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Rundskriv for Bergen Veteranvogn Klubb. Oktober 2016. Nr. 8 

Neste medlemsmøte tirsdag 11. oktober 

kl 18:00. Merk tidspunktet. 

Vi får omvisning i det store depotet til 

Bybanen på Kokstad/Flesland. 
Tekst og foto er hentet fra Teknisk Ukeblad,  men 

er litt editert av red. 

 

Bybanen i Bergen har større behov for vogner nå 

når det tredje byggetrinnet av Bybanen er satt i 

drift. Derfor ble det bygget en ny base som er den 

største i sitt slag i Norge, 

med vognhall, verksted og 

administrasjonsbygg. Den 

enorme vognhallen er 301 

meter lang, og har en gulv-

flate på 13 600 kvadratme-

ter. Det gir plass til 40 

vogner på 42 meter. Her 

stalles vognene opp om nat-

ten, og siden alt kan lagres 

innendørs blir neppe graffi-

tifjerning en del av klargjø-

ringen til neste dags drift. 

BVK har nå fått lov til å 

komme og se på dette fan-

tastiske anlegget. Vi skal bl.a. møte Sikkerhets- og 

kvalitetssjef Ivar Gubberud som nok mange av oss 

også kjenner fra Norsk Jernbaneklubb og Gamle 

Vossebanen. 

Veibeskrivelse: Kjør til Kokstad og ta inn veien til 

Scandic hotellet, men kjør forbi det og fortsett inn-

over Kokstadflaten så langt veien går. Da kommer 

du til slutt til Bybanedepotet. Her er det stor parke-

ringsplass. 

Vel møtt! 

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

Org.nr: 991 074 023 

Returadresse 
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Forrige medlemsmøte: Besøk hos Volks-

wagen Club Bergen i deres 

Bergen Bug House på Breistein,  

tirsdag 13. september. 

Vi var ca 30 biler som stilte opp på møteplassen i 

Åsane denne fine kvelden. Plutselig var sommer-

varmen tilbake og det var rett og slett kos å kjøre 

cab. 

Etter litt småprat kjørte vi samlet via Vikaleitet ut 

til Breistein der vi ble møtt og ønsket velkommen 

av formann Kristian Gelin og flere av medlemmene 

i VWACB og noen av våre. 

Deres Bug House er situert i et tidligere bilfirma/

verksted og sist understellsbehandlings lokale. 

Kristian fortalte at det var et tykt lag med gammel 

understellsmasse i lokalet da de overtok, og at de 

trodde de skulle få fjernet det ved hjelp av høyt-

rykksspyler og litt «elbow grease» (håndemakt). 

Men den gang ei. De måtte leie en proff som sa han 

skulle klare det på et par dager…….etter 14 dager 

var han ferdig! 

Lokalene er delt opp i mekkeplasser for medlem-

mer som betaler en viss sum pr. mnd. Mener å hus-

ke han sa kr. 1.000,- Da får de tildelt et område i 

mellom to gule 

streker, og der 

kan de styre på 

nesten som de 

vil. Selvsagt 

uten å ødelegge 

for de andre i 

lokalet. Det fan-

tes også korttids 

avlukker for 

enten kortere 

arbeid eller mer 

grisete ting. I 

tillegg er det 

selvsagt toalet-

ter, vasker og et 

samlingsrom 

der man har mø-

ter. Et rom vi 

benyttet til vår enkle servering denne kvelden. Dvs. 

den ble jo ikke fullt så enkel som vi hadde tenkt for 

VWACB hadde stekt en haug med deilige vafler og 

laget masse kaffe, og sammen med våre medbrakte 

tebrød så ble det riktig koselig. 

Lokalene huser også lagringsplass for biler og pro-

sjekter som ikke jobbes på. 

Som vår formann John Gaute Kvinge sa da han 

takket for at vi fikk komme og overleverte vår vim-

pel: «Det er vanskelig å ikke bli misunnelig»! 

Vi må også nevne at VWACB har medlemmer som 

også er medlemmer hos oss. Bl.a. styremedlem Ha-

rald Gjone som vi ser på et bilde i reportasjen ved 

siden av sin Volkswagen som han har eid siden den 

var ny. Kjell Toklum stilte selvsagt også opp med 

sin fine beige «Boble». 

Ca 20:30 begynte folket å bevege seg hjemover 

Fra oppmøtestedet i Åsane 

Kristian Gelin fortalte…... 

