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Medlemsmøte tirsdag 12. januar 2016 kl 

19:00 - Medlemshuset til Bergen Skytter-

lag i Kronegården 40. 
Tekst: Richard Riim 

Foto: Avfotografert fra boken om brannen ved Jo 

Gjerstad og Gunnar Staalesen. 

 

BRANN! BRANN! Det 

BRENNER!! Ja så ropte 

de tre karene som drev og 

jobbet med varetelling i en 

sjøbod ytterst på Strand-

kaien en sur og kald etter-

middag den 15. januar for 

nøyaktig 100 år siden.  

Frem til da hadde hele 

denne siden av vågen vært 

bebygd med lagerbyg-

ninger av tre, ikke ulikt 

slik vi kjenner dagens 

eldste bebyggelse på bryg-

gesiden. En læregutt hadde 

nettopp vært uheldig og 

veltet et stearinlys som ble 

brukt som lyskilde under 

arbeidet de holdt på med. Det meste gikk så galt 

som det kunne denne ettermiddagen og i de sterke 

stormkastene fra nordvest spredte brannen seg fra 

hus til hus sør- og vestover i sentrum. Ilden krysset 

etterhvert både gater og allmenninger og på tross av 

iherdig innsats fra både brannvesen, forsvaret og en 
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mengde frivillige borgere var det lite å stille opp 

mot infernoet som bredte seg, og flammene slukte 

alt på sin veg. 

Ut på morgenen klarte man utrolig nok å stoppe 

ilden i vest ved Ole Bullsplass, og i sør ved Lille 

Lungegårdsvann. Da lå over halve sentrum i ruiner 

og Bergen slik eldre bergensere kjente byen ville 

aldri mer bli den samme. Fra min egen familie som 

hadde hus akkurat der brannen stoppet og for alle 

eldre av "bestefar/mor" generasjonen var det siden 

innført og vedtatt en ny tidsregning; nemlig før- og 

etter brannen! Ja, faktisk den dag i dag kan du møte 

folk som snakker om for eksempel "Ja, det er jo et 

nytt hus, det er jo bygget etter brannen". Bergen 

slik vi kjenner byen, er langt på vei et resultat av 

denne dramatiske hendelsen og mye ble omregulert 

og planert, gateløp endret, smug og passasjer fors-

vant, og mye annet som vi ikke skal 

komme inn på her. Det vi i midlertid 

skal komme inn på er at: 

Tirsdag 12. Januar får vi besøk av 

Øyvin Konglevoll (bildet under) 

som er formann i Bergen Brann-

vesens Historielag. 
Øyvind har jobbet i Bergen Brann-

vesen et helt yrkesliv og er sterkt 

involvert i den markeringen som 

Bergen Kommune i samarbeid med 

Brannvesenet skal ha fredag 

15.januar. Han vil med både bilder 

og ord gjenfortelle det meste fra 

denne dramatiske brann natten. Han 

har møtt folk som selv var aktive i 

slukkearbeidet og vil med egne ord 

kåsere om dramatikken. Det ligger 

også naturlig å for-

telle en del om etter-

spillet, hvilken lær-

dom man tok av 

hendelsen, den vide-

re byutvikling også 

videre. Dette møtet 

bør ingen historisk 

interesserte gå glipp 

av og det vil langt 

på vei være en opp-

varming og intro-

duksjon til den offisielle markeringen som skal 

være på 100 årsdagen fredag den 15. januar. Presis 

kl 17.15 denne dagen, nøyaktig på minuttet 100 år 

etter den første brannmeldingen vil det igjen bli 

meldt om brann på Strandsiden og det blir rykket ut 
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BESIKTNINGSMENN FOR LMK FORSIKRING I BERGEN VETERANVOGN KLUBB: 
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Richard Riim, Ladegårdsgaten 59, 5033 Bergen, tlf. 55320204 el. 90175022 

med autentisk hestetrukket materiell fra Hovedbrandstasjonen fra Fredriks-

berg og fra Sandviken. Akkurat som for 100 år siden. En kulisse vil bli satt 

i brann på arnestedet (vi regner med at den brannen blir slukket!!) før den 

påfølgende byvandringen som går i brannens fotspor og ender opp på Fest-

plassen. Dette vil selvsagt bli kunngjort i aviser m.m. og blir nok en stor 

opplevelse for hele byens befolkning.  

