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Neste medlemsmøte: 

OBS! OBS! Merk datoen! Vi må denne må-

neden arrangere medlemsmøtet en uke senere enn 

vanlig: 

Tirsdag 17. november kl 19:00: 

Vi besøker 100 års jubilanten Bergen 

Taxi i Kokstadveien 8. 
Bergen Taxi ble stiftet i 1915 og feirer følgelig 

100 år. Den gang het det Bergen Automobilvogn-

mandsforening, og halvparten var hestedrosjer. 

Bygget på Kokstad ble offisielt åpnet i august 

1987, og var da en svært moderne drosjesentral. 

Vi er nå invitert til en omvisning og informasjon 

om bedriften Bergen Taxi, og blir tatt imot av sty-

releder Arve Halvorsen og adm. dir. Jan Valeur. 

Det blir også anledning til å kjøpe jubileumsboken 

”100 år på vegen for Bergen” for kr 100,- 

NB igjen! Merk datoen: 17. november! 
Da det er få p-plasser ved taxisentralen, anbefales parkering 

ved et av 

hotellene i 

nærheten. 

Husk GRASROT andelen når du tipper Lotto eller fotball: Org. nr. for BVK: 991 074 023 

Org.nr: 991 074 023 

JULEBORD 
Vi minner om julebordet i Kommandantboligen lørdag 28. november kl 19:00. Fristen 

for påmelding går straks ut. Siste frist er lørdag 7. november. Mange har allerede meldt 

seg på så nå må du skynde deg hvis du vil være med. Gå ikke glipp av denne årstidens 

største event! Se baksiden av bladet for mer informasjon og påmeldingsdetaljer! 
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Lygarmøte fra og med tirsdag 10. 

november 
Styret i BVK har besluttet å inngå en midlertidig 

avtale med Bergen Skytterlag om å leie deres 

klubblokale på Krohnegården tirsdagskvelder frem-

over. Avtalen er i første omgang inngått for et halvt 

år. Bakgrunnen for dette er byggearbeidene som 

pågår ved Bergen Tekniske Museum. BTM er mer 

av en anleggsplass i dag enn et egnet tilholdssted, 

selv om kafeen jo er intakt. Vi ser at det kan bli 

mangel på parkeringsplasser og det er ofte ikke til å 

unngå at det blir mye spiker og skruer liggende på 

parkeringsplassen når det er et anlegg. Vi har selv 

plukket opp store spiker og skruer der. Og nå i den 

mørke tiden er det jo umulig å se. Så for å unngå 

plassproblemer, pungteringer og enda verre, skade 

på personer, så velger vi i en periode å flytte lygar-

møter og selvsagt medlemsmøter som er 

”innemøter”. 

Når våren kommer vil vi vurdere forholdene ved 

BTM igjen og se hva status er. 

Veibeskrivelse til Bergen Skytterlag: 

Vi må parkere på den store grusplassen til høyre 

når vi er nesten oppe. Så er det en kort vei opp til 

klubbhuset. Vi vil forsøke å få merket parkerings-

plass og hvor man går. 

Pensjonisttreff i BVK? 
Vi har nå en del medlemmer som er blitt pensjonis-

ter. Noen av disse har tid til litt mer enn 

”Lygarmøte” en gang i uken. Vårt langvarige med-

lem, Svein Opheim har lansert ideen om et pensjo-

nisttreff. Alle som har vært på besøk hos Svein vet 

at han har en garasje som er utstyrt og innredet litt 

utover vanlig standard. Dersom noen av våre pen-

sjonister har tid og lyst så kan de ringe til Svein 

Opheim på tlf. nr: 909 47 397 

 

Forrige medlemsmøte: 

Besøk på Bergen Gamle Brandstasjon 

13/10-2015. 
Tekst: Thor Stigen - foto: Lars Olav Lofthus 

 

