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Bergen Veteranvogn — Klubb
Postboks 929 Sentrum
5808 Bergen
www.bvkn.no
Org.nr: 991 074 023

Stabbesteinen
Rundskriv for Bergen Veteranvogn Klubb. Mai 2015. Nr. 5
Neste medlemsmøte: Torsdag 14. mai:
VÅRMØNSTRINGEN PÅ LAGUNEN
KR. HIMMELFARTSDAG.
Årets store begivenhet. Siden det er så tett inntil
medlemsmøtedatoen så erstatter Vårmønstringen
denne månedens møte.
Du har selvfølgelig gjort klar gammelbilen og stiller på BVK-standen som vanlig. For de som stiller
ut, og gjerne med bil nr. 2, 3 osv, er da hjertelig
velkommen på kaffe, pølser, kake som selvsagt er
gratis for medlemmene.
Og når du likevel er der – kan du gjerne tenke deg å

ta en times vakt ved en av inngangene?
I så fall kontakter du Lars Olav Lofthus på telefon
476 11 283 snarest.
I fjor var det 115 utstilte kjøretøyer. Slår vi rekorden? VEL MØTT til den STORE DAGEN.

Forrige medlemsmøte: Tur til Er-An Vegkro tirsdag 14. april.
På grunn av at tidligere planlagt program måtte utgå, så ble det bestemt at vi ved fint vær skulle reise
på picnic til Arboretet på Milde, eller ved ikke bra
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vær til Er-An Vegkro på Søfteland langs Osvegen.

Richard Riim er turgeneral for årets tur til Florø
under Fjordsteam, og han orienterte litt om det.

Blant annet at fellesturen oppover går torsdag 6.
august om formiddagen. Dette fordi at arrangemenNå var ikke været helt ille, det regnet faktisk ikke tet begynner fredag 7. august. Da er det planen at
en dråpe, men temperaturen innbød ikke akkurat til BVK skal være med på et fjordcruise. Kjøretøynoe picnic, så vi dro til Er-An Vegkro. Vi møttes
paraden er om lørdagen, så de som kjører om fredaførst på Esso stasjonen i Skjoldskiftet kl 18:30 for gen vil nå den.
felles kjøring. Tror ikke noen ble lei seg for at vi
dro til Er-An, for der ble våre ca 25 biler med ca 50
personer tatt kjempegodt imot. Styret hadde på forhånd fått avtale om at det skulle være ferdig kaffe
og vafler når vi kom. Og her har var det plenty av

Stilige lokaler. Legg merke til Cadillac’en i veggen

En meget flott Pontiac Firebird dukket opp!

begge deler, samt en hyggelig betjening og selvsagt; et fantastisk lokale med sin bil/amcar inspirasjon. Herlig med en Cadillac front hengende på
veggen, og for undertegnede som spiller gitar, så
var bardisken og toalettene (!) en opplevelse! Det
var ikke lagt opp til noe program for dette møtet, så
her fikk folk kose seg og prate om hva man måtte
ønske. Stemningen tydet på at folk koste seg. Kasserer Kjell Røen informerte litt om Vårmønstringen
og delte ut vaktliste for påmelding, samt informerte
litt om rikets tilstand.

Ved 21 tiden tuslet de fleste hjemover, og siden det
ikke ble nevnt først i referatet så bør det nevnes at
det var gledelig mange gammelbiler som kjørte turen denne kvelden.
Lars Olav Lofthus
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Kommende arrangementer:
TUR MED BARNEKLINIKKEN

Redaktør/Layout for BVK: Lars Olav
Lofthus
Print: Allkopi

Igjen minner vi om turen med Barneklinikken 10. mai. Fremdeles er det
behov for flere biler til transport til Akvariet, der bilene parkeres på
Havforskningsinstituttets parkeringsplass.
Styret i BVK
Fremmøte på Barneklinikken kl 10.30. Avreise fra Akvariet ca. kl. 15.00.
mars 2015—mars 2016
Meld din interesse for å gi disse barna en opplevelse i en ellers grå hverdag.
Ring 911 84 322 for påmelding.
Formann:
John Gaute Kvinge
Mob: 92620940
VÅRMØNSTRINGEN PÅ LAGUNEN KR. HIMMELjgkvinge@broadpark.no
FARTSDAG 14. mai.
Se omtale side 1.
Nestformann:
Cato Rasmussen
Mob: 92515610
cato.rasmussen@sksk.mil.no
Kasserer:
Kjell Røen
Mob: 48187716
kroeen@online.no
Sekretær:
Arild M. Nilssen
Mob: 91184322
anils-mo@online.no

