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Formannen har ordet 
Ja, hva skal jeg si? Alt står jo på vent nå. Heldigvis er 

ikke dette noe vi i styret har funnet på, uten at det gjør 

det noe bedre. Vi jobber med diverse saker men nå er 

det så mange hensyn å ta og så mange regler at det 

stopper det meste. Personlig synes jeg det er tragisk at 

vi ikke kan ha lygarmøter og pensjonisttreff, men i skri-

vende stund er det nesten umulig å gjennomføre og vi 

bør vel helst ikke ta den risikoen. Heldigvis har vi ikke 

hørt om noe Covid smitte som følge av våre arrange-

menter. 

Julebordet ble jo også avlyst, noe jeg sterkt beklager, men det var ikke mulig å få 

dette til på en tilfredsstillende måte, og det var vurdert da det var noenlunde 

åpent for arrangementer. Akkurat nå (17. november) hadde det bare vært å 

glemme helt. Og det ville nå kun vært dager igjen før det skulle vært avholdt. 

Noe positivt har det vært: Vi klarte å få til et medlemsmøte med tur til Hanøy-

tangen der vi besøkte Frydenbø Industri AS. Åge Eikeland, vårt varamedlem og 

ansatt hos Frydenbø, holdt en fin forelesning om firmaet og gjennomførte en flott 

omvisning. Dette var Bergenshistorie på det beste! Alle som ville ha fikk også et 

eksemplar av Frydenbø 100 års jubileumsbok. En bok jeg anbefaler folk å lese. 

Mye interessant i den. 

I vår hadde vi også en fin søndagstur til Herdla med godt frammøte. Været var 

strålende så vi koste oss med kaffe og mat ute på en fin plen. Som vanlig så vek-

ket bilene våre oppsikt, og det ble rene utstillingen borte ved parkeringsplassen. 

Geir Philips hadde stor dag, så det ble avsunget gebursdagssang. Til alles overras-

kelse så dukket Tore Hovland opp. Tore har vært mye syk så det var svært glede-

lig å se ham igjen. 

I oktober hadde vi også en tur til Rong i Øygarden. Denne gangen var ikke været 

helt på vår side, men det stilte 20 biler allikevel. Jeg tror det store oppmøtet viser 

behovet for aktiviteter. 

Jeg håper at vi snart kan komme i normale tilstander, for 

jeg må si at det savner jeg.  

Siden dette er årets siste blad så vil jeg også takke for 

året som har gått og ønske alle en God Jul og la oss håpe; 

et riktig Godt Nyttår! 

Hilsen Formannen 

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 

Da har du fått i hende det siste bladet i jubileumsåret, og jeg må si at jeg synes 

det ser ut til at det ble nok en bra utgave. Spesielt stolt er jeg av at redaktøren 

av USA Cars, Bjørn Kaspersen, har skrevet en liten artikkel til oss; Aidensfield 

modeller. Veldig hyggelig er det også at flere andre har bidratt med stoff, og 

akkurat det håper jeg på til neste nummer også. Med dagens situasjon der vi er 

stengt helt ned så skjer det jo ikke en dritt. Og da er det jo heller ingen aktivite-

ter å skrive om. Per og jeg får vel hive oss på veien og lage noe, men det trengs 

nok mer enn det for å fylle et blad, selv om de ikke skal være så tykke til neste 

år som de har vært i år. Vi fortsetter nok BVK historien i to blad til så der er det 

noen sider. 

Når våren endelig kommer så blir det nok noen kjøreturer og kanskje, kanskje, 

så får vi en vaksine mot Covid slik at vi ser en mer normal høst til neste år. Nå 

er det jo tiden for å jobbe i garasjene for å fikse eller forbedre noe på sin klassi-

ker. Personlig så må jeg oppunder dashbordet på min ‘66 Tbird. Må muligens 

ned med parkeringsbremssystemet. Har gjort det en gang før, og sa da at jeg 

håpet at jeg aldri måtte gjøre det igjen….. jada. Tror det må være den kompo-

nenten de først satte på bilen da de bygget den…. 

Vel, julen nærmer seg, og jeg, og helt sikkert resten av styret, håper at alle får 

en fredelig og frisk jul, og kanskje ikke minst, lov til å feire den sammen med de 

man vil. Følg også med på vår webside for status i klubben. Vi vil der legge ut 

når vi igjen kan ha åpne lygarmøter og annet. 

Så ha en riktig god lesning og God Jul og Godt Nyttår når de tider kommer, så 

kommer det nok et nytt blad i mars ca. 

Hilsen Lasse 

Innhold: 

Side 1: Forside 

Side 2: Formannen har ordet 

Side 3: Fra redaksjonen 

Side 4: Svar på en liten quiz 

Side 5: Annonsører 

Side 6: BVK rekvisitter 

Side 7: 17. mai 2020 

Side 11: Lygarmøte på Skansen Brandstasjon 

Side 14: BVK historien 2005 - 2010 

Side 26: Styrer i BVK 2005 - 2010 

Side 27: LMK info 

Side 28: Kari Ann Brandts Rolls Royce 20/25 

Side 31: Besøk hos Frydenbø Industri AS 

Side 34: 30 år ed Jaguar E-type 

Side 37: Coronasommer 

Side 41: Rolf mimrer om hydrofoilen 

Side 42: Rolf Andersens bestefar del 4 

Side 45: Ut på tur - aldri sur 

Side 47: Ta på deg treskorna og spring 

Side 51: LMK forsikring 

Side 52: Bakside 

På forsiden: 

En av de aktivitetene vi kunne gjøre i 
år var Lygarmøter utendørs. På en av 
de ble vi invitert av Brandteknisk Fore-
ning til omvisning på Skansen Brand-
stasjon. Ble noen fine motiver for 
fotografen der. 

Foto: Per Åge Hesjedal 

Julenisselogoen på fremsiden er laget 
av Carl Henrik Harbitz-Rasmussen 

 

Annonsepriser Magasinet Stabbesteinen: 

1/3 side 4 utgaver : kr. 6.000,- 
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Vårt medlem Monica Ohr sendte oss disse bildene og hadde spørsmål relatert til to av de. 

Gunnar Fiksdal responderte raskt og svarene står under her: 

Spørsmålet: Hvilken bil er dette? Bildet er tatt i Salhus ca 1924-29. Sjåføren er min morfar. 

Gunnar Fiksdal: O-400 er en Opel, registrert på Bergens Brandforsikringsselskap 

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

Gunnar Fiksdal: Vet ikke hvem alle er, men reg. nr. var på Thorleif Stensland. 

Svar på: En liten quiz? 
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Shells etanolfrie drivstoff V-Power Nitro+ med 98 oktan er populært blant mange bilentusiaster. Her er en oversikt 
over noen av stasjonene på Vestlandet som selger dette drivstoffet i dag: 

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

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

Nesten 180 000 biler i Norge kan ikke kjøres med etanol på tanken, ifølge AMCAR, og dette dreier seg om eldre biler 
som mange er svært glad i. For disse er Shell v-Power Nitro+ et godt alternativ. 
Vi har Shell V-Power Nitro+ med 98 Oktan forankret som en av bærebjelkene i vår strategi. Vi ønsker at så mange som 
mulig skal kunne finne dette produktet langs veien, og så langt det lar seg gjøre å beholde dette som et etanolfritt al-
ternativ fremover, sier Thomas Greet Danielsen, kategorisjef hos St1 Norge AS. 
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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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Tekst del 1: Lars Olav Lofthus 

 

a vi nærmet oss 17. mai i år 

så var vel samfunnet nede i 

en av de mørkeste dumper siden 

andre verdenskrig. Det meste var ned-

stengt og det var 

vel så vidt begynt 

på en liten åpning 

av restriksjoner. 

Vanlig 17. mai fei-

ring visste vi tidlig 

at det ikke ville bli. 

17. mai komiteen 

og Bergen Kommu-

ne hev seg rundt 

og fant ut at det 

var en mulighet til 

litt feiring, nemlig 

ved å lage en TV 

sending der man gjorde mange av 17. 

mai tradisjonene, bare uten publikum, 

men da overført på TV. I tillegg fant 

man ut at det skulle kjøres bydelsko-

lonner til forskjellige deler av stor-

Bergen. 

BVK ble raskt forespurt om å kunne 

stille biler til det sentrale arrangemen-

tet i sentrum, dvs. på Koengen, der 

man skulle kjøre en prosesjon sam-

men med andre kjøretøyer. Vi hadde 

med 5 kjøretøy der. 

Bydelskolonnene inneholdt stort sett 

ca 2-3 veterankjøretøy som sammen 

med lastebiler som scene for musikk-

korps, nødetatene og busser for trans-

port av korpsene kjørte i forskjellige 

himmelretninger. 

BVK er representert i 17. Mai komi-

teen ved Carl August Harbitz-

Rasmussen og i år var vi altså med og 

kjørte i mindre kolonner ute i bydele-

ne. Det ble ett opptog på formiddagen 

og ett på ettermiddagen.  

Her er oversikten fra 17. mai komi-

teen og artikler fra tre av kolonnene: 

17. mai 

2020 

D 

17. Mai 2020 

Rute 1 Sentrum- Åsane Vest- Skutevikstorget 

 
 

 

Rute 2. Åsane senter- Arna – Rolland 

 

Navn Bilnr Kl slett for deltagelse 

Kjell Toklum SN 88790 10-16.30 

Reidar Gravdal S-224 10 

Lars Hille O-333 16.30 

Navn Bilnr Kl slett for deltagelse 

Torstein Haukeland B-8101 9.30 

Tor Martin Haugen H-1883 9.30-16.30 

Karsten Hjortland R-1521 9.30 

Olav Urdal R-3008 9.30 

Gunnar Haukeland R-2373 9.30 

Biler til sentrumskolonnen: Mercedes: Arve Moen, 

Chevrolet: Richard A. Riim og Kongebilen. 

Foto: Per Åge Hesjedal 

Sentrum: Mustang: Per Åge Hesjedal, Volvo: Åge 

Eikeland, T-Ford: Edgar Liseth 
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Rute 3 Fyllingsdalen – Frøyabanen 

 
 

Rute 4 Bergen Vest- Frøyabanen 

 

Navn Bilnr Kl slett for deltagelse 

Martin Aanonsen E-1010 10.00 

Robert Knutsen SR 34229 10.00 

Gunnar Fiksdal O-136 16.30 

Rune Prestegard T-20979 16.30 

Navn Bilnr Kl slett for deltagelse 

Gunnar Hansen I-1310 10.00 

Lars Olav Lofthus BT 56879 10.00 

Tor Erik Blytt 13-26-57 10.00 

Rolf Andersen B-34399 16.30 

Fred Johannesen O-889 16.30 

Rute 4 Bergen Vest- Frøyabanen 

Om det var forandringer i forhold til listene så be-

klager vi det, da jeg kun kan forholde meg til den 

kolonnen jeg kjørte i. Der var det en forandring, og 

det var vel at Martin Aanonsen meldte avbud, slik 

at Gunnar Hansen kjørte for Fyllingsdalen kl. 10:00 i 

stedet. 

Jeg og min kone stilte opp med vår Thunderbird 

1986 modell, da 1966 modellen fortsatt var halvan-

nen måned unna ferdigstilling. Vi kjørte kolonne 4., 

Bergen Vest med start på Frøyabanen rett opp for-

bi Melkeplassen. Der skulle også kolonnen for Fyl-

lingsdalen starte, så vi var 4 biler fra BVK der. Ber-

gen Vest var da vi med Ford Thunderbird 1986 og 

Thor Erik Blytt med Arild Nilssen sin da ny-

innhandlede Opel Rekord 1961.  

Litt over kl 11 dro kolonnene i gang, og vi kjørte ut 

etter lastebiler og busser og hadde også flere bak 

oss.  

Vi var rimelig spente på hva dette kom til å bli, og 

om det ble noen festfølelse. Første stopp var ved 

Damsgård skole. Og samtidig kom da første regnby-

ge, men det stoppet ikke musikantene fra musikk-

korpset. Og sannelig kom det folk og hørte på også. 

Etter dette kjørte vi utover mot Laksevågneset og 

så inn Lyngbøveien der det ble en stopp som jeg 

ikke helt vet hva var, men jeg tror vi hentet flere 

korpsmusikere. Så bar det av gårde til Bjørndalssko-

gen. Gjennom lyskryss der det ble rødt lys selvsagt, 

men de aller fleste andre trafikanter skjønte at her 

kom det en offisiell kolonne så de stoppet og lot 

den i helhet passere…. Selvsagt fantes det unn-

tak….. noen har bare ikke antennene ute og kan 

oppfatte annet enn sin egen trangsynte verden. 

Men det gikk stort sett bra. 

Bjørndalsskogen ble ett av høydepunktene. Her var 

det mye folk ute og det ble spilt og sunget fra laste-

bilsplanene og det ble delt ut gratis is fra kolonnen. 

Veldig gøy!  

Videre bar det til Hetlevikåsen der det var litt mind-

re oppmøte. Man hadde tydeligvis ikke fått med 

seg helt hva som skjedde, men det kom litt men-

nesker etter hvert og stemningen var god her også. 

Turen gikk så til siste mål: Skålevik. Litt før kl 13 

stoppet hele kolonnen i veien rett bak Rema og 

Adams Auto. Nå ble det rigget med orkester og 

sang og gjort klart for den store avsyngingen av tre 

vers av «Ja, vi elsker»! Og nå skal jeg hilse og si at 

det kom folk. Det var ganske så fullt på veisiden da 

kl var 13 og det ble sunget hjertelig av full hals, og 

alle holdt avstand til de man ikke kjente eller hadde 

Kolonne Vest morgen: T-Bird: L. O. Lofthus, Opel: A. Nilssen/T. Blytt, MB 

190: Robert Knutsen, MB SLC: Gunnar Hansen 

Endestoppet i Skålevik. Like før «Ja vi elsker» synges. 



9 

 

Rute 5. Søndre Bydel, Dreggsalmenning

 
 

Rute 6 Fana bystrøk, Lagunen 

 
 

Rute 7 Ytrebygda, Lagunen 

 

Navn Bilnr Kl slett for deltagelse 

Edmund Bolstad S-5126 10.00 

Arild Meland 34-74-48 10.00 

Truls Olsen O-11 16.30 

Helge Olsen X-837 16.30 

Navn Bilnr Kl slett for deltagelse 

Kari Ann Brandt R-2025 10.00 

Severin Hestetun VC-24500 10.00 

Sigve Carlsen R-6650 16.30 

Synne Stormoen XV21074 16.30 

Navn Bilnr Kl slett for deltagelse 

Kjartan Meyer ZZ13649 10-16.30 

Helge Stormoen H-9868 10-16.30 

Synne Stormoen XV21074 10.00 

daglig omgang med. Vår bydelskolonne endte 

der og vi kjørte hjem i ganske så høytidsstemt 

humør. Dette var faktisk en ganske så fin opp-

levelse og vi var nok flere som tenkte at dette 

kunne jo vært gjentatt til tross for sentrums-

prosesjoner i et normalår. Nå skal ikke jeg gi 

meg ut på noen tanker om det, men heller 

avslutningsvis også si at under hele kjøreturen 

så var det veldig hyggelig med alle som stod 

langs veiene og vinket til oss. Vi vinket og tutet 

igjen. Fløyten på min «lavmils bil» har garan-

tert aldri blitt brukt så mye før!  

Jeg håper at de andre bydelskolonnene også 

hadde det hyggelig og at det gjorde 17. mai 

2020 betydelig hyggeligere enn det så ut til at 

det skulle bli da vi var i mars måned. Og, ikke 

for å være pessimist, men med utviklingen av 

smitte nå (september) så spørs det om vi bare 

må belage oss på liknende til neste år. Da må 

vi bare trå til igjen og gjøre det beste ut av det. 

 

Rute 6 Fana bystrøk, Lagunen 

Tekst og foto: Herman Brandt 

Vi møtte opp på Lagunen sammen med en 

annen bil fra BVK. Der stilte vi opp med brann-

biler, en lastebil for orkesteret og buss for 

medfølgende kor. Turen gikk mot Skjold med 

første stopp i Sæterveien. Orkesteret spilte og 

koret sang. Kortesjen fortsatte mot Osveien og 

vi tok av mot Øvsttun. Stopp ved Øvsttunhei-

men med sang og musikk. Der kom det en 

kraftig regnbyge, så vi måtte vente litt for at 

ikke musikantene skulle bli helt gjennomvåte. 

Neste stopp var i Elvenesveien med sang og musikk. Deretter gikk turen over 

Sædalen med stopp og fortsatte til Paradis. Siste stopp var på Nesttun og her 

var en del mennesker møtt opp. Det må også nevnes at det var forbausende 

mange langs ruten, og det var hyggelig for alle som deltok. Det ville vært litt 

stusselig å kjøre gjennom folketomme veier. 