Denne dagen var vi invitert av Bergen Brandkorps His-

torielag til en omvisning på Bergens gamle brannsta-

sjon. Denne stasjonen ble tatt i bruk i 1888, og var vår 

hovedbrannstasjon fram til 2007, da ny stasjon sto fer-

dig på Nygårdstangen. Det var ca. 45 BVK-ere som 

møtte fram denne kvelden. Vi ble tatt imot av Øyvind 

Konglevoll som ønsket oss velkommen og in-

formerte litt om stasjonen, om samlingen deres 

av biler og annet utstyr, og om framtidsplanene 

deres. Deretter ble vi delt opp i grupper for 

omvisning i bygget og garasjene. Øyvind og 

hans klubbvenner: Gudmund Konglevoll, 

Bjørn Johannessen og Geirr Hestad viste oss rundt i 

nesten 2 timer. Vi fikk sett et innholdsrikt bygg, en flott 

film om en historisk brannutrykning til Skansen 
Brannstasjon og ikke minst: garasjene med en impone-
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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 

rende samling biler og annet brannslukningsutstyr. Takket være aktive, pensjoner-

te brannmenn har vi her i Bergen er en av Europas største og fineste samling av 

veteranbrannbiler. Den eldste er fra 1920, og den "nyeste" er fra 1979. Alle er i 

god stand og kjørbare. Her finnes også en av de eldste stigevogner. Denne ble 

trukket av 2 hester, og er fra 1885. Virker fortsatt. 

I storstuen var det salonger og langbord. her var det plass til alle. Da omvisningen 

var over, var det tid for kaffe, tebrød, og leskende drikker fra flasker og fat. Her 

fikk vi enda mer informasjon om deres arbeid, og håp om et fremtidig brannmu-

seum. Praten rundt bordene var livlig, og historiene satt løst. Dette ble en riktig 

trivelig kveld, og da klokken nærmet seg 22.30 hadde vi alle takket for oss. 

Vi så at mye og godt arbeid er utført. Men å vedlikeholde så mange biler, og et 

stort gammelt bygg er en pågående prosess. BVK ønsker Bergen Brandkorps His-

torielag lykke til med videre arbeid! 

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:  
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Harald Gjone 
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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 
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 I forrige utgave av Stabbesteinen så gjengav vi et 

reisebrev fra Danmark av vårt medlem Kjell To-

klum. Da redaktøren fikk materialet til den histo-

rien så tenkte jeg følgende: ”Hm? Er Kjell Toklum 

opprinnelig dansk”? For det var så mange danske 

ord og uttrykk som jeg slet mitt beste for å overset-

te til norsk.  

Dagen etter utgivelsen hadde jeg en fortvilet Kjell 

på tråden: ”Jeg ser jeg har sendt deg teksten som 

skulle gå til mine venner i Danmark. Jeg har en an-

nen mer tilpasset tekst for BVK medlemmene. Kan 

vi trykke den om igjen i neste nummer”?  

Og siden vi ikke har all verdens materiale til dette 

bladet, og vi er snille og positive når noen virkelig 

vil noe, så: selvsagt gjør vi det. Da kan vi også få 

med flere og andre av de fine bildene vi fikk til his-

torien. Så her kommer den: 

 

Sommertur i Danmark med luftkjølt 

boxer, men på tre hjul. 
 

Tekst og foto: Kjell Toklum 

 

I alle år har sommerferien gått til Danmark, mest 

med gammel boble og alltid med telt, men de siste  

årene med sidevognsykkel, først med Dnepr fra 

Ukraina og nå med Chang Jiang laget i Kina i 

1965, men opprinnelig en BMW R71 1938 modell 

som etter å ha vært lisensprodusert i Russland fra 

1940 til 1960 under navnet M72 gikk videre til Ki-

na. 

Midt i juli trillet jeg ombord på Stavangerfjord og 

etter obligatorisk buffet og en god natts søvn kunne 

jeg kjøre i land i Hirtshals og opp til Skagen der jeg 

ble noen døgn. Der besøkte jeg et bunkersmuseum 

fra siste krig, kikket utover mot Grenen som var en 

enorm maurtue av mennesker og dermed gjorde seg 

best på avstand og besøkte «Den tilsandede kirke» 

syd for byen, en kirke som måtte stenge i 1795 på 

grunn av sandflukt, menigheten måtte etter hvert 

grave seg dypt ned til døren for å komme inn og 

holde gudstjenester. Tårnet står der og har fått en 

ny dør flere meter over den opprinnelige, men ski-

pet er revet ned og er nå bare markert med stolper. 

I Øster Vrå lenger syd bor en god kamerat, Visti og 

vi skulle så gjøre Jylland og Fyn utrygt de neste 

ukene sammen. Til opplysning så har vi begge pas-

sert 70, han er 76. Vi har kjørt sammen rundt i 

Danmark flere ganger tidligere og vi unngår for det 

meste å kjøre motorvei for å slippe presset fra an-

nen trafikk. Han har samme type sykkel som meg 

og vi holder helst en marsjfart på mellom 60 og 70 

km/t, dessuten er det langs landeveiene at opplevel-

sene står i kø. 

