble det en
stor suksess ute på kaien
der. For å si det mildt: Det
var stappfullt med publikum hos oss så å si hele
tiden, og det var utrolig å
se så mye smil og glede
disse gamle kjøretøyene
frembragte. Og loddboken til herr Mjelde gikk
varm, eller heller full…det
måtte i løpet av lørdagen
kjøpes ny bok. Jeg var selv
vikar for loddsalget en
stund, og det virket som
omtrent alle som gikk forbi skulle ha noen
lodd.

Det strømmer på med folk og kjøretøy

Lørdagen ble like stor suksess og dette var
også dagen for den store kjøretøyparaden.
Også her var det satt samme aldersbegrensning, så det ble nok litt færre kjøretøy fra BVK
enn tidligere år, men allikevel en flott kolonne
innover Bryggen. Jeg fikk sitte på med fotograf/varamedlem Per Åge Hesjedal i hans fine
røde Mustang, og det var tydelig at en rød
Mustang har stor publikums appell. Men det
hadde egentlig alle kjøretøyene våre. Det var
nesten reprise på 17. mai innover og utover
Bryggen. Ruten gikk fra Bontelabo, innover
19

Bryggen, Torget, Strandkaien, inn igjen via Strandgaten, Torget
og så Bryggen igjen før det endte på Bontelabo. De som hadde
vært på Dreggekaien før paraden kjørte så inn dit igjen og parkerte, mens noen sa takk for seg.
Årets sommer hadde vært helt fantastisk, og det var derfor litt
surt at akkurat i Fjordsteam uken så begynte været å snu. Men
det var heldigvis mest bra, men langt unna de flotte dagene vi
hadde bare uken før. BVK har pleid å få oss en tur med DS Bør-

øysund, siden vi har god kontakt med Laila Andresen som er
damen til Lars Hille. I år kunne dessverre ikke Børøysund delta
pga at de manglet noen maskindeler, eller var det propell? De
var i alle fall ikke tilstede, så det så lenge ut til at det ikke ble
noen båttur på oss. Men like før arrangementet tok til så fikk vi
napp hos Atløy. Så fredag kveld i et akseptabelt vær fikk vi en
flott rundtur med MS Atløy. De tøffet oss sakte rundt utover
mot Eidsvåg over til Askøy, inn igjen på Laksevåg siden og helt

The Captain himself, Rune Prestegard var meget fornøyd
med arrangementet

Bilde tatt fra dekket på Atløy. Vi ser tydelig interessen for
BVK sin stand!

20

inn til gangbroen i Puddefjorden og så med retur til Vågen.
Det var salg av forfriskelser men dessverre ikke noe å bite
i…..der hadde vi bommet litt og det beklager vi. Det var litt misforståelser ute og gikk, så noen ventet på en suppe…som dess-

Vognstølen. Litt morsomt at Olav er en jeg spilte i band med i en
liten periode på 80 tallet. Jeg hadde ikke sett ham siden, og husket ham knapt…men det kom tilbake ved overleveringen av
bilen på BTM. Verden er ofte ikke stor. Du kan lese om overleveringen annet sted i bladet.
Vi må også legge til at Calle hadde ordnet for
en tur med veteranflyet som var en del av arrangementet denne gangen. Et DC3 veteranfly
inngikk i årets program, og noen av klubbens
medlemmer tok turen og fikk også fotografert
bilene sine foran flyet. Noe vi ser både på
Fornøyde karer: Nestformann Richard A.
Riim og Truls Olsen.

Skuta ”vår”!

verre aldri kom. Så det gjaldt å kjøpe noe
fyldig drikke….. Uansett en veldig fin, avslappende og hyggelig tur ble det.
Søndagen var det avslutning av arrangementet og nedplukking av BVK sine remedier. Vi hadde fått tilgang til skuret, eller snarere lageret på Dreggekaien, noe som var til
stor hjelp for hele arrangementet. Til slutt
vil vi takke alle som bidrog til at dette ble et
veldig fint arrangement, og vi nevner i en
fotnote her at Lotteribilen ble trukket søndagen og vinner ble Olav A. Kvitastein fra

Stord I i all sin prakt!

