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Bergen Veteranvogn — Klubb
Postboks 929 Sentrum
5808 Bergen
http://bvk.lmk.no
Org.nr: 991 074 023

Stabbesteinen
Organ for Bergen Veteranvogn — Klubb. Mai — 2010. Nr. 5
Neste medlemsmøte: Torsdag 13.05.2010 kl.10:00 møtes vi på Vårmønstringen på
Lagunen.
Dette er vårens høydepunkt. Vi vasker og evnt. polerer bilene våre og samles sammen med alle
bilinteresserte i Bergensområdet til dette årvisse arrangementet. Æres-pølsekoker Kjartan Meyer og
sekretæren har pølser og kaffe klar til alle medlemmer som kommer med bilen sin og tar en økt som vakt
og selger billetter ved publikumsinngangene. De som ønsker å bidra med en platekake og lignende blir
alltid populær. Dette er et av de arrangement der du som medlem bidrar til å øke BVKs inntekter ved å
stille ut bilen din, for klubben får inntekt etter antall utstilte biler. Vi har de siste årene hatt over 80 BVK
medlemmers biler utstilt men det er
sikkert enda flere som kan ta turen
innom her. Dette er sosialt og man blir
kjent med mange og man kan kanskje
få tips om deler og restaurering. Vi ser
frem til en strålende dag der vi kan
kose oss innimellom våre vakter med
gode venner.
OBS! De som er vakter møter på sin
post 5 min før oppsett vakt slik at vi
får en smidig overgang. OBS!
Herman Brandt administrerer
vaktene og vi MÅ ha flere vakter. Ta
kontakt på 90593448. Her er DIN
anledning til å gjøre en god innsats
for favoritt klubben din!

Husk GRASROT andelen når du tipper Lotto: Organisasjonsnummer for BVK: 991 074 023
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Referat fra BVKs medlemsmøte tirsdag
13.04.10 kl.19.00 på Askøy

Vi samlet troppene ved Shell stasjonen på Juvikflaten før vi
kjørte bort til kringkasteren.

Det møtte ca 50 BVK medlemmer på
LKB Bergen Kringkaster som er den tidligere NRK
AM (LW/MW) sendestasjonen for Bergen. Dens
beliggenhet er ved Erdal på Askøy.
Telefunken senderen på 20 kW er bygget i 1935 og
er den eneste gjenværende komplette av denne type
i verden. Marconi senderen på 1 kW er også fra
midten av 30-årene. Sendingene ble laget av NRK i
Oslo og overført til Bergen kringkaster via egen
kabel – og derfra kringkastet utover Vestlandet.
I 1965 erstattet en Philips 10 kW sender
Telefunken senderen for daglig bruk.
Installasjonen inngår i Norsk Kulturarv. Begge
tjenester ble stengt i 1978.
I år 2000 ble den originale T-antennen som var
spent opp mellom to 150 meters master, tatt ned.
Dette pga. at mastene ble sett på som en fare for
omgivelsene. Man var redd for at de kunne falle
ned.
Kringkasteren ble oppført i pusset betong i

funkisstil. Huset var bygd rundt Telefunken
senderen.
Som følge av at kommunikasjonen mellom Bergen
og Askøy var vanskeligere den gang dels oppstod
det og dels ble det etablert et lite samfunn omkring
senderen.
Senderbygningen huser i dag en stor historisk
samling av telekommunikasjonsutstyr i regi av
Norsk Telemuseum.
Er du interessert i Foreningen Bergen Kringkaster
så har de en egen hjemmeside:
http://www.bergenkringkaster.no
Vi fikk en spennende og interessant omvisning på
den gamle kringkasteren.

Vi ble delt i to grupper. Den ene gruppen startet
omvisningen nede. Her i aggregat rommet. Her ble
strømmen til senderen laget. Øystein Ask forteller.

Her får vår gruppe informasjon om selve senderen.

Formann i Bergen Kringkaster, Per-Dagfinn Green ønsker
velkommen og informerer om kveldens opplegg.