Søndre bydel: Rolls Royce; Kari Ann Brandt, Fiat: Severin Hestetun 
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Rute 1 Sentrum- Åsane Vest- Skutevikstorget 

Tekst: Kjell Toklum. Foto: Bergensavisen 

 
Som vi alle vet ble det ikke normal 17. mai feiring i år med prosesjon og deltagelse av BVK med biler i toget. Men kommunen had-
de et godt bevart ess i ermet, det skulle kjøres miniprosesjoner med noen få kjøretøyer og underholdning ut i bydelene med stans 
på utvalgte institusjoner. BVK var forespurt om vi kunne stille med 2 biler i hver kolonne og Lars Hille og jeg var deltagere i en ko-
lonne som besto av en ledebil, en brannbil, en lastebil og en buss med musikanter. Etter litt frem og tilbake om hvor vi skulle star-
te fra, Skuteviken eller Bontelabo, kom vi oss avgårede fra Skuteviken med bilene pent pyntet med norske flagg og grønt. Kolon-
nen vår gikk nordover, rundt Eidsvågsneset, Tertnes, Morvik, Toppe, Prestestien og Salhusvegen. Vi hadde medlemmer av 17. mai 
komiteen med som passasjerer og hver gang vi møtte barn langs veien ble det stans og utdeling av en is til de små, noe som var 
veldig populært. Ved flere gamlehjem og institusjoner ble det underholdning utenfor av kor og musikkorpset vi hadde med oss. 
Dessverre var det et par sykehjem som ikke var like begeistret, betjeningen likte ikke at vi forstyrret roen! Vel, dem om det, inn-
slaget ble tydelig satt pris på langs ruten og det ga også oss deltagere litt at vi kunne glede folk på denne måten på en spesiell dag 
som Norges nasjonaldag. 

Bergen Vest ettermiddag: 

Mercedes 1: Rolf Andersen 

Mercedes 2: Fred Atle Johannessen 

Foto: Rolf Andersen 
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Tekst: 

Lars Olav Lofthus 

Foto: 

Per Åge Hesjedal 

Nå ble dette nesten som et medlemsmøte istedenfor Lygarmø-

te, og det var egentlig veldig kjekt. Tirsdag 16. juni ble vi invitert 

av Brandhistorisk Forening til å komme på omvisning på Skan-

sen Brandstasjon. Pga litt begrensede parkeringsmuligheter så 

måtte vi møte opp først på parkeringen ved BTM slik at vi kunne 

fordele oss på en del kjøretøy for kjøringen til Skansen. Nå kom 

det faktisk langt færre enn vi hadde trodd så de fleste kunne 

bare kjøre opp selv. Personlig lot jeg min ’86 modell stå igjen på 

BTM og tok haik med fotograf Per sin flotte 1965 Mustang. 

Vi passet på å kjøre over Bryggen mens vi ennå hadde lov til 

det. Nå får ikke publikum i Bergen se mer klassiske biler kjøre 

over Bryggen i sommer…. Og så lurer man på hvorfor folk ikke 

vil til sentrum…ja, ja, nok om det. 

Vi ankom Skansen i nydelig solskinn og fikk parkere på det bre-

de fortauet der og på plasser rundt brannstasjonen. Og jammen 

så det ut til at vanlige folk likte det de så! Hører dere politike-

re!!! Nei, de leser vel ikke dette bladet. Uansett. Det var en fin 

varm dag, og vi ble veldig glade da Brandhistorisk Forening stilte 

med deilig kald iskrem til oss. Ildsjel Øyvind Konglevoll stilte seg 

opp på en benk og informerte litt om Skansen Brandstasjon og 

hvorfor den ble oppført. Årsaken var selvsagt at man ville ha 

oversikt over byen for å raskt kunne slå ned på branntilløp. 

Lygarmøte på  

Skansen 

Brandstasjon 
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Dette var jo en tid uten slike varslingssys-

tem som man har i våre dager, og ikke 

minst ungdommer: Ingen hadde mobilte-

lefoner!  

Derfor var det vakter i tårnet 24/7 for å 

raskt kunne varsle Hovedbrandstasjonen. 

Det var nemlig ikke Skansen som rykket ut 

ved brann i sentrum. Derimot skulle de da 

rykke til Hovedstasjonen og bemanne den 

når det mannskapet var ute på slukking. 

Dette skjedde bl.a. under den store bran-

nen i 1916. De hadde da ansvaret for å ta 

tilløp utenfor der hovedbrannen var, og 

klarte å stoppe noen tilløp utenfor, som 

uten å bli stoppet nok hadde gjort kata-

strofen enda større. 

Ettersom teknologien kom på banen og 

utstyret ble mer moderne så ville mange 

legge ned Skansen, men de holdt stand 

ganske lenge, og det litt morsomme var at 

ved brann i Fyllingsdalen skulle dette 

mannskapet rykke ut. Ikke helt logisk, 

men det var en måte å opprettholde be-

manningen på. 

Etter info ute fikk vi mer info og omvis-

ning inne, og de som orket kunne ta turen 

opp i tårnet. Det var flott utsikt der oppe 

fra. 

Så ble vi spandert på vafler og kaffe ned i 

Øyvin Konglevoll ønsker velkommen og spander en veldig kjær-

kommen is på folket. 

Inne fikk vi vafler og kaffe. Der var det godt og svalt denne 

varme dagen. 
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garasjen og fikk servert flere historier om 

hvordan det var å være personell på Skan-

sen Brandstasjon.  

En kjempeflott og interessant kveld. Vi 

takker Brandhistorisk Forening for at vi 

fikk komme! 

Har ikke skrevet så mye billedtekster her. Regner med at disse 

bildene taler for seg selv. 
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BVK-historien etter starten i 1980 
Del 3: 2005 - 2010 

Satt sammen av Lars Olav Lofthus fra Rundskriv, Stabbesteinen og årsberetninger. 

Foto: Forskjellige BVK medlemmer. 

Den våkne leser fikk gjerne med seg at jeg 

skrev i forrige nummer at den siste delen 

av BVK historien kunne man selv gå igjen-

nom ved å lese alle Rundskriv og Stabbes-

teinen som ligger på vår webside. Person-

lig trodde jeg at min harelabb gjennom-

gang av historien kanskje ikke var det helt 

store. Harelabb? Ja, for det er en voldsom 

mengde med stoff og aktiviteter denne 

klubben har vært igjennom i løpet av 40 

år. Men, så har det seg slik at redaktøren 

er svak for ros, så da det på styremøte ble 

ytret ønske om at man fikk et resymé 

også fra siste del så ble det til at jeg gikk i 

gang igjen. Men, jeg merket fort at disse 

årene er det mye vanskeligere for meg å 

lage kort referat fra, da jeg har vært mye 

mer engasjert selv i disse årene. Så jeg 

innså ganske fort at jeg måtte ta årsberet-

ningene til hjelp samt at det ville bli alt for 

langt med 15 år gjengitt slik. Derfor så blir 

det nå årene 2005-2010. Så får det heller 

bli to ganger til med historie i 2021. 

Kanskje vi til slutt burde samle det i et 

eget skriv og redigere med bilder som et 

eget BVK historie hefte. En fare med den-

ne nyere historien er at det nok er flere 

som husker den, så jeg kan lett tabbe meg 

ut med å utelate noe som noen mener 

burde ha vært med. Men da kan dere 

sende leserbrev….. 

2005: 

Året åpnet med medlemsmøte hos den 

tradisjonsrike bedriften Alfr. Hartveit AS. 

Vi kan lese at det møtte opp hele 75 per-

soner til omvisning. Hartveit hadde akku-

rat gått gjennom eierendringer og vårt 

BVK medlem Morten Gjesdahl represen-

terte de nye eierne. Bedriften er fortsatt 

oppe og går, så noe riktig må ha blitt 

gjort. 

Dette året, eller egentlig i desember 2004, 

åpnet noe som de fleste «hardcore» BVK 

medlemmer i dag kjenner godt til. Det ble 

forsiktig annonsert i Rundskriv nr. 2 som 

at klubbrommet på BTM er nå åpent tirs-

dager fra kl 19-21. I dette hersens uåret 

så er jo dette blitt redningsplanken vår, og 

ja, det er «Lygarmøtene» som forsiktig ble 

startet opp da. Etter hvert ble det så mye 

folk at vi måtte flytte til kaféen ved BTM. 

Generalforsamlingen ble avholdt ved BTM 

8. februar med 44 medlemmer tilstede. 

Altså færre som var interesserte i klub-

bens fremtid enn å høre om Alfr. Hartveit 

AS….. 

Nåvel, Ymer Sletten ble gjenvalgt som 

formann, og ellers mye kjente navn i sty-

ret. Det er vel slik at det er en indre krets 

som frekventerer styret i de siste 15 år. 

Det er ikke helt bra….. Opplisting av styrer 

følger lenger ute i bladet. 

Medlemsmøtet etterpå hadde interessant 

tema: Jack Tveter fra Eight AmCar Club 

holdt presentasjon. Klubben er en slags 

«moderorganisasjon» for utdødde ameri-

kanske bilmerker som f.eks. DeSoto, Pack-

ard, Studebaker osv. 

Dette året var også et jubileumsår for 

BVK. 23. april 2005 var klubben 25 år, og 

det ble feiret med en samling på Festplas-

sen som akkurat var nyoppusset til slik 

den er nå. Jeg husker selv at det var veldig 

strengt angående oljesøl så vi måtte ha 

med all slags remedier for å vaske bort 

evnt. søl. Det ble en flott dag med full sol 

og mange interesserte som kom og kikket 

på kjøretøyene våre. Vi hadde laget en 

presentasjon bestående av biler tilhøren-

de, mener det var fem personer, som 

hadde vært med siden tidlig i klubbens 

historie. Dagen ble avsluttet med kjøretur 

til Salhus og der vi fikk omvisning og mid-

dag på Trikotasjemuseet. 

Tidlig i mai var det både Ekebergtur og 

Vårmønstring. På Vårmønstringen var det 

ca 70 kjøretøy fra BVK til tross for et hel-

ler labert vær. 

17. mai deltok vi i prosesjonen i Bergen 

sentrum, der temaet var 100 års utvikling 

av bilen. Vi hadde Ola Borges 1905 Cadil-

lac (100 år gammel altså) med formann 

Ymer Sletten og hans kone Vigdis i setet. 

Cadillacen var litt vanskelig å kjøre så vi 

hadde den på tilhenger og ekvipasjen ble 

da trukket av en 2005 modell. Vi hadde 

også 4 andre biler med i varierende år-

gang. Et bra «stunt» får man si. 

Året 2005 hadde mange store arrange-

ment for BVK, og 2. juli var vi invitert ned 

under jorden til åpningen av Klostergara-

BVK 25-års jubileum på ny Festplass 
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sjen. Det var flere bilklubber og firma som 

var invitert og vi fikk hver vår etasje til å 

lage en liten utstilling. Vi var 8 biler som 

parkerte fint og vi rigget oss til på vanlig 

vis med stoler og bord og medbragt kaffe 

osv. Vi hadde også store BVK flagg på 

plass. Senere fikk vi delta på offisiell åp-

ning med kanapéer og vin/brus samt un-

derholdning med konsert og skuespill 

med Helge Jordal bl.a. Åpning for publi-

kum ble det kl 13. med rene 17. mai toget 

gjennom hallene, anført av Sporveiens 

musikkorps. En flott opplevelse. 

Så kommer arrangementene tett som 

hagl. Akkurat som det bør i et jubileums-

år. Vi hadde ikke noe Koronadritt i 2005. 

3-7. august hadde vi stor deltakelse i 

Nordsteam 2005. BVK rigget til sin stand 

ved skur 10 torsdag (04.08.05) ettermid-

dag med Richard Riim som primus motor. 

Det ble en fin stand med fokus på det vi 

driver med og det som hører til. Vi fikk 

låne en bod på hjul som vi rigget til med 

skilt etc og 2 veteranbensinpumper med 

kuppel og annet bensinstasjon utstyr som 

til sammen skapte en veteranbensinsta-

sjon der vi parkerte bilene våre og med-

lemmene samlet seg utenfor til nytrekt 

kaffe og vafler. Vi spilte opp til dans med 

sveivegrammofon og Kurer med platespil-

ler og imponerte publikum som lot seg 

rive med i dansen. Jonny Sætre viste frem 

utallige modeller det gikk an å spille på til 

stor begeistring for både liten og stor. 

Mange ble våte i øyekroken der de mim-

ret tilbake til den gang de eide en slik en. 

Men det aller største for oss den gangen 

var nok kjøretøyparaden. Sitat: «Lørdag kl 

12.00 var det klart for den store kjøretøy-

paraden. Bryggen og deler av sentrum var 

stengt for gjennomgangstrafikk og nær-

mere femtitusen sto langs ruten kjøretøy-

paraden fulgte og det ble en fantastisk 

opplevelse for de som deltok. Langs hele 

ruten ble det fotografert og kommentert 

og det var enda større begeistring enn 

17.mai. Dette var virkelig noe publikum 

satte pris på, og de gamle dampene kom 

nesten helt i skyggen av kjøretøyene». Jeg 

husker også at det faktisk var førsteside 

oppslag i BT…. Veldig gøy! 

9. august var det Grillparty hos Kari Ann 

og Herman Brandt. Ikke mindre en 16 

biler og 45 personer! 

13. august var det så Vestlandstreff i regi 

av BVK. Passende nok i jubileumsåret. 

Løpet begynte på Ulven i Os der 85 flotte 

doninger stilte til start. Lunsj var det i kan-

tinen til Arna Bruk (den gang eid av for-

mann Ymer Sletten). Så gikk løypen over 

Rødland og ut til Steinestø for oppgavelø-

sing. Derfra via Salhus og inn til Eidsvåg og 

så fikk vi takket være velvilje både hos 

Politi og kommune gjøre noe veldig få har 

gjort: Alle deltakerne fikk kjøre over Mun-

kebotn! På toppen hadde vi rigget med 

fotograf så vi fikk noen unike bilder av 

hver bil. Løpet avsluttet så i Sandviken på 

parkeringen til Underoffiserskolen.  

Også løpsfesten gikk i storslåtte omgivel-

ser dette året, da den ble arrangert på 

Fløyrestauranten. Vi tok Fløybanen opp 

og været var nydelig og ja…….. ren og 

skjær nasjonalromanse. 

Men var det slutt på aktivite-

tene? Å neida. 

4. september var det aktivi-

tetsdag på BTM. Kjartan 

Meyer stilte bl. a. i en gammel 

politiuniform og tok seg av 

barna med å utstede sertifikat 

til barna når de hadde kjørt i 

en liten elektrisk bil. Kaffe og 

vafler selvsagt og veterantrik-

ken gikk. Hvor mye tror du vi fikk inn i 

penger den dagen? Kr. 11.000,- Dagens 

åpninger bringer vel kr. 500,- dvs. nå er 

det vel aldri åpent. 

20. september var det medlemsmøte. Det 

ble et kombinert inne og ute møte der vi 

til slutt ble ca 50 personer. Vi fikk nemlig 

besøk av KNM Hitra. Båten la til nede ved 

”Mjellemen” og veteranbuss fraktet med-

lemmene ned til båten i puljer. Møtet 

startet med at skipssjef Gunnar Larsen og 

maskinsjef Johan Alden  fortalte historien 

om ”Hitra” fra båten kom til Norge 

17.11.43. Etter foredraget ble vi fraktet i 

puljer ned til båten der vi fikk en interes-

sant omvisning gjennom hele båten før vi 

returnerte til BTM og pratet litt og drakk 

opp resten av kaffen mens neste pulje fikk 

omvisning. 

Julemøte i kafeen ved BTM 13. desember 

og julebord var det 16. desember. Jule-

bordet var på Kommandantboligen i Grav-

dal. Her deltok det 69 personer! Solid 

antall i de tider.  

2006 

Januar startet med medlemsmøte om 

modellbiler og medlemmene hadde på 

forhånd blitt oppfordret til å ta med seg 

en eller to eksemplarer. Det ble en skikke-

lig «lekekveld» med 58 medlemmer tilste-

de. 

I januar rundskrivet kan man også lese at 

en av våre nyere medlemmer, Gunnar 

Fiksdal, holder på å restaurere en Ford 

Thunderbird Convertible 1965. Det tok 

noen år Gunnar, men så ble den flott til 

slutt da. Men,….. du ville ikke ha den baby 

blue altså?   Det var det bildet viste i 

rundskrivet. 

Morsomt også å se bare en ramme i gara-

sjen til Richard A. Riim. Det var hans 1925 

modell Chevrolet som vi nå kjenner godt. 

Og for meg personlig så var det bilde av 

meg, Tore Hovland og Vibecke Sletten på 

Nygårdstangen med to nedstøvede Thun-

derbirder nettopp tatt ut av konteineren. 

Datoen var 02.02.2006. Jeg fikk hjem min 

1966 Convertible og Vibecke fikk sin turki-

se 1955 modell (solgt videre nå). 

Generalforsamlingen ble avholdt 14. fe-

bruar i kafeen på BTM. Ny formann denne 

gang ble jaggu meg! Ja, altså artikkelfor-

fatteren og redaktøren Lars Olav Lofthus. 

Ser av resten av styrenavnene at det var 

gode folk som var med, så jeg hadde nok 

gode medhjelpere. Se egen opplisting. 
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Ryktet i mars utgaven sa at Thor Stigen 

hadde kjøpt seg en 1936 Ford. Den var jo 

til og med høyre styrt. Thor solgte denne 

for noen år siden da han var på jakt etter 

en «liten» Lincoln Mark V. 

I april var vi ute og kjørte trikk på med-

lemsmøtet, og vi trodde vel alle at vi snart 

skulle kjøre trikk helt til Engen…… det gikk 

ikke helt slik, men det er håp om ikke så 

lenge nå. 

Det ble også presentert noe som het By-

banen….som mange var skeptisk til….. 

Ikke så mye som har forandret seg der 

altså….. 

I april 2006 var det også en av de tradisjo-

nelle englandstu-

rene som dess-

verre tok slutt da 

Englandsbåten 

sluttet å gå. Dette 

ble som Påsketur 

for deltakerne. 

