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Stabbesteinen 

Bergen Veteranvogn — Klubb 

Postboks 929 Sentrum 

5808 Bergen 

www.bvkn.no 

Organ for Bergen Veteranvogn Klubb. Desember — 2011. Nr. 10 

Neste medlemsmøte tirsdag 13.12.2011 

kl.19.00 på BTM:  

Dette medlemsmøte blir et rent Jule-Koze- møte. 

Ingen agenda. Ta med deg bilder av bilene dine og 

vis de til de andre ved bordet og diskuter i fred og 

ro. Det blir servert varm sjokolade og jule/

vørterbrød med ost, mandariner og pepperkaker. 

Har noen en artig historie de har lyst å dele med 

andre så ikke nøl med å ta ordet. Det er dere selv 

som har agendaen denne kvelden. 

Vi ser frem til en fin førjulskveld der vi stresser ned 

og koser oss sammen i god BVK stil. 

Stabbesteinen vekket til live 
Formannen ønsket å gi medlemmene en liten jule-

gave i form av å vekke opp Stabbesteinen som et 

julenummer. Vi har laget til et par bilreportasjer og 

en del annet stoff, som dere kan kose dere med i 

julen. Og vi slo til med farger også siden det er ju-

lenummer. 

 

Referat fra BVK medlemsmøtet på BTM 

tirsdag 08.11.2011 kl.19.00: 
Det møtte 48 BVK medlemmer denne fine høst-

kvelden. 

Formann Lars Olav Lofthus minnet om at det enda 

var mulighet for medlemmene å skrive i kondolan-

seprotokollen til Ola Borge. Det var også lagt frem 

ark på bordene om medlemmene ville melde inn 

noe til styret. 

Han oppfordret medlemmene til å melde inn sine 

mailadresser til styret slik at vi kan lettere sende ut 

info osv. 

Det har ikke vært evalueringsmøte angående utstil-

lingen enda men det vil det bli. 

Neste års terminliste begynner å fylle seg opp og 

datoer det er verdt å merke seg er: 

Søndag 13.05.2012 er det kjøring for Barneklinik-

Husk GRASROT andelen når du tipper Lotto: Organisasjonsnummer for BVK: 991 074 023 

Org.nr: 991 074 023 
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ken. Målet er Statsraad Lemkuhl. 

Søndag 20.05.2012 blir dagen for Vårmønstring 

2012.  

Vossa Rudln vil bli arrangert 09.06.2012 og arrang-

øren har reservert alle hotell i Ulvik denne helgen. 

Det er allerede kommet over 65 påmeldt sies det. 

Vi antar at 10.06.2012 er det Nasjonal Motordag. 

BVK medlem Arild M Nilssen går i bresjen for å 

arrangere et løp/arrangement for 2 hjulinger til 

sommeren. BVK har nedsatt en liten komité der 

Arild Nilssen er leder. 

BTM vil arrangere julemarked søndag 04.12.2011, 

etter at de fikk åpningstillatelse har de mye på 

agendaen fremover. 

BVK har søkt om å få Skiltet R-11 på Humberen 

men fikk avslag. Vi vil se på hvordan vi kan lage 

en sterk sak ved hjelp av LMK og muligens riksan-

tikvaren. Målet bør helst være å få R-1. 

Kasserer Gunnar Haukeland orienterte litt om den 

økonomiske tilstanden. BVK har hatt en del inntek-

ter på de arrangementene vi har vært del i gjennom 

året. Vårmønstringen gav oss en nettoinntekt på 

Kr.42.260,- enda det var dårlig vær. 

Vestlandstreffet gikk nesten i balanse men gav et 

lite underskudd på kr.2.219,- 

Utstillingen til BVK i Fyllingsdalen gikk med 

kr.81.503,- i nettoinntekter om alle utgifter er kom-

met med. 

Markedsdagen på BTM gav oss kr.5.344,- i over-

skudd. Her var det meste av inntektene fra drift av 

kafeen. 

Som vanlig måtte han jo purre på hvor mye vi kan 

hente inn fra Grasrotandelen fra Norsk Tipping, 

noe som flere klubber er blitt obs på. 

BVKs største utgifter er porto. Det koster kr.2.500,- 

for hver utsending til medlemmene. 

Her vil BVK dra god nytte av mail-adressene til 

medlemmene slik at info kommer kjapt og korrekt 

ut til medlemmene om ting endrer seg på agendaen 

underveis etc. 

BVK har vært i kontakt med BTM om å få bruke 

kafeen til «Lygarmøtene» da det enkelte ganger blir 

veldig fullt der. En forutsetning er da at vi må end-

re ”lygar” dag til onsdag. Styret vil diskutere når vi 

er klar til endring. 

Det var så klart for ”nettaften”! 

Formann viste deretter hvordan man lett kommer 

seg inn på BVKs hjemmeside og hvordan man kan 

bruke siden aktivt. (www.bvkn.no). 

Deretter gav han en innføring i hvordan man går 

inn på finn.no. 

Skal man lete etter bildeler her så er det ”Torget” 

som er stedet. Husk å bruke ”kjøp trygt”, da er mu-

ligheten for å bli svindlet meget liten. 

Han viste deretter hvordan man kan handle deler 

hos en online shop i USA. Viktig her å legge merke 

til alle detaljer slik at man får med seg for eksempel 

shipping method. Noen firma sender standard med 

UPS. Det kan fort bli veldig dyrt, og er ikke nød-

vendig uten at man har det veldig travelt. Man kan 

ofte skrive meldinger til firmaet at man vil at de 

skal bruke USPS som er vanlig post. Mye billigere 

og tar bare en uke eller to, som oftest. 

Skal man handle store ting, eller fra firma som ikke 

vil sende ut av USA kan man benytte seg av firma 

som JetCarrier (www.jetcarrier.com). Her kan man 

registrere seg og får da en postadresse i USA. Når 

man har handlet deler så booker man enten en sjø-

pakke eller en flypakke. Her er gode instruksjoner 

på norsk. 

