
 

1 

StabbesteinenStabbesteinenStabbesteinen   

Bergen Veteranvogn — Klubb 

Postboks 929 Sentrum 

5808 Bergen 

www.bvkn.no 
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Generalforsamling i Bergen Veteranvogn 

Klubb tirsdag 10. mars kl 19:00 i kafeen 

ved Bergen Tekniske Museum. 
Dagsorden Generalforsamling  

Åpning 

Merknad til innkalling 

Valg av dirigent og tellekorps 

Valg av sekretær 

Årsmelding 2014 

Regnskap 2014 

Kontingent 2016 

Innkomne forslag og forslag fra styret 

- Skal BVK søke om å arrangere FIVA løp i 

2019? 

Valg 

 

Valgkomiteen har jobbet godt og satt sammen for-

slag til nytt styre så ingen trenger å grue seg for å 

komme på møtet! Vi oppfordrer alle til å være på 

plass i god tid slik at vi får avviket generalforsam-

lingen på en effektiv måte. 

Det vil bli et kort «medlemsmøte» etter generalfor-

samlingen. Nestformann Cato Rasmussen vil holde 

et foredrag fra sin Frankrike-tur:  «Angouleme – 

verdt et besøk!» 

FORRIGE medlemsmøte 10. februar møt-

te et 20-talls medlemmer frem til Ytre Sandviken 

renseanlegg for omvisning. Litt krøll i starten da 

guiden hadde booket oss inn den 11. Etter noen te-

lefoner ordnet saken seg, porten ble åpnet og inn i 

det aller helligste bar det. 

Først fikk vi en kort innføring om de sanitære for-

hold i byen vår. På 1800 tallet rant all kloakk fritt 

ut i Vågen – der tilreisende fiskere fra omegnskom-

munene solgte sine fangster direkte fra båt. Fisken 
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ble fraktet levende til torgs i fiskekister. Grunnet 

forurensingen i Vågen, ble det på slutten av 1800-

tallet bestemt at fisk skulle selges fra land og Tor-

get ble landbasert. 

I byens gater var det kun en renne langs fortauet, 

der nattens innhold fra potten under sengen ble 

tømt ut, samt bøtter med annet fast avfall. I 1920 

ble det bygget et mottak for kagger i Sandviken, 

omtrentlig der hvor renseanlegget ligger i dag. 

Kaggene ble hentet av såkalte ”mørkemenn” – om 

natten og ble fraktet med hest og vogn til Sandvi-

ken og prammer som lå for anker. Et datidens 

vaskeri rengjorde og desinfiserte kaggen før de ble 

kjørt ut til kundene igjen. I anlegget i Sandviken  

ble innholdet blandet med diverse kjemikalier og 

sendt til potetbøndene på Jæren. Etter noen tid brøt 

det ut en potetsykdom og videre levering av avfall 

fra Sandviken ble stoppet. 

Kaggene som ble benyttet var av tre og disse ble 

benyttet frem til 1963, da man gikk over til plast. 

Det ble helt slutt med kagger i Bergen i 1997. 

Det første vannklosettet ble montert på eiendom-

men som ligger syd for Bryggen – der restauranten 

”Dampen” inntil nylig hadde sine lokaler. Det ble 

en enorm utbygging av både vann- og kloakknettet 

i Bergen, først med rør i tre, siden glasserte leir-rør 

og senere betongrør.   

Ved besøket på Ytre Sandviken renseanlegg var det 

ikke mye som minnet om nettopp det. Dette rense-

anlegget tar seg av rensing fra Nordnes og sentrum 

inn til Vågen videre hele Sandviken og Eidsvågs-

neset. Gjennom rør og tunneler ledes kloakken inn 

i tre store kummer som er 20 m lange og 9 meter 

dype. Her tar grovrister seg av faste partikler, ikke 

bare fra kloakk men også fra overvann som tar med 

seg blader og det som måtte følge med. Vannet går 

videre til neste kar som er tilsatt plastkuler som 

igjen samler bakterier som finnes i vannet. Som en 

siste rensing tilsettes sand og kjemikalier før van-

net – som nå er renset 75% går videre ut i fjorden 

på ca 40 meters dyp. 

