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Redaktørens hjørne 
Einar Holand 
har fått 
innvilget 
permisjon i 
nåde fra 
redaksjonen. 
Imidlertid: Han 
har allerede 
takket ja til å 

delta i redaksjonens årsfest. La 
meg derfor si det slik: Han ønskes 
varmt velkommen tilbake på et 
senere, egetbestemt tidspunkt.  
 
Jeg minner om klubbens nettsted 
www.tvk1984.no. Det blir bare 
bedre og bedre. Det inneholder 
langt mer enn det som kan 
rommes i herværende magasin.   
 
Takk til alle som jevnlig bidrar 
med stoff til magasinet. Ingen 
nevnt, og heller ingen glemt.  
 
Ett av klubbens medlemmer 
debuterer i dette nummeret som 
poet. Det finnes altfor lite 
veteranvognpoesi. Kanskje er 
dette starten på en karriere som 
poet. Riktignok har han valgt et 
ufint debuttema, men jeg ser 
gjennom fingrene med det. 
 
Takk til min flotte jobbkollega 
Nikolai. Han har alltid en 
hjelpende hånd når jeg som 
designer plutselig står midt oppe i 
et teknologisk problem. 
 
Ha fin høst alle sammen. Selv 
håper jeg fortsatt på gode 
veteranvognturer i samme høst. 
 

Steinar Ivan Narve Lakså 

Gammel Aargang 
er Tromsø Veteranvognklubbs 
medlemsmagasin. Det kommer ut fire 
ganger i året, i mars, juni, september og 
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Til sindets munterhet 
Han kom kjørende. UP vinket ham 
inn. Han kjørte et vrak. Den 
uniformerte tok en kjapp visuell 
vurdering, det var mye eksteriørt 
rart ved bilen, veldig mye rart.  
 
Til slutt kastet lovens håndhever et 
blikk inn i bilen. Mannen stod ute 
og patta på en sneip imens, rolig.  
I dørken var det et stort hull. «Min 
gode mann», sa UP og pekte. 
Bileieren fulgte interessert 
pekefingeren. Sammen så de ned 
gjennom hullet. UP spurte: «Hva er 
dette?». Sjåføren kikket interessert 
ned, og like overrasket opp:  
 
«Det der, det der er jo E6» 

Klubbens delelager 
Tromsø Veteranvognklubb er i 
besittelse av et meget omfattende 
delelager for (for det meste) 
veterane kjøretøy.  
 
Det dreier seg om hundrevis av 
små og store deler for tilsammen 
21 bilmerker. Delene passer til 
kjøretøy helt tilbake til 1967. De 
nyeste bilene man kan finne noe til 
har modell 1996. Prisnivået på alle 
deler er sjokkerende lavt. Du 
trenger ikke være medlem i 
klubben for å kunne kjøpe av 
delene. 
 
Dersom du vil se nærmere på hva 
det dreier seg om, samt bestillings- 
og betalingsrutiner kan du gå inn 
på klubbens nettside 
www.tvk1984.no.  
 
For den nevenyttige 

 
 
Denne bilen har vært ute av drift 
på månedsvis. Heller ikke biler 
liker å bli hensynsløst forlatt av 
eieren. Med litt Jif kjøkkenspray, litt 
polering, litt kjærlig omtanke, et 
godt ord og to fabrikknye og doble 
fustasjeopphengsforkoblinger vil 
den være som ny. Dermed er den 
klar til nye og givende utflukter. 
 
Elementært, my dear Watson. 
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Rolls Roycepoesi 
Av Rolf Richardsen 
 
En glad, optimistisk kar i nord, 
han liker den engelske, 
aristokratiske stil, rekvirerte en 
Rolls som sin nye, god venn. 
 
En Rolls skal borge for kvalitet, og 
bringe sin herre dit hvor han vil.  
Men når engelsk kvalitet ryker, 
Rollsn til bildoktoren må fyke. 
  
En sommer i nord er i tøffeste 
laget for Rollsn, som ønsker en 
sommer perfekt.  
 
Så blir det litt teknisk trøbbel om 
bord, og Rollsn blir mer som et 
renoveringsobjekt. 
 

 
Rolls Royce Silver Shadow II 1977 
 
Turer, utstillinger, hygge og kos, 
blir mer som en drøm for eierens 
«jada». Hva kan hjelpe en oppgitt 
eier, annet enn en landlig Lada? 
 
 
 
 

Årene går 
Redaksjonen gratulerer: 
 
Steinar Ivan Narve Lakså 221061 
Ulf Tranung 131163 
Tor Ingebrigtsen 161163 
Bård Anders Forsdal 200964 
 
Kjør pent. 
 
Senjatur 
Av Rolf Richardsen 
 
Søndag 8. juli var det tid for den 
årlige veteranutflukten til Senja og 
Finnsnes. Været var bra. Likevel 
var vi dessverre kun tre biler og 
fire personer som deltok på turen. 
  
På Finnsnes møtte vi medlemmer i 
Gammelhorken på Finnsnes 
Hotell, og der var det fin og trivelig 
stemning. 
 
Etter to timer sammen med 
medlemmene i Gammelhorken 
startet vi på hjemturen. Det ble 
stopp med middag på Vollan. 
 

 
 
 
 
 

Ønskes kjøpt 
 
Rustfrie støtfangere av chrome 
til Ford Granada 2,8i Ghia, 1984 
modell 
  
Christian Johansen 94476002 



Lederens hjørne 
Når dette 
nummeret 
av Gammel 
Aargang går 
i trykken er 
sommeren 
på hell. Det 
er tid for 

evaluering. Samarbeidet med 
Tromsø Fotoklubb ble en suksess. 
Veterankjøretøyenes dag i 
Storgata ble vellykket. Vi fikk vist 
frem både klubben og alle de fine 
bilene og syklene vi har i klubben. 
Vi fikk også nye medlemmer.  
 
Likevel; jeg savnet flere 
medlemmer og kjøretøy. Oppmøtet 
på turene våre har også vært 
skuffende så langt i år. Så her, 
kjære medlemmer, må vi bli 
flinkere til å delta. De andre 
klubbene i vårt nærområde, 
Autovis, Gammelhorken og 
klubben i Nord-Troms, for å nevne 
noen, melder også at de savner 
deltakere fra vår klubb på sine 
arrangementer. Dette kan vi ikke 
være bekjent av. Skjerping folkens! 
 
