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Redaktørens hjørne
Det er tid for
oppsummering.
Jeg står
ansvarlig for
årets fire
utgivelser av
magasinet. Jeg
har overlevd.
Ikke minst
siden jeg hittil
ikke har mottatt ett eneste rasende
leserinnlegg. Jeg ønsker meg
skriftlige raserier. Jeg håper jeg får
dem i 2019. Jeg vil overleve dem,
med glede og inspirerende fryd.
Det nærmer seg veteranvognhjul.
Husk å gi kjæledeggene
risengrynsgrøt på julaften. Det kan
bli vanskelig med oppstart våren
2019 uten. Også for veteraner er
hevnens time søt som honning.

Gammel Aargang
er Tromsø Veteranvognklubbs
medlemsmagasin. Det kommer ut fire ganger i
året, i mars, juni, september og desember
Redaksjon
Lasse Nordvik 91539523 /
nordvik71@yahoo.com
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Arial og Old English
Papir
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Redaksjonens årsmiddag avvikles
12. desember. Det blir en
femretters meny. Fire taler er
bestilte, vi blir sju til bords.

Design og sats
Steinar Ivan Narve Lakså

I 2018 har de fire utgavene blant
annet inneholdt flere faste spalter.
En av dem avsluttes allerede i
dette nummeret. Det er behov for
rydding. Vi får se. Stay tuned.

Opplag
120

Takk til alle dere som har bidratt
på ulike vis i år. Mange av dere er
hverken bosatte i Nord-Norge eller
er medlemmer i klubben. Det i seg
selv burde inspirere til større
engasjement i 2019. Mener jeg.

Trykk
UNN HF Tromsø, Hustrykkeriet

Distribusjon
Se artikkel i dette nummeret

Signerte artikler står for den enkelte
forfatters regning og gjenspeiler ikke
nødvendigvis klubbens overordnede
målsetting og politikk

Redaksjonen ble avsluttet 13.11.18

God jul, med eller uten hjul.
Steinar Ivan Narve Lakså
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Til sindets munterhet
Han var betydelig tilårskommen.
Gjennom mange titalls år hadde
han vært både eier av, og sjåfør på
mer enn én bil. På tidspunkt besatt
han en etter hvert noe falmet, gul
Mazda 1000. Den hadde han
turnert på årevis, han likte det lille
og snope.
Nå begynte både syn, vett og
hørsel å skrante. Men kjørte, det
gjorde han.
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Bare det at han nå til dags
konsekvent kjørte midt i vegbanen.
Han hadde etter hvert utviklet en
sterk angst for veggrøfter.
Ved hjelp av både naboer, slekt,
venner og møtende trafikk ble han
etter hvert innkalt til adekvat sted
for samtale om hvorvidt han faktisk
burde ha bilsertifikat lengre.
Det ble en del drøfting. Til slutt
lurte 94-åringen på:
«Jeg skjønner ikke hva som er
problemet. Er det ikke slik at vegen
er til for alle?»

For den nevenyttige

En dag eller maks to med
vaskeklut, spett, stjerneskrujern,
bannskap, omtanke og rørtang, og
vips er bilen som ny.
Det finnes altfor få
veteranvogneiere med fantasi og
kreativitet. Mener herværende
redaksjon, som er full av
sprudlende – foreløpig ikke
realiserte – fikse og strålende
ideer. Det får være måte på,
mener nevnte redaksjon, med eller
uten basis i virkeligheten.

Lederens hjørne

Årene går

Kjære veteranvognvenner.
Høsten har
vært her ei
stund.
Veteranbiler og
-sykler har gått
ned på delta-nivå i låver og
garasjer her og der. Årets
utesesong ble preget av mange
regntunge dager og dertil dårlig
oppmøte på turene våre. Som
ukuelige optimister vi er gir vi ikke
opp av den grunn. Vi ser fram mot
en kjempefin sommer i 2019. Ett
av de store arrangementene da blir
Motorkonvoien, som har offisiell
start i Tromsø søndag 2. juni. Det
blir prolog fra Hammerfest lørdag
1. juni og jeg har inside information
om at motormiljøet i Bodø allerede
har begynt å planlegge sin
deltakelse helt fra Hammerfest.
I skrivende stund er jeg på vei til
Oslo og Oslo Motorshow, der LMK
i år for første gang har egen stand
sammen med If forsikring. Dette er
i tråd med LMKs nye strategi om å
gjøre organisasjonen mer synlig.
Lokalt er det klubbmøtene som blir
vår aktivitet i noen måneder. Vi har
i høst startet opp med et eget tema
på hvert klubbmøte: Medlemmene
inviteres til å fortelle om sine egne
kjøretøyer; historie, utfordringer og
restaurering. Det ser vi fram til.

Dette er det siste nummeret hvor vi
gir plass til spalten «Årene går». I
løpet av de tre numrene den har
figurert er det til sammen 15
medlemmer som har stått fram
med fødselsdatoer.
Redaksjonen tolker dette slik at av
de nøyaktig 93 resterende er det
mange som ennå ikke er fødte.
Dette aksepterer naturligvis
redaksjonen.
Resten av de 93 er klonede. Når
det gjelder klonet liv er det umulig
å definere fødselsdatoer.
Redaksjonen er kjent med dette.
De siste sju medlemmene som får
hyldest for ankomst på ordinært
vis, som står inne for det, og ikke
minst har maktet å holde seg i livet
i åra som har gått er:
Gunnar Nerdrum 120541
Rolf Tøllefsen 240450
Jim Johansen 290353
Terje Alfheim 010854
Ragnar Kjeldsen 030560
Alf Harald Bårdslett 070165
Lasse Nordvik 090471
Gratulerer. Kjør pent.

Jeg benytter anledningen til å
ønske alle ei riktig god jul og et
godt nytt år!
Ragnar Kjeldsen
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Æresmedlemmet
Av Steinar Ivan Narve Lakså (tekst og
fotos)

Kona kaller ham Tinus. De fleste
kaller ham Arne. Noen få kaller
ham Arne-Tinus. Han foretrekker
Arne-Tinus.

«Det hadde vel i sin tid noe å gjøre
med at jeg laget noen skriftligheter
om biler, om liv og om levnet i
Tromsø by de siste 100 årene. Jeg
lever godt med å være klubbens
eneste æresmedlem»

«Moren min rakk å bli
noe over 100. Jeg tok
hennes familienavn
Aune som mitt første
etternavn, det var for å
hedre henne.» Hans
andre etternavn er
Austad. Alt i alt er det
altså ingen tvil om at
Arne-Tinus er
Tromsøgutt.
Portrettøren ringer på
ytterdøra. Det varer og det drar, og
det er helt OK. I mellomtida kan
han fascinert kikke på den
selvgående lille plenklipperen som
jobber jevnt og trutt over
eiendommens grønne flekk. Nåvel,
«flekk», det er ikke et lite areal den
jobber seg stødig og trofast over.
Døra åpnes, der står han.
«Neimen; der er du jo, kom inn,
kom inn, dette hadde jeg rent
glemt av. Sko av eller på? Gjør
hva du vil. Bilen din parkert der du
har parkert den eller et annet sted?
Gjør hva du vil. Men altså, kom
inn, kom inn.»
Det er på tide å portrettere ArneTinus Aune Austad i «Gammel
Aargang». Av vel 100 medlemmer
i Tromsø Veteranvognklubb er han
det eneste æresmedlemmet.
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Om skriftlighetene, som han kaller
dem, de er i to bind: «Jeg ruller! En
kjøretur gjennom Tromsøs
bilhistorie» og «Historisk kjøretur.
En kjøretur gjennom
lokalhistorien». Begge bind er i
tilnærmet A4-format. Første bind
er på 413 sider, det andre på 609.
De er trykt på tungt, halvglanset
papir. Til sammen veier de 4,7 kg;
de er veid på portrettørens for
anledningen innlånte badevekt.
Praten med æresmedlemmet
finner seg sted i hans
hjemmekontor; han har etter hvert
ingen andre. Det er stort, og det er
innholdsrikt. Til 80 år å være,
teknologien er på høyde med det
som betydelig yngre folk har seg
med.