Hvor går så alt  det faste som ble tatt opp via grov-

ristene? Jo det blir behandlet separat med et tørr-

stoff før det går i containere til forbrenningsanleg-

get i Rådalen. Det arbeides med å lage biodrivstoff 

av avfallet fra de forskjellige rensestasjonene. Så 

her kan vi si at hver bergenser deltar til at kollek-

tivtrafikken får glede av våre etterlatenskaper. 

Til slutt ble det 

som vanlig ser-

vert kaffe og 

boller før vi 

avsluttet en 

interessant 

kveld på Ytre 

Sandviken ren-

seanlegg. En 

stor takk til 

guiden Einar 

Høgmo fra Vann- og avløpsetaten som fikk et krus 

med BVK-logo. 

 

FJORDSTEAM 2015 
 

Fjordsteam 2015 arrangeres i Florø 6. – 9. august. 

Denne  helgen samles en skare med veterane far-

tøyer som vil kunne ta deg med på turer i skjærgår-

den og omkringliggende tettsteder. 

Bilklubber i nærliggende fylker er også invitert til å 

være med å sette glans over arrangementet. 

 

Dette gjelder også for vår egen klubb. Styret arbei-

der nå med å få til en felles tur til Florø om freda-

gen og retur om søndagen. 

For dem som ønsker å være med på de forskjellige 

arrangementene må selv sørge for å bestille disse. 

Dette gjelder også for overnatting. Her kan nevnes 

at det gamle nattruteskipet ”Sandnes” ligger ved 

kai og leier ut lugarplass m.m. 

For nærmere info se fjordsteam.no 

 

Avreisetidspunkt vil bli kunngjort gjennom 

”Stabbesteinen” og på bvkn.no 

 

Påmelding kan skje til nestformann Cato Rasmus-

sen på e-post: cato.rasmussen&sksk.mil.no 

så snart du har planene klare. 

Richard Riim vil stå som arrangør av turen. 
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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 

Redaktør/Layout for BVK: Lars Olav 

Lofthus 

Print: Allkopi Nordnes 

Styret i BVK 

mars 2014—mars 2015 

Formann:  

John Gaute Kvinge 

Mob: 92620940 

jgkvinge@broadpark.no 

 

Nestformann:  

Cato Rasmussen 

Mob: 92515610 

cato.rasmussen@sksk.mil.no 

 

Kasserer:  

Gunnar Haukeland 

Mob: 95997242 

gu-hauke@online.no 

 

Sekretær:  

Arild M. Nilssen 

Mob: 91184322 

anils-mo@online.no 

 

Styremedlemmer:  

Marius Jørgensen 

Mob: 91666618 

joma@jbv.no 
 

Geir Inge Thunestvedt 

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

com 

 

Varamedlemmer:  

Rolf Jersin 

Mob: 95213835 

rjersin@online.no 

Terje Mjelde 

Mob: 95702595 

temjelde@online.no 

Tore Larsen 

Mob: 97088215 

eltorro@broadpark.no 

 

Bakaksel detaljering - et ”lite” etterspill 
 

Redaktøren føler for å komme med en liten advarsel samt å innrømme sin 

blemme som ble gjort under den bakaksel detaljeringen som ble beskrevet i 

Magasinet Stabbesteinen nr i 2013. Her beskrev jeg blant annet hvordan 

man skifter simmeringen som tetter rundt yoken. Jeg påpekte at man måtte 

merke mutteren og akslingen med en tjørner. Jeg nevnte vel også dette med 

gjengetelling, men jeg føler her et behov for å presisere det med å telle om-

dreininger på mutteren, og SKRIV det så ned. Merk gjerne også yoken i for-

hold til akslingen, slik at den kommer på igjen der den stod. 

Jeg talte ikke gjenger, og som et resultat av det har jeg i vinter fint måtte 

overhale hele bakakslingen. Skiftet kronhjul, pinjong og alle lagre. Jeg had-

de ikke skrudd mutteren inn igjen dit den skulle, og dermed ble det slark, 

som i sesong to begynte å lage hylelyder. Det viste seg at jeg hadde slitt 

tannhjulene på coast-siden (slippe-gassen siden). Så altså: VÆR EKS-

TREMT NØYE! 

