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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. Oktober 2015. Nr. 8
Neste medlemsmøte: Tirsdag 13. oktober apostlenes hester (beina). Anbefalt parkering er Bystasjonen og Klostergarasjen. For de som lar bilen
kl 19:00: Bergen gamle brandstasjon
Neste møte holdes altså på den gamle brannstasjonen i sentrum. Her stiller pensjonerte, men aktive,
brannfolk opp og viser oss rundt. De restaurerer og
tar vare på både biler og annet utstyr. Og, de har
mange historier å fortelle, så her er det vel verdt et
besøk. Siden det ikke er noen parkeringsplasser her
så blir dette et møte man enten kjører sin bruksbil
til et P-hus, tar kollektivtransport eller bruker

Fra Norgesløpet 2014

stå hjemme denne kvelden er det mulig å kjøpe
”forfriskninger” rett fra tappekranen. Det vil også
bli mulig å kjøpe ”Boken om brannbilene”. Pris kr.
200,- For både forfriskninger og bok; husk kontanter. Velkommen til en fin kveld på Bergen gamle
Brandstasjon!

Forrige medlemsmøte: Omvisning på den
nye Høgskolen i Bergen på Kronstad.
Tirsdag 8. august var BVK invitert til omvisning på
den nye Høgskolen i Bergen av vårt aktive varamedlem Lars Olav Lofthus, som også har sin arbeidsplass der.
Medlemmene ble oppfordret til å møte opp kl
18.00 da det var planlagt fotoseanse av de fremmøtte kjøretøy som ble ‘opplinjet’ ved ankomst av
Thor Stigen. Lett på foten med dirigering av alle
kjøretøyene, på linje.
Dette medlemsmøte krevde påmelding grunnet
stengte dører og det var 50 medlemmer som hadde
meldt seg på.
På plassen foran skolen, som vanligvis er stengt
for parkering, fikk vi stille opp kjøretøyene våre, og

Husk GRASROT andelen når du tipper Lotto eller fotball: Org. nr. for BVK: 991 074 023
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Bergen Student TV var på plass med intervjuer av
både formann John Gaute Kvinge og Gunnar Fiksdal med sin nydelige nyrestaurerte 1965 Thunderbird i rødt med hvitt interiør.

turkroen for studentene hvor halvliter’en er litt rimeligere enn på Zach’en……
Etter informasjonen ble de fremmøtte medlemmene
delt opp i to grupper hvor driftsleder Øivind Henne
ledet den ene gruppen og prosjektleder Knut Erik Kismul
ledet den andre gruppen med
assistanse fra to studentvakter. Vi ble ledet gjennom bygget som integrerer både de
gamle jernbanehallene og nybygget på en flott måte.
Mye av jernbane historikken
er ivaretatt med jernbaneskinner tvers gjennom hele bygget
på gateplan og navngiving på
møterom etc er inspirert av
jernbanen. Biblioteket midt i
var et av de rom/bygg som
Denne dagen skinte solen for oss hele dagen så alle imponerte mest utenom operasjonssalen og sengemed åpne biler stod der med kalesjen nede til langt posten til sykepleierutdanningen. Disse kunne sipå kveld. Skribenten
kjørte hjemover i 21
tiden med taket nede i
sommervarmen, selv
om mørket hadde senket
seg, og det var jeg var
ikke alene om.
Rett før kl 19 tok vi
plass i auditoriet for informasjon fra Knut Erik
Kismul som har vært
prosjektleder for hele
bygget.
Det ble vist en informativ presentasjon med
visjoner for bygget, tanker fra arkitektens side
og hvordan bygget er kommet til med de forskjelli- mulere fakge målsetninger underveis.
tiske hendelOppdraget var å «skape et signalbygg med begren- ser og man
sede midler».
kunne legge
Og det er det så absolutt blitt, der de laveste etasjer inn uventet
hvor studenter og læringen foregår er brukt lyse
reaksjoner og
fine materialer med mye luft mens administrasjo- lyder i de
nen mm. er mer spartansk utrustet men tilstrekkelig dummy dukfor å kunne drive sitt daglige virke.
kene som var
Høgskolevirksomhet som tidligere var spredd på
‘pasienter’.
‘Teknikken’, sykepleierhøgskolen og lærerhøgsko- På vår tilmållen blant annet er nå samlet under ett tak og kan få te tid var det
store synergier ut av hverandre, ikke minst på støt- begrenset
tefunksjoner og administrativt, men også på Kulhva vi fikk se Prosjektleder Knut Erik Kismul