Første stopp ble campingplassen i innkjørselen til 

Bulbjerg Klitplantasje øst for Hanstholm og de nes-

te dagene besøkte vi selve Bulbjerg som er Dan-

marks eneste fuglefjell med 47 meters høyde og 

hvor to måkearter hekker. På hver side av Bulbjerg 

ligger to gamle fiskerlandsbyer, Lild Strand og 
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Thorup Strand. Nordsjøen står rett på og det er så 

langgrunt at der ikke kan anlegges molo eller kaier 

som holder, så her trekkes fiskekutterne opp på 

stranden med store traktorer og anleggsmaskiner og 

det var ganske fasinerende å se båtene komme inn i 

brenningen, bli tilkoblet en lang wire og halt inn og 

oppover stranden hvor de så ble losset for dagens 

fangst. Båtene er ganske flatbunnete uten kjøl og er 

forsterket med glideflater av eik eller plast for å 

beskytte skroget og det sies at du skal ha en sterk 

mage for ikke å mate krabbene der ombord. Vi be-

søkte Hanstholm der det ligger et stort festnings-

verk som var del av den tyske 

«Atlanterhavsvolden» og der deler av anlegget er 

gjort om til et veldig interessant museum. 

Lenger syd i landet besøkte vi noen venner og en 

dag der så kom det et kraftig knekk fra sykkelen til 

Visti og der stod den. Jeg fant frem slepetau og dro 

han tilbake til huset som heldigvis var like ved og 

det ble konstatert at clutchplatene hadde skilt lag. 

Dermed så det ut til at ferden sluttet her for hans 

vedkommende. Han ringte til en god venn og for-

talte om hendelsen og fem minutter senere ringer 

han tilbake og han sier at «jeg har jo to sykler, du 

skal få låne den ene, jeg kommer med den i mor-

gen». Og neste morgen ble sykkelen avlevert og vi 

kunne fortsette vår ferd. Snakk om god vennetje-

neste! Vi kjørte mye på kryss og tvers og ute ved 

Nissum fjord i Torsminde besøkte vi et strandings-

museum som også var svært så interessant. Den 

åpne kysten og hardt vær har til alle tider vært en 

utfordring for skip i alle størrelser og mange har 

forlist  i området. 

Etter 14 dager på hjul og overnattinger på forskjel-

lige campingplasser satte vi kursen østover mot 

Ringe syd for Odense på Fyn. Her skulle det avhol-

des Årstreff for medlemmene av den danske klub-

ben for motorsykler fra tidligere østblokkland, 

D.U.M., der jeg har vært medlem i mange år. På 

veien kjørte vi gjennom et område med bakker, ja 

det fins også det i «flate» Danmark og i en seig og 

lang bakke begynte motoren min å dra dårligere og 

stanset og der står bensinen i en stråle ut fra kranen 

på den velfylte tanken nedover venstre foten og ut-

over den varme motoren. Slangen til forgasseren 

var glidd av slangestussen, jeg fikk lukket den og 

holdt omtrent pusten for at ikke bensinen og jeg 

skulle ta fyr mens jeg satt den fast igjen. Jeg tørket 

opp motor og klær så godt jeg kunne, slapp sykke-

len bakover et stykke fra bensinsølet og kunne star-

te opp igjen uten at noe galt skjedde, men jeg var 

ganske skjelven en stund og har siden hatt et ekstra 

øye til bensinslangene. Vi kom oss velberget videre 

til MC-campen i Ringe og etterhvert ble vi en liten 

landsby av telt, mennesker i alle aldre og motorsyk-

ler. En fellestur i det sydfynske med alle ekvipasje-

ne på rad og rekke gjennom skoger, forbi slott, til 

kaffestopp i Fåborg havn og besøk i en gammel 

mølle fikk vi også med oss. 