Merk og tell omdreininger på 

denne. 

Resultatet av å ikke telle: Nytt 

kronhjul, pinjong og lagre. 

Her akkurat ferdig innjustert, 

derav fargen på kronhjulet. Mye 

jobb og en god del penger….. 



 

4 

 

Gamle drosjer 
Såg det var spørsmål om gamle Bergens drosjer. 

Denne Reo'en skal visstnok vere ein slik bygd av 

Hartveit i 1928/29. Funnen på Facebook, lagt ut av 

eigar. Er han medlem i BVK? 

Mvh 

Narve Nordanger 

Red: Hvis Ganderud er navnet, som bildet hadde 

som tittel, så er han ikke medlem av BVK. 

Æresmedlem  
Roar Seltun.  

27.01.1931 - 17.02.2015  
TIL MINNE 

"Er du født her på Voss Roar?Ja jeg er født borte i kroken, ved kjøkkendøren der". 

Vi er et par karer fra BVK som sitter og drikker kaffe i den koselige stuen på Kyte, like oppunder skifer-

bruddet. Barndomshjemmet som Roar på sitt pedantiske vis har holdt ved like og brukt som fristed for 

seg og familien gjennom hele livet. Roar var "bilmann" og hadde fartstid hos Hardanger Mekaniske 

Verksted på Voss, men vi i BVK kjente ham best som takstmann for forsikrings selskap i Bergen. Han 

hadde flere helrestaureringer bak seg og Chevrolet fra 20/30 tallet lå hans hjerte nær. Roar hadde stor 

teknisk kunnskap og han delte villig av den. Det var alltid hjelp og råd å få der i gården, og da er det i 

garasjen på Skjold vi tenker på. Roar jobbet og bodde i Bergen med kone og to barn det meste av sitt 

voksne liv, men han forble Vossing og holdt på den sjarmerende dialekten. Tidlig på 1980 tallet kom 

han med i BVK og hadde flere verv gjennom en årrekke, sist som besiktigelses person for LMK forsik-

ringen. Med sitt lune, rolige, og korrekte vesen var han perfekt for jobben. Nå har Roar parkert kjøretøy-

ene for siste gang og vi sitter tilbake med gode minner om et fint menneske. Våre tanker og hilsener går 

til barn og barnebarn. 

For Bergen Veteranvogn Klubb 

Richard A. Riim 



 

5 

Styrets årsberetning for Bergen Veteranvogn Klubb 2014 
 

Styret valgt på generalforsamlingen 11. mars 2014 har bestått av: 

 

Formann   John Gaute Kvinge  

Nestformann  Cato Rasmussen 

Kasserer   Gunnar Haukeland 

Sekretær   Arild Nilssen 

Styremedlem  Marius Jørgensen 

Styremedlem  Geir Inge Thunestvedt  

Varamedlem  Tore Larsen 

Varamedlem  Terje Mjelde 

Varamedlem  Rolf Jersin 

 

Det har vært avholdt 10 ordinære styremøter i 2014. 

 

Ved inngangen til 2014 var det 389 medlemmer hvorav 14 familiemedlemmer og 2 æresmedlemmer. 

Ved utgangen av året var det 408 medlemmer hvorav 15 familiemedlemmer og 2 æresmedlemmer. 

Medlemsmassen har holdt seg relativt stabil gjennom året. 

 

2014 har økonomisk sett vært et svært så godt år for klubben – mye som en følge av Norgesløpet. Årets 

årsoverskudd på kr 125.992,- tillegges egenkapitalen og gir klubben en meget god kapitalbase for videre 

drift. 

 

--------------------------------------------------------------------- 

14 januar ble årets første medlemsmøte avholdt på BTM. De 62 fremmøtte var kommet for å høre histo-

rien bak Irgens-bilen. Jacob og Hermann Irgens, barnebarn av Jacob Irgens holdt et interessant fore-

drag og det var stort engasjement og mange spørsmål fra de fremmøtte.   

 

11 februar var det medlemsmøte på Trafikksikkerhetshallen i Gravdal. De 35 medlemmene som var møtt 

opp fikk i praksis prøve sine ferdigheter med promillebriller i tillegg til prøvetur med «Bråbremsen» 

og «Veltepetter».  En lærerik og «til ettertanke-kveld» for oss alle. 