3

men hovedinntrykket er at det er et flott bygg som ivaretar alle funksjoner
som er nødvendig til et moderne høgskolebygg samtidig som historien på
stedet er godt ivaretatt og integrert som en fin helhet i bygget.
Etter endt omvisning var der tid for kaffe og tebrød i den nye luftige og moderne kantinen hvor veggene er de opprinnelige verkstedsveggene. Her ble
det sosial samling og praten gikk lett som vanlig.
Våre to guider hadde med seg to assistenter/studenter og alle fire fikk overrakt en liten hilsen fra klubben som takk for at vi fikk komme på besøk.
I 21-tiden var det tid for å rusle hjem igjen etter et flott besøk på en spennende arbeidsplass men også en læreplass for fremtidige generasjoner.
Bergens Tidende brakte dette bildet fredag 11.sept:

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

At der ikke var mennesker ute på plassen har jo sin veldig naturlige forklaring med at vi var opptatt inni bygget. BT var for sein …

Styremedlemmer:
Marius Jørgensen
Mob: 91666618
joma@jbv.no
Harald Gjone
Mob: 41673689
ha-gjone@online.no

For BVK: Kjell Røen.
Våre omvisere: Helt til
venstre: Knute Erik Kismul
og helt til høyre: Øivind
Henne.
Fikk dessverre ikke navnene
på studentene.

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

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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Oktobermarked på Askøy
Søndag 11. oktober kl 10 - 16.
Askøy Senter, Kleppeveien 110.
Veteranbil og MC delemarked. Antikviteter,
Snurrepiperier og håndverk. Alle kan selge. Fyll
opp bilen og kom. 6 meter standleie kr. 50,- Under
tak. Gratis parkering. Gratis entre. Finbilparkering.
Skiltet fra Askøybroen.
Arrangør: Amcar Askøy.

Fjordabåtdag
Tekst: Thor Stigen
Foto: Per Fiksdal

canus og agentbåten til Hansa; Quest. Det var åpne
Holbergkaien 29. august
skip, servering og omvisning. På kaien stilte vi i
BVK med 10-12 biler. Været var
ikke helt på arrangørens side, men
det var nå opplett mellom bygene.
Vi BVK-ere gikk på kaien og pratet
med hverandre, med publikum og
mannskap. Etter å ha hørt på åpningstalen var det tid for kaffe og
vafler om bord. De fleste båtene
hadde servering og valget vårt ble
D/S Stord 1. Det viste seg å være et
godt valg. Etter å ha handlet mat og
drikke samlet vi oss i 1. klasse salongen. Denne salongen var restaurert på Fartøyvernsenteret i Norheimsund. Der har de gjort et meget
Rundt kaien lå de fortøyd, mange av de gamle, godt fint arbeid. Så kom vi i prat med en kar som også
bevarte fjordabåtene. Her så vi D/S Stavenes, D/S hadde funnet plass i salongen. Det var en kar ved
Stord 1, M/S Atløy, M/S Granvin, slepebåten Vul- navn Atle Olav Nilsen. Han var et levende leksikon
når det gjaldt fjordabåter. Han hadde mye interessant å fortelle, og kunne svare på
alle våre spørsmål. Ikke rart, da det
viste seg at han hadde vært postmann om bord i D/S Stord 1 i 1987.
Han hadde også bidradd med ca
3500 timer dugnad under restaureringen. Et hyggelig og behagelig
bekjentskap. Kaffen var drukket
opp, og det var tid for å røre på seg
igjen. Etter litt prat på kaien var det
tid for hjemtur. Et flott arrangement
som hadde fortjent et større publikum.
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Norgesløpet 2015
22-24. mai
Tekst: Lars Olav Lofthus og Kjell Røen
Foto: Lars Olav Lofthus

Årets Norgesløp ble arrangert av Gammelbilens
Venner i Stavanger, og er det første Norgesløpet
med kjøring over to dager. Spennende konsept som
det også blir spennende å se om kommende arrang-

På lang rekke på vei opp fra Fitjar.

