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Så var det igjen på tide å sende ut noen ord fra klubbens ledelse til den 
som måtte ha tid til å lese litt mellom alt arbeide som sikkert pågår i 
garasjen ☺☺☺☺. I skrivende stund uler nordvesten ute og snøfokket lager 
hvite vinduer. Men la dere ikke lure: Dere vet utmerket at det bare skjer 
fordi vi skal skyve langt foran oss det som vi vet må gjøres på doningen 
før kjøresesongen. Det kommer til å skje igjen: Plutselig er det vårsol og 
kjøreføre, og vi som ikke var helt klar ennå…  

 
Vi har kjøpt oss løftebukk! 
 

Lenge har vi drømt om en løftebukk i klubben vår. Nå har vi endelig funnet en 4-søyler med 
traversløfter til en fornuftig pris. Den skal om ikke lenge flyttes fra tidligere Sentrum Bilservise til 
lokalet vårt i Smia. Når denne er på plass vil alle medlemmer kunne bruke den i forbindelse med 
veteranbilen eller bruksbilen. Nærmere info kommer når den er klar til bruk.   

 
 
Nå er også GMC stigebilen flyttet ned i Smia 
 

Endelig har også stigebilen fått sin plass i Smia. Den ble klargjort og slepet ned dit for noen dager 
siden. Mange timers arbeid står bak og noen timers arbeid står fortsatt foran. Kanskje kan den atter 
få pryde bybildet til kommende 17. mai….. ☺  

 
 
Stort Nord-Norsk veterankjøretøytreff i Kulturminneåret 2009 
 

Nå er det bestemt at vårt felles Nord-Norske treff for 2009 blir å gå av stabelen i Gratangen den  
7. – 9. august! Det hele er et samarbeidsprosjekt mellom Narvik Automobilselskap, Harstad 
Motorhistoriske Klubb og Gammehorken Veterankjøretøyklubb. Arrangementet vil være en del av 
Kulturminneåret 2009 som ha som tema ”hverdagslivets kulturminner”. Vi vil trekke inn andre 
samarbeidspartnere som Gratangen Kystlag, Sør-Troms Museum m.m. Mer info om denne storstilte 
satsningen kommer etter hvert.  

 
 
Terminlisten for perioden ut januar: 
 

Torsdag 28.  nov kl. 18.00 Klargjøring i Smia for montering av løftebukk    
Torsdag   4.  des   Frist for påmelding julebord     
Torsdag 12.  des kl. 19.14  Julebord i Smia        
Torsdag   8.  jan kl. 19.14  Styremøte NAS, Smia      
Torsdag 22.  jan kl. 19.14  Medlemsmøte NAS (nærmere info senere)   



 

 
 
Til slutt:   Visste du at: 
  

• Den gamle Austin Maxi’en som tilhørte Peder M. Solback’s bilforretning gis bort av Nicolai 
Øien. Bilen har gått 25.000 km og ser egentlig veldig bra ut bortsett fra lakken. Se bilde. 

 

• Den store Atlas Copco kompressoren vi brukte på Clay Filler er nå til salgs. Om du vet om 
noen som trenger en stoooor en med tank er det bare å melde dette til styret. 

 

• Knut Cronblad har gjort en kjempejobb med å overhale toppen til GMC stigebilen. Flott jobba! 
 

• Arne Sletten er i full gang med motoroverhaling av sin Ford fra 1971. Det hele skjer i Smia. 
 

• Etter å ha prøvd med diesel og rustløser, kjetting og taljer, bannskap og bønn….  Stein Magne 
får absolutt ikke av toppen på sitt stabeis av en Willys Jeep. Det neste er vel å skru bilen fast i 
jernbanen og prøve med Sea King…..   

 

• Roger E kommer i uke 47 å legge ut en film ut på hjemmesiden til klubben fra slepingen av 
stigebilen ned til Smia 

 

• Om du er interessert i de gamle fergene som har gått i Narvik og distriktet vårt, og hvilken 
skjebne disse har fått, kan du se på følgende side: http://www.fjordfaehren.de/no/fjord.htm  
Her finner du gamle travere som MF Rombakfjord,   MF Virak, MF Oscarsborg, MF Solfrid og 
flere. Gå på ”skipsregister”, bokstavene viser til fartøynavn. Lykke til! Morsomt!   

 
 
 

   
 
Noen bilder til slutt: 
 
1. Austin Maxi, demobil hos Peder M. Solback’s bilforretning. Gikk bare på prøvenummer. 
2. Ferga MF Røtinn på speilblank fjord full av busser, biler og folk 
3. Stigebilen på plass i Smia 

 
 

Ulf R. Hanssen 

Leder NAS 
Tlf: 478 NARVIK   