 

11 mars var det Generalforsamling på BTM med 48 medlemmer tilstede. Etter Generalforsamlingen ble 

det vist to gamle filmer som BVK har fått digitalisert. Filmene var fra NAF sine billøp i og rundt Ber-

gen tidlig på 1930-tallet. 

 

8 april var medlemsmøtet lagt til Norsk Trikotasjemuseum i Salhus. I et fryktelig dårlig vær samlet vi 

oss under tak på IKEA for videre kjøretur til Salhus. Dessverre var det bare noen få av de 30 frem-

møtte som hadde funnet været egnet til å kjøre gammelbil. Uansett – omvisningen på fabrikken var 

svært så interessant og avslutningsvis ble vi geleidet inn i et gammelt verksted som har fått stått urørt 

siden fabrikken stengte. Dette fant mange så interessant at det ble sen kveld før vi snudde nesen hjem-

over! 

 

26 april var det igjen tid for Ulvenmarkedet. Flott vær, mange biler og mye folk satte rammene for et 

vellykket arrangement. 

 

28. april var 6 ekvipasjer fra perioden 1930-40 engasjert for å spille inn pauseinnslag til Norge Rundt 

sendingen 2.mai. Etter en hel dag med opptak ble sluttresultatet et knippe med flotte innslag som pre-

senterte klubben på en glimrende måte. 

 

11.mai ble årets tur med Barneklinikken arrangert. Denne gangen var målet VilVite-senteret. I et nydelig 
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vær var det helt åpenbart at både barn og voksne koste seg på turen til og fra VilVite. Et flott oppslag i 

avisen fikk vi også! 

13.mai var medlemsmøtet lagt til Solsvik og besøk om bord på M/F Vestgar. 38 biler og mer enn 80 per-

soner møtte opp for felles avreise mot Solsvik. Et riktig så flott vårvær gjorde dette til en flott kjøretur 

utover mot Øygarden.  

 

Med grunnlovsjubileet som ramme ble 17.mai feiringen fra BVK sin side markert på en flott måte. 

Kongebiler og frigjøringstema ble et flott innslag i prosesjonen. Marius spilte en flott rolle som Kron-

prins Olav i Richard sin Buick! Dessverre så var vi svært så få medlemmer som stilte under fanen – 

her har vi mye å gå på til neste år!  

 

29.mai var det duket for Vårmønstring på Lagunen. Mere heldig med været kan man ikke være! Sol fra 

skyfri himmel og flott temperatur var en fantastisk ramme rundt et svært så vellykket arrangement. 

Godt over 100 biler fra BVK, ca 1100 biler samlet sett og over 10000 besøkende gjorde dette til en 

festdag!  

 

6 juni var det Nasjonal Motordag. Dessverre ble fremmøtet fra BVK sterkt preget av at VossaRudln skul-

le arrangeres 6-8.juni. Likevel – de fremmøtte representerte klubben på en fin måte.   

 

6-8 juni var mange BVK’ere med på VossaRudln. I et helt fantastisk vær – faktisk i varmeste laget for 

noen av våre gamle doninger – ble det en flott helg i godt lag med mange veteranbilentusiaster. 

 

10. juni var det tid for den tradisjonelle grillfesten hos Kari Ann og Herman. De ca 60 fremmøtte hadde 

en flott kveld, selv om vi måtte gjøre noen improvisasjoner ift et noe usikkert vær. Som seg hør og 

bør ble kvelden avsluttet med den sedvanlige salutten!  

  

15. juni var ca 20 BVK'ere med på de tradisjonelle Damsgårdsdagene. 

 

29. juni hadde vi vakt og ansvar for aktiviteter på BTM  

 

25-27.juli gikk årets store begivenhet av stabelen. Et Norgesløp som vi alle kan være utrolig stolt over. 

Et helt fantastisk vær ga en utrolig flott ramme rundt arrangementet, og alle ting klaffet 100% denne 

helgen. En utrolig stor takk til alle de som var med å bidra til at vi kunne gjennomføre dette arrange-

mentet på det jeg påstår må være «perfekt vis»! 

 

I juli ble Tysnes-fest avholdt, også i år med innslag fra BVK. 

