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Neste medlemsmøte torsdag 

09.05.2013.Vårmønstring på Lagunen.  

Kristi-himmelfartsdag er det igjen klart for årets 

happening. Det store vårsleppet på Lagunen. Vi bør 

være på plass i god tid for å slippe unna de verste 

køene. Før kl.10.00 bør de fleste være der.  

Vi har behov for vakter denne dagen og vi håper du 

setter av en time til dette. Det er veldig sosialt, hek-

tisk men gøy å være vakt.  

BVK har ansvar for å  selge billetter ved publi-

kumsinngangene. Vår deltakelse på Vårmønstring-

en er en viktig inntektskilde til klubben som er med 

på å opprettholde det gode aktivitetsnivået vi har. 

Vi stiller med nypolerte biler og melder fra ved 

innkjøringen at vi stiller for BVK. Dette er viktig 

for da får BVK sin rettmessige del av fordelingen 

av billettinntektene. 

I og rundt BVK-teltene vil det bli servert noe å var-

me seg på. Har du noe å bidra med her så ta gjerne 

med en platekake eller boller. Alt går ned på høy-

kant. 

Vi ser frem til en strålende dag med sol fra skyfri 

himmel, masse biler på BVK sin stand og mengder 

av publikum som soler seg i glansen av krom og 

lakk. 

Referat fra medlemsmøtet 09.04.2013. 
Kjøretur til Fjell Festning med omvisning. 

Vi møttes på oppsamlingsplassen i god tid og kjør-

te i kortesje frem til festningen. Det ble en strålende 

tur i en nydelig kveldsol hele veien frem. Mange 
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nyttet anledningen til å lufte gammelbilen og noen 

dristet seg til å kjøre med kalesjen nede. 

Fjell festning ligger på Sotra vest for Bergen. Det 

runde inngangspartiet (Kanontårnet) med kaféen på 

toppen av festningsanlegget ligger nydelig til med 

panoramautsikt i alle retninger. Vi var ca 100 per-

soner og ble delt inn i 5 grupper bak hver vår guide 

som geleidet oss ned i festningsområdet og viste 

oss rundt i de mange gangene og tunnelene som på 

det meste hadde rommet 300 mann. 

Med sin beliggenhet på Sotra skulle det forsvare 

innseilingen til Bergen, som omfattet viktige an-

legg som ubåtbunkeren på Laksevåg. Videre var det 

to tyske radarer på anlegget. På dets kjerneområde 

inngår den tomme kanonbrønnen til trippeltårnet, 

som ble fjernet i 1968, foruten det underjordiske 

forlegningsanlegget i fjellgrunnen. I landskapet 

omkring fjellanlegget finnes et omfattende fortifi-

katorisk system med løpegraver, et stort antall bun-

kere og nærforsvarsstillinger som i hovedsak er 

svært godt bevart. Store deler av dette ligger uten-

for Forsvarets eiendomsgrenser. Kanonbrønnen be-

sto av fem plan, med forlegningsanlegget i tilslut-

ning til nederste nivå. Dette er teglmuret innvendig, 

og både rommene og korridorene har hvelvede 

takkonstruksjoner. Det er inndelt i kvarterer, og de 

fleste rommene har en eksepsjonelt høy bevarings-

grad med blant annet opprinnelig bemaling i ty-

piske «funkis»-farger, opprinnelig elektrisk anlegg 

med relativt mye originalarmatur, foruten ovner og 

liknende. Kvarterene kjennetegnes av ulik fargeset-

ting, og kjøkkendelen har for eksempel hvit him-

ling, rødbrunt brystnings skille og blekgrønt bryst-

ningsfelt. I kjøkkenet står fortsatt de tyske damp-

kjelene og bakerovnen. Forlegningsrommene er 

inndelt i enheter for befal og menige, førstnevnte 

med sitt opprinnelig tregulv bevart. Kommandan-

tens kvarter hadde særlig høy standard med lett til-

gang til sanitæranlegg og badstue. Her finnes også 

fortsatt de opprinnelige toaletter, som er en sjelden-

het i eks-tysk bevaringssammenheng. Og i vaske-

rommet sees fint utformede sirkulære vaskekum-

mer i terrazzo, med vannkraner som fortsatt funge-

rer, på støpt søyle. 