Jeg benytter anledningen til å 
takke Einar Holand for mange års 
innsats i redaksjonen for Gammel 
Aargang. Einar har ikke sluttet, 
men han ønsker en pause for å ha 
mer tid til andre gjøremål. Dette 
har skjedd i forståelse med Steinar 
og Lasse, som kanskje girer ned et 
par hakk til Einar er tilbake. 
 
Jeg ønsker dere en fin høst. Vi ses 
på medlemsmøtet i september. 

 
Ragnar Kjeldsen 

Konkurransen 
Av Lasse Nordvik (tekst) og Rolf 
Richardsen (foto) 
 
Så var det igjen tid for å mosjonere 
de små grå.  
 
Bilen i forrige nummer, som et av 
våre medlemmer hadde knipset på 
reise i det store utland Sør-Afrika 
var en Mazda. Trykksverten hadde 
knapt blitt tørr før Rolf Richardsen 
kom susende med rett svar.  
 
Ikke nok med det, han kom også 
med forslag til ny konkurranse, og 
det kommer her: Hvilket bilmerke 
er så denne snertne saken? 
 

 
 
Redaksjonskomiteens medlemmer 
har ikke anledning til å delta med 
svar, men ellers er det fritt fram, 
også for ikke-medlemmer. Vinner 
og riktig svar kommer i neste 
nummer. Det vil da som vanlig 
vanke en liten premie til den 
heldige vinner. Send svar til 
nordvik71@yahoo.com. 
 

 

https://mail.yahoo.com/neo/b/compose?to=nordvik71@yahoo.com


Klubben gikk til filmen 
Av Torbjørn Tiller, Tromsø Fotoklubb 
 
Samarbeidet mellom Tromsø 
Veteranvognklubb og Tromsø 
Fotoklubb er nå fullført. Resultatet 
ble vist på Fokus Kino fra 20. juni 
  

 
Lincoln GL 1200 Continental Town car 
1976. Eier Jørn Lorentzen. Modeller fra 
venstre: Katrine Sperstad Køller, Stine 
Haustreis og Anna Troyan. 
 
og et godt stykke utover 
sommeren. Seks fotografer og 14 
veteranbiler har vært i sving. I 
tillegg figurerte åtte modeller på 
bildene. 
  

 
Buick Spesial 1938. Eier: Nils Petter 
Beck. Modeller fra venstre: Else Mari 
Ødegaard-Jensen og Marte Igeland 
Kalstad. 
 
Juryen har bestått av Lasse 
Nordvik og Harald Pettersen fra 
veteranvognklubben, samt Anne-
Lise Reiersen og Torbjørn Tiller fra  
fotoklubben. Vi fikk plass til 29 
bilder - hvor alle bilene og 
fotografene er representert.  

Veterankjøretøyenes dag 
Av Rolf Richardsen (tekst) og Lasse 
Nordvik (foto) 
 
Lørdag 7. juli ble årets utgave av 
Veterankjøretøyenes dag arrangert 
i Storgata i Tromsø.  
 
36 veteranbiler og to 
veteranmotorsykler stod til skue. 
Av disse var det ti biler som kom 
utenbys fra. De kom fra Bodø, 
Stamsund, Bardu, Finnsnes, 
Storsteinnes og Nordreisa.  
 
Værmeldingen for dagen var ikke 
den beste. Dagen startet imidlertid 
med oppholdsvær mens 
 

To luksuriøse skjønnheter fra 
Veterankjøretøyenes dag i år. Begge 
opprinnelig solgt i Tromsø, men mens 
den brune Toyota’en fortsatt er lokal har 
Citroen’en tilholdssted i Bodø. 
 
kjøretøyene stilte opp i Storgata. 
Etter hvert kom imidlertid regnet og 
den vanlige, kjølige vinden, men 
det hele ble trivelig, med mange 
besøkende og fin stemning blant 
utstillerne. Klubben fikk tre nye 
medlemmer i løpet av utstillingen, 
og det er vi selvsagt fornøyd med. 
  
Det virket som både utstillerne og 
publikum koste seg i hverandres 
selskap og med de utstilte 
kjøretøyene, til tross for været. 



Gammelhorken 
Av Tom Dahlø 
 
Gammelhorken 
veterankjøretøyklubb er en klubb 
for kjøretøyinteresserte. Den ble 
stiftet i 2001. Klubben ble født fordi 
det i Midt-Troms ikke fantes noe 
miljø som favnet om alle typer 
kjøretøy. Noen klubber hadde 
lokale avdelinger. Norges 
veteranmotorsykkelklubb  
hadde et miljø. Amcarmiljøet 
likeså. Men det fantes ikke noe 
veteranmiljø utenom dette.  
 
Målet de første par årene var å 
komme over 25 medlemmer, som 
den gang var nedre grense for å bli 
medlem av LMK. Dette lyktes vi 
med. I dag har klubben snaut 160 
 

 
medlemmer. De kommer i 
hovedsak fra kommunene i Midt- 
Troms. Dette er positivt, det gir for 
eksempel gode muligheter for å ha 
arrangement rundt om i fylket.  
 
Vi har en særdeles hyggelig avtale  

med Nordic last og buss i 
Finnfjord. Der får vi bruke deres  
kantine til klubbmøter. Hver første 
mandag i måneden har vi 
klubbmøte og vi tar mål av oss å 
ha forelesninger med ulike tema  
på en del av årets møter. Et tips til 
andre klubber er å ha et fast tema 
på maimøtene med tilbud om 
bremsetest. Dette har vi hatt i alle 
år og tanken er at vi kan stille med 
kjøretøyene og få tatt en frivillig 
test av bremser uten at det blir en 
mulig mangel på skjemaet. I flere 
år nå er det Bakkehaug bil som har  
åpnet verkstedportene og latt oss 
benytte bremsetesteren. 
 