Det er mange 

uforglemmelige 

bilder fra den 

turen i september 

rundskrivet i 

2006. Og en flott 

beskrivelse fra 

konen til Johnny 

Sætre, til og med 

som verseform. 

Anbefalt lesning. 

Det første utemø-

te jeg var ansvar-

lig for var tur til 

Telavåg og Nordsjøfartsmuseet. Husker 

det var interessant og hyggelig. Jeg husker 

også at min nyimporterte Thunderbird 

ikke var helt klar på den turen…..måtte 

kjøre Corolla…. Fikk mange «morsomme» 

kommentarer om «kommende klassiker» 

osv…. he he…bare gøy. Men Nordsjøfarts-

museet hadde vel tålt et besøk igjen…. 

Når Corona greiene en eller annen gang 

er over. 

I mai rundskrivet ser jeg til slutt at jeg 

faktisk innførte noe nytt som siden er blitt 

en fast sak i hvert eneste rundskriv og 

Stabbesteinen fra den tid: Formannen har 

ordet! Før den tid var det kun sekretæren 

som skrev noen personlige ord i rundskri-

vet. Jeg husker at jeg tenkte at i både Ford 

M Klubben og i Amcar, der jeg var, og er 

ennå, medlem, så var det alltid slike spal-

ter. Heldigvis har etterfølgende formenn 

fortsatt tradisjonen. 

BVK hadde ansvar for åpning ved BTM 

søndag 14. mai, der man bl.a. kunne få 

besiktiget sitt kjøretøy til forsikring. Noe 

som nok trakk en del medlemmer til ste-

det. 

17. mai hadde vi 5 kjøretøy med og te-

maet var: Damer med veteranbil. Sekret-

ærens (Sissel Romslo) Opel sviktet så hun 

kjørte daværende mann sin Pontiac 1941. 

De andre var Kari Ann Brandt med sin 

Rolls Royce 1934 (ref artikkel i dette blad), 

Bente Sørheim med sin Opel Kapitän, Vig-

dis Sletten med sin Mercedes-Benz SL 

1969 og Siri Solheim med Jaguar 1962. 

Jaguaren ble overopphetet allerede før 

prosesjonen så det ble 4 kjøretøy som 

deltok. Stuntet kom i alle fall i avisen. 

Publikum satte pris på det innslaget. 

Allerede 19 – 21. mai var en liten konting-

ent på Vestlandstreff i Stavanger. Det var 

min debut i klubbsammenheng med 

Thunderbirden. Jeg husker faktisk at 

vannpumpen røk så vannet fosset av den 

onsdagen før vi skulle dra fredag. Lykken 

var at jeg hadde en ny klar på hyllen. Tok 

meg fri torsdag og skrudde hele dagen. 

Var ikke lite som måtte demonteres. Men 

fikk den ferdig og fredag morgen dro vi! 

Husker det ble et fint treff…… men… når 

middagen var over på lørdagen, så var vi 

fra Bergen omtrent alene. Alle forsvant….. 

Litt pussig. 

Mai hadde mer: Vårmønstring 25. mai: 80 

kjøretøy og stort sett bra vær. Legger 

merke til at artikkelen i rundskrivet bl.a. 

har bilde av Kjell Rød sin nyinnkjøpte Ford 

coupe 1931. Kjell gikk jo bort for et par år 

siden så meningsløst og altfor tidlig. En 

man virkelig savner 

med sitt positive 

vesen. 

Juni bød på tradi-

sjonelt grillparty 

hos Brandts! 40 

personer sloss om 

parkeringsplass og 

plass på grillen… 

Neida, ingen slås-

sing. Alt gikk for seg 

i fine hyggelige for-

mer og det ble selv-

følgelig salutt med 

kanonen til Herman 

ut på kvelden.  

I juni var også 12 

BVK’ere på Vossa 

Rudl’n. 139 biler 

deltok. Store greier 

alt den gang. Leser at de som vanlig had-

de et meget godt vær og et innholdsrikt 

løp. 

Et annet løp som var på besøk hos oss var 

Hansaløpet. Det var 48 biler fra 1911 til 

1940. Noen BVK’ere var med løpet videre, 

og det møtte så Vossa Rudl’n på Stalheim. 

BVK hadde ansvaret for vakthold under 

parkeringen i Bergen. 

Også i juni kjørte 3 biler fra BVK en utflukt 

med beboere fra Elvebakken bofellesskap. 

Dette ble gjort i felleskap av Per Fiksdal og 

Tore Lystrup. To som også er gått bort. 

Kommer tilbake til det når det skjer i BVK 

Klare for 17. mai prosesjon med damer bak rattet. Gutta måtte gå og bære fane! 
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historien. 

15. august var det en av de første turene 

til Anton Drønen i Samnanger. Anton had-

de nesten en bønn om dårlig vær så det 

ikke skulle komme så mange….men du 

vet…. Her snakker vi om BVK. 25 biler 

kom! Og det var svært dårlig vær! Allike-

vel klarte Anton å få vist oss bilsamlingen 

sin og tok oss med hjem til boligen sin der 

konen hans, Siri, hadde laget vafler og 

kaffe. BVK hadde heldigvis med tebrød 

også. Dette var en tid før Anton kjøpte 

Frøland barneskule og laget sitt kulturhis-

toriske senter. 

Vi kan også lese at Geir Philips solgte sin 

fantastisk restaurerte Jaguar E-type til 

Herman Friele jr. Dette resulterte sporen 

straks i en tur over dammen for å hente 

hjem et rustbrunt skall av samme type bil. 

Som vi vet: Noen år senere var vel den 

enda flottere enn den første. 

2. september var det nok en aktivitetsdag 

i BVK regi ved BTM. Vi kan lese at det var 

over 200 personer innom portene!!!! Noe 

gjorde vi riktig den gangen. Og svaret ser 

vi nok i rundskrivet: BVK hadde dagen før 

promotert dette på Olav V’s Plass. Det ble 

stilt ut biler og delt ut løpesedler. Slikt gir 

resultat. Enkelt og greit. 

9. september var det Modalstur. En tradi-

sjon som forsvant noen år senere. Det var 

en hyggelig tur som startet tidlig om mor-

genen på Bradbenken der vi vinket farvel 

til fjordabåtene som skulle gå til Mo sen-

trum. Man tok gjerne en frokost på Hotel 

Orion, og så kjørte man inn til Mostrau-

men for å vente på at båtene skulle passe-

rer. Deretter gikk turen inn til Mo der det 

var reservert plasser i sentrum til veteran-

bilene. 

Oktobermøtet foregikk på Arna Bruk i 

kantinen der. Det var filmaften og det var 

faktisk mulig å kjøre gammelbil denne 

kvelden. En storhet innen BVK, Roar Sel-

tun takket av som besiktningsmann for 

BVK og fikk en fin plakett av formannen. 

November møtet tok seg av polering, og i 

desember var det den etter hvert tradisjo-

nelle kosekvelden med julebrød og varm 

sjokolade m.v.  

Så sent som 16.12. hadde vi julebordet i 

Kommandantboligen. 77 personer deltok 

denne hyggelige kvelden. 

2007 – red.komm.: Heretter har jeg gjort 

det litt lettere for meg selv og kopiert års-

beretningene, men med litt omskrivinger 

og kommentarer. 

Januar: 

9. januar: Over 60 medlemmer knekte seg 

sammen rundt bordene for å få med seg 

Tom Nordlies foredrag om kongebilene. 

Passet bra med tanke på utstillingen vår 

senere på året. 

 Februar 2007: 

13. februar: Det møtte 55 medlemmer på 

Generalforsamlingen i BVK. Formann ble 

også denne gang Lars Olav Lofthus, altså 

eders redaktør. 

Kanskje viktig å merke seg: Det var kom-

met inn et forslag fra Revisor Jonny Sætre 

om at BVK’s Generalforsamling burde 

flyttes til mars måned pga. regnskapet. 

Formann Lars Olav Lofthus redegjorde for 

forslaget men det kunne ikke behandles 

pga BVKs vedtekter. Forslaget måtte da 

vært BVK styret i hende før 30.11.06. Det 

ble da planlagt en ekstraordinær General-

forsamling for å ordne opp i vedtektene. 

Så her var altså grunnen til at vi nå har GF 

i mars måned. 

Etter Generalforsamlingen var det med-

lemsmøte: 

Helge Møller fra Reiseliv Hardangerfjord 

hadde et interessant foredrag om Hard-

anger. Vi fikk kjennskap til hva vi kan finne 

av interessante steder å besøke i de 7 

kommunene som danner Hardanger. 

 Mars: 

13. mars: Det ble nok et fint oppmøte. 55 

medlemmer benket seg rundt bordene 

for å høre om forsikringsordninger. Fra 

Tennant møtte Erik L Nilssen og Tom Græ-

ger fra LMK. 

April: 

10. april: Medlemsmøte der over 50 

BVK`ere møtte for å få med seg foredrag 

av BT fotograf Knut Strand, som hadde 

dypdykket i negativarkivet til BT. 

Siste helgen i april: Ulvenmarkedet v/Os 

Skysslag. 

30 april var det slutt på verkstedet til Ha-

rald Rafsol på Kronstad og lokalene var 

ryddet, og 51 års virke med biler, også av 

nyere dato ble avsluttet. De 2 siste bilene 

som var inne til sjekk var Harald sin (ikke 

Rafsol) men han som bor i slutten av Karl 

Johansgt. i Oslo reg. nr O-1 og Per Fiksdal 

sin Ford F-1936. Per Fiksdal overtok jo 

senere O-1 som ble til O-11 med klausul 

at den skulle overføres til BVK når han 

ikke lenger kunne kjøre bil. Så O-11 er i 

dag i BVK’s eie og utstilt på BTM. 

 Mai: 

Fredag 04.05.07 kl.21.00 startet den alltid 

serviceinnstilte og våkne sjåfør Richard A. 

Riim opp turbussen i Bergen og plukket 

opp 26 BVK medlemmer langs veien til 

Arna. 

Deretter bar turen over fjellet med de 

nødvendige innlagte pauser underveis. 

Stemningen i bussen var som vanlig god. 

De som hadde håp om å få sove på turen 

kunne bare glemme det, for vitsene og 

latterbølgene ljomet ustanselig gjennom 

bussen. 

Målet var Ekeberg markedet. 

 Søndag 13.05.07 var alt klart til det store 

vårsleppet her vest, Vårmønstringen på 

Lagunen. Dagen fremkom med strålende 

sol fra skyfri himmel. Plassene begynte å 

fylles opp fra allerede før kl 09.00. BVK 

talte over 80 biler om man regner med 

alle som meldte sin ankomst. 

 17. mai (Kristi Himmelfarts dag) deltok vi 

i prosesjonen med 5 biler derav to yrkes-

biler. Etterpå ble det tur på Veteranstasjo-

nen for pølser, spekemat, brus, kaffe, øl 

og det som sterkere var. 

Søndag 27.05.07 stilte nypolerte veteran-

biler opp på parkeringsplassen ved Barne-

klinikken på Haukeland. Det var Per Fiks-

dal som var primus motor for dette ar-

rangementet. Vi hentet barn og foresatte 

på Barneklinikken i 12.00 tiden. 22 biler 

og over 60 personer, med stort og smått. 

Det ble fjord tur med Color Line som vir-

kelig stilte opp her. 
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Juni: 

5. Juni: Tradisjonen tro inviterte Herman 

og Kari Ann Brandt til grillparty i første del 

av juni. I følge Kari Ann så satte vi visst 

dette året ny rekord. Over 80 personer 

med stort og smått!! 

Torsdag 07.06.07 til søndag 10.06.07: Tur 

til Vestlandstreffet i Haugesund via Hard-

anger. Turen stoppet først i Norheimsund 

der vi besøkte Fartøyvern Museet. Der-

etter drog vi til Tørvikbygd for å ta ferjen 

over til Jondal. Videre gikk turen innover 

Hardangerfjorden på sørsiden, via Herand 

til Utne, der vi fikk utmerket lunsj på det 

gamle og ærverdige Utne Hotell. Turen 

gikk så videre til Odda med overnatting i 

Tyssedal på hotell. Deretter omvisning på 

kraftverksmuseet med påfølgende mid-

dag på hotellet. Fredag morgen la vi i vei 

mot Haugesund via Røldal. Vi kjørte gam-

leveien over Røldalsfjellet, noe også 

andre bilister måtte gjøre pga arbeid i 

tunnelen. Det ble nok litt kork med 25 

biler i kortesje!! Etter en fin lunsj på Lak-

seslottet i Suldal, drog vi videre og deltok 

så på Vestlandstreffet i Haugesund på 

lørdagen. Og det beste: Det var et utrolig 

strålende pent vær hele tiden, med unn-

tak av litt skyer om lørdagen.  

Fantastisk tur! 

 16. juni: Det var den triste dagen da vi 

mottok melding om at styremedlem Tore 

Lystrup var død. Han omkom av hjertes-

tans på en sykkeltur sammen med sin 

datter.  

Jeg siterer fra min egen «Formannen har 

ordet» i september utgaven av rundskri-

vet: «Lørdag 16. juni fikk jeg telefon fra 

styremedlem Arild Nilssen med en be-

skjed som var svært vanskelig å fatte: 

”Vår kjære styremedlem Tore Lystrup er 

død!” Det var som å få himmelen i hodet! 

Tanker som: ”Umulig!” og ”Noe må da 

kunne gjøres!” for gjennom hodet. Men, 

ingenting er vel så endelig som døden». 

Fredag 22. juni deltok ganske så mange av 

oss i begravelsen til Tore, og vi klarte å 

lage en parade for hans siste reis med 

våre gammelbiler på parkeringsplassen 

ved Åsane Gamle kirke, der han ble stedt 

til hvile. Et stort tap for BVK. Tore var en 

høyt aktet politimann og ble bare 42 år. Vi 

savner fortsatt hans positive vesen. 

 Juli: 

Som om det ikke var nok med Tore Lyst-

rup så mistet vi nok en ung mann 

17. juli: BVK medlem Ronny 

Romslo, sønn av Sissel og Ole Hen-

rik Romslo døde av hjerneblødning 

på ferie sammen med sin familie i 

Sverige. Sissel var vår sekretær på 

dette tidspunktet. 

 August: 

Ingen aktiviteter bortsett fra utstil-

lingsmøter og styremøte. Arne 

Lærum rykket opp som styremed-

lem etter Tore Lystrup, og etter 

ønske fra styret kom Kjell Røen inn 

som nytt varamedlem. 

Ja, her dukket et for meg kjært 

navn opp. Kjell ble senere kasserer 

og formann og ikke minst ledet 

han oss gjennom Norgesløpet no-

en år senere og er blitt en god 

venn. 

 September: 

3. september: Overrekkelse av plakett til 

M/S Prinsesse Ragnhild for turen med 

Barneklinikken. Formannen og Per Fiks-

dal. 

 9. september: Modalstur. Da vi startet fra 

Bergen var vi 15 veteranbiler og flere han-

ket seg på etter hvert. Vel inne i Mo var 

det over 40 biler som fikk parkere i sen-

trum og det var ganske livat en stund med 

swingjazz og masse folk. 

 11. september: Det første medlemsmø-

tet etter ferien var i sin helhet viet BVK`s 

Utstilling hos Auto 23 helgen 28-30.09.07. 

Trass ruskevær møtte det frem over 55 

trofaste BVK’ere. 

 28. – 30. september: Utstilling BVK hos 

Auto 23. Til tross for lavere besøkstall enn 

vi hadde håpet, så kan man vel si at det 

var et vellykket arrangement, ikke minst 

takket være innsatsen til våre medlem-

Vår fantastisk flotte utstilling hos Auto 23. 

Tore Lystrup. 18.10.65 – 16.06.07 
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mer og den utrolige velvilligheten til dag-

lig leder av Auto 23, Morten Fredriksen, 

samt salgssjef Ingrid Crowo Nielsen. 

Ja, dette var den første av fire, må jeg selv 

få si, fantastisk flotte og gøye utstillinger. 

De som var med på dette kan nok huske 

hvor mye vi jobbet sammen veldig mange 

medlemmer og kosen med å sitte i kafe-

området og så se ut over de flotte utstil-

lingsområdene. Er det rart man drømmer 

om å lage en utstilling igjen……..? 

Oktober: 

Tirsdag 09.10.07 var det rigget til film-

kveld på BTM. Det var som vanlig fullt hus 

og Gunnar Skår viste film fra Norgesturen 

og Vestlandstreffet i Haugesund 7-10 juni. 

Det var en film satt sammen av filmene 

Gunnar Skår, Bård Sørheim og Sissel M 

Romslo hadde tatt på denne fantastiske 

turen fra Bergen via Hardanger til Hauge-

sund. Det ble mye lått og løye for filmen 

ble tatt mens sjåførene kjørte bilene og 

det var filmet både forover og bakover av 

enkelte. Etterpå viste Herman Brandt 

noen lysbilder fra syvseterturer han har 

hatt gleden av å delta på. Det ble en trive-

lig kveld med mye mimring og gode histo-

rier som vanlig. 

Gunnar Skår var en av de som hadde vært 

med fra veldig tidlige tider i BVK. Og han 

var nesten alltid å se med sitt videokame-

ra under løp og turer. Nok en ærverdig 

mann som dessverre kjører gammelbil 

med St. Peter. 

November: 

Tirsdag 13.11.07. Ekstraordinær General-

forsamling. Det møtte 48 medlemmer.  