…...og menigheten lyttet 
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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 

igjen i den fine milde luften. Ikke ofte man kan kjøre cab sent på kvelden i 

september og faktisk kjenne varm luft i nakken (uten «airscarf»). 

Vi takker VWACB for gjestfriheten og ønsker lykke til videre! Redaktør/Layout for BVK:  

Lars Olav Lofthus 

Print: Allkopi 

Styret i BVK 

mars 2016—mars 2017 

Formann:  

John Gaute Kvinge 

Mob: 92620940 

jgkvinge@broadpark.no 

 

Nestformann:  

Richard A. Riim 

Mob: 90175022 

richard@riim.no 

 

Kasserer:  

Kjell Røen 

Mob: 48187716 

kroeen@online.no 

 

Sekretær:  

Lars Olav Lofthus 

Mob: 47611283 

laoll@online.no 

 

Styremedlemmer:  

Marius Jørgensen 

Mob: 91666618 

joma@jbv.no 
 

Harald Gjone 

Mob: 41673689 

ha-gjone@online.no 

 

Varamedlemmer:  

Geir Mehl 

Mob: 93468422 
geir.fysio@hotmail.com 

 

Arve Moen 

Mob: 90840442 

armoen@online.no 

 

Øyvind Vidar Vevle 

Mob: 91777478 

vidar.vevle@online.no 

En av de virkelig ”hotte” bilene i bilverden nå. VW buss med stilig interiør. 

Harald Gjone med sin VW 1302 1971, og forsamlingslokalet 

Vimpeloverrekkelse ved BVK formann John Gaute Kvinge til VWACB formann 

Kristian Gelin. 
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 Et overraskende sammentreff 
Tekst og foto: Michael Heym 

 

Et tysk ordtak sier: "Når en går ut på reise, så er det 

noe å fortelle !" 

Jeg vil gjerne fortelle i 

«Stabbesteinen» om en 

spesiell opplevelse un-

der mitt siste besøk i 

Tyskland. 

Hver sommer besøker 

jeg interessante steder 

og arrangementer som 

er relatert til temaet 

veteranbiler. 

Denne gangen, som-

meren 2016, var det 

«August Horch Mu-

seum» i Zwickau / 

Tyskland som stod på 

programmet. [http://

www.horch-

museum.de] 

 

Horch var merkenav-

net til luksus-

bilprodusenten, som 

ble grunnlagt i Zwic-

kau i 1904. Den ble 

senere til dagens kjente merkenavn Audi. 

Sammen med min far begynte jeg å rusle rundt i 

utstillingen, som 

virkelig presenterer 

første rangs biler. 

Da jeg så nærmere 

på en stor Pullman 

Limousine kom 

plutselig en museum

-medarbeider med 

en liten gruppe av 

besøkende. Til den-

ne bilen sa han: "... 

forresten denne 

Horch 350 var i 

bruk av ordføreren i 

Bergen i Norge i 

1929!" 

 

Det vekket min opp-

merksomhet umid-

delbart! I en liten 

samtale forklarte jeg 

da at jeg selv bor 

nær Bergen og er et 

medlem av BVK. 

Til slutt fikk jeg til og med lov til å sette meg inn i 

bilen, selv om det var skiltet overalt med: 

"Vennligst ikke rør"! 

Artikkelforfatteren ved Horch’en 
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Det finnes virkelig ganske interessante sammen-

treff i livet... 

 

Ved den nevnte bilen handler det om en Horch 350 

Pullman Limousine med åttesylindret rekkemotor 

og 80 hestekrefter og 3950 kubikkcentimeter. Has-

tigheten er angitt med 100 km per time og forbru-

ket med 19 liter per 100 km. I perioden fra 1928 til  

 

 

 

 

 

 

1930 ble det produsert 2849 stykker av denne 

vognen. For 12 800 riksmark kunne man kalle den 

sin egen! 

Tilbake i Norge be-

gynte jeg å forske. I 

årene 1926 til 1932 

var Ragnvald Johan 

Lorentzen ordfører i 

Bergen (født 14. okto-

ber 1875 i Bergen, 

død 24. oktober 

1932). Han var en 

norsk ingeniør, skole-

direktør og politiker 

for Frisinnede Venst-

re. 