«Calle» Carl August Harbitz Rasmussen gav deret-

ter en innføring i «Ebay.com» 

Hvordan auksjonene fungerer. Hvordan man legger 

inn bud og hva man må passe på. Her kan man bru-

ke «pay pal» som en sikker betalingsmåte. 

Det finnes også en  norsk versjon «ebay.no» 

 

Det ble en interessant kveld der engasjerte medlem-

mer delte sine pc kunnskaper med hverandre og 

gjorde livet enklere for de med litt mindre data-

kunnskap. 

Takk til alle som bidro til denne fine  medlems-

kvelden. 

 

Referat fra  Markedsdagen på BTM søn-

dag 16.10.2011 fra kl.12.00-16.00: 
Bergen Tekniske Museum hadde fått tillatelse til å 

åpne museet for publikum og ønsket derfor å både 

ha en pre-åpning samt å bidra til noe positivt for 

lokalbefolkningen på Møhlenpris. Det ble derfor 

laget et marked åpent for alle som ville selge noe. 

Dette var altså ikke et delemarked eller kun gamle 

duppeditter. Og folk stilte i hopetall! Både som sel-

gere og som publikum. BVK stilte også opp med 

egen stand der vi reklamerte for klubben og solgte  

t-skjorter og programhefter fra utstillingene våre. 

Og salget gikk unna det. Vi var jo billige da; kr 20,- 

pr t-skjorte og det samme for programmene. De er 

jo faktisk en ganske så god katalog over bilene i 

klubben etter hvert. 

I tillegg hadde BVK ansvaret for kafeen, der Arild 

og Britt Nilssen styrte. Det ble vel det mest popu-

lære på hele markedet, og de måtte etter hvert 

”hyre” inn flere hjelpere. Det ble noen hyggelige 
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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 16 

Formann:  

Lars Olav Lofthus 

Mob: 47611283 

laoll@online.no 

 

Nestformann:  

Sigve Carlsen 

Mob.95776353 

sigve.carlsen@hotmail.com 

 

Kasserer:  

Gunnar Haukeland 

Mob.95997242 
gu-hauke@online.no 
 

Sekretær:  

Sissel M. Romslo 

Mob: 99101262 

simaro@online.no 

 

Styremedlemmer:  

Mads Erbe Thomassen 

Mob: 95827310 

madserbe@online.no 
 

Ove Hovland 

Mob: 93812262 

ovhov@online.no 

 

Varamedlemmer:  

Rolf Harald Helgesen 

Mob: 41141023 

rhhelgesen@gmail.com 

Bente Sørheim 

Mob: 95780820 
bente-elin.sorheim@telenor.com 
Kjell Rød 

Mob: 90554592 

kjellroed@hotmail.com 

Styret i BVK for peri-

oden mars 2011—

mars 2012 

Redaktør/skribent: Sissel M. Romslo 

Layout for BVK: Lars Olav Lofthus 

Print: Allkopi Nordnes 

Redaktør dette nr: Lars O. Lofthus 

timer med mye prat med mange inter-

esserte mennesker. Når dette leses har 

det vært julemarked også (4. desem-

ber), men BVK valgte å ikke delta den-

ne gangen. Imidlertid, som du ser i 

neste artikkel, så er vi i aller høyeste 

grad tilstede med vår fantastisk flotte 

utstilling der nå. Mads Erbe Thomas-

sen, Sigve Carlsen, Carl-August Har-

bitz Rasmussen og Richard Riim har 

gjort en fabelaktig innsats. 

Vår permanente utstilling ved BTM: 

Vi får med jevne mellomrom spørsmål fra både våre medlemmer, og fak-

tisk utenforstående om vi i BVK 

har lagringsplass til deres veteran-

bil. Vi må da høflig avvise dette og 

si at dette er et problem som nesten 

alle veteranbileiere opplever. Når 

det gjelder å få biler inn på standen 

vår ved BTM, så har utstillingsko-

miteen v/Mads Erbe Thomassen 

laget noen statutter for dette, der 

kanskje den viktigste endringen er 

at bilene skal skiftes ut på åremål. 

Skiftet gjøres i mai måned. Nå kom 

bilene så sent inn i år at komiteen 

vurderer å la de stå til mai 2013, 

men det skal avgjøres senere. 
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 BVK-julebord lørdag den 17.12.2011 kl 19.00 på Kommandantboligen:  
Lørdag 17.12.2011 kl.19.00 er det klart for årets BVK-JULEBORD i Kommandantboligen på Gravdal 

på Laksevåg, Kommandantboligen vil også i år dan-

ne en fin ramme rundt BVK`s julebord. Velkomst-

gløgg, middag, dessert, kaffe og kaker er inkludert i 

kuvertprisen på kr. 650,- pr person.  Drikkevarer til 

eget bruk kjøpes på stedet. Det vil bli Formannens 

tale, og kanskje andre innslag. Siste del av kvelden 

avsluttes med dans til levende musikk. 

Bindende påmelding til: 

Bente E Sørheim tlf. 95780820, Kjell Rød tlf. 90554592 eller Lars Olav Lofthus tlf. 47611283 innen 

10.12.2011. 

 

Innbetaling av kuvertprisen til BVK 

Kontonummer 3624.59.26175. 

PS. Opplys om du skal ha pinnekjøtt eller svineribbe og velkomstgløgg med eller uten alkohol. 

  

MELD DEG PÅ SNAREST! Vi har allerede fått mange påmeldinger. 