Faun på vei inn Vågen.
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Kjøretøyparade og bilder fra Flesland
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Vestlandstreffet 2018
10 – 12 august – Bryne. Arr: Gammelbilens Venner
Tekst & foto: L.O. Lofthus
Som alltid når man skal på veteranvognløp så er man opptatt av
været. Så også denne gang, og værvarselet så absolutt ikke bra
ut. Noen dager før løpet så var det av en slik karakter at amfibiekjøretøy kunne vært å foretrekke. Heldigvis så begynte de
dagen før å forandre på været for Jæren allerede fredag ettermiddag, og jammen truet de med litt sol på lørdagen. I år hadde
BVK invitert til tur med Fjordline fra Bergen til Stavanger, og det
til priser som nok var rimeligere enn å kjøre ned med alle de
forbaskede bompengene og ferjebilletter som er på den strekningen. Vi var allikevel 5 innbitte entusiaster som insisterte på å
kjøre på biltreff (I hate trailer queens) , nei hovedårsaken var
nok at vi hadde lyst til å få med oss fredagsarrangementet som
var en aftencruising i Jærlandskapet samt felles middag i Høyhuset (19 etg.) i Bryne sentrum. Nå kunne vil vel konstatere, med
meldt vær at det var ferjegjengen som var vinnerne, og da vi la i
vei fredag morgen var jeg egentlig glad at cab’en min står til
restaurering. For makan til drittvær…… Men uansett vi, artikkelforfatteren, Thor Stigen, Rune Røen, Yngve Kristiansen og Stein
Branddal, alle med fruer/partnere, la i vei nedover med avkjørsel fra Esso stasjonen på Nesttun, Skjoldskiftet, kl. 10:00. Og
bommet akkurat på ferjen på Halhjem…. Vel om bord i neste
ferje så ble det sedvanlig kaffe og svele og stemningen var som
vanlig helt på topp. Se for øvrig lenger ut i artikkelen referat fra
de som tok Fjordline.
Vi ankom Sandvikvåg og ventet på land til alle stressulfene hadde fått kjørt sin vei før vi la i vei nedover Stord. Vel passert Leirvik hadde jeg Stein Brandal i speilet og plutselig var han vekk!
En tlf, med håndfri, vel og merke til Thor’en og vi fikk vite at han
hadde mistet bremsene og prøvde å få fikset det på Leirvik. Vi
andre fortsatte til Aksdal der vi skulle ha lunsj, hadde vi tenkt….
For andre gang (sist i 2015) ble vi skuffet over at det var dårlige
muligheter, og dessuten regnet det nå så ille at det sprutet omtrent 20 cm opp fra asfalten, så vi la i vei videre. Ta oss noe på

ferjen ble vi enige om. Så skjer altså underet: I det vi nærmer
oss Arsvågen for ferjen til Mortavika, så slutter det altså å regne. Vi kan slå av vindusviskerne! Og i det vi kommer i land i
Mortavika så begynner skydekke å sprekke opp, og ved ankomst
Bryne Kro og Hotell, så skinner solen! Fantastisk!
Vi fikk et par timer med avslapping før aftencruisingen som skulle begynne kl 18:00. Vi var veldig spente på om Stein Brandal
ville nå det. Vi hadde fått melding om at bilen var blitt fikset av
Fylkesnes Bil, Mercedesforhandleren på Leirvik, på rekordtid, så
de var på vei. Da jeg kom ut døren på hotellet kl 17:50 kom
jaggu meg den blå Mercedes coupéen svingende inn på parkeringen. Og de klarte å bli klar til kl 18:00! Imponerende.

Parkert ved Wiigs Gartneri
En av representantene fra Gammelbilens Venner stilte opp med
en flott 1955 Chevrolet og skulle være vår cruisingvert. Han
holdt et lite førermøte for oss på trappen foran hotellet, og så la
vi ut på en flott cruisingtur gjennom det flotte Jærlandskapet.
Fantastisk scenario å se! Det er fascinerende at det finnes et

Utsikt fra 19. etasje i Høyhuset på Bryne
Fra aftencruisingen fredag kveld
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sånt slettelandskap på Vestlandet. Turen tok en stopp innom
Wiigs gartneri som visstnok har landets største drivhus. Imponerende.