Fra venstre ser vi: Kasserer Øystein Ask, vår formann Eric
Rundhovde, formann Per-Dagfinn Green og sekretær Svenn
Martinsen fra Foreningen Bergen Kringkaster.
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Gamle bilder: Hvor er dette?
Redaktør/skribent: Sissel M. Romslo
Layout for BVK: Lars Olav Lofthus
Print: Allkopi Nordnes

Styret i BVK for
perioden april 2010—
april 2011
Formann:
Eric A. Rundhovde
Mob: 90076815
eric.rundhovde@gmail.com
Nestformann:
Lars Olav Lofthus
Mob: 47611283
laoll@online.no

Bilde nr. 1

Kasserer:
Gunnar Haukeland
Mob.95997242
gunnar.haukeland@glamox.com

Sekretær:
Sissel M. Romslo
Mob: 95916829
simaro@online.no

Bilde nr. 2

Styremedlemmer:
Sigve Carlsen
Mob.95776353
sigve.carlsen@hjemme.no
Arne Lærum
Mob: 90614826
arnelerum@online.no

Bilde nr. 3
Svar på bilder i nr 4 2010:
Bilde nr 1 : Fjærland, Bilde nr 2 : Leirvik Stord, Bilde nr 3 : Eidfjord
Gjestgiveri

Varamedlemmer:
Gunnar Bjelke
Mob: 45617936
g.bjelke@online.no
Bente Sørheim
Mob: 95780820
bente-elin.sorheim@telenor.com

Kjartan Meyer
Mob: 91558835
kjmeyer@online.no

Jarle Herstad og Leif Bergesen klarte bilde 1.
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
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Stor takk til Herman Brandt, BVKs tidligere
nestformann som gjorde en kjempeinnsats med å
BVK fylte 30 år fredag 23.04.2010. Dette hadde vi arrangere denne fine vårturen og markeringen av
lyst å markere og la planer for søndag 25.04.2010. jubileet.
Vi stilte bilene våre opp fra kl.10:00 - 11.30 på
Vågsalmenningen. Været var litt guffent om
morgenen da vi startet hjemmefra men det lysnet
opp etter hvert og flere dristet seg til å kjøre åpen
bil. Det lå et tysk turistskip i byen og flere av
passasjerene fotograferte ivrig de nærmere 40
bilene som stilte opp på Vågsalmenningen. Vi fikk
en fin kjøretur ut til Herdla Museum. Der ble vi
delt i to grupper for vi var etter hvert blitt over 60
personer fordelt på ca 35 biler. Vi fikk et
interessant foredrag om hvordan Herdla var blitt til,
om fuglelivet, om Herdla kirke og Tysklands
militære aktiviteter her under andre verdenskrig da
det ble laget flyplass på Herdla. Vi vandret rundt
Fra Vågsalmenning. Noen av bilene.
og såg på utstillingen, bildene fra Herdlas historie
og deler av den gamle kirken som brant i 1934.
Deretter kjørte vi bort til Herdlevågen Gjestehus
der vi hadde bestilt middag. Det var uheldigvis
noen som måtte vente litt på å få bord men det
ordnet seg etter hvert. Vi var nok en del flere enn
det antall det var forhåndsbestilt til men personalet
gjorde en kjempeinnsats og raspeballene smakte
nydelig og gikk ned på høykant. Klubbens formann
Eric A Rundhovde holdt en liten tale ved bordet og
gratulerte medlemmene med 30 års jubileet. Da vi
skulle kjøre hjemover var ene bakhjulet til BVKs
første formann Sigve Carlsen punktert men ved
Hvilket motiv! Umulig å gå forbi. Lars Hilles Buick i en
hjelp av Bård Sørheims ekstra jekk fikk han skiftet
flott setting!
hjul og hjemturen gikk greit.

BVK markerte sitt 30 års jubileum
søndag 25.04.2010:

Dette fantastisk flotte bildet ble tatt av Aarid Olsen, kjæresten til Mads Thomassen, og viser de fleste av deltakerne på turen.
Det tilkom noen i etterkant. Dette bildet viser så utrolig godt den fine sosiale stemningen i BVK, at det vil bli headingen på de
nye websidene våre gjennom jubileumsåret.
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17 mai 2010: Vi møtes på vår faste plass
ved siden av ”Beffen”i god tid før
prosesjonen kommer forbi.

BVK er 30 år i år og vi håper at alle som har
anledning til det går bak BVKs fane og biler i 17.
mai prosesjonen. Vi vet ikke i skrivende stund hvor
mange biler vi får men vi skal vise oss frem
uansett. Det hadde vært artig om man kledde seg
litt nostalgisk men det viktigste er at man møter
opp og at vi markerer oss i prosesjonen.
Dersom vi får med flere biler enn antatt kan
interesserte ringe formann Eric A Rundhovde.