Formann Lars Olav Lofthus orienterte om 

bakgrunnen for den ekstraordinære gene-

ralforsamlingen. Pga stor endring i med-

lemsantall og krav til regnskap var tiden 

inne for å foreta visse endringer i sta-

tuttene for BVK. 

De nye statuttene ble enstemmig vedtatt. 

Og som vi da vet så ble det endret måned 

for Generalforsamling i BVK fra februar til 

mars. Noe vi fortsatt holder på. 

Tirsdag 13.11.07 var det medlemsmøte i 

BVK rett etter den ekstraordinære Gene-

ralforsamlingen. Det var som vanlig godt 

over 50 fremmøtte. Deretter var det Ymer 

Slettens tur til å fortelle om de gamle tre-

hotellene. Han fortalte om hvordan det 

hele startet. 

Turistene kom til Norge for å se naturen 

og det måtte bygges veier og hoteller for 

å tilfredsstille turistenes krav og legge 

forholdene til rette. 

 Desember: 

Tirsdag 11.12.07 på BTM: 

Som vanlig i desember, så var det såkalt 

”julemøte” eller ”kozemøte” som sekret-

æren Sissel Romslo pleide å kalle det. Ute 

var det skikkelig kaldt og da blir det ofte 

ekstra koselig inne i varmen. Og spesielt 

når det er dekket på med julebrød med 

hvit- og brunost, pepperkaker og man-

darin samt varm sjokolade. Medlemsmø-

tet trakk i alle fall ca 50 voksne og én ba-

by (!) på denne kalde desember dagen. 

Babyen? Jo da, det var Eric Rundhovde 

som stolt var innom med sin datter og 

viste henne frem. 

 Lørdag 15.12.07 var endelig kvelden 

kommet for BVKs julebord på Komman-

dantboligen på Laksevåg. 72 festkledde 

og feststemte deltakere hadde en svært 

hyggelig kveld. 

2008 

En svært markant endring dette året var 

at rundskrivet fra og med januar 2008 ble 

hetende Stabbesteinen. Det var vårt med-

lem den gangen, Arne Holme som foreslo 

dette under julemøtet 2007. Styret og 

mannen som redigerte det, meg, tente på 

den ideen og siden har vel rundskrivet 

hatt det navnet frem til det 2018 da det 

ble nedlagt til fordel for dette bladet som 

utkommer fire ganger i året. 

Januar: 

8. januar var det medlemsmøte. Kveldens 

tema var foredrag fra 7-seterturer og fra 

Ekebergmarkedet ved Tore Nyebak, ut-

vandret bergenser som har bodd 38 år i 

Oslo uten å glemme hvor han kommer 

fra. 55 medlemmer hørte på. 

Februar: 

12 februar. Medlemsmøtet ble holdt på 

Bergen Vannverks nye vannbehandlings-

anlegg ved Svartediket. 60 fremmøtte fikk 

med seg en meget interessant omvisning.  

 Mars: 

11. mars var det for første gang General-

forsamling i mars måned. Det møtte 55 

medlemmer. 

En tidligere formann ble valgt inn igjen; 

Roald Stig Jørgensen påtok seg vervet. 

Merker meg også at Kjell Røen begynner 

klatringen og ble nå innvalgt som styre-

medlem og ble ved konstitueringen valgt 

som kasserer, og at sekretær fortsatt er 

Sissel M. Romslo. Hun har nok en uslåelig 

rekord der. 

 Etter generalforsamlingen var det vanlig 

medlemsmøte. Tema denne gangen var 

foredrag av tidligere redaktør i Bergens 

Tidende, Kjartan Rødland. Han fortalte 

utrolig levende om oppveksten på Bol-

stadøyri, om de to bilene de hadde der, 

om opplevelse som grindagut, og mye 

mer. 

Under konstitueringen av styret senere i 

mars ble det bestemt at Richard Riim kun-

ne stille på styremøtene under tittel LMK/

MKiB kontakt, på grunn av sitt styreverv i 

LMK og deltagelse i Motorklubbene i Ber-

gen som arrangerer vårmønstringen. 

Lars Olav Lofthus ble utnevnt til web an-

svarlig samt til å ta seg av layout av bladet 

”Stabbesteinen”. 

Dette var noe jeg hadde begynt med i min 

tid i styret, som jeg nå forlot. Derfor var 

det viktig at de jobbene fortsatt ble ivare-

tatt. 

April: 

8. april var det medlemsmøte der tema 

var foredrag om og fra boken Norsk Laste-

billeksikon, av og ved Asbjørn Rolseth. 

Han holdt et meget interessant foredrag 

om lastebiler vi hadde hatt i Norge, og der 

var også med bilder av lastebiler som had-

de gått i Bergensdistriktet. En virkelig 

nyttig bok med rikelig historisk innhold, 

en virkelig kilde. 

26.april, Ulvenmarked. Ikke helt vårt eget 

arrangement, men vi er i alle fall de størs-



20 

 

te brukerne. En fin måte å åpne sesongen 

på. 

 Mai: 

Torsdag 1. mai var det Vårmønstringen på 

Lagunen. Det nydelige været lurte med-

lemmene tidlig opp av sengen og det ble 

totalt 84 biler på BVK sin stand. Alt fra 

gamle klassikere til nyere flak skinte om 

kapp med solen og publikum kunne speile 

seg i glansen av nypolert lakk.  

 2-4. mai, BVK tur til Ekebergmarkedet. 

Det ble sagt at det var bedre enn noensin-

ne, men det avhenger vel litt av hvilke 

deler man leter etter. Sosialt og hyggelig 

er det alltid. De klarte visstnok å sette 

bussen fast i marken der, men ble trukket 

opp av en traktor. Overnattet i kasjotten, 

ja hotellet het det, og koste seg verre. 

 17. mai prosesjon. 

Dette året fikk vi bare med 3 biler, så det 

var litt skuffende. Det er helt tydelig at 

publikum setter pris på at vi er med. Det 

ble uansett en strålende dag med landets 

beste vær ifølge meteorologene. Etter 

prosesjonen var alle deltakerne invitert til 

lunsj på MIL veteranstasjon i Lars Hilles 

gate. God mat og hyggelig stemning som 

alltid. 

Torsdag 22.05.08 arrangerte Veteransta-

sjonen sin årlige åpningseremoni. I 2008 

var det 80 år siden stasjonen åpnet første 

gang. De hadde invitert mange viktige 

personer fra de som satt med makten i 

Bergen deriblant Varaordfører Trude 

Drevland i håp om å få støtte for å bevare 

det unike nærområdet rundt Veteransta-

sjonen. Kjøretøykortesjen bestående av 2 

brannbiler, den gamle Mil tankbilen og en 

8-10 eldre veteranbiler fra BVK startet fra 

BTM og kjørte kortesje forbi Veteransta-

sjonen og deretter inn på stasjonen. Der 

var det høytidelig åpnings seremoni og 

det ble vist bensin fylling fra de gamle 

pumpene fra 1928. Etterpå ble de inviter-

te lost ned i kjelleren der det var dekket 

langbord innimellom restaurerte bensin-

pumper og diverse fremtidige restaure-

ringsprosjekter. Stasjonen skaffer seg flott 

pr. og hadde invitert flere politikere til 

åpningen. Flere BVK medlemmer var invi-

tert med biler. 

18. mai var det den årlige turen Bergen 

Veteranvogn Klubb hadde for barna fra 

Barneklinikken Haukeland Sykehus. Dette 

året var det 70  barn, og sammen med 

foresatte utgjorde det totale antall rundt 

120 personer. Da Per Fiksdal, som stod 

for arrangementet fra BVK spurte direktør 

Per Langhelle i Stiftelsen Skoleskipet 

Statsraad Lehmkuhl om å få låne skipet til 

et sjørøvercruise for barna, i skjærgården, 

var svaret et klart JA! Flott opplegg som 

dessverre rant litt ut i sanden de senere 

år. Det virket de siste gangene som at 

barna og foreldre ikke var så interessert 

lenger. Eller vi klarte kanskje ikke å fornye 

oss. 

 Juni: 

1. juni deltok vi på 

museumsdag på 

Osterøy Museum. 

Her fikk vi anled-

ning til å markere 

vår historiske vink-

ling. Det er viktig at 

vi stiller opp på slike 

arrangementer og 

markere at vi også 

driver med historie-

formidling. 9 BVK 

biler. 

7. juni, historisk løp Vossa Rudl’n, Voss-

Dale-Bergsdalen. 

Som vanlig et utrolig flott arrangement. 

Løpskomiteen legger fantastisk mye ar-

beid ned i planlegging og gjennomføring. 

Hvert løp er en historiefortelling i seg 

selv. «Dette må da være landets beste 

veteranbilløp», skrev vi i 2008, og:  «Her 

er det bare å kopiere fritt!! Vi gleder oss 

allerede til 2010». 

 14. juni, Hardangertur til Norheimsund. 

Her hengte vi oss på arrangementet til 

”Hop veteranvognklubb”. Dette ble en 

utrolig fin tur, en fantastisk løype som 

passet de eldste bilene godt. Først lunsj 

hos Vigdis og Ymer Sletten på Skjørsand i 

nydelig sol og deretter videre i sipende 

regn. Sandven Hotell er alltid en opplevel-

se. Vert for turen var Jarle Herstad, som 

gjorde en utmerket jobb. 

 21. juni, Hardanger Båtfestival Norheim-

sund. 

Her stilte vi med noen biler for å gi den 

rette historiske rammen omkring festiva-

len.  

 19-22. juni, 7-setertur Balestrand-

Undredal-Ulvik-Gol. 

Igjen ikke akkurat et BVK arrangement, 

men flere biler og medlemmer deltar. 

Spesielt et av våre medlemmer var sterkt 

engasjert, og det er han fortsatt selv om 

han dessverre ikke er medlem hos oss 

lenger. 

 28. juni, dampskipene «Oster» og 

«Børøysund» 100 år. 

Her ble våre flytende venner behørig mar-

kert i et nydelig sommervær. Svært popu-

lært blant publikum. Noen få biler fra BVK 

var oppfordret til å stille på kaien, Chevro-

let 1925, 3 T-Forder 1924-1926, Buick 

1930 og Chevrolet 1931. 

 August: 

9. august, Vestlandstreff Solstrand-

Samnanger-Fusa 

Et utrolig godt planlagt og gjennomført 

løp. Vi hadde base på Solstrand Hotel. 

Løpsstart i Osøyro sentrum og en flott 

løype innover til Samnanger for lunsj hos 

Anton Drønen i hans Kulturhistoriske sen-

ter, og veldig hyggelig at Anton hadde fått 

hele bygden på beina. Hvem andre kan 

skilte med spesiallagde sokker!! Retur til 

Vestlandstreffet 2008. Før start i Os sentrum. 
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Solstrand via Fusa og ferjen over til Hat-

vik.  

 12. august, grilltreff hos Brandt. 

Enda en gang fyrte Herman opp grillen, og 

Kari Ann hadde laget det så koselig. Dette 

er et arrangement vi setter svært stor pris 

på. Flotte omgivelser, nydelig beliggenhet 

og god stemning. Det er ikke mange av 

oss som kan skilte med at der er plass til 

18 biler i hagen! 

 September: 

7. september, Modalstur 

Det ble slått fast at Modalsturen skal 

være første søndag i september, enten 

den er varslet eller ikke. Nå forsvant vel 

dette arrangementet stille ut vinduet, 

dessverre. Det var en veldig koselig tur 

med samspillet mellom skip og kjøretøy 

og den gikk også gjennom fantastisk na-

tur. 

 9. september, medlemsmøte, T-Forden 

100 år. Ola Borge holdt et fantastisk histo-

risk foredrag om Henry Ford, Henry Mar-

tin Leland og bilens utvikling i de første år 

og frem til i dag. 

 13. september, Vikafjellsveien 50 år. 

Vikafjellsveien ble bygget blant annet ved 

sterk politisk og økonomisk bistand fra 

Bergen Kommune. Så det var jo bare rett 

og rimelig at når det så fantes en ekte 

Sogne-Buick i Bergen, så måtte den bare 

være med og kaste glans over begivenhe-

ten. Formann Roald Stig Jørgensen deltok. 

 14. september, Kulturminnedag. 

Denne markeringen ble planlagt i hurten 

og styrten, og rett før vi skulle annonserer 

den på medlemsmøtet, kom kontraordre 

at det var avlyst. Så noen 

dager senere kom ny be-

skjed at vi likevel skulle 

være med. En ringerunde 

sørget for at BVK var godt 

representert i tillegg til 

fjordabåtene. De som 

holdt ut lengst fikk også en 

tur på fjorden. 

 Oktober: 

14. oktober var det med-

lemsmøte med foredrag 

om de gamle registrerings-

kortene og registreringsprotokollene som 

er arkivert på Statsarkivet i Bergen. Chris-

topher Harris fortale hvordan registrene 

er bygget opp og om hvilke opplysninger 

de trenger for å kunne lete frem data om 

en bil. BVK kunne også overrekke kopi av 

registreringsbøker som var utgitt i 30-

årene. Dette materialet er en nyttig refe-

ranse for å kryssjekke opplysninger. 

 November: 

11. november hadde vi medlemsmøte, 

mimrekveld, bilder fra årets arrangemen-

ter samt gamle smalfilmer fra da Herman 

Brandt var liten. Litt problemer med frem-

visningen, 40 medlemmer stilte. 

Desember: 

9. desember, kozemøte før jul, julebrød-

skiver med brunost og deilig varm sjokola-

de. Vi markerte at det var 100 år siden 

den første bilen kom til Bergen ble innre-

gistrert. 50 medlemmer til stede. 

 13. desember, julebord i Kommandant-

boligen i Gravdal. Jarle Herstad var kvel-

dens konferansier og loste oss trygt igjen-

nom i kjent BVK stil. 

 

2009: 

Januar: 

13. januar. Året 2009 startet med omvis-

ning på den nye brannstasjonen i Bergen. 

Dette er jo blitt et praktbygg (eller signal-

bygg er det visst det kalles) og viste seg å 

være meget praktisk til formålet. Det hyg-

gelige med å være sammen med brann-

folk er jo at de også er interessert i det 

historiske, og har en av Nord-Europas 

fineste samlinger av gammelt brannmate-

riell. 

Februar: 

10. februar. På medlemsmøtet ble det vist 

filmopptak fra 80-års jubileum på MIL-

stasjonen i Lars Hilles gate, med en meget 

interessant tale av Kjartan Rødland, som 

blant annet fortalte mye om Stephan 

Tschudi-Madsens oppvekst og virksomhet 

som riksantikvar. Det ble også litt disku-

sjon om i hvor stor grad BVK eventuelt 

skal engasjere seg i bevaring av bensinsta-

sjoner. 

Mars: 

10. mars var det Generalforsamling i BVK. 

Det møtte 54 medlemmer. Det ble dette 

året påpekt at styret hadde brukt litt for 

mye penger i 2008, men det ble ikke fler-

tall for å øke kontingenten. Man gikk der-

for bort i fra å trykke Stabbesteinen i far-

ger. Husk dette var da rundskrivet som 

kom ut hver måned. Ellers ble det gjen-

valg av formann Roald Stig Jørgensen. 

Etter generalforsamlingen ble det vist en 

liten film om Vikafjellsveien som har vært 

åpen i 50 år. Denne filmen var profesjo-

nelt laget og fikk veldig gode tilbakemel-

dinger. 

April: 

2 april: Vårt mangeårige medlem Ola Bor-

ge fylte 80 år, og en del medlemmer i BVK 

var blant de inviterte til stor fest på Fjord-

slottet i Fotlandsvågen på Osterøy. Styret 

hadde på forhånd bestemt at Ola skulle 

utnevnes til æresmedlem av BVK. Dette 

ble meddelt på møtet samt av det ble 

overrakt en stor blomsterbukett. I ettertid 

ble det laget et diplom som ble bragt 

hjem til ham. Det er også laget tilsvaren-

de til vårt andre æresmedlem Roar Sel-

tun, som også er overrakt. 

To storheter som dessverre er gått bort 

for noen år siden. 

14. April. På medlemsmøtet fikk vi et fyl-

dig foredrag om bensinstasjoner i Norge. 

Det var en tidligere ansatt hos fylkeskon-

Ola Borge er klar for Vestlandstreffet 
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servator i Østfold, Ivar Stav, som hadde 

tatt turen over fjellet. Han hadde samlet 

et stort materiale med masse bilder fra 

bensinstasjoner over hele landet, også fra 

vårt område. 

25.april ble det avholdt det tradisjonelle 

Ulvenmarkedet og det var den gangen 

velsignet med et nydelig sommervær! 

Arrangør var OS Skysslag! 

Mai: 

12. Mai hadde vi medlemsmøte med en 

av våre første kjøreturer til Antons kultur-

historiske senter i Samnanger, Frøland 

gamle skole. Dette var tydeligvis et popu-

lært tiltak, for det møtte hele 39 biler 

frem. Ja, dette var et populært tiltak helt 

frem til våre dager. 

16. mai var det et spesielt arrangement 

på Kongeboligen på Gamlehaugen. Stats-

bygg inviterte til åpen dag på nasjonalei-

endommen. Vi var invitert med for å stille 

med noen biler fra 20 eller 30 tallet. Ola 

Borge stilte sporty opp med Lincoln 1931, 

Kong Håkons yndlingsbil. Dette ga også 

noen kroner som honorar. Ola ville at 

pengene skulle gå til klubben. 