Velkommen til 

Kommandantboligen GRAVDALSVEIEN 155, 5164 LAKSEVÅG 

 

R-3662 
Reportasje v/Herman Brandt 

 
Sommeren 1963 var jeg som 15 år gammel ungdom på charterferie til Rimini i Italia. En kveld min far, 

bror og jeg var ute og gikk ikke langt fra hotellet observerte vi en parkert Porsche. En Porsche i Italia var 

jo ganske uvanlig på den tiden. Det som var mest bemerkelseverdig var at denne hadde norske kjenne-

tegn. Og ikke bare det: den hadde et 4-sifret R nummer, altså fra Hordaland, vårt hjemfylke. Denne hen-

delsen brente seg fast i hukommelsen min: Hvordan kunne det ha seg at det befant seg en Porsche fra 

Hordaland i Rimini i 1963? 

 Mange år senere ble jeg gjennom 

Bergen Aero Klubb kjent med Odd 

Bjørnestad med familie. Den gang had-

de jeg en gammel VW og jeg tror det 

var da vi kom i snakk om biler. Han 

fortalte at han hadde en Porsche 356 

som han hadde hatt lenge. Da falt bite-

ne på plass: Det var den Porschen vi 

hadde sett i Italia i 1963. Det ble ikke 

snakket mer om denne bilen på mange 

år, men så bosatte sønn av Odd seg i 

nærheten av meg. Nylig brakte jeg em-

net på banen og han kunne heldigvis 

berette at Porschen fremdeles var i ga-

rasjen. 

 Odd Bjørnestad studerte i sin tid i 

Sveits og kjøpte sin første Porsche i 1953 på fabrikken i Stuttgart. Det var en 356 med delt frontrute, alt-

så en av “ur”-Porschene. Den hadde han i 3 år og var selvfølgelig en tur til Norge med den. Den ble målt 

i 140 km/t mellom Svinesund og Moss. Det var 3 personer i forsetet (2 unge damer!) men siden bilen var 

sveitsisk registrert var politiet tydelig i villrede. De snakket til Odd på dårlig engelsk og selv om han 

svarte på “bergensk” fortsatte de med engelsken og lot han kjøre videre med sine venninner. 

 Hvordan kunne en student ha råd til en Porsche?  Jo, på den tiden var det en del amerikanske turis-

Her ser vi bilen med originalfarge, selv om fotoet er sort/hvitt. 
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ter i Europa. De kjørte ofte rundt i flotte biler som var 

svært dyre å ta med seg hjem over Atlanterhavet. Verdien 

hjemme i USA var begrenset så mange ble solgt svært 

billig som Odd kjøpte og solgte videre i Paris. 

 I 1959 kjøpte Odd sin neste Porsche i Køln. Det er 

den berømte bilen vi observerte i Italia i 1963. En 356, 

1600, 1956 modell. Denne bilen ble tatt med til Norge og 

var i daglig drift til godt ut på 70 tallet. Den ble ikke kjørt 

i regnvær og da sier det seg jo selv at bruken i Bergen var 

heller begrenset. Bilen ble og brukt på lange ferieturer i 

Europa med barna i baksetet, og det ser ikke ut for at de 

har tatt skade av det. 

 En gang på 70 tallet ble bilen kjørt inn i garasjen for 

ikke å komme ut på lang tid. Den ble stående i ca. 20 år 

for så å få en reparasjon 

av karosseri og andre 

ting. Noe sveisearbeid 

måtte gjøres, men siden 

den hadde stått i en ga-

rasje med avfukter var 

tilstanden god. Nylig er 

bremsene gått over og 

en ny clutch måtte til. 

Motoren ble byttet for 

mange år siden så selv 

om dette er en 356A 

har den en B motor. 

 Jeg avtalte med 

Odd at vi skulle ta bilen 

ut av garasjen for å ta 

noen bilder. En kjøretur 

lå vel og i luften. Batteriet ble satt på lading, men selv etter passelig tids 

lading var det ingen respons. Jeg returnerte noen dager senere og for sikkerhets skyld hadde jeg med et 

batteri ( 6 volt ). Batteriet i bilen tok ikke lading og ble byttet. Det viste seg at det var en overledning en 

plass som gjorde at ladingen var mislykket. Motoren ble gitt en passelig dram i forgasserne og luftfiltre-

ne montert. Etter noen spente sekunder våknet Porsche-motoren til liv.  Den gikk litt ujevnt i begynnel-

sen , men etter en liten oppvarming 

bar det ut på veien etter mange år i 

garasjen. På den korte motorveien fra 

Gravdal til Bjørndalskrysset (ca. 2 

km.) var det nok kanskje noen som 

fikk en liten overraskelse da vi kom 

utover i bra fart med en herlig lyd fra 

motoren. Det var tydelig at den gam-

le Porschen likte å få luftet seg igjen, 

og eieren som har passert de 80 stor-

koste seg. Vi tok den samme runden 

en gang til, men da med meg bak rat-

tet. Det var min første tur i Porsche 

og jeg syntes det var spesielt ærefullt 

at første Porsche jeg fikk kjøre var 

Her er bilen lakkert hvit og er havnet på et heldigvis 

flatt jorde for å unngå kollisjon med motgående kjøre-

tøy i feil kjørebane. Det gikk bra med mennesker og 

bil. 

Det eneste vognkortet som noen gang har eksistert til 

bilen. 

Porschen i dag i sitt tilholdssted. 
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den fra Bergen som 

har vært her siden 

1959 som jeg selv 

observerte i Italia i 

1963. Ringen slut-

tet ? Jamen var det 

sprut i 1600 moto-

ren. Ved retur til 

garasjen prøvde vi 

å finne overled-

ningen ved å ta ut 

en og en sikring, 

men mislyktes. Her 

har vi en oppgave, 

så batteriet ble fra-

koblet og bilen 

igjen plassert i sin 

tørre garasje. 

 Denne bilen 

har hatt samme eier 

i 52 år og om vel et år vil han passere 60 år (med et lite avbrudd) som Porsche eier. Det skal det bli vans-

kelig for noen å slå. 