17. MAI
I år har styret søkt om fem kjøretøyer i toget. Planen var å ha en kolonne
med ”Yrkeskjøretøyer”. Dette viste seg å være vanskelig å få til, så nå blir
det nok en blanding av forskjellige typer biler. Vi oppfordrer fortsatt til å ta
kontakt om du kunne tenke deg å kjøre, da vi har noen plasser ledig ennå.
Husk at bilen må tåle krypkjøring. Noe som ”plager” oss litt er at det i fjor
var mindre enn en håndfull mengde personer som møtte opp under BVKfanen. Med 400 medlemmer, er det å håpe at noen flere har anledning å gå i
toget under klubbens fane, foran bilene. For publikum så ser det sikkert ut
som vi er en liten forening på 10-20 mennesker. Det er ”litt” unna sannheten, så det hadde
vært hyggelig å kunne vist litt mer styrke. Uansett – vi ønsker dere alle en fin
17. mai – feiring.
Delta med kjøretøy:
Ring 47611283 eller
mail:
laoll@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

Fra 17. mai i 2013
BESIKTNINGSMENN FOR LMK FORSIKRING I BERGEN VETERANVOGN KLUBB:
Svein Wilfred Farsund, Bjørndalsstølen 47, 5171 Loddefjord, tlf. 55 50 07 09 el. 90 11 10 16
Richard Riim, Ladegårdsgaten 59, 5033 Bergen, tlf. 55320204 el. 90175022
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Nasjonal Motordag lørdag 6. juni

er hjemme en av de følgende datoer i juli og august, hadde det vært fantastisk om du har anledning
å stille som lygarvakt. Send en SMS til 911 84 322.
Det gjelder følgende datoer: 7/7, 14/7, 21/7, 28/7
og 4/8 – alle tirsdager.
Vakten avgjør om det skal være inne-møte, eller
om været tillater å ta en tur med gammelbilen.

MOPED / MOTORSYKKEL LØP
For de av dere som er eldre menn og derfor husker
lengre bakover enn forover, er det kanskje noe for
tidlig å bli minnet om å gjenopplive kjøreturer med
mopeder og motorsykler.
I løpet av sesongen vil det bli planlagt en sykkeltur
og da er det i rett tid for de som liker å ha planer for
livet – eller som av en eller annen grunn ønsker å
reklamere for moped og motorsykkel- stevnet vårt.
Dette ser ut til å bli avholdt på et felles møtested
I neste nummer av ”Stabbesteinen” vil komiteen ha
for noen av klubbene i MKiB samarbeidet. BVK
vil allikevel ha en egen aktivitet inni dette. I skriv- en dato for løpet og at du da melder din interesse.
ende stund er dette ikke klart, så følg med for mer Håper at det da vil bli som i gamle dager – med
info på websidene. Det vil også bli sendt ut info via blårøyk langt ut over Bergens grenser med et
mangfold av to- og trehjulinger i satt alder. Vi
SMS.
kommer sterkt tilbake.

DAMSGÅRDSDAGENE 2015.

Det minnes om at vi trenger biler til utstilling på
Damsgårdsdagene 7. juni.
BVK har gjennom flere år hatt gleden av å stille ut
sine veterane kjøretøyer – til stor glede og interesse
blant det stadig økende fremmøtte publikum. I tillegg kan du få med deg andre aktiviteter som skjer,
med bl.a. bodsalg av forskjellig art, buekorps,
guidet buss-tur, trail-kjøring m.m.m.
Vi stiller ved Laksevåg kirke kl. 10.30 – 16.30. Vi
pleier å ta med nistekurv og kaffe og koser oss
sammen i solskinnet. Dersom du har lyst å stille –
ta kontakt med sekretær på telefon 911 84 322 eller
send en SMS innen 1. juni.

TILBUD TIL MEDLEMMENE – LMKFORSIKRING
Som nevnt i tidligere nummer av ”Stabbesteinen”,
har styret tatt til ordet for å promotere LMKforsikring av veterane kjøretøyer. Pr. d.d. er dette
den desidert billigste forsikringen du kan tegne på
bil/sykkel. Se priser på neste side.
31. mai skal klubben ha vakt på BTM (Bergens
Tekniske Museum). Mellom kl. 12.00 – 16.00 denne dagen, vil det tilbys informasjon om forsikringen, samt hjelp til å fylle ut besiktigelsesskjema,
fotografering, og om ønskelig felles forsendelse av
søknad/ bilder til LMK`s forsikringskomite.

