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Sammendrag 
Interessen for amerikansk bil (amcars) i Norge er utbredt, og det finnes i dag over 110 amcar-

klubber spredt over hele landet. Amcar-miljøet begynte å vokse frem blant bilinteressert 

ungdom på sekstitallet, først i Oslo og Trondheim. I 1972 ble den første klubben for 

amerikansk bil opprettet, og i løpet av syttitallet vokste miljøet til å bestå av rundt 30 klubber 

og tusenvis av amcar-entusiaster på landsbasis. På slutten av sekstitallet og begynnelsen av 

syttitallet var kritikken mot USA og det amerikanske på sitt sterkeste. Det glansbildet som de 

fleste hadde hatt av USA i etterkrigstiden begynte for alvor å blekne. Attentater, raseopptøyer, 

studentopprør og Vietnamkrigen var for mange bevis for den økende mistanken de hadde hatt 

om at USA var på vei i en fryktelig gal retning. Samfunnet var også preget av 

bensinrasjonering og et økende fokus på miljøvern, og i lys av dette fikk ungdommene og 

deres amerikanske biler et dårlig rykte og mange kritiske blikk.  

 

Til tross for dette fortsatte amcar-miljøet i Norge å vokse, og entusiastene begynte å arbeide 

for at den negative holdningen til amerikansk bil blant store deler av allmennheten skulle 

endre seg. Gjennom strenge regler og krav til sine medlemmer ønsket de å vise at de tok 

interessen sin seriøst. Amcar-entusiastene ble ofte stemplet som «raggare» og forbundet med 

trøbbel og bråk. På midten av syttitallet ble American Car Club of Norway stiftet, en 

landsdekkende klubb som skulle samle entusiastene under én fane. Etter dette begynte de å 

arbeide for at myndighetene skulle legge til rette for amerikanske biler i Norge – entusiasmen 

gikk fra «hobby til lobby». Med slagordet «Kjør stort – kjør trygt – kjør amerikansk» ønsket 

de å endre hva de mente var et urettferdig og misforstått forhold til amerikanske biler.  

 

Selv om amcar-miljøet paradoksalt vokste frem nettopp på den tiden da antiamerikanismen i 

Norge var på sitt høyeste, var det kanskje nettopp det som var årsaken. I møte med denne 

kritikken følte entusiastene at de måtte engasjere og organisere seg for å forsvare interessen 

sin. De fleste syntes egentlig bare de amerikanske bilene var flotte utseendemessig og 

uslåelige kvalitetsmessig, og tok ikke til seg den kritikken de ofte fikk for å bruke for mye 

bensin eller være knyttet til dårlige miljøer. Entusiastene lot heller ikke den økende negative 

USA-forståelsen og kritikken av mer eller mindre alt som var amerikansk, påvirke interessen 

sin. Det var ikke en fascinasjon for USA de hadde, fascinasjonen var for Amerika. Et mytisk 

Amerika de hadde fått kjennskap til gjennom film og reklame, og som ikke kunne 

sammenlignes med det bildet av USA som store deler av befolkningen satt med.  
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Forord 
Med denne masteroppgaven er fem år på Lektorprogrammet over, og jeg ser fram til å bruke 

alt jeg har lært i mitt fremtidige yrke som lektor. Først og fremst til jeg takke pappa, for 

inspirasjon, kunnskap og entusiasme. Takk til mamma for grundig gjennomlesning og hjelp 

underveis. Ikke minst, takk til min veileder Klaus Nathaus for gode innspill og konstruktive 

tilbakemeldinger. Jeg vil også takke de jeg har hatt kontakt med fra American Street Cars 

Askim for at de har stilt opp på intervju og bidratt med kilder fra klubbens historie. Til slutt 

en stor takk til alle mine flotte medstudenter på Lektorprogrammet som har bidratt med latter 

og samhold gjennom en til tider krevende masterperiode.  

 

Julie Dramstad Haugerud  

Oslo, 05.05.2017  
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Innledning 
 
Norge har alltid hatt et spesielt forhold til USA og det amerikanske. Lenge før oppdagelsen av 

Amerika drømte eventyrlystne nordmenn om en lettere hverdag og et bedre liv. Den 

amerikanske drømmen har lokket mange over Atlanteren, både den gang og i dag. Det 

amerikanske har i lang tid fascinert nordmenn, kanskje spesielt etter den andre verdenskrig da 

USA for alvor inntok en rolle med stor påvirkningskraft. Amerikanske symbol har siden blitt 

brukt aktivt i markedsføring over hele landet. Denne fascinasjonen for amerikansk kultur har 

vist seg på flere måter i det norske samfunnet. Et synlig tegn på dette er det økende antallet av 

«dollarglis» på norske veier i sommerhalvåret.  

 

Selv har jeg vokst opp i baksetet på en 1957 Chevrolet Bel Air, i en familie der mange har 

hatt interesse for amerikanske biler. Jeg vil på ingen måte kalle meg selv en amcar-entusiast, 

men for noen år siden endte jeg opp med å kjøpe meg egen amerikansk bil, en 1986 Pontiac 

Firebird. Det er ingen tvil om at det finnes mer «studentvennlige» biler å få tak i, og det har 

etter et par episoder tidvis fristet å kvitte seg med den (å kjøre gamle biler krever en del 

tålmodighet og overbærenhet). Etter dette begynte jeg å tenke over hvorfor så mange her til 

lands velger å kjøre nettopp slike biler, og hva som ligger bak denne fascinasjonen mange 

nordmenn har for Amerika. Da jeg skulle velge tema for masteroppgaven falt valget på den 

norske amcar-bevegelsen, et tema det er skrevet svært lite om, men som jeg synes er såpass 

unikt (det finnes få amcar-miljøer utenfor Skandinavia) og interessant at det fortjente litt 

fokus.  

 

Interessen for amerikanske biler, amcars, og miljøet rundt dette er utbredt i Norge. Det finnes 

over 110 klubber for dem med interesse for amerikansk bil spredt fra nord til sør i landet. 

Fascinasjonen for slike biler vokste for alvor frem på slutten av sekstitallet, hovedsakelig 

blant den bilinteresserte ungdommen. Paradoksalt var det nettopp på denne tiden et økende 

negativt syn på USA og det amerikanske. Attentatene på Kennedy-brødrene og Martin Luther 

King, raseopptøyer, studentopprør og Vietnamkrigen hadde svertet det positive bildet av USA 

som hadde dominert siden femtitallet. På begynnelsen av syttitallet nådde antiamerikanismen 

nye høyder, og samtidig opplevde amcar-miljøet et vendepunkt da de første amcar-klubbene i 

landet ble stiftet. I en tid som var preget av økte fokus på miljøvern, kjøreforbud og 

bensinrasjonering, ble det å kjøre amerikansk bil sett på med svært kritiske øyne. På midten 
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av syttitallet gikk amcar-entusiastene i Norge sammen og stiftet en landsdekkende klubb. Med 

slagordet «Kjør stort – kjør trygt – kjør amerikansk» ønsket de å fremme interessen for 

amerikansk bil og endre store deler av allmennhetens oppfatning av amcar-miljøet. 

 

Denne oppgaven skal undersøke hvorfor amcar-bevegelsen oppstod akkurat på begynnelsen 

av syttitallet, nettopp da kritikken mot USA og mer eller mindre alt som var amerikansk, var 

så sterk. Jeg vil bruke amcar-klubben i Askim i Indre Østfold som et eksempel på hvordan 

interessen for amerikanske biler og miljøet rundt, utviklet seg og hvordan de organiserte seg. 

Klubben i Askim var en av de første klubbene i Norge, og vil gi et innblikk i hvordan det var 

å være amcar-entusiast på slutten av sekstitallet og på syttitallet. Medlemmene i denne 

klubben var noen av de første amcar-entusiastene i landet som organiserte seg og som deltok i 

dette vendepunktet i amcar-kulturen.  

 

Oppgaven vil begrenses til perioden fra 1945 til 1979. Årsaken til at oppgaven først tar for 

seg etterkrigstiden og 1950-tallet er fordi amcar-entusiasmen som vokste fram på sekstitallet 

hadde sin bakgrunn i den kulturelle amerikaniseringen som begynte i denne perioden. 

Oppgaven strekker seg til slutten på syttitallet da amcar-bevegelsen hadde fått den formen for 

organisering som karakteriserer den den dag i dag. Oppgaven vil ta for seg amcar-bevegelsens 

utvikling i Norge, men vil fokusere på miljøet og klubben som fantes i Indre Østfold.  

 
Historiografisk debatt 

Etter andre verdenskrig ble interessen for ungdom styrket innenfor amerikansk akademia. 

Etterkrigstidens «babyboom» førte til en sterk økning i USAs tenåringsgenerasjon, samtidig 

som en utvidelse av utdanningssystemet forsterket ungdommen som en markant 

generasjonsgruppe. Kanskje viktigere var økningen i unge menneskers disponible inntekt, og 

selv om det økende forbruket førte til en økning i levestandarden, var det de unges kjøpekraft 

som ble spesielt styrket i denne perioden. Som en konsekvens av alt dette ble det et fellestrekk 

ved både populær diskurs og i akademisk analyse, å oppfatte de unge som en generasjon med 

en egen distinkt kultur.1 I «Subcultures, Popular Music and Social Change» henviser Bill 

Osgerby til Joe Austin og Michael Willard, der de forklarer hvorfor studier av 

ungdomskulturer er viktig: «...public debates surrounding «youth» are an important forum 

                                                
1 Osgerby, Bill, «Subcultures, Popular Music and Social Change: Theories, Issues and Debates» i Subcultures, 
Popular Music and Social Change, redigert av The Subcultures Network (Newcastle upon Tyne: Cambridge 
Scholars Publishing, 2014), s. 3.  
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where new understandings about the past, present, and future of public life are encoded, 

articulated and contested, so that «youth» functions as a metaphor for perceived social change 

and its projected consequences».2 

 

Litteratur om ungdomskulturen etter 1945, fokuserer hovedsakelig på protest og 

generasjonskonflikter. Samtidige observatører på 1950-tallet så på den voksende 

ungdomskulturen som en manifestasjon av opprør. Historikere som Arthur Marwick, Axel 

Schildt og Detlef Siegfried, samt de innflytelsesrike kulturstudiene til Stuart Hall og Tony 

Jefferson, fokuserer på generasjonskonfliktene og de sosiale konfliktene, men i kontrast til 

deres samtidige ser de på ungdommenes handlinger som legitime, om ikke positive.3 For 

Marwick, Schildt og Siegfried var det en kontinuitet fra ungdomskulturen på femtitallet til 

studentopprøret på sekstitallet og det alternative miljøet på syttitallet. Dette er litteratur som 

tar for seg Europa, Storbritannia og Vesten, men det er kanskje rimelig å si at i forhold til 

store europeiske land som Storbritannia, Frankrike og Tyskland er det mindre forskning på 

ungdomskulturer i Norge. Det jeg fant bekrefter derimot dette fokuset på 

generasjonskonflikter og ungdomsprotest.4  

 

Amcar-bevegelsen er et fenomen som har sin opprinnelse i en felles ungdomskultur fra 1950-

tallet. Den fulgte en annen vei enn motkulturen og var ikke i seg selv opposisjonell. Ungdom i 

perioden fra 1950-tallet til 1970-tallet har blitt studert av historikere, men fokuset har vært på 

tenåringer og unge voksne som gjorde opprør og protesterte. Det er en tendens til å erklære 

opprørerne og demonstrantene som representanter for hele «babyboom»-generasjonen, med 

det resultat at spenninger i ungdomskulturen i etterkrigstidens tiår har blitt oversett og 

generasjonskonflikter har blitt overvurdert. Amcar-entusiaster er et eksempel på ungdom som 

ikke var interessert i politisk protest. De fulgte en annen vei enn de av deres jevnaldrende som 

flyttet inn til byene, begynte på universiteter og høyskoler og sympatiserte med den såkalte 

motkulturen. 

                                                
2 Ibid., s. 5.   
3 Marwick, Arthur, The sixties: cultural revolution in Britain, France, Italy, and the United States, c. 1958-
c.1974 (Oxford: Oxford University Press, 1998); Siegfried, Detlef og Schildt, Axel, Between Marx and Coca-
Cola: youth cultures in changing European societies, 1960-1980 (New York: Berghahn Books, 2006); Hall, 
Stuart og Jefferson, Tony, Resistance through rituals: youth subcultures in post-war Britain (London: 
Routledge, 1993).  
4 Ustvedt, Yngvar, Det skjedde i Norge. 3: Overflod og opprør: 1961-72 (Oslo: Gyldendal, 1981); Furre, Berge, 
Norsk historie 1905-1990: vårt hundreår (Oslo: Samlaget, 1992); Bjurström, Erling, Generasjonsopprøret: 
ungdomskulturer, ungdomsbevegelser og tenåringsmarked fra 50- til 80-årene (Oslo: Universitetsforlaget, 
1982); Olstad, Finn, Den lange oppturen. Norsk historie 1945 – 2015 (Oslo: Dreyers forlag, 2017).  
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Denne oppgaven er også tilknyttet den historiografiske debatten om kulturell amerikanisering. 

I denne litteraturen, som ofte er knyttet sammen med ungdomskultur, er det i stor grad fokus 

på oppbrudd og store forandringer. Det er lite informasjon om hvordan amerikansk kultur 

spilte en rolle i livet til vanlige mennesker. Litteraturen behandler ikke de entusiastene med 

interesse for amerikanske biler, til tross for at de er viktige aktører innen 

amerikaniseringsprosessen.5 

 

Det finnes som sagt lite forskning på amcar-miljøet og den ungdomsgruppen som begynte å 

interessere seg for amerikanske biler i etterkrigstiden. Avhandlingen til Gunnar Lamvik, Et 

eventyr på hjul: Et antropologisk blikk på amcar-kulturen, har vært til noe hjelp. Boken gir et 

innblikk i miljøet i American Car Club of Trondheim, men det er en mer generell beskrivelse 

av amcar-miljøet i nyere tid. Arnstein Landsem, ny redaktør i Amcar Magazine fra 2018, har 

skrevet boken AMCAR som omhandler amcar-bevegelsens fremvekst i Norge. Den er derimot 

ganske kortfattet og er ikke knyttet til den historiografiske debatten om ungdom og 

amerikanisering. Likevel har jeg brukt den som en kilde til kunnskap jeg ellers hadde vært 

foruten.  

 

Denne oppgaven studerer hvordan amcar-kulturen ble etablert i Norge og hvordan unge 

engasjerte seg med biler for å bygge et miljø og finne vei inn i voksenlivet og samfunnet. 

I løpet av denne oppgaven vil jeg se på om, og i tilfelle hvordan, amcar-entusiastene reagerte 

på generelle trender i ungdomskulturen, hovedsakelig den voksende kritikken av alt som var 

amerikansk som fantes blant mange av de som var tilknyttet motkulturen. På denne måten 

omhandler oppgaven ungdomskulturens påståtte enhet og generasjonskonflikt.  

 

Metode og kilder  
I denne oppgaven har intervjuer vært en viktig kilde ettersom de har gitt meg kunnskap som 

jeg ikke har hatt mulighet til å finne andre steder. Ved bruk av muntlige kilder må man som 

ved bruk av andre kilder være kildekritisk og ta visse forhåndsregler. Muntlige kilder er 

personlige kilder – minner og folks erindringer om egne opplevelser. Gjennom intervjuer kan 

                                                
5 Bryn, Steinar, Norske Amerika-bilete: Om amerikanisering av norsk kultur (Oslo: Samlaget, 1992); Campbell, 
Neil, Davies, Jude og McKay, George, Issues in Americanisation and culture (Edinburgh: Edinburgh University 
Press, 2004); Kroes, Rob, If you’ve seen one, you’ve seen the mall: Europeans and American mass culture 
(Urbana: University of Illinois Press, 1996); Grazia, Victoria De, Irresistible empire : America's advance 
through twentieth-century Europe (Cambridge, Mass: Belknap Press of Harvard University Press, 2005); Ritzer, 
George, McDonaldization of Society (Thousand Oaks: SAGE Publications Inc, 2014).  
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man spore opp skriftlige kilder som kan styrke historien til intervjuobjektene. Man kan også 

utfylle det skriftlige kildematerialet ved å plassere, korrigere og utdype det ved bruk av 

intervjuer. Gjennom andres beretninger åpnes det for nye problemstillinger og selve 

intervjuene blir en del av forskningsprosessen. Minnene kan også brukes til å motvirke de 

systematiske skeivhetene som ligger i de skriftlige levningene. Det er store livsområder i alle 

menneskers liv det er taust om, og intervjuer kan hjelpe til å fylle disse hullene.6 

 

Selv om  muntlige kilder har særegne kvaliteter og muligheter, betyr ikke det at man kan 

unnvære andre kilder. Muntlige kilder er heller ikke så unike at bruken av dem ikke skal 

underkastes ordinære kildekritiske regler. Minner er beretninger om forhold som ligger forut 

sin tid, og det vil derfor nesten alltid være et innslag av glemsel og feilerindring. Kjelstadli 

skriver at «nyere erindringsforskning betoner i større grad at erindring er en aktiv prosess, der 

en under erindringen konstruerer et bilde av sin egen fortid, der en på et assosiativt og bare 

delvis bevisst grunnlag henter fram ulike minnebrokker. Gjennom å sette sammen elementer 

av vår egen fortid skaper vi en identitet vi kan leve med sjøl og presentere overfor andre». 

Mulighetene er store for at man husker feil, at man ubevisst har justert minnene i samsvar 

med de normene vi har i dag, eller at forestillingene om fortida er farget av seinere erfaring. 

En annen særegenhet ved muntlige kilder er at de oppstår i en kommunikasjon mellom to 

mennesker. Derfor kan både intervjuer, informanter og samspillet mellom dem farge 

innholdet i et intervju.7   

 

Mine skriftlige kilder var ikke alene tilstrekkelige for å gi fullverdig informasjon om temaet 

og hendelsene jeg skulle skrive om. Muntlige kilder kan være en god innfallsport for å få 

kunnskap på individnivå. Det er likevel visse problemer knyttet til muntlige kilder, blant 

annet avstand i tid mellom hendelsene og tidspunktet beretningen foretas. Det betyr ikke at vi 

skal la være å benytte minnet, men at man må nærme seg det med noen forsiktighetsregler. 

Gjennom intervjuer er tolkeren av kildene, historikeren, aktivt med å skape kilden. Dette 

trenger ikke være negativt, men man må redegjøre for hvordan denne prosessen har foregått. 

