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Stabbesteinen 

Bergen Veteranvogn—Klubb 
Postboks 929 Sentrum 

5808 Bergen 
http://bvk.lmk.no 

Organ for Bergen Veteranvogn—Klubb.  Oktober — 2008. Nr. 8 
Neste medlemsmøte: Tirsdag 14.10.08 
kl.19.00 er det igjen medlemsmøte på 
BTM. Christopher Harris fra Bilregisteret ved 
Statsarkivene i Bergen er invitert til møtet. Han vil 
belære oss i hvordan vi kan spore opp ting. Kanskje 
du har en bil du lurer på hvor det er blitt av. Har du 
et bilnummer du vil sjekke opp i. Tenk over det og 
noter det ned og ta det med til møtet. Dette kan bli 
en interessant kveld. Vi ser frem til å møte Harris 
og er spent på hva han kan bidra med. Bra om dere 
er tidlig ute slik at vi får mest mulig ut av kvelden.  
 
Referat fra forrige medlemsmøte: 
Tirsdag den 09.09.08 kl.19.00 var det endelig 
ordinært medlemsmøte igjen etter en lang fin 
sommer. Formann Roald Stig Jørgensen åpnet 
møtet og takket for mange fine arrangement i løpet 
av sommeren. Vi har jo hatt Hardangertur, 
Vestlandstreffet, 100 års jubileum for Børøysund, 
Oster og T-Forden og VossaRudln. Han informerte 
videre litt om planene for medlemsmøtene ut året 
og hva BVK jobber med til neste år. Her planlegges 
utenlandstur og ny utstilling hos Auto 23 til høsten. 
Geir Phillips er spurt om han vil lede turkomiteen 
og vi får se hva de ender opp med. Det jobbes 

videre med å få bevare Esso-stasjonen og de venter 
på å få til et møte med kommunen. Julebordet blir 
lørdag 16.12.08 så det er bare å sette av kvelden i 
god tid. Det ryktes at O-1, Kongebilen i Bergen, 
Lincoln 1970, skal selges og formannen mente den 
bør bli i Bergen. Videre vil BVK arbeide for at 
radialdekk i tilnærmet samme dimensjon som de 
originale diagonal dekkene blir godtatt dersom det 
vil forbedre kjøreferdigheten og sikkerheten. Vi vil 
prøve å få gehør for dette hos LMK. 
Mandag 15.09.08 skulle det komme en engelsk org. 
til Bergen med 50 veteranbiler. De skulle videre til 
Førde. 
 
Han takket videre Ola Borge for den fine artikkelen 
han skrev om Trygve Kile. Det var spørsmål om 
Modalsturen, men BVK hadde ikke fått noen 
offisiell invitasjon til turen og turen ble ikke 
annonsert. 
Deretter gav han ordet til Ola Borge. Folk flest er 
kjent med Ola Borge sin lidenskapelige interesse 
for biler, men visste du at han var Vestlandsmester 
i fotografering på 50-tallet? Eller at han senere var 
aktiv rallykjører og omtalt i Aftenposten som en 
kommende stjerne? Bil- og motorsykkel interessen 
går likevel langt utenpå dette. Ola Borge var 
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bilsamler lenge før omgrepet egentlig var funnet 
opp og i dag har han en samling som mange kaller 
Norges mest eksklusive - både på motorsykler og 
biler. Borge sier selv at det ikke kan tidfestes når 
han gikk over fra å være en bilgal mann til å bli 
samler. Biler han kjøpte på 50- og 60-tallet var den 
gang totalt uinteressante i bilsamlerkretser. Han 
kjøpte disse fordi han mente de betydde noe. Han 
mente de hadde sin plass i utviklingen på mange 
felt og dermed kom samlingen. Men denne er 
privat - ikke offentlig - og noe han koser seg med.  
Ola fortalte at T-Forden var ynglingstemaet hans. 
Han tok oss tilbake til bilens opprinnelse og fortalte 
hvor stor betydning bilen har hatt for verdens 
utvikling. Det startet i 1850. Bilindustrien viste 
veien. De økte produktiviteten og startet en 
industriell revolusjon. Henry Martin Leland var 
pioneren. Han beviste at håndverk var gammeldags, 
industrien var presisjon. Borge viste bilder av flere 
prototyper og rariteter som det aldri ble noe annet 
enn prototyper av.  
Ola Borge fortalte mange artige historier og han har 
vært i kontakt med de fleste som har hatt noe å 
gjøre med bilproduksjonen i USA. Han fikk til og 
med prøvekjøre en Mustang noen uker før den ble 
lansert, og han har medlemskap i Lincoln Owners 
Club. Ola er en pioner i det å ta vare på gamle biler. 
Han fikk mange for en ”slikk og ingenting” i en tid 
da veldig få forsto vitsen i å ta vare på de kasserte 
bilene. 
Ola Borge har hatt flere av de store herrer innen 
bilindustrien på besøk hjemme hos seg, deriblant 
Vice Chief Excecutive hos Ford USA, og er alltid 
velkommen i bilmiljøet hvor det enn skulle være. 
Formannen takket Ola Borge for et engasjerende 
foredrag og overrekkte ham en BVK skjorte og et 
BVK krus. 