 Noen lurer vel på hvorfor bilen har R-

nummer. Bergen brukte jo O som kjenningsbok-

stav den gangen. Forklaringen er enkel: Odd 

Bjørnestads adresse den gang (1959) som nå er i 

gamle Laksevåg kommune som den gang var i 

Hordaland, men ble innlemmet i Bergen senere. 

 Odd Bjørnestad er ikke helt ukjent med bil-

sport: I 1954 deltok han med Porsche (ikke sin 

egen) i Rally Monte Carlo. Den gangen var både 

Greta Molander og Laila Schau-Nilsen med. Ral-

lyet for Odd’s vedkommende hadde start i Monte 

Carlo og gikk til Amsterdam med retur til Monte 

Carlo. 

 Plaketten på dashbordet er fra et minneløp 

for Ferdinand Porsche. Søster av Ferdinand sn. ble besøkt i Zell am See og i Stuttgart ble Ferdinand jr. 

besøkt. 

Jeg har fått løfte om at Porschen skal bli brukt mer i tiden som kommer (til våren). 

                                          Herman Brandt. 
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To lange veier til to Thunderbirds 
v/Lars Olav Lofthus 

Noe av denne artikkelen har vært skrevet om under ”Min bilhistorie” i tidligere Stabbesteinen, og denne 

artikkelen har i sin helhet vært utgitt i bladet ”Klassikeren” som dessverre kastet inn håndkleet for et par 

år siden. Grunnen til at jeg ønsker å kjøre denne artikkelen igjen er at jeg den gang annonserte at dette 

var del 1 av 2, og at del to ville komme når den andre bilen det er snakk om her ble ferdig. Nå nærmer 

den bilen seg ferdigstillelse, og siden bladet ”Klassikeren” ikke er der når det skjer, så fant jeg ut at jeg 

vil kjøre dette som en reportasje i to deler her. Her starter den egentlige artikkelen: 

Denne gangen vil en del av mitt bidrag være ganske navlebeskuende. Det vil si at innledningen vil hand-

le om min egen Thunderbird historie og jeg vil nok til tider komme inn på den med jevne mellomrom 

også når det som det egentlig handler om er kommet i gang. Kryptisk? Ja, det blir gjerne det når man 

skal forsøke å unnskylde seg. Vi får heller dra i gang. 

 

Aller først vil jeg si at dette blir en artikkel i 

to deler. Av den enkle grunn at bilen jeg 

kommer til etter hvert ikke er ferdig ennå. 

Men det nærmer seg! 

Denne historien starter så langt tilbake som 

9. juni 1979 og vi befinner oss i Ålvik i 

Hardanger. På det tidspunktet var jeg eier 

av en Ford 20M 1968 modell. En riktig pen 

og, etter datidens stil, ”riktig” stylet bil. 

Men, drømmen om en amerikaner hadde 

alltid vært der, og derfor var jeg ikke vond å 

be da en kompis av meg spurte om vi skulle 

kjøre med hans Ford 20M (!) (jo da, dette 

var det som kom til å bli Ford M Klubb 

Norge etter hvert) over til Lillehammer, nærmere bestemt Hunderfossen, for å se på American Car Club 

of Norway sitt landstreff! Vi la i vei fredags kveld, og kjørte hele natten for så å være fremme ved Hun-

derfossen camping om morgenen. Og du verden! Riktignok fikk vi overhodet ikke slippe inn på området 

(Takk for den! I amcar kretser tok man seg selv kanskje vel høytidlig den gangen…..), men gjett om vi 

fikk tilfredsstilt vår sug etter å se amcars. Jeg hadde med foto apparat og det gikk nesten varmt. På det 

tidspunktet var jeg bare helt frelst i Mustang, og de fikk jeg se flere av enn noen gang tidligere! Men så 

var det at det kom en bil jeg aldri hadde sett før, og som jeg siden aldri kunne glemme. Jeg så den kun én 

gang, men klarte å få tatt et dessverre ikke helt bra bilde av den (den gjemte seg liksom bak Morten Bu-

land sin 1962 Chevrolet Impala convertible): En hvit 1964 Ford Thunderbird Convertible på svenske 

skilt, og med tre damer inni! Jeg ble helt satt ut! Tror ikke akkurat at jeg tenkte at ”en sånn bil skal jeg 

ha”, for jeg hadde overhodet ikke penger til noe slikt, så det var nok litt fjernt, men inntrykket la seg i 

alle fall inn i hodet og ble værende der. Det står fortsatt for meg som en av de ultimate ”wow” opplevel-

sene innenfor bil. Husk, 1979, amcar bølgen var startet 

bare noen år tidligere og det fantes ingen 30 års regel, og 

bilen ville uansett ha vært for ny på det tidspunktet! 

Hvis vi så hopper frem til 1984, så hadde jeg eid en 

”blåflaket” Mustang HT 1966 siden høsten 1980. Blåfla-

ket henspiller på lakken. Den var mørkeblå med diverse 

sjatteringer på sidene og oversprøytet med lysere blå så-

kalte ”flakes” (utt: fleiks), veldig grov metallic, kan man 

si! Den var utrolig stilig i 1980, men i 1984 var man be-

gynt å gå mer tilbake mot original biler, og jeg begynte å 

tenke tanken om å restaurere den til original. Men i juni 

1984 dro jeg og to kompiser til Hunderfossen igjen. Og 

denne gangen deltok vi på treffet! Vi hadde jo riktig type 

Den nåtids eide Thunderbirden til artik-

kel forfatteren. En nydelig dag i Alvøen 

Her er bilen (litt gjemt bak Impalaen) som satte i 

sving følelsene den dagen i 1979. 
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bil denne gangen! Jeg husker det var utrolig gøy! Men også denne gangen skjedde det noe som for alltid 

skulle forandre mitt liv. Høres voldsomt ut, men det er fakta! 