Ei nordlandsjekt står i et hjørne, i
detalj slik originalen var, ca en

ikke er helt uten Arne-Tinus’ råd
om oppførsel opp gjennom deres
yngre år.
Sokrates, filosofen som vaset
rundt i Agoraen i antikke Athen for
ca 2.400 år siden, og som til slutt
måtte tømme i seg et beger, sa det
slik:
«Ungdommen nå for tiden
foretrekker luksus, har dårlige
manerer, fornekter autoritet, har
ingen respekt for eldre mennesker,
prater når de egentlig burde
arbeide, motsier foreldrene sine og
tyranniserer sine lærere.»

meter lang er byggnaden. Den
betyr noe for ham, en forfader var
skipper på en slik over mange år.
Arne-Tinus fylte 80 den 11.
september, dagen etter vårt møte.
På dagen var kun kona og han på
en lokal restaurant, de nøt et godt
måltid sammen. Den påfølgende
helga ble det litt mer feiring, på et
hotell sørpå. Der var kun den aller
nærmeste slekta tilstede, riktig nok
begynner den å bli ikke så veldig
liten. Kanskje sier dette noe om
Arne-Tinus; han synes det er ålreit
å feire en milepæl, men han har
ikke behov for eksalterte, veldige
selskapeligheter med fiff tilstede.
Arne-Tinus har fire egne barn og to
bonusbarn, som det så pent heter.
«Alle seks har skikket seg vel, de
er alle selvgående, og det er fint»
slår han fast. Portrettøren drister
seg til, på egen hånd, å hevde at
det at barna har skikket seg vel

Her kommer Arne-Tinus’ versjon i
samme tematikk: «Ungdommen?
Den har liten respekt, og den har
lite høflighet. Vi kan lære av
svenskene om høflighet. Det er
mangel på disiplin hos dem.
Dagens ungdom har liten respekt
for hva skolegang og studier
faktisk er, samt ikke minst hva
hensikten med sånt er.
«Jeg har et visst forhold til Volvo,
det kan man trygt si, jeg har ikke
noe problem med å innrømme
det.» Han ble etter hvert disponent
i familiefirmaet Bilco i Tromsø, der
var det først og fremst Volvo som
gjaldt. Han begynte i firmaet i
1960. Hans første oppgaver var å
styre med pakksedler og fakturaer.
Etter hvert ble han salgssekretær,
salgssjef, og altså etter hvert
disponent.
«Teknisk sett er jeg et null. Men
jeg har deltatt i rallys. Og
isbaneløp. Jeg vet at det er sagt
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om meg at jeg kan kjøre bil. Jeg er
ikke uenig i det.
Den eneste bilen jeg har eid som
kan kalles en veteranbil, var en
Volvo P 1880ES. Det var en
Helgenen-bil. Min var riktignok en
stasjonsvogn, det var ikke hans.
Jeg eier fremdeles også en James
Bond-motorsykkel, en BMW. Jeg
har gjennom mange, mange år
kjørt ca 150 mil med den hver
sesong. Jeg var på en av mine
mange fellesturer med andre
motorsykkelentusiaster i fjor
sommer. Plutselig innså jeg at jeg
ikke kjente noen av mine
turvenner, absolutt ingen av dem.
Tidene skifter. I morgen, på 80årsdagen min skal jeg kjøre min
aller siste tur med sykkelen. Det
blir også min første tur for
sesongen. Deretter er det slutt.
Jeg er ordholden. Sykkelen heter
forresten Ruggen.»
I sine yngste voksne år tok han
handelsgym. Det var etter at han
hadde jobbet i familiens
bilforretning fra han hadde nådd de
aller første tosifrede antall år. Åtte
måneder i 1960 var han FN-soldat
i Kongo. Et forhold til daværende
FN-generalsekretærs død har han
derfor. Vi går ikke videre inn på
akkurat det.
Arne-Tinus ble pensjonist da han
rundet 67, for 13 år siden. Det
skjedde på streken og dagen da
han fylte 67.
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«Det eneste jeg nå gjør av
business er å sitte i styret til et
firma sønnen min styrer med. Det
var han som bad meg om å bidra.
Jeg har aldri hatt til plan å bli
syvende far i huset.»
Arne-Tinus har i betydelig, og ulik
grad bidratt til forskjellige
hotellbygg; på Sommarøya og i
Kirkenes – for eksempel. For ikke
å snakke om at han hadde en
betydelig finger med i spillet da
Scandic-hotellet ved flyplassen på
Langnes på Tromsøya ble
realisert.
«Har du sett hva det bygget er?»
Spør Arne-Tinus oss. Vi regner
med at det kommer et svar straks,
vi velger å tie:
«Ser du ikke at det er et fly? Det
har to vinger, det har en kropp, og
toppvinduene i kroppen assosierer
til en cockpit. Ser du ikke det?»
Portrettøren foreslår for Arne-Tinus
at han er en igangsetter. En mann
som får ideer, iverksetter dem, og
når ideen er satt ut i livet og
resultatet fungerer mister han
interessen og går videre med nye
ideer. Arne-Tinus kjenner seg ikke
helt igjen.
«Jeg jobbet i Bilco fra 1960 og til
godt inn i 1980-årene, da startet
jeg firmaet Taco og drev det inntil
for 13 år siden; da ble jeg
praktiserende pensjonist, det må
vel si noe om at jeg ikke bare er
gründer. Eller hva tror du selv?»
Case closed.

Slektshistorie er tingen nå. Tilbake
til at det tok litt tid før han åpnet
ytterdøra, han var dypt inne i
arbeidet, det var derfor det tok litt
tid, gjetter portrettøren. En
familiekrønike er under oppseiling.

samlemani som overtok og lagret
bilen.
Dessverre ble lite gjort med bilen,

Vi sier pent adjø og takker
hverandre for hyggelig samtale.
Mens vi spaserer over den
rommelige, hellelagte
gårdsplassen som kranses av mer
enn ett lite bygg konstaterer vi at
den selvgående plenklipperen har
slått seg til ro i et hjørne. Ikke rart
det, plenen framstår som vakrere
enn de fleste andre plener.

En triumfators siste reis

Sic transit Gloria mundi

Av Rolf Richardsen (tekst og fotos)

som forfalt etter som tiden gikk,
selv om den var lagret under tak.
Og da eieren plutselig døde ble
bilen etter hvert et problem for den
som eide lagerplassen.

Det som i 1965 var en ny og fin
rød Triumph Herald 1200 trillet
rundt på veiene frem til 1986, før

Til tross for flere forsøk på å
selge og gi bort bilen var det
ingen som ønsket å overta
den.

Triumfatoren har etter årevis sluppet ut
av sitt lune, lille rede. Han er ikke kjent
med hva som venter ham.