 

Min venn Visti 
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På returen mot Hirtshals kjørte vi Mariager Fjord 

rundt, en tur som inneholdt det meste. Sentrum av 

den gamle handelsbyen Mariager besto av gamle 

bindingsverkhus, brosteinslagt hovedgate og side-

gater, og små grøntanlegg, en havn med gamle bå-

ter og veteranjernbane. Utrolig koselig by som jeg 

gjerne vil bruke mer tid på en annen gang. Videre 

langs fjorden passerte vi et stort og gammelt salt-

brudd der det fremdeles var virksomhet i gruvene 

og fra Hobro fortsatte vi nordover Rute 180 til Rold 

Skov og Rebild Bakker, og her var det skikkelig 

kupert. Her var mye av Danmarks historie samlet i 

museer og utgravninger, fra steinalder via middel-

alder til den kalde krigen på 1960-tallet. Blant an-

net var vi inne i en stor kalkgruve, Thingbæk, der 

det var stilt ut skulpturer av to kjente billedkunstne-

re og hvor det noen ganger ble holdt konserter. I 

gruven hadde ca. 400 flaggermus sitt tilholdssted.  

Det var en sen tirsdag ettermiddag  da vi stanset i 

Lundby Krat ved Gistrup, ca 5 km. syd for Aal-

borg. Dette er en stor rasteplass og rekreasjonsom-

råde med en masse benker og bord hvor unge og 

gamle tar med seg mat og drikke  og hygger seg på 

fine dager. Hver tirsdag kveld fra april til oktober 

møtes veterankjøretøyer av alle slag her og det 

kommer gjerne over et hundre talls stykker på fine 

dager. Her tilbrakte vi flere timer og bare nøt alle 

de flotte kjøretøyene. Til opplysning har man en 

tilsvarende samling tirsdagskvelder fra ca. 18.30 og 

utover i den gamle delen av havnen i Fredericia ved 

Lillebelt, jeg var der for to år siden og der var vi ca 

50 kjøretøyer.  

 

Utenom uhellet med bensinslangen måtte jeg skifte 

noen eiker i bakhjulet på turen, men det er rutine. 

Langturer med mye bagasje røyner på dem så det er 

alltid noen ekstra i verktøykassen. Været kunne 

gjerne ha vært noe bedre, vi opplevde ikke den 

store heten akkurat, det ble en del regndager og det 

blåste kraftig nesten hele tiden og en natt i Bulbjerg 

gikk temperaturen helt ned i 4 gr. Jeg tilbakela ca 

1200 km. på tre og en halv uke og hadde enda en 

gang en opplevelsesrik tur i Danmark.    Kjell.                                                                                                                                                                                                                                                                             
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Formannen har ordet 
Med et høstvær varierende 

fra det helt perfekte til 

vannrett regn så er nok ti-

den likevel for de fleste av 

oss etter hvert moden for å 

parkere veteranene våre for 

vinteren. Men, noen ihuga 

entusiaster lar imidlertid 

ikke kalenderen sette en 

stopper for gammelbilkjøring – på siste lygarmøte 

stilte Richard opp med sin flotte Adenauer i høst-

mørket – imponerende! 

Som de fleste har fått med seg så er det nå full rest-

aurerings-/byggeaktivitet på BTM. Selv om det fra 

BTM sin side er gitt lovnader om at vi fortsatt skal 

kunne få bruke kafeen i byggeperioden så reiser det 

seg etter hvert en del praktiske, og kanskje også 

sikkerhetsmessige problemstillinger. Parkerings-

plassen har blitt mindre uke for uke og noen av oss 

har også plukket opp både spiker og skruer fra par-

keringsarealet. Det er vel grunn til å frykte 

at noen før eller siden vil kunne oppleve en 

ubeleilig punktering. Styret har derfor son-

dert mulighetene for å kunne finne andre 

midlertidige møtelokaliteter denne vinte-

ren.  Dette også med bakgrunn i at parke-

ringsarealet må påregnes å kunne bli ytter-

ligere redusert utover vinteren.  

Med dette som bakgrunn er det derfor inng-

ått avtale med Bergen Skytterlag om å få 

låne deres klubbhus både til lygarmøter og 

medlemsmøter frem til sommeren. Klubb-

huset deres har adresse Krohnegården 40. 

Lokalene er helt nye og det er også rikelig 

med parkeringsplasser der. Styret takker 

BVK-medlem Gunnar Fiksdal som har mu-

liggjort denne løsningen. Gunnar vil mest 

sannsynlig også være å se på de fleste av 

møtene våre der. Han har bl.a. ansvar for 

brøyting/strøing av området, så det skulle 

ikke være noen grunn til å bekymre seg for 

forholdene!  

Vårt neste medlemsmøte blir den 

17.november (merk datoen!) hos Bergen 

Taxi på Kokstad. Som kjent runder taxisen-

tralen 100 år i år og vi er invitert til å få en 

orientering fra daglig leder og styreleder 

denne kvelden. For ytterligere informasjon 

se annet sted i Rundskrivet. 