 

16.august var det Fjordabåtdag på Holbergkaien. Ca 20 BVK’ere stilte med sine biler denne dagen og 

var med å gi arrangementet en flott ramme.  

 

24.august var det veteranbildag på Stend stasjon i regi av Osbanens venner. Selv i et litt ufyselig vær stil-

te 14 biler fra BVK og bidro til en flott ramme i forbindelse med arrangementet. 

 

9.september var første medlemsmøte for høsten med kjøretur til Antons Kulturhistoriske senter/Frøland 

Kraftstasjon. Ca 60 personer fordelt på 30 biler møtte opp.             

Etter en kort seanse på Anton’s så ble det omvisning på kraftstasjonen.  

 

15.oktober var medlemsmøtet lagt til Hordamuseet. Ca 30 biler og mer enn 50 personer var med og kjør-

te Norgesløpet-løypen fra Solheimsviken til Stend. Selv om kalenderen tilsa at det var høst var været 

upåklagelig – faktisk sommerlig! Oddvar Skre holdt et interessant foredrag som han hadde forberedt 

til Norgesløpet, men som det da ikke ble anledning til å holde. En flott avslutning på sesongen! 
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11.november ble medlemsmøtet holdt på BTM. Første del av møtet ble viet et foredrag om det østtyske 

bil- og motorsykkelmerket Simson. Vårt nye medlem Michael Heym holdt en svært så interessant 

presentasjon av et for oss helt ukjent bilmerke. 

Etter en kort pause presenterte vårt styremedlem Tore Larsen et reisebrev fra sin Stuttgart-tur tidligere  

dette året. 

 

29.november ble årets julebord avholdt sammen med Kjøretøyhistorisk Klubb Voss på Park Hotel. Som 

en konsekvens av hotellets rot med reservasjoner ble dette et svært så skuffende arrangement med lav 

deltagelse. 

 

9.desember ble sesongen avrundet med det tradisjonelle julemøtet på BTM. Her ble det som seg hør og 

bør servert varm sjokolade, julebrød, pepperkaker samt annet godt. 56 medlemmer hadde møtt opp og 

fikk også ta del i kulturbyrådens overraskende gaveoverrekkelse til klubben. En virkelig minnerik 

kveld! 

 

 

 

‘Lygarmøte’ tirsdagene har holdt åpent gjennom hele året med unntak av offentlige høytidsdager. Det har 

vært et gjennomgående godt fremmøte og vi har også sett at en del nye medlemmer har kommet til i 

«gjengen». 

 

Både gjennom 2013, men spesielt i første halvdel av 2014 ble det fra klubbens side jobbet mye med 

planleggingen av Norgesløpet. Ca 70 medlemmer medvirket på ulike måter til at vi kunne gjennomføre 

et prikkfritt arrangement. Vi har alle grunn til å være utrolig stolt over resultatet! 

 

Økonomisk ble arrangementet også en suksess, og det er planlagt å bruke deler av overskuddet til en fest 

for alle de som bidro til gjennomføringen av arrangementet.  

 

 

Klubben har et høyt aktivitetsnivå og styret har valgt å dekke serveringsutgiftene mm.  på medlemsmøte-

turene våre. Dette er en praksis som styret ønsker å videreføre.  

 

Det har tidligere vært påpekt at hvert medlem koster betraktelig mer enn hva medlemskontingenten er i 

dag, og at kontingenten ikke har vært justert på flere år. 

Med bakgrunn i det gode årsresultatet og klubbens solide kapitalbase vurderer styret at det ikke er 

grunnlag for å øke medlemskontingenten nå. Likevel må man være innstilt på å løfte kontingentsatsen 

hvis inntekts-/kostnadsbildet endrer seg i en ugunstig retning.  Det vil være direkte uklokt å basere seg 

på å tære på den opparbeidede egenkapitalen hvis klubben skulle komme i en situasjon med årlig drifts-

underskudd. Klubben er tjent med å ha den økonomiske handlefrihet som eksisterende kapitalbase gir og 

det er viktig å legge til rette for at denne opprettholdes/utvikles og forvaltes på en forsvarlig måte.  
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ARRANGEMENTSKALENDER 2015-02-19 
 