Tilfeldigvis fikk Tromsø
Veteranvognklubb overta
bilen, og etter salg av mange
deler plukket vi enda mange
deler av for salg til
interesserte. Deretter var
tiden kommet for siste reis for
den en gang så fine
triumfatoren.

den ble oppgitt av sin eier og
parkert for godt. Så gikk tiden, og
på et tidspunkt var det en kar med
9

Motorkonvoien 2019
Artikkelen er basert på Stein C. Husby,
generalsekretær i LMKs melding på
www.lmk.no september 2018

Stafetten gjorde dette i 2017, og
dette skal vi klare igjen med enda
flere klubber og engasjement fra
det ganske land.

Landsforbundet av motorhistoriske
kjøretøyklubber (LMK) planlegger
en storstilt markering i 2019.

Konvoien har utgang fra Tromsø
søndag 3. juni 2019. Prologen går i
Finnmark dagen før.

Arrangementet vil erstatte
Norgesløpet i 2019, og mye av
bakgrunnen er også at LMK vil
feire sitt eget 40-års jubileum.
Samtidig skjer det i samme tidsrom
en åpning av et nytt nasjonalt
kjøretøymuseum på Hunderfossen
skjer, en viktig aksept av vårt
område, både når det gjelder kultur
og bevaringsverdighet.
Det blir viktig å komme tidlig i gang
med planleggingen, idet vi håper at
flest mulig av klubbene slutter opp
om arrangementet og deltar på
denne minnerike
markeringen. Mye av
dette er tuftet på
frivillighet basert på
at klubbene deltar
når «Motorkonvoien
2019» passerer
nettopp ditt distrikt.

Naimak takker av
Av Steinar Ivan Narve Lakså

Regionvegsjef Torbjørn Naimak
går av med pensjon på desembers
første dag i år. Han rundet søtti 24.
juni.
I løpet av årene i Statens
vegvesen har Torbjørn Naimak
hatt en rekke lederstillinger. De
siste 15 årene har han vært
regionvegsjef i nord.

Arrangementet vil
forene store deler av
vår bevegelse både
gjennom samarbeid
og felles sak for
kjøretøykulturen i
Norge.
2019 er et valgår og dermed en
utmerket mulighet til å få våre
politikere i tale rundt sentrale
spørsmål for vår bevegelse. LMK-
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Også veteranvognentusiastene i
samme nord bør sende ham en
vennlig tanke – og takk - ved
korsvegen. Underlaget vi triller på

har ikke minst han en viss ære for
at ikke er så verst. Klarere: Det er
ganske bra, både her og der.
I en pressemelding fra Statens
vegvesen primo juni i år sier
Naimak blant annet:
«I løpet av årene i Vegvesenet har
jeg opplevd en etat som har hatt
vilje og evne til å endre seg i tråd
med samfunnets skiftende behov
og krav på en utmerket måte. Nå
står Statens vegvesen overfor nye
omstillinger, og jeg føler meg trygg
på at organisasjonen vil tilpasse
seg de nye endringene på en måte
samfunnet vil få stor glede og nytte
av. Jeg er veldig takknemlig for
alle mulighetene og all tilliten jeg
har fått gjennom mine 44 år i
Statens vegvesen. Sammen med
en rekke flotte og flinke kolleger
har jeg vært med på en eventyrlig
reise i norsk samferdselshistorie».
Redaksjonen i «Gammel Aargang»
takker for Torbjørns innsats
gjennom mange år. Vi håper han
tar seg en kjøretur nå og da også,
langs vegene han har en viss
kjennskap til.

Opel GT 1970, hvit til salgs
Bilen er kjørbar, men den blir
sikkert lykkelig for stell her og der.

Veteranvogntall
Av Lasse Nordvik

Benjamin Disraeli
skal ha påstått at
«det finnes tre
typer løgn: Løgn,
forbannet løgn og
statistikk». Han om
det, statistikk kan
faktisk være sann
og til og med
morsom lesning.
Her følger en oversikt over
registrerte veteranpersonbiler
i Norge ved utgangen av 2017 (se
neste side). Mens noen tall er rene
selvfølgeligheter er det andre som
overrasker en smule.
At Volvo er å finne øverst på listen
vil neppe få noen til å sette kaffen i
halsen, men at Edsel, som regnes
som en av bilhistoriens største
kommersielle flopper finnes i
samme antall som James Bonds
førstevalg, Aston Martin overrasket
i alle fall meg. Kanskje skal vi tolke
det som at vi nordmenn har
sympati for de misforståtte og
undervurderte?
Selv husker jeg godt NSU som
visstnok skulle være «lett å snu».
Om dette var det offisielle
reklameslagordet eller et munnhell
i befolkningen skal jeg ikke uttale
meg om, men det husker kanskje
dere?
Jeg husker også at en venn og
kollega av min morfar hadde en
rød Polonez. Hvem vet om nettopp

Magne Stark, 47879210 (SMS)
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hans eksemplar er ett av de to
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dette er en av de to gjenlevende?
DAF, som står oppført med
respektable 43 stykker husker jeg
også godt. De var prisgunstige og
hadde et automatgir som det var
noe spesielt med. Var det trinnløst
og hadde den remdrift? Jeg husker
ikke helt, men det gjør sikkert
mange av dere. Den fortsatte som
Volvo 66 fra 1976, om jeg ikke tar
mye feil.

til det amerikanske slanguttrykket
«a duesy», som betyr noe av det
aller fineste slag. Skjønt, gleden av
å eie en slik staslig bil veier sikkert
opp for mye av ensomheten.
Engelske Lea-Francis kryr det
heller ikke av, og skulle du være
innehaver av en Lynx i

Hanomag Henschel er heller ikke
lett å glemme med en motorlyd

skogsbæryoghurt-farge er det i
hvert fall ikke vanskelig å
identifisere din bil.

som minnet mye om et halvt dusin
kalkuner som møtte en grusom
død i en sementblander. Men for
all del, den hadde sikkert sine
positive sider også. For alt jeg vet.
I oversikten er det faktisk hele 30
oppføringer som bare finnes i et
eneste eksemplar. Jeg ser for meg
at møtene i LaSalle-klubben er
heller stusslige. På den annen side
blir det lite krangling om hvem som
skal få den siste vaffelkaken.
Man får også litt medynk med han
eller hun ene medlemmet i en eller
annen klubb for eiere av
Duesenberg-biler som ikke har
noen å briljere til at han/hun vet at
deres kjære bilmerke er opphavet

Uansett, dette er vel så
underholdende lesning
som statistikk noen gang kan være
og jeg håper dere finner glede i
den, dere også.

Midnattsolløpet
Tekst og fotos Rolf Richardsen

Midnattsolløpet er et nordnorsk
veterankjøretøytreff arrangert av
en LMK-tilsluttet nordnorsk
veterankjøretøyklubb. Treffet
arrangeres på nytt sted og med ny
arrangør hvert 3. år. Det første
treffet ble arrangert i Gratangen i
2009, deretter i Nordreisa i 2012, i
Bodø i 2015, og nå, 10. til 12.
august på Bleik ved Andenes.
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Årets treff samlet 117 nordnorske
veterankjøretøyer, og

De fleste fra Autovis startet fra
Tromsø allerede torsdag, de kjørte

sannsynligvis dobbelt så mange
deltakende personer. I tillegg kom
et stort antall besøkende for å se
på kjøretøyene og treffe både
eiere og kjentfolk.

til Gryllefjord og overnattet der, og
så med ferge fredag til Andenes.
Vi to bilene fra oss kjørte fredag
via Bjerkvik og Tjeldsundbrua, med
et par stopp underveis for å møte
andre veteranbiler som skulle til
Bleik. Fra Bjerkvik ble det riktig
mange biler som kjørte samlet til
Bleik. Det ble en flott tur med sol
og gode kjøreforhold.
På Bleik hadde arrangørene et

Fra Tromsø Veteranvognklubb var
vi kun to biler som kjørte til Bleik,
mens Autovis deltok med hele 9
veterankjøretøyer, derav to som
også er medlem i TVK. Det var
også deltakere fra Hammerfest,
Alta, Nord-Troms og Finnsnes.
Hvorfor er det nesten ingen fra vår
klubb som deltar på turer og treff?
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stort grendehus som ble benyttet til
sekretariat og kafe med salg av
grillmat, kaker og drikkevarer.

