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Redaktørens hjørne 
Det er et slit, 
nå er det blitt 
nok et nytt år. 
Dog; det nye: 
Godt nytt år.  
 
Nyttårsforsetter 
skal man ta 
alvorlig, idet 
fenomenet 

alltid er det glade sprøyt. Man bør 
ved hvert skifte ha kun ett forsett: 
Ingen forsetter. Få tenker slik. 
 
I år er det imidlertid et unntak fra 
regelen herfra: Jeg har satt meg 
fore å være redaktør for 
herværende magasin for til 
sammen 25 utgaver. Jeg er ferdig 
med de fem første. Slik vil jeg slå 
tidligere redaktør, mannen med 
sverdet, med nøyaktig ett nummer.  
 
Dette er altså mitt forsett for det 
nye året. Nyttårsforsetter går som 
kjent i dass før middag den første 
januar. Når dette skrives har vi 
nådd 18. januar, det lever ennå.  
 
Jeg våker og ber for god 
skreisesong. Matspalten i 
magasinet er avrundet, det er ikke 
uten grunn: Rettene ble for gamle, 
og dessuten skal magasinet kun 
handle om bil har det blitt meg 
fortalt. Nuvel, og likevel, jeg drister 
meg til å si hurra for skreien og for 
oss Nordlands bebyggende mænd.  
 
Husk alltid leskende skvetter 
undervegs, de er livgivende. 
 
 

Steinar Ivan Narve Lakså

Gammel Aargang 
er Tromsø Veteranvognklubbs 
medlemsmagasin. Det kommer ut seks ganger 
i året; i februar, april, juni, august, oktober og 
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Fra «1ste Mai» 1937, sakset fra boka 
«Erfaren jomfru ønskes strax», Håvard 
Mossige, Vigmostad & Bjørke 2018 

 
Konkurransen 
Ved Lasse Nordvik 
 
Så var det tid for å mosjonere de 
små grå igjen. 
 
I forrige nummer spurte vi om 
hvilket bilmerke som for første 
gang trillet av samlebåndet i mai 
1989, og dermed blir veteran for 
første gang i år. Korrekt svar var 
Lexus, men siden vi ikke fikk noen 
respons på den går vi like godt 
videre til ny konkurranse:  
 
Jim Johansen var så grei at han 
sendte oss dette bildet (se 

nedenfor) av en særdeles lekker 
bil. Vi spør enkelt og greit: Hvilket 
bilmerke er så dette? 
 
Redaksjonskomiteens medlemmer 
har ikke anledning til å delta, men 
 

 
 
ellers er det fritt fram, også for 
ikke-medlemmer. 
 
Vinner og riktig svar kommer i 
neste nummer. 
 
Send svar til 
nordvik71@yahoo.com 
 
LMK-søksmål 
Det er pr 180119 ikke noe nytt i 
konflikten mellom LMK og tidligere 
  

 
 
forsikringsselskap man hadde et 
samarbeide med. Dette framgår av 
LMKs side på nett. 
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Lederens hjørne 
Godt Nytt År! 
  
Jeg er nettopp 
hjemkommet fra 
LMKs konferanse 
for 2019. Tema 
var styrearbeid, 
StyreWeb og 

media. Den tidligere NRK-profilen 
Lars Sigurd Sunnanå ga oss gode 
råd i forhold til hvordan vi skal nå 
fram til media med vårt budskap.  
 
Viktig input med tanke på 
Motorkonvoien 2019 som har start 
fra Tromsø søndag 2. juni. 
Motorkonvoien arrangeres i 
samarbeid med Amcar og er åpen 
for veterankjøretøy og 
entusiastkjøretøy – og nå også for 
kjøretøy yngre enn 30 år. 
  
Siste helga i januar er det klart for 
Bjerkvikmøtet. Her møtes alle 
LMK-klubbene i Nord-Norge for å 
dele erfaringer og planlegge og 
samkjøre aktiviteter for 2019. 
Bjerkvikmøtet er etter hvert blitt en 
egen institusjon i 
veteranvognmiljøet og samler 
medlemmer fra stort sett samtlige 
klubber. 
  
Jeg registrerer med glede at det 
har vært godt oppmøte på 
klubbkveldene i høst. At 
medlemmene presenterer egne 
prosjekter har blitt godt mottatt.  
Jeg kan love flere spennende tema 
på klubbkveldene som kommer 
utover vinteren og våren, så her er 
det bare å hive seg på.  