Børøysund, Oster og T-Forden 100 år. 

Lørdag 28. juni ble dampskipene Børøysund og 
Oster og bilmodellen Ford Model T feiret med 100 
år. Dampskipet Børøysund kom helt fra Oslo og 
Oster kom seg etter et lite uhell sørover til 
Kristiansand der det i sin tid ble bygget og var med 
på feiringsseilasen nordover. Andre veteranskip var 
invitert 
med på 
feiringen 
og både 
Granvin 
og Stord 
var der 
samt 
Vestgard 
ex 
Fredsduen 
som viste 
seg i Bergen for første gang. 
Bergen Veteranvogn—Klubb var invitert til å stille 
med T-Forder og noen andre biler. Det stilte 3 stk T
-Forder og T-Ford bussen til Tide veteran. Videre 
stilte BVK-medlemmer med Chevrolet 1925, Buick 

1930 og Chevrolet 1931. Bilene var oppstilt 
ved Vippebommen på Bryggen, bortsett fra 
T-Ford bussen, som ble parkert på 
Shetlandslarsens Brygge, hvor selve 
arrangementet ble holdt. Der ble Oster og 
Børøysund feiret med flotte taler, gaver og 
hornmusikk!! 
Vi som holdt oss borte ved bilene, fikk stort 
besøk fra folk som var dradd til byen denne 
fine lørdagen.  Vi fikk mange spørsmål om 
merker og årgang, og både biler og båter ble 
behørig fotografert. Det var tydelig at 
publikum satte pris på feiringen. 
 
Referent Roald Stig Jørgensen. Her er Ola Borge klar for deltakelse i årets Vestlandstreff! 
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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 
Tlf: 55320204 
Mob: 90175022 
rriim@start.no  
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Kulturminnedagen: Søndag 14.09.08 kl.12.00
-15.00 var BVK invitert til å være med og stille opp 

biler ute på HSD kaien i anledning markering av 
Kulturminnedagen 2008. Veteranbåtene Granvin, 
Stord og Midthordland samt mange veteran 
brannbiler var der også. BVK stilte mannsterke opp 
selv om det var flere andre arrangement rundt om 
på samme dag. Vi talte over 35 biler og var 
sammen med de andre foreningene med på å lage 
stemning på kaiene denne fine søndagen. Det var 
mange godord å høre, og om bord på Stord var det 
livat med musikk fra et ekte strileorkester. Ombord 
på båtene gikk vaffeljernene på høygir 
og kaffe og herlige vafler gikk unna i 
rekordfart. Vi benket oss i den selebre 
salongen på Granvin og det ble 
temmelig trangt etter hvert som man 
knekte seg nedpå. Noen BVK’ere tok 
også turen om bord i Midthordland, og 
den samstemte uttalelsen fra alle var: 
Denne båten måtte vært fantastisk å reist 
på en tur for klubben med! Fine 
salonger og god plass!Brannmennene 

tok en kjøretur rundt kvartalet med den yngste 
garde og det ble et populært innslag. De små fikk 

brannhjelmer og fikk styre brannbilen mens 
de ble fotografert av stolte foreldre. 
Klokken 15.00 ble sjåfører og publikum 
invitert med på en tur med Granvin fra HSD 
kaien langs kaiene til Eidsvåg og retur. Det 
ble en fantastisk tur. Været var strålende selv 
om det var et snev av høst i luften .BVK 
medlem Lars Hille sto til rors deler av turen 
og vi kjørte innom og såg på branntomtene i 
Sandviken. Ja vi var nesten oppe i 
fjæresteinene og fikk med oss hele 
strandområdet med alle naust, hytter og hus 
som er kommet opp i strandsonen. Det er 
sjelden man kommer så tett innpå og det var 
mye vi ikke har lagt merke til før. I Eidsvåg 
var vi helt inne i småbåthavnen og snudde. 
Helt fantastisk hvor god kontroll man har på 
manøvreringen av Granvin. Da vi kom tilbake 
til kaien og gikk i land fortsatte flere BVK 
medlemmer for å avslutte dagen med en 
pizza. 
Det er synd at et slikt fint arrangement 
kommer i skyggen av andre arrangement i 
byen. Det burde vært lagt til Bryggen der 
andre ting foregikk samtidig, men så er jo 
ferjekaien en del av kultur minnet. 