NB!!!!.
”Lygarrommet” er stengt inntil videre
pga rivnings- og byggearbeid på BTM.
Vi ser oss derfor nødt til å inntil videre stenge
bruken av vårt tradisjonelle rom på BTM, da det er
svært vanskelig med både tilkomst og
strømtilførsel er veldig uvisst.
Siden det er sommer og kjøretid, så er det vel på
tide at byfolket kjører ruten som Ostringene kjører
hver uke. Vi er så heldige at vi får bruke Ole
Henrik Romslos garasje til ”Lygarrom” fremover.
Her er jo også litt biler å se på. Da det ikke er så
enkelt for BVK vertene å ordne med kaffe osv. så
ber vi at den enkelte tar med litt kaffe m.m. i
picnickurven. La det bli som en ukentlig picnic.
Kjør over Osterøybrua –rett frem gjennom tunnelen
- ta av til høyre på toppen og til høyre mot Vedå /
Teigland og kjør til høyre ved neste veikryss. Turen
tar en god halvtime fra Bergen. Velkommen!
Vi vil følge med i hva som skjer på BTM, og når vi
ser at det igjen blir stabile forhold så vil vi flytte
”lygarmøtene” inn igjen der.
Styret i BVK.

Ulvenmarkedet 24.04.2010: Lørdag den
24.04.2010 var flere BVK medlemmer innom
Ulvenmarkedet på jakt etter godbiter, enten til biler
eller til en eller annen samling.
Det er nå en gang slik at de fleste som har interesse
for gamle kjøretøy lider av flere samlemanier i
tillegg. Man reiser rundt på alle markeder rundt om
og da er det kjekt at OS Skysslag har laget til dette
årvisse arrangementet i nærområdet der man kan ta
med gammelbilen og kikke litt rundt og slå av en

prat med andre med samme interesse. Det var tross
kulde og regn i luften flere salgsboder av
forskjellig, både nips, leker og bildeler og man
finner alltid noe. Mange trosset været og fikk luftet
gammelbilen og det ble en fin samling etter hvert
som skyene avtok. Selv endte jeg opp med et
maleri, sammenleggbar fiskestang, modellbil og en
gammel lysbildefremviser. Kjekt å ha vil nok noen
si men det viktigste når man går fra et slikt marked
er at man har hatt det sosialt, man har gjort en god
handel og man har endelig funnet noe man har
jaktet på lenge.
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Damsgårdsdagene 2010
I tidsrommet 3.,4.og 5.juni avholdes
Damsgårdsdagene på Laksevåg. Søndag 5.
juni er det familiedag. I likhet med i fjor, rettes
henvendelsen til BVK om å delta med utstilling
den 5. juni. Den samme helgen arrangeres
Norgesløpet/Vossarudl`n på Voss. Dersom noen av
dere ikke skal til Voss denne helgen, men kan
tenke seg å stille ut bilen på Laksevåg - ta gjerne
kontakt med enten Arild Nilssen på telefon
91184322, eller Per Fiksdal på mobil 93239336.
Dersom du deltar på Voss, kan du på retur til
Bergen, gjerne stikke innom Laksevåg og stille ut
kjøretøyet.
Programmet for denne søndagen er som følger:
Fremmøte v/parkeringsplass ved Laksevåg Kirke
kl. 10.30. Det skal være gudstjeneste i kirken kl.
11.00. For dem som kommer fra Voss og er
interessert å stille ut kjøretøyet kommer når de
kommer - helst før arrangementet avsluttes
kl. 16.00.
Som i fjor så også i år - vi kan bestille unisont
middag på "Lyst og Fryd" - en liten restaurant som
ligger like ved båthavnen.
Det er Fyllingsdalen og Laksevåg Kulturkontor i
samarbeid med organisasjoner i Laksevåg som
avholder "Damsgårdsdagene" der BVK er bedt om
å være med i form av en bilutstilling - som i fjor.
Vi må se positivt på at Bergen kommunes
kulturorganisasjon er interessert i å dra oss med i
denne type arrangementer og håper derfor at så
mange som mulig finner en anledning til å stille på
"Damsgårdsdagene" 2010.
Med gammelbilhilsen
Per Fiksdal/Arild M. Nilssen

Diverse informasjon og arrangementer
fremover:
Vestlandstreffet 2010:
Fellesavkjøring fra Halhjem kl.18.00
fredag 11.06.2010.
Melding fra løpsarrangør :
Vi har flere påmeldinger enn vi hadde ventet og
det er flere som ikke har fått overnatting, det er
fullt på Saudasjøen Fjordhotell og på
campinghyttene/ leilighetene deres
Beklageligvis så hadde vi ikke sett opp alternative
overnatting steder så her kommer følgende:
Kløver Hotell Sauda som pr i dag 27/4 har ledige
rom tlf 52786999 dette ligger ca 2min kjøring ifra
festlokalet.
Sauda ferie og fritid har og 6 leiligheter oppe i
Svanndalen til leie ca 5-7 min ifra festlokalet tlf
54784200
Ole Jonny Espevold
Løpskorridinator
Vestlandstreffet 2010
Mob. 90606559
olejesp@online.no

VossaRudln/ Norgesløpet 4 og 5 juni
2010:
Det blir felles avkjøring fra Trengereid fredag
kl.18.00 og lørdag kl.08.30.