Men vi i BVK er så heldige å få en oppvarming tre dager på forskudd 

av ildsjeler som virkelig brenner for saken og er i fyr og flamme over et 

slikt hett tema. Dersom det er kaldt denne januarkvelden anbefales det 

å ta på en lys lue. Mange av oss har møtt Øyvin før og vet at han er en 

fin fyr som vi ønsker varmt velkommen tirsdag 12 januar 2016. Vel 

møtt!  

 

Redaktør/Layout for BVK: Lars Olav 

Lofthus 

Print: Allkopi 

Styret i BVK 

mars 2015—mars 2016 

Formann:  

John Gaute Kvinge 

Mob: 92620940 

jgkvinge@broadpark.no 

 

Nestformann:  

Cato Rasmussen 

Mob: 92615610 

cato.rasmussen@sksk.mil.no 

 

Kasserer:  

Kjell Røen 

Mob: 48187716 

kroeen@online.no 

 

Sekretær:  

Arild M. Nilssen 

Mob: 91184322 

anils-mo@online.no 

 

Styremedlemmer:  

Marius Jørgensen 

Mob: 91666618 

joma@jbv.no 
 

Harald Gjone 

Mob: 41673689 

ha-gjone@online.no 

 

Varamedlemmer:  

Geir Inge Thunestvedt 

Mob: 95266847 
geir.inge.thunestvedt@no.kcadeutag.

com 

Thor Stigen 

Mob: 90072815 

thstig@online.no 

Lars Olav Lofthus 

Mob: 47611283 

laoll@online.no 



 

4 

 Brev fra Tønsberg 
 

Heisann 

 

Jeg har kjøpt en 29 Oldsmobile som er delvis res-

taurert av en av deres tidligere medlemmer Rune 

Borge. Bilen ble solgt til Vestfold av Runes sønn 

etter Runes død. 

Det fulgte med litt dokumentasjon fordelt på tre 

permer. En av permene inneholder medlemsblader 

fra 2007, 2008 og 2009 så jeg regner med han i 

hvert fall var medlem de 3 årene. Usikker på med-

lems nr. 

Rune kjøpte bilen 6/11 – 2005 på Voss av en dame 

som heter Berta Synnøve Hernes. Bilen var en del 

av ett dødsbo etter mannen hennes. Hun var veldig 

usikker på opphavet av bilen men mente den kom 

til Voss 1980 eller noe før det. Jeg har snakket med 

henne på tlf ang historie rundt bilen. Hun skulle 

sjekke opp litt rundt dette og høre med en kompis 

hennes mann. 

Det jeg lurer på er om noen av dere i Bergen Vete-

ranvogn klubb vet noe om denne bilen, om det fin-

nes noe bilder av bilen fra gamle dager eller hvor 

den kommer fra? Jeg mangler litt data for og få en 

identitet på bilen. Ett reg nr ville for eksempel vært 

perfekt! 

Håper dere har tid og mulighet til og se litt på dette 

for meg. 

Jeg la med noen bilder av bilen slik den ser ut i 

dag, er ca så langt Rune kom på restaureringen. 

 

Mvh Tom Terjesen 

Tønsberg auto a/s 

Oppretter avdelingen 

TLF 917 45 486 

tom@tonsberg-auto.no 

 

Ja, er det noen av våre medlemmer som vet noe om 

dette, så ta gjerne kontakt med Tom Terjesen. 

 

Innkalling til 

Generalforsamling i BVK 

tirsdag  den 08.03.2016. 
 

Etter BVK sine retningslinjer måtte alle forslag til Generalforsamling 

ha vært styret i hende innen 31.12.2015. 

 

Styret 

mailto:tom@tonsberg-auto.no
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Eventyret om Henry Ford 
Dette er en artikkel som denne redaktøren gav ut i 

Ford M Klubb Norge sitt blad, FKN-posten, i 1988. 