Dette vil klargjøre for leseren hvilke fallgruver man bevisst har unngått, og hvilke man 

eventuelt kan ha gått i. Man må være bevisst på at man ikke skal lede svarene fra informanten 

i en bestemt retning. Dette høres ofte opplagt ut, men kan være mer komplisert enn en liker å 

                                                
6 Kjelstadli, Knut, Fortida er ikke hva den en gang var: en innføring i historiefaget (Oslo: Universitetsforlaget, 
1999), s. 192-197.  
7 Ibid., s. 192-197.  
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tro. Intervjueren har i de fleste tilfeller et bakteppe av informasjon og en rekke hypoteser som 

man ønsker å teste. Dette kan lett føre til at intervjueren ubevisst retter spørsmålene i retning 

av det man ønsker å finne.8   

 

Mitt første intervju ble gjennomført den 22. september 2016. Mine intervjuobjekter var to av 

grunnleggerne av American Street Cars Askim, Jan Ove Tørholen (født 1954) og Kjartan 

Olafsrud (født 1956). De har begge vært aktive i klubben siden stiftelsen i 1975. Jeg valgte å 

intervjue to av de sju som var med å starte klubben (bare fem av dem er aktive den dag i dag).  

Fokuset var bakgrunnen og stiftelsen til selve klubben, noe de begge hadde vært med på og 

hadde kjennskap til. Intervjuet gav meg en kilde som var så nær det lokale amcar-miljøet i 

Askim som jeg kunne komme. I tillegg til intervjuene har jeg hatt tilgang til kilder som 

forteller om klubbens misjon og aktivitet fra oppstarten i 1975 og fram til åttitallet. Sammen 

med de to grunnleggerne av klubben, var Ole Asbjørn Haugerud (faren min, født i 1959) 

tilstede. Han har vært aktiv i klubben siden 1978 og hatt flere verv i løpet av disse årene.  

 

Jeg foretok et intervju i ettertid med Ole Asbjørn Haugerud den 2. februar 2017. Han har som 

tidligere nevnt vært aktiv i klubben siden syttitallet, men har vært interessert i amerikanske 

biler og vært med i miljøet i Indre Østfold flere år før dette. Han har vært formann i klubben 

ved flere anledninger og kan kalles svært entusiastisk når det kommer til amerikanske biler. I 

løpet av arbeidet med oppgaven dukket det opp flere løse tråder og informasjon jeg trengte 

svar på. Jeg ser at jeg i slike intervjuer må man være kildekritisk, og jeg har flere ganger i 

ettertid tatt kontakt for å bekrefte informasjon eller få mer utfyllende svar. Intervjuet har også 

gitt meg informasjon som jeg ikke har funnet andre steder.  

 

For å unngå å være avhengig av minner og synspunkter fra mine intervjuobjekter, har jeg 

skaffet meg tilgang til flere kilder som underbygger intervjuene. Jeg har hatt tilgang til alle 

utgaver av AMCAR (Amcar Magazine, medlemsbladet til American Car Club of Norway) fra 

1976 til 1979. I tillegg har jeg brukt noen artikler fra nyere utgaver. På syttitallet ble bladet 

kun utgitt og skrevet av entusiaster tilknyttet amcar-miljøet i Trondheim. Denne kilden er 

derfor ikke et kollektivt produkt for amcar-miljøet i Norge, men preget av en mindre gruppes 

interesser. Jeg har hatt dette i bakhodet i arbeidet med denne kilden. Jeg har også hatt tilgang 

til møtereferater og andre klubbrelaterte dokumenter fra American Street Cars Askim fra 

                                                
8 Ibid., s. 192-197.  
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stiftelsen i 1975 til 1979. Jeg har også fått tilgang til bilder og personlige dokumenter fra mine 

intervjuobjekter. En annen kilde har vært audiovisuelt materiale som jeg har funnet via 

YouTube. Dette er materiale som det ble referert til i intervjuene.  

 
Oppgavens struktur 

Denne oppgaven er delt inn i tre kapitler. I kapittel 1 gis leseren et innblikk i hvordan 

Amerika i hundrevis av år har vært forstått som utopisk og mytisk sted, og hvordan drømmen 

om Amerika i lang tid har lokket nordmenn og europeere over Atlanterhavet. I forbindelse 

med dette vil begrepet «det mytiske Amerika» bli nærmere forklart. Deretter vil USAs nye 

rolle i verden etter andre verdenskrig, og hvordan dette påvirket Norge i form av en tydelig 

vestvending og en amerikanisering, bli introdusert. Begrepet «amerikanisering» vil bli forklart 

nærmere her. Kapittelet vil også se på USA og det amerikanske samfunnet, den voksende 

forbrukerkulturen og tenåringene som en ny samfunnsgruppe på femtitallet. I tillegg til Norge 

i etterkrigstiden og de norske tenåringene med fokus på hvordan de forholdt seg til den 

økende amerikaniseringen og påvirkningen fra amerikansk kultur.  

 

Kapittel 2 vil først ta for seg Norges endrede forhold til USA i løpet av sekstitallet og 

begrepet «antiamerikanisme» vil blir gjort rede for i forbindelse med dette. Fremveksten av en 

norsk motkultur blant de yngre, og inspirasjonen fra motkulturen i USA, vil deretter bli gjort 

rede for. Følgende vil kapittelet omhandle fremveksten av amcar-miljøet blant bilinteressert 

ungdom i Norge. Det vil bli gitt en beskrivelse av dette og hva som foregår i et slikt miljø. Til 

slutt i kapittelet vil det bli gjort rede for hva interessen for amerikanske biler innebar og 

hvilke utfordringer man kunne møte som amcar-entusiast på denne tiden.  

 

Kapittel 3 vil først gjøre rede for den kritikken amerikanske biler og de som kjørte dem var 

vitne til på seksti- og syttitallet. Deretter vil kapittelet beskrive stiftelsen av de første amcar-

klubbene og deres aktivitet for å få en aksept for sin interesse. I tillegg vil det her gjøres rede 

for utviklingen av organisasjonen rundt den landsdekkende klubben American Car Club of 

Norway. Til slutt vil den lokale amcar-klubben i Askim bli brukt som eksempel på hvordan en 

slik klubb fungerte og forholdt seg til kritikken.  

 

Oppgaven vil avslutte med en redegjørelse for hvordan amcar-miljøet ser ut i dag, og hvordan 

entusiastenes hobby-hverdag skiller seg ut fra hvordan den var på seksti-og syttitallet. 
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Avslutningsvis vil jeg presentere oppgavens hovedresultater og komme til en konklusjon i 

oppgavens problemstillingen som ble introdusert innledningsvis.  

 

Noen definisjoner 
Begrepet «amcar», en forkortelse for «american car». I Norge er det en vanlig betegnelse på 

biler med opphav i USA. Begrepet ble egentlig ikke allment tatt i bruk før etter opprettelsen 

av de første klubbene i landet på midten av 1970-tallet. Det kom hovedsakelig i bruk etter 

utgivelsen av ACCN sitt medlemsblad som fikk navnet «AMCAR» (betegnelsen Amcar 

Magazine vil bli brukt i oppgaven). «Amerikaner» var en mer vanlig betegnelse på 

amerikanske biler på sekstitallet og begynnelsen av syttitallet. I denne oppgaven har jeg 

likevel valgt å bruke «amcar» for å beskrive amerikanske biler i mangel på et bedre og mer 

beskrivende ord. Det er også gjort for å gjøre det enklere å sette sammen ord for å presisere 

det spesifikke miljøet eller spesifikke mennesker som har interesse for amerikanske biler 

(amcar-miljø, amcar-entusiaster osv.). Å si «entusiaster med interesse for amerikansk bil» 

eller «amerikansk bil-entusiaster» ble fort tunge begreper å bruke i oppgaven. Begrepet er 

også i dag svært utbredt, både innenfor entusiastenes miljø, men også hos resten av 

befolkningen, da American Car Club of Norway og Amcar Magazine, som ofte går under 

samlebegrepet AMCAR, er en godt kjent bilorganisasjon i Norge.  

 

Jeg har prøvd å skille bruken av USA og Amerika i oppgaven. Med «USA» mener jeg 

Amerikas forente stater som en forbundsrepublikk i Nord-Amerika med sine 50 delstater, og 

det «virkelige» USA slik det fremstår med all sin kompleksitet og alle sine ulike sider. Bruken 

av «Amerika» er litt annerledes, selv om det fortsatt er snakk om landområdet som er 

Amerikas forente stater. For enkelte er «Amerika» kanskje New York City, Los Angeles, 

Miami og andre storbyer, for noen kanskje sørstatene med sin «southern hospitality» og for 

andre igjen er det California og den solfylte vestkysten. Man regner mest sannsynlig ikke hele 

det mangfoldige USA i begrepet Amerika, men heller bare det man personlig ser for seg når 

man tenker på Amerika. Dette har en viss sammenheng med begrepet «det mytiske Amerika» 

som jeg vil komme tilbake til senere. For veldig mange er Amerika og «det mytiske Amerika» 

påvirket i stor grad av det man har sett av landet i filmer, tv-serier, reklamer og gjennom 

annen media. Betegnelsen «Amerika» blir også brukt i «ikke-mytisk» forstand i kapittel 1 i 

forbindelse med den norske emigrasjonen.  
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Kapittel 1 - Amerikansk kultur fant unge 
tilhengere i Norge, 1945-1962 

 

I dette kapittelet vil jeg først komme inn på drømmen om Amerika og hvordan nordmenn, og 

europeere generelt, i hundrevis av år har hatt et utopisk og mytisk bilde av Amerika, og senere 

USA. Dette er noe av bakgrunnen til at de norske tenåringene på femtitallet så det 

amerikanske som overlegent noe annet, og også en viktig grunn til hvorfor amcar-entusiastene 

fortsatt mente at USA var «det beste landet i verden» på slutten av sekstitallet, når en 

voksende del av befolkningen mente det motsatte.  

 

Jeg vil også forklare begrepet «det mytiske Amerika», som jeg tror er et begrep som forklarer 

mye av entusiastenes fortsatte tro på USA. Det var kanskje ikke USA de drømte om, det var 

heller et mytisk Amerika slik de hadde lært å kjenne det gjennom film og media. Jeg vil også 

komme inn på «drømmen om California», som ikke bare var en drøm hos den amerikanske 

befolkningen, men som også fantes hos amcar-entusiastene på seksti- og syttitallet. For mange 

entusiaster ble det mytiske Amerika det samme som California, delstaten med sitt varme 

klima og byen Los Angeles som hadde vokst frem til å bli det rene mekka for bilisme. Los 

Angeles og California skulle også bli brukt som bakteppe i en rekke filmer som inspirerte, 

ikke bare amcar-entusiaster, men flere generasjoner av tenåringer, blant annet «Rotløs 

ungdom» fra 1955 og «Siste natt med gjengen» fra 1973.  

 

Jeg vil deretter se på hvordan USA som en stormakt etter krigen spredte sin kultur og sine 

verdier til Norge gjennom ulike økonomiske avtaler og tettere samarbeid. Gjennom dette var 

de med på å skape et mer eller mindre utelukkende positivt bilde av seg selv og sin kultur, et 

bilde som skulle bli drastisk endret et tiår senere. Den amerikanske kulturen tok spesielt de 

norske tenåringene med storm, og en begynnende amerikanisering av det norske samfunnet 

ble en realitet. I disse årene med sterkere amerikansk innflytelse ble det meste fra USA 

populært, spesielt hos den yngre befolkningen. Amerikansk musikk, moter og film ble svært 

ettertraktet, selv om det ofte var vanskelig eller helt umulig å få tak i amerikanske varer. En 

liten del av den norske befolkningen fikk derimot skaffet seg det kanskje mest luksuriøse og 

sjeldne fra USA, en amerikansk bil. Disse amerikanske bilene på norske veier skulle gi 

bilinteressert ungdom en ny hobby i tiåret som skulle følge.  
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Jeg vil gjøre rede for hvordan det amerikanske samfunnet, forbrukerkulturen og de nye 

tenåringene vokste fram på femtitallet USA. Dette er spesielt viktig for å forstå hvorfor det 

var nettopp de amerikanske bilene fra årene 1955 til 1959 som skulle bli de mest ettertraktede 

blant amcar-entusiastene. I tillegg til dette skulle det amerikanske femtitallet, i ettertiden 

beskrevet som «the fabulous fifties», være bakteppet for utallige filmer og tv-serier i en 

femtitallsnostalgi som vokste frem på syttitallet og som kanskje enda ikke er over. Til slutt vil 

jeg ta for meg Norge på femtitallet, og hvordan den nye samfunnsgruppen, tenåringene, 

drømte og hadde en sterk fascinasjon for det amerikanske. Denne homogene ungdomsgruppen 

var utgangspunktet for en splittelse som skulle komme i løpet av sekstitallet.  

 

Drømmen om Amerika 
«Jeg vet ikke helt når folk begynte å drømme om Amerika. Lenge før Columbus drømte folk om 

Amerika, tror jeg. Et sted med evige blomster hvor alle var frie og lykkelige og ingen behøvde å ta av 
seg hatten for noen, hvis de ikke ville det selv. Et smilende paradis, hvor kjærligheten varer evig, hvor 

alderdommen er vakker, et sted uten lukt». 
 

 
Odd Børretzen, «Vi drømte om Amerika» (1995)9 

 
Det var kanskje ikke så rart at Amerika ble det etterlengtede utopia som så mange hadde 

drømt om. Lenge før Columbus gikk i land i det som skulle bli omtalt som «Den nye verden» 

i 1492, hadde man drømt om et idealsamfunn der likhet og rettferdighet for alle regjerte, og 

der man arbeidet i fellesskap mot felles mål. Forestillingen om denne «den nye verden» ble på 

mange måter støpt i en form av forutinntatte ideer, fantasier og drømmer som hadde sitt 

utspring i Europa. Oppdagelsen av Amerika førte til at europeere tilla dette nye landet et 

voldsomt utopisk og drømmeaktig bilde. Det skilte seg sterkt fra livet de selv levde, preget av 

fattigslige kår, eneveldig styre og store og omfattende kriger.10 Amerika fristet som et fristed 

og som en ny begynnelse for de som drømte om noe mer enn det livet og den hverdagen de 

hadde fått utdelt.   

 

Skuffelsen var derimot stor for mange som hadde så klare forventninger til hva de ville finne 

på den andre siden av Atlanterhavet. Utskjellingen av Amerika og det amerikanske var tidlig 

såpass sterk at selveste Benjamin Franklin i 1784 så seg nødt til å ta til motmæle: 
«Mange personer i Europa har direkte, eller i brev, uttrykt til forfatteren av disse ord, som er 
godt kjent med Nord-Amerika, deres ønske om å reise og etablere seg i dette landet. Men det 

                                                
9 Børretzen, Odd, «Vi drømte om Amerika» (Tylden & Co, 1995).  
10 Bromark, Stian og Herbjørnsrud, Dag, Frykten for Amerika: En europeisk historie (Oslo: Tiden Norsk Forlag, 
2003), s. 61. 
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viser seg at de har formet – gjennom uvitenhet – feilaktige ideer og forventninger av hva som 
kan bli oppnådd der».11   

Franklin ville ta et oppgjør med alle mytene som hadde slått rot hos europeerne om Amerika, 

og han prøvde i essayet «Information to Those Who Would Remove to America» å gi det 

uvitende Europa fakta og førstehåndsinformasjon om hva Amerika var. Dette samme 

grunnleggende mønsteret av urealistiske forventninger raskt etterfulgt av skuffelse, har 

gjentatt seg om og om igjen i europeiske oppfatninger av landet. Opp igjennom sin historie, 

uten særlig overdrivelse, har Amerika blitt tatt for noe det ikke er, og deretter blitt anklaget 

for å ikke leve opp til forventningene når landets sanne natur har vist seg.12 

 

Årsaken til manges skuffelse i møte med det virkelig USA, var det bilde av landet som 

dominerte hos de fleste i Europa, et bilde av et mytisk Amerika. I begrepet «det mytiske 

Amerika» ligger det en erkjennelse av at sider ved det amerikanske samfunnet er mytiske, og 

på den måten ikke-eksisterende i det virkelige liv. Begrepet viser til oppfatninger som har 

vært rådende i Norge og Europa om hva som er det mest typiske ved det amerikanske 

samfunnet. Det mytiske Amerika er ikke Amerika som et kontinent, men det geografiske 

området som faller sammen med føderasjonen USA. Det refererer derimot til noe mer enn det 

juridiske og folkerettslige USA. Det mytiske Amerika er et mytisk bilde, et bilde som 

europeere og nordmenn har skapt og formet gjennom hundrevis av år. Et bilde om hvordan 

det amerikanske samfunnet fungerer, hvordan amerikanerne tenker og handler og hvorfor de 

gjør som de gjør.13 I sangen «American Land» gir Bruce Springsteen en, noe overdreven, 

skildring av det mytiske Amerika:  
«What is this land America, so many travel there 

I'm going now while I'm still young, my darling meet me there 
Wish me luck my lovely, I'll send for you when I can 

And we'll make our home in the American land 
 

Over there all the women wear silk and satin to their knees 
And children, dear, the sweets, I hear, are growing on the trees 

Gold comes rushing out the rivers straight into your hands 
When you make your home in the American land 

 
There's diamonds in the sidewalk, the gutters lined in song 

Dear, I hear that beer flows through the faucets all night long 
There's treasure for the taking, for any hard working man 

Who'll make his home in the American land».14 

                                                
11 Ibid., s. 86.  
12 Evans, J. Martin, America: The view from Europe (California: Stanford Alumni Association, 1976), s. 22.! 
13 Haugen, Lars Marius, «De nære ting i USA - en reise i seg selv: En undersøkelse av norske skoleungdommers 
erfaringer med USA» (Upublisert masteroppgave, Universitetet i Oslo, 2008), s. 23, 27.  
14 Springsteen, Bruce, «American Land» (Wrecking Ball, Columbia Records, 2012).  
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Det mytiske Amerika kan grovt sett karakteriseres som et mer eller mindre felles bilde 

utenforstående har av USA. Det virkelige, eller reelle USA, blir en kontrast til dette og viser 

heller til det faktiske og differensierte samfunnet innenfor hele den amerikanske føderasjonen. 

Den mytiske forståelsen av Amerika er først og fremst preget av fokus på lavkulturen, det 

massene liker, og det er dette som har skapt og bekreftet myter om det amerikanske livet.15 

Forfatter John Steinbeck beskrev det slik i 1966:  

«Det er trygt å si, tror jeg, at det bildet av Amerika og amerikanere som er brennmerket i 
utlendingers bevissthet i stor grad er hentet fra våre romaner, våre noveller, og særlig fra våre 
filmer. ... I tillegg skapte de amerikanske filmene i Hollywoods tidlige gullæra, uten annen 
hensikt enn å pirre, underholde, forbløffe og dermed selge billetter, et liv som aldri har eksistert, 
muligens basert på drømmene og lengslene til de uinformerte og feilinformerte».16 

Amerika har i århundrer blitt ilagt ulike forestillinger om å være selve paradiset for de som er 

på søken etter et nytt og bedre liv, og for mange mennesker ble det kanskje nettopp dette - 

paradis. Mange ble også skuffet når livet i Amerika viste seg å ikke være slik de hadde 

forestilt seg. Drømmen om Amerika kunne også ende opp som et mareritt.  