Klubben har hatt en klar tanke og 
profil fra første stund om at det vi 
holder på med er lokalhistorie. 
Treffene prøver vi å gjøre 

familievennlige 
slik at hobbyen 
lett skal kunne 
kombineres med 
medlemmenes 
liv og familie.  
 
Årets nye 
happening i 
klubben var 
arrangementet 
Bil og Baluba 
som vi ble 
invitert med på 

av damekoret i Sørreisa. Sanger 
fra 50-tallet kombinert med 
gammelbiler og retroklær var 
virkelig noe som vi synes var artig 
og som slo an! Først var det 
utstilling på torget på Finnsnes 
med kjøretøyene mens  
damekoret hadde to økter med  



swingende sanger. Ei økt ute og ei 
inne på retrocafeen Etter dette 
kjørte damene med veteranbiler til 
Krogstadtunet i Sørreisa der det 
var ny utstilling, konsertinnslag, 
cafe og tombola. Det var artig at 
det kom bra med folk som syntes 
det var et veldig artig konsept! 
 
I 2017 hadde vi utstilling i 
forbindelse med «Finnsnes i fest», 
og det kommer vi til å ha i år også. 
Rundt 40 kjøretøy var innom til 
tross for at utstillinga var rett før  
LMK-stafetten og Horkentreffet så 
det er vi godt fornøyd med. Dette 
er et populært innslag i miljøet og 
er nok det arrangementet der vi 
har greid å stille med flest kjøretøy 
fra egne rekker 
 
Hovedtreffet i klubben er 
Horkentreffet. For de som har vært 
aktiv noen år så vil de nok huske  
 

 
at dette tidligere var lokalisert til 
Målselvfossen camping. Av ulike 
årsaker var det aktuelt å se etter 
ny treffplass, og valget har nå falt 
på Finnsnes motell og camping i 

Finnfjordbotn. Særdeles gledelig er 
det å se at treffet har falt i smak og  
 
mange fra andre klubber i Nord-
Norge kommer. Dette setter vi stor 
pris på! At vi møtes på lokale 
arrangement, organisasjonen vår 
LMK og fellesmøtet Bjerkvikmøtet 
ser vi på som viktige faktorer for å 
kunne opprettholde interessen for 
kjøretøyhobbyen og det 
kulturarbeidet vi driver. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Klassiker til salgs 
 
1982 MB 380 SL, 70.000 
km. Bremser, caliptere, 
cruisekontroll, starter, 
støtfangere, lykter og skinn i 
setene ble byttet i 2006. Nytt 
batteri i fjor. Understell har vært 
av og lakkert, og alt er 
tectylbehandlet. Motormessig er 
alt av kjede, sleidere, etc. også 
nytt i 2006. Ny cab i 2015. 
Hardtop følger med.   
 
Ulf Tranung, 90827048  



Steiksild 
Av Steinar Ivan Narve Lakså 
 
Dette er en sesongrett, den nytes i 
august og september. 
 
Silda må være fersk. Sløy den, 
bruk en teskje og skrap grundig inn 
mot ryggbeinet. Fjern sporen og 
hodet, hodestykket fjerner du rett 
bak øyrbeina. Ferdig kuttet sild 
skal være omlag 20 cm lang. 
 

 
Silda er seg selv lik, den ligner ei sild.  
Foto: Norges sildesalgslag © 
 
Skrap av skjellene, motskjells. 
Vask grundig i isvann, tørk like 
grundig etterpå. Skjær snitt på skrå 
langs den ene sida, fire, fem snitt, 
gjør det samme på den andre sida, 
men i motsatt vinkel. Stopp når du 
kjenner at du er nær ryggbeinet 
 
Vend silda i en blanding av 
hvetemel, salt og pepper. Ikke vær 
redd for å bruke salt og pepper, 
silda tar mye, den trenger mye 
smak. Stek den i Melange, den 
holder passe temperatur under 
stekinga. Bruk middels varme, da 
blir den sprøstekt uten å bli brent.  
 
Kålstuingen lager du av nyhøstet 
sommerkål, gjerne fra egen hage. 
Kutt den i om lag tre ganger tre cm 
store stykker. Kok bitene i lettsaltet 
vann. Det tar ikke mange minutt, 
ikke overkok. Lag en vanlig hvit 
saus av hvetemel og smør. Spe 
den opp med kokekrafta. Ikke 

bland sausen ytterligere opp med 
melk eller fløte, bruk kun kokekraft. 
Ikke tilsett krydre. Jevninga skal ha 
konsistens som en tykk suppe. 
Legg kålen i jevninga og vend den 
forsiktig inn. Smak eventuelt til 
med litt mer salt. 
 
Server nyhøstede, små poteter til, 
gjerne fra egen hage.  
 
Til dessert serverer du 
blåbærsuppe, laget på ny- og 
egenplukkede bær. Kok halvt om 
halvt med lettknuste og hele bær. 
Smak til med litt sukker, minst 
mulig. Til slutt lager du en jevning 
av potetmel og iskaldt vann. Ta 
gryta vekk fra ovnen og hell 
jevningen i, i en tynn stråle. Rør 
forsiktig samtidig. Suppa må ikke 
koke etter at du har hatt jevningen 
i, da blir den seig. 
 
Vel bekomme, høsten er redda. 
 
Kobbekjøttglede 
Av Per Wiggo Skarpsvärd Jørgensen 
(tekst) og Rolf Richardsen (foto) 
 
Onsdag 30.mai gikk årets store lag 
av stabelen i Tromsø 
Veteranvognklubb. Einar Holand 
 

 
Kobben er seg selv lik, den ligner en 
kobbe. Foto: MarineBio.org © 
 

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj_lr-9m6PcAhVjG5oKHT05BYcQjRx6BAgBEAU&url=http://marinebio.org/species.asp?id%3D268&psig=AOvVaw2_Xq2BtpcdswjMP89z1Ko3&ust=1531816456247625


stilte tidlig på kaia da den eneste 
ishavsskuta ankom, og sikret oss 
kobbekjøtt av prima kvalitet. 
 
Åstedet for denne fantastiske og 
tradisjonelle menyen var 
bygdehuset i Sandvika hvor 22 
medlemmer benket seg rundt 
bordene for å nyte årets kobbekjøtt 
i flere varianter. 
  

