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Stabbesteinen 

Bergen Veteranvogn — Klubb 
Postboks 929 Sentrum 

5808 Bergen 
http://bvk.lmk.no 

Organ for Bergen Veteranvogn — Klubb.  November — 2008. Nr. 9 
Neste medlemsmøte: Tirsdag 11.11.08 
kl.19.00 blir det mimremøte på BTM. Vi tar med 
oss bilder fra sommerens turer eller om du har bilde 
av en bil som du vil dele med oss andre. Du kan ta 
med deg artige postkort med biler på, eller annet du 
har lyst å vise oss. Herman Brandt  vil vise en liten 
filmsnutt fra 50 tallet om vi får tid til det og det er 
egentlig opp til hver enkelt medlem hva de har med 
seg. Dette kan bli en artig kveld der vi får god tid 
til å mimre,  prate eller bare kose oss. 

Referat fra forrige medlemsmøte: Tirsdag 
den 14.10.08 kl.19.00 var det medlemsmøte på 
BTM. Som vanlig var fremmøtet stort og alle 
sitteplasser var opptatt. Noen litt sent ankomne 
måtte dessverre ta til takke med ståplass. 
Formann Roald Stig Jørgensen ønsket velkommen 
og orienterte om styrets oppgaver fremover. 
Kontakten med kommunen om en avtale 
vedrørende Esso stasjonen er blitt litt forstyrret av 
diverse branner i Bergen, men nytt møte skjer snart. 
Han minnet om julebordet 13. des. Meld dere på. 
Det planlegges en utstilling i september 2009 hos 
Auto 23. Medlemmer som ønsker å ha biler på 
denne utstillingen bes melde fra. Komiteen vil da 
kunne gjøre en vurdering. Det prøves også å få til 
en utenlandstur til neste år. 
Så ble kveldens foredragholder introdusert. 
Christopher Harris fra Bilregisteret ved Statsarkivet 
begynte foredraget, etter litt startproblemer med 
teknikken, å generelt å fortelle om hvordan 
arkivene er oppdelt mellom Riksarkiv og 8 
Statsarkiv pluss et samisk arkiv. De bidrar også til 
at private arkiver blir tatt vare på. 
Statsarkivet i Bergen har arkiv fra Biltilsynet i 
Bergen til 1972, Odda til 1985, Førde til 1999 og 
arkiv fra Sogndal. Hr. Harris opplyste at arkiv fra VossaRudl`n 2008. BVKere koser seg. Foto.SMR  
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20 tallet var mangelfullt. Bildene av arkivene som 
gjaldt motorvogner viste at det ikke er småtterier 
som er lagret, men dessverre er ikke organiseringen 
av informasjonen tilfredsstillende. Det skorter på 
midler her også. 
Det ble vist konkrete eksempler av kort om bilene 
til Østevold og han viste sågar kopier av tidlige 
utgaver av sertifikater til Roald Stig Jørgensen og 
Ola Borge. Alt i alt et meget interessant foredrag 
for oss med biler som har gått på Vestlandet. 
Roald Stig viste også noen eksempler fra sitt 
rikholdige private arkiv. Her kunne han vitterlig 
dokumentere at et bilde fra en avis oppga helt feile 
data om en bil. 
Til slutt viste Herman Brandt en video snutt fra 
Goodwood. Til dere som ikke var på møtet kan det 
opplyses at del 2 kommer senere. 
 
Herman Brandt. 

 
Nye medlemmer: Vi får stadig nye medlemmer 
og denne måneden er det: May-Elin Limevåg, 
Helge Olsnes, Tom Schistad og Asle Strønen 
vi ønsker velkomme til BVK. Følg med på 
hjemmesiden vår og les ”Stabbesteinen” og møt 
opp og ta del i det du føler for. Alle er hjertelig 
velkommen. 
 
Ryktebørsen: 1) Det ryktes at politiet har tatt så 
mange råkjørere på Osterøy den siste tiden men jeg 
kan berolige dere med at det er ikke klubbens 
”Greta Molander” de har hanket inn. 
 
 
 

BVK Julebord 2008: Lørdag 13.12.08 
kl.19.00 er det klart for årets JULEBORD i 
Kommandantboligen på Gravdal på Laksevåg. 

Kommandantboligen ble reist på midten av 1700 – 
tallet som et lyststed. Senere ombygd og påbygd 
flere ganger. Årene 1899-1961 var huset 
tjenestebolig for sjefen for Bergen festning 
(Kvarven og Hellen). Bergen militære Samfunn har 
siden 1974 forvaltet, restaurert og innredet boligen 
til selskapslokaler. 
Kommandantboligen vil også i år danne en fin 
ramme rundt BVK`s julebord. 
Velkomstgløgg, middag, dessert, kaffe og kaker er 
inkludert i kuvertprisen på kr. 500,- pr person. 
Drikkevarer til eget bruk kjøpes på stedet. Det vil 
bli tale til Damene og Herrene, samt Formannens 
tale. Siste del av kvelden avsluttes med dans til 3 
manns orkester som vil få sving på dansefoten med 
gammelpop. 

 
Påmelding til Kjell Røen mob 48187716  
E-post: kroeen@online.no innen 06.12.08 
 
Innbetaling av kuvertprisen til BVK 
Kontonummer  3625.57.73431. 
 
PS. Opplys om du skal ha pinnekjøtt eller 
svineribbe og velkomstgløgg med eller uten 
alkohol. 
 
MELD DEG PÅ SNAREST! Velkommen til 
Kommandantboligen GRAVDALSVEIEN 
155, 5164 LAKSEVÅG 

Richard Harris mottar BVK rekvisitter som takk for 
innsatsen. 
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STABBESTEINEN utgis av Bergen Veteranvogn—Klubb og er et 
informasjons blad til klubbens medlemmer. 
 
