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Kjemperespo

for veteranbilforening
Rundt 30 biler og
motorsykler var på
plass da Harstad Motorhistoriske Klubb i
helga inviterte til veteran- & nostalgitreff.

gjennom tegneserier og tv-serier.
– Jeg er veldig glad i gamle biler. Det er terapi for sinnet. Willys
Jeep er enkel å skru og mekke på.
Du trenger ikke ingeniørutdanning for å reparere den. Bilen er
også fin å kjøre, forteller Fossbakk, som sammen med andre
entusiaster av militære kjøretøyer var invitert til treffet.

TORMOD I. KJELSETH
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å treffet kom det motorinteresserte fra Kvæfjord,
Narvik, Lødingen, Finnsnes, Bardufoss og Harstad. I tillegg til en båtmotor og en lastebil, var der en håndfull militære
kjøretøyer og rundt 25 andre veteranbiler og motorsykler. Det
gikk i merker som Volvo, Mercedes, Ford, Opel, alle av edel årgang.
Det var snakk om et nasjonalt
veterankjøretøytreff som varte
fra fredag til søndag. Deltakerne
hadde blant annet en stand i
Harstad, og en omvisningstur til
Adolfkanonen.

Meget godt fornøyd
Formann Asbjørn Selseth i Harstad Motorhistoriske Klubb, som
hadde lagt basen for treffet til i
Grusholla på Åsegarden, var fornøyd med oppmøtet.
– Ja. Det er helt topp. Når det
på vårt første treff kommer over
30 biler, så forteller det om et behov for ei slik forening i regionen.
Det vil si ei forening som tar vare
på gamle motorkjøretøyer, sier
Selseth.
Willys Jeep!
Per Even Fossbakk fra Harstad er
den lykkelige eier av en Willys
Jeep 1944-modell, som mange
har stiftet bekjentskap med

MEKKER: Ulf Hansen (t.v.) og Bjørn
Forselv fra Narvik mekker her på en
Volvo PV 444 D.

Fra ambulanse til camping
Torleif Arne How fra Lødingen
kom til treffet i en Dodge WC 54.
– Denne bilen har tidligere
vært en militær ambulansebil.
Nå bruker jeg den til campingbil
når jeg er på treff, sier How.
Vegard Erikstad fra Lødingen
kjørte sammen med Thorgrim
Hestvik til treffet. Den unge motorentusiasten stod og laget seg
mat på en gammel og tidsriktig
primus.
– Jeg lager reinskav, forteller
Vegard, som hjemme på Lødingen pusser opp en Landrover
1967-modell.
– Den skal jeg kjøre i når jeg
blir gammel nok.
– Er den til salgs?
– Nei, svarer den unge motorentusiasten kontant.
Ulf Hansen og Bjørn Forselv
fra Narvik kom i hver sin Volvo
PV.
De synes det er kjempemessig
at en ny klubb viser store muskler
og arrangerer treff første året.
– Vi synes det er fint å komme
til Harstad for å se på hva byen
har å by på. Vi har blant annet
fått oss en omvisning på Adolfkanonen. Den skulle blant annet
beskytte malmtransporten fra
Narvik, sier Ulf Hansen.
– Kommer aldri tilbake
I den ene hjørnet av treffplassen
hørtes en dunk-dunk-lyd.
– Jeg er her med en båtmotor,
en 59 Saab, som har stått i en 21
fot stor sjark. Motoren går på diesel. Den trenger forvarmer eller
elektrisk start, forteller Ole Magnus Nergård fra Borkenes, som
også hadde med seg en gammel
Mercedes lastebil.
– Jeg har flere båter og en masse andre ting hjemme som jeg
har tatt vare på. Jeg synes det er
viktig å ta vare på det gamle. For
når det forsvinner, så kommer
det aldri tilbake, sier Nergård.

KJØRER OPEL: – Det var artig at det kom så mange hit på treffet, sier Hans Arne Stordahl fra Harstad, som kjører en
Opel Olympic..
Foto: Tormod I. Kjelseth

AMBULANSE:
– Nå bruker
jeg min Dodge WC 54
som campingbil, sier
Torleif Arne
How fra Lødingen.