 
Kveldens kokker Einar Holand og Harald 
Pettersen inntok lekkerbiskenene på 
kjøkkenet 
 
Vi var totalt 24 medlemmer på 
middagen, men kokkene Einar 
Holand og Harald Pettersen inntok 
lekkerbiskenene på kjøkkenet, for 
å overvåke at serveringa gikk for 
seg i ordentlige former. 
 
Menyen besto av biff med 
spesiallaget saus for 
anledningen. Både biffen og 
sausen smakte aldeles fortreffelig. 
Kokkene ville ikke avsløre 
oppskrifta på sausen. – Kanskje 
ved en senere anledning, var 
svaret på forespørselen. Videre 
var det sveiver, salt rygg- og 
sidekjøtt med løksaus, 

kålrabistappe, poteter, og sist men 
ikke minst smeltet margarin.  
 
Ifølge Einar er smeltet margarin en 
absolutt selvfølge når kobbekjøtt 
står på menyen. 
 
Etter denne utmerkede middagen 
ble det kaffe og god prat rundt 
bordene. Alle var strålende 
fornøyde med denne 
onsdagskvelden i klubbens regi. 
  
Tusen takk til våre superkokker 
og til ryddehjelperne etter 
middagen, samt til TVK for gratis 
servering. 
 
Tumleplass 
Tekst og foto Rolf Richardsen 
 
Jeg har vært eier av samme 
veteranbil i mer enn 11 år, og som 
flere andre i veteranmiljøet 
har også jeg vært inne på tanken 
om å skaffe meg flere veteranbiler, 
i tillegg til den jeg har. 
 

 
Med mer enn en veteran moden for 
renovering er det godt å ha mer enn ett 
uthus til rådighet. Tumleplass heter det. 
 



Mangel på garasjeplass har 
imidlertid – og heldigvis gjort at jeg 
fortsatt bare har en veteranbil. 
 
Noen i veteranmiljøet er imidlertid 
bosatt på landet, og har derfor mer 
tumleplass på eiendommen enn vi 
som bor i en by har. 
 
I sommer var jeg heldig og fikk 
anledning til å besøke en utenbys 
samler med mye plass. Han tok 
meg med på en omvisning i 
uthusene sine. Der har han lagret 
en lang rekke gamle og sjeldne 
veteran-kjøretøyer med to, tre og 
fire hjul. Felles for alle kjøretøyene 
er at de er objekter for renovering 
som ble kjøpt for å tas vare på før 
opprinnelig eier sendte dem til 
høggeriet. 
 
Disse kjøpene startet for mer enn 
30 år siden, og flere av 
kjøretøyene er kjøpt i Sør-Norge 
og i Sverige. Alle kjøretøyene har 
papirer, og de som kommer fra 
Sverige er fortollet. 
 
Det kan være aktuelt å selge noen 
av renoveringsobjektene, slik at 
andre nevenyttige entusiaster kan 
overta og sette i dem i stand.  
 
Salgene vil kanskje bli annonsert 
via Tromsø Veteranvognklubb. Jeg 
håper da at noen av kjøretøyene 
havner hos medlemmer i vår 
klubb, slik at vi om en stund 
kanskje får se dem på veien i 
nærområdet, og med skilt på. 
 
 
 

Tre glade gutter 
Av Steinar Ivan Narve Lakså 
 
Folk har mye rart for seg.  
 
Noen samler på frimerker, noen 
ser på «Svenske Hollywoodfruer», 
mens andre liker å oppholde seg i 
busk og kratt. Ytterligere andre har 
en underlig fascinasjon for gamle 
motoriserte ting på hjul.  
 
Vi har samlet tre voksne, glade 
gutter. De er alle tre  
veteranvognentusiaster, og de har 
 

 
Henry Ole, Ulf og Tor med busk og kratt i 
bakgrunnen. Foto: Dik Bahadur Rai © 
 
vært det lenge. De har sagt seg 
villige til å stå til rette for hva det er 
som plager dem. De stiller seg 
simpelthen fram, de kommer ut av  
veteranvognskapene sine i dag, 
uten nevneverdig sjenanse. 
 
Den første timen bruker vi på å ta 
bilder. Fotografen dirigerer gutter  
og biler: «Litt mer til høyre med 
den hvite Mercedesen, Saaben 
står i feil vinkel» Til slutt er han  
høvelig fornøyd: «OK da, dette 
begynner å ligne. Men hør, dere 
tre, det skader ikke å se i 
fotografens retning nå og da».  



 
Samtidig snakkes det om biler, det 
kikkes under pansere, alt handler 
om bil.  
 
Artikkelforfatteren har også litt 
kjennskap til biler – gjennom de 
siste snaut 40 åra. Aldri har han 
sett så rene motorer. På hans biler 
har det vært mye gris under 
panserne, det gjelder nok også de 
to bilene som er i hans eie pr dato.  
 

Tor er lege 
og professor 
II i 
nevrokirurgi. 
Han var 
admini-
strerende 
direktør ved 
UNN HF fra 
2007 og inntil 
nylig. Han var 
altså øverste 
sjef på 

landsdelens desidert største 
arbeidsplass med langt over 6.000 
ansatte fordelt på hovedbølet i 
Tromsø og underbruk i Harstad og 
i Narvik.  
 
Han ble dr. med. i 1998 på et 
emne om håndtering av lettere 
hodeskader. Han har vært 
avdelingsoverlege og 
avdelingsleder ved nevrokirurgisk 
avdeling ved sykehuset i Tromsø. 
Han har tidligere også arbeidet ved 
Rikshospitalet, Narvik sykehus og i 
Narvik kommune.  
 
Tor har dessuten bakgrunn som 
journalist i Nye Troms og i 
Fremover.  

«Jeg eier en Saab 99 1973, den 
ligger mitt hjerte nær, jeg kommer 
aldri til å kvitte meg med den, den 
var vår bruksbil til 1989.» 
 
«Etter hvert kjøpte jeg en Saab 
1992 900 Turbo 16S, fordi jeg 
hadde lyst på en sånn bil.» Det er 
denne bilen Tor stiller med i dag, 
modell 1973 er nemlig ennå ikke 
ute av vinterhiet.  
 