Redaktør/skribent: Sissel M. Romslo 
Layout for BVK: Lars Olav Lofthus 
Print: Allkopi Nordnes 
 

       Styret i BVK for perioden april 2008—april 2009 

BESIKTNINGSMENN FOR LMK FORSIKRING I BERGEN VETERANVOGN KLUBB: 
Aage Angeltvedt, Heiane 81, 5132 Nyborg, tlf. 93 02 79 81 

Svein Wilfred Farsund, Bjørndalsstølen 47, 5171 Loddefjord, tlf. 55 50 07 09 el. 90 11 10 15 

Formann:  
Roald Stig Jørgensen 
Svartediksveien 10 
5009 Bergen 
Tlf: 55326084 
Mob: 90957074 
rstig-jo@online.no 
 
Nestformann:  
Herman Brandt 
Troldhaugveien 59 C 
5232 Paradis 
Tlf: 55910804 
Mob: 90593448 
herman.brandt@c2i.net 
 
Varamedlem:  
Levi Vatle 
Askeland 
5286 Haus 
Tlf: 56390421 
Mob: 90827282 
edg-vat@online.no 
 
Kasserer:  
Kjell Røen 
Storåsen 51  
5132 Nyborg 
Tlf: 55194660 
Mob: 48187716 
kroeen@online.no 
 
Varamedlem:  
Bente Sørheim 
Janaveien 166 
5179 Godvik 
Tlf: 55266274 
Mob: 95780820 

bente-
elin.sorheim@telenor.com 
Sekretær:  
Sissel M. Romslo 
Blom 
5286 Haus 
Tlf: 56390425 
Mob: 95916829 
simaro@online.no 
 
Styremedlem:  
Arne Lærum  
Skareveien 23 
5174 Mathopen 
Tlf: 55269773 
Mob: 90614826 
arnelerum@online.no 
 
Varamedlem:  
Truls Evensen 
Hardangervegen 16M 
5223 Nesttun 
Tlf: 55133905 
Mob: 93254576 
trulsev1@start.no 
 
Styremedlem:  
Arild M. Nilssen 
Fyllingsveien 40  
5161 Laksevåg 
Tlf: 55346825 
Mob.91184322 
anils-mo@online.no 
 
LMK/MKiB kontakt: 
Richard Riim 
Ladegårdsgaten 59 
5035 Bergen 

Terminliste: 
 
11.11.08 Medlemsmøte: Vi ser på 
bilder fra sommerens turer etc. 
 
09.12.08 Kozemøte på BTM: 
Førjulskoz med kakao og julebrød 
etc. 
 
13.12.08 Julebord arr av BVK på 
Kommandantboligen på Gravdal på 
Laksevåg. 
 
13.01.09 Medlemsmøte: Omvisning 
på den nye Brannstasjonen. 
 
10.02.09 Medlemsmøte: Info fra 
LMK. 
 
10.03.09 Generalforsamling BVK: 

Klubbmøter  holdes vanligvis på 
kafeen i Bergen Tekniske Museum 
(BTM) på den andre tirsdag i 
måneden. Ved omvisninger og 
lignende blir møtested opplyst i 
”Stabbesteinen” før møtedato. 
Adresse for BTM: 
Trikkehallen, Thormøhlens gate 23, 
Møklenpris 

Innmelding i BVK: 
Innmelding i klubben skjer ved å ta 
kontakt med en i styret. Helst 
kasserer Kjell Røen. 
 
Medlemskap koster kr. 350,- pr. år. 
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ARKANSAS SOMMEREN 2008. 
 

Tenkte at jeg skulle bidra med et lite innlegg til 
klubbens eminente rundskriv - Stabbesteinen. 
Valgte derfor å skrive om årets sommerferie, siden 
flere av klubbens medlemmer vet at undertegnede 
har bygget hytte i USA. Tenker spesielt på Gunnar 
B, Gunnar S, Ymer S, Kjetil S, Tore H, Karstein H, 
Tor K og Thorstein H. 
Siden interessen for amerikanske biler, både 
originale og ombygde, har vært stabil siden Amcar 
utstillingen i Bergenshallen i 1977, har USA - 
frihetens land, stadig krøpet mer og mer inn i 
ryggmargen. En månedstur med kone og åtte 
kamerater i 1987, samt en rein guttetur på nok en 
måned - 7 medlemmer fra American Car Club-
Askøy i 1998, gav kraftig mersmak. Så mye at når 
en runder 50, var det på tide å gjøre noe drastisk. 
En 1956 Ford F100 ble importert fra Los Angeles 
til 30 års dagen, 1937 Chevrolet Coupe street rod 
ble kjøpt fra Tønsberg til 40 års dagen og hytte i 
Arkansas ble bygget til 50 års dagen! 
En liten notis i Amcar Magazine om en Kenneth 
Senland som hadde bygget seg hytte på noe som 
ble kalt Norway Ranch, fanget min 
oppmerksomhet. Eier av ranchen, Arvid Meland 
hadde egen hjemmeside og han hadde tomter 4sale. 
Dette måtte vel kunne bli litt av en 50 års presang? 
Kontakt ble opprettet og 4 mål tomt ble kjøpt for 
kr.150 000.- inkl. vei, vann, kloakk og telefon/
internett. Besøk i Sparebank 1Vest ble avtalt og 
etter mye prat om realisering av drømmer og 
lignende, ble lån innvilget. Meland fikk OK til å 
bygge en hytte på 100 kvadrat. Tre soverom, to 
bad, spisestue og kjøkken/stue i ett, samt en bod på 
5 kvadrat. Hytten skulle ha overbygget terrasse på 
kortveggene og en stor terrasse i front. Stilen skulle 
være i western/meksikansk med rundtømmer ute og 
hvite vegger inne. Listverk og tak/takbjelker går i 