 
Ragnar Kjeldsen 

Alfamann 
Av Truls Mølmann 
 
Min far og jeg satt på auksjon en 
vakker lørdag vinteren 1970 og fikk 
tilslag på en 60-talls Alfa Romeo 
Giulia 1300 TI. Bilen ble renovert i 
min fars lille bilverksted som ble 
startet i 1959. Bilen var på mange 
måter kul, ikke minst logoen, men 
den var for alminnelig. I Fellinis 
filmer vrimlet det av disse som 
politibiler og taxier. Etter en vinter 
på verkstedet ble den solgt.   
 
Alfa Romeo GTJ – første møte 
Så plutselig dukket det opp en blå 
Alfa Romeo GTJ i Tromsø. Jeg 
gikk på gymnaset og så denne 
bilen titt og ofte på vei opp og ned 
Kongsbakken. Dette var, og ble, 
drømmebilen. Drømmen ble ikke 
realisert før etter flere tiår med 
restaurering av bobler og minier.  
 
Min kone og jeg dro i pinsen 2004 
til Stockholm for å kjøpe en 
gammel MG. Det kjøpet ble det 
ingen ting av, for bak MG’en sto en 
rød 1973 Alfa Romeo GTJ 1600. 
Alt var riktig med den, ifølge 
drømmen. Bortsett fra at den 
hadde doble lykter, hva gjør en 
amerikansk front på en italiensk 
sportsbil? «Non e permesso!», 
tenkte jeg.   
  
GTJ - moden for huggern? 
Blendet av at drømmen kunne bli 
realisert, slo jeg til og kjøpte bilen 
for 17 000 kroner; svenske altså. 
Så kjørte vi tilbake til Oslo med  
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prøveskilter til MG’en. Alt var fryd 
og gammen. Helt til dagen etter da 
jeg lå på garasjegulvet og sjekket 
hvor det ble av jekken. Den sto da 
langt oppi passasjersetet. Resten 
av pinsehelgen rusla jeg rundt og  

 
var jævla slukøret, helt til min fru 
kom med de forløsende ord: «men 
motoren går jo!». Visst fan gjorde 
den det. Hun er datter av en 
bilmekaniker og hadde et godt 
poeng. At det skulle ta 11 år før 
bilen var ferdig, ante ingen av oss. 
Men nå skinner den, over det hele.    
 
Alfasud forever 
Alfasud forever ble reddet før 
naturen tok den tilbake. Alfasuden 
var nok et impulskjøp. Den dukket 
opp på Finn.no, ble besiktiget i 
høstmørket under en gatelykt og 
prøvekjørt en runde rundt 
Birkelunden i Hovedstaden. Det 
ble kjøp der og da.  

 
Også var det bare å gyve løs: 
Bilen var klar for en mer grundig 
gjennomgang. Til tross for at den 
så ikke så verst ut, kunne ikke 
tilstanden karakteriseres som 
annet enn «nyovermalt».  

 
Alfasuden ble 
tatt hjem til 
Tromsø. Igjen 
ble det mye 
grubling over 
om bilen var 
verdt så mye 
tid og ikke 
minst penger. 
For et utrent 
øye lignet den 
en gammel 
Opel Kadett, 
men for en 
frelst Alfisti 

var dette en uslepen diamant. Det 
var bare å gå i gang.  
 
Fjerning av rust, ny lakk og 
innredning var rimelig kurant til 
tross for at mye juks var godt 
skjult. Tidligere reparasjoner 
hadde i mange tilfeller gjort ting 
verre, og ikke bedre.  
 
Motor, drivverk og hjuloppheng ble 
plukka i molekyler og alt av 
slitedeler ble byttet ut. Mekking på 
en såpass ukurant bil tar tid. Ikke 
fordi det er komplisert, men det å 
sitte på nettet og lete etter deler, er 
en langsom og kjedelig prosess. 
Og når pakken kommer, er det ofte 
sånn at delen ikke passer.  
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Hadde det ikke vært for to 
engelske gentlemen, Steve og 
Peter, hadde nok bilen fortsatt 
ligget nedplukket i kasser og 
esker. 
 
Bilen er en 1982 Alfasud 1.5TI. 
Bortsett fra felgene er bilen nesten 
original. Originalfelger er klare til 
lakkering, så i 2019 ruller den på 
de riktige hjulene.  
  
To Alfa i eie uten dayly driver 
Problemstillingen våren 2015 var 
at jeg hadde to fine Alfaer i 
garasjen, men ingen riktig «daily 
driver». Litt leiting, og PANG, der 
var den: En 1991 145 TS 
Quadrifoglio. Til 14 000 kroner! 
Bilen ble kjøpt på direkten.  
Og der sto jeg med min «driver», 
men ikke den sommeren. 
 