«Min bilinteresse er en 
kombinasjon av nødvendighet og 
nostalgi. Pappa hadde en Ford 
12M og etter hvert en 17M. Han 
lærte meg mye, han var en dyktig 
mekaniker. Dessuten vokste jeg 
opp med en nabo med gamle 
citroêner, han var en inspirerende 
nabo å ha.» 
 
Tor har vært eier av noen biler. For 
mange år siden ble han pålurt en 
Range Rover 2002. «Det var et 
svært mislykket kjøp, det var en 
idiot av en bil».  
 
«Jeg kan skru litt», forteller han. 
«Jeg kan ta en motor ut, og jeg 
kan skifte clutch. Ellers er det 
passelig smått stelt.»  
 
Henry Ole er i besittelse av en MG  
A1500, 1956 og en Mercedes 
280S 1984. Det er de eneste to 
han er i besittelse av – rullende på 
fire hjul. I tillegg er han nemlig eier 
av 18 – atten – motorsykler, den 
gamleste fra 1938, den nyeste fra 
1962. 
 
Et ubekreftet rykte har nådd oss: 
Gamle skruer er blitt som nye, 
 

Tor Ingebrigtsen 
Foto: Ukjent 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=602773456405974&set=a.220302027986454.73021.100000199763710&type=3&source=11&referrer_profile_id=100000199763710


 
renoverte som også de er. Det 
finnes ingen nye skruer i hans 
sykler, kun renoverte, originale. 
Sier ryktet. 
 
Han begynte sin yrkeskarriere da 
han var 15, da jobbet han noen 
måneder i byssa i en hvalbåt. Men 
det er som brannmann i Tromsø 
han har sitt hovedsakelige 
yrkesaktive liv. Da han pensjonerte 
seg i 2005 kunne han kvittere seg 
ut med 40 år i yrket.  
 
Til daglig kjører han en Skoda. 
Men litt ekstra må helt klart sies 
når det gjelder bilen han stiller med 
i dag; en staselig Mercedes: Han 
kjøpte den fabrikkny i 1984, den 
kostet ham NOK 387.000. I 1984-
kroner.  
 
Den har hatt respektable rumper i 
baksetene: Kong Olav satt der i 
1985, Margareth Thatcher delte 

med sin hekk i 
1986, mens 
Finnlands 
president Martti 
Ahtisaari nøt 
seg i 1994.  
 
Ulf er glad eier 
av en Mercedes 
380SL 1982:  
 
«Jeg drømte om 
en amerikaner, 
så jeg kjørte 
motorsykkel i ti 
år, det er mulig 
det høres 
merkelig ut. Da 
jeg solgte 
sykkelen, det ble 

et hull i livet, jeg måtte ha noe. Jeg 
fikk tak i en Mercedes cabriolet, og 
den har jeg eid i fire år. Den er 
altfor lite brukt, så nå om dagen 
jobber jeg for å få den solgt.»  
 
«Jeg synes det er deilig å gjøre 
andre ting enn jobb. Egentlig er jeg 
en sofamann. 

Å kjøre 
cabriolet 
gir luft i 
håret, men 
som sagt, 
jeg har 
kjørt den 
altfor lite. 
Når jeg 
virkelig tar 
meg på  
tak kjører  

jeg til Vollan for å kjøpe en pinne 
is. Det er vel neppe rart at en 
kompis av meg omtaler bilen min 
som isbilen.» 

Ulf Tranung Foto: Ukjent 

Henry O. Olsen i fint driv for ikke så lenge siden. Foto: iTromso.no © 
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Ulf styrer med digitale løsninger i 
helsesektoren. Han er ansatt i 
Norsk helsenett for å supportere 
brukerne i sektoren. Og dette har 
han styra med de siste sju åra.  
 
Etter bilprat og under panseret-
titting går vi inn, det er kaffetid. Det 
er bare to ting vi ikke snakker mer 
om: Vi er ferdige med å snakke bil. 
Og vi snakker ikke mer om jobb. 
 
Vi snakker derimot om alt mulig 
anna. Kanskje er det noe med 
veteranentusiaster; de har ikke 
tippa over, de vet at det finnes 
andre ting. 
 
Tor er opptatt av mora si, om 
hennes krigsopplevelser og om 
hennes oppvekst. Dagen etter vårt 
møte har han til plan å besøke 
henne. Hun har så mye å fortelle. 
Så han skal ta med seg diktafon 
og håper hun kan fortelle. Lenge. I 
mange timer. 
 
Idet vi skilles skal han straks 
besøke sin gamle onkel. På UNN. 
Onkelen har ramla litt i en alder av 
nitti. Fra annet hold får vi i ettertid 
høre at Tor var hos ham hver dag, 
på timesvis, før den gode onkel ble 
kvittert ut.  
 
Henry Ole ble viet seks sider i det 
internasjonale 
motorsykkelmagasinet «Real 
Classic» i november 2016. 
Gjennom sidene kan man blant 
annet nyte ca 20 ulike bilder.  
 
«Marathon man» er tittel på 
artikkelen. Det er ikke så dum en 
tittel. Han ble norsk mester i 1975 

og i 1976. Han har deltatt i 
maratonløp over hele verden, en 
gang var det ikke så veldig mye 
om å gjøre at han satte 
verdensrekord. 
 
Når vi møtes kan han fortelle at 
han er litt mør i både skulder og 
lår; han var ute og bedrev idrett 
dagen før, med en aldri så liten 
snubling undervegs. Om ikke dette 
hadde skjedd hadde han 
ankommet på en av sine 18 
motorsykler, forsikrer han.  
 
Sammen med gamle 
løperkompiser, en professor ved 
UiT og med mange andre 
idrettsfolk, har Henry Ole skapt 
Krigshistorisk landskap fra 
Bjørnefjell til Bardufoss, med seks 
stoppesteder.  
 
Ulf bekjenner seg som lykkelig gift, 
de to barna er voksne og har flytta 
ut.  
 