Vi gikk rundt og så på biler og tok en mengde bilder, (som vi plagde andre med i årevis etterpå!!) og jag-

gu var det ikke en Thunderbird av ”riktig årgang” der også. En 1965 Landau HT. Sakte men sikkert gikk 

det opp for meg at jeg skulle selge Mustangen og kjøpe meg en Thunderbird. Der og da tenkte jeg kun 

HT, for det var jo det mest oppnåelige. Jeg tror jeg hadde funnet ut at det ikke fantes noen fjerde genera-

sjons Thunderbird Convertible i Norge på den tiden. Men, så er det at skjebnen griper inn. Jeg går forbi 

en, tror det var en 1958 Oldsmobile Convertible, med svenske skilter, og så hører jeg plutselig at de som 

sitter inni den snakker norsk! Hva pokker? Så jeg spør dem: ”Hvordan kan dere kjøre en svensk bil”? 

”Vi går på skole i Sverige” var svaret! Pling! Jeg var på den tiden montør i Televerket og var inne på å ta 

videreutdanning, evnt. til ingeniør. En ide var født! 

Da jeg kom hjem sjekket jeg to ting, og i denne rekkefølge: 1. Hva var prisene på Ford Thunderbird i 

Sverige? 2. Hvilke skoler var aktuelle? Svarene jeg fant fikk hjertet til å hoppe! For den summen jeg 

kunne få for min Mustang i Norge, kunne jeg få en 1965 Thunderbird Convertible i Sverige! Og jeg kun-

ne få min utdannelse til teleingeniør i Gøteborg. Smokk smakk! Mustangen og bruksbil og alt ble solgt 

og i januar 1985 la jeg og en kompis i vei til Gøteborg for en 2,5 års skolegang. 

Men, allerede før det, høsten 1984, var faktisk jeg og to kompiser fra Bergen, Richard Riim og Trond 

Henriksen, over til Sverige og så på biler, og jeg kjøpte min 1965 Ford Thunderbird Convertible. Jeg 

fikk en avtale med selgeren at bilen kunne stå der helt til våren 1985 (tenk det!). Så da jeg drog til Gøte-

borg med min kompis Sigurd Olav Belsnes, så var jeg faktisk T-Bird eier!! 

I løpet av de 2,5 årene hadde vi mye moro, og reiste rundt om kring i Sverige og så på biler og bilshow 

osv, men vi klarte heldigvis å konsentrere oss også om utdannelsen og kom i 1987 hjem igjen til Norge 

som ingeniører og med hver sin flyttegods bil (med 75% fradrag i engangsavgift). Jeg med min Thunder-

bird og han med en Chevrolet Chevelle SS Convertible 1969 med 454 motor (original var 396)! 

Glemmer forresten ikke første gangen jeg var hjemme i Norge med T-Birden, våren 1985. Da kjørte jeg 

til Bergen, hvor jeg var medlem i Amcar klubben, og stilte opp på treff på Lone camping. Tror det ble 

litt oppstandelse da den bilen dukket opp! Det ble ikke mindre da jeg kjørte ned cab’en! For de som ikke 

er kjent med disse bilene, så kan vi legge til at cab’en går ned i bagasjerommet, omtrent som taket på 

Skyliner. Det er derfor alltid litt show når dette gjøres med ”publikum” tilstede. 

Vel, da hadde jeg min Thunderbird og min ut-

dannelse og fikk jobb som ingeniør i Telever-

ket, og gjennom den sist nevnte traff jeg også 

min kone! Derfor hevder jeg at det som hendte 

på Hunderfossen i juni 1984 forandret mitt liv! 

Nå skulle man jo tro at min historie endte her, 

men så enkelt er det ikke. Jeg kom også til det 

stadium at det skulle kjøpes hus osv., så som-

meren 1990 ble min Midnight Turqoise metal-

lic Thunderbird solgt til en kar i Oslo. Jeg har 

aldri sett den igjen siden, men den går visstnok 

fortsatt på de fine skiltene jeg fikk til den. Nei, 

det var ikke veteranskilt i 1987! 

Som sagt, hus og familie. Jeg sluttet dog ikke 

med bilhobby, jeg var hele tiden aktiv i Ford 

M Klubb Norge, men det er i denne sammen-

heng en annen historie. Uansett, i 1998, gikk 

det ikke an å vente lenger. Jeg hadde bygget 

hus og dobbel garasje, og nå skulle den andre 

delen av garasjen fylles! Jeg hadde i flere år 

gått og siklet etter Mustang igjen, men var kommet tilbake til at Thunderbird var tingen (jada, jeg er 

smalsporet!). En Thunderbird HT 1967 dukket opp hos Seraco AS på Karmøy. Egentlig ”feil årgang” for 

meg, men jeg liker så og si alle typer T-Birds. Jeg drog og så på den, men det var alt for mye galt med 

Husk GRASROT andelen når du tipper Lotto: Organisasjonsnummer for BVK: 991 074 023 

En sommerdag i 1989 med Ford Thunderbird Convertible 1965 i 

Midnight Turqouise Metallic. Bilen som ble importert fra Sverige i 

1987. En yngre utgave av artikkelforfatteren bak rattet. Foto: Per 

Mjåseth. 
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den. Men innehaveren, Knut Henrik Knutsen hadde en 1967 Ford Mustang Fastback stående. Etter en 

del om og men ble det til at jeg kjøpte den. Høsten 1999 la jeg ut på en 3 års restaurering av denne bilen. 

Alt ble gjennomgått, skiftet, restaurert og den ble lakkert i sølv metallic. Det ble en riktig så nydelig bil! 