Levende musikk vartet de også
opp med, både
fredag og lørdag kveld.
Lørdag var det lagt opp til en ca.
90 km lang kjøretur på Andøya,
med 4 stoppesteder med spørsmål
i en uformell konkurranse. Et av
stoppestedene var på Dverberg,
hvor det også var markedsdag
med mange salgboder og kafe.
Flott tur i fint vær.
Natt til søndag endret været seg,
og det regnet vannrett. Ferga
mellom Andenes og
Gryllefjord ble innstilt hele søndag,

og alle deltakerne måtte kjøre
rundt via Tjeldsundbrua
og Bjerkvik. Det ble en fuktig
hjemtur, men likevel er jeg svært
fornøyd med å ha deltatt
på årets Midnattsolløp.
I januar 2019 arrangeres det et
LMK-møte i Bjerkvik, og da vil det
sannsynligvis bli
informert om hvem som skal
arrangere Midnattsolløpet i 2021.

Veteraner og regelverk
Av Steinar Ivan Narve Lakså

I sommer skjedde det en tragisk
ulykke sørpå med en veteranvogn.
Fem var om bord. Fem døde.
Det er grunn til å minne om
hvordan regelverket når det gjelder
veteranvogner og ferdsel på
offentlig veg er. Og det er grunn til
å stille spørsmål ved om det er
klokt, slik det er i dag.
Veteranbiler slipper EU-kontroll og
krav om sikkerhetsbelter dersom de
defineres som bevaringsverdige og
er minst 50 år gamle. Det stilles kun
sikkerhetskrav til bevaringsverdige
veteranbiler som de som ble stilt i
det året bilen ble produsert.
Det kjøres mange veterane vogner
rundt på norske, offentlige veger
uten sikkerhetsseler, og uten at det
er ført tilsyn med vognenes
bremser. Har man tenkt på
medtrafikantene? Neppe. Hvorfor
har man ikke det? Min gjetning er
at man anser seg som så spesielle
at alle andre bør vike for
smykkene, vi er jo i en helt annen
divisjon enn Skodaeierne må vite.
Fram til 2016 gjaldt fritaket for EUgodkjenning biler registrert før
1960. I 2016 ble dette endret til å
gjelde biler eldre enn 50 år, pr i
dag altså modeller før 1968. Biler
fra før 1968 er ikke så himla gamle
at de skal slippe unna med det
meste, mener jeg: Ingen EUkontroll, ingen krav om forsvarlige
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bremser, og intet krav om
trepunkts sikkerhetsbelter.
Nye biler må bestå kollisjonstester.
De er fulle av sikkerhetsutstyr, som
forsterket karosseri, airbags og
trepunkts sikkerhetsseler.
Bilfabrikantene konkurrerer om å
være sikrest. Og det skal vi være
glade for.
Skal vi sammenligne moderne biler
med veterane biler er det nesten
som å hoppe med og uten
fallskjerm.
Det er mye penger i gamle biler.
De er lite i bruk, de
vedlikeholdes, de er
kjæledyr, og folk kjører
dem forsiktig. Det er over
105.000 veterane vogner
registrert i Norge. Av
disse er over 35.000 eldre
enn 50 år.

transportavdelingen i Statens
vegvesen Region Øst. Hun har
også fartstid fra Vegdirektoratet.
Til «Gammel Aargang» sier hun
det slik: «Jeg er ei ektefødt
narvikjente. Jeg forlot byen i 1987
for å skaffe meg en utdanning med
klart mål å vende tilbake så snart
som bare mulig. Ting skjer. Men
jeg har et hjerte for Nord-Norge.
Jeg bor i Drøbak, og det kommer
jeg til å fortsette med, men med
jobbens hovedbøle i Bodø kommer
jeg selvsagt til å skaffe meg et sted
der som jeg kan bruke som hvileog pustested i forbindelse med
jobben». Jeg tror det kan bli OK.

Noen burde ta tak i dette.
Kanskje burde LMK gjøre
det, i den grad de ikke
fortsatt bruker all ledig
kapasitet på
forsikringsrariteter.
Hansken med dette være
kastet.

Turid er på hugget
Av Steinar Ivan Narve Lakså

Turid Stubø Johnsen blir ny
regionvegsjef i nord etter Torbjørn
Naimak. Johnsen leder i dag
Strategi-, veg- og
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Turid kommer fra en
jernbanefamilie i Narvik, mange av
hennes forfedre hadde ulike
oppgaver ved Ofotbanen.
Samferdsel var altså ikke noe som
kom til henne først i voksne år.
Turid ble bedt om å tiltre sin nye
stilling, hun søkte aldri. Statens
vegvesen får en ny organisering

fra 2020, og hennes viktigste
oppgave blir å lede denne
prosessen. Et viktig stikkord her er
Regionreformen og tilpasning av
Vegvesenet til denne.
I samtalen vi har går vi ikke
nærmere inn i temaet «hvilken
regionreform?».
Gjennom samtalen viser det seg at
Turid har et nokså fattig forhold til
veteranvognfenomenet.
Hun ler; «det fantes en Ariel
motorsykkel i kjelleren i mitt
barndomshjem, det var broren min
sin, og det er nok det nærmeste
jeg har vært fenomenet».
Det er derfor naturlig for oss,
redaksjonen i «Gammel Aargang»
å invitere Turid på kjøretur i en flott
veteranvogn så snart sesongen
2019 er i gang.
Hun ler igjen: «Får jeg en slik
invitasjon kommer jeg til å si ja
tvert. Det kommer til å bli artig.
Ring meg.»
Deal.

Distribusjon
Av Steinar Ivan Narve Lakså

Styret i Tromsø Veteranvognklubb
har vedtatt noen endringer i
distribusjonen av magasinet
gjeldende fra nr 1 / 2019
Det vil bli lagt ut eksemplar av
magasinet i papirutgave ved Circle
K, Nansenplass og Best-stasjonen
på Kvaløysletta. I tillegg vil det

fortsatt være mulig å hente numre
ved kafe Solsiden, Pyramiden.
De som velger å betale
årsabonnement vil få alle seks
numre tilsendt i post, det koster kr
150. For informasjon om betaling,
se gul boks på siste side her.
I tillegg ligger hvert nytt nummer i
digitalt fullformat (PDF) på
klubbens hjemmeside
www.tvk1984.no. Også tidligere
numre ligger tilgjengelige på
samme måte på nettstedet.
Andre distribusjonsformer vil ikke
finnes fra og med nr 1 / 2019.