«Jeg er ikke rik, men jeg har råd, 
det er artig med leketøy. Jeg liker 
å fotografere, og det er artig å leke 
med droner.» 
 
Slik ble det den gangen tre glade 
gutter skulle komme ut av skapene 
sine. De kom litt ut, men 
veteranene ble for det meste 
stående igjen i skapene.  
 
Det finnes andre ting. Det finnes 
andre interesser. Også.  
 
Quad est demonstrandum. 
 
 



Fransk visitt  
Av Rolf Richardsen, tekst og fotos 
 
Når det blir vår og sommer er det 
mye spennende og overraskende 
som plutselig dukker opp. Selv på 
grå og regntunge dager hender det 
at man blir overrasket. 
 
En kveld sent i juni, da jeg og min  
kjære var på vei hjem, fikk jeg et 
raskt glimt av noe utenfor 
Pyramiden som brått vekket meg 
opp av hverdagsdvalen. Jeg befant 
meg i bak rattet i min hverdagsbil.  
 

 
VeteranCitroên utenfor Pyramiden i 
Tromsdalen 

Til tross for noen små protester fra 
passasjersetet (hun er riktignok 
blitt vant til mine plutselige 
avstikkere, svingte jeg av fra E8 og 
tilbake til Pyramiden.  
 
 
 

Og jeg hadde ikke sett 
feil; der sto det to Citroen Traction 
med gamle franske skilter. Under 
tak i ly for regnet satt tre 
franskmenn på en benk og inntok 
litt føde. En av de tre snakket nok 
engelsk til at vi kunne føre en 
samtale, og alle tre ble smilende 
da vi kom inn på temaet 
veteranbiler. 
 
Det viste seg at de var på tur mot 
Nordkapp, og hadde kjørt sine 
gamle Citroen’er fra 
Sør-Frankrike. De kunne fortelle at 
den avbildede pick-up’en med 
påmontert «kapell» var 
en 1949-modell som var blitt både 
modernisert og ombygd.  
 
Opprinnelig var pick-up’en en 
vanlig Traction, men den var 
kappet og påsatt lasteplan, og det 
var montert en mengde nye 
deler rundt om på bilen. På denne  
turen ble lasteplan og kapell 
benyttet til soveplass for to 
av de tre franskmennene. Den 
andre Traction var en 1956-modell 
i mer original tilstand, og 
franskmann nr tre sov i 
den bilen på denne turen. 
 
På begge bilene hadde de klistret 
på kart med kjøreruten deres, som 
viste at de skulle kjøre gjennom 
Norge til Nordkapp, med retur 
sørover via Finland og Sverige.  
 
Jeg fortalte om utstillingen som 
skulle arrangeres i Storgata en 
drøy uke senere, og så skuffelsen 



 
En bobil kan være så mangt 
 
som traff alle tre da de skjønte at 
de ville miste utstillingen fordi de 
skulle kjøre Finland og Sverige 
sørover. 
 

 
 
 

Ti kjappe 
Ved Lasse Nordvik (tekst) og Ben Hsu 
(foto)   
 
Ben Hsu er en amerikansk 
motorjournalist som skriver for 
blant annet Japanese Nostalgic 
Car, Autoblog og Petrolicious.  
 

 
Nedenfor følger en tekst på 
engelsk. Det må gå bra, det er få 
av oss medlemmer som har 
norskproduserte veteraner.   
 
1. What car / motorcycle did you 
learn to drive in / ride on? 
The first car I drove was my 
friend's 1988 Subaru GL-10 Turbo, 
5-speed with digital dash, if you 
can call circling a parking lot  
"driving". The first car I actually 
spent a large amount of time 
behind the wheel of was my 
parents' 1987 Buick Regal. 
 
2. What was the first 
car/motorcycle you owned? 
The first car I bought myself after 
university was a 1997 Lexus SC 
300 5-speed. 
 
3. When and how did you 
develop an interest in vintage 
vehicles? 



I have always been interested in 
cars and in preserving history, 
particularly the parts that no one 
else thought worthy of preserving. 
In the US, Japanese cars were 
seen as mostly disposable, so I 
became interested in preserving 
them. I don't have much interest in 
classic Ferraris and such, because 
there are already many people 
doing the work of preserving them 
and writing down every bit of 
history about them, no matter how 
trivial. However, Japanese cars 
have fascinating histories that are 
not well known in English speaking 
countries. In the US, Toyota, 
Nissan, and Honda make best-
selling cars, but very few people, 
even those who are car 
enthusiasts, know the 
backgrounds of these companies.  
 
4. What do you like to listen to 
when going for a drive? 
I usually listen to podcasts, but if 
you're talking about music, the 
best radio station in the world is 
KEXP in Seattle, Washington, 
which I stream via my phone. 
 
5. Do you have a favorite stretch 
of road? 
It's not the most engaging road, 
but I think the most beautiful is I-84 
between Portland and Hood River, 
Oregon. 
 
6. What kind of vintage 
vehicle(s) do you own? 
Right now, I have: 
1986 Toyota AE86 liftback 
1987 Toyota AE86 coupe 
1986 Toyota Land Cruiser 
1986 Toyota Cressida Wagon 

1980 Toyota Celica Supra 
1974 Mazda RX-4 
1982 Honda Super Cub 
 
7. What is your daily driver? 
Temporarily, it's a 2003 Jeep 
Wrangler, while I fix a few things 
on my 1987 AE86. When I'm done 
with that, I will use the AE86 as a 
daily driver. Until two months ago, I 
never owned a car newer than 
1997. 
 
8. What interests / hobbies do 
you have beyond vintage 
vehicles? 
I collect miniature cars as well: Hot 
Wheels, Matchbox, Tomica, and 
some larger examples like AutoArt 
and Tamiya plastic kits (which I 
never build because I don't have 
time).  
 
9. If you were to give a piece of 
advice to someone planning to 
buy a vintage vehicle, what 
would that be? 
I would get to know the owner. 
Through conversations, you can 
easily discern if he or she was the 
type of person to be fastidious 
about maintenance and care for 
the car, or neglectful about repairs, 
or the type to do questionable 
modifications. Of course, you have 
to inspect the car too, but for the 
types of cars I buy (mostly original, 
unmodified) I'm looking for owners 
that have kept their cars for a long 
time and treated them like their 
own children. 
 