ører vil følge opp dette. Norgesløpet handler jo om
å gjøre noe litt mer ekstra enn bare å arrangere sitt
vanlig sommerløp, eller hva man pleier å gjøre.
Vi hadde annonsert at denne artikkelen skulle stå i
Stabbesteinen i september nummeret, men det klart
vi fint å glemme i løpet av en lang sommer, så derfor kommer den nå i oktober nummeret i stedet for.
Men, at det er en lang sommer (vel på kalenderen i
alle fall) siden løpet var, betyr at det kan hende at
artikkelforfatteren har glemt noe også, så jeg ber
om unnskyldning for det før jeg setter i gang for
alvor…..
I alle fall så var det ca 13-14 biler som la i vei fra
Nesttun fredag formiddag for å rekke frem til det
første arrangementet om kvelden i Sauda, hvor starten skulle foregå. Det var meldt veldig dårlig vær,
og værgudene holdt ord. Sjelden har jeg kjørt min
Thunderbird i dårligere vær enn dette. Med unntak
av litt opphold så bøttet det stort sett ned. Pga dette,
og pga strekningen, så kjørte vi så å si strake veien
ned til Aksdal, dvs vi kjørte over Fitjar og på vestsiden på Stord. Mindre trafikk der. På Aksdal tenkte vi at vi skulle ha litt lunsj, men når vi trodde at
innehaverne av kroen skulle bli glade for å få servere mange mennesker, så tok vi feil. De fikk panikk i stedet. Vel, litt vår feil, vi skulle vel ringt og
bestilt. Det ble derfor dessverre hotdog på bensinstasjonen for mange. Beklager, beklager. Lærdom
til fremtidige turer. Kan forreste nevne at vi i etter-

tid har hørt at kroen gikk konkurs….forklarer vel
litt…..
Etter fadesen med lunsjen gikk turen til Sauda med
blant annet å kjøre igjennom en foss…det føltes
slik i alle fall, selv om det «bare» var drevet fra
den. Vel innkvartert på Best Western Sauda Fjordhotell så bar det avgårde for første evenement som
var oppmøte på hjørnesteinsbedriften i Sauda: Eramet. Kl 17:45 var det oppmøte der. En del av damene ville heller slappe av, så jeg
ble en av 6 personer som dro avgårde i Truls og Sølvi Evensen
sin 1962 Cadillac. Rene raggarturen med 6 stk! Gøy var det!
På Eramet fikk vi løpsinfo og en
flott presentasjon om Sauda og
smelteverket av adm dir. Meget
interessant.
Når det var over så bar det tilbake
til hotellet. Ut på kvelden spiste
noen der, mens andre (bl.a. jeg)
var blitt så nostalgiske at vi måtte
ha nok en cruisetur til Sauda sentrum og spiste pizza på en fin sjappe der.
Allerede i 8 tiden neste morgen var det oppmøte i
sentrum for den store starten. Åpning ble gjort av
ordfører Frode Sulen, og så var det presentasjon av
hver bil som kjørte ut. Det var veldig stilig at man
for det første hadde det i sentrum, og at man hadde
en rampe som man kjørte opp på der man stod
mens bilen ble presentert. Hadde bare været vært

Startrampen! Vi ser Truls og Sølvi Evensen
sin 1962 Cadillac bli sendt avgårde.

bedre så hadde det vært helt topp suksess, men en
del folk var det nå der, og rett skal være rett, været
var bedre enn fredagen.
Pga snøforholdene i fjellet ble det ingenting av den
planlagte ruten over fjellet til Røldal med retur via
Suldal. I stedet kjørte vi utover fjorden igjen og til
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ferjen Ropeid til Sand. I ferjekøen fikk vi utdelt et
spørsmålsark som skulle besvares og leveres ved
lunsj. På Sand var det innlagt museumsbesøk og
kort etter dette var det stopp for lunsj.