Så er det at skjebnen griper inn igjen. Vi snakker om våren 2005, og jeg er da nestformann i Bergen Ve-

teranvogn Klubb, og sitter og følger opp noen medlemssaker. Jeg ringer da til et ferskt medlem som he-

ter Gunnar Fiksdal. Under samtalens løp kommer vi selvsagt inn på hvilke biler vi har, og det er da han 

slipper bomben: ”Jeg har en Ford Thunderbird Convertible 1965 som jeg driver og restaurerer”! F%

¤&%#! Hele tiden mens jeg har hatt Mustangen har jeg gått og siklet etter Thunderbird, og så kommer 

denne fyren og forteller meg at han har en slik! Det ble en lang og hyggelig telefonsamtale! 

Etter denne ble det mye tenking, og så en kveld tar jeg det opp med min kone Sissel. Jeg venter negativ 

reaksjon, men bombe nr 2 på kort tid: Hun sier: ”Jeg husker at det var mye hyggeligere å kjøre i den 

Thunderbirden som du hadde tidligere enn i Mustangen. Og så likte jeg det at det var kabriolet!” Wow! 

Slå den gutter! Vel, en annonse ble satt inn, og vips så var Mustangen vekk og jakten på en ny Thunder-

bird begynte! Fant fort ut at jeg fikk kikke over landegrensene. En dag kom styremedlem i BVK, Gunnar 

Bjelke, innom med noen utskrifter fra Brandons Classics i Atlanta. Og der var den: En Ivy Green Metal-

lic med Parchment interior 1966 Ford Thunderbird Convertible. Kontakt ble tatt og etter en del e-mails 

og telefoner samt en inspeksjon foretatt av en vi kunne stole på, så ble det takket være god hjelp fra den 

gang formann i BVK, Ymer Sletten, både ordnet med betaling og shipping av bilen. 2. februar 2006 kun-

ne jeg hente min Thunderbird ut av containeren på Nygårdstangen. Etter litt småfiks så kjørte jeg med 

bilen sommeren 2006 og konstaterte to ting: 1. Den ble bare bedre og bedre å kjøre jo mer den ble brukt. 

2. Det var noen saker som burde ses alvorlig over. 

Men, og nå kommer vi til 

det som i alle fall del 2 

kommer til å handle om: 

Nå kunne jo jeg ringe opp 

igjen til denne Gunnar 

Fiksdal og si at ”nå har 

også jeg kjøpt meg Thun-

derbird”! 

Etter hvert har Gunnar og 

jeg utviklet et vennskap 

der vi har vår felles kjerne 

rundt disse bilene. Høsten 

2006 rev jeg delvis ned 

min bil og gikk til så dras-

tiske skritt som: 

Hadde ute all hydraulikk 

til cab systemet, skiftet 

slanger og sylindre. Skiftet 

elektronikken til cab systemet. Tok ut hele interiøret inkl. dashpad/dashbord Tok ut Aircondition/

varmeapparat enheten. Skiftet 90% av all krom i interiøret. Skiftet alt oppheng, fjærer etc bak. Nytt ek-

sosanlegg +++++ 

Det er helt klart at mye av dette hadde jeg aldri fått gjort om det ikke hadde vært for Gunnars hjelp. Han 

er av utdannelse våpensmed, og har vist seg å være en utrolig nøye, dyktig og hjelpsom person. De gang-

ene jeg stod fast med noe, så kom han og løste floken. Og var det en del som ikke gikk å få kjøpt så kom 

det gjerne: ”Jeg lager en til deg jeg”! Og det kan jeg si: Nå han lager en foring, så passer den! Ferdig! Og 

for ikke å snakke om all hjelp med shopping på e-bay. Min T-Bird kom på veien igjen forrige sommer 

(2008) som en langt bedre bil. Sesongen 2008 var bare herlig! 

I mellom tiden holder Gunnar fortsatt på med sin 1965 modell. Og jeg kan bare si: Dette blir bra! Abso-

lutt alt blir gjennomgått på den bilen. Ingenting overlates til tilfeldighetene. Som her om dagen: Da kom 

han til meg med hele aircondition/varmeapparat enheten og spurte om å få låne vacuum fra min T-Bird. 

Her skulle ikke monteres inn noen enhet uten at alt var testet! Trenger jeg å nevne at selvsagt virket alt! 

Ved båtene i Alvøen. Den er jo nesten 

som en båt T-Birden også! 
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Tvilte ikke! 

Men, nå vil jeg også si litt om Gunnar Fiksdal sin fascinasjon for disse bilene. 

Han kjøpte sin første ”raggarbil” i 1965. Det var en 1953 Ford Customline V8 flathead. Ford Thunder-

bird navnet ble stadig nevnt i de kretser han vanket i, men på det tidspunktet mener han at ikke det var 

noen i Bergen og omegn som eide noen T-Bird. 

Gunnar reiste til sjøs i 1967 og gikk i fart mellom New York og Baie Comeau som ligger i utkanten av 

St. Lawrence bukten. 

Han forteller: ”Når jeg gikk i New Yorks gater, ble min interesse for Ford Thunderbird vekket for alvor. 

Det var litt av et syn å se disse bilene, spesielt etter mørkets frembrudd hvor de sequens styrte blinklyse-

ne (norsk ”slang”: vandrende blinklys) 

virkelig kom til sin rett, for ikke å snakke 

om lyden fra V8 motoren.  Det var ikke 

fritt for at jeg hadde et sterkt ønske om og 

eie en slik bil.  Bare så synd at jeg ikke 

hadde anledning til å kjøpe en, så det ble 

dessverre med drømmene. 

Jeg kom hjem igjen til Norge og Bergen i 

1968 og kjøpte en 1956 Ford Crown Vic-

toria. Denne bilen ble lakkert i burgunder-

rød og svart og jeg hadde den i ca ett år.” 

 

Vi gjør et hopp frem til år 2002. Etter 

lengre tids ”bearbeiding” av en god venn, 

”Robben” (Robert Jensen) om å gå til an-

skaffelse av en amcar falt valget naturlig 

nok på en 1965 Thunderbird Convertible. 