25. april           Ulvenmarkedet  (kl.07.00 – 17.00) 

 

10. mai            Tur med Barneklinikken til Akvariet. (kl. 11.00 – 16.00) 

 

14. mai            Vårmønstringen Lagunen 

 

23-25 mai        Norgesløpet i Stavanger 

 

31. mai            BVK har vakt på Bergens Tekniske Museum 

 

6. juni              Nasjonal Motordag 

 

7. juni             Damsgårdsdagene – utstilling av kjøretøyer 

 

6.-9. august     Fjordsteam i Florø (se egen omtale) 

 

11. oktober Oktobermarked på Askøy (kl.10.00 – 16.00) 

 

OBS. Denne listen oppdateres fortløpende. - STYRET 

Innstilling til valg 
 

Valgkomiteen i BVK sin innstilling til Styre 2015/16 ser slik ut: 

 

Formann:  John Gaute Kvinge - Gjenvalg. 

 

Styremedlemmer: 

 - Cato Rasmussen - Ikke på Valg 

-  Arild Nilsen - Ikke på valg 

-  Marius Jørgensen - Gjenvalg 

-  Harald Gjone  - Velges (ny) 

-  Kjell Røen - Velges (ny) 

 

Vararepresentanter: 

-  Geir Inge Thunestvedt - på valg som vara etter eget ønske (styremedlem tidligere) 

-  Lars Olav Lofthus - Velges (ny) 

-  Thor Stigen - Velges (ny) 

 

Kommentarer fra valgkomiteen:  

1: Komiteen har lagt vekt på at Kjell Røen har kompetanse og vilje til å innta kasserer rollen dersom det 

blir styrets ønske. Gunnar Haukeland, som er dagens kasserer går ut av styret. 

2: Geir Inge Thunestved ytret ønske om å forplikte kun for et år fremover og var tilfreds med gjenvalg 

som Vararepresentant. 

 

Sissel M. Romslo - Tore Hovland - Richard A. Riim. 

Valg komite 2015. 
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Min bilhistorie - utfordring fra Svein 

Farsund. 
 - Jarl Skauge - 

Tar selvsagt utfordringen fra Svein Farsund! 

Mine første minner om det vi nå kan kalle veteran-

biler må ha vært i 1944-45 da jeg hang på gjerdet 

ovenfor Christi Krybbe skoler og nysgjerrig så på 

tyske soldater som reparerte biler på den skolegår-

den som senere ble min for 7 år. Krigsminner også 

om lastebiler som Fargo, Diamond T, Ford, GMC 

med sidemontert vedgass-generator med luft/ kik-

kehull inn i glødende fyrgang; guttunge studerte 

mens mor kjøpte melk o.a på rasjoneringskortene. 

Brødbilen til baker Brun gikk på acetylen og hadde 

en stålkasse for karbid på hekken. Nokså skummelt 

når generatoren måtte slagges og karbidpulver stod 

som en sky rundt om. 

Et raskt glid til 1959, nytt bilsertifikat, og vi skulle 

kjøpe russebil.  

Valget falt på en 1929 La Salle, til kr. 500,- En re-

presentasjonsbil for rederiet Wallem etter sigende. 

Den hadde glasspartisjon med mikrofon fra plysj-

avdelingen bak til ”chaufeuren”. V8 sideblåser og 

110 liters tank. Ratting uten servo, utenpåliggende 

bremsebånd som ikke likte regn. Uten skilter kjørte 

vi i med full rød dekor rundt om i fjellsiden, hvor 

lykken var bedre enn forstanden og politiet sjelden 

gikk.!!  