STORTRIVDES I WILLYS JEEP: – Nå
sitter vi i en Willys Jeep 1944-modell. Det er kjempemessig med slike
treff, stråler Thorgrim Hestvik (t.v.)
fra Lødingen og Per Even Fossbakk
fra Harstad.
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HALVE STABEN av Relacom AS sin arbeidsstokk i Narvik
er ute i streik. Ettersom det er de som har oppdraget med
å reparere feil også på kabelTV-nettet, kan VM-fotballen
være truet, skriver Fremover.

KAUTOKEINO SAMEFORENING ber Finnmarkseiendommen innføre restriksjoner mot jegere utenfra fylket. Foreningen liker ikke at jegere fra hele landet kan jakte fritt i
Finnmark.
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DERSOM NORDLAND fylkeskommune, Narvik kommune, Musikk i Nordland,
Høgskolen i Narvik, og Vinterfestuka. får det som de vil, blir Narvik arena for
en årlig, internasjonal musikk- og fredsfestival fra høsten 2007, skriver
Fremover.

Ambulansestasjon
til 17,2 mill. kr

ons

-Vi skal bygge ny ambulansestasjon til 17,2 milloner kroner på Sjøvegan, sier ordfører Ivar B.
Prestbakmo.
KJELL SOLBAKKEN

Byggingen skjer etter forespørsel fra Hålogaland Helseforetak,
som allerede har signalisert at
de går inn med en 20-årig leieavtale. Finansieringa er i orden
og tomtespørsmålet allerede
løst.
-Ambulansestasjonen
skal
bygges i tilknytning til det eksisterende helsesenteret på Sjøvegan. Det blir et bygg på rundt
700 kvadratmeter og vi bruker
deler av parkeringsplassen foran helsesenteret til nybygget,
forteller ordfører Ivar B. Prestbakmo.
Etter planen skal den nye
ambulansestasjonen for de to
kommunene Salangen og Lavangen være innflyttingsklar
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allerede til
årsskiftet.
-Men
holder tidsplanen,
Prestbakmo?
-Ja,
vi
satser på å
klare det.
Men da må BYGGER: Ordfører
vi komme Ivar B. Prestbakmo
igang med vil bygge ny ambuutbygginga lansestasjon til 17,2
ganske fort. millioner på SjøveDen
nye gan. Arkivfoto: Kjell
ambulan- Solbakken
sestasjonen
skal inneholde tre garasjer pluss
lokaler for administrasjon, sier
ordføreren.
Saken skal forøvrig behandles i kommunestyret i Salangen
23.juni og deretter starter byggearbeidet for fullt.

kso@ht.no - 911 51444

Samarbeidsprosjektet
«partnerskap for folkehelse» blir videreført i
Gratangen ut neste år.
KJELL SOLBAKKEN

SUNBEAM FRA 1930: – Jeg kjørte min Sunbeam fra Bardufoss til Harstad.
Den er fin å kjøre, sier Sigsten Nordgård fra Bardufoss.

BÅTMOTOR: – Jeg er her med en
båtmotor, en 59 Saab, som har stått
i en 21 fot stor sjark, sier Ole Magnus Nergård fra Borkenes.

fakta

Harstad MotorHistoriske
Klubb ble stiftet i april 2005,
og er en klubb for alle med
interesse i og for motorhistorikk. Formålet er å skape et
miljø for å ta vare på motorhistorien i regionen.

Det er politisk enighet om at
prosjektet som Gratangen har
vært med på sammen med nabokommunene Lavangen og
Salangen er viktig å satse på.
Dette er også et ledd i Fysaksamarbeidet. Lavangen har
allerede sagt at de vil videreføre

prosjektet ut 2007 såfremt Gratangen og Salangen blir med.
Og det er dette som nå skjer. Salangen har gitt muntlige signaler om videreføring og i Gratangen er det enighet om det
samme til tross for at kostnadene løper opp i 75.000 kroner. I
tillegg til at hver av kommunene
betaler egenandeler bidrar også
Troms fylkeskommune med årlige tilskudd til samarbeidsprosjektet.
kso@ht.no - 911 51444
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Viderefører prosjekt
i Gratangen
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TIDSRIKTIG UTSTYR: – Jeg lager reinskav, sier motorentusiast Vegard Erikstad, som hjemme i Lødingen pusser opp en Landrover.

