
Byjubileet for Bodø 2016 

Salten Motorhistoriske forening fikk høsten 2013 forespørsel om et kjøreoppdrag mid januar 2014 

for byjubileumskomiteen 2016. Dette ble en munter samtale mellom to ledere for hver sitt 

interesseområde. Jeg forsøkte høflig å forklare at dette var noe optimistisk med tanke på overivrige 

veisaltere, negative termometre og sommerdekk. Men prosjektlederen ville ikke helt gi etter for min 

meget presise argumentasjon. Etter en stund besluttet jeg å benytte en høflig avslutning og ba han ta 

kontakt når det nærmet seg. Mid januar ringte det igjen og en litt lattermild stemme lurte på om jeg 

hadde sett snøen eller veisalterne i det siste. Vel jeg måtte medgi at dette var for godt til å være sant. 

Han hadde alle ess og jeg måtte straks begynne og innfri. Telefoner ble iverksatt og ringingen ble 

foretatt etter prinsippet "hvem kan tenkes å ville delta på dette". Fire biler var det jeg trengte. 

John/ja, Morten/ja, Odd Even/ja, Harry/ja, dette bekrefter det jeg alltid har hevdet med tanke på den 

dugnadsviljen som klubben innehar. Fire telefoner og fire ja. 

Dagen anløp og temperaturen var 13 blå. Bilene var velvillige og ansvarsfulle, de hadde alle på lave 

turtall rullet ned til rådhuset hvor det ansvarsfulle oppdraget med å frakte komiteen gjennom byen 

skulle starte. De bilene som hadde varmapparat (Morten, John, og Harry) kunne med fordel la 

motorene gå litt på tomgang slik at temperaturen steg i kupeen. Sistemann måtte tenke lynkjappt. 

Han skjønte raskt at damene i sine flotte kåper trengte stor plass og åpnet derfor alle fire dørene på 

vidt gap for å demonstrere hvilken enorm adkomst han kunne stille med. Disse 50 talls dørene virket 

jo som hele fjellformasjoner sammenlignet med fransk dørdesign fra slutten på 70 tallet, eller tysk 

dørdesign fra 60 tallet. Disse ble kun åpnet en og en samt ikke åpnet helt for å unngå varmetap i 

kupeen. Amerikaneren ga egentlig bæng i om dørene var åpne eller ikke. Eneste forskjellen var at det 

ble litt varmere utenfor bilen om de ble stående åpne. 

Med komiteen om bord startet en langsom og rolig ferd gjennom Bodøs gater. Følgebilen (meg selv) 

fulgte anonymt etter kortesjen. Inni bilene kunne jeg bivåne lykkelige mennesker som ivrig snakket 

sammen om historier og opplevelser de hadde til disse bilene og tiden de hadde virket i. Det var et 

magisk syn. Mørkt, iskaldt og fullmåne. 

Vel framme på Nyholmen skanse ble gjestene losjert ut av bilene, alle fornøyde med turen og alle 

ivrige i sine historier. Selv var jeg spent på hvordan selskapsstemmingen var på 50 tallet uten tilført 

varme. Noe overrasket ble jeg da det steg ut fire personer, og ingen hadde rød nese, også dette gikk 

bare fint. 

Vi fikk en flott takk for hjelpen på stedet og etter hvert oversendt bilde som var innkjøpt fra 

fotografen som dekket arrangementet. Dette bilde ønsker jeg at klubben kan forstørre og henge opp 

i klubblokalene sine. 

Byjubileet 2016 er en feiring av Bodøs 200 års dag. Dette er et arrangement som vil kreve 

dugnadsinnsats fra alle Bodøs aktører, både næringsliv og frivillige. Jeg tenker også at SMF må stille 

seg villig til å delta på forskjellige arrangementer enten som klubb eller som bidragsyter med biler, 

motorsykler, stasjonærmotorer og andre ting. Kanskje kan dette dugnadsarbeidet også kombineres 

med egne arrangementer som torget, bilutstilling eller andre ting vi kan komme til å finne på. SMF 

må også benytte denne muligheten til å tenke på hvordan kan vi fremme den motorhistorie som har 

funnet sted i byen vår. Kan vi tilby noe i denne anledning? Tenk dere om vi kunne stilt ut samtlige 



biler i klubben på en dag. Det ville vært helt ufattelig bra. Absolutt alle. Tenk dere det synet og det 

sceneriet. Jeg håper vi kan bidra i dette arbeidet. 

Jeg vil med dette ønske byjubileumskomiteen 2016 alt vel med det videre arbeidet. Skulle det være 

noe er det bare å ringe. 
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