Lorentzen var sønn av 

blikkenslager og rør-

legger Bernt Lorent-

zen og Randine Jose-

fine Johannesen. Han 

tok eksamen som byg-

ningsingeniør ved 

Bergen tekniske skole 

i 1894, og som dip-

lomingeniør i Dresden 1897. Dresden ligger om-

trent 120 km fra Zwickau. [Kilde: https://

no.wikipedia.org/wiki/Ragnvald_Johan_Lorentzen] 

 

Nå er det svært interessant å finne ut om det finnes 

bilder av Ragnvald Lorentzen fra denne perioden. 

Kanskje til og med sammen med sin Horch? Hvis 

noen kan hjelpe med bilder eller tips - ta kontakt 

med meg! 

Michael Heym, epost: michey@online.no, tlf.: 

46928279 

mailto:michey@online.no
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Bergen Veteranvogn Klubb er endelig på Facebook 
 

Hvis du er på Facebook så er det bare å søke oss opp og be om å få bli medlem i gruppen. 

Det er sikkert mange flere i klubben som er på Facebook enn hva vi styret har oversikt over, så gå inn 

og bli medlem av gruppen. (Bildet under er litt sladdet da det viste personlige opplysninger). 

Nye medlemmer i september 2016: 
Vi ønsker Dan Christer Tofting velkommen til Bergen Veteranvogn Klubb. Vi håper du vil delta på 

mange av våre arrangementer. 
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Julebord 2016 
Vi fortsetter vår annonsering for årets julebord. Og 

i år er det også pomp og prakt. Årets julebord går 

av stabelen lørdag 3. desember og det blir arrang-

ert i Kommandantboligen i Gravdal. Samme 

prosedyre som i fjor altså. Vi regner med levende 

musikk ved orkesteret «Trionor» fra Norheimsund 

(de har bekreftet muntlig)! De vil spille taffel til 

maten og akkompagnere oss til allsangene, og kan-

skje polynese? Vi fikk ingen til å lede den i fjor så 

den uteble. Til dans spiller de jo, som vi vet, gam-

melpop, og kanskje blir det gjenhør med 

«Mustang» låten til Lasse og kanskje noe nytt……

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. 

 

Prisen er nå oppdatert: 

 

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 644,-  

 

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. 

 

Påmelding kan gjøres til Lars Olav Lofthus på 

email: laoll@online.no eller SMS til 47611283 el-

ler når jeg har med meg listen på våre arrangemen-

ter. Det er KUN en meny, så det er ikke nødvendig 

å oppgi hva man vil spise, MEN si gjerne om du 

vil ha gløgg med eller uten alkohol. 

Påmeldingsfrist: 18. november, og den er ende-

lig. FLERE HAR ALLEREDE MELDT SEG PÅ! 

Giro for innbetaling vil bli tilsendt når arrange-

mentet nærmer seg. 

Styret BVK 

Innendørs foto: Per Hesjedal 

Foto: Kommandantboligen 

mailto:laoll@online.no
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Formannen har ordet 
 

Hei all sammen! Denne 

gangen blir det noen 

skriblerier fra basseng-

kanten i Spania. 

Til forskjell fra høsten 

hjemme hadde det vært 

flott å cruise rundt i en 

åpen klassiker her nede. Likevel tror jeg 

nok at vi relativt sett har langt flere åpne bi-

ler hjemme i Norge enn her på solkysten. 

For ikke å miste helt følelsen av gammelbil 

så blir det nok noen museumsbesøk på meg 

i løpet av oktober. Skal i så måte i alle fall 

ta mål av meg til å lage en liten "reportasje" 

fra Museo Automovilístico de Malaga som 

holder til i en tidligere tobakksfabrikk fra 

1923. Museet har en flott samling av eks-

klusive klassikere! 

 

I forhold til hjemlige aktiviteter så får vi hå-

pe på fint kjørevær også til neste medlems-

møte som blir hos bybanen på Kokstad/

Flesland. Til tross for et variabelt og heller 

dårlig sommervær så har vi likevel vært hel-

dige på alle våre medlemsmøter/kjøreturer - 

la oss håpe det beste for oktobermøtet også! 

 

En solfylt hilsen fra John Gaute 

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

BVK er ”innlemmet” i  Cars & Coffee familien. 

Neste møte, som er siste for sesongen er søndag 

9. oktober kl 11:00 på Er-An Vegkro. 