Da vi kom opp etter omvisningen benket vi oss i 

kafébygget og nøt medbrakt kaffe, vafler og kaker. 
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Noen satte seg ute i solnedgangen og man delte på det man hadde med seg. 

Formannen overrakte guidene hvert sitt BVK krus og takket for en flott 

gjennomført omvisning. Deretter orienterte han om terminlisten fremover. 

Denne finner dere på bvkn.no. Nestformann John Gaute Kvinge og Kjell 

Rød gikk rundt med vaktlistene til Lagunen og fikk mange på listene men 

de mangler fremdeles noen så meld deg til tjeneste. 

 

Tur med Barneklinikken søndag 05.05.2013:  

Meld inn  til formann dere som har anledning til å kjøre. Vi trenger frivilli-

ge sjåfører helst med biler som tar 2-4 passasjerer (har du kun en toseter 

kan du selvsagt stille opp og ta med en passasjer). Det er kjekt å stille opp 

for disse takknemlige barna som sårt trenger en dag utenfor sykehusvegge-

ne. Sjåførene får bli med på turen med Statsraad Lehmkuhl. 

Oppmøtetid blir kommunisert ut til de som skal kjøre. 

 

17 mai 2013:Vi møter opp 

på vår faste plass ute på 

Bryggen. Ta med slekt og 

venner og går bak BVKs fa-

ne og biler i prosesjonen. Vi 

har søkt om minst 5 biler 

men det spørs hva 17 mai 

komiteen deler ut av kjøre-

sedler. Ta på dere gode sko 

og lær av sekretæren som 

måtte hoppe ut av prosesjo-

nen i 2012. Vi er jo fremde-

les en oppegående klubb 

selv om snittalderen er over 

middels. Vi håper værgude-

ne er på vår side og gir Ber-

genserne og BVK en strål-

ende dag. 

 

Bergen Tekniske Museum markerer 100 års jubileum søndag 

02.06.2013 kl.12.00-16.00: BVK gratulerer BTM med 100 års jubileet og vi 

håper mange BVK’ere tar turen innom denne søndagen og er med på å lage liv og røre 

rundt den gamle bygningsmassen denne dagen. Noen vil kanskje hevde at det er en skam at 

bygningene ikke er bedre vedlikeholdt men prosessen er i gang og bygningene ble fredet 

av Riksantikvaren i 1994. 

BVK og andre klubber har et unikt tilholdssted med god parkering midt i byen og dette må 

vi ta vare på. 

 

Trikkehallen ble oppført etter arkitekt Schak Bulls tegninger årene 1912-1913. Bygningen 

ble oppført i mur og har tre tårn på 7-8 meter. Trikkehallen inneholdt verkstedshall, smie, 

administrasjon og leilighet på loftet.  

Hallen ble utvidet etter tegninger av arkitekt Jens Munthe Bull i 1915-1917 og 1937-1938. 

Garasjebygget ble også tegnet av Jens Munthe Bull i 1920-1921. Trikken var eneste land-

gående, offentlige transportmiddel i Bergen fram til 1928, da de første bussrutene ble opp-
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Kjell Røen 
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 rettet. Omnibussverkstedet ved trikkehallen ble tegnet i 1931, 

men ikke oppført før 1940. 

Trikkehallen  ble fra 1913 til 1965 benyttet av Bergen Elekt-

riske Sporvei som verksted og oppstillingsplass. Fra 1965 til 

1989 huset bygningene Kommunens Anleggsseksjon. I 

mange år fra 1963 til 1989 diskuterte man tanker om at Ber-

gen behøver et Teknisk Museum men først i 1989 ble Bergen 

Tekniske Museum etablert. Den politiske innstillingen i Ber-

gen var at Trikkehallen skulle rives for å gi plass til nye boli-

ger men  den 10 april 1992 kunne byens borgere lese i BT at 

Miljøverndepartementet hadde motsatt seg rivning og det ble 

etablert et godt og konstruktivt samarbeid med Bergen Kom-

mune. 

Torsdag 18 

mai 1989 

ble spor-

vogn nr 10 

satt på spo-

ret igjen og 

etter 24 år 

kunne man 

endelig 

børste stø-

vet av de 

gjenværen-

de trikke-

skinnene i 

byen. Siden den gang er det lagt ned mye arbeid med å for-

lenge trikkesporet og man fikk tak i skinner fra Trondheim til 

dette arbeidet.  