fine tresorter med masse sjatteringer. 
I tillegg til vedovn, er det varmepumpe/aircondition 
i alle rom og hytten ble levert med stort kjøleskap 
og elektrisk komfyr. 
Den ble påbegynt i fjor sommer og stod ferdig i 
oktober 2007 og siden det har den vært utleid en 
rekke ganger. Arvid Meland arrangerer musikkturer 
til Memphis og Nashville, samt motorsykkelturer 
på Route 66, så han har stadig behov for rom. 
Nesten utelukkende til nordmenn som vil "gjøre 
USA". 
Det ble derfor en selvfølge at årets sommerferie på 
hele to måneder skulle gå til hytte nr.9 - 
Blåklokken, på Norway Ranch, Arkansas. Samtlige 
syv i familien Helland hadde gledet seg hele 
vinteren og våren og endelig nærmet avreisedagen 
seg. Vi ba ungene fri de tre siste dagene før 
sommerferien på grunn av en billettbesparelse på 
kr.13.000.- !!! 
Flyet gikk onsdag 18. juni fra Flesland kl.06.30 og 
etter et par timer landet vi i Amsterdam, der det ble 
en del timers venting på flyet som skulle gå direkte 
til Memphis, Tennessee. Men hva gjør vel litt 
venting, når drømmer skal realiseres? 
 
Kl.17.00 lokal tid landet vi i Memphis og etter 
utsjekking og bagasjehenting, ble vi møtt av to 
kjekke norske ungdommer – TK og Veslemøy, som 
begge bor på ranchen. Ute var det deilig og varmt 
og nå ventet en kjøretur på 3,5 timer på herlige 
amerikanske veier. 
Etter en lang dag på reise, var det en spent gjeng fra 
Askøy, som ankom hytten utpå kvelden - i mørke - 
og åpnet drømmehytten for første gang.  
Bilder av hytten er en ting, se den "live" er noe 
annet og vi ble alle gledelig overrasket. Selv om 
alle var "dødstrøtte", ble det en sein kveld. Ingen 
ville legge seg - inntrykkene ble mange og gode. 
Hytten svarte så til de grader til forventningene. 
Men omsider ble senger og rom fordelt - grunnet 
utleie hadde Arvid Meland fått penger til å 
"møblere" hytten. Det meste var på plass, men 
spennende interiør og møbelbutikker i byene rundt 
ranchen, gjorde sitt til at mye fint ble supplert i 
løpet av ferien. Og det til meget akseptable priser - 
jevnt over kostet det meste 1/3 av hva vi måtte ha 
betalt her hjemme. Mye grunnet at Arkansas er en 
"fattig" stat, men også det at momsen er på 7%. 
Hvordan ble så ferien? Den ble så vellykket at da 
avreisedagen nærmet seg, ville INGEN reise hjem. 
Vi hadde alle store problemer med å innse at nå 
ventet moder Norge, med alle de dårlige veiene, de 
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skyhøye avgiftene, den latterlig dyre bensin og 
strømprisen, de dyre matvarene ( spesielt for oss 
som er 7 stykker ), bompenger og fotobokser, samt 
skoler, kirker og andre offentlige bygninger i 
forfall. Mener rett og slett at Norge er et land i 
forfall - men samtidig har vi en "øvre klasse", som 
stadig skor seg på andre sin elendighet. 
Det var unektelig rart å fylle bensin for under kr.5.- 
for literen, samt kjøre i fire stater og ikke se en 
eneste bompengestasjon eller fotoboks. Og 
kvaliteten på veiene skal vi ikke gå nærmere inn på 
- på det meste kjørte vi på 5 filers vei i tre ulike 
nivå. 

Vel, tilbake til ferien. Allerede fredagen kjøpte vi 
bil. En 2003 Chevrolet Suburban 7 seter med 
absolutt alt utstyr. Den nyeste og billigste bilen 
som vi har eid og samtidig den beste. 
Dagene gikk med til å gjøre seg kjent med byene i 
nærmiljøet - vår by heter Mountain View og ligger 
20 minutters kjøring fra hytten. Den er kåret til 
USA sin bluegrass-hovedstad og hver torsdag til 
søndag er det masse live musikk fra tre scener og 
flere hager i sentrum. Andre byer som ble besøkt 
var Marshall, Clinton ( Bill Clinton sin fødeby ), 
Mountain Home, Greensbreer, Conway, Batesville, 
Heber Springs og hovedstaden Little Rock. To 
ganger ble det langtur på 3 timer til 
underholdningsbyen Branson i Missouri, der blant 
annet museet `57 Heaven ligger - omtalt i Amcar 
Magazine. 
Ungene fikk med seg to gedigne fritidsparker og et 
stort badeland. For rundt kr.100.- kunne du være 
der hele dagen og gjøre så mye du ville - White 
River Water Park i Branson, Six Flags i Louisville 
og Beech Bend Park i Bowling Green. 
Vi var på to langturer - et nasjonalt Corvette treff i 
Bowling Green og det `39 Nasjonale Street Rod 

treffet i Louisville. Der var det blant annet over 
13000 street rods, samt at samtlige store sjapper 
innenfor den hobbyen, var på plass med sine 
produkter. I Bowling Green besøkte vi også det 
nasjonale Corvette museet - neste år besøker vi 
Corvette fabrikken i samme by. 
Vi var på saltsteinsgrottetur, utekonsert med BB 
King og Willie Nelson, rundbanekjøring i 
Batesville, rodeotrening, dragrace på Beech Bend 
Park, samt mange kjøreturer for å gjøre oss kjent. 
Var innom tre restaureringsverksteder/rodsjapper 
og ble tatt godt i mot alle stedene. 
Når det gjelder jakten på billige biler/objekter, får 
det vente til neste år. Viser en del bilder av 
prosjekter som er knipset fra veien. Arkansas må 
være pickupens stat - det står gamle pickuper over 
alt. Spesielt Chevrolet fra 60 - tallet. De fleste biler 
er solsvidd/rustfarge, men det er lite rust. Planen er 
å bygge en lettgarasje/planja, slik at billige 
prosjekter kan settes under tak. Deler vil bli kjøpt 
inn, krom vil bli ny og kanskje interiør også - men 
dette er langt frem. 
Før hjemreise, gjorde vi opp telefonregningen og 
koblet av den, samt internett, vannavgiften ble 
betalt frem til neste sommer. Det gjorde vi også 
med strømmen, samt at bilen nå kun har brann og 
tyveri forsikring. Forsikringen på hytten er også 
betalt langt frem. Det høres rart ut - vi har lite 