Tipset om denne bilen kom også (ikke 

helt uventet) fra Robben. 

Bilen ble kjøpt av Gunnar i juni 2002 da 

den kom til Norge direkte fra LasVegas i Nevada. 

Den var da et rullende restaurerings objekt. 

Bilen ble kjørt direkte i nøstet til Gunnar! Ja, han har bilen i et nøst. Man skulle kanskje tro at det ikke 

var så bra mht. rust, men som den grundige kar han er så testet han dette i ett år før han kjøpte inn bil. 

Resultat: Null rust. Dermed var det bare å få bil på plass. Kan også nevne at det var ”Robben” som kjør-

te bilen hjem og det gikk unna! Ser-

voen for bremsene virket nemlig 

ikke, og med store skivebremser 

foran og ingen servo, så streket det 

omtrent ikke i det hele tatt! Det var 

visst en skremmende tur! 

Nå er imidlertid alt oversett og res-

taurert, så det blir nok en annen 

opplevelse. Gunnar gikk sakte men 

sikkert i gang med jobben på sin T-

Bird, og han fulgte et tips han fikk 

fra en erfaren bilrestauratør her i 

Bergen, Helge Hansen. Han sa: ”Nå 

tar du og demonterer sakte og rolig. 

Tar mye bilder. Og så restaurerer du 

hver del når den er tatt av! Ikke de-

monter hele bilen for så å begynne 

restaureringen. Da er det lett å miste 

Dette bildet er tatt da jeg for første gang så Gunnar Fiksdals Thunderbird. 

Den var av tidligere eier omlakkert til lyseblå. Original var en slags eg-

gehvit farge. 

Her har det gått et par år! Som vi ser så har Gunnar bestemt seg for en langt 

mer i øyenfallende farge! 
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oversikten og mo-

tet”! Akkurat den 

uttalelsen der, den 

kan vel de fleste 

som har restaurert 

en bil skrive under 

på! Slik jobbet da 

Gunnar, og for 

hver del han de-

monterte og res-

taurerte, eller er-

stattet med ny, så 

la han de i kar-

tonger som ble 

nøye merket og 

plassert i system i 

garasjen/nøstet. 

Deretter førte han 

det opp i en bok, 

for så også å legge 

det inn på PC’en 

hjemme. Spør jeg 

Gunnar om å få se 

en del i dag, så 

slår han bare opp, og etter få minutter i nøstet, så har han delen fremme! Det er slik det blir bil av pro-

sjekter igjen. Vi har alle noe å lære der! 

Senere da jeg hørte at Gunnar faktisk ikke hadde kjørt sin egen Thunderbird, så passet jeg på å stikke 

innom ham en fin soldag og inviterte ham med på en tur. Han syntes det var storveis å endelig få kjøre i 

en slik bil, men jeg hadde nå ikke 

tenkt å la det bli med det. Så etter 

en liten tur stoppet jeg og sa: ”Så, 

nå er det din tur til å kjøre”! Den 

opplevelsen syntes jeg å merke at i 

ettertid satte mer fart i restaurering-

en! 

Vel, resten av teksten får jeg spare 

til Gunnar Fiksdal er ferdig med sin 

Thunderbird. Vi får håpe at det ikke 

blir alt for lenge til! Jeg har lokket 

ham med at når BVK skal ha vete-

ranbil utstilling hos Auto 23 i Fyl-

lingsdalen 26. og 27. september i år 

(der jeg er i komiteen) så er min bil 

satt opp som en av objektene, men 

hvis han blir ferdig i tid før pro-

grammet går i trykk, så skal hans 

bil få være med istedenfor! Men jeg 

tror ikke jeg klarer å stresse ham. 

Han vil heller gjøre dette riktig hele 

veien og ikke stresse på slutten. Vi gleder oss til resultatet uansett Gunnar! 

Teksten er skrevet i 2009, og som vi vet, restaureringer kan dra ut på tid. Gunnar er vel først forhåpent-

ligvis klar til våren 2012. Da, skal del 2 av artikkelen lages. 

Når man ser glansen i lakken så er det absolutt vel verdt å nevne at det er Gunnar selv som har lakkert 

bilen. Han har aldri før lakkert noen bil! Hemmeligheten ligger i tid, tid, og atter tid på underarbeidet, 

samt våtsliping og polering av klarlakken! Foto: Per Fiksdal 

Her er prosjektet høsten 2011. Motoren er i og går. Cabben er under montering. 

Håp om kjøring 2012! 
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BVK KONTAKTPERSONER 

VÅRMØNSTRING 2012. 
På forrige medlemsmøte ble det opplyst at våre kontaktperso-

ner ville være Bente Sørheim og Richard Riim. Det viser seg i 

ettertid at det har vært en misforståelse ute og går, og at Carl-

August Harbitz Rasmussen (Calle) ikke ville ut av komiteen. 

Etter å ha gått en runde med de impliserte, så er det nå klart at 

Calle og Richard blir våre komite medlemmer i Motorklubbe-

ne i Bergen. Styret beklager den oppståtte situasjonen, men 

kan opplyse at alle de involverte er enige og ved godt humør. 

 

Mail-adresser på BVK medlemmer:  
BVKs styre er godt i gang med et stort arbeid  for å registrere 

medlemmenes mail-adresser. Dette for å kunne sende  ut 

kjapp info etc til medlemmene. Vi har nå fått inn ca 160 av 

medlemmenes mailadresser. Klubben vil etterhvert ta i bruk 

en "gruppemail" for utsendelse av informasjon om nær fore-

stående begivenheter. Det er også kjekt å bli påminnet end-

ringer ang oppsett terminliste etc. 

Er det fint vær og noen foreslår en utflukt så kan man kjapt 

informere medlemmene om dette for eksempel. 