Kilden var da Ford Nytt nr 2, juli 1963. Jeg synes 

denne artikkelen er mye bedre enn hva som ligger 

på nett i Wikipedia f.eks. Ford Nytt har tydeligvis 

fått dette fra sin amerikanske moderorganisasjon. 

Jeg har også hentet litt informasjon fra websiden 

«The Henry Ford» og fra boken «Ford 1903 til 

1984». Bilder er plukket fra internett. 

 

Innledning 
De unge i dag, og kanskje også min generasjon (50

-60 år) tenker vel sjelden over hva som ligger i 

navnet Ford. For de fleste er det ensbetydende med 

et bilmerke. Slik var det ikke 30. juli 1863. Det var 

dagen da Henry Ford ble født, og biler ikke opp-

funnet ennå. Så her kommer en artikkel i to deler 

om mannen som «satte verden på hjul» og uten 

ham; ingen T-bird eller Mustang heller…….. selv 

om det ikke var han som introduserte de da…. 

 

Eventyret om Henry Ford – mannen som satte 

verden på hjul. Del 1: 

Lite ante vel Mary og William Ford om fremtiden 

da de ga sin første sønn navnet Henry. Han ble født 

30. juli 1863 på en liten gård i Springwells 

Township i Michigan, USA, og var til slutt eldst i 

en søskenflokk på 4 gutter og 2 jenter. 

Foreldrene var flinke med gårdsdriften, og så frem 

til at sønnene skulle vokse opp og overta. Ansvaret 

lå jo først og fremst på unge Henry, men tidlig viste 

det seg at hans interesser gikk i ganske andre ret-

ninger. Ikke var han særlig flink på skolen, han for-

dypet seg heller i maskiner og hjul så ofte han kun-

ne. Han likte ikke å skrive eller å lese, men hadde 

en egen evne til å oppfatte tekniske problemer. Og 

jordbruk interesserte ham fint lite. 

«Brødrene hans greier seg nok, men Henry bekym-

rer meg. Jeg aner ikke hva det vil bli av ham», sa 

faren. 

 

Spesialist i klokker 

Men ting begynte å skje da Henry Ford forlot hjem-

met som 16-åring og fikk jobb som maskinlærling 

ved et verksted i Detroit. Da hadde han allerede sin 

første selvkonstruerte dampmaskin bak seg, og på 

verkstedet ble han fort en mester i å reparere klok-

ker. Han planla til og med masseproduksjon av bil-

lige klokker, men lot idéen ligge. Isteden ble han 

ansatt som ingeniør i Edison Illuminating Compa-

ny, og i 1888 ble han gift med Clara J. Bryant. De 

fikk sin eneste sønn, Edsel Bryant Ford, i 1893. 

Samme år ble Ford utnevnt til sjefsingeniør i Edi-

son i Edison Illuminating Company, og da begynte 

også hans karriere som bilkonstruktør. Vinteren 

1893 tok Henry Fords første en-sylindrede bensin-

motor langsomt form på kjøkkenbenken hjemme i 

Bagley Avenue 58 i Detroit, og den skulle skape 

historie. Han strevet iherdig hver eneste natt med 

denne motoren, og hans eneste selskap var fru 

Clara. 

 

Henry Fords første bil 

Så vellykket var denne motoren at han begynte på 

en ny, og den ble montert på en ramme med fire 

sykkelhjul. Det var Henry Fords første bil, og den 

stod ferdig i juni 1896. «Quadricycle» var bilens 

navn, og Henry Ford måtte slå ut en del av veggen 

på huset for å få den ut til prøvekjøring. Da veggen 

var reparert, ble det satt inn en ny og større dør ved 

siden av den gamle, og dette var kanskje den første 

garasjeport i USA? Prøveturene gikk fint, men bi-

len vakte så mye oppsikt at Henry Ford måtte låse 

den til et par lyktestolper når han forlot den. 