Grillparty på Hop (Herman og Kari Ann
Brandt) tirsdag 8.06.2010 kl. 19.00:
Dette annonseres i neste nr. av ”Stabbesteinen”
men merk av datoen.

Opeltreff i Eidfjord lørdag 26.06.2010:
Det er Opeltreff i Eidfjord lørdag 26.06.2010.
Interesserte som har anledning kan ta turen innover.

Familiemedlemskap:
Viktig melding: De medlemmene som
ønsker å opprette eller endre til
”Familiemedlemskap ” må melde fra til
Lars Olav Lofthus.
Helst på e-mail: laoll@online.no
Mobil: 47611283.
Bilde fra fjorårets arrangement.

Familiemedlemskap betyr kontingent tilsvarende
25% av vanlig og ikke medlemsblad tilsendt.
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Norgestur for BVK 2010
Turkomite: Lars Olav Lofthus, Gunnar Haukeland og Richard Riim
Vi har i år valgt å legge turen nordover til vårt vakre nabofylke Sogn & Fjordane for å delta under arrangementet
FJORDSTEAM 2010. Dette går av stabelen i FLORØ 5. – 8. august.
Turen starter fra Bergen torsdag 5. august ca kl 09-10:00, og vi beregner å spise lunsj i Sande før Førde. Her vil vi også søke
å få anledning til å se på en lokal samling av veterane kjøretøyer.
Turen vil deretter gå via Førde og så ut til Florø hvor vi i hovedsak har overnatting om bord på det gamle nattrute skipet MS
Sandnes. BVK har booket 20 ”dobbel lugarer på skipet som vil ankomme Florø i løpet av torsdagen og vil ligge ved kaien
under hele helgen. Hotellrommet vil altså ikke stikke av om dagene!
Skipet har 10 dusjer fordelt rundt om på båten. Lugarer og salonger er restaurert for ca 10 mill nylig. Standarden er god men
nostalgisk som på de gamle hurtigrutene.
Selvfølgelig er sengetøy og hånduker etc ink.
Båten vil under oppholdet ha restaurant, levende musikk og bar.
Se for øvrig MS Sandnes sine egne nettsider for mer info om dette. Gå enten inn på www.fjordsteam.no og klikk på
”Overnatting på MS Sandnes”, eller for mer info gå til www.mssandnes.no
For de som av personlige eller komfortmessige grunner vil ha rom med eget
toalett, så har vi også booket 5 dobbelt rom på Comfort Hotell Florø som
ligger midt i sentrum ikke langt unna kaien hvor MS Sandnes ligger. For å se
info om hotellet kan du gå inn på www.fjordkysten.no og velge overnatting i
Florø og deretter Hotell og Bed & Breakfast. Det er det første hotellet i listen.
Vi skal delta i arrangementer fredag og lørdag. Fredagen blir det båttur. Vi har
reservert plass om bord på det eneste kullfyrte dampskipet i arrangementet.
Turen vil gå til det lille øysamfunnet Kalvåg, nord for Florø.
Lørdagen er det Torgdag med blant annet veteranbilparade, og vi er påmeldt
der. Om kvelden er det mannskapsfest på Flora Samfunnshus, og vi får delta
der da vi er mannskap på våre egne kjøretøy!
Søndagen blir det hjemreise. Mulig det blir en litt annen rute enn oppover,
men det vil vi beskrive for deltakerne når det nærmer seg.
Vi vil selvsagt legge opp til felles bespisning hver av de andre kveldene også,
og planen så langt er å gjøre dette om bord på MS Sandnes, som blir vårt
”hjem” også for de som evnt. bor på hotellet.
Mer detaljert beskrivelse vil komme til de som melder seg på når det nærmer
seg.
Priser:
Turkontingent: Kr. 0,- Dvs. hver mann sin bil og sin bensin, ferjebillett osv.
All bespisning dekkes av den enkelte turdeltaker på stedet.
Overnatting MS Sandnes:
Kr. 2.000,- totalt for en tomanns lugar torsdag til søndag inkl. frokost.
Overnatting Comfort Hotell Florø:
Kr. 3.470,- totalt for ett dobbeltrom torsdag til søndag inkl. frokost.
Påmelding gjøres til:
Kontaktperson

Mobil tlf.