Fra fjellpassasjen

Museumsbesøk på Sand. Nei, ingen dobbeleksponering. Det var to slike Maserati med i løpet. Den forreste tilhører BVK medlem Mads Thomassen.

nedover mot hotellet.
Da opplegget med start ble nærmest kopiert fra dagen før så ble det mye kø med utålmodige deltagere
som stod fast i køen. Det var også helt unødvendig,
Nå var også været blitt såpass bra at enkelte cabbet da været var dårlig og det var vel så godt som ingen
ned. Personlig syntes jeg at temperatur rett over
tilskuere.
frysepunktet ikke fristet til nedcabbing så vi satt
heller godt og varmt med top up! Med lunsjen fortært var det å legge i vei og snart var vi på vei over
et fantastisk flott fjellområde. Herlig gammeldags
vei og flott natur. Til slutt var vi oppe i snø på siden av veien, og nesten helt oppe var det stopp for
en post. Her skulle vi kjøre over en planke og så
stoppe bilen når vi følte at støtfangeren bak var
midt over den…..yeah right! Med 5,22 meter og
langt panser så hadde jeg bare ingen anelse, noe vi
fikk bekreftet da jeg stoppet: «Den e’ midt onda
bilen din»! Trøsten var at de fleste med store biler
hadde mye samme resultat.
Etter en fin cruising nådde vi ferjekaien der vi tok
ferjen til Hjelmeland, der det var stopp for dag 1
Hotell Spa og Velvære - Hjelmeland
med overnatting og rekefest på MS Sandnes som
var bestilt både til dette og som overnatting for en
god del av deltakerne. Vi hadde bestilt rom på ho- Tidsmessig gikk der mye tid med så dersom opptell Spa og Velvære, og der var det godt å sjekke
legget hadde vært fulgt helt ut ville siste bil kjøre ut
inn.
ca 2 til 2 ½ time etter første bil hadde kjørt. LøpsPå MS Sandnes ble det som sagt servert rekebord
dommer påpekte dette og fikk litt fortgang.
for de som hadde bestilt og felles sosialt samvær
Dagens etappe var 77 km lang og post 4 var lagt til
etterpå. Noen valgte å returnere til hotellet for sosi- et område bak en bensinstasjon ved Årdal med god
alt samvær der.
plass til mange kjøretøy og vakt sørger for sikker
kryssing av hovedveien inn på området. Her var det
Dag 2 var det planlagt og informert om start
spørsmål om kjøretøyet fra vognkortet. Jeg, den av
kl 10:00 fra krysset riksvei 660 og Hjelmeland Spa skribentene som deltok i løpet, Kjell var jo løpsHotel hvor alle kjøretøy ble samlet.
dommer, hadde pugget visse ting med tanke på det,
Starten ville gå fortløpende uavhengig av startnum- så der ble det full score!!!
mer og de første kjøretøy begynte å stille seg opp
Ruten gikk til dels på smale gamle veier med grusallerede kl 09:00 og dermed ble det raskt ble kø
dekke over Krokarheia til Jørpeland hvor det ble
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BVK biler parkert ved Sola Strandhotell

servert lunsj. Det var en alternativ vei rundt gjennom tettstedet Tau. Det var sagt at det var veldig
langt, men de av våre som kjørte der kunne rapportere om glimrende vei, fin utsikt og at det gikk sikkert nesten like fort som over fjellet.
Lunsjen på Jørpeland syntes en av disse to skribentene ikke noe om. Ei heller lokalitetene der det ikke
var sitteplasser. Det ble en tur på en kiosk for å kjøpe grillpølse. Den var god.
Grunnet en varebil som hadde gått i vranglås som
inneholdt bord og stoler var der lite sitteplasser,