Femtitallere på utstilling! 

De eldste bilene! 

Fra salongen om bord i Granvin. 

Fabulous Fords! Helge Mikkelsen og Lasse Lofthus sine 60 tallere! 
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Nye medlemmer: Medlemstallet i BVK øker 
jevnlig. Denne mnd har vi fått 5 nye medlemmer 
og kan ønske Jarl Wichstad, Sverre Dinessen, 
Bjørn Thorsen, Ketil Strømme og Andre Malcherek 
velkommen. Møt opp på ”Lygarmøtene” og 
medlemsmøtene og bli kjent med andre 
medlemmer og få gode tips angående deler og 
biler. 

 
Ryktebørsen: 1) Levi Vatle merket at det var en 
kul på det ene dekket da han var på vei til byen. 
Merkelig tenkte han og snudde hjemover og tok 
dekket av igjen. Og hva fant han? Jo, der lå 
skiftenøkkelen gjenglemt mellom slangen og 
dekket. Så moralen må være: Tell fingre og verktøy 
ved neste dekkskift for sikkerhets skyld. 
 
2) Det ryktes at Tore Hovland ga pedal da han såg 
fergen ligge ved kaien i Sogn. Endelig nådde han 
en ferge. Aberet var at fergen var gått i opplag. 
 
3) Om noen lurer på om Jarle Herstad og Henrik 
Ugulen har byttet koner så må sekretæren beklage. 
Jarle deler fremdeles hus med sin kjære Anne. 
Beklager skrivefeilen i forrige nr. 
 
Annonser: (vi viser et utvalg gamle annonser) 

1) Her er en annonse som viser vinterdekk fra 

1948. Vi ser at utviklingen har gått fremover. 
2) Volvo forteller at selv amerikanere liker Volvo.  
 
Vikafjellveien 50 år. 
Lørdag 13. september inviterte kultursjefen på 
Voss oss til å delta ved feiringen av at det var 50 år 
siden veien over Vikafjellet ble offisielt åpnet. 
Bakgrunnen for at jeg ble invitert var at de ønsket 
en sogning blant veteranbilene, og Buicken fra 

1930 har jo en fortid som skyssbil i Balestrand, dog 
var den tatt ut av trafikk når Vikafjellet ble åpnet. 
Statens Vegvesen sto for selve arrangementet. 
Jeg var litt usikker på hvilket vær det kunne bli 
såpass sent på året og hadde tatt noe forbehold om 
været. Dette viste seg imidlertid helt ubegrunnet, 
for solen skinte fra en nesten skyfri himmel fra 
tidlig om morgenen. 
Arrangementet startet ved den nye Voss fjellandsby 
i Myrkdalen. Her ble det vist en film om veiens 
tilblivelse samt holdt taler både av ordførerne på 
Voss og fra Vik i Sogn, representanter fra 
veimyndighetene og andre. Deretter ble de inviterte 
gjestene plassert i 4 åpne veteranbiler. Buicken 
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kjørte først i kortesjen siden den var eldst. Ellers 
var det med en Buick 1939, Cadillac 1948 samt 
Plymouth 1957. Jeg fikk gleden av å kjøre 
samferdselsminister Liv Signe Navarsete og 
regionssjefen for Veivesenet på Vestlandet. Vi 
kjørte opp til fylkesgrensen, hvor det videre 
arrangementet foregikk. Det var blant annet 

sprenging av fjell på gamlemåten, servering av 
kjeks med gamalost, hornmusikk og snorklipping. 
Mye folk var møtt frem og det ble en fin dag. De 
inviterte gjestene ble fraktet videre til Vik til 
middag på Hopstock, mens vi andre måtte vende 
snuten hjem igjen. Vi kjørte åpent helt tilbake til 
Bergen da været holdt seg fint hele dagen. 
 