Vi forstod etter hvert at denne bilen ikke lot seg lett 

registrere og kjøpte heller en ferdig Chevrolet Mas-

ter 1937 som ble malt med rødt og ble til stor russe-

tidsglæde,.  (bilde)     

O-1866 synes vi gikk som en klokke selv etter en 

million km karriere som drosje og konfiskasjonsbil 

til Vernemakten.  Senere på tur til bl.a Sverige ble 

det likevel mellomavbrudd i Sarpsborg for å bytte/

slipe eksosventiler. Praktisk metallurgi for den nys-

gjerrige nye mekanikkinteresserte.  Lærte mye av 

dette interessante turintermesoet i hagen til onkel 

Goggen.  ( Kanskje penset inn på yrkesvalg )   

 

Chevyen ble byttet inn i en Buick Super 1946  O-

2022 ( 8 cyl rekke toppventiler). Buicken hadde 

uendelig bedre understell enn den bladfjærede stiv-

akslede Masteren. Superen hadde benkesete og ratt-

gir, noe som gav uanede pirrende muligheter i 

skumringen med kjærester. Motoren ble økonomi-

tilpasset til billig traktorbensin ( 60% parafin 40%
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bensin). Vendeventil mellom ekstra start tank med 

bensin og overkobling til hovedtanken når motoren 

ble varm. Samt fuel-ledning i kobber viklet rundt 

exhaustrøret for forvarming av parafindelen.  

Buicken gikk flott på bondebensin til 50 øre literen. 

Måtte passe på tynning av oljen. Brukt gearolje 

SAE 90 var godt etterfyll. 

En Ford V 8 fra 1939 var også innom samlingen 

som en rask respektert førkrigs bruksbil, med hyd-

rauliske bremser. Mye brukt på striledanser på 

Holsenøy etter at siste ferge var lagt til for natten 

og ingen lensmann var på øyen. Den ble dumpet i 

en dyp fjord av faderen da gutten var i utlandet og 

ikke gjorde signal om snarlig hjemkomst. 

 

Det ble studietid i England med krav om praksistid 

på verksted og i industri. Jeg havnet hos bl.a Volvo 

og Scania Vabis. Hva var vel nærmere enn en fin 

PV 444 til 400 SEK på svenske skilt (student ut-

meldt av Norge). Så kunne man flott farte rundt om 

i en tight og fin Volvo med B 16 motor. Den ble 

snarlig satt opp med Roots kompressor. Den gikk 

som en skåldet katt, inntil stemplene gav opp 

(smeltehull). Kompressoren ble solgt. 

Amazon ble kjøpt for 800SEK. Den hadde B-18 A 

og 4 trinns gir, snarlig frisert med doble Webere, 

kvass kam, hi c.r.topp, lettet svinghjul etc. Den 

gikk bra, samt stod distansen. Deltok til og med i 

grusbaneløp på Traverbanen. (Nr 2 i klassen etter 

Schea i Lotus Cortina). 

En serie av Wankelmotoriserte RX-ere på 70/80 

tallet er uinteressant her --(foreløpig i hvert fall.).  

For så vidt også en 1971 MB W107 som brukes 

lite. En solid bil og godt kjøp. (USA har re-

exportert mange og mettet markedet). 

Som anglofil og stor beundrer av engelske sportsbi-

ler, særlig MG, så kom jeg over en MG-TF i Lon-

don utpå 80 tallet. (Piloter og andre som liker Spit-

fires bør kjøre MG)! TFn fra Michigan hadde LHD 

og ble anskaffet til en grei pris da den var transport-

skadet. Tatt inn i 1986, strippet og bygget til en to-

talt bedre bruks-standard, men bevisst ikke over-

restaurert. En favorittbil med 5 fullsynkroniserte gir 

som har vært på BVK turer i UK og våre naboland. 

En robust bil for robuste menn og kvinner, som ik-

ke fryser, samt skruende entusiaster med sans for 

Mecano sett.  

 

En bil som stadig venter på at Venus eller Leda 

kommer igjen. 

Kom over en Nash Ambassador fra 1935, -- hadde 

egentlig tenkt på en Buick 1939, men den s.k. 

Kenosha-Cadillacen ble for fristende og ble kjøpt i 

Øvre Eiker i 1988. 

Nashen var usedvanlig lite kjørt, kun 56k km av sin 

eier: Dipl ing Harald Henschien (THDresden 

1903). Ingeniør innen høyfaste betongkonstruksjo-

ner, (les festninger, fundamenter og dammer). Han 

kjøpte bilen ny i 1935 under depresjonen, og be-

holdt den til sin død i 1956. Siden tatt godt vare på 

i veteranbilmiljøet i Drammen.  