se et flott museum i privat eie av Stangeland maskin inneholdende en blanding av traktorer, motorsykler, lastebiler og biler.
Dagens etappe endte ved Sola Strandhotell ved Sola flyplass hvor det ble anvist parkering for deltagerne.
Deltagere som skulle overnatte ble innkvartert og
kl 19:00 var der start på festmiddagen hvor det
måtte tas i bruk to saler som var koblet sammen.
Dessverre har der vært en misforståelser mellom
arrangør, hotellets ansatte/servitører og noe deltagere da det ble begynt å forsyne seg av buffeen før
velkomsttalen ble holdt.
Varaordfører i Sola kommune var invitert og sa
noen utvalgte ord til deltagerne.
Deretter ble det utdeling av premier i de forskjellige gruppene. Dette foregikk med bistand fra varaordføreren fra Sola kommune.
Premien i år var forgassere laget av et medlem i
arrangørklubben, meget originalt og riktig fine var
disse premiene.
Veldig artig for oss fra BVK var at vinner av klasse
F: Kjøretøy bygget mellom 1. januar 1961 og 31.
desember 1970 og totalvinner var Gunnar Haukeland fra BVK. Og jammen ble BVK medlem Mads
Thomassen vinner av klasse E: POSTWAR: Kjøretøy bygget mellom 1. januar 1946 og 31. desember
1960 og nr 2 på totallisten. For egen skyld kan jeg
jo da også legge til at beste BVK’er etter det faktisk
ble meg, Lars Olav Lofthus, på en 13 plass totalt.
Gunnar er det aldri noe å gjøre med…han vinner
visst alltid, så en 13 plass er OK. 
LMK hovedpremien ble utdelt av LMK styreformann Bjørn Austad Hvaleby hvor han roste arrangører for et flott gjennomført løp, «det beste han
hadde vært deltager i.» Merk at han i fjor sa at
BVK’s Norgesløp var det beste noensinne….bare
minner om det :-). Red. Anmerkning.

En del SL’er i BVK etter hvert. Flankert av 2 stk
Maserati

fikk vi høre.
Folk tok i bruk det de fant men etter å ha sittet
lenge å kjørt var ikke dette et stort problem.
Dette gjorde også at siste del av etappen mot lunsj
ikke var skiltet men de aller fleste fant fort frem
tross i noen feilkjøringer.
Turen gikk videre mot Oanes hvor det var ferge til
Lauvik, alle fergebilletter var forhåndbetalt og inklusiv i startavgiften.
Løypen tok oss gjennom Sandnes og et museumsbesøk på TS museet på Tjelta hvor deltagerne fikk
Best av de beste: Totalvinner Gunnar Haukeland med bilen
han kjørte med.
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Etter festmiddagen var det egentlig ikke noe mer
arrangement så vi samlet oss som best vi kunne og
koste oss videre med forfriskninger den kvelden.
Mandag, det var jo Pinse, så var det å pakke snippsekken og tutle seg hjemover. Vi var såpass tidlig
ute at vi unngikk det verste av køer. Personlig var
vi hjemme rundt kl 17 og det er jo akseptabelt.

Vi sa farvel på ferjen Sandvikvåg-Halhjem, og så
var det bare å følge køen hjem og drømme om neste tur…forhåpentligvis med litt bedre vær….men
som vi vet….det kom jo ikke før i august! Men det
er nå en helt annen historie.

Julebord 2015
I år er vi tilbake til pomp og prakt. Årets julebord
går av stabelen lørdag 28. november og det blir
arrangert i Kommandantboligen i Gravdal. 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 allsangene, 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 skrivende 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 september, 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,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 oppgi 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.
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Reisebrev, Danmark 2015
Tekst og foto: Kjell Toklum