E-mail

Richard Riim

90175022

richard@riim.no

Påmelding er bindende pga rom og lugar reservering.
De som melder seg på bes om å opplyse: Navn på deltaker, passasjer(er), reg.nr. bil, mobil tlf. og (helst) e-post adresse.
Pr. dato har vi reservert 20 dobbelt lugarer (MS Sandnes) og 5 dobbeltrom (Comfort Hotel). Først til Mølla prinsippet vil
gjelde.
Påmeldingsfrist: 28. mai 2010.
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Tur med Barneklinikken ved Haukeland Formannen har ordet
Sykehus søndag 30. mai 2010.
Som nyvalgt formann
takker jeg for tilliten.
Den årlige turen med barneklinikken blir Søndag
Det nye styret er alt
30 mai.
Denne gang skal vi på VilVite Bergen Vitensenter godt i gang med sitt
arbeide. Klubben har
på Marineholmen. Vi starter kl 1030 fra
allerede holdt to
Barneklinikken, tar en tur gjennom sentrum og
arrangementer, som jeg
ankommer senteret kl 1100.
Tipset denne gang kom fra Jarle Herstad som igjen personlig satte stor pris
på.
hadde nevnt dette for Herman Friele som er
Programmet fremover
styreformann i senteret. Jarle fikk en positiv
er tett – og jeg håper at alle medlemmene slutter
tilbakemelding, noe også jeg fikk fra adm.
godt opp om BVKs arrangementer.
dir. Svein Anders Dahl da jeg snakket med ham.
Vårmønstringen på Lagunen er en viktig
Han hadde fått en email om saken fra Herman
begivenhet som jeg svært gjerne ser mange BVKFriele, så han var informert om at jeg kom til å
ere deltar i. Vi har ansvaret for vaktholdet og jeg
kontakte ham.
oppfordrer alle til å ta en økt. Å stå vakt sammen
Rundt 15. mai vet jeg hvor mange vi blir, og da
kontakter jeg medlemmer i BVK som har mulighet med andre BVK-ere er blant annet meget hyggelig
og sosialt. Vårmønstringen gir en glimrende
for å kjøre.
anledning til å vise publikum bredden i BVK
Dere kan også sende meg en email om dere vil
være med. Send den til perfiks@online.no så svarer virksomhet, fra de helt eldste kjøretøyene til de mer
moderne veteranvognene. Vårmønstringen er også
jeg eller ringer tilbake. Husk å oppgi
en sosial begivenhet – og alle er hjertelig
telefonnummer.
velkommen til en prat ved BVK-teltet.
17.mai står også like om hjørnet. Det hadde vært
Hilsen
hyggelig om vi kan få en god oppslutning fra
Per Fiksdal
medlemmene til BVKs innslag i prosesjonen.
Veteranvognsesongen er nå definitivt i gang.
Benytt dagene til å bruke veterankjøretøyet – også
Sekretæren/ Redaktøren:
utenfor arrangement eller såkalte ”lygarkvelder” på
Endelig er vi i gang. Vi har hatt
tirsdagskveldende. Det er kjekt å se
en fin jubileumstur til Herdla.
veterankjøretøyer i bruk også i hverdagen. Bilene
Været har lurt oss litt i det siste
har også godt av å bli brukt.
og vulkanskyer fra Island har
Eiere av biler eldre enn 1960 har ansvaret for å
satt oss litt tilbake i tid. Men vi
påse at bilen er i forsvarlig stand. Det er viktig at
BVKere vi liker jo å leve litt nostalgisk
man er seg dette ansvaret bevisst – og jevnlig
innimellom.
foretar ettersyn av kjøretøyet.
Kanskje noen endelig tar til vettet og setter en ny
Englandsbåt i rute. Da kunne vi jo kommet oss på
Eric A. Rundhovde
tur trass flystans og askeskyer.
Formann
Vi gleder oss til alle arrangement utover våren og
sommeren men VossaRudln/ Norgesløpet blir vel I jubileumsåret
sommerens høydepunkt. Vi treffes på Lagunen på
så kan det passe
Vårmønstringen og da BVKere skal vi sette ny
å avslutte med et
rekord!!!!
ferskt bilde av
vår aller første
Sekretær: Sissel M Romslo Blom 5286 Haus
Mob. 99101262
formann, Sigve
E-mail; simaro@online.no
Carlsen, som jo
er styremedlem
igjen i år!
Husk GRASROT andelen når du tipper Lotto: Organisasjonsnummer for BVK: 991 074 023