 

Begrepet «den amerikanske drømmen» ble første gang nevnt i den amerikanske historikeren 

og forfatteren James Truslow Adams bok, «Amerikas Saga» fra 1931. Her beskrev han den 

amerikanske drømmen som «håpet om et bedre, rikere liv for alle de jevne, alminnelige 

mennesker som utgjør den amerikanske nasjon».17 Den amerikanske drømmen lokket 

millioner av mennesker til Amerika, ikke bare på jakt etter materiell rikdom, men også for 

muligheten til å utvikle seg som individer og ikke bli holdt tilbake av gamle sosiale 

samfunnsordninger. Det var ikke bare en drøm om materielle goder eller høye lønninger, men 

like mye en drøm om sosial rettferdighet der man skulle få mulighet til å utvikle sine evner og 

muligheter, men også bli anerkjent uten hensyn til klasse og stilling i samfunnet.18 Adams 

beskrev den europeiske drømmen om Amerika slik: «Amerika hadde alltid vært et land for 

drømmere, ´det forjettede land´. Atlanterhavet var en glemselens flod hvor man senket ned 

alle onde minner fra fortiden. Det var fremtiden som vinket foran alle, en hånd som pekte 

fremover, alltid fremover».19  

 

I Norge hadde man i lang tid vokst opp med forestillinger om en ny og bedre verden, lenge 

før Amerika kom på folkemunne. Fortellinger om «Soria Moria» og «slottet østenfor sol og 

                                                
15 Haugen, «De nære ting i USA - en reise i seg selv», s. 30-31.  
16 Steinbeck, John, America and Americans and Selected Nonfiction (New York: Viking, 2002 (1966)), s. 390.  
17 Adams, James Truslow, Amerikas saga, (Oslo: Aschehoug, 1945), s. 414.  
18 Ibid., s. 472-473.  
19 Ibid., s. 250.  
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vestenfor måne», et sted som var rikere, vennligere og prektigere enn noe av det man kjente 

til, hadde etterlatt grobunn for ideer om et bedre sted.20 Den store utvandringen til Amerika 

begynte på 1800-tallet. Det var de modigste, men også de mest heldige, som krysset 

Atlanteren med et håp om eventyr og i jakten på et bedre liv. I et tidsrom på rundt hundre år, 

fra begynnelsen av 1800-tallet til begynnelsen av 1900-tallet, forlot 800 000 nordmenn 

hjemmene sine i Norge for å søke lykken i Amerika.21 Det var flere årsaker enn økonomiske 

og sosiale forhold her hjemme i Norge som var bakgrunnen til den norske utvandringen. For 

de fleste var det livet og drømmene som Amerika tilbød som var avgjørende.22  

 

Selv om masseutvandringen på 1800-tallet ikke var et særnorsk fenomen, var utvandringen 

stor i forhold til folketallet. Norge hadde i perioden fra 1861 til 1910 den nest største 

utvandringsraten etter Irland. Amerikabrevene fra utvandrerne var ofte en viktig årsak til at 

folk hjemme i Norge dro til Amerika. De fleste brev var nok bare hverdagslige og med enkle 

beretninger om livet på andre siden av Atlanteren, mens andre kunne nok skildre om gull og 

grønne skoger i det nye landet. De som skrev brev tilbake til familien var nok også de som 

hadde lykkes i det nye landet. De som derimot ikke hadde det, ville nok ikke at deres skjebne 

skulle bli kjent hos de hjemme. Brev fra det store utland ble i mange tilfeller lest av hele 

bygda, og ikke bare familien.23 

 

Det var ikke bare i Europa den amerikanske drømmen stod sterkt. Også for de som allerede 

befant seg i USA, gav den håp og inspirasjon. For mange ble den derimot overskygget av 

«drømmen om California». Etter gullrushet på midten av 1800-tallet ble California et sted 

forbundet med rikdom, berømmelse og muligheten til å få en ny start. Den store depresjonen 

og jordbrukskrisen som rammet store deler av USA på 1930-tallet, førte til at mange flyktet 

fra det tørkerammede Midtvesten og søkte lykken i vest.24 Søken etter et bedre liv i California 

ble blant annet skildret i John Steinbecks roman «Vredens druer» fra 1939. Familien Joad 

reiser fra det tørkerammede og fattige Oklahoma mot California, i håp om å finne jobber og 

en fremtid. «De gikk tilbake til farmene, hendene i lommene og hodene bøid, skoene sparket 

opp rødt støv. Kanskje de kunde begynne på nytt igjen i det nye rike landet, i California, der 

                                                
20 Mørkhagen, Sverre, Farvel Norge (Oslo: Gyldendal, 2009), s. 305.   
21 Myhre, Jan Eivind, «Utvandring fra Norge». 
22 Østrem, Nils Olav, «Suget frå Amerika». 
23 Sprauten, Knut, «Fra Amerika til Norge: norsk-amerikanere skriver hjem».  
24 Sirevåg, Torbjørn, «Californias historie». 
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frukten gror».25 

 

«The California Dream» ble et begrep som beskrev rask rikdom eller berømmelse. 

Migrasjonen til California økte voldsomt på begynnelsen av 1900-tallet på grunn av 

ferdigstillelsen av store transkontinentale motorveier som Lincoln Highway og Route 66.26 

Begge disse veiene gjorde det lettere å komme seg til vestkysten ettersom de strakte seg mer 

eller mindre fra kyst til kyst. James Truslow Adams beskrev amerikanernes kontinuerlige 

søken mot vesten slik:  
«Bare en kort tid omkring midten av det attende århundre hadde vi hatt liksom en fredelig liten 
ferie og hviletid, da vi trodde vi hadde nådd våre ønskers mål, da vi trodde Amerika var 
begrenset av Alleghany-fjellene, og vi var begynt å føle oss hjemme i landet. Men det viste 
seg at fjellene var til å komme over, stadig nye og stadig større vidder åpnet seg for oss, og 
siden har vi aldri hatt tid til å ta en pust i bakken, hvile ut, se oss om og slå oss til ro. Vi hadde 
fått en feber i blodet».27  

Allerede i 1774 skrev den kongelige guvernøren i Virginia at amerikanerne «for ever imagine 

the Lands further off are still better than those upon which they are already settled» og «if 

they attained Paradise, they would move on if they heard of a better place farther west».28 

Helt frem til i dag er California stedet mange reiser til for å oppfylle den amerikanske 

drømmen, for å lykkes og for å oppnå berømmelse. Kallenavnet «the Golden state» er på 

mange måter svært treffende.  

 

Amerika hadde, som tidligere nevnt, lenge vært manges definisjon på både frihetens og 

rettferdighetens land. Denne forståelsen av landet fortsatte på mange måter i etterkrigstiden.   

USA hadde etter den andre verdenskrig en svært dominerende posisjon i verden og kom til å 

spille en annen rolle i Vest-Europa enn hva landet hadde gjort i mellomkrigstiden. I tillegg til 

USAs kulturelle og politiske gjennomslagskraft, var flere elementer som gjorde den 

amerikanske innflytelsen sterk. Blant annet USAs økonomiske styrke i en tid da Vest-Europas 

økonomiske behov var skrikende, landets militære makt og spesielt Vest-Europas økende 

interesse for militære garantier overfor Sovjetunionen. Etter krigens slutt og fram mot 1950, 

ble hovedtrekkene i det amerikansk-europeiske forholdet etablert. Selv om USA hadde stor 

makt og sterke interesser i flere deler av verden, kunne man i Vest-Europa snakke om en 

                                                
25 Steinbeck, John, Vredens druer (Oslo: Pax, 1996), s. 66.  
26 Weingroff, Richard F., «The Lincoln Highway»; Store norske leksikon, «Route 66». Lincoln Highway ble 
ferdigstilt i 1913 og Route 66 i 1926.  
27 Adams, Amerikas saga, s. 250.  
28 Miller, John C., Origins of the American Revolution (Boston: Little Brown and co., 1943), s. 77.    
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«ekspansjon ved invitasjon».29 USA måtte ikke trenge seg på, men ble heller tatt imot med 

mer eller mindre åpne armer i den vestlige verden.  

 

Flere land i Europa ønsket at USA skulle spille en større rolle i både verdensøkonomien og 

den globale og europeiske maktbalansen. Mange av disse takket ja til tilbudet om økonomisk 

hjelp fra USA, i tillegg til å ønske å delta i den nye forsvarsorganisasjonen NATO (The North 

Atlantic Treaty Organization). Både Frankrike, Belgia, Nederland og Luxembourg støttet 

økningen av USAs forpliktelser i 1948 og ønsket gjennom NATO våpenhjelp og på lengre 

sikt et traktatsystem. I tillegg til disse ble Italia, Portugal, Island, Norge og Danmark med i 

organisasjonen.30 Norges NATO-medlemskap og den amerikanske Marshallhjelpen førte til at 

man ble mer økonomisk åpne og mer vestvendte enn hva norske politikere og planleggere 

hadde tenkt seg etter krigens slutt. Norge gikk ikke inn i NATO med spesielt stor glede, men 

på den tiden ble det sett på som den minst dårlige løsningen for norsk trygghet.31 De vest-

europeiske landene hadde lagt et stort press på USA for at de skulle spille en større rolle i 

europeisk politikk, spesielt ble dette intensivert etter utbruddet av Koreakrigen i 1950. 
 

1950-tallet var preget av et godt forhold mellom USA og Vest- Europa. USA var opptatt av å 

få de vesteuropeiske landene inn i et omfattende internasjonalt nettverk, og vest-europeerne 

var svært interessert i å øke det amerikanske nærværet. Amerikanerne og europeerne hadde et 

gjensidig behov for hverandre, og de hadde også en felles vurdering av trusselen fra 

Sovjetunionen. Den amerikanske og europeiske politikken var i lang tid dominert av ledere 

som var preget av fellesskapet som ble dannet under andre verdenskrig og gjennom 

etableringen av blant annet NATO og Marshallplanen.32  

 

Marshallplanen var et amerikansk økonomisk hjelpeprogram og ble oppkalt etter USAs 

utenriksminister, George C. Marshall. I en tale i 1947 sa han at USA kunne yte økonomisk 

støtte i form av gaver og lån hvis de europeiske landene satt opp en felles plan for den 

økonomiske gjenreisningen. Organisasjonen for europeisk økonomisk samarbeid (OEEC, 

senere OECD), en ny koordineringsorganisasjon, gjennomførte planen. Bakgrunnen for 

Marshallplanen var for det første at et flertall av de europeiske landene, inkludert Norge, 

                                                
29 Lundestad, Geir, Øst, vest, nord, sør: Hovedlinjer i internasjonal politikk etter 1945 (Oslo: 
Universitetsforlaget, 2010), s. 171. 
30 Ibid., s. 173. 
31 Stugu, Ola Svein, Norsk historie etter 1905. Vegen mot velstandslandet (Oslo: Samlaget, 2012), s. 163. 
32 Lundestad, Øst, vest, nord, sør, s. 179-180. 
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manglet midler for å kunne starte med gjenoppbyggingen etter krigen. Dette var et problem 

for amerikanske bedrifter som produserte for eksport. Et viktig krav til mottakerlandene var 

derfor at de måtte åpne utenrikshandelen, slik at utenlandske produkter skulle konkurrere med 

nasjonale produkter i større grad. USA var dessuten redd for økende politisk uro i en tid da 

Sovjetunionens makt økte i styrke i Sentral-Europa.33 Marshallhjelpen var avgjørende for den 

raske gjenoppbyggingen av Norge i etterkrigstiden.  

 

Selv om man måtte åpne økonomien langt mer enn hva man hadde sett for seg, var Norge 

avhengig av både godvilje og tilgang på dollar for å kunne fortsette gjenoppbyggingen. 

Valutamangel var dermed en viktig årsak til at regjeringen til slutt gikk inn for å ta imot 

Marshallhjelpen.34 450 millioner, 60 milliarder i dagens verdi ble gitt, hovedsakelig som 

gaver, til Norge i løpet av en periode på 4 år.35 Den viktigste virkningen av Marshallplanen 

var at ambisjonene om planmessig nasjonal styring som et alternativ til en markedsstyrt 

økonomi måtte dempes ganske kraftig. Internasjonalisering og liberalisering hjalp på veksten, 

men begrenset selvstendigheten.36  
 

Da krigen var begynt å komme på avstand og troen på en lysere framtid vokste i den vestlige 

verden, sto USA klar som drømmelandet fremfor noen. Under gjenoppbyggingen av Europa 

ble alt fra amerikansk musikk, film, søtsaker, sigaretter, grammofonplater og biler sendt over 

Atlanteren. For veldig mange ble USA verdens rettsindige, uavhengige og myndige storebror. 

Selv om landet økte sin maktposisjon betraktelig i etterkrigstiden, ble motforestillingene mot 

denne økningen kraftløse. Dette var hovedsakelig på grunn av den innsatsen USA hadde gjort 

under krigen og den hjelpen de bidro med til den vestlige verden etterpå. Det var fra USA 

musikken, filmkunsten, bilene, motene og forbruksvarene kom, og dette veide tungt for 

mange.37  

 
Denne nye rollen som USA trådte inn i etter krigen førte til at flere land i Vest-Europa ble 

svært påvirket av både amerikansk tankegods og verdier, men også amerikansk kultur. I et 

land som Norge, med vareknapphet og rasjonering, var bildene man ble servert av den 

amerikanske livsstilen , og ikke minst den amerikanske populærkulturen, utrolig fascinerende 

og forlokkende. I etterkrigsårene ble det fra amerikansk side jobbet systematisk for å skape et 

                                                
33 Stugu, Norsk historie etter 1905, s. 153.  
34 Ibid., s. 154.  
35 Pharo, Helge Ø., «Marshallplanen – fra skepsis til omfavnelse».  
36 Stugu, Norsk historie etter 1905, s. 155.  
37 Mørkhagen, Farvel Norge, s. 562.  
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positivt bilde av USA, både i Norge og i andre land. En av målsettingene innebar å legitimere 

USAs rolle som den frie verdens leder. Dette ble blant annet kanalisert gjennom ulike 

programmer og samarbeid innenfor presse, film og akademia.38 I perioden fra 1950-tallet og 

fram mot 1970-tallet ser man en tendens innenfor den norske kulturutviklingen mot en økende 

internasjonalisering, dette først og fremst gjennom påvirkningen fra amerikansk 

populærkultur. Denne prosessen blir kalt amerikanisering, og innebærer en spredning av 

amerikanske ideer, sosiale mønstre, språk, industri og kapital til ulike land i verden. Det er en 

kraftig, ensrettet prosess som har en tendens til å overstyre konkurrerende prosesser.  

 

Den tradisjonelle definisjonen av begrepet «amerikanisering» er en assimilering inn i 

amerikansk kultur for immigranter i USA. Begrepet har også flere betydninger og vil for 

mange i den vestlige verden i dag bli brukt for å beskrive ulike lands kulturelle prosess i å 

etterlikne «the American Way of Life».39 Amerikanisering er en kulturell prosess i retning av 

det amerikanske, ikke slik det fremstår gjennom studier av USA, men slik man opplever 

Amerika som en mytisk forestilling. Bruken av begrepet «amerikanisering» har derfor et 

tvetydig innhold, og skillet mellom det mytiske Amerika og USA blir sjelden gjort i 

dagliglivet. 

Begrepet «amerikanisering» referer ofte til endringsprosesser i mønstrene av sosial 

organisering, politiske strukturer eller forbruk. Det blir ofte sett på som et resultat av 

kontakten med ideer, varer eller praksiser med opprinnelse i, eller som er sterkt assosiert med 

USA. Det er mye som blir kalt amerikanisering, alt fra en økning i populariteten til hip-hop-

musikk i Japan til McDonald´s restauranter i Kina. Slike praksiser trenger ikke nødvendigvis 

komme fra USA, men de blir likevel oppfattet slik. En McDonalds vil ha en annen meny og 

brukes på andre måter i Kina enn i USA, men for mange blir det likevel pekt på som et bevis 

på amerikanisering. Oppfatninger av amerikanisering er i svært mange tilfeller ledsaget av 

følelser av antiamerikanisme, det vil si en avvisning av ting, ideer og praksis som er knyttet til 

USA.40 

Ordet «amerikanisering» blir ofte brukt om fenomen man ser og opplever som av forskjellige 

grunner minner om Amerika, og som derfor blir kalt amerikanske. Ofte blir USA «den store 
                                                
38 Danielsen, Helge, «Making Friends at Court: Slow and Indirect Media in US Public Diplomacy in Norway, 
1950-1965» (Contemporary European History 18, nr. 2), s. 183.  
39 Bryn, Steinar, Norske Amerika-bilete: Om amerikanisering av norsk kultur (Oslo: Samlaget, 1992),  
s. 19. 
40 Desmond, Jane C., «Americanization» i Enclyclopedia of Global Studies, redigert av Helmut K. Anheier og 
Mark Juergensmeyer (Thousand Oaks: SAGE Publications, Inc., 2012), s. 63-64. 
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stygge ulven» og sett på som selve drivkraften i amerikaniseringsprosessen. Nordmenn tenker 

ofte at det ikke er de selv som står bak, når de setter opp Coca-Cola-skilt på norske låver, 

stabbur og i butikker, selv om det er kun de selv som har ansvaret for markedsføringen og 

som styrer butikkene. Slik har nordmenn vernet om sin kulturelle uskyld i lang tid, og påstått 

at utslagene av amerikanisering kun er importert utenifra. Paradoksalt finnes det flere Coca-

Cola-skilt per kilometer vei i Norge enn hva det gjør i USA. Ved å kalle enkelte fenomener  

amerikanske, har man unngått i lang tid å bli konfrontert med hvordan de kan ha røtter i vår 

egen kultur.41 «Vår moderne livsstil har såpass mange av ingrediensane vi tidlegare knytte til 

den amerikanske livsstilen, at vårt bilete av Amerika er i ferd med å bli eit spegelbilete», som 

Steinar Bryn så treffende skrev.42  

Amerikansk kultur som forbilde for norsk ungdom   
Etter den andre verdenskrigs slutt i 1945 opplevde USA en sterk økonomisk vekst. Krigen 

brakte landet ut av depresjonen og den økonomiske krisetilstanden som 1930-årene hadde 

brakt med seg. Krigsårene hadde gitt amerikanerne økonomisk fremgang, økende velstand og 

rikelig med arbeidsmuligheter.43 Den gjennomsnittlige familie opplevde at inntekten deres 

nesten ble tredoblet. I tillegg ble fattigdommen sterkt redusert i disse årene og antall familier 

under fattigdomsgrensen falt fra 30 % i 1950 til 22 % i 1960.44 Omtrent 10 % av USAs 

befolkning flyttet til forsteder på femtitallet, og dette førte til en økning i de viktigste 

økonomiske sektorene, nemlig boligbransjen, bilproduksjon, veibygging og et bredt spekter 

av forbruksnæringer.45 

 

Muligheten til å forbedre kvaliteten på livet ble for mange en grunnleggende rett, og materiell 

overflod ble for de fleste amerikanere en av måtene man definerte sin verden på. De som 

hadde råd til å kjøpe sitt eget hus økte fra 40 % av befolkningen i 1945 til 60 % i 1960. På 

femtitallet eide 75 % av alle familier i USA en bil eller flere og 87 % eide en TV.46 Unge 

amerikanerne begynte å forholde seg annerledes til sine foreldre, blant annet i forstedene 

hadde de nå for første gang stor boltreplass og privatliv mange ikke hadde opplevd tidligere. 