Rustsveising i innerskjerm og dørk, 
pluss ny lakk, litt motormekking og 
kjærlig pleie; så trilla jeg rundt i et 
fyrverkeri av en bil. Vi snakker da 

2016. Nå er den 
min trofaste 
følgesvenn i vått 
og tørt. 250 000 
km til tross. 
Periodevis har 
den litt ulyd i en 
ventil, men 
ingenting akutt.  
 
Dørene åpner 
seg 
Som alfaeier 
åpner ofte dører 

seg.  Blant annet døra til Mueseo 
Storico Alfa Romeo i Arese. Og det 
bokstavelig talt; for min kone og 
jeg valgte å dra dit en sommer 
uten å sjekke om museet faktisk 
var åpent for publikum. For det var 
det ikke. Etter mye om og men var 
imidlertid kysten klar; jeg viste fram 
bilder av GTJ’en som jeg hadde på 
mobilen. Og Google maps som 
viste at vi tross alt hadde reist 
omtrent 4000 km (en vei) for å 
komme dit.  
 
Vaskehjelpa åpna omtalt dør og 
viste seg å være vennligheten sjøl. 
Hun kunne ikke så mye om biler, 
men nøkler hadde hun, så det var 
bare å spørre dersom noen dører 
var låst.   
 
Å vandre rundt fullstendig alene i 
museumshallene; var en bisarr 
opplevelse. Vår venninne gav oss 
tillatelse til å ta på bilene, åpne 
dører, kikke i motorrom, prøvesitte. 
Og vi fikk komme inn å kikke på 
fullskalamodeller og konsepter. 
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Ti kjappe 
Ved Lasse Nordvik 
 
I nr 1 / 2019 er det ingen hvem 
som helst som får æren av å svare 
på våre ti kjappe: 62 år gamle Akio 
Toyoda er president og CEO hos 
Toyota Motor Corporation. Han er 

fjerde 
generasjon 
med etternavn 
Toyoda som 
bekler 
stillingen. Han 
gikk inn i 

familiebedriften i 1984. Dagens 
posisjoner har han hatt siden 
2009. 
 
At den øverste sjefen i verdens 
største bilkonsern tar seg tid til 
være intervjuobjekt i «Gammel 
Aargang» gjør oss både stolte, 
ydmyke og svært takknemlige. 
 
1: What car did you learn to 
drive in? 
I learned how to drive in a Toyota 
Century when I was a high school 
student. 
 
2: What was the first car you 
owned? 
The very first car I owned was a 
secondhand Corolla.  
 
3: When and how did you 
develop an interest in vintage 
vehicles? 
My interest in vintage vehicles 
begun when Toyota Automobile 
Museum opened in 1989 in 
Nagakute Aichi, and continued to 
grow when I visited the Goodwood 
Festival of Speed in UK. 

4: What do you like to listen to 
when going for a drive? 
I love to listen to the sound of the 
car engine. 

 
5: Do you have a favorite stretch 
of road? 
My favorite track is Nürburgring in 
Germany.  
 
6: What kind of vintage 
vehicle(s) do you own? 
I am allowed to drive any of the 
vintage cars stored in the Toyota 
Automobile Museum any time I 
want.  
 
7: Do you have a chauffeur? * 
It is Morizo. 
 
8: What hobbies do you have 
beyond vintage vehicles? 
I enjoy motorsports as my hobby. 
 

Akio hadde en lidenskap for biler allerede fra 
barnsben av, da drømte han om å bli 
drosjesjåfør. Her poserer han som syvåring 
med en Crown S40, den ble introdusert i 1962 
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9: If you were to give a piece of 
advice to someone planning to 
buy a vintage vehicle, what 
would that be? 
No answer. 
 
10: If you could drive 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 enjoy driving vintage 
vehicles with younger generations 
who are also enthusiastic about 
the future of cars. It would be 
fascinating to hear their thoughts 
and feedback about vintage 
vehicles versus the more modern 
vehicle they drive today.  
 
* Vanligvis er spørsmål nummer 
syv: «Hva kjører du til daglig?», 
men siden Akio har tilgang til hele 
modellsortimentet og kan kjøre hva 
han vil, tenkte vi det kunne være 
mer interessant å høre om han har 
en sjåfør eller om han kjører selv. 

Han svarer at: «Det er Morizo.» 
Morizo er et pseudonym han 
bruker bla når han bedriver 
motorsport for å unngå 
spesialbehandling pga hans navn 
og status. Han bruker det også når 
han omgås andre ansatte sosialt 
for å skape en uformell, avslappet 
atmosfære.  
 
Hans sjåfør er med andre ord han 
selv. 
 