penger, men dette var lett å betale, siden alt var 
billig, sett med norske øyne. Dette koster 
halvparten av hva vårt strømforbruk i 2008 
kommer til å koste hjemme! 
Hjemreisen 12. august gikk i omvendt rekkefølge 
av frem, og mye raskere. Lite venting i Amsterdam 
gjorde at flyet var raskt på vei mot Norge og over 
Askøy - vi landet på Flesland onsdag 13. august 
kl.15.00 lokal tid. 
Har du en drøm - ikke vent for lenge med å 
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realisere den. Vi er et folkeferd som stadig utsetter 
ting, gjerne helt frem til " bare vent til jeg blir 
pensjonist", men da kan det dessverre være for 
seint. Gjør det nå! 
Vil du se flere bilder fra drømmeturen vår? Sjekk 
vår hjemmeside: 123hjemmesiden.no/blaaklokken 
Vedlagt er bilder av hytten, samt noen prosjekter 
som "står rundt om".  
Kunne nok sendt inn mange flere sider om det 
fantastiske oppholdet, men tror dette holder. 
De syv på drømmeferien var Vidar, Turi, Maren, 
Anders, Sindre, Magnus og Daniel. Og Magnus på 
12 år "er blitt cowboy", med boots, bukse, belte, 
skjorte og cowboyhatt. Nå mangler bare hesten - 
kanskje den kommer til neste år. 
 
Mvh. Vidar Helland 
 
Annonser: 

 
Nye 8-spors kassettspillere og bilradioer !!  
Har nå for salg en rekke ulike fabrikknye 8-spors 
kassettspillere med/uten FM-radio, samt rene 
radioer. Det er her snakk om fabrikknye 
overliggere fra sent -60 tall/ 70-tallet, alt leveres 
komplett i original emballasje med alt tilbehør 
intakt. Selger også nye omformere 6V-12V hvis 
behov. Har kjempestort utvalg av 8-spors kassetter 
for salg, kan også ta på meg reparasjoner av 
kassetter - kr 30,- pr.stk. Kontakt meg for en 
hyggelig prat på tlf 918-33024 (Arne Kaasa, 
Telemark) eller e-mail enrasaak@online.no  Jeg 
har til hensikt å besøke Ulvenmarkedet våren 2009, 
så tar du sjansen på å vente til da - kanskje vi sees 
der?? Hvis du kan være seriøst interessert i spiller/
radio/kassetter - hvorfor ikke kontakte meg allerede 
nå?? Mange av modellene kan være solgt til våren. 

Noregs og Bergens første bilprodusenter:  

Jacob Irgens framfor verkstaden i Nygårdsgaten i 
den 1-sylindra bilen han bygde saman med Paul 
Irgens 
 
Noreg hadde også sine pionerar som gjorde forsøk 
med ulike typar motorar i båtar, bussar og bilar. Ein 
av dei som vert rekna for å vera blant dei aller 
første var Paul Irgens. Han hadde ein verkstad i 
Kristiana der han eksperimenterte med utvikling av 
køyretøy allereie på 1880-talet. I 1895 flytta Paul 
Irgens til Bergen der han etablerte ein ny verkstad 
saman med ein fjern slektning, vognmaker Jakob 
Irgens. Mellom 1895 og 1898 bygde desse to 
køyretøy - ein bil og ein buss. Skipsmeklar Rolf 
Irgens, ein son av Jakob Irgens, skreiv at faren 
hadde laga ein 1-sylindra petroleumsmotorvogn i 
verkstaden i Nygårdsgaten i Bergen. Det eksisterer 
eit bilete av bilen med Jakob Irgens bak rattet, 
utanfor vognfabrikken. Bygningen vart seinare 
overtatt av Lars Solberg, som importerte 
motorsyklar til Noreg. Bergen MC-senter overtok 
bygget, som seinare er rive og erstatta med eit 
nybygg. I samband med overtakinga, fekk 
Statsarkivet i Bergen ein del av arkivet etter 
Solberg frå Bergen MC-senter. Arkivet kjem frå 
Irgens Vognfabrikklokalet, men dessverre 
eksisterer det ikkje arkivsaker etter Irgens. Men 
fram til i dag er tomta brukt til sal og reparasjon av 
køyrety.   
Irgens (Jakob og Paul) laga ein dampdriven buss i 
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same lokalet i 1899. Bussen "Alpha" hadde plass til 
20 passasjerer, og vart omtalt både her heime og i 
amerikanske aviser. Bussen skulle køyrast i 
Stavanger og Trondheim, men vart ingen suksess 
og vart til slutt ståande utenfor fabrikken i Bergen 
fram til den vart hogd opp. 
Den første som importerte biler til Bergen, var 
agent Einar Ruth Paasche i 1908. Biltypen var den 
tyske Windhoff. Bilen fekk kjennemerke O-1 i 
Bergen. Onkelen til Paasche var ingeniør i 
Windhoffabrikken. ( foto i boka til Pedersen).  
I åra etter vart det importert bilar til privat bruk og 
drosjekøyring, både i Bergen, Hordaland og Sogn 
og Fjordane. Statsarkivet i Bergen har arkivet frå 
Biltilsynet i Bergen med køyrety i Bergen og 
Hordaland, og frå trafikkstasjonane i Førde og 
Sogndal.  
Kilde: Statsarkivet. 