Bilen har motor m/ 8 cyl rekke toppventiler, 9 ram-

melagre!, gode hydrauliske bremser, frihjul, dob-

belt tenningssystem (som på Svein Farsunds) og 

med automatisk overdrive. Den har ikke Buickens 

avanserte hjuloppheng, men fungerer fint på gode 

veier ---og overdriven er gull verdt. 

 

En gammel Volvoist må ha rally-ikonet PV i sam-

lingen. En fin PV 544 Sport med ettermontert kves-

set B 21 m/ overdrive kasse, skivebremser m/servo 

står klar i verkstedet til sesongen. Kjekt å ha en 

kvikk bruksveteran for regnværsdager. 
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En 1990 BMW 850 Alpina type V-12 er tatt med 

fra Spania. En GTO type som er en moderne vete-

ran. (Den er på vent til å selges til den rette entusi-

asten, gjerne en som har tid til å vente til 2020). 

PS. Noen har spurt hvorfor jeg alltid anvender sili-

cone bremsevæske. Som på US Armys lagrede be-

redskapsbiler er silicone benyttet på alle mine vete-

ranbiler siden 1979, samt alle bruksbilene. (Flush 

m/DOT 3/4 sug ut og fyll DOT 5 silicone, luft ut).      

Glem stadige skift og farer for rustskader i hydrau-

likken!! 

Jarl Skauge 

 

Jeg utfordrer herved Rolf Harald Helgesen! 

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

Nash Ambassador 1935 
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Her et klipp fra Norsk Motorveteran pluss nr 2B - 2015. Gjengis med tillatelse fra NMV 
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Husk GRASROT andelen når du tipper: Organisasjonsnummer for BVK: 991 074 023 

Formannen har ordet 
 

Etter mye surt og kaldt vær, 

mørke og blåst er endelig vin-

teren på hell. Snart går vi inn i 

den første vårmåneden og den 

21.mars har vi vårjevndøgn – 

da er dag og natt plutselig 

blitt like lange. Tenk også at 

hvis vi hadde holdt til på Nordpolen så hadde vi 

hatt soloppgang bare en gang i året, ved vårjevn-

døgn og så hadde det kun vært en solnedgang ved 

høstjevndøgn – fascinerende! 

Men vi skal holde oss til Bergen – et sted hvor vi 

normalt sett er ganske så fornøyde bare solen titter 

frem litt innimellom regnbygene. Likevel, så snart 

påsken er overstått antar jeg at vi etter hvert vil se 

våryre veteranbilentusiaster på veien igjen etter 

lang tids dvale. Derfor begynner det nå å haste med 

å få unnagjort de siste sesongforberedelser! 

Nå når sesongen nærmer seg er det viktig å plan-

legge i forhold til viktige aktiviteter i klubbens re-

gi. 

10. mai er det klart for den årlige kjøreturen for 

Barneklinikken.  Da blir det oppmøte kl 11 med 

avreise til Akvariet. Jeg håper at mange allerede nå 

kan melde sin deltagelse til styresekretær Arild (tlf 

91184322 eller anils-mo@online.no). Normalt har 

vi behov for minst 15 biler. 

14.mai er det Vårmønstring og vi regner selvsagt 

med minst like godt oppmøte som i fjor – og så hå-

per vi på like fint vær! Alle planlagte aktiviteter vil 

fortløpende bli lagt inn i aktivitetskalenderen, så 

følg med! 

Den 10.mars skal vi avholde generalforsamling og 

da regner jeg med godt fremmøte. Det er viktig å 

være tilstede på denne viktige formalbegivenheten i 

klubben. Og som det er understreket fra valgkomi-

teen – ingen har noe å frykte i forhold til å stille 

opp!  De har gjort en god jobb og sikret at alle po-

sisjoner er fylt opp av kandidater som har sagt seg 

villig til å påta seg de ledige vervene. Økonomisk 

sett gjør vi det også godt - 2014 er gjort opp med et 

rekordstort overskudd på kr 125.000,-  

Her kan mye tilskrives Norgesløpet og det over-

skudd dette arrangementet gav oss, bl.a gjennom 

betydelige støtte-/sponsor inntekter. 

Da ønsker jeg dere alle vel møtt til årets generalfor-

samling på BTM den 10.mars! 

Vennlig hilsen 

John Gaute 

mailto:anils-mo@online.no