Jeg sitter her og kikker på mine fotos fra sommerferien og gleder meg over flotte opplevelser og
gjensyn med gamle og nye venner.
Hele turen hang faktisk i en tynn tråd, for efter siste
sommer fikk jeg mer og mer problemer med motoren på motorsykkelen, den trakk dårlig, lekket en
masse olje og jeg måtte parkere ganske tidlig for
sesongen.
Mitt store problem er at jeg ikke har min egen garasje og er henvist til å leie plass i et garasjeanlegg
hvor det er trangt og dessuten ikke tillatt å drive
med reparasjoner. Så der stod den gjennom vinteren, i mars måtte jeg operere øynene for grå stær og
så ble det lungebetennelse og det ble juni innen jeg
kunne gjøre noe med sykkelen. Det viste seg at
brennkamrene var enormt kokset og den ene utblåsningsventilen var knekket i kanten. Jeg rengjorde toppene, men måtte ha profesjonell hjelp til å
slipe ventiler og ventilseter og dette tok sin tid, det
var jo industriferie like om hjørnet.
Jeg hadde bestemt meg for å ta sydover til Danmark, kjøre litt på kryss og tvers på Jylland og så
ta til Årstreffet på Fyn. Kun 6 dager innen jeg hadde planlagt å reise herfra kunne jeg hente sykkelen
og gjøre klart for turen. Jeg prøvde å få billett med
båten herfra, men der var intet ledig, så jeg var forberedt på å kjøre den knapt 500 km. lange vei til
Kristiansand og hurtigferge derfra, men så, 2 dager
innen avreise var der plutselig 1 plass ledig her fra
Bergen. I sol, men kraftig vind ankom jeg Hirtshals
om morgenen og kjørte opp til Skagen og tok inn
på Poul Eeg Camping.

Her ble jeg 3 netter, fikk besøke Bunkersmuseet og
kikket på Grenen, på avstand vel og merke for der
var som en myretue med mennesker, jeg fikk en
dag i solen i klittene syd for byen og kikket på Den
nedsandede kirke.
Neste stopp var i Øster Vrå hos Visti og det var flott
å hilse på ham igjen. Vi skulle sammen «fise» omkring de neste ukene, men nå ble det regn og vi
ventet i 2 døgn innen det så ut til å bedre seg.Vi
startet i lett regn sydover mot Farsø og Gml. Ullits
hvor vi skulle besøke venner av Visti. De timene
ble vel de våteste vi opplevde på hele turen. Vi kom
frem våte til skinnet og stor var lykken da de hadde
et stort badeværelse med varmekabler i gulvet og vi
kunne legge våre gjennombløte plagg utover til
tørk. Også neste dag regnet det voldsomt, men så
klarnet det opp og vi kjørte og besøkte en annen
bekjent i nærheten og på returen skjedde det fatale.
Det kom et kraftig brak fra sykkelen til Visti og der
sto han med ødelagt kobling. Jeg tok ham på slep
tilbake til huset og vi diskuterte; hva nå? Visti var
selvfølgelig meget lei seg på grunn av hendelsen og
ringte til Svend og fortalte hva som var skjedd og
at han nok måtte returnere til Ø. Vrå. Så, fem minutter senere ringer Svend tilbake og sier at han jo
har to sykler, du skal få låne den ene, vi kommer
med den i morgen. Og neste dag kommer Svend og
Mona med sykkelen og Visti fikk tilbake sitt gode
humør. Dermed kunne vi takke det gode vertskap
for hygge, deilig mat og varme senger og kjøre på
gamle landeveier nordover gjennom Løgstør, Aggersund og til Bulbjerg Klitplantasje øst for
Hanstholm. Her er det en gammel, men hyggelig
campingplass i innkjørselen til plantasjen og her
ble vi værende noen netter. Det var jo mye og kald
vind i sommer, men her var det god le av trærne.
Den første natten våknet vi begge to av at vi frøs og
måtte trekke på oss langbukser for å få det litt varmere i soveposen og neste dag fortalte noen tyskere
som bodde i campingbil at det hadde vært nede i
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kun 4 grader om natten! Her kom det også kjørende
en ung mann fra Holland på en Jawa 350, fullstendig overlesset med bagasje. Det viste seg at han var
student og hadde fått kjøpe sykkelen for en meget
billig penge og en kasse øl. Sykkelen var fullstendig i biter, levert i pappkasser, men han klarte å sette den sammen og fikk den til å kjøre. Så solgte han
alt han eide unntatt noe tøy og småsaker, verktøy,
telt og annet campingutstyr, lesset alt på sykkelen
og var nå på vei til Umeå oppe i Nord Sverige hvor
han hadde fått studieplass til å ta en mastergrad. Vi
drillet ham med at han måtte passe seg for isbjørn,
mygg så store som bombefly og fulle samer med
store kniver og ønsket han god tur videre på ferden
som skulle gå langs vestkysten av Norge til Trondhjem og derfra over til Sverige.