Middag inntas i restaurant ”Vidsyn”

vi skulle kjøre. Men vi var i godt selskap med flere av BVK vennene. Det var faktisk ganske lite biler etter 1970 i dette løpet, og
det er vel både hyggelig og samtidig litt betenkelig. Hyggelig for
at folk også bruker sine eldste kjøretøyer og betenkelig for at
det nok betyr at vi ikke får inn yngre krefter, som nok ville ha
kjørt nyere kjøretøy. Men…alt det der blir en annen diskusjon.
Starten gikk veldig ryddig og greit for seg. Flink speaker og det
gikk akkurat passe fort og vi som skulle starte nesten sist fikk jo
med oss det meste av kjøretøyer. Endelig la i vei og begynte å
lese den fine løypebeskrivelsen som kanskje gir en forsmak på
hvordan vi lager det til i fremtiden. I fjor når BVK hadde Vestlandstreffet i Nordhordland så hadde vi lagt inn noen bilder av
noen kryss og vegskilt i løypebeskrivelsen vår, men vi baserte
det mest på tekst og på Torstein Haugens fantastiske merkejobb. I år hos Gammelbilens Venner hadde de tatt dette helt ut,
og laget hele beskrivelsen skriftlig med tilhørende bilder på
hvert eneste kryss og kritisk punkt (riktignok var det ett kryss
som ikke var omtalt, men vi fant vel ut i etterkant at det ikke

Været hadde vært fint helt til vi skulle kjøre fra gartneriet, men
da ville han der oppe dynke oss litt…og det fortsatte han med
jevne mellomrom å gjøre utover ettermiddagen og kvelden.
Ved cruisingens avslutning så var det å begi seg til Høyhuset i
Bryne sentrum. Vel oppe i restauranten «Vidsyn» så var det
akkurat det det var: Et veldig vidsyn!
Etter middag var fortært begynte vi å gå tilbake til hotellet, men
ca halvveis traff vi på båtfarerne som nå var på leting etter et
«vannhull». Og det var omtrent der vi traff de…. Så kvelden bla
avsluttet der.
Lørdag morgen kom med et flott vær men med veldig våte biler…. Det hadde regnet godt på morgenkvisten, men nå skinte
det bare mer og mer opp.
Oppstilling før løpet var like bortenfor hotellet hos Kverneland
Bil, som er vel mest kjent som Ford forhandler. De hadde åpent
hus og serverte boller (eller var det tebrød? Husker ikke helt) og
kaffe. Kjøretøyene var stilt opp i henhold til startnummer, og
her var det på tradisjonell vis med eldste kjøretøy først og så
videre oppover. Noe som betydde at vi hadde veldig god tid før

Kjentfolk fra BVK. Gerd og Siren
spilte noen rolle hvilken vei man kjørte der).
Min kartleser (min kone Sissel) og jeg syntes dette fungerte veldig bra. Kan se problemet hvis man kjører alene, da kan det
kanskje bli litt vanskelig.
Uansett, løypebeskrivelsen tok oss nå fint frem igjennom det

Oppstilling før løpsstart, og med litt nyere bil så blir
man lett henvist til de bortre deler av området.

Starten er i gang. Richard A. Riim og co er på vei ut,
fulgt av Tore Hovland.
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fine Jærlandskapet igjen, og innom diverse praktiske poster,
fått høre at åpningen var flott og at statsråden hadde fine og
der vi hadde varierende resultat. Mest skuffet var jeg vel at jeg gode ord å si.
ikke klarte å knuse en eneste tallerken med ballkast. Resten
I munterhetens navn får vi si at «leskedrikken» på hotellet var
gikk ikke så verst, og på oppgaven ved lunsjen, der vi skulle
også god…….

Formann Rune Prestegard på vei ut i lånt bil for anledningen. Jan Henrik Ugulens Mercedes

Kl 19 var det løpsfest, og den var lagt til bilmuseet, så vi visste
at vi ville få se det, ellers hadde vi jo blitt der og ventet. Vi ble
hentet staslig ved hotellet med en flott veteranbuss, som jammen fikk kjørt seg opp den bratte bakken. Men opp kom vi. Og
festen holdt fin standard og maten var god og rammen var
selvsagt herlig med å sitte blant de utstilte kjøretøyene. Det ble
taler og humorinnslag (som kanskje ble litt langt) og selvsagt
premieutdeling, der vi konstaterte at det ikke ble noen pris til
noen fra BVK denne gang. BVK gav imidlertid tilbake i form av
noen effekter og en fin takketale fra formann Rune Prestegard.
Det var ikke lagt opp til noen dansing i lokalet og løpsfesten var
satt til avslutning kl 23, noe som var helt greit etter en lang

finne midten på en taukveil bare ved å vurdere med øynene
og så ta tak med hånden, der gikk det over all forventning: Full
pott!
Lunsjen var forresten veldig bra…god lapskaus. Så gode og
mette la vi ut på siste del av turen. Det ble en flott, men kanskje litt lang tur, og jeg har i ettertid hørt at de med de eldste
bilene syntes det ble tungt etter hvert. I åttitallets luksus (!) så
gikk det veldig fint, og alt var pur glede. Til slutt var vi tilbake