Biletet viser ein Wanderer motorsykkel som var blantdei 
eldste motorsyklane som vart importerte til Bergen. Dette  
biletet er frå Tyskland, der syklane vart produserte.  
(Eigar: Christopher J. Harris) 
 
Presentasjon av bilmodeller: 
Norsk Fiat Register ble etablert i 1983 og feiret i år 
25 års jubileum. Vi presenterer derfor Fiat 600. 
Fiat 600 dukket opp første gang på bilutstillingen i 

Geneve i 1955. Både journalister og publikum tok i 
mot den nye modellen fra Fiat med stor entusiasme 
- her var en praktisk bil for det bilhungrige 
bilinteresserte etterkrigs Europa. Den gode 
mottakelsen på bilutstillingen viste at her hadde 

Fiat en suksess på gang. Produksjonen ble derfor 
prioritert, og den gikk opp fra 624 stk. pr. dag i 
starten til 839 pr. dag i 1957. På 12 mnd forlot over 
300 000 Fiat 600 samlebåndet. Bilen var rimelig - 
den kostet faktisk mindre enn Fiat Topolino som 
hadde dårligere plass.  
Den lille motoren på 633 cc som var plassert bak 
ga god plassutnyttelse og viste seg å være 
driftssikker. Dessuten hadde den lille bilen bra 
kjørekomfort selv på dårlige veier (som var vanlig i 
Italia på den tiden). Små forbedringer ble innført 
fortløpende - skyvevinduer ble byttet ut med 
sveivevinduer og bilen fikk også soltak som 
ekstrautstyr. I 1956 kom det en ny modell i tillegg - 
Fiat 600 Multipla som kunne romme 6 personer. 
Multipla ble produsert til 1970 i et antall av 243 
000.  
I 1960 ble Fiat 600D presentert på bilutstillingen i 

Fiat 600 med soltak. 

Veteranbil på treff i Drammen 

Interiør 



 

8 

Paris. Det var en rekke forbedringer. Først og 
fremst var motorvolumet øket fra 633 cc til 676 cc, 
nå leverte motoren hele 29 hk. Toppfarten var nå 
110 km/t mot 95 km/t tidligere. Fiat 600 ble 
produsert frem til 18 mai 1969  
(2 604 000 stk. på 18 år) da den ble etterfulgt av 
Fiat 850. 
Fiat 600 ble også produsert på lisens i Tyskland 
som Neckar Jagst 770. Modellen solgte bra i 
Norge. 
 
 
Kilde: Bilhistorie.no 
 
LMK-NYTT: ÅRSAVGIFTEN 2009 
10.10. 2008 
Årsavgiften foreslås altså hevet med 2,6 % fra 
NOK 380 til NOK 390. 
At den nok en gang øker, viser dette at det for vår 
gruppe er vanskelig å nå frem med informasjon til 
beslutningstagerne. Når ikke staten tar ansvar for 
restaurering og vedlikehold av motorhistoriske 
kjøretøy – så må andre gjøre dette. 
Klubbmedlemmer som driver denne typen 
kulturarbeid er i all hovedsak den alminnelige 
borger, ikke en rik samler som derfor gir 
beslutningstagerne god samvittighet for ileggelse 

av årsavgift.  
 
Men vi må fortsette informasjonsarbeidet, og heller 
forsøke å finne nye vinklinger for å få rett 
oppmerksomhet for vår sak. Denne årsavgiften er 
en etterlevning av personskadeavgiften som 
tidligere ble krevet inn via forsikringsselskapene, 
og som ga inntrykk av å være en mer logisk avgift. 
For vår gruppe burde det primært være fritak for 
avgift. Subsidiært at den knyttes opp mot 
førerkortet slik at det er føreren – og ikke antall 
kjøretøy som avgiftsbelegges med en lav avgift 
som ikke oppleves som en type kulturavgift! 
 
Avskilting :Datert 21.10.08 
Innimellom ringes LMK av frustrerte 
veterankjøretøyeiere som forteller at de har mottatt 
begjæring om avskilting. Selv om de vet at de har 
tegnet forsikring, og premien er betalt - så forlanger 
likevel vegmyndighetene at skiltene må innleveres. 
Myndighetene opplyser i brevet at det ikke er 
registrert noen forsikring på kjøretøyet.  
 
Dette er et problem som Vegdirektoratets urgamle 
datasystem (AUTOSYS) må ta skylden for. Når vi 
her på LMK’s kontor legger inn en forsikring for et 
kjøretøy, får vi automatisk en kvittering fra 
AUTOSYS som bekrefter at registreringen av 
forsikringen er mottatt. Men så er det slik at noen 
ganger blir forsikringen likevel IKKE registrert, 
selv om vi får denne kvitteringen.  
 
De som rammes får derfor en tid senere en 
begjæring om avskilting. Vi må da legge inn 
forsikringen på nytt. Merk at dette gjelder 
forsikringstakere i ALLE forsikringsselskap, ikke 
bare LMK og Tennant. 
 
Vegdirektoratet opplyser til LMK at den oppdaterte 
versjonen av AUTOSYS (Au2sys) snart skal 
lanseres, og da skal alt bli så meget bedre for alle 
parter! Det nye systemet er allerede et år forsinket, 
men bør kunne bli fungerende fra neste år. 
 