Slik informasjon vil selvsagt også bli lagt ut på BVK's hjem-

meside.  Mail-adressene blir ikke brukt til annet enn info til 

medlemmene og vil ikke være synlig ved utsendelse. 

Har dere mail så send info til Rolf Harald Helgesen slik at vi 

kan registrere dere. 

Mail: rhhelgesen@gmail.com 

 

To hjulinger: 
BVK medlem Arild Nilsen har tatt et initiativ for å slå et slag 

for veteran mopeder, scootere, og motorsykler som eventuelt 

befinner seg i medlemmenes eie. Disse kommer som regel i 

skyggen av bilene og Arild foreslår å lage et arrangement for 

disse. For eksempel kan en når Bergen Tekniske Museum 

(BTM) åpner til våren/sommeren lage et uformelt "løp" som 

"Store Lungegårdsvannet rundt" for medlemmenes to og tre-

hjulinger, med start og stopp på museet. Dette kan 

også være en spire til senere å lage en undergruppe for tohju-

lingene under BVK paraplyen med de mulighetene dette med-

fører. Uformelle treff gjennom sesongen på "Lygarmøtene" 

og medlemsmøtene osv.  

Arild Nilsen ønsker derfor å bli kontaktet på mail eller telefon 

av medlemmer med interesse for forslaget. 

Tlf. 91184322, email: anils-mo@online.no 

 

Sekretæren: Da nærmer julen seg med 

stormskritt. Det uler og blåser og det er lite 

som minner om julen enda. Men det blir 

«White Christmas « i år også sier værprofe-

tene. Nytt den mørke tiden godt og gjør bile-

ne klar til våren men ikke glem å senke skuldrene innimel-

lom. Det sosiale er veldig viktig. 

Vi ønsker dere alle en riktig God Jul og et enda 
bedre Godt Nyttår for oss alle. 
Sekretær: Sissel M Romslo 

Adresse: Ytre Bruvik 

5285 Bruvik 

Mob.99101262 -95916829 

E-mail; simaro@online.no  

Formannen har ordet 
 

Som dere nå har sett, så vekket vi Stabbe-

steinen til live for julenummeret. Det 

skyldtes tre saker: 1. Vi hadde artikkelen 

til Herman liggende. 2. Jeg hadde et ønske 

om å få fullføre artikkelen om T-birdene 

(nå vet du at det kommer et blad til en-

gang) og 3. Vi ønsket å gi dere et litt skik-

kelig blad til jul, med litt lesestoff i. 

Ja, jeg vet at det blir litt såkalt navlebeskuelse fra min side 

med den Thunderbird artikkelen, men motivet er edelt: Jeg 

ønsker å fremheve et av våre medlemmer som gjør en fantas-

tisk jobb på sin bil, og som samtidig har tid til å hjelpe en 

ikke like flink kar, nemlig meg. 

Da Stabbesteinen kom ut fast, så etterlyste vi jo stadig vekk 

stoff fra medlemmene, og det må vi bare opprettholde. Skal vi 

ha sjanse til å engang stable på beina ett fast blad, så er vi 

avhengig av noe å putte i det. Så slipper dere å lese om mine 

biler flere ganger. 

Det stunder mot jul og mange driver i garasjene, så også jeg. 

Fikk den virkelig store ”julepakken” her om dagen levert fra 

JetCarrier. Nå ble det ikke helt julaften, da det ble litt hake-

slepp da dingsen ikke passet som forventet. Jeg vil ikke si så 

mye om hva det er, men nå er jeg i tenkeboksen på om jeg 

skal modifisere delen eller selge den videre. En liten tanke-

vekker der til meg og til andre: Sjekk både tenkelige og uten-

kelige ting rundt det du skal kjøpe til din bil. 

Vil også nevne at vi har fått et hyggelig takkebrev fra Brita 

Borge, både for kondolanseprotokollen og for at vi har vært 

en del av deres liv. BVK får vel takke for at VI har fått være 

en del av deres liv også. En verden uten Ola Borge er en fatti-

gere verden, men heldigvis finnes resten av familien og den 

flotte samlingen fortsatt i vår nærhet. 

Neste nå er julekosemøtet. Det er alltid hyggelig! Varm sjo-

kolade og julebrødsskiver mens praten går rundt bordene. Så 

starter vi på et nytt år. Og for alle styrer i klubben så er det 

alltid det evig tilbakevendende utfordringen: Hva skal vi gjø-

re på neste klubbmøte? Derfor, har du en ide, noe vi kan se 

på, noe du vil høre om osv, så ta endelig kontakt med noen i 

styret. 

Viser også til Mopedgruppen til Arild Nilssen. Hvis andre har 

ideer og ønsker om å opprette undergrupper, om det er for 70 

tallere, messingbiler, eller hva som helst, så er det ikke noe i 

veien for det. Takhøyden skal være stor i BVK, og personlige 

initiativ tas imot med stor glede. Det eneste vi ønsker er at 

styret blir informert, slik at vi vet hva som foregår. Klubben 

har en ordnet økonomi, så det er råd å få tilskudd til evnt. 

utgifter forbundet med slike arrangement. Det skal ikke stå på 

det i alle fall. 

Styret har årets siste styremøte 21. desember. Etter det tar vi 

juleferie, noe som også betyr at det ikke er noe lygarmøte i 

romjulen. Vi starter opp igjen på nyåret, og da blir det muli-

gens onsdag 4. januar i kafeen på BTM. Vi har nemlig fått 

tillatelse til å ha lygarmøtene våre der. Men det blir da onsda-

ger for å ikke kollidere med møtedager for andre. OBS! Det 

blir IKKE lygarmøte den uken vi har medlemsmøte. Info vil 

komme om endringen. Følg med på nettsidene og også i 

Rundskriv nr. 1 som kommer i romjula eller der omkring. 

Da ønsker jeg alle en riktig God Jul og Godt Nyttår! 

Lars Olav Lofthus 

Formann 
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