
 
”veteranbil-løses”

John Samuelsen (sittende) og Fred 
Sagar eier ingen veterankjøretøy selv, 
men er like fullt “bakmennene” for 
Veteranbildagen på Tofte. 

veteranbilløp! 

  De
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Fred Sagar heter en kar på 
Tofte som fra barndommen 
kunne huske et veteranbil-

løp som var innom Hurum. Og 
han er såpass voksen at det må ha 
vært NVKs Rally Oslofjord han 
så. Tidlig på 2000-tallet kontaktet 
han Trygve Krogsæter i NVK 
med forespørsel om rallyet kunne 
gjenopplives og om løypa i så fall 
kunne legges innom Hurum. Men 
NVK var da fullt opptatt med å 
forberede sitt 50 års-jubileum og 
kunne ikke love at de ville få kapa-
sitet til noen slik gjenoppliving.

Men etter noen ytterligere års 
savn og tankespinn, ble Fred Sagar 
inspirert på et handelsstandsmøte 

til selv å forsøke å få til en veteran-
bildag på Tofte. Kameraten John 
Samuelsen tilbød seg å stå last 
og brast i prosjektet, enda ingen 
av dem eide noe veterankjøretøy. 
–Saken var  heller den at vi ville 
sette bygda vår på kartet, og at vi 
var overbevist om at å samle vete-
rankjøretøy ville være en ypperlig 
måte. For veteranbiler fenger alle, 
helt uavhengig av aldersgrupper og 
kjønn, fastslår Sagar. Som tilføyer 
at den iver og kunnskap folk legger 
i å arbeide med veterankjøretøy, 
fascinerer ham sterkt. 

Lykkeligvis bodde sentrale 
medlemmer av gammelbilklubber i 
nærheten, Bjørn Norstad fra Eight 

Amcars Club og Helge Guldberg 
fra Traction Norvége. Begge slut-
tet entusiastisk opp som frivillig 
mannskap og som innkastere 
gjennom sine respektive nettverk. 
Første samling ble utført i 2006, 
med stenging av hovedgata, ak-
kurat som på den mer etablerte 
Toftedagen. Også andre venner 
stilte frivillig opp som mannskap, 
og deltakerne ble tilbudt gratis 
grillmat ved sjøkanten. Forsøket 
var såpass vellykket at dagen ble 
gjentatt. År etter år. Med såpass 
voksende oppslutning fra et stadig 
videre geografisk område at grill-
plassen ble i trangeste laget. 

Da meldte Jens-Petter Blich-
feldt, innehaveren av den nærlig-
gende historiske Tronstad gård 
seg med tilbud om at dersom det 
kunne være en løsning at delta-
kerne heller samlet seg for å spise 
grillmat på gården etter utstillingen 
i gata, så var alle hjertelig velkom-
men. Og slik ble det. Låven på 
gården rommer dessuten Hurums 
museum for lokalhistorie, så det 
er litt av hvert å kikke på der også. 
Stedet kan dessuten brukes til alt 
fra kurs/konferanser til klubbtreff, 
for fasilitetene er tilrettelagt. Blant 
gårdens spesialtilbud inngår blant 
annet traktorløp for gjestene – se 
www.tronstadgaard.no! 

At veterankjøretøyklubber lager treff for egne medlemmer og eventuelt andre  
entusiaster, tas nærmest som en selvfølge. At noen som ikke har veterankjøretøy selv 

ivrer for det samme, tilhører sjeldenhetene. Men det gjør 
de i Tofte, ytterst på Hurum-halvøya.

Tekst og foto: Tor Ivar Volla

 
”veteranbil-løses”

Kontraster som Bentley Mark VI og Austin A 35 ga et snev av 
engelsk landsby i helnorske Tofte.

DAF-samleren Stian Skau fra Åmot (med cap) hadde tatt med seg 
flere i sin 1965 Daffodil for å nyte solskinnsdagen i hovedgata.

Stor tilstrømning til treffets “yankeehjørne” 
– men den tetteste klynga står foran Jan 

Paulsens Wartburg 311 Coupé.
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Nå i 2012 sammenfalt vete-
ranbildagen på Tofte både med 
Norgesløpet og Forsvarets flyshow 

over hovedstadens indre havn. 
Begge arrangementer bare 
noen få mil unna, men likevel 
møtte 127 kjøretøyer opp i 
Tofte. 100 av dem ble også 
med til Tronstad gård etterpå. 
Blant dem var et utall klubber 

representert: Horten & omegn 
Veteranvognklubb, Romerike Gam-
melbilklubb, Norsk Sportsvogn 
Klubb, Classic Honda Club, Vespa-
klubben, Norsk Jaguar Klubb, 
Larvik-Sandefjord Veteranvogn 
Klubb, og selvsagt EAC og TN 
som har vært med siden starten.

To Vauxhall-eiere hadde tatt tu-
ren helt fra Kongsvinger for å finne 
ut om dette med gratis grillmat 
var fleip eller faktum. De ble ikke 
skuffet. Arrangørene er derimot litt 
desillusjonerte over den manglende 
forståelsen for arrangementets 
verdi i deres egen kommune etter 
at en søknad om 5000 kroner til å 
mette deltakerne ble avslått. 

-Men de lar oss i hvert fall få 
sperre gata i de aktuelle timene. Og 
takket være tilskudd fra det lokale 
e-verket og en lokal entreprenør 
fikk vi likevel ordnet maten - uten 
at det gikk ut over våre private 
konti, forteller initiativtakeren, 
med antydning til lettet undertone. 
Og legger til at Horten-klubben har 
kvittert med å invitere arrangørene 

på besøk inkludert omvis-
ning på kjøretøymuseet i 
byen sin. 

Vi spør om arrange-
mentet også har generert 
meromsetning for forret-
ningsvirksomheten i gata 
på de aktuelle dagene.

-Det har vi faktisk 
ikke undersøkt, men jeg 
vil nå tro at særlig serve-
ringsstedene opplever økt 
trafikk. Hovedhensikten 
for oss som satte i gang 
dette er helt enkelt å 
vise fram bygda vår for 
tilreisende, avslutter den 
entusiastiske lokalpa-
trioten Fred Sagar som 
ber leserne ta en kikk 
på hjemmesiden www.
veteranbildagen.no 

Italiensk eksotika hørte også med. Majoriteten så mest på den åpne midtmotor-Ferrarien. Skjønnerne falt 

for den ekte tolveren ved siden av, en 365 GT4 2+2 produsert1972-76 i 525 eksemplarer. Færre la merke til 

noe enda mer sjeldent vis-a-vis: En 1980-talls De Tomaso Longchamp GTS.

Over: Det svært sjeldne og det fortsatt ganske kurante i herlig fellesskap: Frazer og Volvo PV. 

Over t.h:Denne karen reklamerte for et prosjekt som selger brukte nyttekjøretøy til u-land, og kjører i 
vinter sin Isuzu fra 80-tallet hele 6000 km til St. Louis i Vest-Afrika. Underveis skulle alle 30 deltakere, 
hovedsakelig fra Tyskland, samles ved Gibraltar. 

Under: I tillegg til å mette flere hundre ved koia inne på Tronrud Gård, stilte godseier Jens-Petter 
Blichfeldt opp i finstasen for å fortelle om stedets historie. Gården rommer også det stedlige lokal-
museet med skyss-samling inkludert. Traktorløp med Fordson utstyrt med veltebøyle er en av stedets 
gjestetilbud.
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