10. If you could drive / ride any 
vintage vehicle on any road with 
anyone (living or dead) as your 



passenger, what, where and 
whom would make up your 
ultimate fantasy road trip? 
I would choose a scientist of 
futurist from pre-industrial times, 
like Leonardo Da Vinci or 
Benjamin Franklin, so the type of 
car is probably not that important 
since this person would never 
have seen a car before. For the 
sake of this question, let's just say 
a Toyota AE86 since it is my 
favorite car. I would drive with 
them through a large city like 
Tokyo or Los Angeles so I could 
hear their impressions of modern 
civilization, and what kind of 
perspective they can offer. 
 
Guttetur til Le Mans 
Av Rolf Richardsen, tekst og fotos 
 
I mai var vi fire voksne karer på tur 
 

 
Bilmuseet i Le Mans; fine greier 
 
igjen, og denne gangen skulle 
turen gå til Chantonnay i det  
sørlige Frankrike. Planen var å 
benytte tog fra flyplassen i Paris og 
frem til vårt mål, men tradisjonen 
tro var det streik på togene i 
Frankrike. Plan B ble da tatt i bruk, 
en leiebil ble hentet på flyplassen i 

Paris, og så var det å manøvrere 
seg fremover på motorveiene 
gjennom Paris og videre sørover.  
 
GPS er en fantastisk oppfinnelse, 
og selv om vår snakkesalige  
venninne ikke alltid fikk med seg 
alle veidetaljene så tok vi stort sett 
riktige veivalg. 
 
Etter overnatting i Chartres svingte 
vi innom Le Mans for om mulig å få  
tatt en kikk på den kjente 
racerbilbanen der. Vi kom midt i 
treningen for motorsyklene til  
 

 
Bilmuseet i Le Mans; fine greier 
 
deres løp noen dager senere. De 
kjører på lukket bane, og ved å 
betale 10 Euro hver i 
inngangsbillett fikk vi tilgang både 
til et publikumsområde ved banen 
og til anleggets motormuseum.  
 
Det årlige billøpet i Le Mans 
benytter ca. 13,6 km av de 
offentlige veiene i området som 
bane, som selvsagt sperres av og 
sikres i forbindelse med løpet. 
 
Etter å ha kikket på motorsykkel-
treningen gikk vi inn på museet, og 
dette var en flott opplevelse. 
Museet inneholder en utrolig 



mengde racerbiler og andre 
"vanlige" veteranbiler, og noen  
flotte veterane motorsykler og en 
gammel Renault veteran-traktor. 
Flere montere med en stor 
mengde modell-biler var også der.  
 
Er du i området kan et besøk på 
museet anbefales. 
 
Sjursnesdagen 
Av Einar Holand, tekst, og Ragnar 
Kjeldsen, foto  
 
Lørdag 23. juni var Tromsø 
Veteranvognklubb invitert til 
Sjursnes i 
anledning 
Sjursnesdagen.  
 
Vi var tilsammen 
fire kjøretøy som  
dro samlet til 
stedet. Vi endte 
opp  
på Jokerbutikken 
og ble mottatt  
av primus motor 
Arnold Hauan. Vi  
fikk tildelt plass på nedsiden av 
butikken ved flytebrygga. Her  
 
hadde allerede en fra Sjursnes, 
Roar Winter, tatt oppstilling med 
sin Corvette 1969 modell.  
 
Etter å ha parkert, inviterte Arnold 
oss på omvisning i de to nye 
leilighetene til Sjursnes Fjordferie. 
Disse leies ut til fisketurister og 
andre interesserte. Fin beliggenhet 
og god utsikt. To båter leies også 
ut.  
 

Matfatet er like utenfor brygga og 
hele fjorden utover. Det er en 
fiskerik fjord. 
 
Været var ikke det beste. Stort sett 
gikk vinduspusserne hele tida på 
kjøreturen.  
 
Tross været var det en god del folk 
samlet. Det var konkurranser og 
andre aktiviteter for barn og 
voksne. Det manglet ikke på 
underholdning. Et 
femmannsorkester (tre trekkspill 
og to gitarer) kvikket opp 
stemningen. Det var god plass  

 
både innen- og utendørs. De 
hadde også rigget opp med 
uteplasser under markiser. Det 
fantes flere salgsboder. Her kunne 
man få kjøpt rømmegrøt, kaffe, 
lefser, vafler, tørrfisk og håndverk 
av forskjellig slag. Det så ut 
som de som solgte strikkede luer 
og votter også hadde god 
avsetning. Kanskje været hadde 
skylda for det. 
 
Maten smakte nydelig og tørrfisken 
var førsteklasses. (Tørket hyse). 
Kaffen ble kokt i en stor kjele over 
bål, og den smakte slik skikkelig 



kaffe skal smake. Tross været 
koste folk seg. Gode klær er viktig i 
slikt vær og det hadde de fleste tatt 
hensyn til. Det er andre gang 
Sjursnesdagen Det er andre gang 
Sjursnesdagen arrangeres, og 
man tar sikte på samme 
arrangement også til neste år.  
 
Flere nye veteraner 
Av Lasse Nordvik 
 
Enda litt flere veteraner fra 1988 
må få søkelys på seg: Så vi 
smeller like godt til med en tredje 
runde med årets nye veteraner. At 

det ble lagd 
mange kule 
doninger 
på 50-, 60-
og 70-tallet 
og før den 
tid også er 
alle enige 
om, men 
nyere 

veteraner blir kanskje 
oversett? Det er mange 
som har gode minner 
fra ferieturer i familiens 
Sierra eller var fra seg 
av misunnelse når 
naboen kom hjem i 
flunke ny Calibra. Også 
disse veteranminnene 
er gull verdt.  
 
Som jeg sikkert har nevnt før er jeg 
ingen ekspert på motorsykler. Jeg 

tror jeg skal klare å se forskjell på 
en Harley og en Vespa, og det kan 
være svært viktig i en gitt 
situasjon. Skulle man finne på å si 
til et kontigentbetalende medlem 
av Hell’s Angels at han har en 
lekker Vespa vil det neppe 
resultere i en saklig korreks og et 
vennlig klapp på skulderen. Nåvel.  
 