LMK-arbeid framover
Av Ragnar Kjeldsen

Med bakgrunn i
strategikonferansen 2018, har
styret i LMK valgt ut fire strategier
for å oppfylle medlemmenes
forventninger:
Strategisk politisk arbeide
Politisk arbeid er veldig viktig for at
vi skal nå fram med vårt budskap.
Det handler om å møte politikere
og bidra i media både lokalt og
sentralt. LMK vil bistå klubbene
med materiell og tema til møter
med lokale politikere og media.
Arendalsuka vil fremtidig være et
naturlig treffpunkt mellom LMK og
sentrale politikere.
Synliggjøre organisasjonen og
medlemmene gjennom
deltakelse utad
Viktig at LMK er tilstede og synlig
under sentrale arrangement samt
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tilstrebe bruk av media for å
formidle vårt budskap. I 2018
deltar LMK med egen stand på
Oslo Motorshow for første
gang. Motorkonvoien 2019, som
for øvrig er et samarbeid med
Amcar, er et annet eksempel på
synliggjøring av LMK og vårt felles
budskap.
Utvikle LMK som faglig
kompetansebank
Våre medlemmer opplever ofte at
faglig kompetanse er i ferd med å
forsvinne, blant annet hos
offentlige myndigheter, men også i
verksteder. LMK skal bidra til at
den kompetansen som våre
medlemmer besitter også tilflyter
andre som trenger den.
Utvikle LMK og
medlemsklubbene i et tettere
tilrettelagt samarbeid
Det foregår et fantastisk arbeid i
klubbene rundt omkring i det
ganske land. Vi må lære av
hverandre, vi må sørge for at
kunnskap blir delt og vi må bruke
LMK i arbeidet med å få fram de
gode casene. I tillegg skal LMK ha
som sin oppgave å utvikle
medlemsfordeler og tilbud.

Lyriske vers
Av Rolf Richardsen, veteranvognpoet

En samling med veterane biler,
og eiere som står og smiler.
Praten går blant gamle gubber,
som blant bilene går og subber.
Det snakkes om motor, lakk og
dekk,
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og slanger med og uten sprekk.
Tenning er også et yndet tema,
for alt er ikke helt etter skjema.
Noen prater om gass og brems,
og flere har nok fått en skrens.
Men hva gjør nå det i dag,
man kan minnes i velbehag.
Det var Volvo, Ford og Skoda,
mens andre bare måtte gå da.
Med bil var du pop hos venner,
og mange av de du fortsatt
kjenner.
Ta vare på en veteran som
skinner,
den gir deg mange gode minner.
Det er glede med veterane turer,
Når mange fine veteraner durer.

Harstadnytt
Av Merethe Larsen (tekst og fotos), leder i
Harstad MotorHistoriske Klubb

Harstad MotorHistoriske Klubb ble
stiftet i april 2005 av noen få
entusiaster med dette formål:
Harstad MotorHistoriske Klubb er
en klubb for alle med interesse i og
for motorhistorikk. Det kan være alt
fra biler, motorsykler, mopeder,
snøscootere til et eller annet annet
motorisert utstyr.
Klubbens formål er å skape et
miljø for personer med dette som
interessefelt. Aktivitetene til
klubben skal være en
inspirasjonskilde for bevaring og
restaurering av motorhistorikk.

Etterhvert som årene gikk og
klubben ble kjent, økte antall
medlemmer. Medlemstallet har i
de siste årene vært stabilt med et
gjennomsnitt på 80 medlemmer,
fordelt på 77 menn og 3 kvinner.
I år har vi hatt fokus på å få
rekruttert ungdom med
veterankjøretøy. Dette ser vi på
som viktig for miljøet i klubben, vi
ønsker å inkludere alle med
samme interesse og slik kunne
være en ressurs for hverandre.
Klubben er eier av en flott gammel
brannbil: En Internasjonal D1200modell 1965: registrert X1001. Den
bidro til å slukke mange branner i
Harstad på 60-, 70- og 80-tallet.
Bilen ble i 1984 overtatt av Katterat

på Bjørnfjell og ble stående og
forfalle, helt til Harstad Brannvesen
hentet den tilbake i 2007. Harstad
Motorhistoriske Klubb overtok
bilen, i temmelig dårlig stand, i
september 2009. Tanken var å

restaurere den i løpet av vinteren
slik at den stod klar til 17.mai året
etter. Det ble mer arbeid enn først
tenkt, men etter utallige
dugnadstimer gjort av klubbens
medlemmer samt hjelp av mange
sponsorer, stod den endelig ferdig
til 17.mai i 2013.
Om sommeren kan den beskues i
all sin prakt på Harstad
Brannstasjon. Bilen luftes på
motortreff på kaia, Rally-Lofast og
ferdigpyntet til bryllupskjøring når
brannmenn på byens brannstasjon
gifter seg.
Som mange andre motorhistoriske
klubber står også vi uten eget
klubbhus, noe som gjør at vi må
bruke andre kreative metoder for å
møtes. I
sommersesongen
arrangeres
«Motortreff på kaia»
hver torsdag, Her er
alle velkommen med
det kjøretøy de har,
nye som gamle.
Dette har blitt
kjempepopulært, med
stort oppmøte. Det
har betydd mye for
samholdet i hele
motormiljøet i byen.
Klubben vår har kafesalg disse
kveldene og et av våre
medlemmer har bygd en egen
spesialhenger kun laget til dette
formålet.
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Når kjøretøyene settes til
vinterlagring kryper også vi
innendørs. Da leier vi det
ærverdige lokalet til Harstad
Skipsverftshistorie, hvor vi
fortsetter den gode motorpraten på
klubbmøtene annenhver torsdag.
I Harstad har vi fått til et unikt
samarbeid mellom alle
motorklubbene i byen om ei felles
vårmønstring. Dette har resultert i
«Motordagen i Harstad» som etter
hvert har vokst seg til å bli et
kjempeflott arrangement med hele
400 kjøretøy på to og fire hjul. Hit
kommer også flere av våre
motorhistoriske venner fra de
andre klubbene her nord.

Vårt hoved treff er Rally-Lofast.
Dette arrangeres i slutten av juni,
annethvert år på Gullesfjordbotn
camping i lag med NVMC avd.
Harstad. Sist treff var i 2017, så til
neste år står det igjen for tur.
Denne gang gjør vi en vri og lar
det utgå for å støtte Motorkonvoien
2019 som også kjøres i juni. Det er
et landsdekkende arrangement for
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alle klubbene i vår
landsorganisasjon LMK og Amcar.
Antall mopeder har økt betraktelig
de siste årene etter at vi startet
egen mopedgruppe. Det dukker
stadig frem både nyinnkjøpte og
andre som blir tørket støv av etter
å ha stått årevis innerst i garasjen.
En ting er sikkert, det er morsomt
med blårøykturer.
Våre medlemmer i Harstad
MotorHistoriske Klubb gjør en
kjempejobb med å ivareta
motorhistoriske kjøretøy i
regionen. Vi tar også vare på
mange andre gamle ting som
gjerne har med en historie. Dette
kan vi se når vi kjører på
veterankjøretøytreff
til våre naboklubber
med retro hustelt,
campingvogner,
kombicamp og
campingutstyr. I år
har det vært «vel
blåste»
campingturer hvor
vi uanmeldt har fått
testet utstyr for hvor
mye regn og vind
det kan tåle. Og det kan man i alle
fall si; ting var lagd av kvalitet før i
tia. Og maken til samhold og
optimisme må man lete lenge
etter.
Om dere ønsker å følge oss har vi
ei meget aktiv Facebookgruppe
hvor vi legger ut alle våre

aktiviteter. Besøk også gjerne vår
nettside www.hmhk.no

ved hjelp av nettstedet, uten andre
hjelpere».

Verkstedvri

Redaksjonen i «Gammel Aargang»
har i det seneste brukt en del tid
og ressurser på å få nøyaktig
elleve lokale bilverksteder på
banen, vi håpte de ville fortelle
veteranvognmiljøet, via «Gammel
Aargang» noe om hva de kunne
tilby.