 
 

RR-clubbing 
Av Tom A. Brubak, formann i Rolls Royce 
Enthusiasts’ club Norwegian Section 
 
Jeg har blitt utfordret av Gammel 
Aargangs redaktør om å skrive 
noen ord om vår klubb, Rolls 
Royce Enthusiasts’ club (RREC), 
Norwegian Section. En sånn 
utfordring tar jeg selvsagt gjerne. 
Navnet på vår klubb høres 
pretensiøst ut, helt klart, men vi er 
ganske enkelt en klubb for 
bilinteresserte med en 
forkjærlighet for det engelske.  
 
Siden Bentley og Rolls Royce har  
vært nært knyttet sammen i all  
historie er også Bentley-eiere 
medlemmer av vår klubb. Rolls 
Royce Enthusiasts’ Club ble 
dannet i England den 11. august 
1957 av elleve personer i stuen til 
Edward Harris i Oxfordshire. Etter 
hvert har klubben omlag 8.000 
medlemmer i 52 land. 
Vår klubb er den norske 
avdelingen av moderklubben. 
Seksjonen i Norge ble etablert i 
1987. Den teller i dag drøyt 100 
medlemmer.  
 
Det er snaut 300 Rolls Royce og 
Bentley registrerte i Norge.  
Moderklubben i UK sender seks 
ganger i året ut et medlemsblad 
med reportasjer fra treff. Bladet 
inneholder også mange nyttige 
annonser, ikke bare om biler til 
salgs, i noen grad handler det 
også om teknisk stoff og om deler 
det er vanskelig å få tak i uten 
videre.  
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I samarbeid med klubbene i 
Sverige og Danmark sender vi i 
tillegg ut et skandinavisk 
medlemsblad fire ganger i året. 
 

Vi har en hjemmeside; 
https://rrec.no/ og en relativt aktiv 
facebookside.  
 
Siden klubben er landsdekkende 
med såpass få medlemmer er det 
vanskelig å arrangere impulsive 
helgetreff. Men vi har årsmøter i 
august hvert år. Dette er som regel 
fra fredag til søndag og blir 
arrangert på forskjellig steder hvert 
år. Neste år møtes vi i Stavern 
med litt kjøring og selskapelig 
samvær.  
 
Så kan man spørre: Hva gjør bildet 
av en vaskemaskin her i denne 
presentasjonen av Rolls Royce 
Enthusiasts’ club Norwegian 
Section; se nedenfor? Jeg kunne 
satt inn utallige bilder av masse 
Rollser oppmarsjert med stolte 

eiere. Men det har vi sett mange 
ganger før. 
 
Mens jeg satt og skrev denne 
presentasjonen kom det 

forferdelige 
skrapelyder fra 
vaskerommet. 
Det var ikke tvil 
om at nå var 
snekkerbuksa 
gått i  
vaskemaskinen 
uten at lommene 
var tømte. Første 
innskytelse var jo 
å ringe reparatør, 
men jeg er en 
svoren tilhenger 
av youtube. Et 
kjapt søk her på 
«How to remove 
something stuck 

in a washing machine» ga 
løsningen. Av med baklokket, ut 

med varmeelementet, lag en krok 
av en ståltrådhenger og skrap ut 
skruene eller hva det nå var.   
 
Jeg bestilte nytt batteri til min 
Iphone 6S i går. Hvordan skifter 
man det? «How to replace battery 
in Iphone 6S?” På Youtube. 
 

Fyllebøtta Arthur i filmen Arthur, spilt av Dudley Moore, ble til 
enhver tid fraktet rundt i en Rolls Royce 1956 Silver Wraith Touring 
Limousine. Se bildet. Hver gang han skulle ut av bilen steg han 
ikke ut. Han ramla ut. Med trynet først. Naturlig nok. © Warner Bros 
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Og jeg har ennå ikke hatt ett 
problem med bilene mine hvor ikke 
svaret har vært på nettet. Og det 
er gratis, om nå noen synes det er 
et poeng. 
 
Blodig barndom 
Av Steinar Ivan Narve Lakså 
 
I 1899 kostet en bil for første gang 
et menneske livet i USA. De neste 
40 årene omkom 622.756 
amerikanere i bilulykker – flere enn 
USA mistet i de to verdenskrigene 
til sammen. 
 
Dette står å lese i magasinet 
«Historie» i en lengre artikkel i 
årets første nummer 2019. 
Artikkelen har tittel «Bilens 
barndom var vill og blodig». Det er 
en treffende tittel. 
 