Med forbehold om syltynn 
kunnskap skal jeg likevel begi meg 
ut på å beskrive en tohjuling som 
dukket opp i brosjyrene for tretti år 
siden: 
 
I motsetning til hva det er fristende 
å tro, ble ikke denne 
motorsykkelen oppkalt etter et 
kjøpesenter i Tromsø med navn 
K1, som på den tiden for øvrig 
enda ikke var bygd. Nei, den 
fikk nok navnet sitt fra K100, 
modellen den var basert på. K1 var 
konstruert for uanstrengt cruising  
på Autobahn i høy fart. Et 
nyskapende aerodynamisk design 

i glassfiber bidro sterkt til dette.  
 
Luftmotstanden var på 
klasseledende 0,38cd, men den 
lukkede aerodynamiske 

Lasse Nordvik gir seg 
aldri, han holder oss alle 
oppdaterte på tilveksten 
i veteranlandskapet 



konstruksjonen kunne føre til 
overheting, og den lange 
akselavstanden gav sykkelen en 
svingradius på 6,7m. Det var like  
fullt en svært interessant sykkel. Vi 
anbefaler gjerne å fordype seg i 
dens bakgrunn og historie.  
 
En bil som allerede fra starten av 
for tretti år siden; den lille suv’en 
Suzuki Vitara fant mange kunder i 
Norge. Den gjør det fortsatt. Jeg 
kan ikke la være å lure på hvor 
mange kunder som når de ble 
spurt av selgeren om de ville kjøpe 
denne bilen svarte: «vi tar ‘a». 
Første generasjon var utviklet for å 
være et litt større alternativ til 
Jimny, og alt avhengig av hvor på 
kloden du 
 

 
 
befant deg kunne du få kjøpe den 
under intet mindre enn ti 
forskjellige navn! Kjært barn, må 
vite. Og hvorfor skulle man ikke 
holde denne bilen kjær? Robust 
japansk kvalitet, hyggelig prislapp 
og valget mellom praktisk fem-dørs 
eller sjarmerende tre-dørs. Jeg tør 
påstå at om man ikke blir i godt 
humør av en soft top-modell, 
gjerne i en sprek farge, ja da er det 

bare å gi opp! 
 
En bil som av mange, ja kanskje 
de fleste ikke regnes som det helt 
store, men som jeg nå til manges 
overraskelse skal ta i forsvar er 
femte generasjon Pontiac Grand 
Prix. I løpet av sin levetid kom den 
med syv forskjellige motorer; én 
rekke-firer og resten v6. En av de 

seks v6’ene var på 2,8 l og 
produserte nærmest 
beundringsverdig beskjedne 130 
hk. I tillegg slukte den etter dagens 
standard enorme en hel liter på 
mila. Interiøret var slik tradisjonen 
lenge var for amerikanske biler 
lagd av en type plast som man 
skulle tro var resirkulerte leketøy 
fra Fisher Price. Likevel klarer jeg 
ikke å la være å synes at den er 
ganske kul. Det er noe med to-
dørs varianter av vanlige 
familiebiler jeg synes er 
forlokkende. Den sier liksom at: 
«fire dører? Nei, det er jeg altfor 
kul til.» Jo, dette er bilen for 
mellomlederen som ikke slavisk 
følger firmaets policy, men tenker 
selv og er en liten rebell. 
 
Bladet motor Trend valgte den 
som «Car of the year» i 1988, så 
helt alene om min begeistring er 
jeg ikke. 



Klubbaktiviteter 
Onsdag 05.09.18 
Medlemsmøte 
 
Lørdag 15.09.18 
Lørdagstur til Lyngseidet. Avgang 
kl. 09.00 fra Coop-butikken i 
Tromsdalen 
 
Onsdag 03.10.18 
Medlemsmøte 
 
Torsdag 18.10.18 
Klubbmiddag på Steakers kl 18.00 
 

Vår 
kasserer og 
sekretær 
Rolf 
Richardsen 
har som 
vanlig full 
kontroll på 
klubbens 
kommende 
gjøren og 
laden 

 
Onsdag 05.11.18 
Medlemsmøte 
 
Onsdag 05.12.18 Medlems- og 
temamøte; aktivitetsplan 2019 
 
 
Medlemsmøtene arrangeres i 
Nærmiljøhuset på Håpet, Tromsø, 
med innkjøring fra Ørneveien 
mellom Biltema og Kiwi. Møtene 
starter kl 19.00. Endringer vil bli 
meldt via SMS og mail til alle 
medlemmer 
 

Tromsø Veteranvognklubb  
ble stiftet i 1984. Den er et 
fellesskap og et samlingspunkt 
for mennesker med interesse for 
eldre kjøretøy av alle kategorier; 
biler, motorsykler, traktorer og 
annet som kan bevege seg på 
hjul, så lenge de er minst 30 år 
gamle. Som medlem trenger du 
ikke å eie et slikt objekt, og du 
trenger heller ikke å elske å 
skru. Interessen er tilstrekkelig. 
 
Styret 
Leder: Ragnar Kjeldsen, 
rakjelds@online.no 47240545 
Nestleder: Bjørn-Roald Davidsen 
Kasserer og sekretær: Rolf Richardsen 
Styremedlemmer: Tore Sandnes, Per 
Wiggo Skarpsvärd Jørgensen, Terje 
Alfheim og Birger Johansen 
 
Kontaktpunkt 
Postboks 244, 9253 Tromsø 
tromsvk@lmk.no  
www.tvk1984.no  
Facebook Tromsø Veteranvognklubb  
 
Vil du melde deg inn i klubben? 
Det kan du gjøre via våre hjemmesider 
(se ovenfor), eller ved å kontakte 
Ragnar Kjeldsen rakjelds@online.no 
eller Rolf Richardsen, 
rolf.richardsen@dnb.no eller ved å 
bruke adressen Postboks 244, 9253 
Tromsø. Årskontingenten er NOK 300. 
Ved innmelding bruker du konto 
nummer 0530.44.34262 
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