”Forbud mot gamle biler” 
Dette er overskriften i fredagens (24.10) oppslag i 
Aftenposten.  
Men; miljøvernminister Erik Solheim har IKKE 
sagt dette, bedyrer informasjonssjef Jon Berg i 
Miljøverndepartementet til LMK i dag. Det er 
Aftenposten selv som har laget denne spekulative 

600 Multipla 
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og feilaktige tittelen som har skremt mange eiere av 
motorhistoriske kjøretøy. Det som også er ille er at 
tittel og utdrag av artikkelen er spredt via Norsk 
Telegrambyrå til en rekke lokal- og regionaviser i 
Norge.  
Jon Berg påpeker ovenfor LMK at det Solheim har 
kommentert er det faktum at moderne teknologi 
gjør at utslippene fra hver bil går ned. Likevel øker 
utslippene fra veitrafikken fordi det blir stadig flere 
biler. I 2007 slapp biler og lastebiler ut totalt 19 
prosent av Norges samlede CO2-utslipp.  
Solheim ser for seg: 

* Gradvis forbud mot å kjøre CO2-verstingbilene 
på norske veier. Det betyr at titusener av biler kan 
bli forbudt om noen år.  
(LMK: Dette er allerede på vei inn, og det blir 
Oslo, Stavanger og Bergen som innfører disse EU-
direktivene først. Dette gjelder diesel 
”værstingene” over 7,5 tonn, og det vil i de tre 
nevnte byene innføres en spesiell dieselavgift for 
disse. Merk at dette forutsetter at forslaget går 
gjennom, og det er ennå ikke sendt ut på høring. 
LMK mener likevel at de politiske signalene er så 
sterke på innføringen av miljøsoner at vi må være 
forberedte på dette. For å få unntak for ”våre” 
kjøretøy over 7,5 tonn, har LMK siden mai i år 
vært i dialog med arbeidsgruppen som utformer 
forslaget. Men at miljøsoner uansett blir en 
utfordring i fremtiden er noe LMK anser som 
ganske sikkert!) 
 
* Forbud mot å selge biler som slipper ut mer enn 
en viss fastsatt mengde CO2. Det betyr at de største 
diesel- og bensinslukerne blir forbudt å selge i 
Norge. 
(LMK/Miljøverndepartementet: Dette vil dreie seg 
om salg av nye biler – ikke de som allerede er 
registrerte eller motorhistoriske.) 
Denne gangen var altså dette en falsk alarm for 
våre kjøretøy. Likevel bør alle være årvåkne og 
forsøke å få sjekket slike opplysninger. 

 
”Liv i gamle stover”:  
Søndag 25 mai 2008 var dagen for Osterøy 
Museum sitt årlege arrangement, ”Liv i gamle 

stover”. Fleire BVKere hadde teke turen for å vere 
med å sette preg på dette årvisse arrangementet 
som i år hadde tema, ”Nokon fer og nokon kjem”. 
Det var 10 veteranbiler fra BVK og Geirmund 
Revheim stilte med den gamle fint restaurerte 
bussen som tidlegare kjørte rundt på Osterøy. Det 
var eit strålande vær og alt lova godt for eit velykka 

arrangement. Osterøy Janitsar opna med fin musikk 
kl 12.00 før styreleiar i museet ønskte velkomen og 
gav ordet til Kjartan Rødland. Han tok oss attende 
til farne tider og fortalte om korleis ein levde og 
sleit rundt om, korleis tidene forandra seg, 
reisemønster og levemåte. Det var eit engasjerende 
foredrag og han kunne sikkert ha prata i timesvis 
utan at folk gjekk seg lei. Etterpå var det 
presentasjon av sommarutstillingane ved 
museumsleiar Randi Andersen. Deretter avslutta 
musikklaget og folk vart oppfordra til å kose seg og 
sjå på utstillingane ,nyte veteranbilene og gå rundt 
og studere bygningane. Barna kunne kose seg med 
hesteriding, leike med dyr og fuglar og smi 
seljefløyter. Folk koste seg i sola og fekk smake 
eksotiske vårruller, nyrøykt aure, lapper ,lapskaus 
og deilig nytrekt kaffe. 
Kl.14.30 var det kåseri og musikk av 2 Hardingar i 
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100. Tveit og Hauge i storsalen og eventyrlesing 
for dei minste i gamleskulen. Det vart eit særs 
vellykka arrangement 
og det fine været 
gjorde at 
arrangementet vart 
ekstra fint med tanke 
på at ein kunne nyte 
sola og dei små riktig 
storkoste seg med alle 
dyra. 
 
Referent styreleiar 
Osterøy Museum, S 
M Romslo 

Redaktøren (Sekretæren): 
Ute er det så vidt plussgrader og det 
snør på toppene. Da er det godt å 
krype ned i sofakroken og ta frem 
pc`n eller fotoalbumet med bilder 
fra sommerens fine turer. Vi må snart tenke på 
juleforberedelser. Julepakker og julebakst. Vi har 
egentlig alt vi trenger og har ikke bruk for noen 
ting. Kanskje en ny del til bilen. En modellbil eller 
en kaffekopp på en bensinstasjon. Det er slike ting 
jeg setter pris på. Husk å meld dere på julebordet til 
BVK. Dette er et julebord med stil. Der man koser 
seg sammen og ingen kryper rundt under bordene. 
Man går polonese og danser til gammelpop. Dette 
er kvelden man ser ”guttene” bytte ut kjeledressen 
med dress og de prøver å prate om litt annet enn 
bil. Vi tar imot gode innspill til ”Stabbesteinen” 
fremdeles. Det er bare å ta pennen fatt. Det er 
sikkert noe dere kan kvitte dere med også. Her kan 
dere annonsere gratis. 
                                                
Sekretær: Sissel M Romslo Blom 5286 Haus   
Mob.95916829 E-mail; simaro@online.no  
 