For at dette skal gå så knirkefritt som mulig, ønsker
styret at interesserte som enten bare er nysgjerrige
på tilbudet eller som ønsker å søke om forsikring,
melder sin interesse til sekretær, på telefon
911 84 322 eller send en SMS i god tid før den
31. mai.
For ordens skyld gjøres oppmerksom på at du må
ha vært medlem av BVK i minst ett år for å kunne
tegne forsikring gjennom LMK.
Det kan også bli en mulighet for besiktning på VårVAKTER TIL LYGARMØTENE I JULI mønstringen da LMK har meldt sin tilstedeværelse
der.
OG AUGUST.
Styret trenger litt avløsning i sommer. Dersom du
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SENIORTRIBUNEN PÅ TORGALLMENNINGEN
17.mai komiteen i Bergen ønsker å tilby sitteplasser til seniorer og andre som av spesielle hensyn
ikke har anledning til å følge prosesjonene uten
mulighet til å sitte.
BVK medlemmer som
ønsker billetter til seniortribunen, bes kontakte
Calle Harbitz-Rasmussen
på telefon 91385830 eller
e-post: pilotcarl@gmail.com innen
13.mai. Det er begrenset
antall, og førstemann til møllen prinsippet som
gjelder.
Frammøte ved tribunen på 17.mai må skje mellom
klokken 09:30 og 10:15. BVK medlemmer skal
sitte på tribunen som har ryggen mot rådhuset - den
er for spesielt inviterte.

strien. Selskapet bidro til å definere luksus og stil
tidlig i bilhistorien, og var den første amerikanske
bilprodusenten som lanserte en vannkjølt V8-motor
med termostat. Selskapet var også først ute med
elektrisk starter som standardutstyr i 1912, og den
første som brukte en designer for å utvikle en bils
karosseri, fremfor en ingeniør. Dette ga publikum
en bil som så like bra ut som den gikk. Cadillacs
ingeniører var de første som designet en manuell
girkasse med synkronisering. Cadillac hadde også
en konstruksjon på 1970-tallet som gjorde at du
kunne sjekke om baklysene fungerte ved hjelp av
en lysførende slange som gikk fra lyktene til bagasjelokket, og som kunne sees i bakspeilet.
Tidlige modeller

ETTERLYSNING
I anledning klubbens utstilling på BTM, er det fra
ett av kjøretøyene "lånt" en 6V batterilader. Eier vil
sette stor pris på å få den igjen dersom vedkommende låntager har fått ladet egne batterier.
På forhånd takk.
Bilde fra: Leesh on Vintage: Vintage Vehicle Santuary
Styret.

Litt historie om Cadillac
Hentet fra Wikipedia
Stiftelsen
Cadillac ble startet fra restene etter Henry Ford
Company, da Henry Ford trakk seg ut sammen med
flere av sine hovedpartnere. Med den hensikt å selge selskapets eiendeler hentet Fords økonomiske
samarbeidspartnere, William Murphy og Lemuel
Bowen, inn ingeniør Henry M. Leland, som skulle
taksere selskapets fabrikk og utstyr før salget. I stedet overtalte Leland Murphy og Bowen til å fortsette i bilbransjen. Da Henry Ford hadde forlatt selskapet var det behov for et nytt navn, og den 22.
august 1902 ble selskapet omregistrert til Cadillac
Automobile Company.
Cadillac fikk sitt navn etter en franske oppdagelsesreisende, Antoine Laumet de La Mothe, sieur de
Cadillac, som var grunnleggeren av byen Detroit,
Michigan i 1701.
Bidrag til bilindustrien
Cadillac-navnet blir ofte ansett som en vits blant
unge bilhistorikere, men de aller fleste overser de
forskjellige bidragene Cadillac har gitt til bilindu-