 

Selv om femtitallet førte med seg endringer som gjorde at store deler av befolkningen fikk det 
                                                
41 Bryn, Norske Amerika-bilete, s. 102-103.  
42 Ibid., s. 104. !
43 Mørkhagen, Farvel Norge, s. 547.   
44 Brinkley, Alan, «The Fifties». 
45 Cohen, Lizabeth, A Consumers Republic (New York: Alfred A. Knopf, 2003), s. 195.  
46 Brinkley, «The Fifties».  
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betydelig bedre, var det også en tid med utfordringer, både i verden og innad i USA. Med 

etterkrigstidens «babyboom» og den økende økonomiske velstanden som gjorde det mulig for 

en familie å leve kun på mannens inntekt, forlot mange kvinner arbeidslivet og ble 

hjemmeværende. Dette begynte etterhvert å generere en god del misnøye blant de som lengtet 

etter et mer tilfredsstillende liv. Talsmenn for kvinners rettigheter mente at de nybygde 

forstedene «begravde kvinner levende». Det var også en voksende gruppe som hevet 

stemmene over ulikhet og urettferdighet i samfunnet. Afroamerikanerne hadde kjempet i lang 

tid mot rasediskriminering, og i løpet av femtiårene ble kampen mot rasisme og segregering 

blant befolkningen i USA intensivert. Den kalde krigen la også en demper på livet i USA, og 

mange var redde for at kommunismen og dens tilhengere kunne ødelegge det amerikanske 

samfunnet innenfra så vel som utenfra.  

 

Med den økende velstanden ble også flere goder tilgjengelige for de fleste. Bilen ble blant 

annet svært viktig i mange amerikaneres liv. USA var på god vei til å bli et motorisert 

samfunn også før 1950-tallet, men på grunn av den store depresjonen og stans i 

bilproduksjonen under andre verdenskrig, avtok veksten i den amerikanske bilbruken. Når 

Vesten igjen kom seg etter krigen, fikk konjunkturen fart på seg og velferden spredde seg i 

alle deler av samfunnet. På grunn av utflyttingen til byenes forsteder sank populasjonen i 11 

av USAs 12 største byer. Mange byer led både økonomisk og kulturelt som et resultat. Det 

eneste unntaket var Los Angeles som ble et mekka for den voksende bilkulturen. 

Befolkningen i Los Angeles hadde vokst enormt de siste tiårene og den raskt voksende 

middelklassen, diffuse bygrenser og det milde klimaet skapte den høyeste forekomsten av 

bileierskap i nasjonen. Byen hadde ikke de strenge geografiske begrensningene som blant 

annet San Francisco og Manhattan hadde. Los Angeles vokste utover heller enn oppover, 

drevet av bilen og de mange oljefeltene som bokstavelig talt fantes i byens bakgård.47  

 

For første gang kunne den amerikanske middelklassen skaffe seg biler og de ble ikke bare et 

viktig transportmiddel, men også et symbol på frihet og status. Til tross for at folk sto i kø for 

å kjøpe biler, var bilforhandlerne tvunget til å holde bilprisene lave. Nybilprisene ble regulert 

av føderale institusjoner, og når de første etterkrigsmodellene kom på slutten av 1940-tallet, 

kunne ikke bilselgerne ta den prisen folk åpenbart var villig til å betale. De fant likevel 

                                                
47 Novak, Matt, «Nobody Walks in L.A.: The Rise of Cars and the Monorails That Never Were»; Patterson, 
James T., Grand Expectations. The United States, 1945-1974 (New York, Oxford: Oxford University Press, 
1996), s. 333-334.  
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omveier rundt bestemmelsene. Et par runder rundt kvartalet og bilen kunne selges som en 

bruktbil, fritatt for priskontroll. Tross etterspørselen visste man at når bilproduksjonen kom 

skikkelig i gang ville kampen om kjøperne hardne.48 

Når den amerikanske bilproduksjonen satte i gang igjen etter krigen, lå Europe tre år etter i 

produksjonshastighet. USA hadde dermed muligheten til å utkonkurrere resten av verden. 

Grunnen til at dette aldri ble en virkelighet, var at USA lenge før noen andre land i Europa 

hadde opphevet bensinrasjoneringen som fortsatt fantes der. Som en følge av dette kunne man 

kjøre og bruke store biler med V8-motorer uten tanke på drivstoffbruken. I Europa fantes det 

fortsatt bensinrasjonering som en følge av krigen, og det var dermed ikke et like stort marked 

for amerikanske biler der som i USA.49  

Innen 1960 hadde nesten 80 % av amerikanske familier minst én bil og 15 % hadde to eller 

flere. Det var registret 73,8 millioner biler på samme tid, i motsetning til 39,3 millioner ti år 

tidligere. Det ble gjort store endringer i bildesignet fra år til år, og folk ble oppmuntret til å 

kvitte seg med sine «gamle» biler og kjøpe de nye modellene, gjerne så ofte som hvert år. 

General Motors og andre bilprodusenter hadde suksess med denne strategien, om lag 4, 5 

millioner biler ble skrotet årlig på 1950-tallet. Man ville kjøpe flerfargede og krombelagte 

biler med (etter 1955) flotte og ikke-funksjonelle halefinner. Ved å kjøre en slik bil følte man 

at man eide en del av den amerikanske drømmen.50  

Millioner av amerikanere hadde forelsket seg i bilene sine og trenden var; jo større og mer 

prangende, desto bedre. Bildesign, i sin mest overdådige periode fra 1955 til tidlig på 1960-

tallet, uttrykte det dynamiske og den materialistiske stemningen som fantes i denne perioden. 

En følge av hele den vestlige verdens økonomiske framgang, var økningen i reising, og da 

spesielt med fly. Bildesignerne fikk mye inspirasjon fra flyenes linjer, i tillegg ble bildesignet 

også påvirket av den økende interessen for romfart og romfartsfarkoster.51 Allerede i 1949 

hadde bilmerket Oldsmobile kommet ut med modellen «Rocket 88» som også ble den spede 

starten på «hestekraftkappløpet» blant bilprodusentene. I Amcar Magazine gjorde de seg disse 

tankene rundt femtitallets bildesign og inspirasjonen de fikk fra romfarten:   

                                                
48 Johansson, George, 50-tal – klassiskt USA-krom (Stockholm: Askild och Kärnekull Förlag AB, 1979), s. 18-
19. 
49 Nilsson, Andreas og Johansson, Gustav, «Från 50-tal till 50-tal. Ung rebell och dess efterföljare» (Upublisert 
masteroppgave, Linköpings Universitet, 2003), s. 13.  
50 Patterson, Grand Expectations, s. 316-317.  
51 Nilsson og Johansson, «Från 50-tal till 50-tal», s. 15; Patterson, Grand Expectations, s. 316-317.  
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«Til alle tider har universet hatt en magisk dragning på mennesket. I århundreder har man 
gjort mer eller mindre forgjeves forsøk på å fly og til å nå hinsides vår fattevene. ... Romfarten 
og utforskningen av verdensrommet setter imidlertid virkelig fart i de forskjellige 
bilfabrikkers designavdelinger i siste halvdel av femtitallet. Med utgangspunkt i Cape 
Canavral`s «prototype», arbeides det i de forskjellige meget lukkede designavdelinger på 
spreng med romalderbilen».52 

 

Bilen ble såpass viktig for folk i USA på femtitallet at man ofte var lei å forlate den. I økende 

grad ble alt av samfunnets institusjoner bygd opp omkring bilen, blant annet drive-in-

forretninger, banker og restauranter.53 Det var de lange avstandene mellom blant annet jobb 

og hjem som gjorde bilen til et nødvendig gode for mange. USA hadde heller aldri problemer 

med plassmangel og kunne legge til rette for bilbruk i hverdagen. Dette skapte igjen et ønske 

om å kunne bli sittende i den høyt elskede bilen i flere og flere dagligdagse situasjoner som 

restaurant- og kinobesøk.  

 

Bilen gav også ungdommene en ny frihet og en ny distanse til familien. De kunne komme seg 

steder på egenhånd, og dette skapte en sterkere selvstendighet og frigjørelse fra de voksne. 

Det var heller en regel enn et unntak at ungdommer over 16 med førerkort, kjørte bil til 

skolen, enten sin egen eller én av familiens. Bilen ble svært viktig i den nye ungdomskulturen 

og det var for det meste i bilene man sosialiserte.54 Mange ungdommer «flyttet» mer eller 

mindre ut i bilene der de kunne gjøre som de ville uten involvering fra de voksne. 

Ungdommene påvirket også i en viss grad bilindustriens design. De som ikke hadde råd til å 

kjøpe seg nyere biler bygde ofte om gamle biler fra trettitallet til Hot Rods der de 

eksperimenterte med farger og former som fikk designerne i Detroit til å sperre opp øynene.55  

 

Mange amerikanske tenåringsgutter brukte som regel store deler av inntekten sin på bilene, og 

de arbeidet timevis hver uke for å få råd til deler og vedlikehold. En slik investering i tid og 

penger gav dem fordeler i det sosiale liv. Å eie sin egen bil gav en gutt status hos det motsatte 

kjønn, og hvis det tilfeldigvis var en trimmet bil eller en kabriolet, var det enda bedre. Uansett 

hva slags bil en tenåring hadde råd til, og det kunne variere fra en gammel Ford fra 1930 til en 

nyere Chevrolet, så uttrykte de sin stolthet og sin personlighet gjennom kjøretøyene sine. De 

brukte alt fra dristige lakkeringer til terninger hengende fra bakspeilet for å skille seg ut. 

                                                
52 Kraakmo, Kjell, «Cadillac Eldorado – the million dollar grin. Del II 1959 - 1960» (AMCAR 3, nr. 6, 1978), s. 
29.  
53 Nilsson og Johansson, «Från 50-tal till 50-tal», s. 15.  
54 Ibid., s. 5, 15.  
55 Johansson, 50-tal – klassiskt USA-krom, s. 42. Hot Rods er betegnelsen på en amerikansk bil fra 1949 eller 
tidligere, ofte ombygd og strippet for deler for at den skal gå fort. 
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Tenåringenes kjærlighetsforhold til bilen åpnet en ny verden av formålsløs underholdning 

utenfor foreldrenes rekkevidde.56 Som Chuck Berry sang det: «Cruising and playing the radio 

with no particular place to go».  

 

De amerikanske tenåringene ble i sin samtid forbilder for ungdommen i Norge. De hadde en 

helt annen frihet og livsstil enn hva noen norske tenåringer noen gang hadde kjent til. 

Femtitallets tenåringer, spesielt det bildet av dem som ble kjent i Norge via mediene, har helt 

frem til i dag vært symboler på frihet og et bekymringsløst liv. De levde i en tid som ofte blir 

sett på som selve gullalderen i amerikansk historie. Den første generasjonen med tenåringer i 

USA ble myndige i omgivelser som, sett fra foreldrene og resten av verden sitt perspektiv, var 

luksuriøse. Selv om oppfattelsen av 1950-tallet som en tid med nærmest universell økonomisk 

velstand har økt med tiden, er ikke dette synet på perioden bare tåkete nostalgi. I stor grad 

spredte velstanden seg «fra Wall Street til Main Street» og førte til en utjevning av lønn og en 

økende velstand blant nesten alle deler av befolkningen.57 Arbeiderklassens tenåringer var i 

sentrum for den nye ungdomskulturen som vokste frem. Under etterkrigstiden var 

ungdommene fra arbeiderklassen den største sosiale gruppen med de høyeste disponible 

inntektene og ble dermed de første målrettede og differensierte forbrukerne.58 Uansett hva 

konsekvensene for den amerikanske sivilisasjonen var, «oppfinnelsen» av tenåringene var en 

umiddelbar velsignelse for nasjonens nye forbrukerbaserte økonomi.59 

 

Begrepet «tenåring» var så vidt i bruk på begynnelsen av femtitallet, men da tiåret nærmet seg 

slutten var det blitt et velkjent ord blant de fleste amerikanere. Denne tenåringsperioden ble 

en periode i livet der man sto mellom to verdener, en fot i barnets og den andre i de voksnes 

verden. Ofte kunne det bli en konfliktsituasjon der de unge opplevede doble lojalitetsbånd og 

motstridende forventninger. Det er vanskelig å si nøyaktig hvor lenge ungdomsperioden 

varer, men man kan likevel si at den kan tidfestes fra rundt tretten år til nitten år. Begrepet 

«ungdom» og «tenåring» kan også brukes om unge tidlig i tyveårene.60 Disse tenåringene var 

de første til å skille seg ut som en distinkt gruppe med egne interesser, egen kles- og 

musikksmak og penger til å bruke på det de selv ville. I motsetning til tidligere generasjoners 
                                                
56 Palladino, Grace, Teenagers: an American history (New York: BasicBooks, 1996), s. 165-166.  
57 Doherty, Thomas, Teenagers and teenpics: The Juvenilization of American Movies in the 1950s (Boston: 
Unwin Hyman, 1988), s. 45-46.  
58 Bennett, Andy, «Subcultures or neo-tribes? Rethinking the relationship between youth, style and musical 
taste» (Sociology 33, nr. 3, 1999), s. 601.  
59 Doherty, Teenagers and teenpics, s. 52.  
60 Bjurström, Erling, Generasjonsopprøret: ungdomskulturer, ungdomsbevegelser og tenåringsmarked fra 50- til 
80-årene (Oslo: Universitetsforlaget, 1982), s. 17-18.  
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unge, slapp femtitallets ungdom unna det ansvaret som fulgte med en nasjon i økonomisk 

depresjon og en verden i krig. USA var i denne perioden så velstående som det noen gang 

hadde vært, og for første gang hadde de unge både penger og frihet til å gjøre det enhver 

generasjon av tenåringer siden har sett på som sin rett: «to have fun». 

 

Tenåringene eide for første gang egne biler og «cruised the streets», samlet seg på de lokale 

fast food-restaurantene og besøkte flittig drive in-kinoene. De kjøpte plater og adopterte rock 

’n’ roll som deres generasjons lydspor. De hadde som den første generasjonen fritid etter 

skolen og de fylte den med aktiviteter de selv likte å holde på med. Ettersom det var lite 

privatliv å få hjemme, samlet man seg ofte på kaféer, restauranter eller kinoer med venner. 

Ettersom man kunne ta førerprøven allerede som sekstenåring, og tilgjengeligheten på biler 

var stor, var det sjeldent et problem å komme seg rundt dit man måtte ønske. De som av ulike 

grunner ikke hadde egen bil, hadde nok av venner som hadde, og det var derfor alltid 

muligheter til å få sitte på. Musikk og dans var også en stor del av tenåringslivet og ofte ble 

det avholdt skoledanser der man kunne prøve ut noen nye trinn med partneren. Rock ’n’ roll 

tok for alvor av blant tenåringene på denne tiden og mange brukte enten ukelønn eller 

lønninger på dette nye, fengende fenomenet.  

 

Ungdomsbevegelsen som vokste frem veltet ikke samfunnsordenen slik mange eksperter 

fryktet den ville gjøre. Opprøret ungdommene stod for var rettet mot foreldrene og 

dagliglivets rammer, ikke samfunnet i sin helhet. De fleste tenåringene kunne ikke bry seg 

mindre med sosiale problemer eller politiske spørsmål, både da og nå blir de iblant referert til 

som «the silent generation». Som veldig mange på femtitallet var de rastløse, men etterhvert 

som de vokste opp adopterte de, som de fleste andre, normene som regjerte i samfunnet. 

Halvparten av unge menn lot seg verve i militæret og tjenestegjorde for det amerikanske 

forsvaret.61  

 

Med TV-ens inntog i de fleste amerikanske hjem, fikk kinofilmene og kinoene en sterk 

konkurrent. Tidligere kunne man nesten bare se filmer på kino, og filmselskapene ble nødt til 

å finne nye måter å beholde publikumet på. I sine forsøk på å gjøre kinofilmen attraktiv ble 

det satset mye på filmer som var rettet mot ungdommer. Den sterke konkurransen film møtte 

fra TV førte til at kinofilmen måtte gi publikum en ekstra opplevelse. Nye tekniske finesser 

                                                
61 Patterson, Grand Expectations, s. 374.  
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ble introdusert, blant annet slo fargefilmen gjennom på denne tiden. Kinofilmene ble mer og 

mer rettet mot et publikum bestående av tenåringer, og dette lokket mange vekk fra familien, 

hjemmet og den lille TV-skjermen i svart-hvitt.62 Det bygdes snart en ny drive-in-kino for 

hver vanlige kino som ble lagt ned. På midten av femtitallet fantes det mer enn 4000 drive-in-

kinoer i USA, og de var betraktelig mer populære enn vanlige kinoer.63  

 

Et vanlig tema i «tenåringsfilmene» var ungdommens opprør mot den eldre generasjonens 

levemåte. Ungdomsgruppene som oppstod på femtitallet ble ofte koplet til kriminalitet, og 

opprør og ungdomsopptøyer ble flere steder et vanlig syn. Filmen «Rotløs ungdom» («Rebel 

Without a Cause») som kom i 1955, ble raskt et symbol for opprørsstemningen blant visse 

ungdomsgrupper. James Dean, som spilte hovedrollen i filmen, ble en sentral figur innen det 

voksende tenåringsmarkedet og mediekulturen. I filmen gjør han opprør mot den eldre 

generasjonen, som tittelen sier, «without a cause».  

 

Norske ungdommer så nok lengtende til USA og det amerikanske livet. I Norge var det lite 

som kunne sammenlignes med «the American Way of Life». Etter andre verdenskrig førte 

den økonomiske hjelpen fra USA til en raskere materiell og økonomisk vekst i Norge enn hva 

som ellers ville vært sannsynlig. Norge var i en mer eller mindre kontinuerlig vekstperiode fra 

1950 fram til midten av syttitallet. Produksjonen, velstanden og forbruket økte og de aller 

fleste hadde jobb og følte at arbeidsplassene deres var trygge.64 Troen på fremtiden var stor i 

etterkrigsårene og troen på USA og amerikanerne likedan. Slik beskriver en kvinne hvordan 

hun opplevde femtiårene:  

«Når jeg tenker tilbake på femtiårene, så synes jeg det var vekst og gode framtidsdrømmer. 
Folk flest fikk bedre råd og det ble lettere å få utdannelse. Det var en god optimisme, og alle 
hjalp hverandre, det var mye som skulle ordnes etter krigen og alle var interessert i å få 
samfunnet på bena igjen. Husker når det ble slutt på rasjoneringskort. Mor sa en ble liksom så 
mye friere når de kortene forsvant. Alt som bandt en til krigen og den brente jord var som en 
byrde, og nå ble mer og mer kastet av».65 

 

Man kunne likevel ikke se bort fra at Norge sto overfor en ny, hard hverdag. Vareknappheten 

som hadde preget krigsårene fortsatte også i fredstid, og det ble opprettholdt rasjonering på en 

rekke varer. Fra 1952 ble det slutt på rasjoneringen av kjøtt, kaffe og sukker, mens 

                                                
62 Nilsson og Johansson, «Från 50-tal till 50-tal», s. 10-11. 
63 Ibid., s. 12.  
64 Stugu, Norsk historie etter 1905, s. 164.  
65 Norsk Folkemuseum, «Mitt 1950-tall», s. 2.  
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rasjoneringen på biler ikke ble opphevet før i 1960.66 Rasjoneringen av biler skyldtes først og 

fremst vareknapphet, men i perioden med gjenreisning var disse tiltakene også preget av 

ideologiske og politiske baktanker. Privatbilismen ble blant annet på slutten av førtitallet og 

gjennom hele femtitallet sett på som en unødvendig luksus som burde begrenses.  