Fra festlokalet.
dag. Nå ble det jo en liten «nightcap» på hotellet selvsagt, men
litt over midnatt tok i alle fall vi kvelden. Lang tur hjem igjen
neste dag.

Den alltid korrekt antrukne Kjartan Meyer på vei ut i
løypen.
til Bryne og fikk kjøre den utrolig lange bratte bakken, på grus,
opp til der løpet ble avsluttet: Rogaland Bilmuseum. Museet
har vært stengt i flere år pga manglende lokaler, men nå har
entusiastene i Gammelbilens Venner fått et nytt lokale og det
var satt til offisiell åpning under Vestlandstreffet. Vi var fremme ved museet, og da var de fleste kommet før oss, ca kl
14:30. Dessverre fikk vi da ikke komme inn pga at den offisielle
åpningen, med daværende samferdselsminister Kjetil Solvik
Olsen var satt til kl 16:00. For noen av oss så ble det litt nedtur
å vente der i halvannen time, så GBV får ha oss unnskyldt, men
vi og noen flere dro tilbake til hotellet i stedet. Vi har i ettertid
BVK formannen takker for løpet.
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Flere bilder fra Vestlandstreffet
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Bremser og veteranbiler
Tekst: Jarl Skauge

SBF skal ikke byttes og vil vare hele kjøretøyets levetid. Temperaturområde dekkes fra minus 50C til +260 C. (Silikon skader
En meget tragisk ulykke i sommer får en til å tenke gjennom
heller ikke lakken dersom man søler og angriper ikke kobberrør/
diverse tekniske forhold. Jeg ønsker å bringe videre erfaringer
pakninger).
og noe innsikt i hydrauliske bremser på våre «lagerbiler» og
Undertegnede har benyttet silikon bremsevæske i samtlige veeiernes hyppige holdninger til vedlikehold/skifte av bremsevæs- teran og bruksbiler siden 1988. Det omhandler bl.a.; VW, Opel,
ke.
Ford, Nash, MG, Volvo, Mercedes, Morgan hvorav de siste fem
Svært mange av våre eldre veteranbiler har trommelbremser.
er veterane «lagerbiler». Kun tre har blitt skiftet til SBF etter full
Disse har noen svakheter i design. Fremfor alt svekkes effekten overhaling av bremsesystem. De andre har kun blitt flushet med
av trommelbremsene ved sterk bruk og påfølgende stigende
DOT 3 to ganger, deretter suget tom og så etterfylt med SBF.
temperatur, dvs. at bremsebelegget mister gradvis friksjonsFor meg har også ABS systemet fungert med SBF i bruksbiler.
egenskaper ved forhøyet temperatur og vi får det som kalles
Bremsepedalen med SBF føles litt mykere pga noe opptak av
Fading eller glazing.
nitrogenmolekyler fra luft.
Enn videre har trommelbremser begrenset mulighet til å kjøles Silikon bremsevæske forhandles i Norge bl.a av Mekonomen til
pga sitt lukkede design og følgende stigende temperatur i indre ca 500kr/l. Den kan ellers kjøpes i England (Moss) for ca 18 gbp/
deler av det hydrauliske system. Dersom det er vann i hydrauL pluss frakt og mva.
likkvæsken vil den begynne å koke og danne damp/steam i sys- NB: Oppmerksom på at DOT 5.0 ikke må forveksles med DOT
temet. Damp er kompressibel og følgelig går bremsepedalen
5.1 som er en modifisert glykolbasert og hygroskopisk bremsemot bunn. Bremsene blir gradvis svakere og etter hvert borte.