Roald Stig Jørgensen 
 
LMK-NYTT: 
SKIKKELIG TUNGE LASTEBILER 

19 Sep 2008 

LMK og Tennant har funnet en god  
løsning for kjøretøy over 7,5 tonn. Dersom du har 
en LMK Helforsikring (bil, mc eller annet - spiller 
ingen rolle) på et annet kjøretøy, får du vanlig 

veteranforsikring på 
alle kjøretøy over 7,5 tonn. Tennant som et lite 
selskap har på grunn av tidligere porteføljeavtaler 
ikke hatt muligheten til å forsikre så tunge kjøretøy, 
men har i samarbeid med LMK tilpasset en ny 
avtale. Her er teksten: 
”For å få en veteranforsikring for lastebil over 7,5 
tonn kreves det kun at forsikringstaker fra før har et 
kjøretøy med LMK Helforsikring.”  
Tidligere var det slik at det var kun LMK 
Helforsikring som kunne ta kjøretøy med 
ubegrenset tonnasje. Men for mange 
klubbmedlemmer med kjøretøy over 7,5 tonn føltes 
det urettferdig å ikke kunne få tilgang til vanlig 
veteranforsikring. Ikke alle ønsket – eller hadde 
muligheter for – å restaurere eller istandsette disse 
store kjøretøyene på en måte som kvalifiserte til en 
Helforsikring.  

Muligens vil noen stille et spørsmål ved 
nødvendigheten av å ha en Helforsikring i bunnen 
for å få den ”tunge” veteranforsikringen. Men det 
er slik at veteranforsikring på kjøretøy over 7,5 
tonn er en forsikring med mange innmeldte skader, 
og dermed en forsikringstype med en høy grad av 
risiko. Derfor var det nødvendig å knytte denne 
forsikringen opp mot en Helforsikring som er et 
godt signal for det aktivitetsområdet som klubbenes 
medlemmer egentlig driver med; å bevare kjøretøy 
og kjøretøyhistorie for ettertiden. 
 
Ta kontakt med Per Jul Bjørnstad i LMK om 
forsikring: 22 88 36 00 
 
Takk: BVK vil rette en stor takk til alle som var 
med å sponse Vestlandstreffet 2008 som klubben 
arrangerte 09-10.08.08. Cappelens kart - veien er 
målet'. 
I tillegg til Cappelen fikk vi også gaver fra Friele 
kaffe, Statoil, Safa, 
Tine meierier og Hansa 
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Program for høsten 2008/våren 2009: 
* 11.11.08 Medlemsmøte: Vi ser på bilder fra 
sommerens turer etc. 
 
* 09.12.08 Kozemøte 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. 
 
 
 

Min Bilhistorie : 
 

Fra den gamle ”Stabbesteinen” . Av Johnny Sætre 
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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. 500,00 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 danse foten med 
gammelpop. 
Påmelding til Kjell Røen mob 48187716 E-post: 
kroeen@online.no 
 
PS. Opplys om du skal ha pinnekjøtt eller 
svineribbe og velkomstgløgg med– eller uten 
alkohol. 
 

Velkommen til Kommandantboligen 
GRAVDALSVEIEN 155- 5164 LAKSEVÅG 
 
MELD DEG PÅ SNAREST!  
 

Tall Ship race: 

Tall Ship race besøkte Bergen 7-12 august. 
Uheldigvis kolliderte dette med Vestlandstreffet 
som BVK sto som arrangør for. Men søndag den 
10.08.08 etter utsjekk på Solstrand Hotell svingte 
flere BVK’ere inn til sentrum og fikk med seg det 
yrende folkelivet og de stolte skutene på byfjorden. 
Det var flere boder som solgte mat fra andre land 
og franske oster og spekemat ble testet og innkjøpt. 
Vårruller og grillspyd med de lekreste delikatesser 
fikk ben å gå på. Det var mange artige musikalske 
innslag og det var artig å gå der og nyte skipene og 
snuse inn atmosfæren. Vi har noe felles vi som har 
sansen for å ta vare på historien enten det er biler, 
båter, trikker, tog eller hva det enn måtte være. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jubilanter : 
BVK vil gratulere BVKs besiktigelsesmann Svein 
Wilfred Farsund med overstått 50 årsdag den 
14.08.08. Vi vil også gratulere Tore Haugland med 
50 års dagen som var den 28.08.08. Edvard 
Kristoffer Larsen fylte 70 år den 16.08.08 og BVK  
gratulerer! Vi håper alle er i full vigør etter 
feiringen. 
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GOODWOOD REVIVAL MEETING 
Tekst og foto: Herman Brandt 
  