17. mai ble også en flott dag. Tradisjonen 

tro stilte vi også dette året i Hovedprose-

sjonen, selv om vi bare hadde fått tildelt 4 

kjøretillatelser. BVK hadde invitert fire 

medlemmer av bilbransjens veteraner om 

å være passasjerer i bilene. Det var popu-

lært blant disse. 

21.mai var det nok en gang Vårmønstring 

på Lagunen kjøpesenter. BVK fikk etter 

hvert en svært stor stand, vi var nest 

størst, kun noen få biler mindre en AM-

CAR.  Tradisjonen med å ha tråbil til ut-

lodning startet dette året. Mener det var 

Ymer Sletten som kom på dette og som 

skaffet bilen. 

24. mai var det tur med barn fra Barnekli-

nikken til Akvariet på Nordnes. På akvari-

et ble vi møtt av en meget dyktig dyrepas-

ser som tok oss med på en fantastisk om-

visning. De som ville ble også tilbudt å 

stifte nærmere bekjentskap med noen av 

de mer saktmodige slangene. Vi fikk vi 

mange gode tilbakemeldinger etterpå fra 

glade foreldre som satte stor pris på tu-

ren, på vegne av sine barn. Per Fiksdal 

hadde gjort et flott forarbeide for dette 

oppdraget. 

Juni: 

1.-8. Juni hadde vi vår foreløpige siste 

kjøretur til utlandet. Da gjennomførte vi 

BVKs Danmarkstur. 19 biler og 2 personer 

i hver bil deltok. Dette ble en fantastisk 

tur i veldig bra vær. Geir Philips og Her-

man Brandt hadde gjort et utrolig bra 

forarbeide og nitid planlegging. Det var 

overnatting på flere historiske hoteller og 

meget bra bevertning. Det ble besøk på 

Egeskov slott og museum, den impone-

rende Strøjersamlingen, Kjøretøyhistorisk 

dag i Herning, Stumpemarked og mye 

mer. 

Ja, og suksessen skulle gjentas i år….. men 

så kom det et lite virus…. 

6. og 7. Juni. Damsgårdsdagene, BVK stilte 

med 14 biler på parkeringsplassen ved 

Laksevåg kirke. Et svært populært tiltak 

blant publikum, ikke minst Arild Nilssens 

drosjeholdeplass ved fergebryggen! Hvor-

dan Arild klarte å samle så mange kjøre-

tøy er en gåte, mange var jo i Danmark! 

25-28 juni. Syvsetertur og Norgesløp, 

Hjelle, Ålesund, Geiranger. Noen av våre 

medlemmer er engasjert i syvseterturen, 

Norgesløpet ble arrangert av Storfjordens 

Automobilklubb, vår Richard A.  Riim var 

løpsdommer på vegne av LMK. En del 

BVKere var med, en fantastisk tur i nyde-

lig sommervær gjennom noe av den vak-

reste naturen vi har, veldig godt gjennom-

ført løp.  

Juli: 

Ferie, men noen medlemmer stilte 11. juli 

på et arrangement som de siste årene, 

med unntak for 2020 da bare har vokst: 

Tysnesfest! Vellykket den gangen også 

kan vi lese. 

August: 

Vestlandstreff i Stavanger 1. august. En 

stor kontingent dro ned fra BVK og kastet 

glans over arrangementet. Det var gode 

tilbakemeldinger på løpet. 

11 august. Grilltreff hos Kari Ann og Her-

man Brandt. Enda en gang et utrolig kose-

lig arrangement og godt fremmøte. 

September: 

8. september. Tur til Osterøy, besøk hos 

Ole Henrik Romslos nye garasje og Ola 

Borges garasjer. Her regnet vi med så stor 

deltakelse at vi delte oss i to partier. Det 

regnet så kolossalt denne kvelden, så fle-

re ringte på forhånd og lurte på om ar-

rangementet ble noe av. Men vi har vært 

ute i regn før. Det ble overraskende stort 

fremmøte så vi mistet vel egentlig over-

sikten over hvor mange som kom. Det var 

to meget interessante omvisninger. 

Danmarksturen 2009 
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13. september. Den tradisjonelle turen til 

Modalen i pent vær. Stor oppslutning. 

26. og 27. september. Da var det klart for 

den andre av de fire utstillingene vi lagde 

hos Auto 23  i Fyllingsdalen. Dette var nok 

årets høydepunkt. En stor utstillingsko-

mité med til sammen 19 deltakere hadde 

forberedt utstillingen i over et år. Det var 

87 utstilte kjøretøy, en nydelig utstillings-

katalog, flott kafé, godt fremmøte fra 

publikum og god stemning. Vi fikk veldig 

god tilbakemelding. Utstillingen hadde 

ikke vært mulig dersom ikke medlemme-

ne hadde stilt opp på en slik positiv måte, 

og selvsagt Morten Fredriksen for lån av 

lokalene og sin fantastiske holdning til 

oss. 

Oktober: 

13. oktober. Medlemsmøte på Arna Bruk, 

film og bildemøte. Mange flotte bilder og 

filmsnutter 

24. Oktober. Åpning av kulturuke i Alv-

øen. 18 kjøretøyer stilte med nydelig vær 

og medbrakt niste. Flere kjørte åpent! 

November: 

10. november. Medlemsmøte, tema: 

Slektsgranskning, kildesikring og nett-

verkssider. Vi hadde invitert statsarkivar 

Yngve Nedrebø fra Statsarkivet i Bergen 

til å holde foredrag. Dette viste seg å bli 

mye mer interessant enn mange forven-

tet, og har gitt flere mersmak for nettet. 

Desember: 

8. desember var det kozemøte før jul i 

tradisjonell stil, det betyr varm sjokolade, 

nystekte julebrød med ost, mandariner og 

pepperkaker. Det gikk med 10 liter melk, 

15 Dronningsjokolade, 10 julebrød.  

12. desember. Det tradisjonelle julebor-

det i Kommandantboligen i Gravdal, 47 

deltakere. Julebordet ble organisert av 

Bente Sørheim og Levi Vatle. Julebordet 

ble gjennomført i kjent stil med Bente 

som konferansier. 

 2010: 

Januar: 

12. januar var det årets første medlems-

møte. Det møtte ca 40 medlemmer den-

ne kalde men fine januarkvelden. Jarl 

Skauge holdt foredrag om veteranvognlø-

pet London –Brighton og hvordan det 

startet. Det første var allerede i 1896. Det 

er forbeholdt biler fra før 1905, med noen 

få unntak. Deretter fortalte han om den 

spede begynnelse med elektriske biler i 

gamle dager. Dette var i 2010! Hvem sier 

at ikke BVK er fremsynte? I og med at 

sikkert knapt noen av oss tenkte på å kjø-

re el-bil på dette tidspunktet. 

 Februar: 

Tirsdag 9. februar var det medlemsmøte 

på BTM. Det møtte 52 medlemmer. For-

mann Roald Stig Jørgensen åpnet møtet 

og informerte om at vårt mangeårige 

medlem Leif Strømblad døde i januar. 

BVK sendte en bårebukett. Denne kvelden 

hadde vi besøk av Rune Aschim fra Oslo. 

Han tok for seg ” Hva solgte bilbransjen i 

1922-1929-1933-1936?” 

Et interessant og mangfoldig foredrag. 

Mars: 

Tirsdag 9. mars var det igjen Generalfor-

samling i BVK. Sted var kaféen ved BTM. 

63 medlemmer møtte opp denne kvel-

den. 

Ellers var det to viktige vedtektsendringer 

som ble vedtatt denne kvelden: 

- Det at styret i BVK kan selv bestemme å 

utnevne æresmedlemmer 

- Innføring av medlemskategorien Fami-

liemedlem med sterkt redusert pris 

Generalforsamlingen vedtok også, før 

vedtektsendringen at Ola Borge skulle bli 

utnevnt til æresmedlem. Styret hadde 

egentlig forskuttert dette pga Olas dårlige 

helse. Dette viste at det var behov for den 

nevnte vedtektsendringen. 

Under valget ble det denne gangen skifte 

av formann: Eric A. Rundhovde ble nå 

valgt inn som formann (og redaktøren 

kom inn igjen og ble senere konstituert 

som nestformann). 

Det bør også nevnes at det i perioden før 

Generalforsamlingen hadde vært litt ul-

ming og diskutering i kulissene blant noen 

medlemmer. Dette kulminerte da med 

valg av ny formann og dessverre i forbin-

delse med valg av valgkomite at noen 

svært gode personer forlot BVK for godt. 

Vi som kom i styret prøvde å få de til å 

komme tilbake i tiden etterpå, men det 

var nok mye sårede følelser. Resultatet til 

slutt ble at det ble laget en ny klubb for 

gamle kjøretøyer i Bergen. Denne lever 

fortsatt side om side med BVK og etter 

hva vi vet så er det en del av våre med-

lemmer som er med begge steder. 

Hva er det de sier: Konkurranse er sunt. 

Ja, det har nå gått helt fint med begge 

foreninger. 

 

Utstilling nr 2 hos Auto 23 
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April: 

13. april var det medlemsmøte i form av 

kjøretur. Det møtte ca 50 BVK medlem-

mer på LKB Bergen Kringkaster som er 

den tidligere NRK AM (LW/MW) sende-

stasjonen for Bergen. Dens beliggenhet er 

ved Erdal på Askøy. Der fikk vi en interes-

sant omvisning av entusiastene. 

24. april var det Ulvenmarkedet der 

mange BVKere deltok både med stands, 

som kjøpere og publikum. 

BVK fylte 30 år fredag 23.04.2010. Dette 

ble markert søndag 25.04.2010. Vi stilte 

bilene våre opp fra kl.10:00 - 11.30 på 

Vågsalmenningen. Været var litt guffent 

om morgenen da vi startet hjemmefra 

men det lysnet opp etter hvert og flere 

dristet seg til å kjøre åpen bil. Det lå et 

tysk turistskip i byen og flere av passasje-

rene fotograferte ivrig de nærmere 40 

bilene som stilte opp på Vågsalmenning-

en. Vi fikk en fin kjøretur ut til Herdla Mu-

seum. Der ble vi delt i to grupper for vi 

var etter hvert blitt over 60 personer for-

delt på ca 35 biler. Vi fikk et interessant 

foredrag om hvordan Herdla var blitt til, 

om fuglelivet, om Herdla kirke og Tysk-

lands militære aktiviteter her under andre 

verdenskrig da det ble laget flyplass på 

Herdla. Etter dette kjørte vi bort til Herd-

levågen Gjestehus der vi hadde bestilt 

middag.  

Mai: 

Denne måneden ble Lygarrom-

met stengt inntil videre pga riv-

nings- og byggearbeid på BTM. 

da det ble svært vanskelig med 

både tilkomst og strømtilførsel 

er veldig uvisst. Siden det var 

sommer og kjøretid, så snudde 

vi litt på flisa og gikk inn for at 

byfolket kjørte ruten som Ost-

ringene kjørte hver uke. Vi var 

så heldige at vi fikk bruke Ole 

Henrik Romslos garasje til 

”Lygarrom” en tid. 

Torsdag 13. mai var det klart for 
det store vårsleppet; Vårmønst-
ring på Lagunen. 
Det ble en fantastisk dag. Skin-

nende biler sto i kø i timevis og 

noen gav opp til slutt og parkerte bilen 

utenfor og publikum stimet inn gjennom 

billettinngangene. Vi telte 98 biler på BVK 

sin stand. Medlemmene stilte pliktfyllen-

de opp og tok sin tørn i billettsalg, lodd-

salg og rekvisitasalg. En god dag for alle 

som deltok. 

17. mai: BVK fikk 3 kjøreløyver dette året 

og fikk forespørsel om vi kunne tenke oss 

å kjøre Bjørn West Veteranene. Selvsagt 

ville vi det! Det var jo en meget positiv 

forespørsel og da fikk vi med 3 biler til. 

Det stilte opp 9 Bjørn West veteraner 

deriblant tidligere ordfører Eilif Eilertsen 

og de ble plassert i Richard Riims 

Buick1937, Roar Seltuns Chevrolet 1931

(kjørt av Tore Hovland) og Lars Hilles 

Buick 1949 mod. Formann Eric A Rund-

hovde bar BVK fanen med nestformann 

Lars Olav Lofthus som reservebærer.  Fle-

re oppegående medlemmer gikk bak fa-

nen foran BVK bilene. Det var Kjartan 

Meyer og Birthe Næss i Singer Junior 

(Gordon) 1931 mod, Sissel M Romslo og 

Bente E Sørheim i Sissels Opel Super 6 og 

Siri Kleiveland i sin Daimler Limousin.  

BVK og Bjørn West fikk premie for innsla-

gene i prosesjonen. 

 
Søndag 30 mai var det igjen klart for den 

årlige turen med Barneklinikken. Denne 

gangen gikk turen til VilVite senteret. Per 

Fiksdal stod som vanlig for regien. 

Juni: 

4-5 juni deltok som sedvanlig mange 

BVK’ere på Vossa Rudl’n. Man parkerte på 

plenen bak Park Hotell ned mot Vangs-

Starten på 30-års samlingen 

Ja, vi hadde dette bildet i forrige blad også, men det er her det hører til. 

Bildet tatt under 30 års jubileet på Herdla. Og nå retter vi opp hvem som 

tok bildet; Det var Mads Thomassen sin samboer Aarid Olsen. 
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vannet. Det ble en nydelig blomst som 

brettet seg ut i kveldsolen etter hvert som 

deltakerne parkerte de nypolerte bilene 

sine. Det var over 150 biler påmeldt. Det 

ble et flott løp og som nesten alltid: Et 

fantastisk flott vær. 

Damsgårdsdagene 2010 ble avholdt 4.-6. 

juni. Som året før ble BVK invitert til å 

stille ut sine veterankjøretøyer om sønda-

gen den 6. juni. 

8. juni var det medlemsmøte med grill-

party hos Herman og Kari Ann Brandt. 

Vertskapet hadde grillene klar og noen 

pratet seg bort mens maten ble brunsvidd 

som vanlig mens andre hadde et våkent 

blikk slik at maten ble perfekt tilberedt. 

Herman hadde pusset kanonen klar som 

vanlig slik at vi kunne skremme vettet av 

naboene rundt Nordåsvannet. Det ble 

som vanlig en fantastisk kveld i god BVK 

stil der alle gjør det beste for at alle skal 

ha det bra. Kari Ann og Herman fikk hver 

sin påskjønnelse for at de stiller opp som 

vertskap år etter år! 

12. juni: Vestlandstreffet 2010 v/

Haugaland veteranvognklubb. Arrangert i 

Sauda og BVK’ere kjørt hjem igjen via 

Odda og Utne. 

12. juni: Nasjonal motordag. Miniutstilling 

Vågsalmenning. Dette var første gang 

dette ble gjennomført. Initiativ fra Amcar 

og LMK. Vi var ikke mange kjøretøyene 

denne første gangen, men siden har 

arrangementet fått sitt fotfeste og 

fått et mangslungent innhold. 

Lørdag 10 juli ble det arrangert 

marknadsdag på Tysnesfest og 

BVKere var invitert til å være med. 

Som under Tysnesfest 2009 satte 

medlemmer og biler fra BVK sitt 

preg på Våge sentrum på Tysnesfest 

sin marknadsdag. 

5.-8. august var det BVKs Norgestur 

til Florø og Fjordsteam 2010. 

Torsdag morgen 05.08.2010 møttes 

ca 50 BVK medlemmer fordelt på 25 

veteranbiler på Shellstasjonen på 

Hylkje for å være med på BVKs Nor-

gestur til Florø og Fjordsteam 2010. 

Det ble en flott tur med stopp hos 

Nistad i Sande bl.a. for å se på hans vete-

ranbiler og en flott omvisning hos en av 

våre medlemmer faktisk. Han har en fan-

tastisk flott samling med kjøretøyer. Ellers 

var det kjøretøyparader, tur med DS Bør-

øysund til Kalvåg og ellers mye trivelig 

sosialt samkvem. 

23 august – 5. september: Utstilling Sartor 

senter: BVK fikk en forespørsel fra Sartor 

Senter om vi ville lage en bilutstilling 

rundt om i senteret fra. Det var 8 biler og 

en motorsykkel utstilt. 

10. – 19. september var en kontingent 

BVK medlemmer på tur til England. Dette 

var tur uten bil siden det ikke går noen 

ferje mellom landene våre lenger. Det var 

heller ikke en tur i regi av BVK, men vi 

nevner det her siden det var en god del 

som var med på dette. 

12. september:  Tradisjonell Modalstur. 

En av de siste? I følge referatet var visst 

været ganske dårlig, men 10 kjøretøy stil-

te opp allikevel. 

14. september: Medlemsmøte: Kl 18.30 

møttes ca 15 veteranbiler ved Øyrane 

Torg for å ta turen inn til Antons Kultur-

historiske Senter. Dette skulle jo bli en 

fast tradisjon i årene som kom. 

Per Fiksdal, Arild M. Nilssen og Britt Nils-

sen laget en fin tur for Wergeland Bofel-

lesskap. Turen gikk til Glesvær. 

I årsberetningen står det at 9. oktober så 

var det utstilling i regi av Bilbransjens fo-

renings 75-årsjubileum, men, jeg klarer 

ikke å finne noe om det i Stabbesteinen. 

Derimot så står det om at Calle dette året 

arrangerte sin første av en rekke turer til 

USA. 28. september til 12. oktober var en 

gjeng BVK’ere av gårde til bl.a. Hershey og 

mye, mye mer. 

12. oktober: Medlemsmøte Trikkehallen. 

Thorstein Olsen fra Valvoline holdt et 

foredrag om diverse oljeprodukter.  