 
Bilulykke i 1907 i utkanten av New York. 
Tre ble drept, og så slik sett ikke 
dagslyset igjen. © Detroit Public Library 
 
Fenomenet førerkort var ukjent de 
første årene, og politiet grep inn 
først når ulykkene var et faktum. 
Trafikkregler fantes ikke. 
 
Barn var særlig utsatte som ofre 
for ulykkene. Fram til firhjulingenes 
inntreden hadde ethvert fortau 
vært et fristed for de yngstes lått 

og løye. Nå dundret ofte 
fullkomment kunnskapsløse 
sjåfører inn på fristedene og drepte 
gjerne seks-åtte barn i slengen. 
Bare i New York ble 1.054 barn 
bildrepte i året 1921. 
 
Noen sier at alt var bedre i gamle 
dager. Dem om det. Jeg 
foretrekker 2019, også på det 
trafikale området. 
 
Motorkonvoien 2019 
Tekst og fotos ved Merethe Larsen, 
Harstad MotorHistoriske Klubb 
 
I år mobiliseres alle klubbene i 
LMK og Amcar til et storslagent 
arrangement; Motorkonvoien 2019. 
Den kjøres første uken i juni og 
ender opp på Lillehammer i 
pinsehelgen 7., 8. og 9. juni. 
Motorkonvoien arrangeres etter 
prinsippet fra LMK-stafetten 2017: 
Alle kan delta på ønsket etappe 
uten påmelding. Det blir 
  

  
 
oppstart på flere steder i landet 
med ulike kjøreruter som tilslutt 
samles på Lillehammer fredag 7. 
juni til Norges største motortreff 
noensinne. På Lillehammer blir det 
veterankjøretøyløp av lokale 
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klubber. LMK skal feire sitt 40- 
årsjubileum og de som ønsker kan 
  

 
delta på åpningen av Nasjonalt 
Kjøretøyhistorisk museum på 
Hunderfossen, på Nasjonal 
Motordag 9.juni. 
 
Vi gjorde det samme i 
2017, vi viste vårt unike 
samhold blant klubbene 
her nord og kjørte fra 
Hammerfest til 
Trondheim som del av 
de to kjørerutene som 
deltok i LMK-stafetten. 
Her var begge klubbene 
i Tromsø; Tromsø 
Veteranvognklubb og 
Autovis en del av flere 
klubber som hadde en 
sentral rolle i både 
planlegging og arrangering. Det 
samme gjelder nå. Nå kjører vi 
igjen, bare lengre.  
 
Denne gang i lag med 
Amcarklubbene, vi står sterkere og 

får flere med på laget. I år starter 
konvoien lørdag 1. juni fra 
Hammerfest til Tromsø. 2. juni 

starter konvoien i Tromsø og 
kjører til Narvik, 3. juni 
Narvik-Bodø, 4. juni Bodø-
Mosjøen, 5. juni Mosjøen-
Trondheim, 6. juni 
Trondheim-Molde og 7. juni 
Molde-Trondheim.   
 
De andre kjørerutene starter 
fra Bergen, Rogaland, 
Kristiansand og Hamar i 
løpet av 5., 6. og 7. juni. 
 
Vi i Harstad MotorHistoriske 

Klubb kjører fra Harstad for å 
støtte opp om det som skjer i 
Narvik 2. og 3. juni og møter  

 
konvoien som kommer fra Tromsø 
der. Flere er også i planleggingen 
av å kjøre hele vegen til 
Lillehammer, noe det lyser stor 

LMK-stafetten 2017 har nådd nesten til Kjøpsvik. I 
bakgrunnen ser vi Nasjonalfjellet Stetinden.  

Fra 2017-etappen mellom Harstad og Narvik, pitstop i Bjerkvik 
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respekt av, det dreier seg tross alt 
om veterankjøretøyer. 
 

 
Det er de lokale klubbene som 
jobber med å fastsette den 
endelige kjøreruta, hva som skal 
skje undervegs, og arrangementer 
etter hver dagsetappe. Så vi har 
mye å glede oss til.  
 
På turen vil det settes søkelys på 
veterankjøretøy som kultur på hjul, 
og de utfordringer vi står ovenfor 
for i fremtiden å kunne bruke våre 
kjøretøy på offentlig veg. Det vil 
inviteres politikere til dialog om 
disse tema. Og forhåpentligvis vil 
det bli mange flotte reportasjer i 
media mens Motorkonvoien er i 
gang.  
 
Samtidig skal det vises frem 
mangfoldet som befinner seg i 
begge organisasjonene og den 
glede som spres blant folket når 
alle disse flotte kjøretøy er i bruk.  
 