Av Steinar Ivan Narve Lakså

Jeg er del av det merkelige og
artige internasjonale Rolls Roycemiljøet. Der ute finnes det mye
artig folk, helt normale folk, dog
med mange rare oppheng
selvsagt. Jeg er av den
internasjonale grunnen også del av
det norske Rolls Royce-miljøet.
En etter hvert god venn av meg i
det nasjonale miljøet, han bor
sørpå, forteller meg følgende, og
han snakker om reparasjoner og
anna vedlikeholdsslit:
«I så måte er www.youtube.com
mer nyttig enn all verdens
klubblader. Det skal mye til at du
har en feil ingen har sett før.
Mange bruker nettstedet til å
kringkaste løsningen.
I min garasje står det blant annet

De kunne ikke tilby noe.
I alle fall hørte vi aldri noe fra noen
av de elleve. Med andre ord; glem
de lokale bilverkstedene, de er
ikke interesserte i våre vogner.
Sats på www.youtube.com.

Konkurransen
Ved Lasse Nordvik

Så var det tid for å mosjonere de
små grå igjen. Bilen i forrige
nummer, en lekker to-seter fra
midten av 60-tallet var en Honda,
men siden vi ikke fikk noen
respons på den går vi like godt
videre til ny konkurranse:
Til neste år blir et bilmerke for
første gang veteran. De aller første
bilene var produsert i mai 1989.
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.

en Rolls Royce Silver Cloud
modell 1956. Jeg holder den i livet

Send svar til
nordvik71@yahoo.com
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Vollan
Av Rolf Richardsen (tekst) og Said Nordin
(foto)

Torsdag 16. august var endelig
været slik at en onsdagstur lot seg
gjennomføre, og da ble det tur til
Vollan.

Da klokka ble seks og vi skulle
kjøre fra Shell i Tromsdalen var det
en av bilene som nektet å forlate
«startblokka». Etter flere forsøk på
å overtale den, valgte
eieren å la bilen stå igjen ved
stasjonen mens han selv ble
passasjer i en av de andre
bilene.
Totalt ble vi 11 personer med 7
biler (5 Volvo og 2 Citroen) som

hadde en flott tur til Vollan,

22

med et trivelig besøk på kroa med
langbord og noe lett å spise og
drikke mens vi pratet.
Etter en drøy time på kroa gikk
hjemturen i det samme fine været.

Sau
Av Steinar Ivan Narve Lakså

Det stunder i betydelig grad til jul.
Det er på tide å forholde seg til
julematen. Her skal det fokuseres
på fenomenet pinnekjøtt.
Som kjent er norske nordmenn fra
Norge svært sarte i ganer og
følelsesliv i 2018. Den
gjennomsnittlige nordmann vil for
eksempel ikke minnes på – med
mindre man er plængræsseter – at
all maten vi eter, fisk og kjøtt, er
havnet på kjøkkenbordet med
basis i avliving. Er det ikke fælt?
Siden man er så sarte har man fått

for seg at fårikålkjøtt og pinnekjøtt
må komme fra små, søte og
uskyldige lam som ikke en eneste
gang har fått utnytta sine
kjønnsorgan til glede og hygge.
Sau er tingen, både når det gjelder
fårikål og pinnekjøtt. La meg
forresten minne om at det heter
«fårikål» og ikke «lammikål». Hva
kan dette skyldes?

Bårebil
På medlemsmøtet onsdag 2.
januar 2019 vil Geir Hartvigsen

Forskjellene mellom sauekjøtt og
lammekjøtt til pinnekjøtt er tre:

vise bilder og fortelle historien om
kjøpet og renoveringen av en
1956-modell Volvo 834 bårebil
som bedriften hans har kjøpt og
har til plan å ta i bruk i Tromsø.
Dog ikke som bårebil, gjetter vi.

Sauen er seg selv lik. Den ligner en sau.
Foto: Norsk sau og geit ©

Ti kjappe
Ved Lasse Nordvik

Koker man av sauekjøtt bør man
så avgjort legge på to-tre timer
ekstra i kokeprosessen.

Navn: Christian Myklebust
Stilling: Daglig leder i AC
Classicos (se faktaboks)

I tillegg er sauekjøttet betydelig
bedre og rundere av smak enn det
mer tamme lammekjøttet.

1: Hvilken bil/mc lærte du å
kjøre i/på?
Under øvelseskjøring brukte jeg
min far sin Ford Escort
stasjonsvogn, ikke noe særlig å
skryte over i dag.

For den fattige og / eller
økonomiske kan jeg jo også minne
om at sauepinnekjøtt koster en
tredjedel av prisen man må gi for
jomfruelige lam sitt kjøtt, på Rema,
Kiwi og de andre stedene.
Prosessen for øvrig når det gjelder
servering av pinnekjøtt forutsetter
jeg at er kjent.

2. Hva var din første bil/mc?
I tidlig alder var det primært 90talls sportsbiler som interesserte
meg mest. Når jeg skulle kjøpe
min første bil så var ikke sikkerhet
det jeg brydde meg mest om, men
heller utseende på bilen. Endte
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opp å kjøpe en Toyota Celica 1.8l
1996modell som var det beste jeg
kunne finne i samme prisklasse.
Drømmebilen på den tiden var en
Toyota Supra MK4 eller Celica GT

myke setene, at det var så lite feil
med dem og at det var sjarm å
kjøre enn bil som er eldre enn seg
selv. Det var da denne interessen
for veterankjøretøy kom og da jeg
begynte å kjøpe opp gamle
veteraner å ha det som en hobby.
4. Hva liker du å høre på når du
kjører tur?
Jeg liker best biler fra 80-tallet, og
utrolig nok synes jeg musikken fra
samme årsperioden er å best å
høre på også. Billy Idol, Foreigner
og Queen er noen av favorittene.

Four, men det ble bare til at jeg
satt i en større motor på den første
Celica og stylet den opp.
3. Når og hvordan ble din
interesse for veterankjøretøy
vekket?
Etter å ha hatt bil med forhjulsdrift
de første årene så savnet jeg å ha
en bakhjulstrekker som man kunne
leke seg litt med på vinteren og på
bane. Importerte min første bil fra
Japan da jeg var tidlig i 20årene,
en Nissan Skyline som ble brukt til
drifting. Kort tid etter så fikk jeg lyst
å ha en bakhjulstrekker på vinteren
også, endte opp med å kjøpe en
Toyota Carina 1980mod som min
første veteranbil. Etter å ha tilbrakt
tiden med den så kom det opp for
meg at det var overaskende
morsomt å kjøre en såpass
gammel bil. Likte komforten, de
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AC Classicos beskriver seg selv
på følgende vis: «Vi er to
stykker fra den yngre
generasjon (tidlig 90-tall) som er
meget bilinteresserte, både i
gamle veteraner og nyere type
biler. Vi kjøper og importerer
spesielle biler som vi finner
interessante, fikser dem litt opp,
har det litt moro med dem og
selger dem videre til entusiaster.
Dette driver vi med på fritiden
vår og har gjort i snart 10år.»
5.
Er det en veistrekning du er
spesielt glad i å kjøre?
Haukelifjell på en fin sommerdag
er blant favorittene når man skal ut
på tur.
6.Hva slags veterankjøretøy har
du?
Har veldig stor sans for eldre 80talls japanske biler som den gang
var regnet som de mest luksuriøse
bilene på markedet, særlig fra
Toyota. Pr. i dag har jeg en Toyota

Century 4.0l V8 1989mod, Toyota
Crown 2.8l Super Saloon 1981,
Toyota Crown De Luxe 1971 og et
par veteran bruksbiler

ørkenen sammen med en
bestekompis Hei!