dag i ro med klesvask og god mat laget på primusen dro vi videre igjen. Vi skiftet litt på å kjøre først
underveis på turen og her klarte undertegnede å
kjøre på riktig veinummer, men motsatt vei av det
vi skulle og dermed fikk vi se en masse av området
rundt Holstebro innen vi kom ut til Nissum Fjord
og Torsminde camping. Her fikk vi igjen regn og vi
slappet av og besøkte Strandingsmuseet der, et veldig fint museum forøvrig.
Så er det blitt onsdag og vi setter kursen østover og
kommer til Fyn og Ringe om ettermiddagen. Henrik og Mona var også kommet og vi hygger oss
med pizza og god drikke til. Og neste dag kommer
der flere til. Lørdag er vi samlet og Leo viste vei i
det sydfynske, gjennom skoger, forbi slott og herskapsgårder til Fåborg og stans i havnen med en
kopp kaffe fra røkeriet. Deretter til omvisning i Kaleko Mølle og en liten tur i skogen for å kikke på
gamle dysser. Tilbake til leiren ble det så holdt Årsmøte, noen gikk og andre kom til i det nye styret og
der var også kommet noen nye medlemmer til,
blant annet noen nye damer der den ene, Lenette,
kom med sin nyervervede russer. Veldig hyggelig at
det kommer flere damer som medlemmer i D.U.M.,
det er jo en klubb for alle som er interessert i våre
østlige ekvipasjer. Velkommen!
Mandag var det avskjed og Svend, Visti og jeg og
med Mona i bil, kjørte vi til deres hus i Terndrup.

Vi ble værende her i noen dager og ble sightseet
rundt Mariager Fjord og til Rebild Bakker og beOg her, den 29. juli, så jeg det første gåsetrekket på søkte kalkgruven der. En kveld kjørte vi til en rasvei sydover, de hadde vel fått nok av den nordiske teplass der det samles veterankjøretøyer av alle sorter en gang imellom. Her var det mange flotte kjø«sommeren». De neste dagene brukte vi til sightseeing til Bulbjerg, Danmarks eneste fuglefjell, til retøy å kikke på og ganske spesiell var en åpen mifiskerlandsbyene Thorup Strand og Lill Strand og litær Trabant med tilhenger laget med bakparten av
en personvogn og fastmontert hagebord på. Og
fikk se når de trakk fiskekuttere opp på stranden
med store traktorer. Vi gikk i fiskeforretningen ved hjemme ble vi vartet opp med den deiligste mat.
stranden og kjøpte krabbeklør og varme fiskefrikadeller og vi var en dag i Hanstholm og besøkte det
store bunkersmuseet der. Imponerende, men uhyggelig hva tyskerne hadde bygget der under krigen.
Så var det tid for å komme seg videre og vi tok
sydover gjennom Thisted, over Mols og Skive til
Sevel n.ø. for Holstebro. Og nå var det min tur til å
fryse på ryggen. Oppover en lang og seig bakke
begynte motoren å fuske og stanset til sist. Og da
ser jeg at bensinen står i en stråle nedover den
venstre foten og ned på motoren. Slangen hadde
hoppet av av bensinhanen. Jeg fikk lukket hanen og
satt slangen på plass og til all lykke tok ikke bensinen fyr og turen kunne fortsette til Sevel. Etter en