9. november: Medlemsmøte Trikkehallen. 

Kinnemobil ved Gunnar Dagestad. Kinne-

mobil var et hjemmebygge fra tiden med 

restriksjoner på bilkjøp.  

11. desember var det igjen julebord i 

Kommandantboligen. 

14. desember: Medlemsmøte Trikkehal-

len. Kozemøte uten program, men med 

kakao og julebrødskiver. 

Tar med en litt artig sak om en viss Rune 

Prestegard som drev og bygget seg en 

pickup av en 1954 Ford. Ja, det er vår nå-

værende formann og bilen har vært klar i 

flere år. 

Med det stopper vi resyméet for denne 

gang, så får det bli fem nye år i neste 

blad. 

 Lars Olav Lofthus 
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2005: 

Formann: Ymer T. Sletten 

Nestformann: Lars Olav Lofthus 

Kasserer: Kjetil Sletten 

Sekretær: Sissel M. Romslo 

Styremedlem: Arild M. Nilssen 

Styremedlem: Jarl Skauge 

Varamedlem: Thor Stigen 

Varamedlem: Richard. A. Riim 

Varamedlem: Gunnar Bjelke 

2006: 

Formann: Lars Olav Lofthus 

Nestformann: Gunnar Bjelke 

Kasserer: Kjetil Sletten 

Sekretær: Sissel M. Romslo 

Styremedlem: Arild M. Nilssen 

Styremedlem: Jarl Skauge 

Varamedlem: Thor Stigen 

Varamedlem: Richard. A. Riim 

Varamedlem: Tore Lystrup 

2007: 

Formann: Lars Olav Lofthus 

Nestformann: Gunnar Bjelke 

Kasserer: Kjetil Sletten 

Sekretær: Sissel M. Romslo 

Styremedlem: Arild M. Nilssen 

Styremedlem: Tore Lystrup 

Varamedlem: Herman Brandt 

Varamedlem: Richard. A. Riim 

Varamedlem: Arne Lærum 

2008: 

Formann: Roald Stig Jørgensen 

Nestformann: Herman Brandt 

Kasserer: Kjell Røen 

Sekretær: Sissel M. Romslo 

Styremedlem: Arild M. Nilssen 

Styremedlem: Arne Lærum 

Varamedlem: Truls Evensen 

Varamedlem: Levi Vatle 

Varamedlem: Bente Sørheim 

 2009: 

Formann: Roald Stig Jørgensen 

Nestformann: Herman Brandt 

Kasserer: Kjell Røen 

Sekretær: Sissel M. Romslo 

Styremedlem: Gunnar Haukeland 

Styremedlem: Arne Lærum 

Varamedlem: Truls Evensen 

Varamedlem: Levi Vatle 

Varamedlem: Bente Sørheim 

2010: 

Formann: Eric Albert Rundhovde 

Nestformann: Lars Olav Lofthus 

Kasserer: Gunnar Haukeland 

Sekretær: Sissel M. Romslo 

Styremedlem: Sigve Carlsen 

Styremedlem: Arne Lærum 

Varamedlem: Gunnar Bjelke 

Varamedlem: Kjartan Meyer 

Varamedlem: Bente Sørheim 

Styrer i BVK 2005 - 2010 
Her fortsetter vi opplistingen av de forskjellige styremedlemmer som BVK har hatt. Siden historien fortsetter så blir det da nå pe-

rioden 2005 til 2010. I neste blad blir det videre historie og vi fortsetter opplistingen av styremedlemmer.  

Busser i Norheimsund. Tipper på 60-tallet. Fra Rolf Andersen sin samling. 
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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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 Barndommen fikk Kari Ann i Moss hvor 

faren etter 5 års krigstjeneste på torpedo-

båt ut fra Shetland ble leder på Steinull-

fabrikken. Familien flyttet til Vestlandet, 

nærmere bestemt til Risnes ved Trenger-

eid i 1959 og vi møttes allerede når Kari 

Ann var 17 år. Hun har alltid været opp-

tatt av biler og ble gift med en med sam-

me interesser i 1972. På grunn av min 

jobb ble det flytting til Sandane i Nord-

fjord og der ble sønnen vår, Herman jr. 

født. Selskapet gikk konkurs og det ble 

flytting til Haugesund og Karmøy før vi 

flyttet tilbake til Bergen i 1978. Det levde 

en latent kunstner i Kari Ann og i voksen 

alder begynte hun med kunstmaling for 

alvor. Bildene har vært utstilt på flere 

steder både lokalt og på Østlandet. Tilba-

kemeldingene fra kvalifisert hold har vært 

gode og det henger bilder hun har malt i 

mange hjem og kontorer. 

Vi har tre barnebarn og selvfølgelig tar de 

mye av tiden vår nå. Med tre jenter er vel 

Kari Ann i sitt ess når de får gå sammen på 

Lagunen uten at jeg blander meg inn.  

Vi kom over bilen her i Fana allerede i 

1988. Den var til salgs og vi fikk tilslaget 

og Kari Ann ble eier av en Rolls Royce fra 

1934. Karosseriet er et såkalt Sport Sa-

loon, owner driven. Det var jo mange som 

monterte karosserier på chassis fra Rolls 

Royce. Denne har karosseri av 

Thrupp&Maberly. 20/25 er såkalt skatte-

hester som ble beregnet ut fra motorens 

størrelse uten å ta slaglengden i betrakt-

ning. Derfor var det vanlig med liten bo-

ring og lang slaglengde. En god løsning for 

dette gjorde at motorene hadde stort 

dreiemoment. Vi kjører opp gamle Stal-

heimskleivene med 4 personer og bagasje 

på 2. gir. Slå den!!! 

Første eier var Lady Joan Baird og hennes 

mann: Sir James Hozier Gardiner Baird var 

høyt dekorert major fra første verdens-

krig. De hadde hjemmeadresse i Middle-

ton i Yorkshire. Senere hadde bilen en 

nobel adresse i London: 11 South Street, 

Park Lane. 

Vi har hatt bilen i 32 år og selvfølgelig 

utført en del reparasjoner og vedlikehold. 

Dynamo og startmotor er overhalt. Nye 

bremsebånd er montert og radiator har 

fått ny innmat. Fjærbolter er byttet og 

topplokket er modifisert med nye styring-

er og ventiler og herdete seter for blyfri 

Vi fortsetter vår «jakt på damer» i BVK. Vinklingen blir som i forrige nummer at vi lager en 

reportasje på en bil som de har hatt lenge og som er kjent i miljøet. Men selvsagt må vi 

også vite litt om damen. Denne gangen er det Kari Ann Brandt sin Rolls Royce vi tar for oss. 

Ja, for du trodde kanskje at det er Herman som eier den? Vel, les og lær. 

ROLLS ROYCE 20/25 

Eier: Kari Ann Brandt. 

Dette foto: Per Åge Hesjedal 

Tekst og foto: 

Herman Brandt 
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bensin. Jeg fikk låne litteratur av Ola Bor-

ge. Det var til uvurderlig hjelp for det ville 

vært helt umulig å finne ut hvordan brem-

setromlene demonteres på egen hånd. 

Karosseriet er bygget på en treramme og 

det ble oppdaget råte ved høyre 

bakskjerm. Da ble både 

for og bakskjerm demon-

tert sammen med stig-

brettet. Nytt treverk ble 

felt inn og delene lakkert 

hjemme i garasjen. 

Vi har ikke vært redde for 

å bruke bilen. Første 

utenlandsturen til Eng-

land var i 1994 hvor vi 

var på RR stevne. Det ble 

avholdt på ALTHORP, 

prinsesse Diana’s barn-

domshjem. Her møtte vi 

mange hyggelige RR folk som vi har holdt 

kontakten med siden. Senere har det vært 

turer til Danmark og England igjen. Selv-

følgelig har vi og vært på obligatorisk tur 

til Geiranger. 

Bilen har jo og blitt kjent for å delta i di-

verse 17. mai Hoved-prosesjoner. Kari 

Ann var sjåfør i 2006 når det var kvinneli-

ge bileiere som kjørte. Når vi ikke har 

vært med har folk spurt om vi var syke. 

Selv med respektabel alder er bilen grei å 

kjøre på veien. Bremsene er relativt gode 

med en mekanisk servo som egentlig ble 

kopiert fra Hispano-Suiza. Denne servoen 

er drevet av girkassen og dersom bakhju-

lene låser seg opphører bremse-effekten 

på forhjulene. ABS !!!! 

Det har vært noe korrosjon (aluminium) 

på venstre forskjerm som har vært mer til 

irritasjon enn skade. Høsten 2019 be-

stemte jeg meg for å få dette ordnet. Av 

med forskjerm og stigbrett og ute hos Rolf 

i Fagerdalen var en ekspert på sveising av 

aluminium. Skjermen ble reparert og tre-

verket under stigbrettet fornyet. Jeg had-

de et glass fra gammelt av med kreosot 

som ble brukt på telefonstolper og jern-

banesviller. Det luktet NSB i garasjen i 

 RREC til Voss          RREC Althorp 

 RREC Althorp         Piper CUB 1973 

17. mai kjøring! En fornøyd bileier! 
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Tekniske spesifikasjoner Rolls Royce 20/25: 

Lengde: 5 meter. Vekt tom ca. 1400 kg 

Karosseri i aluminium, bensintank 80 liter. 

Motor: 6 syl. Rekke, slagvolum 3669ccm, toppventilert. 

Hestekrefter ikke oppgitt, men» Sufficient» 

lang tid. Så var det til med å lage lakkeringstelt i garasjen og sette i gang. Jeg er selv veldig fornøyd med resultatet og det ble til og 

med godkjent av Torstein Haukeland så da så. 

Sesongen i år ble vel ikke helt som noen av oss hadde tenkt. Vi håper på en normal sesong med veteranbilene neste år. 

Over: Nesttun kulturhus 

<—- Utstilling i «primstaven». Her var det en del kjente 

BVK ansikter å se. 

<—- Ett av Kari Ann sine flotte malerier. 

Under: Kjøring i 17. mai prosesjon. 

Redaktøren takker for en fin artikkel og ser frem til å 

treffe både Herman og Kari Ann i deres flotte Rolls Royce, 

eller en av de andre bilene, ved mange fremtidig anled-

ninger. Veldig typisk er at disse to deltar uansett vær og 

vind, og det første bildet i artikkelen ble tatt under regn-

værsturen til Rong. 
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Styret vridde hjernene på styremøtet i 

august for om det var noe vi kunne 

gjøre som medlemsmøte i september 

som ikke stridde mot smittevernsreg-

ler og ikke minst ikke satt våre med-

lemmers liv og helse i fare. Opp av 

hatten trakk varamedlem Åge Eike-

land et fint kort: «Jeg kan arrangere 

en omvisning hos min arbeidsgiver 

Frydenbø Industri AS på Askøy»! 

Dette er bedriften som også har kjøpt 

opp gamle SABB MOTOR som i sin tid 

lå på Damsgård, og de har faktisk iva-

retatt en del av deleproduksjonen til 

gamle SABB motorer, så, joda dette 

kunne vi stå inne for, og så ville det bli 

en hyggelig liten kjøretur også. 

I god tid før kl. 18:30 tirsdag 8. sep-

tember møtte vi opp på Kleppestø Kai 

(for andre gang i år), og kunne konsta-

tere at noen var tøffere enn de fleste, 

da de stilte med gammelbil til tross 

for et ganske sørgelig vær. De fikk da 

lov å kjøre samlet først så kom vi 

andre pinglene haltende etter…… 

Etter et ca akademisk kvarter la vi i vei 

opp gamleveien før vi kom ut på ho-

vedveien like før Juvikflaten. Etter en 

fin kjøretur, til og med i en gammel 

diesel varebil, så kom vi frem til Fry-

denbø Industri AS som ligger på 

Hanøytangen, da de har sine kunder 

innen shipping og offshore. Praktisk 

da med stor kai og enkel lokasjon å 

komme til for skip og plattformer. 

Vi ble ønsket velkommen av Åge og 

noen av hans kolleger inn i industri-

hallen, der den sedvanlige, i disse da-

ger, håndspriten, men også engangs-

hansker, ventet oss. Etter at alle had-

de fått seg en støyt sprit……. på hen-

dene, tok Åge ordet og fortalte litt om 

selskapets historie. Og her må jeg juk-

se litt og kikke i den fine boken vi fikk 

et eksemplar av: «Frydenbø. Entusias-

me gjennom generasjoner», da jeg 

ikke husker detaljene. I oktober 1916 

ble Karl Gjøvaag og tre kompanjonger 

enige om å starte et selskap, der for-

målet skulle være drift av slipper, me-

kanisk verksted, reparasjon av moto-

rer, maskiner og tilhørende virksom-

het. 17. oktober 1916 ble selskapet 

formelt stiftet og fikk navnet AS Fry-

denbø Slip & Mek. Verksted. Samme 

dag som avtalen ble undertegnet sig-

nerte kompanjongene kjøpekontrak-

ten for Nicolai Pedersens eiendom på 

Frydenbø for 150.000,- kroner. Fry-

denbø på Damsgård hadde tidligere 

vært stadskaptein Jan Bøes lyststed 

«Sorgenfri» fra 1796. 

De første årene var ordretilgangen 

svært god, men også Frydenbø fikk 

nedgangstider på 1920 tallet under 

Høstens eneste medlemsmøte?: 

Besøk hos Frydenbø Industri AS 

Tekst: Lars Olav Lofthus, foto: Per Åge Hesjedal 

Veteranbilene, pluss en kommende klassiker; Meganen til Bente Sørheim, fikk en felles plass utenfor. 
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depresjonen. 26. oktober 1922 var det 

krise da Bergens Privatbank sa opp 

selskapets foliokonto med øyeblikke-

lig virkning. Etter intens møtevirksom-

het med aksjonærene klarte til slutt 

selskapet å komme til enighet med 

banken i januar 1923. 

Årene frem mot andre verdenskrig var 

meget gode for Frydenbø, men krigen 

betød problemer for dem. Det ble 

dårlige tider for reparasjon av båter, 

men Karl Gjøvaag visste råd. Bensin 

var rasjonert, og i juni 1940 begynte 

ingeniørene å konstruere en karbidge-

nerator, eller på folkemunne: Knott-

generator til bruk på biler. Den ble 

solgt gjennom Ford i Strømmen. Dette 

ble en stor suksess. Åge Eikeland vil 

også herved etterlyse om noen har en 

slik generator, altså en produsert av 

Frydenbø. Da er man muligens inter-

essert i å kjøpe av historiske grunner. 

Kanskje vil de plasserer den på en bil? 

De økonomiske resultatene i  krigsåre-

ne ble allikevel ikke de helt store, noe 

som delvis hadde sammenheng med 

en sabotasjeaksjon av de ansatte og at 

de ikke tok på seg store kontrakter for 

de tyske krigsmyndighetene. Gran-

skinger av landssvikspolitiet etter kri-

gen gav ingen grunnlag for videre for-

føyninger. 

De første årene etter krigen, og særlig 

ved 30 års jubileet, gav rekordstore 

omsetninger. Frydenbø laget bl.a. red-

ningsflåtene «Frydenbøflåtene» og et 

påbud om redningsflåter for alle skip 

over 200 bruttoregistertonn gav god 

medvind. Andre sterke produkter var 

hydraulisk styremaskin. 

Fra 1954 begynte man å eksportere 

produkter og først og fremt styrema-

skinene. Vi må også nevne at i 1956 

ansatte man den første kvinnen i sel-

skapet. 

De tre nærmeste bilene er Frydenbø ansatte sine. Volvoen er Åge sin. 

Kjartan Meyer har kjøpt seg en bil som får redaktørens M-hjerte til å vibrere. En 

flott Ford 12M 1960. 

Oppmøte på Kleppestø kai 

Innafor og spriting og hansker ordnes. 

Åge Eikeland ønsker velkommen 
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Boken er på 175 sider og er interes-

sant lesning, men jeg kan nesten ikke 

skrive resymé fra hele boken. Anbefa-

ler deg å få tak i den.  

Men, vi skal til slutt nevne et par ve-

sentlige ting, hvorav en av de var litt 

bakgrunn for vårt besøk: 1. oktober 

kjøpte Frydenbø opp SABB Motor AS, 

som året endret navn til Frydenbø 

SABB Motor AS. I dag har Frydenbø 

fortsatt diverse deler til SABB motorer 

og reproduserer til og med deler som 

er etterspurt. Dette fikk vi se ved selv-

syn under vår omvisning. 

Hva SABB står for? Nei, det er ikke en 

fornorsket utgave av SAAB i Sverige. 

Navnet kom rett og slett fra at den 

første motoren deres ble lansert som 

en «sabba» motor. 

Det andre vi vil ta opp her er at høs-

ten 1993 så søkte Volvo og Renault 

etter ny forhandler i Bergen, samt nye 

lokaler. Frydenbø Holding hadde loka-

ler og de overtok også forhandlervirk-

somheten i Bergen. 

BVK fikk en flott omvisning i lokalene 

og det ble mange spørsmål fra med-

lemmene, så dette var tydeligvis noe 

som interesserte. 

Etter endt omvisning tok vi frem våre 

medbrakte stoler og bord og brukte 

industrilokalet som picnic område, så 

fikk det regne så mye det ville ute. 

Vi må også nevne at vi jammen meg 

ble møtt av tre veteranbiler da vi an-

kom: Åge sin nyervervede Volvo 240, 

en Ford Capri Mk. 1 til hørende Kyrre 

Wiese og Vidar Gjervik med Volvo PV. 