væske.
Bremsevæsker som benyttes (DOT 3 ,4, 5.1) er basert på glykol
som er hygroskopisk dvs. væsken tar opp vannmolekyler
fra luften omkring. Etter hvert som glykolvæsken mettes
vil vanndråper felles ut. Ettersom vann er tyngst søker
dråpene mot det laveste punkt, oftest hjulsylindrene,
hvor mest varme blir generert og damplommer kan oppstå.
Her på Vestlandet har vi relativ fuktighet ofte over 90%
med høyt damptrykk. Vi her vest er derfor særlig utsatt
for opptak av vann i glykolvæskebaserte bremsesystemer.
For å unngå dette anbefales at man skifter glykolbasert
bremsevæske etter 1-3 år.
Det er et sørgelig faktum at dette ikke blir gjort som foreskrevet på våre biler. Mange kjører uten å tenke over,
eller vet at der er vann i bremsesystemet.
Vann i systemet fører også til at bremsesylindrene, som
oftest er i støpejern, ruster.
Særlig i den nedre kvadranten av sylindrene hvor vanndråpene legger seg oppstår det ofte nesten usynlig
pittings-korrosjon. Denne korrosjonen gir en røff overflate
som over tid vil slite ut leppene på stempelpakningene
Bremser MÅ være i god stand folkens. Ikke alle er så heldige at klassisom til slutt ikke tetter lenger, og pedalen går i bunn med
keren er utstyrt med skivebremser og kraftig servo. Da blir det enda
resultat; en bremseløs bil.
Disse forhold har også vært en hodepine for Forsvarets/ viktigere at det mekaniske er tipp topp!
NATOs beredskapsbiler. Disse står lagret i fuktige lagerhaller og over lang tid. Erfaringen ble at da disse ble tatt ut for
beredskapskontroll, sjekk og bruk så var bilene bremseløse og
ubrukbare for aksjon. Forsvaret innen NATO har derfor etter
1990 gått over til en bremsevæske som ikke er hygroskopisk på
sine light/semi light vehicles som er lagret i beredskap.
Bilde hentet fra
Der finnes flere ikke-hygroskopiske mineraloljebaserte bremseinternet.
væsker (LHM/DOT 2) som bl.a. Citroen/Rolls Royce/Maserati
benytter, men da med tilpassede materialer i hele hydraulikksystemet. Den bremsevæske som NATO/Forsvaret bruker er
basert på silikonolje til DOT 5.0. Silikon bremsevæske benyttes
også i Russiske og Finske militære kjøretøy.
Silicone Brake Fluid (SBF); DOT 5.0. er ikke hygroskopisk og tar
ikke opp vann. Den er ikke korrosiv og skader ikke metaller og
gummikomponenter i standard hydraulisk bremsesystem. Den
er kompatibel med pakninger og slanger i alle glykolbaserte
systemer.
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Kjells sommer 2018.
Tekst & foto: Kjell Toklum
Mens regnet pisker mot rutene og huset rister i stormkastene
sitter jeg og ser på fotos og mimrer om den fantastiske sommeren vi fikk i år.

Fra Larvik gikk det over dammen til Hirtshals med hurtigferge og
så sydover på landeveien via Løkken, Randers, Aalborg og til
Århus og ny ferge over til Sjællands Odde.
Normalt skulle turen gått til min gode venn Visti i
Øster Vrå, men han gikk dessverre bort i vår og er
nå strødd i Mariager Fjord som vi ofte besøkte
sammen.