Cadillac 1903
Cadillacs første bil ble ferdigstilt i oktober 1902, og
hadde 10 hestekrefter. Bilen var nesten identisk til
A-Ford fra 1903. Mange hevder bilen rullet ut av
fabrikken den 17. oktober, andre hevder det var den
20. oktober, mens igjen andre hevder bil nummer
tre sto ferdig den 16. oktober. Uansett ble nye Cadillac presentert på bilutstillingen i New York i januar året etter, hvor den imponerte publikum og
genererte over to tusen bestillinger. Cadillacs største salgsargument var nøyaktighet, og derfor driftssikkerhet, og Cadillac var simpelthen en bedre bygget bil enn konkurrentene.
I februar-mars 1908 ble tre Cadillac Model K lånt
ut fra den engelske forhandleren Frederick Bennetts
lager for å delta i en årlig standardisasjonstegn. De
ble kjørt 40 km til en bane i Weybridge, hvor de
kjørte enda 40 km før de ble låst inn frem til mandag, 2. mars 1908, da de ble fullstendig demontert.
Alle 721 deler ble lagt i én haug, 89 deler som
krevde ekstrem presisjon i fremstillingen ble fjernet, låst vekk et annet sted og erstattet med fabrikk-
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nye deler. Ved hjelp av kun skiftenøkler og skrutrekkere ble de tre bilene satt sammen igjen, og fredag den 13. mars fullførte de en 800 km lang løype.
Når løypen var ferdig ble en av bilene låst inn nok
en gang, hvor den sto i flere måneder før den ble
kjørt gjennom nok en løype, denne gang 3200 km
lang. Cadillac tok førsteplassen i testen, og som et
resultat vant Cadillac Automobile Company premien Dewar Trophy i 1908. Denne prisen var en
pris for årets største fremgang for bilindustrien.
General Motors
Cadillac ble kjøpt av General Motors i 1909, hvor
Cadillac utgjorde gruppens luksusdivisjon. Cadillac
var også navnet på GMs chassisavdeling, og leverte
chassis til kjøretøy som ambulanser, limousiner og
likbiler.
I 1911 var Cadillac de første som leverte elektrisk
starter på sine bensinmotorer. Dette ble opprinnelig
markedsført som en behagelig funksjon for kvinnelige sjåfører, og oppfinnelsen, som ble gjort av
Charles Kettering, ble første gang levert på en produksjonsmodell i 1912. Andre innovasjoner inkluderer den første V8-motoren i masseproduksjon i
1915, splintsikkert glass i 1926, og den første helsynkroniserte girkassen i 1928. På samme tid designet Harley Earl, en designer Cadillac hadde ansatt i 1926 og som ledet den nye designavdelingen,
en ny og mindre modell for Cadillac, som fikk navnet La Salle etter en annen fransk oppdagelsesreisende, René Robert Cavelier, Sieur de La Salle.
Modellen forble i produksjon frem til 1940.
Før 2. verdenskrig var Cadillacs bilmodeller velbygde, kraftige, masseproduserte luksusbiler, som
var ment for overklassen, men ikke fullt så eksklusive som bilene fra merker som Pierce-Arrow og
Duesenberg. På 1930-tallet lanserte Cadillac biler
med V12- og V16-motorer, motorer som ble kjent
for en kombinasjon av høye krefter, behagelige kjøreegenskaper og et lavt lyvnivå.
1932 - året det kunne ha tatt slutt
I 1932, etter at Cadillac led av rekordlavt salg og
beskyldninger om diskriminering av sorte kunder,
opprettet Alfred Sloan en komité som skulle vurdere Cadillacs nedleggelse. På et styremøte fikk Cadillac-direktøren Nicholas Dreystadt høre at den
legendariske bokseren Joe Louis ikke fikk gå inn
hos forhandleren for å bestille en Cadillac fordi han
var svart, og hadde endt opp med å få en hvit venn
til å kjøpe bilen for ham. Dreystadt ga styret en ti
minutter lang tale hvor han foreslo markedsføring
rettet mot svarte kunder for å øke salget. Styret ga
Dreystadt 18 måneder til å vise resultater, og innen

1934 var Cadillac igjen lønnsomme. Det er også
verdt å merke seg at Cadillac etter denne avgjørelsen var den eneste bilprodusenten i USA som forble lønnsomme gjennom depresjonen på 1930tallet. I 1940 hadde Cadillac-salget økt med 1000
prosent sammenlikned med 1934, og reddet Cadillac fra nedleggelse.
Året 1934 brakte en revolusjon til samlebåndsteknologien. Henry F. Phillips introduserte Philipsskruen og skrutrekkeren på markedet. Han gikk i
samtaler med General Motors, og overbeviste Cadillac om at hans skruer ville gjøre monteringstiden
kortere og derfor øke profitten. Cadillac var den
første bilprodusenten som tok i bruk Philips-skruer.
Etter krigen
Cadillac-modellene etter krigen fikk mange av designelementene som skulle bli kjennetegnet til de
klassiske amerikanske bilene sent på 1940- og 1950
-tallet, med blant annet halefinner og store frontruter. Cadillacs første halefinner var inspirert av flymodellen Lockheed P-38 Lightning, og dukket opp
i 1948. Cadillacs 1959-modeller var høydepunktet i
halefinne-perioden, med de største halefinnene på
noen produksjonsbil.
Cadillacs andre, store designelement var støtfangerne foran, som ble kjent som Dagmar-støtfangere.
Det som etter krigen hadde begynt som enkle støtfangere ble en stadig viktigere del av Cadillacs
kompliserte frontparti. Utover 1950-tallet ble støtfangerne viktigere i designet, og funksjonen ble
mindre viktig. I 1957 fikk støtfangerne elementer i
sort gummi. I 1958 ble støtfangernes viktighet tonet ned.
I 1960 tok William Mitchell over som designsjef
etter Harley Earl, og hans smak for enklere design
kombinert med en endring i kjøpernes smak sørget
for at de tidligere så dominerende designelementene ble tonet ned på begynnelsen av 1960-tallet. Cadillacs modeller beholdt dog sine halefinner frem
til 1964, og antydninger av dem kan finnes igjen