 

Forbrukersamfunnet vokste for alvor frem i femtiårene med velstandsvekst og større 

valgfrihet i forbruket. Folk fikk nå mulighet til å kjøpe produkter fordi de hadde lyst på dem, 

ikke nødvendigvis fordi de trengte dem. Økningen i velstanden førte til forandringer i 

kostholdet og mer variert mat. Elektronikkprodukter som vaskemaskiner, frysere og 

støvsugere ble viktige i hjemmet som folk nå brukte mer tid i, men også mer penger på. Den 

økende velstanden førte med seg nye behov og krav som satt målene om økt likhet og 

utjevning på prøve. Mangfoldet av yrker, næringer og livsformer økte, og med årene regnet 

færre seg til den klassiske arbeiderklassen.67 

 

Reallønnen til en arbeider i verkstedindustrien ble i løpet av perioden fra 1945 til slutten av 

1960-årene fordoblet. Med økningen i lønningene kunne folk tillate seg å kjøpe det mange 

fram til da hadde sett på som unødvendigheter. Forbrukersamfunnets vekst skjedde innenfor 

rammer som var sterkt inspirert av USA, og hverdagslivet ble omformet mot en felles 

materiell kultur.68 Radio hadde blitt allemannseie, men det skulle ta flere år før fjernsynet 

kom inn i norske hjem.69 De fleste opplevde å få mer fritid, både i form av kortere 

arbeidsdager og lengre ferie. Femtiårene var også begynnelsen på «husmoralderen», der 

kvinnene ble hjemme og passet hus og barn, mens mennene var i jobb og forsørget familien. 

Den norske kulturutviklingen fikk to tendenser; den ene var en nasjonal homogenisering og 

en styrking av rikskulturen, den andre var en økende internasjonalisering, hvor påvirkningen 

først og fremst kom fra amerikansk populærkultur.70  

 

Den amerikanske populærkulturen interesserte spesielt den nye samfunnsgruppen i Norge på 

denne tiden, tenåringene. En massekultur var under utvikling på 1950-tallet og var først og 

fremst definert av den unge alderen på sine medlemmer og deres spesifikke smak innenfor 

                                                
66 Lange, Even, «Høyere levestandard, mindre forskjeller».  
67 Stugu, Norsk historie etter 1905, s. 166-167.  
68 Lange, Even, «Høyere levestandard, mindre forskjeller».  
69 Fordal, Jon Annar, «Radioen – det første massemedium»; Stugu, Norsk historie etter 1905, s. 213. NRK åpnet 
offisielt fjernsynssendinger i 1960, men ikke før i 1966 hadde hele landet tilgang på tv-signaler.  
70 Stugu, Norsk historie etter 1905, s. 212-216.  
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musikk, mote og frisyrer.71 Ungdommen som vokste opp i Norge på femtitallet var de første 

til å erfare en hverdag som inneholdt mer fritid, større økonomisk frihet, og ikke minst en 

økende grad av personlig frihet. Bedringen i økonomien førte til at det ikke var nødvendig i 

like stor grad at ungdommene bidro til familieøkonomien, og de fikk dermed mulighet til å 

bruke pengene de tjente på seg selv og sine interesser. I tillegg fikk de muligheten til å gå 

lenger på skolen enn tidligere generasjoner.  

 

Etter krigens slutt i 1945, fantes det en bred politisk enighet om at man måtte satse på 

utdanning, hovedsakelig av to grunner: Utdanning ble sett på som et velferdsgode som det var 

viktig at så mange som mulig fikk ta del i, og en befolkning som var bedre utdannet ble sett 

på som en viktig forutsetning for å kunne bygge opp velferdssamfunnet.72. I femtiårene ble 

det satt i gang sentralisering av skolene for å utjevne de forskjellene som fantes mellom by og 

land. I de små kommunene var elever fra forskjellige aldersgrupper satt i samme klasse, og 

det var vanlig å kun gå annenhver dag på skolen og antall undervisningstimer ble derfor svært 

få. Sentraliseringen gav ungdommene muligheten til å gå i klasser med de som var på sin 

egen alder, i tillegg til at timetallet økte betraktelig. De unge tilbrakte dermed flere timer på 

skolen, og kom i klasse med jevnaldrende. Likevel fantes det nok relativt store forskjeller 

mellom de som vokste opp i bygder på landet og de som vokste opp i byene. Det skulle gå 

helt til 1969 før det ble innført obligatorisk 9-årig grunnskole for alle i Norge.73 

 

Forbildet for tenåringskulturen som vokste fram var USA. Spredningen av amerikansk 

populærkultur nådde Norge som så mange andre vestlige land på femtitallet, og det tok ikke 

lang tid før norske ungdommer omfavnet de amerikanske impulsene. Dette gav utslag i både 

musikk og klesstil, og ungdomsgenerasjonen viste med dette tydelig at de representere en ny 

og mer løssluppen livsstil enn foreldregenerasjonen. Gjennom medier som film, reklame og 

magasiner fikk norske ungdommer et innblikk inn i den amerikanske «hverdagen». 

Ungdommens nye forbruksmuligheter og veksten til det nye tenåringsmarkedet gav dem 

muligheten til å markere egne gruppeprofiler og livsstiler.74 Økende generasjonsforskjeller ble 

på denne tiden tydeligere med de ulike forbruksmønstrene der de unge fungerte som 

                                                
71 Schildt, Axel og Siegfried, Detlef, «Youth, Consumption, and Politics in the Age of Radical Change» i 
Between Marx and Coca-Cola, redigert av Axel Schildt og Detlef Siegfried (New York: Berghahn Books, 2006), 
s. 5. 
72 Tønnessen, Liv Kari Bondevik, Norsk utdanningshistorie: en innføring (Oslo: Universitetsforlaget, 1995), s. 
71.  
73 Ibid., s. 76.  
74 Bjurström, Generasjonsopprøret, s. 56.  
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trendsettere. Blant de eldre var fortsatt nøysomhet, sparsommelighet og en «spare opp»-

mentalitet sterkt tilstede.75 

 

Med ungdommens økende fritid i hverdagen, bidro det offentlige til å organisere 

ungdommens fritidsbruk på nye måter. Man var bekymret for at fritiden kunne føre til sosiale 

problemer som rus og kriminalitet. Landets første fritidsklubb, Hammersborgklubben, ble 

etablert av Oslo kommune i 1953 som et tilbud til ungdom i alderen 13-18 år, hovedsakelig på 

grunn av uro over problemer i ungdomsmiljøene.76 Hovedstaden hadde flere gjenger og 

hendelser med ungdomskriminalitet og opptøyer som gav et visst grunnlag for denne uroen. 

Flere og flere kommuner fikk statlig støtte til etablering av fritidsklubber i løpet av 

femtiårene. Mange voksne var bekymrede for hvilke farer den økte fritiden og friheten kunne 

føre med seg. Dette hadde sammenheng med at det fantes en oppfatning om at det å bli 

«gående ledig» ikke var noe positivt.77 

 

Selv om det kanskje var begrenset med ting å gjøre for femtitallets ungdom, klarte de likevel 

å fylle dagene sine. Ungdommen i byene hadde nok flere tilbud å benytte seg av, men felles 

for tenåringenes aktiviteter var det å høre på musikk via radioer eller platespillere, drive med 

idrett av ulike slag, treffe venner og gå på kino:  

«En ting er sikkert: vi gikk mye mer på kino den gangen. Jeg tror jeg så Annie get your gun 
fire ganger, Oklahoma tre ganger og Hamlet med Richard Burton minst tre ganger... Vi likte 
veldig godt å stikke opp på Gimle kino, for det var så kort vei og som regel gode filmer»78.  

I hovedstaden var det naturlig nok flere kinoer å velge mellom og spesielt amerikanske filmer 

ble populære, men også utenfor byene dukket bygdekinoene opp. Moderne storkinoer dukket 

opp i Oslo rundt 1945, og Norsk Bygdekino reiste rundt med ambulerende varebiler og brakte 

spillefilmer og ukerevyer til distriktene rundt om i landet.79 Norsk Bygdekino visste derimot 

få amerikanske filmer på femtitallet.80 Selv om perioden var preget av rasjonering, knapphet 

på varer og begrenset økonomi, var det også en tid for en optimistisk og sterk tro på 

fremtiden, en voksende velstand for store deler av befolkningen og spennende og nye 

utfordringer å ta stilling til. Slik beskriver en kvinne fra Finnmark ungdomstiden i nord:  

«Årene fra 1950 til 1960 står for meg i en egen glans – jeg tror det må være det årtiet i mitt liv 
jeg husker best og det årtiet jeg tror har hatt mest å si for hva slags menneske jeg utviklet meg 
til å bli ... Når jeg lukker øynene og tenker tilbake på denne tida, står årene i et eget lys: 

                                                
75 Schildt og Siegfried, «Youth, Consumption, and Politics in the Age of Radical Change», s. 13.  
76 Bugge, Thorleif, Barne- og ungdomsarbeideren (Oslo: Universitetsforlaget, 1996), s. 160.  
77 Fauske, Halvor, «Ungdom – et historisk perspektiv», s. 28-29.  
78 Norsk Folkemuseum, «Mitt 1950-tall», s. 18.  
79 Dahl, Hans Fredrik, «Medienes høydepunkt».  
80 Vaagan, Mona, Film på vei: Bygdekinoen gjennom femti år (Oslo: Norsk filminstitutt, 2000), s. 50-52.  
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Somrene har aldri vært så solfylte og herlige, vintrene så gnistrende kalde – med måneskinn 
som fikk snøkrystallene til å glitre – vårene så utrolig spennende, og høstene så vakre med alle 
sine farger, sin klare luft og med ro og en snev av melankoli i dagene».81 

 

Marlon Brandos livsstil i filmen «Vill ungdom» (« The Wild One»), ble blant annet et viktig 

forbilde for motorsykkelgjenger i store deler av den vestlige verden.82 Livsstilen fantes hos 

noen ungdomsgjenger i USA før filmindustrien gjorde den kjent, men gjennom ulike medier 

fikk den en internasjonal utbredelse. Denne nye mediekulturen som vokste frem, var med på å 

forme ulike ungdomskulturer ved å stille med identifikasjonsobjekter, livsstiler og symboler 

de kunne ta i bruk. Livsstilen som flere ungdomsgrupper vendte seg til, ble ofte koblet til 

kriminalitet og vold, kanskje ikke helt ufortjent. I løpet av femtitallet ble den tidligere 

oppfatningen av ungdommen forandret betraktelig. Deler av ungdomsgruppen ble blant annet 

oppfattet som et sosialt problem ettersom andelen lovbrudd blant de under 20 år økte i den 

vestlige verden.  

 

Flere nye ungdomsgrupper oppstod som egne gjenger, både ute i Europa og i Norge. I 

England fantes det en gruppe som kaltes «Teddy Boys», i Frankrike «Blouson noir» 

(svartjakker), i Sverige «skinnknuttar» og «raggare» og i Norge «blackie-gjenger». Denne 

typen gjenger gikk under den generelle betegnelsen «rebellious youth» i USA.83 Det var ikke 

en spesiell grunn til opprørsstemningen blant disse unge, men det var heller en reaksjon på at 

de var en ny samfunnsgruppe som skilte seg fra tidligere generasjoner, både i måten å leve på 

og måten å tenke på. «Blackie-gjengen» var en ungdomsgjeng bestående av ungdom fra 

arbeiderfamilier som holdt til på østkanten i Oslo. De kjørte motorsykkel, brukte brylkrem og 

skinnklær, inspirert av liknende ungdomsgjenger i USA, og hadde lite respekt for politiet. De 

var kjent for kriminalitet og vold, og etterhvert også narkotikarelatert virksomhet.84  

 

I forbindelse med den amerikanske filmen «Rock Around the Clock» som ble vist på Sentrum 

Kino i 1956, oppstod det uroligheter der flere hundre ungdommer, deriblant Blackie-gjengen, 

laget bråk flere steder i Oslo sentrum. Selv om det oppstod mye bråk, var det flere som mente 

at dette var medieskapt og at uroen var en reaksjon på de forventningene til bråk som pressen 

hadde skapt. Én av ungdommene som var tilstede forteller: «Det var jo ikke vondt ment, det 

                                                
81 Norsk Folkemuseum, «Mitt 1950-tall», s. 3. 
82 Bjurström, Generasjonsopprøret, s. 58-59; The Internet Movie Database, «The Wild One (1953), Release 
Info». «The Wild One», på norsk «Vill ungdom», ble lansert i Norge i 1954.  
83 Bjurström, Generasjonsopprøret, s. 58. 
84 Ulshagen, Mats Schjølberg, «Alt var ikke bedre før».  
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var jo bare gøy. Jeg tror politiet var like mye med å hause oss opp med å ri etter oss, så da 

bare ballet det på seg».85 Filmen og låten med samme navn introduserte rocken som 

musikksjanger i Norge og ble raskt ungdommenes egen musikk.   

Etableringen av tenåringsmarkedet på femtitallet førte til at ungdomslivet fikk 

oppmerksomhet innen massekulturen. Mange nye og unge film- og popstjerner slo gjennom, 

blant annet James Dean, Brigitte Bardot, Elvis Presley og Marlon Brando. Filmene og 

populærmusikken ble for første gang produsert med unge artister og for å bli forbrukt direkte 

av ungdommen.86 I dette sitatet forklarer en kvinne fra Troms hva man var opptatt av da hun 

var tenåring på femtitallet:  
«I løpet av de tre årene på realskolen synes jeg sjøl at jeg var blitt ganske voksen – og som 
andre tenåringer var jeg opptatt av pop-musikk, dansefester og gutter – ved siden av idrett og 
det å være ute i naturen, som jeg aldri blei lei av! ... vi var opptatt av filmer som «Min 
teenaged datter», «Rotløs ungdom», «Giganten» og «Øst for Eden» med James Dean... for 
ikke å snakke om «Rock around the clock», Bill Haley, Louis Armstrong ... og helt på slutten 
av 50-tallet kongen over alle konger – Elvis Presley!».87 

 

I de fleste hjem fantes det på denne tiden en radio, og på den kunne ungdommen skru seg inn 

mot radiokanaler som Radio Luxembourg. Der kunne de høre musikk de svært sjelden eller 

aldri fikk høre via Norsk Rikskringkasting.  

«Vi lytta på Radio Luxemburg – og vi prøvde å lære tekstene på alle de vi likte best! I 
friminuttene på realskolen toga vi mannsterk inn på Håkstadkafeen på Setermoen og spleisa på 
de mest populære låtene vi kunne spille på jukeboxen der!».88 

Sangene fra Top Twenty-listene på Radio Lux kom umiddelbart inn i norske plateforretninger 

hvor små single-plater hadde gjort sitt inntog noen år tidligere.89 Radiostasjonens sendinger 

av populærmusikk kunne tas inn mer eller mindre over hele Europa, og dette utfordret de 

nasjonale kringkastingsmonopolene.90  

 

Rock ’n’ roll ble et velkomment alternativ til musikken som allerede fantes på platemarkedet. 

Musikken ble spredt via utenlandske radiostasjoner og ikke minst gjennom Hollywoods 

filmindustri. Rocken ble ungdommenes egen musikk og representerte deres identitet, og også 

et brudd med foreldregenerasjonens måte å leve på.  
«Inntil det punktet var det på en måte gitt at jeg skulle gå i mine foreldres fotspor, jeg skulle 
liksom like deres musikk og innrette meg i livet som de hadde gjort. Så kom dette merkelige 

                                                
85 Ulshagen, «Alt var ikke bedre før»; NRK, «Hva som egentlig skjedde i 1956».  
86 Bjurström, Generasjonsopprøret, s. 63.  
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88 Ibid., s. 15.  
89 Stugu, Norsk historie etter 1905, s. 213.  
90 Andersen, Line Gevelt, «Radio Luxembourg» (NRK P1+, programposten «Kurer», 15.09.2014).  
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brølet som het rock ’n’ roll, ganske hjelpesløst fremført av Bill Haley, også gir det meg en 
egen ungdomsidentitet, som jeg har hatt med meg hele veien»91 

Det foregikk store endringer innen holdninger og oppførsel blant den nye 

tenåringsgenerasjonen, og rock ’n’ roll ble en kanal for utagerende oppførsel der ungdom fikk 

utløp for sin identitet som en egen samfunnsgruppe.92 Med rockemusikkens gjennombrudd 

innen populærmusikken i USA ble også plateselskapene oppmerksomme på ungdommene 

som forbrukere. De var storforbrukere av nye artikler som LP-, EP- og singelplater, 

transistorapparater og platespillere og de ble viktige for elektronikkindustrien.93  

 

På femtitallet var det fortsatt knapphet på de fleste varer og det var ikke alltid like lett å skaffe 

seg det man ønsket, spesielt ikke musikk. Man samlet seg derfor ofte hos den i vennegjengen 

som var så heldig å ha tilgang til en platespiller, der man kunne høre på de fengende tonene 

fra Amerika. Musikken kunne også høres i de amerikanske kinofilmene som rullet over 

kinolerretene. Noen fikk også tilgang til amerikansk musikk og platespillere fra eldre søsken 

som hadde det, eller som hadde tatt det med seg hjem fra USA hvis de for eksempel hadde 

jobbet på sjøen.94  

 

På femtitallet var majoriteten av ungdommen fascinerte av det meste som kom fra Amerika. 

Produkter, klær og musikk som var vanskelig å få tak på i Norge var forlokkende, og for 

bilinteresserte var det kanskje de amerikanske bilene som ble skjenket mest oppmerksomhet. 

Ikke bare var de fine å se på, med former, materiale og utstyr som ingen andre i verden kunne 

måle seg med, men de var også nesten helt umulig å få tak i. Ungdommene kunne drømme 

om dem, og kanskje, hvis de var heldige, få et glimt av en amerikaner på veien, men de hadde 

ikke lov til å skaffe seg en slik bil. For å kjøpe en ny amerikansk bil, måtte man ha 

kjøpetillatelse. Det var dermed kun de som trengte bilen i sitt arbeid, som fikk innvilget en 

slik søknad. Leger, handelsreisende og direktører kjøpte ofte amerikanere, og selv om det var 

fritt frem å kjøpe seg en bil fra Øst-Europa, var biler fra USA langt bedre kvalitetsmessig. 