Rolls Royce 20/25 
Jørn Abrahamsen: 
Helt siden tenårene drømte jeg om en gang å kjøpe meg en 
før krigs Rolls Royce ! Skaffet meg en Silver Shadow i 1998 
som jeg byttet i en nydelig Silver Cloud 2 for noen år siden 
(en bil som jeg har ennå) men fikk endelig oppfylt 

guttedrømmen i sommer. Jeg fikk fatt i en unik 20/25 1935 
modell som kun har kjørt utrolige 41. 000 miles siden ny! Jeg 
var tidlig i ”kjøpsprosessen” heldig å få kontakt med Geoff 
Newland, som er en RR entusiast bosatt i England, og som 
har jobbet i bilbransjen hele livet, til han nylig gikk av med 
pensjon. Han bistår potensielle kjøpere som meg, og gir svært 
så nøyaktige og utfyllende rapporter om biler som fatter 
interesse. Han var rundt og så på forskjellige biler, ja helt til 
Frankrike ved en anledning, men det er nok utrolig mange 
dårlige eksemplarer på markedet. Enten var bilen blank og 
fin, men gjerne mekanisk delvis utslitt (en motoroverhaling Opels storbil: Også populær som Taxi 
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på en før krigs Rolls Royce koster en formue i dag) eller det 
var gjort ”restaurering” og overhalinger som ikke var gjort 
skikkelig.  
(Hva vet man egentlig om en girkasse eller bak aksling som 
er ”sett over”) Eller kanskje ennå verre - - under en blank 
overflate var treverket som karosseriet er bygget opp på råtnet 
– en slik restaurering er bortimot økonomisk uoverkommelig, 
og slike feil kan være godt skjult. Geoff sitt konsulenthonorar 
ble jo litt etter hvert, men hans tjenester var nok en god 
investering, alternativet var vel at jeg kanskje hadde kjøpt 
”feil” bil – det kunne blitt virkelig dyrt!  
  Valget ble lett, da den rette bilen dukket opp hos Real Car 
Company i England – en 20/25 med et nydelig Gurney Nuttey 
karosseri! Det var en forventningsfull ”guttunge” som dro på 
kaien i Bergen for å hente drømmebilen, og bilen svarte til 
alle forventninger og drømmer. Papirarbeid, fortolling – ja til 
og med godkjenning hos Statens Vegvesen (er det ikke det – 
det heter nå?) gikk uten problemer. Det viste seg at reg. 
nummer R-172 var ledig, og det syntes jeg var et ”greit” 
nummer – min venn i England ble direkte misunnelig når han 
hørte dette, et slikt nummer ville nok kostet ”skjorta” i 
England.  
Har brukt min "nye" Rolls Royce 20/25 på en god del på 
småturer rundt Bergen, og den har fungert fantastisk fint! Av 
min venn i England ble jeg advart mot å legge ut på langtur 
med det første. Når en bil har vært lagret så lenge kommer 
alle "mulig og umulige" feil opp, selv om bilen er klargjort og 
gjennomgått. Bilen har utrolig nok gått praktisk talt uten feil. 
Etter litt rolig småkjøring først, har jeg kjørt hardt opp til 
toppen av fjellene rundt Bergen uten noen form for 
"overheating" og nedover de bratte bakkene, fungerer 
bremsene meget bra!(heldigvis!!) Husk at i 1935 var det bare 
11 år siden Rolls Royce begynte å produsere biler med 4-
hjuls bremser, frem til 1924 var det kun bakhjulbremser på 
dette merket! Jeg har fått en masse dokumentasjon på bilen. 
Både kopier av papirer fra Rolls Royce fabrikken, samt mye 
annen dokumentasjon fra eierne.  
Litt uvant med ratt på ”rett” side (høyreratt) men det gikk 
raskt å venne seg til!  
  I 1935 kostet en "vanlig" personbil, f. eks en Austin Seven £ 
150 i England. Husk at dette var midt i depresjonen, en slik 
bil var nok - som i Norge - uoverkommelig dyr for vanlige 
arbeidsfolk. Som vi vet var det kun direktører, leger, 
aristokrater, som hadde råd til slik 
luksus. Ja selv arkitekter, lærere og 
prester måtte gjerne sykle!  
Da min bil var ferdig bygget hos 
Gurney Nutting i august 1935 kostet 
den £ 2.000! !   "Oversatt" til dagens 
Norske prisnivå / i forhold til Norske 
lønninger har jeg regnet ut at dette blir 
omtrent som å kjøpe en bil til 10 000 
000,- (10 mill) norske kroner i dag! 
Grunnen til at bilen er kjørt så lite er 
både interessant og fascinerende:  
  Bilen ble kjøpt ny av Mr Bird i 
august 1935 som ga den som 
fødselsdagspresang til konen! Litt av 
en presang -- men hvem kan vel sette 
prislapp på ekte kjærlighet?? Når ga 
du forresten roser til din kone sist? 
Har gjort meg mange tanker om denne 
fantastiske historien, og tenkt som 

