
Bremen nok en gang 

Da var årets Brementur gjennomført. Igjen sitter man med mange gode minner og ennå rikere på 

motorhistoriske opplevelser opplevd sammen med motorhistoriske venner. 

Jeg har ved flere anledninger spurt meg selv ”hva er det med Bremen og hvorfor vil jeg så gjerne 

tilbake igjen år etter år”?  Til dette spørsmålet må jeg vel medgi at jeg ikke helt har landet. Jeg tenker 

det er sammensatt av flere forhold. Et er for sikkert de gode kombinasjonene av medlemmer som 

har deltatt og gitt av seg selv gjennom sosialt arbeid samt tatt ansvar som medlem i Salten 

motorhistoriske forening og gjort klubben levende gjennom å bidra. 

For meg er det ekstra spesielt. Jeg har deltatt på samtlige reiser og gjennom dette blitt kjent med 

mange flotte mennesker. Jeg har tidligere i et innlegg beskrevet hvor høyt jeg respekterer 

enkeltmedlemmets formidable kunnskap om denne enormt vide hobby. Men allikevel er det noen 

som synes tydeligere. Når man vandrer gjennom endeløse rekker med bilmerker og modeller og kan 

oppleve at der finnes kunnskap om den enkelte komponenten ned til et detaljert nivå, da tenker jeg 

at dette skulle man kunne doktorert i. Da ville klubben innehatt flere doktorer. 

Jeg tillater meg å sortere mennesker og opplevelser slik at det ene ikke påvirker det andre. For meg 

er det nemlig slik at opplevelsen er det sammen uavhengig av menneskene som reiser i gruppen. For 

meg er det ennå et eksempel på de gode kvalitetene som finnes i mennesker som er reelt interessert 

i motorhistorisk bevaring. De skaper gode stemninger gjennom et raskt retorisk sceneri med gode 

poeng og historier. Aldri noe ufordelaktig om andre medlemmer, sunne holdninger til fellesskapet, 

og rett og slett koselig å ferdes sammen med. 

 

 

 

 

 

 

 

Men tilbake til Bremen. Denne årets tur var helt fantastisk. Flere forhold påvirket til denne 

konklusjonen. En god ting var at utstillingen var omorganisert og gjort mer luftig. Avstanden mellom 

utstillingsobjektene var økt slik at man kunne komme nærmere innpå for å studere detaljer. Det var 

ryddet i mottakspartiet gjennom å flytte skrotnissene til en ekstra hall i tilkobling til hall syv. Nytt av 

året var også at andre etg. ved inngangspartiet var benyttet til selve utstillingen. Her var det plassert 

et sykkelverksted samt flere eksemplarer av forskjellige sykler og disses funksjoner. Antall 

bevertningsplasser i utstillingen var økt slik at man kunne unngå disse enorme køene i kafé 

Borgward. Men i tradisjons tro ble det kapret bord i kafeen til hver pause. I samlingene ble det 

muntert diskutert de siste opplevelser samt fangster som var innbrakt til egne eller andres 

prosjekter. Nye deltakere bidro til nye historier om biler, turer, opplevelser i gammel og moderne tid. 

 



 

 

 

 

 

 

Borgward Cafe 

Under en vandring kom jeg til en bilfasong jeg aldri hadde sett før. En Bitter. Jeg opplevde bilen helt 

fantastisk og kunne virkelig ikke kjenne den igjen. Den virket enormt stor og kantete. Spartansk 

interiør, men skinn og virkelig påkostet materialvalg. Jeg åpnet en samtale med personen ved siden 

av og han kunne fortelle følgende. Produsert på deler fra Opel Diplomat av Erich Bitter, produsert fra 

1973 til 1989, ca 400 derav 100 igjen, ca 300 hk Chevrolet v-8, men det interessante var at denne 

unge mannen hadde etablert et firma hvor han hadde skapt en metodikk hvor flere mennesker 

kjøpte seg inn i en bil og kunne bruke denne ved å reservere seg på kalenderen. Hans filosofi var et 

flere kunne få glede seg over disse gamle kjøretøyene ved å dele kostnadene.  

Et annet spennende øyeblikk var å prate med grunnleggeren av Your Move. Dette er et frittstående 

prosjekt av en skikkelig entusiast for gamle biler. Han kjemper mot det tyske byråkratiet for å skape 

forståelse for viktigheten av å bevare gamle kunnskaper og ferdigheter innenfor bil reparasjoner. 

Tror ikke dette blir en luksusbedrift, men igjen så er det slik at det som er virkelig viktig ikke 

verdsettes deretter. (www.yourmove-akademie.de)-denne for de som kan tysk ;-) 

Det sosiale utspilte seg etter gammelt godt mønster. Fredag middag og noen enkle pils. Alles klar til 

innsats lørdag morgen. Full rulle i messe og garasje. Ut og spise middag på restaurant og litt øl, 

deretter Hendrix for så hjem. Søndag tidlig opp og messe hele dagen, på kvelden boikottet vi 

restaurant Radhauskeller etter flere mislykkede forsøk. Vi ble anbefalt et etablissement i gamlebyen 

hvor vi kunne nyte omgivelsene, god mat, og skikkelig servering – «Becks in Snoor». Dette ble et 

vellykket valg. 

 

 

 

 

 

 

 

På denne reisen var det tre skårunger. De gjorde en solid jobb og ble meget godt akseptert. De bidro 

alle til å skape en uforglemmelig reise. En ny setning for meg ble ” en hamburger og to Cognac”. Litt 

 

  

http://www.yourmove-akademie.de/


vanskelig å forstå for kelneren klokken 11:00 på en formiddag. Men egentlig ganske smart skulle 

det vise seg. 

Personlig ble det ingen stor gevinster, litt verktøy samt noe småtterier til garasjen. Største gevinst var 

en modell av en rød Porsche 928. Denne har jeg sett flere ganger men aldri slått til på. Nå tror jeg det 

bare var en igjen, min. 

Å glede seg til selve reisen er kanskje det beste, men å se tilbake er også bra. Jeg vil med dette få 

takke den enkelte især for at det for meg ble en slik flott reise. Det hadde ikke vært mulig uten dere. 

Jeg har for lang tid nå fått opplevelser og minner jeg kan eie og dele. Historiene kommer sikkert fram 

i Laisvall som jeg tror er neste reise. 

På gjensyn  

Hilsen Bjarne S 