Europeisk bilproduksjon hadde på denne tiden fortsatt ikke kommet seg etter krigen, og USA 

lå årevis foran både i kvalitet og tekniske finesser.  
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1955-1960» (Upublisert masteroppgave, Universitetet i Bergen, 2007), s. 33.  
92 Ibid., s. 33. 
93 Bjurström, Generasjonsopprøret, s. 60-61.  
94 Intervju med Ole Asbjørn Haugerud, 02.02.2017.  
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Det var dermed ikke mulig for «vanlige mennesker» å kjøpe seg en amerikansk bil på 

femtitallet, i alle fall ikke nye biler. Brukte amerikanere kom inn i landet i mange tilfeller med 

de som jobbet på sjøen, men slike biler var fortsatt dyre, og ingen ungdommer hadde økonomi 

til å skaffe seg et slikt kjøretøy. Det å kjøre amerikansk bil på denne tiden gav også status, og 

det var kun en liten del av befolkningen som kunne eie og kjøre slike biler. Det var også dette 

som gjorde amerikansk bil til noe eksklusivt, noe som ikke mannen i gata kunne kjøre rundt i.  

 

Oppsummering  
Det var ikke alltid Amerika stod til de høye forventningene som man hadde i møte med 

landet. Begrepet «det mytiske Amerika» kan være fruktbart å bruke for å forklare disse 

forventningene, som i mange tilfeller var bygd på rykter, drømmer og fantasier. Dette mytiske 

bildet av Amerika kunne være forskjellig fra person til person. For amcar-entusiastene var det 

det bil- og solfylte California som var Amerika, og det var ofte denne delen av USA som de 

hadde i tankene når de utfoldet sin entusiasme i Norge. For entusiastene var det spesielt de 

amerikanske femtiårene i California som var drømmen. Gjennom påvirkningen av amerikansk 

kultur etter krigen hadde det ikke manglet på verken filmer eller reklamer som viste et 

glansbilde av det amerikanske samfunnet, og ikke minst tenåringslivet, i USA på femtitallet. I 

tillegg til dette var det nettopp i løpet av femtitallet at amerikanerne produserte bilene som, til 

og med i dag, blir regnet som tidløse klassikere og som er svært ettertraktede blant amcar-

entusiaster.  

 

Både USA og bildet av det mytiske Amerika stod sterkt på femtitallet blant norsk ungdom.   

«Me elskte Amerika – og serligt det billede Hollywood vist´ oss av stjerner og glamour. Me 
elskte Amerika sjøl om folk robde og stjal, og sjøl om de skjøyd kverandre i filler på prerien 
eller i skumle garasjer onna skyskrabarne.. Me va lide interesserte i det vanliga, det verkeliga 
Amerika og gadd ikkje ein gong å hørra på folk som hadde vore der borte – og va kritiske... 
De så ikkje va for Amerika – og serligt sånne så kritiserte uden å ha vore der borte-, var 
spesielt suspekte. Me regnte uden videre med at de va kommunistar – og burde registreras. 
Merr va der ´kje å sei om den sagen».95 

Det var spesielt gjennom filmene ungdommen fikk se hva som foregikk i Amerika, hvilke 

moter og hvilken musikk som var populær, hvilke nye produkter som var kommet på 

markedet og hvilke kromglinsende, utenomjordiske kjøretøy bilindustrien der borte hadde 

produsert.  Den ekspanderende mediekulturen gav ungdommen forbilder og 

identifikasjonsobjekter som de tok inspirasjon fra. Selv om interessen for amerikansk bil, og 

                                                
95 Bø, Inge, Va det bere før då alt va møje verre? Om å vokse opp i 40- og 50-årå (Stavanger: Egni Forlag, 
1997), s. 31. 
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egentlig alt som var amerikansk, fantes på femtitallet, vokste det aldri frem noe miljø rundt 

denne interessen. Det kom derimot en jevn strøm av slike biler inn i landet i løpet av 

perioden, og skapte grobunn for framveksten av et amcar-miljø i tiåret som skulle følge. 
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Kapittel 2 – Motkultur og motorkultur, 
1963-1971 

 

Dette kapittelet skal først ta for seg Norges endrede forhold til USA på midten av sekstitallet, 

og bakgrunnen og fremveksten av antiamerikanismen blant befolkningen. Sekstitallet ble et 

definitivt brudd med hvordan man tidligere hadde tenkt om og forholdt seg til USA og 

amerikanerne. Drapet på John F. Kennedy i 1963 gikk sterkt inn på hele Norges befolkning. 

Både Martin Luther King og Robert F. Kennedy ble drept ikke mange årene etterpå, og flere 

begynte å få bekreftet den voksende mistanken om at USA var på vei i en retning få var 

interessert i å følge. Denne endringen, og den økende kritikken mot det meste som var 

amerikansk, var en avgjørende årsak for dannelsen av amcar-klubbene på begynnelsen av 

syttitallet.  

 

Denne kritikken kom blant annet fra en motkultur som for alvor vokste frem på denne tiden. 

Medlemmene i motkulturen hadde vokst opp i noe deres foreldrene ville kalle overflod, men 

begynte raskt å ta avstand fra det livet foreldregenerasjon hadde arbeidet så hardt for. De 

ønsket ikke å ta del i det voksende forbrukersamfunnet og en verden de mente var på vei i 

fullstendig feil retning. For mange ble USA selve symbolet på alt som gikk galt, og alt som 

var amerikansk fikk en vond bismak blant dem. De kritiske blikkene amcar-entusiastene fikk, 

kom blant annet fra denne motkulturen, og trangen deres til å forsvare interessen sin vokste i 

lys av dette.  

 

Til slutt i kapittelet vil jeg ta for meg amcar-miljøet som vokste frem på sekstitallet. 

Entusiastenes interesse fikk en del kritikk fra ulike hold på grunn av sin interesse. For mange 

representerte den amerikanske bilen ikke annet enn bråkmakere og tvilsomme karakterer. Jeg 

vil også gjøre rede for vanskelighetene med å skaffe seg en slik bil for entusiastene, i tillegg 

til utfordringene de sto overfor når de endelig hadde klart det. Opplevelsene fra denne tiden 

førte i stor grad til ønsket om å organisere seg i tiåret som fulgte, det man kan kalle 

vendepunktet i amcar-bevegelsen i Norge.  
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Fra ungdomskultur til motkultur  
 

«The American Dream has run out of gas. The car has stopped. It no longer supplies the world with its 
images, its dreams, its fantasies. No more. It´s over. It supplies the world with its nightmares now; the 

Kennedy assassination, Watergate, Vietnam». 
 

J. G. Ballard (1983)96 
 

 

Freden i 1945 og årene etter krigen var kanskje den rikeste og lykkeligste bolken i det lange 

samspillet mellom Norge og USA. Aldri før eller siden har kontaktene vært så mangesidige 

og intense i et så sammenknyttet fellesskap.97  På midten av sekstitallet skjedde det derimot 

store endringer i forholdet mellom Norge og USA, og mange vendte etterhvert både 

amerikanerne og det amerikanske ryggen. Forholdet hadde i stor grad bygd på tanken om at 

USA var Norges naturlige allierte i både tanker og livsholdninger. Tvilen rundt denne 

tankegangen økte på grunn av en innenrikspolitisk turbulent tid i USA, med de politiske 

mordene på Kennedy-brødrene og Martin Luther King. Rasemotsetninger, økende uro og 

våpenbruk, hippie-bevegelsen og studentopprøret i 1960-åra, Vietnamkrigen og Watergate-

skandalen på syttitallet, preget også den politiske scenen.98  

Disse hendelsene var bare hovedoverskrifter på en rekke sjokkerende hendelser som fant sted 

dette tiåret. Mellom 1963 og 1968 skjedde det store endringer i nordmenns oppfatning av 

USA, og man oppdaget i løpet av denne perioden at landet kanskje stod for andre verdier enn 

hva man tidligere hadde trodd. Mange kjente seg sviktet ettersom USA hadde vært Norges 

allierte, og på mange måter, også en modell for samfunnsutviklingen i landet. Drapet på John 

F. Kennedy hadde ikke så stor innvirkning på nordmenns syn på Amerika, men hendelsen 

gjorde et sterkt personlig inntrykk på de fleste. Drapet på Robert F. Kennedy derimot, gjorde 

et svakere personlig inntrykk, men hadde større konsekvenser for forståelsen av USA. For 

mange var det den endelige bekreftelsen på den vekslende mistanken man hadde hatt om at 

USA slet med alvorlige problemer.99 Spesielt vakte USAs deltakelse i Vietnamkrigen sterke 

reaksjoner i Norge. Jens Bjørneboe kritiserte den amerikanske involveringen i krigen i sin bok 

«Vi som elsket Amerika» i 1966:  
«Fører det til at vi begynner å se klarere, at vi mister noen av våre illusjoner om amerikanske 
idealer og planer, og til at vi i det hele tatt våkner opp av efterkrigssøvnen, - da har selv denne 

                                                
96 Vale, V. (red.), Ryan, Mike og Ballard, J. G, J. G. Ballard Quotes: Does the Future Have a Future? (San 
Francisco: RE/Search, 2004), s. 182. 
97 Skard, Sigmund, USA i norsk historie: 1000 – 1776 – 1976 (Oslo: Det norske samlaget, 1976), s. 371.  
98 Ibid., s. 372-373.  
99 Bryn, Norske Amerika-bilete, s. 130-131.  
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skamløse og motbydelige stormaktsvoldtekt og terrorkrig mot sivilbefolkningen i et fattig 
bondeland i alle fall hatt én god virkning».100 

 

Under Vietnamkrigen og gjennom hele syttitallet, ble amerikanske symbol brukt lite i 

markedsføring av produkter i Norge. Selv om det er vanskelig å se et klart vendepunkt i 

Norges forhold til USA, er det ingen tvil om at slutten av 1960- og begynnelsen av 1970-

årene førte med seg en negativ USA-forståelse.101 Det vokste frem en antiamerikanisme, en 

kritisk holdning til både amerikansk utenrikspolitikk, men også en nedlatende holdning 

overfor amerikansk massekultur.102 Den tradisjonelle amerikanske drømmen utfordret også 

den norske, sosialdemokratiske modellen om samhold og felles gjenreisning.103 Ulike 

generasjoner har hatt ulik oppfatning og syn på amerikansk innflytelse og nærvær. Denne 

negative holdningen overfor mer eller mindre alt som var amerikansk, satt seg kanskje 

sterkest hos de unge:  
«Det er ikkje berre fordi USA er imperialistisk, rasistisk og umenneskeleg at unge radikalarar 
ser det som ei viktig oppgåve å kjempe mot landet. Det er heller ikkje berre fordi det er det 
mektigaste landet i verda og meir og meir liknar ei løpsk panservogn. Det er også fordi den 
myten som var Amerika, ikkje lenger eksisterer. Ein gong stod USA som fridommens 
heimland, men det Amerika som vi møter i Whitmans dikt, i Lincolns talar, er borte. Det 
liberale Amerika er skrumpa saman til ei hyklersk gruppe som protesterer for all verda, men 
likevel er med på ferda».104 

 

Antiamerikanisme oppstod som en blanding av misunnelse på USAs makt, forakt for 

amerikansk kultur og engstelsen rundt det amerikanske militærets makt og tilstedeværelse 

rundt om i verden.105 Det finnes også ulike grader av antiamerikanisme og store regionale 

forskjeller, både mellom nasjoner og regioner innenfor nasjonene. Spesielt i Vest-Europa har 

amerikansk innflytelse formet samfunnet fordi amerikansk hjelp bidro sterkt til 

gjenoppbyggingen etter andre verdenskrig. Mange mente at det amerikanske nærværet var for 

sterkt og at det ikke nødvendigvis var et gode. Kritikken var, og er fortsatt, sterk mot 

amerikansk utenrikspolitikk og USAs innblanding i situasjoner flere steder i verden.106 Odd 

Børretzen oppsummerte Norges endrede forhold til USA i «Vi drømte om Amerika» i 1995:  

                                                
100 Bjørneboe, Jens, Vi som elsket Amerika: essays om stormaktsgalskap, straffelyst, kunst og moral (Oslo: Pax, 
1970), s. 21.  
101 Lundestad, Geir, «History and Politics: Research on the United States in Norway, 1945-1980» (American 
Studies in Scandinavia 14, 1982), s. 80.  
102 Hoff, Lars, «Antiamerikanisme hindrer kunnskap om USA».  
103 Haugen, «De nære ting i USA - en reise i seg selv»,  s. 29.  
104 Rønning, Helge, «Den amerikanske draumen – eit mareritt?» i Amerika og vi, redigert av Einar Førde (Oslo: 
Samlaget, 1969), s. 66.   
105 Hollander, Paul, Anti-americanism. Irrational & Rational (New Brunswick: Transaction Publishers, 1995), s. 
369.  
106 Strid, Fredrik, «We´re lovin´it? McDonald´s i Norge under perioden 1983 till juni 1991 och synen på 
företaget som en symbol för amerikansk kultur» (Upublisert masteroppgave, Universitetet i Oslo, 2009), s. 15.  
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«Jeg vet ikke akkurat når det sluttet, men en dag var det slutt, 
en gang uti sekstiårene sluttet vi ikke bare å elske Amerika som en Gud, 
da begynte vi å hate Amerika som en fallen Gud, 
og det er ingenting som faller så tungt, så hardt og så dypt som for eksempel en Gud som viser 
seg ikke å være en Gud, men bare Amerika. 
Da fikk Amerika skylda, ikke bare for Vietnamkrigen og miljøkatastrofer, 
men også for eksempel for privatbilismen og største skylda fikk jo han som oppdaget 
Amerika».107 

 
Ofte kan kritiske holdninger til USAs politikk også bli til en kritikk av amerikansk kultur. Det 

er ikke alltid man gjør et skille mellom hva USA er, for eksempel kultur i form av filmer, 

litteratur, musikk, væremåte, idealer og holdninger, og hva USA gjør, i form av utenriks- og 

innenrikspolitiske avgjørelser.108 I flere tilfeller rettes den negative innstillingen og kritikken  

mot USAs utenrikspolitikk, også mot amerikansk populærkultur. Kritikken mot USAs 

institusjonelle ordninger og politikk, blir ofte koblet til et tilsvarende negativt syn på 

amerikansk kultur. Amerikanere som enkeltpersoner beskrives da ofte som håpløst deformert 

av deres eget system og egen kultur. Kritikken mot individualisme og modernitet smelter ofte 

sammen til en kritikk av det amerikanske samfunnet og den amerikanske kulturen. Den 

kritikken som blir rettet mot USA og det amerikanske samfunnet, er derfor ofte vel så mye en 

kritikk av modernitet som det er av amerikansk utenrikspolitikk.109 Det Amerika man avviser 

er i virkeligheten et kodeord, et symbol, for en mye bredere avvisning av det moderne 

samfunn og den moderne kultur.110  

 

Selv om kritikken mot USA ved flere anledninger også har blitt rettet mot «alt som var 

amerikansk», var det flere som demonstrerte mot USA, samtidig som de identifiserte seg med 

den amerikanske kulturen. Denne dualismen åpenbarte seg tydeligst i løpet av 

studentopprørene på slutten av sekstitallet og begynnelsen av syttitallet. Det var ganske vanlig 

å se antiamerikanske studenter i kraftig protest mot amerikansk krigføring i Vietnam, kledd i 

enten U.S. Army-jakker eller blomstrede hippe-antrekk, på skandinaviske universiteter. Man 

var her vitne til et politisk opprør mot USA, men også samtidig en demonstrasjon av kulturell 

identifikasjon med Amerika.111 Hippiene protesterte mot forbrukersamfunnet og det endeløse 

sirkel av arbeid og forbruk. Samtidig brukte de selv produkter fra forbrukerkulturen i 

etableringen og markedsføringen av sine egen stiler. Mange av disse produktene var i seg selv 

                                                
107 Børretzen, «Vi drømte om Amerika» (Tylden & Co, 1995).  
108 Bromark og Herbjørnsrud, Frykten for Amerika, s. 16.  
109 Hollander, Anti-americanism, s. 391-393.  
110 Ibid., s. 400.  
111 Sirevåg, Torbjørn, Westerners: six reasons why Americans are different: a view from Northwest Europe 
(Oslo: ad notam Gyldendal, 1999), s. 5.  
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verken politiske eller apolitiske, men heller en del av en livsstilsrevolusjon – likevel ble de 

ilagt klare politiske undertekster.112 

 

Som tidligere nevnt har USA opp gjennom store deler av historien blitt oppfattet som noe det 

ikke er, påvirket av ideer, drømmer og fantasier om en ny og bedre verden som fantes i 

Europa. På grunn av dette har forventningene til USA ofte vært skyhøye, og det er disse 

forventningene som i mange tilfeller ligger bak mye av kritikken: 
«Geographically America was imagined in advance of its discovery as an arboreal paradise, 
Europe´s dream of verdurous luxury ... the political founders of the United States ... constituted 
America as a promised land, a conjuration of the liberal hopes or aristocratic fears of Europe. 
They saw the new kind of state .. not a natural growth of history but the actualization of an 
idea».113   

Hvis løftet om Amerika gjennom historien har blitt tatt så alvorlig, tyder dette på at det ikke 

ennå har blitt avskrevet, og at det fortsetter å drive frem den ambivalensen man har til USA. 

Antiamerikanisme kan også sees på som en trussel mot nasjoner og den nasjonale kulturelle 

identiteten i Vest-Europa. De europeiske reaksjonene som fulgte i kjølvannet av USAs 

deltakelse i Vietnamkrigen, etterfulgt av frykten for atomkrig på europeisk jord, gav et klart 

fokus for alle disse diffuse følelsene og den misnøyen med USA som fantes.114  

 

En klar forutsetning for utviklingen av antiamerikanisme og de holdningene som følger, er en 

viss mengde informasjon om USA som blir råmaterialet man konstruerer den fiendtlige 

kritikken ut av. Folk vet generelt mer om USA enn hva noen noen gang har visst om et land 

de ikke selv har bodd i. Mye av denne informasjonen er overfladisk, stereotyp eller forvrengt, 

og bidrar til fenomenet antiamerikanisme. En slik utbredt bevissthet, om ikke ekte kjennskap 

til USA eller amerikanske ting, hadde sine røtter i den gjennomgripende globale tilværelsen 

USA hadde, både økonomisk, politisk, militært og kulturelt. Den kulturelle tilstedeværelsen, i 

særdeleshet, brakt til Europa via massemedier, var mest tilbøyelig til å provosere fram kritikk. 

Forakten over den kulturelle påvirkningen kan hvile på ulike politiske verdier, vanligvis 

gjenspeiler det nasjonalistiske bekymringer over amerikansk undergraving av det som 

oppfattes å være det unike i en nasjonal kultur.  