Frydenbø eier Knut Herman Gjøvaag 

og ferskt medlem av BVK har Volvo 

P1800.  Han hadde dessverre ikke an-

ledning å være med denne kvelden. 

Formann Rune Prestegard takket Åge 

for omvisningen og gav ham en vim-

pel så de kunne ha på kontoret. Han 

informerte også litt om alt som ikke 

skal skje…… ja, det er nå nesten slik i 

år.  

Vi begynte å tutle oss hjemover en-

keltvis ved 20:30 tiden og tenkte at nå 

var sesongen over….men det viste seg 

litt senere at det var den ikke. Mer om 

det annet sted i bladet. 

Det studeres ivrig på livbåtmoterer Åge holdt en flott omvisning i lokalene. 

Formann Rune Prestegard takket Åge for omvisningen og 

delte ut en vimpel til Frydenbø. Han holdt så litt orientering 

om status i BVK 

Mer fra omvisningen. 
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Hva var drømmebilen den gangen du tok 
sertifikat for bil?  Jeg tok sertifikat på 18 
års dagen i 1965 og drømmebilen for meg 
den gangen var Jaguar E-type. Jeg hadde 
bare lest om bilen, men en gang på 60 
tallet kom det en turist til Bergen med sin 
E-type. Han fikk noen problemer med 
bilen som ble sendt på verkstedet til PHT 
SCHMIDT.  Jeg så bilen der og tror alle på 
verkstedet tok en prøvetur. 

           Men, jeg må begynne noen år tidli-
gere for å få med min første kontakt med 
en Jaguar: Min far hadde en venn/
forretningsforbindelse som kom fra Eng-
land med båt til Bergen i 1954. Han hadde 
med seg sin Jaguar MK VII og tilbrakte 
tiden i Bergen som gjest hjemme hos oss 
på Hop. Han skulle videre til Oslo og dis-
kusjonen gikk om hvordan var beste veien 
til Oslo. Min mor bryter inn og sier at det 
må være mye enklere å ta natt-toget til 
Oslo og bruke drosje der borte (Flesland 
var ennå ikke åpnet). «Selvfølgelig», sier 
han, «og da kan du bruke Jaguaren», og 
leverer nøklene til min mor! «De tar jeg», 
var min fars kontante reaksjon. Så da had-
de vi altså en Jaguar MK VII i nesten en 
uke. Jeg var ikke lite stolt når min søster 

og jeg ble kjørt til skolen i en sånn luksus-
bil. 

           Så må jeg hoppe langt frem. I 1980 
var det til salgs en Jaguar 420, 1967 mo-
dell. Prisen var lav for det var en del å 
gjøre og handelen ble foretatt i bryllupet 
til kusinen til Kari Ann. Jeg måtte sveise en 
del rust og bakakslingen måtte ned og 
lagre og foringer byttes. Overdriven virket 
ikke og ved å løsne motorfestene og løfte 
motoren litt opp i forkant fikk jeg av over-
driven. Den er drevet av oljetrykk som 
kommer fra en liten pumpe i selve giret. 
Her var en foring veldig rom og stempelet 
i pumpen hadde en sprekk. Jeg tok delene 
med meg til Forus som vi fløy ut fra den 
gangen med jevne mellomrom. Det ble 
fortalt at de hadde en veldig flink fyr på 
maskinverkstedet som kunne hjelpe meg. 
Hans svar: «Må du ha delene i dag»?  Mo-
toren hadde noen lyder jeg ikke likte, og 
traversen ble montert ned og bunnpan-
nen av. Da klarte jeg å bytte veivlagre fra 
bunnen uten å ta ut motoren. Eksosanleg-
get var ikke helt bra og de to midterste 
lydpottene ble fjernet og da var det bare 
to små potter bak. Fantastisk lyd når jeg 
ga full gass! 

 Jeg begynte for alvor å se meg om 
etter en E-type i 1990. Den gang var de 
for nye til veteranimport så det var en 
som allerede var i Norge som var aktuell. 
Jeg kontaktet først en i Tønsberg, men 
prisen var altfor høy i forhold til tilstand. 
Motoren var slitt og trengte en overhaling 
så den slo jeg fra meg.  Aftenposten om 
torsdagen var markedet for veteranbiler 
og jeg ringte om en 70 modell 2+2. Ved 
sjekking av heftelser ble det klart at dette 
var Peter B. Namtvedt sin tidligere bil, 
den eneste av denne typen som er solgt 
som ny i Bergen. For å si det kort: For-
handlingene gikk raskt, for denne bilen 
måtte bare tilbake til Bergen. 

 Tilstanden var ganske god med 
nesten ingen rust, men hjuloppheng frem-
me og bak trengte full overhaling. To av 
felgene var ganske dårlige og ble fornyet 
og nytt rustfritt eksosanlegg montert. 
Rattet ble byttet tilbake til det originale og 
en del ting av interiøret måtte repareres. 
Så var bilen klar. 

 Jeg var ikke lite stolt da jeg tok den 
i bruk. Jeg hadde vel den eneste E-typen 
som ble brukt her i området. Jeg har ikke 

30 år med Jaguar E-type. 

Og andre Jaguarer.  

Tekst og foto: Herman Brandt 



35 

 

vært redd for å bruke bilen og har tatt 
flere turer over fjellet til Østlandet hvor vi 
hadde et lite sommersted. Derfra har det 
og blitt en del turer til Sverige uten de 
store problemene med bilen. Jeg ble rik-
tignok påkjørt bakfra og fikk en del ska-
der, men bilen ble kjørt hjem og oppgjø-
ret med motpartens forsikringsselskap 
gikk veldig greit selv om føreren som kjør-
te på het Vladimir Smirnoff! 

 En vinter demonterte jeg hele 
fronten for å ta det som var av rust. Selv 
om demonteringen ble gjort bit for bit 
direkte fra bilen var det uhyre komplisert 
å montere igjen å få alt til å passe. Jaguar-
ordtaket stemmer: ” If you don’t have the 
proper tools and knowhow, you soon 
hang yourself”! 

 En dag kom det veldig mye røyk fra 
eksosen og det dryppet vann fra en av 
eksosskjøtene.  Topplokket var korrodert 
mest sannsynlig på grunn av dårlig kjøle-
væske en periode. Jeg hadde vært nøye 
med dette så det måtte stamme fra tidli-
gere synder. Jobben var i grunnen ganske 
grei. Jeg fjernet hele innsuget med forgas-
sere og regulering som en enhet og kam-
aksler ble låst med et hjemmelaget verk-
tøy og kjedene kunne hektes av uten de-
montering. Topplokket var det bare å kas-
sere og Lundanes skaffet meg et brukt i 

god stand. Det ble overhalt med nye sty-
ringer og ventiler og etter montering har 
motoren fungert utmerket.  

 Den store langturen ble foretatt 
sommeren 2005. Helikopterservice be-
tjente da ruten mellom Bodø og Værøy 
med Sikorsky S-61. Denne typen holdt på 
å bli faset ut så det var ikke så mange 
igjen i selskapet med gyldig utsjekk, Stort 
sett bare oss ”gamle”. Jeg kjørte til Bodø 

via Gol, Røros, Stjørdal og Majavatn. En av 
overnattingene var på Majavatn og ved 
oppstart om morgenen var clutchen helt 
flat. Hva gjør jeg nå? Jeg hadde med meg 
Jaguar kassen med verktøy og deler så det 
var om å gjøre å få bilen på bukk. Jeg 
skubbet bilen i kjøreretning og satte i førs-
te gir og startet. Kjørte da i to timer uten 
clutch, (fikk den opp i 4.gir med forsiktig 
giring) til i nærheten av en NAF stasjon. 
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De ble ringt opp, men her møtte jeg uvil-
ligheten selv. Jeg opplyste om at jeg trod-
de jeg hadde delene som trengtes og øns-
ket en time på løftebukk eller over grav. 
Som NAF medlem siden midt på 70 tallet 
regnet jeg med at dette skulle være en 
smal sak, men nei, de kunne ikke slippe 
meg inn for de var fullbooket. Jeg har og 
en mistanke om at jeg forstyrret lunsjen. 
Jeg sendte senere klage til NAF, men fikk i 
grunnen ikke noe ordentlig svar. Medlem-
skapet ble beholdt under tvil. Personen 
på bensinstasjonen jeg hadde stoppet på 
satte meg i kontakt med et annet verk-
sted. De hentet med ”flat-vogn” og kjørte 
ned en bil fra løftebukken. Det viste seg at 
pakningene jeg hadde ikke var de riktige. 
Da kom flaksen inn i bildet: En på verkste-
det holdt på med restaurering av en E-
type!!!! Han hadde alt av deler og en pak-
ning ble med glede montert på min bil. 
Betaling var for en time pluss en tur i min 
E-type for hver av de tre som hjalp. Veldig 
rimelig. 

 Etter dette har jeg kjørt nesten 
problemfritt. Det var en liten lekkasje i 
differensialen og for å komme til måtte 

bakakslingen ned. Det er for så vidt en 
enkel jobb, når en har gjort det to ganger 
før. Ved montering greide jeg å montere 
noen deler bak-frem, ja, det er mulig, så 
da var det ned igjen med akslingen. En 
dag streiket den elektriske bensinpumpen 
bare noen hundre meter hjemmefra. Med 
litt banking fikk jeg den i gang og kom 
meg hjem. Ny elektronisk pumpe ble 
montert, og for litt siden fikk motoren ny 
startmotor. Det er en luke i dørken, og 
uten kjennskap til den er det umulig å 
fjerne startmotoren uten å ta ut hele mo-
toren. En særegenhet med min bil er at 
for at ladereleet skal slå inn må jeg gi gas-
sen en ”dash” over ca 2500 rpm. Siste litt 
store arbeidet var å få av bunnpannen. 
Gjengene til oljepluggen har alltid vært 
dårlige og derfor har jeg sikret pluggen 
med låsewire, men nå skulle det fikses. 
For å få av bunnpanne må holder for tor-
sjonsfjærene demonteres og da må det 
ikke være spenn i fjærene. Dermed måtte 
forstillingen demonteres og eksosanlegg 
bort. Det var ikke fullt så enkelt som det 
høres ut, men ned kom bunnpannen og 
ny foring laget med nye gjenger og plugg.  

         Jeg må fortelle om en spesiell hen-
delse: Første eier, Peter B. Namtvedt gikk 
bort i 2014. Noen dager senere parkerte 
jeg bilen på kaien ved Marineholmen for 
vi skulle på båt-tur med BVK for å hilse 
deltagere i ”Tall Ship Race” farvel.  En 
person gikk rundt og inspiserte bilen. Det 
var Erik Namtvedt, sønn av avdøde Peter 
B. Han spurte om jeg kunne komme til 
bisettelsen i Storetveit kirke og parkere 
bilen utenfor. Litt spesielt tenkte jeg, men 
OK. Da bisettelsen var over og familien 
bar ut kisten tok de den bort til E-typen 
og sa: «Nå må du ta farvel med bilen din, 
far». Veldig spesielt. 

  Jeg bytter alltid til ny olje om høs-
ten og i løpet av vinteren kjører jeg moto-
ren på starteren med jevne mellomrom, 
da uten tenning for at den skal smøres. 
Dette har alltid vært min filosofi med ve-
teranbiler. Startes de uten at motoren blir 
ordentlig varm vil det dannes fuktighet og 
kondens i motoren. Håper Corona restrik-
sjonene går over om ikke så lenge. Nå ser 
jeg frem til en normal sesong neste år. 

Herman Brandt. 
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Sommeren 2020 ble jo ikke som som-
re flest på grunn av pandemien, langt 
derifra. Jeg som normalt pakker teltet 
i motorsykkelen og tar til Danmark 
måtte som alle andre tenke alternativt 
og dermed ble det Øst- og Sør Norge 
hvor jeg håpet på mer sol og varme 
enn kanskje Bergen ville by på. 

Rjukan er et sted jeg har hatt lyst å 
oppleve, så med sidevognen på min 
gamle Chang Jiang fullpakket med 
campingutstyr sa jeg farvel med Ber-
gen i skinnende sol midt i juli og crui-
set langs Hardangerfjorden og via Ut-
ne og Odda mot Røldal der jeg tok 
gamleveien over fjellet, som jeg alltid 
gjør for å oppleve natur og gammel 
ingeniørkunst av det beste. Etter Røl-
dal gikk det trått, de store tunnelene 
var under forbedring så først var det 
venting i 40 minutter og så med følge-
bil på enveiskjørt gamlevei til ny ven-
ting og venstrekjørt tunnel nesten 
uten lys mot Haukeligrend. Der sving-
te jeg av og fulgte 362 til Rauland. 

Flott natur og lite trafikk. Så tok jeg 
inn på 37 mot Rjukan. Her på østsiden 
var det skyet og det begynte å små-
regne så det var ikke så trivelig lenger 
og ganske sliten som jeg var nå etter 
en lang dag på setet begynte jeg å se 
meg om etter en hytte eller lignende 
hvor jeg kunne overnatte. Å pakke 
frem telt og utstyr kun for en natt var 
jeg ikke lysten på, men dette skulle 
ikke bli så lett. Mange steder var 
hyttene og hotellene lukket eller de 
var fulle der det var åpent. Til sist hav-
net jeg på Skinnarbu nærmere Ve-
mork som egentlig var fullt, men jeg 
fikk et rom med noe mangler til en 
meget snill pris. Å kjøre sidevognsyk-
kel er skikkelig tungt for mens en sty-
rer en solosykkel ved å lene seg til ene 
eller andre siden rundt svingene er 
sidevognsykkelen helt stiv som en bil 
og vil helst gå rett frem, så må en sky-
ve og dra styret dit en vil kjøre. Og 
mens en har «støttehjul» i en venst-
resving så er det lite skal til før side-

vognen vil slippe fra bakken i en høy-
resving. Heldigvis hjelper det med last 
i sidevognen, men den blir jo også 
tyngre å håndtere med last enn uten.  

Vemork Kraftstasjon var en opplevelse 
og historien om tungtvannsaksjonen 
ikke mindre imponerende når en med 
egne øyne fikk se stedet og de utford-
ringene gjengen hadde og det til og 
med midtvinters i mørke. Rjukan kjør-
te jeg bare igjennom, men det er utro-
lig at det bor folk her nede i bunnen 
av en dyp kløft med over tusen meter 
høye fjell over hodet og sollys kun 7 
måneder av året. Artig da at en nå har 
satt opp store speil ved en av toppene 
som kaster noen stråler ned i byen 
når solen er borte. Jernbanen som 
fraktet produktene fra fabrikkene i 
Rjukan ender i Mæl ved Tinnsjøen og 
fraktet derfra videre med ferger. Her 
ligger dampfergen Ammonia og mo-
torfergen Storegut. Begge er nå fre-
det. Ammonia ble bygget i 1929 og 
var søsterskip med Hydro som ble 

Coronasommer 

Tekst og foto: Kjell Toklum 
Kraftstasjonen på Vemork 
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senket som et ledd i tungtvannsaksjo-
nen, fullastet med tungtvann som 
skulle til Tyskland i forbindelse med 
Hitlers håp om å lage atombomber. 
Storegut er en motorferge bygget i 
1956 og er drevet av 3 stk. 4takts die-
selmotorer, hver på 750 hk. og kunne 
ta 19 togvogner. Etter besøket her 
fulgte jeg 364 på østsiden av Tinnsjø 
og 37 til Kongsberg for ny overnatting 
og neste dag 40 over Hvittingfoss og 
småveier over og ned til Løvøya Cam-
ping utenfor Horten.  

Løvøya var et trivelig sted, her var 
stier og spaserveier rundt om på 
øyen, veldig rikt planteliv, blant annet 
kirsebærtrær med røde modne bær 
som kunne plukkes så mye magen 
tålte, her lå et restaurert kapell og 
kilde fra tidlig middelalder, her var 
også en liten restaurant med alle 
rettigheter og i bukten nedenfor pad-
let ender og svaner rundt på jakt etter 

noe å spise. I Horten måtte jeg jo be-
søke marinemuseet på Karljohans-
vern, men det var coronalukket, mens 
fregatten Narvik som er blitt muse-
umsskip var åpent. Det er jo litt spesi-
elt å tenke tilbake til 1965 da jeg gikk i 
land fra jageren Stavanger som del av 
siste mannskapet ombord fordi disse 
nye fregattene tok over. Og nå er også 
de blitt historie. Hva skal vi da si om 
oss selv? 

Jeg har en kamerat som er chef på 
kjøkkenet til Hankø Fjordhotell uten-
for Fredrikstad og som mange ganger 
har bedt meg på besøk hvis jeg kom 
på de kanter. Fredrikstad ligger som 
kjent langt unna veien til Danmark der 
jeg årlig ferierer nå når vi har fergen 
direkte fra Bergen til Hirtshals så et 
besøk der hadde ennå ikke blitt av. 
Jeg tok en telefon over fjorden og han 
hadde noen fridager noen dager sene-
re så jeg var hjertelig velkommen da. 

Dermed ble det ferge til Moss og gam-
leveien nedover mot Hankø. 