Den første bilen var stort sett laget av tre, bortsett 

fra motor, akslinger, hjul og styreanordning. Den 

hadde en 2-sylindret motor på 4 HK og som nevnt, 

Maleri fra ”The Henry Ford” som viser Clara og Henry 

mens de jobber med motoren på kjøkkenet. 
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sykkelhjul. Nå skulle man jo tro at verden stod 

åpen for Henry Ford, men det gjorde den så abso-

lutt ikke. Han ble møtt med atskillig skepsis, og 

måtte fortsette sine eksperimenter alene i et skur i 

bakgården hjemme. I 1896 møtte han imidlertid 

oppfinneren Thomas A. Edison, som lenge hadde 

vært opptatt av tanken på en vogn som gikk med 

egen kraft. Etter en kort samtale med Henry Ford sa 

han alvorlig: «Unge mann, De har kommet på den 

riktige idéen. En vogn som går ved egen kraft og 

som har kraftkilden med seg. Hold Dem til den, og 

lykke til»! 

Dette var oppmuntringen Henry Ford trengte, den 

første alvorlige oppslutning om en idé som han si-

den kjempet for hele sitt liv. Nå var han mer enn 

noen gang oppsatt på å lage en bil som 

skulle bli tilgjengelig for den alminnelige 

mann. 

 

Oppstart av bilproduksjon 

I 1899 sluttet Henry Ford i Edison Illu-

minating Company, og sammen med no-

en andre interesserte startet han Detroit 

Automobile Company. Henry Ford hadde 

en sjettedel av aksjene, og ble sjefsinge-

niør. 

Ford viste nå en av hans nøkler til suk-

sess i fremtiden – evnen til å forklare en 

visjon og overbevise andre mennesker til 

å bli med og hjelpe ham til å nå den vi-

sjonen. Ford hadde jo overtalte en gruppe 

forretningsmenn til å hjelpe ham med 

hans største risiko noensinne; å starte De-

troit Automobile Company. Henry Ford selv visste 

ingenting om å drive en forretning, og læring ved 

forsøk og feiling inkluderer alltid feiling. Firmaet 

feilet, og det gjorde også det neste han fikk startet; 

Henry Ford Company som faktisk senere ble til 

Cadillac. Det vil si, Henry Ford forlot firmaet pga 

uenighet med aksjonærene om hvilke type bilde 

man skulle lage. Ford ville lage bil for menigmann, 

mens aksjonærene ville lage bil til rikfolk. Og slik 

ble det jo, det viser historien. For å få flere investo-

rer på banen begynte Henry Ford å lage- og til og 

med å kjøre racebiler. Henry Ford var nemlig fullt 

klar over hvilken reklame det lå i billøp og konkur-

ranser, og han visste at han måtte gå denne veien 

for å oppnå større popularitet. Den første store seie-

ren inntraff 10. oktober 1901 i det berømte løpet på 

Grosse Pointebanen i Michigan, der han slo Alex-

ander Winton. Året etter vant han også flere løp, og 

satte hastighetsrekord på is med løpsbilen «999» i 

1902. Suksessen i løpskjøring tiltrakk nye investo-

rer og 16. juni 1903 startet det tredje selskapet som 

ble døpt Ford Motor Company.  

 

Ford Motor Company 

Henry Ford var 40 år i 1903, og han hadde vunnet 

en del penger på billøpene, og han hadde spart så-

pass at han kunne beholde 25% av aksjekapitalen. 

Han fikk med seg 11 interesserte, som samlet en 

startkapital på 28.000 dollar. Blant stifterne – som 

senere ble innløst- var også brødrene Dodge. Henry 

Ford ble utnevnt til direktør, og dermed var kompa-

niet i gang. Produksjonen begynte i en liten fabrikk 

ved Mack Avenue i Detroit. Etter en måneds drift 

ble den første bilen, forvirrende nok for yngre 

Bilde fra ”The Henry Ford” som viser Henry Ford med sin 

Quadricycle i 1896. 

Model A - 1903. (The Henry Ford). 
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lesere; en Model A, solgt. Og 

det var på tide. Kassabehold-

ningen i firmaet var da på 223 

dollar. 