 

Det at USA også var gjenstand for sterk kritikk innenriks, er en annen viktig faktor i veksten 

og varigheten til antiamerikanismen. Dette betyr ikke at antiamerikanismen i Europa kun er et 

                                                
112 Schildt & Siegfried, «Youth, Consumption, and Politics in the Age of Radical Change», s. 2.  
113 Hollander, Anti-americanism, s. 396.  
114 Ibid., s. 400.  
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ekko eller en imitasjon av kritikken innenfor de amerikanske grensene, eller at den ikke hadde 

eksistert uten de temaene eller den informasjonen den nasjonale kritikken i USA gav. 

Samtidig er det ingen tvil om at den nasjonale kritikken forsterket den utenlandske kritikken 

og bidro til en godkjennelse av deres aversjon.115 

 

På begynnelsen av 1960-tallet vokste det fram flere ungdomsgrupper og livsstiler som senere 

skulle bli selve kjernen i det som ble kalt «motkulturen». I løpet av de siste årene av 

sekstitallet ble det gjennomført flere opprør og demonstrasjoner blant de unge, også i Norge. 

De store barnekullene fra tiden etter andre verdenskrig hadde vokst opp og protesterte mot 

blant annet det voksende forbrukersamfunnet og forholdet til autoriteter. Det kan likevel 

synes at protestene først og fremst var rettet mot selve den sosialdemokratiske 

samfunnsmodellen. Reaksjonene var rettet mot sosialdemokratiets enhets- og likhetsmodell, 

og mot det mange syntes var et stadig gråere og mer konformt samfunn. Man kan si 

reaksjonene ble en motkulturell bevegelse som ønsket mer frihet og selvbestemmelse.116  

 

De unges sterkere og mer personlige politiske engasjement i ulike sosiale bevegelser, var en 

følge av det endrede sosiale rollemønsteret mellom ungdommen og deres foreldre. 

Ungdommens lengre utdanningsløp og mer fritid førte til en større sosial frihet, og en 

fristilling fra ulike oppgaver og forventninger som tidligere hadde vært knyttet til hjemmet og 

arbeidsplassen. Flere og flere unge, spesielt kvinner, søkte engasjement og utfoldelse i de 

voksende sosiale bevegelsene. Det at flere av de unge tok høyere utdanning og deltok i 

arbeidslivet og ulike organisasjoner, førte til at mange fikk direkte erfaringer med 

maktskjevhetene i Norge. Koblingen mellom større deltakelse i samfunnet og den økende 

sosiale protesten hadde dermed en selvforsterkende effekt.117 

 

Medlemmene av motkulturen ønsket å bryte med det etablerte samfunnet som de hadde vokst 

opp i. De var ikke interessert i materielle goder eller det slitet foreldrene gjennomgikk for å 

oppnå levestandarden sin. Motkulturen i sekstiårene gjorde det tydelig at en krise, som på sett 

og vis gjaldt alle, var under utvikling i velferdssamfunnet.118 De ønsket å skape et alternativ 

til industri- og velferdssamfunnet. De holdt til flere steder i landet, men først og fremst ble det 

dannet store miljøer i Oslo. Det var spesielt det nye samfunnet, preget av rikdom, overflod og 
                                                
115 Ibid., s. 408.  
116 Sejersted, Francis, «Norsk historie fra 1970 til 1990».  
117 Helle, Idar, «Sosiale bevegelser».  
118 Ustvedt, Yngvar, Det skjedde i Norge. 3: Overflod og opprør: 1961-72 (Oslo: Gyldendal, 1981), s. 328.  
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sløsing, som flere reagerte på. Dette sitatet fra Aftenpostens kronikk-konkurranse med tema 

«Ung i dag» fra 1969 beskriver dette godt: «Opprør er vår siste krampetrekning for å 

forhindre at vi seiler rett inn i et ferdig mønster med ferdigtyggede meninger om mangt og 

med reklamens verden som vår ønskedrøm».119  

 

Opprøret blant de yngre generasjonene var et vestlig fenomen og impulsene kom til Norge 

utenfra, som så mye annet, hovedsakelig fra USA. Paradoksalt ettersom deler av 

ungdomsopprøret var rettet mot nettopp USA, Vietnamkrigen og den amerikanske og vestlige 

imperialismen. Det var likevel det opprørske og ytterliggående blant de amerikanske 

ungdommene som ble imitert og til dels kopiert, men også reprodusert i mer moderate former 

blant de unge i Norge. I USA startet opprøret blant studentene på universiteter og høyskoler 

rundt om i landet. De hevet stemmene over urettferdig behandling og var kritiske til 

voksengenerasjonens måte å gjøre ting på.120   

 

Sekstitallets ungdommer i USA så på velstanden de vokste opp under som et faktum og den 

materielle komforten som en fødselsrett. De var bedre utdannet og hadde høyere 

forventninger enn sine foreldre. Omtrent alle tenåringer gikk på high school og rundt 

halvparten gikk videre på college og høyere utdanning. Oppvokst i en velstående verden med 

TV, rock ’n’ roll, biler og reiser, var denne tenåringsgenerasjonen den første til å ta begrepene 

individuelle valg og personlig identitet for gitt. Takket være den kalde krigen var det et stort 

fokus på grundig opplæring og demokratiske idealer, og tenåringene hadde en enestående tro 

på sin egen betydning som gruppe og på sin plass i verden.121  

 

Denne selvtilliten blant de unge hadde mye å gjøre med størrelsen på landets 

tenåringsgenerasjon. De hadde i løpet av femtitallet tatt sin plass som en viktig 

forbrukergruppe og deres smak og interesser bestemte trender, ikke bare for high school-

elever, men også for de voksne. I 1964 var det 22 millioner tenåringer i USA, og tallet vokste 

tre ganger raskere enn hos den generelle befolkningen.122 Innen 1960 brukte tenåringene 

nesten 9,5 billioner dollar årlig, mer enn det årlige totale salget hos General Motors – innen 

                                                
119 Hedemann, Berit, «Drømmen er død – men livet lever» i Ung idag (Oslo: Elingaard, 1970), s. 7.  
120 Olstad, Finn, Den lange oppturen (Oslo: Dreyers forlag, 2017), s. 185.  
121 Palladino, Teenagers: an American story, s. 194.  
122 Ibid., s. 195.  
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1970 brukte unge mellom 18 og 24 år rundt 40 billioner dollar årlig.123 De brukte rundt 100 

millioner dollar på plater, 3,5 billioner på klær (dette gjaldt bare for jentene) og kjøpte mer 

enn halvparten av all brus og alle kinobilletter solgt i landet.124  

 

Helt siden Elvis Presleys dager hadde tenåringsmarkedet ruvet på toppen som den mest 

dynamiske komponenten i den amerikanske økonomien. Pepsi Cola gjorde det klart hvor 

viktig ungdommene var for det nasjonale markedet da de reklamerte for seg selv som en drikk 

«for those who think young». Dette var et stort skifte fra tidligere år da ideen om tenåringene 

som storforbrukere var vanskelig for mange å godta. Selv bilprodusentene tok ungdommenes 

kjøpekraft på alvor på sekstitallet. Modeller som Fords «Mustang» og Chryslers «Barracuda» 

var direkte markedsført til tenåringskjøpere og «ungdommelige» voksne. De var den første 

generasjonen som var stor nok og velstående nok til å kunne levere den type marked som 

reklamebyråene hadde drømt om.125 

 

Foreldregenerasjonen hadde sjeldent brydd seg om hva som skjedde i deres barns verden før 

det faktisk brøt ut problemer. De var aldri så kritiske til sin egen oppførsel, eller 

konsekvensene av den, som de var til tenåringenes kultur. Hadde de voksne vært like opptatte 

av ulmingen på universitetene tidlig på sekstitallet som de var av å kritisere tenåringenes 

lange og Beatles-inspirerte hår, hadde de kanskje fått øynene opp tidligere for de 

misfornøyde, desillusjonerte studentene som skulle sette scenen for et tiår med sosial konflikt. 

Innen 1964 var det allerede klart at de hadde viljen til å gjøre opprør, både hjemme, på skolen 

og ute i den store verden. Tenåringene hadde nådd det antallet som skulle til for å få 

oppmerksomhet, og foreldrene kunne gjøre lite annet enn å sette seg tilbake og følge med.126 

 

I løpet av 1950-tallet hadde antall studenter ved amerikanske college økt med 56 %, og selv 

om majoriteten bestod av menn fra den hvite middelklassen, hadde antall kvinnelige studenter 

doblet seg i årene mellom 1955 og 1965. Det vokste frem en ny type studenter på campusene 

rundt omkring i USA, betraktelig mer kritiske enn sine klassekamerater. De hadde ingen 

                                                
123 Steigerwald, David, The Sixties and the End of Modern America (New York: St. Martin’s Press, 1995), s. 
248. !
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125 Ibid., s. 195.  
126 Ibid., s. 204-205.  
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interesse i campuslivets fest og fyll, og de forventet å sitte igjen med mer etter college enn 

bare middelklassens aksept og en framtid i foreldrenes fotspor.127 

 

I august 1964 godkjente den amerikanske kongressen at president Lyndon B. Johnson kunne 

eskalere krigen i Vietnam. I løpet av den brutale debatten som fulgte i spørsmålet om 

verneplikt, gjorde studentaktivister det klart at de ikke ville ofre uskyldige liv, inkludert sine 

egne, bare fordi de voksne sa de skulle. Som de radikale studentene hadde spådd, truet nå den 

kalde krigens politikk direkte tenåringenes framtid. I løpet av den brutale debatten som fulgte 

i spørsmålet om verneplikt, gjorde studentaktivister det klart at de ikke ville ofre uskyldige 

liv, inkludert sine egne, bare fordi de voksne sa de skulle. De mente at spørsmålet om liv eller 

død ikke kunne skjules bak tomme forestillinger om plikt, ære eller respekt for autoriteter.128 

VG intervjuet i 1968 mannlige amerikanske studenter som studerte i Norge om hvordan de 

forholdt seg til henvendelsene de fikk om verneplikt hjemmefra:  
«Jeg er glad i landet mitt, og jeg ser fram til den dagen jeg kan være stolt av å være en 
amerikaner. Men først må landet bli friskt. … Jeg er ikke pasifist, og kan ikke si at jeg i alle 
tilfelle ville la være å drepe. Det er man jo nødt til å bedømme ut ifra situasjonen. Hva annet 
skal man bedømme ut ifra? Og krigen i Vietnam kan jeg ikke se som noe annet enn både 
meningsløs og gal».129 

Innen 1968 hadde voldsomme demonstrasjoner og utbrudd blitt et nytt ritual i USA. Studenter 

ved flere enn to hundre universiteter og høyskoler demonstrerte mot krigen, og bombetrusler, 

brannstiftelser og hærverk hadde erstattet folkesangere og fredstegn som de dominerende 

symbolene på livet ved campusene.130 

 

Vietnamkrigen og den nasjonale konflikten som fulgte, skapte ikke den «generasjonskløften» 

som skulle komme til å symbolisere «sekstiårene», det turbulente tiåret man kan si begynte 

rundt 1965. Selv om mange så på generasjonsspenningene som et nytt fenomen, var dette 

allerede tilstede i forholdet mellom den unge og den eldre generasjonen. Det som var nytt var 

at man så tydelig uttrykte avstanden, gjennom populærkultur, personlig stil og politisk protest. 

Fram til sekstitallet hadde diskresjon vært en viktig del av tenåringskulturen, i tiåret som 

fulgte gikk mange tenåringer bort i fra dette.131 Kombinasjonen av en noe respektløs 

populærkultur, spenninger utløst av Vietnamkrigen og den forbløffende demografiske makten 

                                                
127 Ibid., s. 207-208.  
128 Ibid., s. 216.  
129 Hareide, Dag, «Er vi frihetens armé eller kapitalist-mordere?» (VG 16.7.1968), s. 9.  
130 Palladino, Teenagers: an American history, s. 219.  
131 Ibid., s. 225.  
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til «baby boomerne», hadde generert en gruppe med tenåringer som var dristigere og mer 

aggressive enn de voksne hadde forventet seg.132 

 

Norge på sekstitallet var på mange måter et homogent samfunn der arbeidsløsheten var liten, 

og en stabil økonomisk vekst og høyere lønninger førte til at forbrukersamfunnet for alvor 

vokste frem. Det norske industrisamfunnet hadde sin gullalder, den teknologiske utviklingen 

skjøt fart og forholdene lå til rette for det voksende forbrukersamfunnet. Man kjøpte seg bil, 

fryseboks, oppvaskmaskin, fjernsyn og nye møbler, noen kjøpte seg også etterhvert hytte og 

campingvogn. Et samfunn der synlig forbruk i økende grad symboliserte status og et vellykket 

liv ble en realitet.133 Deler av tenåringsgenerasjonen fant seg derimot ikke alltid til rette i dette 

samfunnet, og mange følte at forbrukersamfunnet hadde etterlatt seg et eksistensielt 

tomrom.134 

 

Fra 1960 til 1975 opplevde Norge en «studenteksplosjon» der antall studenter ved 

universiteter og vitenskapelige høyskoler økte fra 9 600 til 40 800 mellom. Universitetene og 

andre høyere lærersteder i landet ble overfylte av store studentkull. I hovedstaden økte 

studenttallet med rundt 1000 hvert år. Tilværelsen som student innebar til dels en forlenget 

ungdomstid utenfor foreldrenes rekkevidde og det normale arbeidslivet.135 Studentene 

begynte etter hvert å protestere og krevde mer demokratisering, mer påvirkning fra studentene 

og få slutt på «professorveldet».136 Studenter fra mange forskjellige sosiale lag fikk anledning 

til å studere, og de hadde god tid, få forpliktelser og mye øvelse i kritisk tenkning. De hadde 

også god tid til å lese, diskutere og protestere, og dette var sentralt i det opprøret som skulle 

vokse frem.137  

 

I Norge hadde ikke alle opprørene samme fokus. Et fellestrekk ved nesten alle var protesten 

mot den amerikanske involveringen i Vietnamkrigen, men også en generell tendens til 

antiamerikanisme. Motstanden mot USAs krigføring var et felles tankegods også i det 

internasjonale ungdomsopprøret og nådde langt ut over rekkene til både hippier og 

                                                
132 Ibid., s. 231.   
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blomsterbarn.138 Vietnamkrigen var en av de første tv-sendte krigene og brakte daglig krigens 

grusomheter inn i stuene til folk. Innen 1970 hadde antall fjernsynsapparater i Norge økt til 

900 000 apparater, og dette endret for alvor måten man fikk innblikk i nyhetsbildet på.139 I 

1972 boikottet studentene på Blindern Sigurd Skard sin undervisning i American Civilization 

som en symbolsk støtte til det vietnamesiske folket, og som en protest mot krigføringen i 

landet.140 Fem år tidligere ble det holdt demonstrasjoner mot USAs krigføring i Vietnam i 

Oslo. VG rapporterte at: «Et foreløpig klimaks vil bli nådd i morgen, når det skal arrangeres 

anti-amerikanske demonstrasjoner av forskjellige slag – i Oslo et demonstrasjonstog som skal 

passere den amerikanske ambassaden, og deretter et møte på Universitetsplassen».141  
 

Det var i midlertid ikke noe nytt at de unge var kritiske til de normene og de verdiene som ble 

overlevert fra tidligere generasjoner, og heller ikke at de ønsket å gjøre opprør mot det 

etablerte samfunnet. Det spesielle ved de unge i Norge på denne tiden var den kontrasten de 

hadde til den tidligere etterkrigsgenerasjonen. De hadde vokst opp i skyggen av krig og 

okkupasjon og de hadde gått lydig og disiplinert inn i både utdanning og arbeidsliv, og hadde 

sjeldent stilt spørsmål ved prioriteringene til deres foreldregenerasjon. Likevel brakte 

ungdomsgenerasjonen på sekstitallet med seg noe fundamentalt nytt. De var ikke bare en 

generasjon «ute av kontroll», men de hadde også en mye større innflytelse på 

samfunnsforhold og samfunnsutvikling enn noen tidligere generasjon hadde hatt. Ikke bare 

førte deres innflytelse til varige endringer i samfunnet, de snudde til en viss grad hele den 

vestlige verden på hodet.142  

 

Man kan skille mellom to forgreininger innen denne motkulturen på sekstitallet. På den ene 

siden sto de som var preget av det individualistiske og apolitiske, den ekspressive 

forgreningen i motkulturen. De var tett knyttet til gjennombruddet av en internasjonal 

ungdomskultur på midten av sekstitallet der musikken hadde en sentral rolle. Flere sangere og 

grupper ble viktige formidlere av opprørsfølelsene som fantes blant medlemmene av 

motkulturen. Den amerikanske hippiebevegelsen ble en videreføring av dette individualiserte 

opprøret, men til tross for utbredelsen i store deler av verden, fikk ikke bevegelsen skikkelig 

fotfeste her i landet og bleknet i forhold til originalen. På den andre siden var opprøret 

politisert, den aktivistiske forgreningen, og fikk næring fra den sterke motstanden mot den 
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amerikanske krigføringen i Vietnam. I tillegg fantes det en sterk kritikk mot den økonomiske 

utviklingen som fant sted i verden. Noen var antimaterialistiske og forbrukskritiske, mens 

andre hadde en mer tradisjonell marxistisk kritikk – alle kritiserte de det kapitalistiske 

systemet og de sosialdemokratiske regimene og partiene som de mente bare administrerte 

kapitalismen og den økonomiske veksten.143   

 

Opprøret blant de unge var et internasjonalt fenomen, men fikk også særegne norske 

kjennetegn. Den motkulturen som fantes i Norge hadde sine faste tilholdssteder på ulike 

steder i landet, først og fremst i hovedstaden. Motkulturen var en ny kulturell retning og et 

nytt sett med verdier og vurderinger, som ble innført av flere ungdomsgrupper i de vestlige 

samfunnene i løpet av sekstiårene. Mens det ekspressive opprøret, også kalt det bohemske 

opprøret, var begrenset til land i den vestlige verden, ble sekstiårenes studentopprør et 

internasjonalt fenomen som spredte seg i både øst og vest, både i industri- og utviklingsland. 