Så alle dere som har et 
hobbykjøretøy kan delta i konvoien 

så langt eller kort dere ønsker å 
kjøre. For dette kan bli gøy og det 
blir forhåpentligvis mange både 

her nord og i resten av 
landet som støtter opp 
om årets største 
happening. Nå gjelder 
det å følge med på 
facebooksiden 
Motorkonvoien 2019, og 
nettsidene til LMK og 
Amcar slik at dere kan 
bli med å kjøre dere og. 
 
Redaksjonen i «Gammel 

Aargang» har avtale med Merethe Larsen 
om at hun skal bidra i både april- og 
juninummeret med fortsatt oppdatering om 
hva som skal skje i konvoien. I 
augustnummeret har redaksjonen lovet 
henne stabler av plass med likt og ulikt av 
hva som skjedde i konvoien. Vi gleder oss 
allerede.  

 
Veteranstatistikk 
Av Lasse Nordvik 
 
I forrige nummer tok vi en titt på 
statistikken over registrerte 
veteranpersonbiler i Norge med 
kilde Opplysningsrådet for 
veitrafikken. Da som nå gjelder 
tallene pr 311217.  
 
Vi håper dere hadde glede av 
denne artikkelen, for vi fant den 
såpass underholdende å lage at vi 
i dette nummeret tar en titt på et 
annet segment i statistikken; de 
veterane nyttekjøretøyene. 
 
Som i statistikken over personbiler 
finnes det også her både 
overraskende og innlysende 

Hufsi vær på Polarsirkelsenteret på veg sørover i 2017.  
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Pr 311217 fantes det 1.717 veterane 
Mercedes Benz nyttekjøretøy langs 
norske veger. 
 
oppføringer. At bilmerket som 
ligger mitt hjerte nærmest, Toyota, 
ligger såpass høyt overrasket meg 
faktisk. Man har jo inntrykk av at 
enhver gammel Hiace som ikke 
har blitt helt fortært av rust-trollet 
  

Pr 311217 fantes det 1.333 veterane 
Toyota nyttekjøretøy langs norske veger. 
 
blir eksportert til Afrika. Men noen 
finnes tydeligvis fortsatt på norske 
veier.  
 
Her finnes det ellers flere 
merkenavn som jeg forbinder med 
bobiler og campingvogner; Hobby, 
Bürstner, Solifer og Hymer. Om 
oppføringene i denne statistikken 
er bobiler eller om disse 
produsentene har laget andre 
typer nyttekjøretøy har ikke jeg 
kunnskap til å uttale meg om, men 

kanskje noen av dere vet noe om 
nettopp det.  
 
Det er flere navn her som i hvert 
fall jeg assosierer med kjøretøy på 
to hjul og ikke nyttekjøretøy, som 
for eksempel Puch, Ural og Ducati, 
så her er det mye ny kunnskap å 
hente ved et lite dypdykk.  
 
Litt forunderlig er det kanskje at så 
mange som 232 kjøretøy står 
under oppføringen «ukjent / ikke 
oppgitt».  
 
Jeg kan ikke la være å håpe at han 
eller hun som er eier av en av de 
to Mack-kjøretøyene også eier den 
eneste Fleetwood på listen. Et slik 
lettere feilstavet ordspill kan man 
da ikke la gå fra seg?  
 
Og det kan vel ikke bare være meg 
som synes at Münsterland høres 
 

 
Pr 311217 fantes det 1.368 veterane Ford 
nyttekjøretøy langs norske veger. 
 
ut som navnet på en 
fornøyelsespark for 
skrekkfilmentusiaster? Joda, jeg 
står ved det jeg sa i forrige 
nummer: statistikk kan være 
underholdende.  
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Merke Antall 
Volvo 2.853 
Scania 2.533 
Mercedes Benz 1.717 
Volkswagen 1.645 
Chevrolet 1.528 
Ford 1.368 
Toyota 1.333 
Dodge    595 
Nissan    569 
Fiat    512 
Opel    455 
GMC    429 
Suzuki    376 
Mitsubishi    359 
Land Rover    338 
Vamles    291    
Mazda    285 
Ukjent / ikke oppgitt    232 
Bedford     176 
Subaru    166 
Citroën    151 
MAN    146 
Magirus Deutz    145 
Peugeot    145 
Datsun    137 
Hobby     93 
Blinder Munktell     89 
DAF     76 
Volvo CE      71 
Austin     71 
Renault      66 
Rover     61 
Studebaker     60 
Daihatsu     59 
Morris     55 
International     54 
Iveco     50 
Jeep     46 
Aktiv     43 
Isuzu     41 
Hegglunds     38 
Hanomag-Henschel     37 