Det  går en liten passasjerbåt ut til 
Hankø som kun har ca. 300 m. vei opp 
til hotellet så sykkelen måtte stå igjen 
på fastlandet, men det var ikke noe 
problem, de hadde aldri hatt noe tull 
med det, og det skjedde heller ikke. 
Det er en god del hytter her  ute, 
blant annet kongehusets Bloksberg 
som nettopp var solgt og absolutt alle 
gjester og beboere uansett rang må 

Turbiner Løvøya Camping 

Løvøya kapell KNM Narvik 

Hankø Hotell 
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bruke beina og små vogner til å trekke 
med seg varer og bagasje på et nett-
verk av stier. Eneste lovlige bilbruk 
hadde hotellet til og fra havnen. Di-
rektøren hadde stående en Ford A, 
1929 modell, som ble brukt til å kjøre 
brudepar til og fra havnen, men nå sto 
den med tenningsproblemer. Han la 
merke til BVK logoen på skjorten min 
og tilbød meg fri kost og losji i flere 
dager hvis jeg fikk den til å gå, men 
gammel A-Ford ligger utenfor min 
kompetanse. Det er vel unødvendig å 
si at oppholdet over tre dager var bra. 
Jeg ble traktert på fineste måte med 
mat og drikke og været hadde vært 
upåklagelig etter Rjukan. 

Jeg ville se litt nærmere på Fredrik-
stad nå som jeg var her, så det ble 
neste post på programmet. Parkér i 
Gressvik var beskjeden nå, derfra går 
gratis ferger til alle deler av byen. Og 
dermed gikk ferden oppover Glomma 

først til fartøysenteret og festningen 
på Isegran der mye dessverre var  co-
ronalukket, men her lå mange flotte 
gamle båter, blant annet fullriggeren 
Najaden, et treskip bygget i 1897 som 
svensk skoleskip uten motor, men nå 
kjøpt til Norge, fredet og skal restau-
reres. Så videre til Gamlebyen og fest-
ningen der. Veldig trivelig by og da jeg 
var mett av mat og inntrykk fant jeg 
meg en båt tilbake til Gress-
vik. Tenk om vår egen by 
hadde gått inn for det sam-
me med Beffen over Vågen 
og over Puddefjorden. Til 
sammenligning var det et 
helt kobbel av båter som  
gikk i kanalene i byen der 
borte og alle var gratis! 

Så ble det Moss - Horten 
igjen og videre til  Furu-
strand Camping ved Tøns-
berg som også var en trivelig 

campingplass. Her lå jeg en liten uke, 
ruslet i havnen og gamlebyen og selv-
følgelig var på toppen av Slottsfjellet 
og gikk i bymuseet like nedenfor.  

Neste stopp ble  Tingsager Camping  
en kilometer utenfor Lillesand. Her 
fikk jeg besøk av et vennepar fra Stav-
anger som begge kjører mc og de nes-
te dagene slappet vi av i den koselige 

Direktørens A-Ford 1929 Najaden 

Festningen i Fredrikstad Slottsfjellet i Tønsberg 

Møvig Festning 
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byen, besøkte museet eller kjørte tu-
rer i området, blant annet til fest-
ningsområdet Møvig utenfor Kristian-
sand, et anlegg som minnet om Fjell 
Festning og var del av den tyske At-
lanterhavsvolden. Kanoner kunne den 
gang nesten rekke til nedslagsfeltet til 
kanonene i Hanstholm og feltet imel-
lom var kraftig minelagt, så tyskerne 
hadde god kontroll på skip til og fra 
Skagerak. En av opprinnelig 3 kanoner 
er intakt, med et kaliber på 38 cm og 
med en standard granat på 800 kg 
nådde den 42 km utover og med en 
lettere granat hele 55 km. 

I nærheten av Møvig ligger verftet 
Bredalsholmen  som restaurerer vete-
ranskip og som vi kikket nærmere på. 
Spesielt er det at også verftet som er 
fra 1876 i disse dager blir vernet.  Her 
lå kjente gamle skip som d/s Hest-
manden (1911), m/s Hamen (1949) 
fra Bergen, m/f Folgefonn (1938) HSD, 
Gamle Oksøy og flere andre mindre 

båter til reparasjon eller restaurering. 

Så skiltes våre veier og jeg tok opp-
over Sætesdalen for hjemtur. Nå be-
gynte jeg å få problemer med at gas-
sen hang seg opp på ene sylinderen, 
sykkelen har sideventilert boxer, og 
det ble flere stopp for å rette på 
dette. I Byglandsfjord tok jeg en over-
natting og neste dag en rundtur på 
fjorden med d/s Bjoren, (lokalt navn 
for bever) en herlig liten passasjerbåt 
fra 1867 fyrt opp med bjørkeved. 
Problemene mine økte på da jeg kom 
til Haukeli  da jeg også mistet tenning 
sporadisk på den andre sylinderen og 
det var med nød og neppe jeg kom  
meg videre med følgebiler og omkjø-
ringer og ned til Odda og videre mot 
Bergen. Som om ikke dette skulle 
være nok så ble det regn og punkte-
ring på sidevognen på Kvamskogen, 
heldigvis  har jeg stephjul og det er 
samme hjulet hele veien rundt så jeg 
var snart videre til neste stans som 

var arbeid i Arnanipa og omkjøring  
via Garnes, men hjem kom jeg omsi-
der ved midnatt. 

Det ble en riktig fin rundtur i det sør-
østlige Norge, ganske fint vær det 
meste av tiden bortsett fra noen sky-
brudd en natt og morgen i Lillesand 
der det kom 45 mm regn på noen få 
timer, men jeg har et godt og tett telt 
og hadde ikke en dråpe inn. Jeg tilba-
kela knapt 1600 km, men dessverre 
var altså 
flere steder 
jeg ville be-
søke co-
ronalukket 
og proble-
mene på 
returen 
skulle jeg 
gjerne ha 
sluppet.                          

Voksent kaliber. Kanonen i Møvig. Karl Johans vern i Horten 

Hestmanden D/S Bjoren 

42 HK i D/S Bjoren 
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Rolf Andersen mimrer over hydrofoilen 

Flaggrutens « H/F Vingtor» gikk i rute 
mellom Bergen, Haugesund og Stav-
anger. 
H/F Vingtor var Norges første hydro-
foilbåt og var felleseid av Det Stavang-
erske Dampskibsselskap (DSD) og 
Sandnæs Damskips-Aktieselskab 
(SDS). 
Den gikk i rute fra 1960 til 1974 da 
den ble solgt. Søsterskipet H/F Sleip-
ner kom i 1961 og ble også solgt i 
1974. 
Det sies at disse var de eneste i ver-
den som gikk i rute på den tiden, men 
de seilte bare i tiden mai til novem-
ber. Seilasen tok kun 3 timer og 30 
minutter.  
Det var en dyr båt å drifte med hen-
syn til drivstoff og stadige reparasjo-
ner. 
På grunn av dårlig regularitet og kan-
selleringer ble den ofte kalt 
«hydrofeil» på folkemunne. 
  

Jeg er oppvokst i Stavanger og flyttet 
til Bergen 13 år gammel og hadde et 
stadig behov for å besøke mine gamle 
venner i Stavanger. Derfor ble det sik-
kert over 30 turer med hydrofoilene 
Vingtor og Sleipner. 
For en ung kar som meg var det like 
spennende hver gang å stå bak på 
dekket i 35 knop (65 km/t) med kjølen 
70 cm. over havflaten.  
Kanskje noe av håret mitt forsvant 
allerede da ? 
Det var en fryd å høre brølet av 2700 
hestekrefter fra de to 12-sylindrete 
Daimler-Benz motorene. Jeg fikk aldri 
nok av den lyden!  Sammen drakk de 
300 liter drivstoff i timen. 
Fabrikken som laget hydrofoilbåtene 
hevdet at foilene kunne kutte tøm-
merstokker opp til 20 cm. uten å falle 
av. 
 Akselerasjonen var det ikke noe å si 
på: 20 sekunder til 20 knop (37 km/t). 
Bra for en båt på 50 tonn. 

Noen av turene kunne være litt i over-
kant spennende. En gang i skikkelig 
dårlig vær på Sletta måtte vi ned fra 
foilene og i over en time ble vi kastet 
fra side til side som en balje. Så godt 
som alle passasjerene ble sjøsyke. 
Stewardessen som sto i kiosken meld-
te også pass. Men vi to «gutta» var 
oppegående og løp rundt i salongene 
med spyposer til alle som trengte fle-
re. De brukte lot vi bare ligge……..  Det 
fins grenser for frivillig innsats!! Andre 
fra mannskapet tok seg av denne job-
ben når vi kom inn i smulere farvann. 
Takken fra kapteinen etterpå besto av 
boller, brus og is. VIP følelsen vi fikk 
var det ikke noe å si på! 
  
Flaggruten fortsatte med katamaraner 
frem til 2013. Da tok Kystbussen over. 
Dessverre! 
 
Rolf Andersen 



42 

 

Rolf Andersens bestefar 

Del 4 

Det er vel snart slik at det aldri er en Stabbesteinen uten noe stoff om Rolf Andersen sin bestefar som var en av pionerene innen 

bilkjøring i Norge. Og Rolf, når vi ser bildene her så skjønner vi hvorfor det ble Mercedes for deg…... 

Min bestefar måtte jo være med på Norges Drosjeeier Forbund’s landsmøte (i Oslo?) Her saumfares en ny MB 200D 
av andre interesserte drosjeeiere. 
 
Under til venstre: For å promotere Mercedes O 319 bussene fikk min bestefar en slik sendt fra Stuttgart. 
Her er han på salgsturnè et eller annet sted på Vestlandet (med tversover – selvfølgelig) 
 
Til høyre: : Min bestefar ved en MB 280SL Pagode klar for forsendelse i januar 1970 på fabrikken. Dette var to måne-
der før han døde 75 år gammel av sitt 
7. hjerteinfarkt. 



43 

 

Er det noe vi bil entusiaster aldri bli lei 

så er det å samle på modellbiler. Noen 

ønsker kun å få tak i modeller som 

man kunne få av forhandleren når 

bilen var ny. Andre kjøper kun model-

ler av sin bil eller drømmebilen eller 

kun modeller fra et land. I den andre 

enden av skalaen så er det de som 

kjøper alt de kommer over. Her viser 

vi modeller som kan falle inn i for-

skjellige "grupper". Her viser vi blant 

annet Morris varebiler. Dette er mo-

deller for de som samler på engelske 

biler generelt, Morris’er og de som 

samler på varebiler. Men her er det jo 

selvsagt en mye større gruppe som er 

kjøpere av disse modellene. Det er 

selvsagt alle som liker TV serien "Med 

Hjarte på Rette Staden" som vil være 

kjøpere av disse modellene. Det er 

helt sikkert en del modellbil eksperter 

blant BVK sine medlemmer og de har 

nok sett og kjøpt noen av de offisielle 

modellene som ITV filmselskapet har 

navnet sitt på. Disse er Lledo, Corgi og 

Vanguards modeller. Her viser vi de 

mye mer sjeldne modellene som Ai-

densfield Stores og Goathland Stores 

har utgitt. Det finnes hvite, blå, røde 

og grønne utgaver. De er nummererte 

og finnes i enten 250 eller 500 ek-

semplarer. I tillegg så er det både en 

buss og Bedford. For de viderekomne 

så har Yorkshire Tea utgitt to modeller 

der temaet er Heartbeat. Totalt sett 

så er det omtrent tjuefem bilmodeller 

som er relatert til "vår" TV serie. Vel, 

er man samler av et tema, som TV 

serien er, så finnes det jo bøker og 

postkort innen samme tema som kan 

være av interesse. Gå inn på ebay og 

søk på Heartbeat. Etter at 350,- kro-

ners regelen forsvant så er det dyrt å 

bestille en liten modellbil til 200,- men 

alt av trykte media er ikke avgiftsplik-

tig så det er greit å bestille.  

 

 

Heartbeat modeller 
Nå er jeg som redaktør av Stabbesteinen ganske stolt. Her kommer redaktøren av det proffe magasinet USA Cars, Bjørn Kas-

persen og tilbyr meg en artikkel til bladet vårt. Bjørn er BVK medlem og utflyttet bergenser og vi ser jo at dette ikke handler om 

amerikanske biler, men tvert imot om de herlige engelske bilene fra serien Heartbeat! Men, vi er stolt for det! 

Tekst og foto: Bjørn Kaspersen 
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Og dere som ser på serien hver dag 

har gjerne oversett at det ikke sendes 

fra sesong 1 til og med 7. Løsningen 

på det er selvsagt å kjøpe DVD’ene. 

De aller første seriene er nok de som 

er aller mest korrekte tidsmessig. Kan 

det være for at da de episodene ble 

produsert så var det fremdeles flere 

bedrifter som hadde velfylte lager av 

gamle saker og ikke minst at det var 

flere som faktisk hadde levd i den ti-

den? Det er ikke rart dette er en av de 

mest populære TV seriene noensinne. 

Den har alt. Alt ifra flott musikk, nyde-

lige biler, autentiske detaljer, flotte 

story’er og herlige skuespillere. Ja, 

man kan lure på hvor man kan finne 

slike personligheter! Hvis redaktøren 

bestiller en reportasje til så kan alle 

modellene bli vist frem. Og en liten 

hyllemeter med bøker, brosjyrer, 

postkort og togbilletter fra jernbanen. 

Det viktigste i eieren sin samling er et 

postkort signert av Gina kjøpt på en 

veldedighetsauksjon. Hvis eieren øns-

ker å ta kortet ut av bankboksen da….. 

 

(Red.komm: Ja, Bjørn du er hjertelig 

velkommen med en artikkel til). 
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Ut på tur—aldri sur…. 

...eller oktobertur til Rong i Øygarden 
Tekst: Lars Olav Lofthus 

Foto: Per Åge Hesjedal 

Etter noen ukers stille pga Covid-19 drittet 

så «sprakk» det litt for formannen. «Vi må 

ha en kjøretur», uttalte han. «Til helgen 

meldes det fint vær. Vi kjører en tur på 

lørdagen»! «Kan vi heller ta søndag», 

spurte jeg, da jeg var bortreist lørdagen? 

Styret ble enige om søndag 4. oktober, da 

det var en bedre dag trafikkmessig og 

værmeldingen var stort sett den samme. 

Vi spoler frem til lørdag…… værmeldingen 

for søndag var snudd helt om…… regn fra 

kl 13. Ja, så nå vet du det: Det var min feil 

at vi kjørte den dagen det var regn.  

Søndag morgen: Kjapp rådslagning med 

formannen. Skal vi avlyse? Nei, vi ble enig 

om å i alle fall møte opp på Biltema i Drot-

ningsvik, så kunne vi sende hjem de to-tre 

stykkene som kom. 

Pakket bilen og kjørte de få metrene fra 

meg og opp…. Men i alle dager? Det var jo 

mange biler jo?! Vi parkerte og etter oss 

rullet det på. Det kom flere og flere. Det 

var tydelig at det var et innesperret behov 

som skulle ut.  

Det ble litt diskusjon om vi skulle kjøre 

annet sted pga været, men vi hadde gitt 

Arve Helland ved Blom Servicesenter be-

skjed om at vi kom, så vi syntes det ville 

være dumt. 

Litt over kl 12 la vi i vei og kom oss ut på 

Rv 555 som alltid er full av trafikk uansett 

dag eller tid på døgnet. Vi stoppet derfor 

på rasteplassen etter Kolltveittunellen og 

samlet troppene. Men det var ikke lett å 

få alle ut samlet, for det kom biler abso-

lutt hele tiden, så vi måtte nå bare legge i 

vei. Til tross for været så ble det nå en fin 

kjøretur utover. Det er jo storslagen natur 

og fine veier. Spesielt spektakulær var 

utsikten denne dagen fra Rongesunds-

brua. 

Litt etter kl 13 rullet vi inn på Torsdags-

Bra oppmøte i Drotningsvik 

Folket søkte ly under 

tak 
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klubben sitt domene til stor overraskelse 

for Arve Helland. Han hadde ventet på oss 

men pga været så trodde han kanskje vi 

ikke kom. Hele 18 biler kom kjørende inn 

denne litt hutrende dagen. Ja, jeg hadde 

selv glemt dette at i BVK så stiller folk 

uansett vær. Og det var faktisk kjekt å 

reise på tur i litt dårlig vær også. Det føl-

tes liksom litt godt å bruke bilene også 

utenom solskinn. Og det sosiale var som 

vanlig helt på topp. Mye smil og glede og 

praten går i ett. 

Vi hadde lagt opp til picnic, men det ble 

det jo selvsagt ikke så mye anledning til. 

Men vi byttet litt på å være inne på ben-

sinstasjonen der det er noen sittebåser. 

Selvsagt så får de bare brukt halvparten 

nå pga Covid-19, men folk fant ut av det. 

Pga av været så ble det ikke til å være så 

lenge på stedet, så alt i 14 tiden begynte 

folk å tutle seg innover igjen, men ingen 

pga at de var sure. Alle var kjempeglade 

for å ha fått en tur. Vil faktisk si at dette at 

dette var en veldig fin opplevelse. 

Herlig kjørebilde av Kjartans 12M Torsdagsgeneralen, Arve Helland, samt Kjartan Meyer og red. 
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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 

Baksiden denne gangen er viet redaktørens nostalgi: Bilen over og under er samme bil. Under var den i mitt eie 1980 - 1984. Den 

var modifisert og lakkert av Geir Philips og eier før meg, Ove Isaksen. I høst stod den til salgs som restaureringsobjekt. Jeg skrev 

inn i annonsen og fortalte litt om historien til bilen. Om det var medvirkende vet jeg ikke, men bilen ble fort solgt etter dette. Det 

er bra, for dette er jo en av det vi kan kalle de opprinnelige norske Mustangene. Håper den blir originalrestaurert nå.  