Bergen fikk seg ny bybane i 22.06.2010 men det gamle trik-

kesporet og de gamle bygningene på Møhlenpris er en leven-

de formidler av byens viktige historie.  

 

Terminliste (full liste finnes på bvkn.no) 

27.04.2013 Ulvenmarkedet 

05.05.2013 Tur med Barneklinikken 

09.05.2013 Vårmønstring på Lagunen. 

17.05.2013 17 mai prosesjon. 

01.06.2013 Norgesløpet (Kristiansand) 

02.06.2013 BTM 100 år. Aktiviteter. 

06.06.2013 Nasjonal Motordag 

11.06 2013 Medlemsmøte. Grillfest 

22.06.2013 Vestlandstreffet 2013 

31.07-04.08.2013 Fjordsteam 2013 i Bergen 

21.09-22.09 BVK utstilling Auto 23 

 

Sekretæren:  
Vi kjenner endelig varmen sige 

innover vestlandet og regnbyene 

står atter i kø. Ting har normali-

sert seg og når det letter i sky-

dekket er vi klar for en kjøretur. 

Noen dristet seg ut med gammelbilen til Fjell Fest-

ning men det er på Vårmønstringen på Lagunen det 

skjer. Der møter man alle de andre bilgalne og de 

som går rundt og drømmer om å kunne kjøpe seg 

en veteranbil. Vi vil minne dere på vaktlistene. Her 

har du tjangs til å gjøre en ekstra innsats for klub-

ben din. 

 

Sissel M Romslo 

Adresse: Ytre Bruvik 

5285 Bruvik 

Mob.99101262 -95916829 

E-mail; simaro@online.no 

 

Formannen har ordet 
Kjære alle BVK venner ! 

 

Da er vårsesongen omsider i gang og 

er offisielt åpnet med medlemsmøte og kjøring til Fjell Fest-

ning. 

Det var utrolig kjekt å se at så mange medlemmer med følge 

var møtt frem, siste opptelling jeg hadde var rett under 100-

tallet! 

Omsider har denne våren kommet som vi har snakket om så 

lenge til så mange, lengtet desperat etter og endelig omfavnet. 

Kom mai du skjønne milde? er høysesongen for oss i klubben 

og disse månedene gleder jeg meg utrolig til å kunne være på 

veien igjen med gammelbilen. 

De av dere som er aktive på nett ser at på hjemmesidene våre 

har webansvarlig lagt inn nå en ny terminliste i form av ka-

lender hvor vi finner aktiviteter både som vi arrangerer selv 

men også som vi kan delta på med våre kjøretøy. Den gir oss 

en fin oversikt og vi kan planlegge hva vi vil delta på og hva 

vi vil stå over. 

De med epost har fått en melding om etterlysning av blant 

annet kjøretøy til kjøring for Barneklinikken, 17. mai prose-

sjonen og til deltakelse til BTM sitt 100 års jubileum 

02.06.13. 

Til Barneklinikken er der kommet noe allerede ganske så 

kjapt, men jeg oppfordrer dere alle til å melde dere spesielt til 

dette arrangementet slik at det kan gjennomføres tradisjonen 

tro.  

Deretter er det vårmønstringen på Lagunen og klubben har 

kjøpt inn nye jakker og nye gensere som vil selges der oppe 

sammen med de andre effektene vi har. Ta med penger og 

sørg for å få tak i en klubbjakke eller genser så lenge lageret 

rekker. 

17. mai håper jeg at vi får med de antall kjøretøy vi har søkt i 

hovedprosesjonen men jeg håper inderlig at det stiller opp 

flere medlemmer som har lyst å gå i toget enn i fjor og at dis-

se holder hele distansen ut. Skal vi som klubb, som ivaretar 

rullende kulturhistorie, få vist oss frem så er dette nettopp 

dagen for det! Viktig da å vise at vi er mange med samme 

interesse og har det kjekt slik at det kanskje kan friste nye 

medlemmer til oss. 

Vi håper på en trivelig vårsesong med mange spennende akti-

viteter, godt humør og samhold samt mye gammelbilkjøring. 
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