Reo     35 
Hino     35 
White     33 
Kaiser     31 
Bürstner     30 
Commer     29 
Fargo     28 
Diamond     28 
Kockum     25 
Fuso     23 
Dethleffs     22 
Bombardier     21 
Peterbiøt     21 
Setra     17 
Unimog     15 
Daimler     14 
BMC     12 
Oldsmobie     11 
Snow Trace      10 
Porsche       9 
Leyland       8 
Saab       8 
Buick       7 
AM General       7 
Frankia       6 
Plymouth       6 
Euclid       6 
American Motors       6 
Hymer       6 
Steyr       6 
Kenworth       5 
AMC       5 
Federal       5 
Skoda       4 
Borgward       4 
Talbot       3 
Vauxhall       3 
FWD       3 
AEC       3 
Tatra       3 
Polski Fiat       3 
Lada / VAZ       3 
Fordson       3 
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Ural       2 
Lincoln       2 
Cadillac       2 
Packard       2 
Hudson       2 
Mercury       2 
Velsa       2 
Pontiac       2 
International Harvester       2 
Lloyd       2 
Mack       2 
Deutz-Fahr       2 
Munsterland       1 
Alfa Romeo       1 
Fleetwood       1 
Honda       1 
Kalmar       1 
Outboard Marine       1 
NSU       1 
IZH       1 
Solifer       1 
Panhard       1 
Puch       1 
De Soto       1 
Sunbeam       1 
Matkaaja       1 
Brannan       1 
Gaz       1 
DKW       1 
Praga       1 
Praga       1 
Ducati       1 
BMW       1 
Hummer       1 
Büssing       1 
Schulz       1 
Volvo BM Valmet       1 
Lancia       1 
Wartburg       1 
Simca       1 
Home-Car       1 
Sisu       1 
Totalt 20.111 

NordTroms 
MotorHistoriske 
Tekst og fotos ved Torbjørn Evanger, leder 
i NordTroms MotorHistoriske 
 
NordTroms MotorHistoriske er en 
LMK-tilsluttet veterankjøretøyklubb 

i Nord-Troms. 
Klubben har 
ca 70 
medlemmer 
fra de 6 
kommunene i 
regionen. De 
fleste 
medlemmene 
er 

hjemmehørende i Nordreisa, noe 
som vel ikke er unaturlig, da 
Nordreisa er kommunen med flest 
innbyggere.  
 
I all hovedsak er det folk med biler 
som er medlemmer, selv om det 
finns en del sykkelfolk også i vår  

 
klubb. Vi har jobbet bevist med 
rekrutering av damer og ungdom til 
klubben og har delvis lyktes med 
det. Vi har i dag et styre som 

Torbjørn Evanger 

Torbjørn er på veg til veteranbiltreff i sin 
Skoda Octavia 1962. Bostedet utgjøres av en 
snerten liten Poletta 1976. 
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består av tre menn og to kvinner. 
Det er bra. Vi ha ingen 
begrensninger på hva man eier og 
har for at man skal kunne bli 
medlemmer hos oss. En gammel 
traktor, ei gammel motorsag, 
påhengsmotor osv er greie 
objekter som medlemmer hos oss.  
 
Sist vinter fikk klubben restaurert 
en SABB DIESEL som vi bruker på 
stand fra tid til annen. Den putrer 
og går som første dagen. Det var 
jo vanlige motorer brukt i sjarker 
og mindre båter rundt omkring i 
fjordene. 

 
Vinterhalvåret i vår klubb er vel 
som hos de aller fleste andre 
klubbene. For de som har mulighet 
så mekkes det litt og en drømmer 
om at det snart må bli vår så en 
kommer seg på veien igjen. 
 

Forberedelsene til neste sesong er 
i gang. Vi skal arrangere 
Reisatreffet 28. juni og så tar vi 
som vanlig mål av oss til å delta på 
treff arrangert av andre. Jeg må 
benytte anledningen når jeg skriver 
til «Gammel Aargang» å oppfordre 
medlemmene i Tromsø 
Veteranvognklubb til å være litt 
flittigere til å møte opp på treff i 
landsdelen. Vi er ikke så mange 
som ivaretar dette kulturhistoriske 
arbeidet, slik at det er alltid artig å 
møtes. Fra vår klubb så er vi årlig 
med med noen kjøretøy på 
utstillinga i Storgata i Tromsø, så vi 

forventer 
gjenvisitt fra 
dere. 
 
Nå forbereder vi 
oss på LMKs 
temakonferanse 
på Gardemoen 
og deretter 
Bjerkvikmøtet. 
Det er så gøy å 
møte 
likesinnede fra 
landsdelen på 
Bjerkvikmøtet, 
og vi er etter 
hvert blitt en 
storfamilie.  