Bare for å si det med en gang: Jeg føler nesten jeg 
har vært i himmelen eller for å si det på engelsk: 
GOODWOOD REVIVAL MEETING. Stig Moltu 
Jacobsen, Morten Gjesdal og undertegnede dro til 
England 18. september. Vi hadde leid en 
"hytte" (hus) i Lavant som ligger i syd England i 
spaser distanse fra Goodwood. Der møtte vi Sverre 
og Helenka Dinessen som var ankommet tidligere 
på dagen. Vi hadde billetter for fredag og lørdag og 
var på marsj mot banen tidlig fredag morgen. Om 
fredagen er det "timed runs" som er korte heat. 

Fordelen var at vi da fikk 
se alle bilene i aksjon. 
    Jeg kan bare gjøre 
forsøk på å beskrive dette. 
Det må oppleves. Her var 
der racing cars fra 30, 
40, 50 og 60 tallet. 
Stjernen var Sir Stirling 
Moss som blant annet 
kjørte tilsvarende bil han 
vant første løp med på 
Goodwood i 1948, altså 
for 60 år siden. Han fylte 
79 år noen dager i 
forveien og kjørte som en 
sann racingfører. 
Banerekorden innehas av 
Jim Clark med rundetid 
på 1.20,4. Han kjørte 

Formel 1 på 60 tallet. Rundetidene når vi var der lå 
på ca 1.24 for de raskeste, så det var ingen 
"tantekjøring"! 
    Jeg syntes det var spesielt interessant å se 50 
talls Ferrarrier , Jaguar C og D type og Maseratier 
"driven in anger". I et av heatene var det ikke 
mindre enn 3 Ferrarri 250 GTO, foruten 3 stk 250 
SWB og en Lusso og en 330 Le Mans Berlinetta. 
Bare disse bilene er vel verdt et lite norsk 
statsbudsjett. I tillegg var der diverse Aston Martin, 
Jaguar E-type lightweight (den berømte CUT 7), 
diverse Cobraer og Corvette Sting Ray (split 
window). 
    Goodwood er også flyplass og flere ganger om 

dagen var det flyging med 
Spitfire, Mustang, Corsair, 
Warhawk og på lørdagen også en 
Lancaster. 
        De aller fleste av publikum 
var tidsriktig kledd, og det er det 
vel bare engelskmenn som får til. 
Stemningen utenfor banen var litt 
uvirkelig. På veiene så vi stadig 
classic cars av aller mest 
engelske merker. Ferrarrier og 
Aston Martin kom stadig 
kjørende så det var lett å bli litt 
ukonsentrert når vi var ute og 
gikk. Jeg har lagt ved noen 
utvalgte bilder og håper det er 
plass til dem i rundskrivet. 
  
Herman. Beech 17 og artikkelforfatteren. 

Ferrari Racing! 
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Ferrari Pit lane 250 GTO Pit lane 

Bently Parking 

Litt av et publikum!!!! Oh-la-la! 
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Redaktøren (Sekretæren): 
 
Vi går mot mørkere kvelder og 
det blir mer tid til inne 
aktiviteter. Kanskje dere får mer 
tid til å filosofere litt. De fleste 
medlemmene i BVK har en forkjærlighet for en 
spesiell bil eller et bilmerke. Jeg vil herved utfordre 
dere til å sende meg noen ord om en bil. Hvorfor 
dere kjøpte akkurat denne bilen. Noen bilder av 
restaureringen eller slik den var da dere kjøpte den 
og slik bilen ser ut i dag. Var det kjærlighet ved 

første blikk? Dette kan bli en artig spalte i 
”Stabbesteinen” i vinterhalvåret da vi har lite 
referater fra turer etc. Håper dere tar 
utfordringen og virkelig sloss om å få med 
bilde av bilen i bladet. 
                                                
Sekretær: Sissel M Romslo, Blom, 5286 Haus   
Mob.95916829 E-mail; simaro@online.no  
 
”Pluggen” 
 