følger: Mr.Bird må ha vært en meget rik mann! Sikkert med 
en kone som hadde ALT! Da er det ikke lett å finne på noe 
spennende å kjøpe! Valget står jo f. eks mellom et smykke, et 
kunstverk, en bil – han fant noe som kombinerte alt dette: En 
Rolls Royce med vakkert Gurney Nutting karosseri!  
  Over til fakta, og forklaringen på at denne bilen er kjørt så 
lite: Disse bilene er svært tunge på rattet! Selv om det er en 
del år siden jeg gikk i helsestudio nå (sukk) er jeg ingen 
svekling, men faktum er at jeg "kjenner det godt" i 
overarmene etter en litt lengre tur i bilen! I praksis er dette en 
bil som damer ikke kjører eller kjørte. Når fru Bird døde i 
1953, har jeg håndskrevet brev fra datteren Isabel, som 
bekrefter at hun arvet bilen fra moren. Hun har tydeligvis 
heller ikke kjørt mye, men bevart den som det smykke den er, 
for da bilen ble solgt til J.A Tillman i USA i 1986, hadde den 
kun gått 39.000 miles (jeg fikk også originalt ubrukt 
reservehjul levert med bilen). J.A Tillman var imidlertid da en 
gammel mann, og kjørte praktisk talt heller ikke. Siden han 
fikk bilen, har jeg dokument-asjoner på at den et par ganger 
har vært klargjort av verksted i USA etter lengre tids 
lagring. Da Tillman døde for mange år siden ble bilen 
stående, inntil enken nylig fikk Real Car Company i England 
til å selge bilen for seg, så jeg er tredje eier fra 1935. I dag har 
bilen gått 41.000 miles .  
  At bilen er lite kjørt fremkommer på mange måter: Alt 
mekanisk er originalt og uten slitasje. Det første en ekspert 
(som jeg jo hadde til å gå nøye over bilen) ser på er slitasjen 
på gasspedalen! Slitasjen her ”avslører” ofte tydelig om en bil 
er kjørt mye eller lite. Jeg har fått kopi av alle papirer vedr 
produksjonsdata fra fabrikken - Rolls Royce fabrikken har 
nøye nedtegnelser av produksjonsnummer, på deler som: 
Motor, dynamo, starter, girkasse og vindusviskermotor! Alle 
mekaniske komponenter er originale! Gulvtepper / interiør m/ 
skinnseter er også originalt. Bilen fikk en omlakkering av høy 
kvalitet på 70-tallet, men pga at hele karosseriet er i 
aluminium, har nok lakken "sluppet" en del steder, før eller 
siden må nok bilen hellakkeres. Alt treverk innvendig er 
pusset ned og lakkert, og det meste av utvendig krom er også 
krommet på nytt. Bortsett fra vedlikehold er bilen ellers i 
original stand. Alle instrumenter på dashbordet virker (det er 
sjeldent) til og med klokken går nøyaktig (gjelder bare å 
huske å trekke den opp et par ganger i uken!)  

Foto: Herman Brandt 
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Formannen har ordet: Det 
var et utrolig interessant foredrag vi 
hadde på siste medlemsmøte. 
Christopher Harris fra Statsarkivet i 
Bergen hadde virkelig gravet seg 
langt ned i arkivet, og kom frem 
med mye artig stoff. Vi ser at det 
faktisk er tatt vare på ganske mye 
data om tidligere registrerte biler, så 
dette vil være en god kilde til å finne ut nærmere om 
tidligere eiere osv. Dette leder meg inn på tanken om 
hvor viktig det er å bevare historiske data for ettertiden, 
når det fremdeles er noen som husker. Det er vi som eier 
bilene i dag som må påta oss denne oppgaven. Slik som 
avisen er blitt mye flinkere til å skrive fakta-rubrikker i 
avisartikler, kan vi også lage en ”faktarubrikk” om 
bilen. Dette kan for eksempel utformes på et vanlig 
brevpapir og legges inn i en ramme med glass. Så kan vi 
hver gang vi er på en utstilling, billøp eller annet 
arrangement, ta frem denne rammen, så har publikum 
straks noe å lese på og skaffe seg informasjon fra. Det 
blir som å lage en stamtavle over 
bilen: hvem var tidligere eiere, når ble 
den importert, hvor lenge var den på 
de forskjellige stedene, hvilken motor 
har bilene osv. Suppler gjerne med 
noen bilder fra bilens tidligere år.  Jeg 
er ganske sikker på at dette vil bli satt 
stor pris på blant publikum. Bruker vi 
litt stor skrift, vil også den eldre garde 
klare å lese det. 
 
Ellers leser jeg at i Stavanger var 
kommunen ikke villig til å inkludere 
sommerens brannbilarrangement i 
kommunens kulturkalender, til tross 
for at dette var et stort arrangement 
som samlet brannbiler fra nesten hele 
landet, med biler helt tilbake fra 1920. 
Hvorfor blir vi ikke tatt på alvor? Jeg 
har ofte tenkt på at vi bruker ordet 
hobby om virksomheten vår. 
Selvfølgelig er det en hobby, men 
kanskje dette ordet gir feile 
assosiasjoner om hva vi egentlig 
holder på med. Kanskje vi skulle 
begynne å bruke andre ord på vår 
virksomhet. Det er jo en historisk 
aktivitet vi holder på med, og vi bør 
gjerne presisere det sterkere. For 
eksempel er navnet til Vossaklubben 
veldig bra i og med at den heter 
Kjøretøy historisk klubb! Det vi 
driver med er jo kjøretøyhistorie, og 
som all annen historisk virksomhet, er 
det mye arbeid og strev som blir utført 
av den enkelte, og ikke så lite kapital 

som blir lagt ned i kjøretøyene. Og det er en kapital vil 
sjelden vil se igjen. Et godt restaurert kjøretøy koster 
som regel langt mer å restaurere enn verdien på 
kjøretøyet når det er ferdig. Var det for pengenes del vi 
gjorde dette, burde vi nok finne oss noe annet å gjøre. 
Vi gjør det fordi vi så gjerne vil ta vare på og gjenskape 
historien, enten det er fra tiden vi var unge det gjelder, 
eller tiden lenge før vi var født. Vi driver et tidkrevende 
og møysommelig arbeid, og dette må vi ikke glemme å 
understreke når vi omtaler det vi hoder på med. Vi bør 
ha krav på like stor respekt for vår innsats som de som 
holder på med Stavkirker eller Veteranjernbane, 
historiske båter, ”Gamle Bergen” eller lignede. Vi 
driver med samferdselshistorie. 
 
Husk å ta med sommerens fotografier til neste møte 11. 
november. 
 
Har du meldt deg på julebordet 13.12.08? 
 
Hilsen Roald Stig 