Og til de av dere som ikke har fått det med 

seg – det er fortsatt ledige plasser til jule-

bordet vårt den 28.november, men nå minker det. I 

år vender vi tilbake til vår gamle tradisjon – jule-

bord i Kommandantboligen med levende musikk, 

god mat og selvsagt masse god prat. Så derfor – 

meld dere på! 

Da ønsker jeg dere alle en fortsatt fin senhøst og ser 

frem til å se mange av dere både på lygarmøter og 

medlemsmøter nå i «innesesongen». 

 

Beste hilsen 

John Gaute 

Lokale til leie: 
Arna og Åsane Rørleggerservice som kan tilby utleie av 

lagringsplass til veteranbiler. De ønsker å leie ut 400 

kvadratmeter til den en pris på kr 500,- pr kvadratmeter 

pr. år +strøm. Det er toalett og ett lite kjøkken samt ett 

oppholdsrom i lokalet som de ønsker å leie ut. For de 

som måtte være interessert så kan man ta kontakt med 

Vidar Rolland på tlf: 95254601. 

 

Gammelt postkort over Torgalmenningen. Biltrafikk tillatt! 
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Husk GRASROT andelen når du tipper Lotto eller fotball: Org. nr. for BVK: 991 074 023 

Julebord 2015 
I år er vi tilbake til pomp og prakt. Årets julebord 

går av stabelen lørdag 28. november kl. 19:00 og 

det blir arrangert i Kommandantboligen i Grav-

dal. Vi er med andre ord tilbake til røttene igjen. 

Ikke nok med det: Det blir levende musikk ved 

orkesteret «Trionor» fra Norheimsund! De vil 

spille taffel til maten og akkompagnere oss til all-

sangene, og vi vil forsøke å få til en polynese, 

som seg hør og bør. Til dans spiller de jo, som vi 

vet, gammelpop, og kanskje blir det gjenhør med 

«Mustang» låten til Lasse……tiden vil vise… 

Taler blir det også. Akkurat hva vites ikke i skriv-

ende stund, men noe blir det. 

BVK vil dekke utgifter til lokalet og musikken. Kuvertprisen må imidlertid enhver stå for selv. Men 

som det har vært sagt mange ganger tidligere: Husk dette er en god investering overfor de som lever 

med oss bilgalningene. 

Én endring blir det i forhold til tidligere julebord her, og det er at det blir ikke servering ved bordet. Det 

vil fordyre kuvertprisen kraftig, og nå har vi nå hatt tre julebord der vi har klart å finne maten selv, så 

vi håper det går greit. 

Menyen blir som under. Hvis vi skulle ha to forskjellige menyer, som annonsert i Stabbesteinen i sep-

tember, så ville det bli langt dyrere. 

 

Priser i skrivende stund: 

JULEMIDDAG SOM VARM BUFFÈ MED DESSERT  
Pinnekjøtt med kålrotstappe og ribbefett  

Svineribbe, medisterkaker, medisterpølser, rødkål, surkål, fjell mandel poteter og julesaus  

***  

Husets karamellpudding, multekrem og riskrem med hjemmelaget bringebærsaus.  

Kr 635,- (og den prisen er faktisk kr. 15,- lavere enn i 2011). 

 

Prisen inkluderer gløgg ved ankomst. Det vil også bli en marsipankake med kaffe etter bordsetet. 

Drikke til maten kjøpes av hver enkelt før vi går til bords, og evnt. påfyll underveis.  

Ikke nøl! Meld deg og din kjære, eller bare deg, på dette arrangementet. Mange har etterlyst dette etter 

at vi gikk vekk fra det for 3 år siden, så vi regner med stor pågang! 

 

Påmelding kan gjøres til Lars Olav Lofthus på email: 

laoll@online.no eller SMS til 47611283 eller når jeg 

har med meg listen på våre arrangementer. Nå er det 

KUN en meny, så det er ikke lenger nødvendig å opp-

gi hva man vil spise, MEN si gjerne om du vil ha 

gløgg med eller uten alkohol. 

Påmeldingsfrist: 7. november, og den er endelig. 

Giro for innbetaling vil bli tilsendt når arrangementet 

nærmer seg. 

 

NÅ MINKER DET PÅ PLASSENE FOLKENS!!! 

God  stemning på julebord ved Kommandantboligen 

mailto:laoll@online.no