7.Hva kjører du til daglig?
Som bruksbil utenom vinteren
kjører jeg en sjelden Mazda 929
3.0 V6 manuell 1988 som har alt
utstyr jeg trenger og kjempegod
kjørekomfort. Mazda 929 på den
tiden var kjent for å ruste fort i
stykker så den har jeg ikke
samvittighet nok til å bruke på
vinteren. Som bruksbil til vinteren i
år så har jeg nylig kjøpt meg en
bakhjulsdreven Toyota Carina
TA60, 1983 modell.

I forrige nummer av magasinet debuterte
vårt medlem Rolf Richardsen som poet.
Honnør til ham for det. Ved en beklagelig
og uprofesjonell lapsus kom redaksjonen i
skade for å redigere hans poem. Man
redigerer ikke poesi. Poeten uttaler i en
skarp henvendelse til redaksjonen at

8. Hva slags andre interesser
har du utenom veterankjøretøy?
Glad i å reise utenlands, ellers
bruker jeg tiden inne på data og
online Gaming med venner
9, Om du skulle gi et godt råd til
noen som vurderer å kjøpe
veterankjøretøy, hva ville det
være?
Finn en spesiell bil du liker som
mange andre ikke har. Å ha en
unik bil som skiller seg ut fra de
andre er det som gjør det ekstra
morsomt og spesielt å ha en
veteranbil.
10.Tenk deg at du kunne kjøre et
hvilket som helst
veterankjøretøy hvor som helst i
verden og med hvem som helst
som passasjer. Hva, hvor og
hvem utgjør din drømmetur?
Hvis penger ikke var et tema så
hadde en drøm vært og kjørt en
80talls Ferrari F40 i Nevada

Redaksjonen flater ut

«Poeten er svært opprørt og frustrert,
ettersom hans lyriske kreasjoner
er mishandlet og forvrengt. Her kommer
åndsverksloven til anvendelse, og store
protester følger med.
Hva der er presenteret i redaktørens
tidsskrift er ikke slik poeten formet
sin kreasjon, og det der fremkommer i
tidsskriftet kan poeten ikke være
bekjent av at have sitt navn på.
Åndsværk må presenteret [sic] slik
rettighedshaver har formet det, noget
annet bliver galt.»
Idet redaksjonen flater ut, har uforbeholden
forståelse for poeten, og ikke minst
beklager det inntrufne, her kommer poemet
i forfatterens opprinnelige penn:

En poetisk bilhistorie
En glad og optimistisk kar i nord,
som liker engelsk aristokratisk stil,
fikk interesse for en Rolls Royce,
som sin nye og veterane bil.
En Rolls skal borge for god
kvalitet,
og bringe sin herre dit hvor han vil.
Men når engelsk kvalitet ryker,
Rolls’en hos bil-doktoren hører til
En sommer i nord er i tøffeste
laget,
for Rolls’en som ønsker sommer
perfekt.
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Da blir det litt teknisk trøbbel om
bord,
og Rolls’en er mer et renoverings
-objekt.
Turer, utstilling, hygge og kos,
er mer en drøm enn eierens
«Jada».
For hva kan hjelpe en oppgitt eier,
annet enn en gammel landlig
Lada.

Matrikkelnytt
Tromsø Veteranvognklubb har pr
161118 108 medlemmer. Det er en
økning på 15 siden januar 2018.
Klubben har fortsatt ett
æresmedlem. Åtte har betalt
livslangt medlemskap, mens ett
medlem inntil videre er fritatt for
årskontingent grunnet gratis tilbud
om lagring av likt og ulikt.

Kommende veteraner
Ved Lasse Nordvik

Noen mener at det burde være et
fast årstall som definerer
veterankjøretøy. Selv liker jeg at
definisjonen er 30 år eller eldre, og
at det hvert år kommer til nye
veteraner. Dette er for meg en
morsom og svært effektiv
illustrasjon på hvordan årene går.
For går, det gjør de jammen!
Tenke seg til at vi til neste år får
det siste årskullet av
veterankjøretøy fra åttitallet!
Snart er det faktisk kjøretøy fra
nittitallet som er veteraner, eller
sagt på en litt annen måte: om et
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par år er det grunge- og indierock
som er den tidsriktige musikken for
veterankjøretøy! Det var da ikke så
lenge siden storheter som Nirvana,
Hole og Soundgarden herjet på
hitlistene? Men altså, her kommer
noen eksempler på hvilke
motoriserte herligheter som
innlemmes i veterankategorien til
neste år:
Alfa Romeo SZ
Når åttitallet gikk inn i sitt aller siste
år var dette tiårets markante
firkantige design allerede godt på

vei ut, men med SZ (Sprint
Zagato) ville Alfa Romeo gi 80tallsdesign et siste ekstranummer.
Robert Opron fra FIAT-gruppens
designavdeling hadde mange
spenstige designjobber bak seg,
ikke minst fra tiden hos Citroën.
Med SZ skapte han en bil hvis
estetikk fortsatt er polariserende.
Noen synes den er et kunstverk,
andre en vederstyggelighet. Svært
få forblir likegyldige, og slike
dristige biler er det vel ikke for
mange av?
Land Rover Discovery
Nå for tiden lanserer Range Rover
/ Land Rover-gruppen nye
modeller nokså hyppig, men slik
har det ikke alltid vært. Da de i
1989 lanserte Discovery var det

med stor interesse fra de
bilinteresserte blant oss.

Mens Defender var en rustikk
offroader og Range Rover var en
luksusbil med terrengegenskaper,
var Discovery (som man i Japan
kunne få kjøpt under navnet
Honda Crossroad) en mellomting
mellom disse. Den passet like godt
hjemme i Camel Trophy offroadkonkurransen som familiebil i
bedrestilte hjem.

kom, men at det var verdt
ventetiden er det ikke tvil om. I
april 2016 passerte den 1 million
solgte eksemplar, og det er vel
ikke en overraskende suksess? En
liten, lett og prisgunstig sportsbil
inspirert av etterkrigstidens
engelske roadstere og gjennomført
med bunnsolid japansk kvalitet kan
da umulig slå feil!
Geo
Det er ikke hvert år man ser et nytt
bilmerke bli født, men i 1989 fikk vi
to. Et av dem var amerikanske
Geo, en underdivisjon av
Chevrolet hvis oppgave var å i det

Mazda MX-5 Miata
Om jeg skulle velge meg et ord i
det norske språk som brukes altfor
hyppig og skjødesløst ville jeg uten
tvil gå for «ikon». Det er ikke den

ting eller person som ikke er
ikonisk nå for tiden! Men når det
gjelder Mazda MX-5 Miata synes
jeg bruk av i-ordet er helt på sin
plass. Ideen til bilen ble til allerede
sent på 70-tallet da biljournalist
Bob Hall ga en grov skisse til
Mazdas sjef for produktutvikling,
Kenichi Yamamoto. Det skulle gå
ca. 10 år før en produksjonsmodell

amerikanske markedet konkurrere
med utenlandske kompaktbiler.
Det skulle de være veldig
kvalifisert til, da modellene til Geo
rett og slett var japanske
kompaktbiler fra henholdsvis
Suzuki, Isuzu og Toyota med
andre navn produsert av GM.
Idéen var kanskje ikke fullt så bra
som man skulle tro, for allerede i
1997 var slutt for mørket.
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Narviknytt
Av Ulf R. Hanssen (tekst og fotos), leder i
Narvik Automobilselskap