11

Enda en gang; tusen takk for et meget hyggelig
opphold!
All ting tar jo slutt en dag og nå kjørte vi til Øster
Vrå der jeg tok avskjed og fortsatte videre til Hirtshals og var heldig nok til å få plass på båten samme
kveld. Tre og en halv uke i Danmark ble det denne
gangen og selv om sommeren ikke var den beste så
hadde jeg det riktig så godt denne gangen også. Jeg
takker også alle dere andre for selskap og hygge og
håper vi sees igjen neste gang.
Ja, og skulle noen av dere komme i tanker å besøke
min smukke by, Bergen, så ta kontakt!
sjon. Imidlertid hadde Britt (Nilssen) tilbydd seg å
hjelpe til og hadde reist i forveien for å forberede
Referat fra medlemsmøte/kjøretur til An- bespisningen – tusen takk Britt!
En positiv overraskelse fikk vi alle når Einar Stigen
tons Kulturhistoriske senter
viste oss filmen om trolleybussenes historie. Litt teknisk
krøll underveis, men vi er jo
tålmodige sjeler så alle fikk til
slutt med seg hele filmen.
Etter bespisning og filmfremvisning ble det tid til litt informasjon om kommende aktiviteter. Formannen oppfordret
også de fremmøtte til å legge
igjen en slant i innsamlingsboksen til Anton. Han takket
også Anton for at han alltid
Tekst: John Gaute Kvinge
Foto: Per Hesjedal
stiller seg positiv til å ta i mot
oss, år etter år!
Etterpå benyttet mange av oss muligheten til å ta en
Tradisjonen tro ble også høstens første medlemstitt på utstillingen i underetasjen – alltid like intermøte lagt til Samnanger. I år valgte styret å tjuvessant! Ca klokken 21 bar det hjemover, og værgustarte litt ved å legge denne kjøreturen til august.
dene var med oss – kun noen få regndråper ble reDette for å gjøre lysforholdene litt mere bekvemme
gistrert når vi nærmet oss Bergen.
for de med den eldste delen av bilparken. Ca 20
John Gaute Kvinge
biler hadde møtt opp på Øyrane Torg for felles avreise til Antons. Som det seg hør og bør
ble første del av turen inn til Trengereid
kjørt på gamleveien, dette er vel også etter
hvert blitt en fast tradisjon. Når vi talte opp
ved ankomst hos Anton så var vi blitt ca
30 biler og 45 personer. Ørlite regn ble det
på veien innover, men egentlig ganske bra
vær tatt i betraktning det som var meldt.
Vel plassert rundt bordene i «skolestuen»
ble vi ønsket velkommen av Anton som
også kunne meddele at vi i år nok måtte ta
til takke med et litt enklere opplegg enn
det vi har vært vant til ved tidligere besøk.
Dette med bakgrunn i hans private situaDe beste hilsener fra Kjell.

12

Formannen har ordet
I går ble det fin kjøretur i
flott høstvær med Thunderbirden som jeg har stående
på hytta. I dag var det hvitrimet og minus 2 grader ute,
så da ble det nok dessverre
siste turen her oppe i Hemsedal for i år. Selv om sommerfølelsen i år har
vært laber så har høsten tross alt vært bra og
gitt oss anledning til mange fine kjøreturer.
Ikke minst var vi jo fantastisk heldige med
været på medlemsmøteturen til Høgskolen.
Mange var det også som fikk luftet cabbene
sine denne dagen!

Rubrikken under er tatt fra bladet Vårt Hjem oktober 1962. En sammenligning av bruktbilpriser.
Bladet koster forresten kr. 2,85,Sendt inn av styremedlem Geir Inge Thunestvedt.

Dere har sikkert også fått med dere at det er
igangsatt renoveringsarbeider ved BTM. I
utgangspunktet var det meningen at vi skulle
kunne bruke lokalene som vanlig, men vi
erfarer at det ikke er uproblematisk når bl. a.
området skal være avstengt hele tiden og
porten må være lukket når vi avholder våre
møter. Vi vil ta dette opp med BTM og se
om vi kan finne løsninger som vi er tjent
med.
Neste medlemsmøte går som kjent til den
gamle brannstasjonen, og da er det slik jeg
forstår det anledning til å nyte litt brunt
fludium for de som skulle ønske det. Nærmere informasjon om dette finner du annet
sted i rundskrivet.
Da ønsker jeg dere alle en trivelig høstsesong. Håper at mange av dere blir å se på
våre "inne-medlemsmøter" selv om gammelbilen er satt bort for sesongen.
Beste hilsen John Gaute
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