Posering på Bryggen

Fra Odden gikk det videre opp til Helsingør Camping hvor familien pleide å campe. Det var mitt
første besøk der etter at min kone gikk bort så det
var en del følelser inne i bildet. En uke ble jeg værende der og kjørte til de gamle og velkjente sommerbyene våre; Hornbæk, Dronningmølle, Gilleleje
og Tisvildeleje, sistnevnte sted for å være på stranden, men etter to timer måtte jeg dra derfra, det
var rett og slett for varmt! Ved Dronningmølle, i
Villingebæk, fikk kunstneren Rudolf Tegner, han
levde på samme tid som Vigeland, kjøpe et større
hedeområde som han fikk fredet og fikk bygget et
museum der hvor alle hans skulpturer i gips og
Det ble en ganske så travel og begivenhetsrik sommer som starbronse står utstilt og også rundt omkring i naturen står verker
tet med besøk av 5 klubbvenner fra Danmark i starten av juli og
han har laget. Et sted som absolutt anbefales å besøke.
som en del av dere fikk hilse på da de kom med sine gamle sidevognsykler på en pensjonisttorsdag og fikk se BTM før de ble
Tegners museum
innlosjert i Langeveien. Jeg hadde snekret sammen et 5 dagers
program der de fikk oppleve Hardanger, byen og omland og fikk
helside i BA før de returnerte med Danskebåten mens jeg dro
mot øst over Haukelifjell med vognen lastet opp med campingutstyr på vei til Larvik. På Br. Lihaugs MC-verksted, som overhalte motor og gir sist vinter, hadde jeg avtale om å se nøyere på
clutchen som fremdeles ikke var helt patent. Det viste seg at
trustlageret måtte byttes og mens jobben ble gjort overnattet
jeg 2 netter på en gammel militær feltseng mellom motorsykler
på verkstedet og hadde kaffen klar når gutta kom om morgenen. Herlig!!
Helsingør campen
I Helsingør lå Helsingørværftet som også har bygget noen av de
gamle hurtigrutene våre. Området er nå blitt et kulturområde
og i 2013 åpnet et nytt Sjøfartsmuseum som også fortjener et
besøk. Man går på ramper ned i tørrdokken og finner inngangen
der, det ligger nemlig nede i grunnen rundt dokken og det er
ikke lite. Etter Helsingør satte jeg kursen til venner nær Kalundborg hvor jeg ble noen dager som ble fylt med turer og besøk på
Reersø Amerikanerbilmuseum, Vestsjællands Bilmuseum i Høng
og Panzermueum East i Slagelse. Det siste er en imponerende
stor samling av alskens militært utstyr og kjøretøy, til og med et
fly, fra tiden øst forjernteppet gjennom "den kolde krigen".
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bulk foran på sidevognen. Det ble en masse latter og kommentarer på hvordan jeg, hmm, "tok røven" på henne. Hun
hadde heldigvis et glass i reserve der hjemme og vi avsluttet
dagen med en herlig middag på en kro.
En av gjengen sa etter dette at nå kjører vi over mot Middelfart og tar inn der han bor, så der ble det et par netter i campingvogn ute i hagen. Vi slo ut igjen bulen sånn noenlunde
og hadde på litt lakk, så det ble nesten som nytt igjen. Vi
kjørte også tur til Ørsted og besøkte Skodamuseet der, det
var litt av en samling og herregården der dette var del av var
flott.

Reersø Amerikanerbil Museum

Herregården Ørsted

Nå sto Jylland for tur og kursen gikk gjennom Horsens, Århus
og ut i Djursland til Dansk MC-unions camping nær Kolind der
jeg traff kjente fra tidligere besøk både fra Danmark og NorSå kjørte jeg over Storebæltbroen og ble mottatt på den andre ge. I tre dager var jeg her og tok blant annet turen til Ebeltoft
siden av gjengen som hadde vært i Bergen og med reiselederen med krobesøk der.
på den turen, Lenette, i spissen kjørte vi på smale veier nordVidere gikk veien til Hadsund ytterst i Mariager Fjord og til gode
over Øst-Fyn og innom byen der hun bor. Der klarte jeg det
venner like nordenfor hvor jeg ble noen dager før jeg måtte nå
kunststykke å kjøre inn i bakskjermen hennes, glasset på brem- båten i Hirtshals for å komme hjem til Steamfestivalen. Og nesselyset knuste, men pærene lyste, jeg derimot fikk en kraftig
te dag kom verksmesteren fra Larvik samPanzermuseum East

men med en kammerat på deres gamle
Royal Enfield og de var jo med til arrangementet til BVK, noe de satt stor pris på og
har bedt meg hilse.
Circa 1800 km kom det til på klokken denne
sommeren og det stanser vel omtrent der
slik det ser ut på været....

Skodamuseet
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Bergen Veteranvogn Klubb inviterer til deltakelse i Motorkonvoien
2019 og BVK tur til Lillehammer for å delta i
åpningen av Nasjonalt Motorhistorisk Museum 9. juni 2019.

Vår tur blir som følger (selv om mye ennå ikke er på
plass):

dere fra Lillehammer sentrum for å sjekke inn.