En liten forklaring om model-

lene: Ford begynte med Model 

A, så kom B, C etc helt til han 

kom til Model T, som Henry 

selv mente var kulminasjonen 

og ingenting kunne gjøres 

bedre enn det. Etter noen år 

måtte også han innse at utvik-

lingen ikke lot seg stoppe, og 

da den nye bilen skulle pre-

senteres, så begynte de på Mo-

del A igjen. Etter det gikk man 

bort i fra bokstavene. 

Det første året laget Ford Mo-

tor Company 1.708 biler. Om-

trent samtidig begynte Henry 

Ford den langvarige prosessen mot George B. Sel-

dens patent, som påla bilindustrien store avgifter til 

Selden-syndikatet. Etter Henry Fords mening var 

denne avgiften i høy grad urimelig, og han kjempet 

i 8 år for å få den slettet. Og i 1911 ble saken av-

sluttet. Bilindustrien var fri, takket være Henry 

Fords mot og kampvilje. 

 

T-modellen blir introdusert. 

Kampen mot syndikatet pågikk, og nye modeller 

kom ut med jevne mellomrom. Det ble laget Model 

A, B, C, F, K, N, R og S. (Red vet ikke hvorfor det 

ikke ble kjørt helt kronologisk). Men, Henry Ford 

hadde allikevel arbeidet iherdig for å finne frem til 

en enkel, robust og rimelig bil, og 1. oktober kunne 

Ford Motor Company introdusere Model T. Prisen 

ble satt til 950 dollar, og bilen var tydelig en full-

treffer. Den første årsproduksjonen kom opp i 

10.660 vogner, og fabrikken ved Mack Avenue ble 

for liten. 

I 1910 flyttet Ford Motor Company til Highland 

Park i Michigan. Henry Ford kjøpte opp 240 mål, 

og bygget såpass stort at mange ristet på hodet og 

mente han måtte være gal. Bilsalget i USA var 

fremdeles beskjedent, men Ford satset på fremti-

den. Det store gjennombruddet for Henry Ford og 

hans fabrikk inntraff i 

de neste fire årene. I 

løpet av 1913 innførte 

han samlebåndspro-

duksjon av Model T og 

årsproduksjonen i 

1914 ble hele 328.933 

biler. Prisen ble samti-

dig satt ned til 490 dol-

lar. T-Forden var en 

suksess. 

 

Fortsettelse neste Stab-

besteinen. 
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Formannen har ordet 
 

Da har solen visst nok 

snudd (forresten, vet noen 

hvor den befinner seg?), 

julen er overstått og vi har 

tatt fatt på et nytt år.  

Dette har vært en virkelig 

trasig høst lite egnet for å 

paradere med veteranbiler. 

Men, desto mere tid til å snoke på nettet på leit etter 

gamle biler, bildeler eller billitteratur – en viktig 

syssel det også  

Begredelig var også været på vårt julemøte. Likevel 

– mange møtte opp og fikk høre et interessant fore-

drag om BDS sin transportavdeling. Det ble også 

gitt anledning til å kjøpe boken – en mulighet svært 

mange benyttet seg av.  

Vårt neste medlemsmøte blir tirsdag 12.januar (for 

nærmere info se annet sted i Rundskrivet). Jeg får 

dessverre ikke anledning til å delta hverken der el-

ler på lygarmøtene i januar. Skal først på en ukes 

ferie for å tørke opp igjen kroppen etter den våte 

høsten, deretter blir det mye jobbreiser i resten av 

januar. Jeg forutsetter likevel at styret blir godt re-

presentert på aktivitetene våre i årets første måned. 

Til slutt vil jeg benytte anledningen til å ønske dere 

alle et riktig godt nytt år og så kan vi alle sammen 

snart begynne å se frem til at kjøresesongen starter 

en gang i mars/april. 

 

Beste hilsen  

John Gaute 

Fra redaktøren 

Hvis noen har ”brenner inne” med en historie de 

har lyst til å dele med oss andre, så tar jeg gjerne 

imot artikler som vi kan publisere i Stabbesteinen. 

Send helst på e-post til laoll@online.no 

Kan også sendes til: 

Lars Olav Lofthus 

Janaveien 209 

5179 Godvik 
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