I det klokka
ringer inn til en
ny sesong er
det på tide å
avslutte
ferietiden i vårt
kjære selskap.
Jeg håper det
har blitt noen fine turer i sommer,
enten du har vært på treff eller på
søndagstur med hatt og sakte fart.
Det har vært mange aktiviteter i
det siste: Garasjebesøk, samling

på Torget i byen til en liten
miniutstilling, derfra tur til Håkvik
på garasjebesøk hos vår kjære
Opel-Frode. Her står det masse
gamle biler, han har som kjent tatt
mål av seg å samle på alle
utgavene av Olympia og Record.
Dessuten utstilling på Museum
Nord i forbindelse med åpningen
av Kulturminnedagene 2018.
Tema var «Typisk norsk –men ikke
bare norsk». Vi stilte med flere
kjøretøyer, også vår gamle
Overland 1914.
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Verkstedet vårt står alltid klart til
bruk for medlemmene. Vårt
klubblokale i Parkhallen har som
kjent et skrurom som er tilgjengelig
for alle medlemmer, enten man
trenger tid på løftebukk, bruk av
dekkomleggingsutstyr eller
annet. Kaffen kokes stort sett hver
torsdag nå fremover.

Status Narvik Kjøretøyhistoriske
Museum: Vi har tatt fullstendig
ferie fra museumsarbeidet i
sommer. Alle kontrakter som
regulerer roller og ansvar, med
både Narvikgården og Visit Narvik
kom på plass i juni. Nå skal det bli
spennende å få fart også på dette
arbeidet, for de som er interessert.
Åpningsdato er satt til 3. januar

Tanker ved årets slutt
Fri assosiering
rundt temaet
«tanker ved
årets slutt» var
oppgaven
redaktøren
gav meg. Ja,
hva tenker
man på når
Redaksjonsmedlem
man er
Lasse Nordvik
assosierer fritt om
halvannen uke
likt og ulikt av
inn i årets nest
hendelser i året 2018
siste måned?
Jeg tenker på at antall
familiemedlemmer er det samme
som ved årets start. Én i minus og
én i pluss. Min mor gikk bort i
begynnelsen av september etter
lengre tids sykdom, men takket
være de fantastiske menneskene
på Helsehuset i Tromsø fikk hun
oppleve livskvalitet og verdighet til
siste stund. Jeg kan aldri få takket
dem nok.
Ikke lenge etterpå fikk vi et nytt liv
tilbake. Min yngste fetter ble pappa
for første gang. Jeg synes ikke det
var lenge siden han selv kom til
verden. Som baby lignet han noe
aldeles utrolig på sin mormor, min
farmor. Nå, i en alder av 32 ligner
han mye mer på Matt Damon. Det
regner jeg med samboeren hans
er svært fornøyd med. Kjekk ung
mann, han har det etter meg.
Jeg tenker også på at min lille
gitarsamling har fått fire nye
tilskudd i år og nr fem kommer om
cirka én uke. Nå må jeg virkelig
utøve sterk disiplin og ikke kjøpe

flere på en god stund. At Guild
Starfire har kommet i en 12strengers versjon og at en
forretning i England har én av tre
prototyper på gitaren som ble
Courtney Love sin signaturmodell

Courtney med stilig gitar

til salgs får bare være. Det har til
og med ikke vært byttet strenger
på den siden Courtney hadde den!
Et ekte stykke musikkhistorie med
andre ord! Sukk.
Naturlig nok går tankene også til
dette bladets tema:

Sukk hjerte, men brist ikke
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veterankjøretøy. Noe jeg for tiden
ikke har. På Finn.no er det for
tiden to annonser som jeg finner
spesielt tiltalende: én som ble
veteran i år, en Toyota Supra
Turbo og én som
blir veteran til neste år, en Toyota
Century som i Norge kun finnes i
dette ene eksemplaret. Særdeles
attraktive biler begge to, men det
må nok bli med tanken.
Jeg har et toalett og et bad som
bortsett fra nye kraner og
dusjbatteri ikke har blitt fornyet
siden leiligheten sto ferdigstilt det
året Dexy’s Midnightrunners hadde
en stor hit med «Come on Eileen».
I tillegg har komfyren begynt å
gjøre en imitasjon av en gammel
Fiat på telehiv. Det vil si at det
ramler deler av den.
Kjøleskapet er like gammelt som
komfyren, så det nærmer seg nok
utskifting det også. Avtrekksviften
over nevnte komfyr sluttet å
fungere for lenge siden, så alt i alt
er det en del utbedringer i heimen
som bør – og må prioriteres.
Til sist tenker jeg på hvor stolt jeg
er over årets utgivelser av
«Gammel Aargang». Vi har virkelig
fått til et bra blad nå og jeg er
veldig takknemlig for at vi får flere
bidrag utenfra redaksjonskomiteen
enn noen gang før.
En fredelig jul og et spennende
nytt år ønskes dere alle.
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Redaktørens årsassosiasjoner
Redaktøren kan bekrefte: Han gav
den godeste Nordvik en utfordring.
Slik skal en utfordring møtes.
Redaktøren selv føler ikke veldig
behov for å bidra i samme
tematikk; redaktøren føler at han
har fått gitt uttrykk for de fleste av
de forvirrede tanker som råder i
hans hode i de fire hjørnene han
har fått lov til å breie seg i i årets
fire numre.
Litt skal dog sies: Han har brukt en
del tid på å jobbe i helhvitt, det har
gått greit, han har så definitivt
brukt en del tid som redaktør for
det herværende. Og han har brukt
noe tid på snekring og anna rart på
landstedet han er medeier i i
Ofotens land. Det er deilig å være
medeier i et sted hvor intet haster,
hvor alt er på stell, men hvor det
likevel aldri er problemer med å
finne på noe å holde på med.
Jeg har gjennom året blitt kjent
med folk jeg aldri trodde jeg skulle
bli kjent med. Det har vært en flott
opplevelse; takk til dere.
Helt til slutt vil jeg henge meg på
min redaksjonskollegas
avslutningsord om årgang sju av
magasinet. Den ville aldri blitt som
den har blitt uten Lasse som
kreativ, konstruktiv og inspirerende
samarbeidspartner. Og i tillegg: En
mann så ordholden og i stand til å
overholde deadlines skal man lete
lenge etter. Takk Lasse, for i år.

Aktiviteter i 2019

Tromsø Veteranvognklubb

Onsdag 02.01.19
Medlemsmøte

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.

Onsdag 06.02.19
Medlemsmøte
Medlemsmøtene arrangeres i
Nærmiljøhuset på Håpet, med
innkjøring fra Ørneveien mellom
Biltema og Kiwi og barnehagen
like bak. Møtene starter kl. 19.00.
Enkel servering.
Endringer i aktivitetsplanen vil
fortløpende bli meddelt
medlemmene via mail.

Fire blir seks
Styret i Tromsø Veteranvognklubb
har bestemt at magasinet skal gis
ut i seks årlige numre fra 2019.
Hittil har det blitt gitt ut i fire pr år.
Ny utgivelsesfrekvens blir i februar,
april, juni, august, oktober og
desember. Styret mener at man på
denne måten kan bringe mer
dagsaktuelt stoff i hvert nummer.
Gammel Aargang ønsker alle sine
lesere en velsignet og fredelig
julehøytid. Hiv for sikkerhets skyld i
dere en skvett med jevne mellomrom.

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
(2019). Ved innmelding bruker du
konto nummer 0530.44.34262