Sølvi og Truls Evensen sin 1962 modell.
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helt opp til dagens Cadillac-modeller. Halefinnene
var også utgangspunktet for de vertikale baklysene,
som har blitt et kjennetegn for Cadillacs modeller (i
motsetning til de horisontale baklysene som er
kjennemerket til rivalen Lincoln). De vertikale lysene gjorde også Cadillac til favoritt blant byggere
av spesialbiler, fordi det var enkelt å integrere dem
i designet på kjøretøy som for eksempel likbiler og
ambulanser. Fordi baklysene var vertikale kunne
disse selskapene slippe utgiften med å erstatte dem
med andre lys og støtfangere for å gjøre plass til de
bakre svingdørene man ønsket på likbiler.
Noe overraskende for et merke med en så sterk
designhistorie har Cadillac motstått fristelsen til å
lansere såkalte retro-modeller, som de tidligere
gjenoppståtte Ford Thunderbird og Volkswagen
New Beetle, og har i stedet lansert et nytt designspråk for det 21. århundre.

Bilde fra: drivearabia.com
Ikke helt hva vi forbinder med Cadillac…...

Formannen har ordet
Etter en heller kald og hustrig
april kan vi håpe på en litt varmere og finere mai. I alle fall
ser starten lovende ut selv om
temperaturen ikke kan sies å
være direkte sommerlig.
På medlemsmøteturen til Er-An
den 14.april ble vi ganske så
mange til slutt – og ikke minst så stilte nesten alle
sammen med sesongklar veteranbil! Også på de
siste lygarmøtene har det vært mange veteraner å
se. Dette lover bra i forhold til bruk og presentasjon
av våre kjære kjøretøy for resten av sesongen. Og
så håper jeg at dette også bærer budskap om god
deltagelse og dugnadsinnsats på de kommende arrangementer. Søndag 10.mai blir det kjøretur til
Akvariet med barn fra Barneklinikken - det er tiende gang dette gjennomføres etter det jeg kan regne

meg frem
til! Takk til
Per Fiksdal
som har
vært initiativtager og
primus motor for dette
flotte tiltaket!
14.mai er
det igjen
duket for
Vårmønstring på Lagunen. For
de som ennå
ikke har
meldt seg
på vaktlisten så er det enda ikke for seint. Still opp
og vær med på å støtte opp om og profilere hobbyen vår denne dagen. Vårmønstringen er et av
klubbens viktigste arrangementer og det forventes
at medlemmene stiller opp og tar sin tørn!
I mai blir det dessverre ikke dager og tid til å avholde medlemsmøte. Men, hvis værgudene er snille
med oss kan det godt hende at det på kort varsel
kan bli sendt ut melding om en felles kjøretur – enten i tilknytning til et lygarmøte eller en ledig lørdag/søndag (hvis disse skulle finnes i en travel mai
måned….)
Til slutt - jeg håper å se mange av dere både på lygarmøter og på de mange arrangementene vi har nå
i mai. Benytt disse anledningene til å få luftet
grombilen! Selv tilbringer jeg den første helgen i
mai i Hemsedal og skal klargjøre og ta årets første
kjøretur med Thunderbirden som har fått sitt
«faste» tilholdssted der – jeg gleder meg!
Jeg ønsker dere alle en riktig fin mai måned!
John Gaute

Nye medlemmer:
Litt oppsamling fra februar, mars og april:
Vi ønsker velkommen:
Jens Gran, Johnny Haukeland, Sebastian Sunde
Berentsen, Tore Haukås, Rune Rosendahl, Bjørn
Hvaleby og Jostein Nyheim.
Møt opp på BVK’s arrangementer, månedlige medlemsmøter og ukentlige lygarmøter så kommer dere
etter hvert inn i klubbens sosiale miljø.
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