Mange kjenner sikkert til "Pluggen" ( ex 
gitarist i "The Stringers) og hans verksted 
Mathopen Start & Dynamo. Han har faktisk 
drevet dette verkstedet siden 1972, er utdannet 
elektriker, og har stor kunnskap - og ikke minst 
erfaring med det han driver med! 
Jeg har kjent ”Pluggen” (Arne Brakstad) siden 
guttedagene, da vi er fra samme strøk på 
Laksevåg. Satt ofte utenfor øvingslokalet og 
hørte han spille Shadows musikk som ingen 
andre! Forleden måtte jeg en tur ut til ham da 
min likestrømsdynamo plutselig sluttet å virke. 
Da denne er montert på Rolls Royce ble jeg 
selvfølgelig bekymret, med tanke på hva 
originaldeler ville koste ! 
”Pluggen” konstanterte raskt at børstene var 
utslitt, og lageret var gått tørt for grease. Han 
ba meg komme igjen dagen etter! Da hadde 
han skiftet lageret med et korrekt SKF lager 
som han hadde liggende i hyllen, og laget nye 
børster! Dynamo ble montert og - - ja var som 
ny! Tenkte å tipse alle om dette verkstedet, 
kanskje er det ikke nødvendig å sende startere 
og dynamoer til utlandet, kanskje det kan 
gjøres for en grei pris her ? Ikke mange 
verksteder igjen av dette "kaliber" I dag er det 
jo innbytte eller bruk og kast som gjelder. 
Beroligende er det jo å høre at selv om 
”Pluggen” er tett oppunder pensjonsalder, så 

kommer han til å fortsette videre - til glede for oss 
med klassiske biler. Dere treffer han på: 
55 26 62 37. 
 Hilsen 
 Jørn Abrahamsen 
 
Til høyre: 
”Pluggen” er ”still going 
strong” på gitaren! 

Real Racing 

Start—mål 

Testa Rossa 
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Formannen har ordet: 
 
Mange av oss er så glad i 
biler at vi stadig må ha en 
ny. Når man ser tilbake, vil 
mange av oss oppdage at det 
er ikke få biler som har 
vandret inn og ut av garasjen 
i årenes løp. Dette er vel og 
bra , det er jo et fritt marked. 
Men hvis en ser litt på 
formålsparagrafen til klubben vår, så stemmer vel 
ikke dette alltid helt med den. Der står det at vi 
blant annet skal bevare historiske kjøretøyer. Og 
hvis ikke du bevarer dem, hvem skal da gjøre det? 
Leste nettopp i bladet fra haugalandklubben om en 
person som hver gang han var i England, forelsket 
seg i en ny gammelbil, og det endte som regel med 
kjøp, enten bilen passet ham eller ikke. De fleste 
var nok for små for han som var temmelig høy og 
ble solgt etter noen år, Og så var det 
på’an igjen. Så Englandsturer kan 
være farlige. 
 
Hvem skal så ta vare på de lokale 
bilene og sørge for at de holder seg 
her i strøket? Der er jo ingen andre 
enn vi som kan gjøre den jobben. 
Det er veldig hyggelig når en ser 
tilbake på bilene våre å vite at 
mange av de faktisk hadde sin aktiv 
periode lokalt. Da har man mulighet 
til å rekonstruere bilenes historie 
fordi mange av de tidligere eierne 
fremdeles lever. De vil kunne 
fortelle historier fra bilens aktive 
bruk og ofte kunne fremskaffe artige 
bilder. Mange vil like å se lokale 
biler igjen fordi de husker de fra 
tidligere. Andre vil like å se på dem 
fordi de er interessert i lokal historie 
og gjerne vil vite hvilke biler vi 
faktisk hadde. 
 
Så min oppfordring blir: velg deg ut 
en eller flere biler som har 
lokalhistorie og se deg selv som 
fadder for denne eller disse bilene. 
Skriv ned alt du klare å finne ut om 
bilen og dokumenter det så godt det 
lar seg gjøre. Da ha du gjort en 
viktig ting for de som skal ta over 

etter oss, og jeg vil tro at sjansene for å finne en 
lokal kjøper den dagen du ser deg nødt til å selge, 
vil være ekstra stor. 
 
Jeg synes det er veldig interessant å se tilbake på 
hvilke biler vi faktisk hadde, det var ganske stor 
bredde i det som fantes. Men det er ikke akkurat 
den bredden som fortelles når vi inkludere de 
bilene som er tatt inn de siste år. Bland annet tror 
jeg vi har fått en stor overvekt av Cadillacer fra 50 
60 og 70 tallet i forhold til hva vi hadde på den 
tiden. 
 
Under temaet på kommende medlemsmøte vil du 
sannsynligvis få vite mer om biler som fantes på 
vestlandet tidligere 
 
Vi sees på møtet 
 
Hilsen Roald Stig 