 
Ellers så blir jo Motorkonvoien 
2019 en høydare. 
 
Vi ønsker dere alle et godt nytt år 
og ser fram til mange treff med 
dere i 2019. 
 

Klubbmedlemmene presenterer sine smykker på 17. maiutstillingen 
på Storslett i 2018. 
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Nye veteraner 
Ved Lasse Nordvik 
 
Denne gangen presenterer vi noen 
nye veteranmotorsykler, de som 
altså så dagens lys i 1989. 
 
Cagiva MiTo 
Alfa Romeo har en snebben liten 

bil i sortimentet sitt ved navn Mito 
som helt uslåelig logisk beskriver 
at den var designet i Milano og blir 
snekret sammen i Torino.  

Når Cagiva for tretti år siden 
introduserte dens sportslige 
navnebror på to hjul var de litt mer 
fantasifulle. På den kjekke 
tohjulingen er MiTo det italienske 
ordet for myte. Et nyttig navn. Når 
man blir litt for ivrig med 
gasspådraget, og det kan hende 
på italienske sykler, kan man si til 
onkel politi når han forsøker å 
skrive ut bot: «Kjørte for fort? Jeg? 
Nei, det er nok bare en myte!» 

Honda Pacific Coast  
Vakre Pacific Coast Highway 
strekker seg 1061 km langs 
vestkysten av USA. Den har vært 
en inspirasjonskilde for mangt og 

meget; musikk, litteratur, 
billedkunst og til og med kjøretøy.  
 
Honda tenkte nok at assosiasjoner 
til kjøreturer i vakkert kystlandskap 
ville få fart på salget når de gav 
sykkelen sin dette navnet. Det har 
ikke vært undertegnede forunt å 
oppleve veistrekningen. Ikke har 
jeg sertifikat for tung motorsykkel 
heller, men om jeg skulle kjøre 

tohjuling på PCH ville sikkert 
denne aerodynamiske herligheten 
være en utmerket turkamerat.  
 
Yamaha FZR600 
Hva som elder design godt er det 
delte meninger om, det er nok et 
subjektivt spørsmål. Jeg mener at  

FZR600 er et vakkert syn også i 
dag, 30 år etter. Tidens tann har 
ikke tygget hardt, jeg vil kanskje 
heller si at den har blitt kysset av 
tidens lepper.
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Klubbaktiviteter 
060219-030419 

 
Onsdag 06.02.19 
Medlemsmøte. Ed Hough 
presenterer MG generelt og sin 
MG spesielt. 
 
Torsdag 13.03.19 
Årsmøte kl. 19.00 på Eldresenteret 
på Fagernes. Medlemsmøte med 
møljekalas etter årsmøtet. 
Påmelding senest onsdag 27. 
februar til Per-Wiggo Jørgensen, 
48207400 / perwiggo@gmail.com 
 
Onsdag 03.04.19 
Medlemsmøte. Innvendig 
vedlikehold av biler. Hans C. 
Jensen, Bilpleiesenteret Tromsø 
 
Her kommer vinteren 
Er du av typen som aldri blir brun, 
og som aldri heller prøver noe særlig på å 
bli det? 
Er du ansett som en kjedelig kujon, 
fordi du stort sett ikke gidder å bade? 
Har du problemer, med å omgås 
overdrevent positive folk? 
Du ække aleine, vi er mange som har det 
sånn 
Er du av typen som liker å sitte, 
sitte inne å pimpe når sola skinner? 
Er du av typen som er svak for sport, 
men bare på skjermer og bare når vi 
vinner? 
Da har du problemer i følge 
peanøtthjerneforbundet 
Men du ække aleine, vi er mange som har 
det sånn 
Folkens jeg kommer med nyheter 
jeg må be om absolutt stillhet 
Ventetida er over 
det kommer til å falle snø i natt 
Her kommer vinteren 
Her kommer den kalde fine tida 
Her kommer vinteren 
Endelig fred å få. 

Jokke & Valentinerne 

 
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 400. Ved innmelding bruker 
du konto nummer 0530.44.34262 

https://www.google.no/search?q=Jokke+og+Valentinerne&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLSz9U3MMyLL04rAwArMf50DgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjQvdXr-urfAhWJjCwKHUphBbAQMTAAegQIBxAF
mailto:rakjelds@online.no
mailto:tromsvk@lmk.no
http://www.tvk1984.no/
mailto:rakjelds@online.no
mailto:rolf.richardsen@dnb.no