Fredag kveld: Samling av alle på Olympiaparken i LilleOnsdag 5. juni: Start Motorkonvoien 2019 fra sted i Berhammer - offisielt program. Scandic Hafjell er ett av tre
gen. Dette blir en markering på sentralt sted i Bergen, der LMK hoteller denne helgen, så kanskje det blir satt opp
vi søker å samle så mange kjøretøy som mulig. Gjerne et noen form for transport til sentrum for det som skal skje
kveldsarrangement. Etter dette reiser man hjem og de
der. Ellers får vi kjøre.
som skal kjøre Motorkonvoien pakker kjøretøyet til neste
Lørdag 8. juni:
dag.
Veterankjøretøyløp for de som ønsker det, obs, her blir
Om ruten:
det sikkert påmelding. LMKs 40 års jubileum. Også offisielt
Vi er foreløpig innstilte på å kjøre om Voss på grunn av
program.
vårt gode samarbeide med Køyretøy Historisk Klubb Voss.
Søndag 9. juni:
Da blir ruten ca slik (klokkeslett og mer detaljer er under Nasjonal Motordag med Norges største motortreff og åputarbeiding og vil komme senere):
ning av Nasjonalt Kjøretøyhistorisk Museum
Torsdag 6. juni
Avreise fra sted i Bergensregionen ca. kl 10:00
Ankomst Voss og eventuelt samprogram med KHKV
Her blir det mest sannsynlig også lunsj.
Avreise Voss

Mandag 10. juni:
Ca kl 11:00: Avreise fra Scandic Hafjell

Ankomst Flåm og en liten pust i bakken.

Vi planlegger å kjøre til Otta og så over Sognefjellet

Vi kjører videre gjennom Lærdalstunnelen og over Fillefjell Ankomst Sogndal og overnatting på Best Western Legreid
og ankommer Fagernes
Hotell - Individuell middag
Her blir det overnatting på Scandic Valdres

Tirsdag 11. juni:
Ca kl 11:00: Avreise fra Sogndal

Vi vil her legge opp til å treffe Valdres Veteranvogners
Venner og gjerne ha en felles utstilling og markering sam- Historisk ferje fra Kaupanger til Gudvangen
men med dem på Fagernes.
Ferjene Hardingen og Skånevik trafikkerer denne
strekningen på sommertid
Middag a la carte individuelt.
Fredag 7. juni
Ca kl 11:00: Avreise fra Fagernes

Ankomst Gudvangen
Ankomst Trengereid, og farvel for denne gang.

Vi kjører til Gjøvik og slutter oss sammen med Gammelbilens Venner og konvoien fra Rogaland, samt Toten Gammelbilklubb. Det blir lunsj og felles kjøring til Lillehammer.
Vi skal bo på Scandic Hafjell, så vi må etter hvert kjøre vi30

Hotell, måltider og priser
Dette blir en tur som den enkelte må dekke. Det blir heller ikke booket samlede måltider på overnattingsstedene, da det er vanskelig å få til hos disse, og om det skulle la seg gjøre så vil det fordyre overnattingen
ganske mye. Slik vi nå legger opp til det kan du spise på hotellets a la carte meny, gå et annet sted eller bare
gå på et gatekjøkken om du vil.
Overnattingspriser pr. november 2018:




Scandic Valdres, Fagernes: kr. 1.949,- pr. natt
Scandic Hafjell, Øyer: kr. 1.565,- pr. natt (kr. 4.695,- for tre netter) (her kan bli bedre pris pga LMK avtale)
Best Western Lægreid Hotell, Sogndal: kr. 1.695,- pr. natt

Totalt for hele turen vil hotell beløpe seg til kr. 8.339,- pr. rom. Enkeltrom er samme pris.

Se også info om Motorkonvoien under her.
Vi har foreløpig booket 21
rom hos hotellene til dette,
og trenger forholdsvis raskt
din påmelding hvis du vil
være med på denne opplevelsen. Vi har satt den fristen til
15. januar 2019, da vi må få
en oversikt over hvor mange
som kan tenke seg å være
med. Og vi er nødt til at dette
er en bindende påmelding.
Påmelding sendes til Lars Olav
Lofthus på email:
laoll@online.no eller SMS til
47611283.
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Returadresse: Bergen Veteranvogn Klubb, Postboks 929 Sentrum, 5808 Bergen - Org. nr.: 991 074 023
www.bvkn.no

God Jul
og
Godt Nyttår!
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