Tiårets ungdomsopprør kulminerte i Woodstock-festivalen i 1969 for de ekspressive gruppene 

og studentopprøret i Frankrike i 1968 for den aktivistiske delen av motkulturen.144   

 

Amcar-entusiastene kjører sin egen vei  
Parallelt med at ungdom i Norge gjorde opprør og protesterte mot amerikansk deltakelse i 

Vietnamkrigen, bestod fortsatt fascinasjon for Amerika og den amerikanske livsstilen. Det 

fantes de som verken var for eller imot Vietnamkrigen, men heller for den individuelle 

friheten som de oppfattet at USA stod for.145 Redaktør i Amcar Magazine, Terje G. Aasen, 

forklarte hvordan amcar-entusiastene forholdt seg til USA:  

«Vi som har noen år på baken fikk USA nærmest intravenøst inn i blodet gjennom filmer, 
musikk og ved å lese om de mange fantastiske amerikanske bilene i både norske og 
utenlandske bilblader. Alt som var bra kom fra USA den gang. Baksiden, som raseopptøyer, 
Vietnamkrig, ja til og med attentatene på president Kennedy, på hans bror Robert og på Martin 
Luther King overskygget aldri vår tro på USA som «det beste landet i verden»».146 

 

De som interesserte seg for amerikanske biler var hovedsakelig gutter i alderen 15 til 25, selv 

om det helt sikkert var flere i miljøene som var både yngre og eldre enn dette. Det var få 

jenter med, hvert fall som eide sine egne biler eller som hadde planer om det. Jentene var som 

regel med som kjærester eller følge. American Street Cars Askim (ASCA) fikk sine første 
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kvinnelige medlemmer i januar 1978, der én av dem ble med i styret samme år som 

kasserer.147 For å kjøre egen bil måtte man være over 18 år og ha førerkort, men mange fattet 

interesse for amerikanske biler flere år før dette. Når man ble 16 år kunne man også ta 

førerkort på lettmotorsykkel, og for mange ble dette en inngangsbillett inn i miljøet. Man fikk 

en ny frihet og hadde muligheten til å komme seg steder på egenhånd, for eksempel for å titte 

på biler, enten langs veien eller om det fantes steder der andre amcar-entusiaster samlet seg i 

området.  

 

De fleste var trolig ikke særlig politisk interesserte, og lot seg ikke påvirke av den kritikken 

mange politisk engasjerte ungdom rettet mot USA. Dette politiske engasjementet var nok 

kanskje størst blant de ungdommene som flyttet inn til de store byene og gikk videre til 

høyere utdanning. Sett i sammenheng med at det kun var sjuårig obligatoriske skolegang fram 

til 1969, begynte mange av de som var eller ble bilentustiaster, å jobbe tidlig. Dette førte med 

seg større økonomisk frihet, men også mye fritid.148 Ungdommen som startet opp og ble med 

i amcar-miljøene hadde alle en teknisk interesse og en interesse for bil. I tillegg hadde de en 

fascinasjon for de amerikanske bilenes utseende,  ikke minst de store, sterke motorene som 

«dro fælt».149 Slik forklarte redaktør i Amcar Magazine, Terje G. Aasen, hvem som var med i 

miljøene og kjøpte seg amerikansk bil: «De som overtok dollarglisene var en blanding av 

bilkyndige ungdommer, individer som ville være annerledes og rockere som holdt fast på 

femtitallet og som ikke likte den bølge av opprør og protest som Bob Dylan og til dels The 

Beatles representerte».150 Deres entusiasme for amerikansk bil var større enn deres bevisste, 

eller ubevisste, øvrige holdninger til USA.  
 

Selv om de første amcar-klubbene ikke ble etablert før tidlig på syttitallet, begynte interessen 

for amerikanske biler og miljøet rundt dette å vokse i stor grad på sekstitallet, hovedsakelig 

mot slutten av tiåret. Folk ble rekruttert gjennom venner i hjembygda eller hjembyen og 

kanskje også gjennom eldre, voksne forbilder. Det fantes få amerikanske biler i kjørbar stand i 

Norge på denne tiden. Men noen biler fantes det rundt om, og disse og deres eiere ble lagt 

godt merke til av ungdommen. Grunnleggerne av American Street Cars Askim forklarte at 

flere «eldre» mennesker i Askim-området fortsatt kjørte i sine gamle amerikanske biler. Også 

et av guttenes eldre søskenbarn kjørte amerikansk bil, og dette var til stor inspirasjon for 
                                                
147 Møtereferat i ASCA fra 26.01.1978 (Askim-klubbens samling).  
148 Thune, Taran, «Norsk utdanningshistorie». 
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guttegjengen. Det var heller ikke til å komme bort i fra at mye av det som var tilgjengelig av 

film og TV var amerikansk, og her var det masse inspirasjon å hente. Grunnleggerne av 

klubben i Askim fortalte at de ofte så på mandagsfilmen som gikk på NRK, kun for å se på 

bilene. Dette var ikke før på syttitallet, men man kan anta at entusiaster i Trondheim og Oslo 

som var tidligere ute, også kunne hente inspirasjon herfra. Mandagsfilmen var en programpost 

på NRK fra 1960 – 2001 som viste spillefilmer vanligvis produsert for kinovisning. Det ble 

blant annet vist mange amerikanske filmer på denne programposten der amcar-interesserte 

kunne få et glimt av drømmebilene sine.151  

 

Mange av de som var med i amcar-miljøet i Askim, og som senere var med å starte klubben, 

er med den dag i dag. Klubbdannelsene på syttitallet førte nok til at kun de mest iherdige og 

entusiastiske ble med videre, mens mange nok bare synes det var «tøft» med amerikansk bil 

uten å ha evne eller pågangsmot til å restaurere en egen bil. Det må også poengteres at både 

jakten på slike biler i Norge og restaureringen av dem, var et vanskelig og krevende prosjekt. 

Det krevdes både kunnskap, pågangsmot og gode kontakter som man kunne henvende seg til 

og få hjelp fra, for å komme i havn med slikt. Mange kjøpte seg bilprosjekter og ble ferdige 

med dem, men like mange solgte dem nok igjen eller lot dem bli stående. De som var 

utholdende nok ble derimot værende i miljøet, og ble etter hvert også med i klubbene med 

relativt stor entusiasme og intensitet.152  

 

Helt fram til tidlig på 1960-tallet var bilen en sjelden «farkost» i Norge, og den ble heller ikke 

ilagt en stor betydning som transportmiddel.153 Like før andre verdenskrig fantes det bare 

rundt 100 000 biler totalt i Norge. Personbiltettheten lå på ca. 50 innbyggere per kjøretøy, og 

forholdstallet var likt i 1950. Amerikanske biler hadde dominert markedet før andre 

verdenskrig, men etterkrigstiden var preget av strenge restriksjoner. I 1970 hadde derimot 

nesten annenhver familie egen bil, slik som resten av Skandinavia. Dersom man ville skaffe 

seg ny bil, måtte man som tidligere nevnt, ha kjøpetillatelse. Dette var hovedsakelig 

forbeholdt de med viktige transportbehov i arbeidet, som leger og handelsreisende.154 

 

Det vokste etterhvert frem en drøm blant folk om selv å eie en bil. Denne drømmen gikk for 
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flere og flere i oppfyllelse, til tross for at importrestriksjonene ennå var virksomme. 

Reguleringen på bilimport foregikk helt frem til 1960, men gjennom handelsavtaler med blant 

annet Sovjetunionen og Øst-Europa, fikk nordmenn tilgang til blant annet Skoda, Pobeda, 

Wartbürg og Moskvitch, og antallet personbiler ble tredoblet i løpet av femtitallet.155 Salget 

av biler fra Øst-Europa var derimot aldri særlig høyt, og selv om folk drømte om egne biler 

var det det ikke kun et motorisert kjøretøy de ønsket. Forhold som gikk ut over det rent 

rasjonelle og formålstjenlige spilte en avgjørende rolle.156 I framveksten av det moderne 

forbrukersamfunnet mellom 1950 og 1970, sto bilismen sentralt, og den ble det viktigste 

symbolet på velstand og uavhengighet. Fra 1970-årene ble den imidlertid også forbundet med 

forbrukersamfunnets skyggesider som forurensning og stress.  

 

På femtitallet var amerikanske biler forbeholdt de ressurssterke som med skjellig grunn kunne  

få kjøpetillatelse. Det var likevel mulig å importere ett år gamle biler fra USA. Mange 

sjømenn benyttet muligheten til å kjøpe seg en brukt bil, og ta den med på skipet på vei hjem 

til Norge. Da restriksjonene ble opphevet i 1960 tok det ikke lang tid før europeiske biler 

overtok bilmarkedet. Bilsalget økte fra 19 000 i 1959 til 102 000 et tiår seinere, og innen 1972 

fantes det 846 000 privatbiler på veiene til forskjell fra 220 000 i 1960.157 De fleste 

amerikanske bilene som fantes i Norge led en trist skjebne dette tiåret. Ikke bare ble de sett på 

med kritisk øyne, men bilene som hadde kommet inn i landet etter krigen var også blitt i svært 

dårlig stand. Bilene på denne tiden hadde ikke så lang levetid, for med Norges klima, dårlige 

veier med grus og ingen understellsbehandling, ble de fort rustne, gamle og ødelagte. Mange 

endte opp i garasjer og bak skur til fordel for nye europeiske biler.158 Avgiftsordningen i 

Norge førte også til at import av amerikanske biler etter opphevelsen av restriksjonene i 1960 

ble for dyrt for privatpersoner. VG skrev dette i 1960:  
«Så skal vi igjen få anledning til å kjøpe amerikanske biler. Dessverre blir det nok bare med 
anledningen for de fleste, slik som avgiftsordningen er her i landet kommer de store biler opp i 
priser som ytterst få privatpersoner kan overkomme. Selv små og billige amerikanske vogner 
skal vi her hjemme betale 30 000 – 40 000 kroner for, så selv om salget frigis blir det bare med 
drømmen for de tusenvis som fortsatt sverger til «amerikanere»».159 

 

Den eneste muligheten til å få en amerikansk bil inn i landet uten å ruinere seg, var dersom 

bilen ble tatt med som flyttegodsimport av noen som flyttet fra USA og til Norge. Da kunne 
                                                
155 Ibid. 
156 Lamvik, Et eventyr på hjul, s. 156. 
157 Furre, Berge, Norsk historie 1905-1990, s. 303.  
158 Intervju med Ole Asbjørn Haugerud, 02.02.2017.  
159 Bonde, Arne, «Vi prøvekjører en virkelig amerikansk småbil. Studebaker Lark enkel, men god» (VG 
07.01.1960), s. 10.  
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man komme unna med kun en liten sum i avgifter, og man kunne få lov til å bruke den uten å 

bygge den om i særlig stor grad.160 I årene som fulgte ble flere og flere kritiske til, ikke bare 

USA, men også mye av det som representerte det amerikanske. Mens Vietnamkrigen fortsatt 

herjet og Watergate-skandalen bekreftet manges kritiske USA-forståelse, var det ikke lenger 

akseptabelt i majoritetens øyne å kjøre rundt i et stort, «prangende» og bensinslukende 

dollarglis. I en artikkel i Amcar Magazine i 1977 kunne man lese om den lave interessen blant 

de fleste for amerikanske biler på slutten av sekstitallet og begynnelsen av syttitallet: 
«Rundt 1970-tallet lå interessen for amerikanske biler langt nede her i landet. Sekstiårenes 
raggartider med høytalere i grillen, røde lys oppe i skjermene og revehale i antennen var forbi. 
Europeiske merker hadde forlengst overtatt nybilmarkedet, og på bruktbilsiden kunne man få en 
amerikansk bil for en slikk og ingen ting. De var ute av tiden! Dessuten begynte de nye 
trafikkforskriftene om godkjenning av kjøretøy å legge sin klamme hånd over biler som skulle 
førstegangsregistreres - nye og bruktimporterte - og dette gikk spesielt ut over biler fra USA 
som var konstruert, testet og tilpasset helt andre regler. De fleste trodde fenomenet amerikansk 
bil var i ferd med å dø, men det var bare stille før stormen».161 

 

På 1970-tallet var det også svært vanskelig å importere biler fra USA på grunn av de nye 

bestemmelsene i Vegtrafikkloven av 1965 angående førstegangsregistrering av kjøretøy som 

trådte i kraft 1.1.1972. Det forårsaket store vanskeligheter for bilimportører av merker og 

modeller som ikke var testet og garantert etter de europeiske normene.162 I prinsippet førte 

dette til den laveste importen av amerikanske biler siden handelen startet igjen etter krigen. 

Hittil ukjente begreper i fredstid som energikrise, kjøreforbud og bensinrasjonering ble 

realiteter i den vestlige verden i denne perioden. For de fleste var store biler uhørt i en slik tid, 

spesielt amerikanske. I tillegg hadde flere av disse bilene automatiske girkasser, hekseri for 

mange på denne tiden, og fikk stempelet om at de var umulige å reparere, og ikke minst 

brukte biler med slike «fryktelig» mye bensin.163  

 

Den lave importen av amerikanske biler i 1973, men også fallet i antall registrerte biler som 

fantes i Norge, viste at amerikanske biler ikke var på langt nær så ettertraktet som på 

femtitallet.164 I perioden 1970 til 1975 ble over 5000 amerikanske biler avskiltet og de aller 

fleste ble stående på ulike plasser og ruste vekk. 165 Allerede på slutten av sekstitallet endte 

mange av dem på fyllinga eller ble overlatt til seg selv i garasjer og uteområder. De var blitt 

                                                
160 Intervju med Ole Asbjørn Haugerud, 02.02.2017.  
161 Anon., «Fem år i teten for amerikansk bil i Norge» (AMCAR 2, nr. 4, 1977), s. 36.  
162 Myhre, Svein I., «1977 rekordår for import av amcars til Norge» (AMCAR 3, nr. 2, 1978), s. 12. 
163 Intervju med Ole Asbjørn Haugerud, 02.02.2017.  
164 Myhre, «1977 rekordår for import av amcars til Norge», s. 12. Et frafall på 2203 enheter mot 765 i 1972 og 
681 i 1974.  
165 Anon., «La oss ta vare på dem» (AMCAR 2, nr. 1, 1977), s. 3.  
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gamle og rustne, og de fleste gikk til innkjøp av nye, mindre europeiske biler, som Ford 

Cortina og Volvo Amazon, etter hvert også Opel Kadett og Opel Ascona, og ikke minst 

folkebilen fremfor noen, «bobla» fra Volkswagen. De som fortsatt kjørte amerikanske biler 

ble sett rart på, spesielt de ungdommene som kjøpte og begynte å restaurere det mange så på 

som rustne skraphauger.166 

 

Etter hvert sank dollaren i kurs og førte til billigere import av biler fra USA. Folk fikk mer 

penger å handle for. 1976 ble et godt år for amerikanske biler i Norge. Importen av nye biler 

var den største siden 1966 og bruktbilimporten den største på fem år. Totalantallet av 

amerikanske personbiler i Norge hadde vært nedadgående siden krigsutbruddet i 1940, men 

fikk et vendepunkt dette året og steg fra 8995 (1975) til 9252 (1976).167 Amcar-entusiastene 

var likevel samme året urolige for antallet amerikanske biler i bruk på norske veier:  
For tre - fire år siden, var det vel neppe noen som trodde at amerikanske biler skulle gå en ny 
blomstringstid i møte her i landet. Men selv om antallet importerte nye amerikanske biler har 
økt de siste to årene, er det ikke blitt flere slike biler på veiene, og det er svært vanskelig å 
skaffe seg en brukbar yankee-car. Avgangen hvert år er dessverre for stor…. Det er en 
foruroligende nedgang, og om noen år vil nok den simpleste stolpeamcar være et etterspurt 
objekt i kampen for å eie en amerikansk bil. Etterspørselen øker nemlig helt utrolig, og 
tilgangen på slike biler er som nevnt meget begrenset. 168 

 

De amerikanske bilene det var mulig å få tak i hjemme i Norge på seksti- og syttitallet var 

mer eller mindre vrak. Det var få verksteder som reparerte slike biler, og dessuten var slike 

reparasjoner dyre. Man måtte derfor «skru» på sine egne biler, og det måtte legges ned stor 

jobb hvis man ønsket å få bilene på veien igjen. På denne tiden drev mange entusiaster rett og 

slett og restaurerte vrak, gamle og rustne biler som ofte hadde stått ute i mange år. De fleste 

ønsket å skaffe seg biler fra femtitallet, helst modeller fra 1955 til 1959. Biler med «vinger» 

var viktig for mange. Dette skulle bli mindre viktig etter at filmen «Siste natt med gjengen» 

ble vist i Norge på midten av syttitallet. Mange fikk da også øynene opp for modeller fra 1950 

til 1955.  

 

Drømmen var å finne en bil som hadde papirer, det vil si at man kunne få en gyldig 

eierskiftemelding med underskrift av tidligere eier, slik at den kunne registreres. Mange 

amerikanske biler ble levert på ulike bilopphuggerier rundt om i landet av sine tidligere eiere. 
                                                
166 Intervju med Ole Asbjørn Haugerud, 02.02.2017.  
167 Myhre, «1977 rekordår for import av amcars til Norge», s. 12.  
168 Myhre, Svein I., «Lederartikkel» (AMCAR 1, nr. 1, 1976), s. 3; Lamvik, Et eventyr på hjul, s. 29-30. «Stolpe» 
betegner det feltet som adskiller vinduene i forsetet med de i baksetet. Entusiastene setter klart bilene uten 
stolpe, og kun med to dører, høyere enn de med stolpe og fire dører. En todørs stolpeløs bil er i dag under 
normale omstendigheter 50-100% dyrere. 
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Det hendte at eierne ikke hadde med eierskiftemeldingen til bilopphuggeriet, men meldte 

bilen som kondemnert til Biltilsynet. Papirene på bilen ble da slettet hos Biltilsynet, og bilen 

fikk status som «Meldt hogd» - den eksisterte dermed ikke lenger. Mange av bilene ble 

likevel ikke hogd, men sto igjen på huggerier fram til entusiastene begynte å interessere seg 

for dem. For å kunne få eierskap over disse bilene måtte man ha tak i bilens siste eier, slik at 

man fikk underskrift på eierskiftemeldingen. Dette skapte problemer for entusiastene som 

ønsket å kjøpe dem.169 

 

Fremfor alt ønsket man seg en todørs-bil, til nød med stolpe. Firedørs-biler ble på denne tiden 

ofte regnet som objekter man kunne kjøpe som dele-bil til en todørs-bil. Todørs-biler var det 

færre av ettersom de fleste bilene som hadde blitt importert til Norge var firedørs-biler med 

stolpe. Sistnevnte ble brukt som arbeidsbiler og drosjer. Entusiastene så på firedørs-biler som 

familiebiler, og de fikk ofte det negative kallenavnet «brakker». Todørs-biler uten stolpe (hard 

top) var sjeldne og vanskelige å finne, og desto mer ettertraktet. De var så nærme man kom en 

kabriolet, som uten tvil var det fineste man kunne ha. Kabrioleter var derimot svært sjeldne i 

Norge, men de var ikke ettertraktede restaureringsobjekter. Kalesjen var ofte vanskelig å 

reparere og det bydde i det hele på større problemer for en amatør. Selv om det var utrolig 

flott å ha en kabriolet, var det mange som tenkte seg om flere ganger før de tok på seg et slikt 

prosjekt.170  

 

Å restaurere gamle amerikanske biler kunne ta lang tid, og det var viktig for mange av 

entusiastene at bilene skulle se ut slik de hadde sett dem i filmer og blader. Det var også 

viktig at de hadde blanke felger, brede dekk og bakparten på karosseriet skulle gjerne være litt 

hevet. Senere på åttitallet ble det derimot for flere viktig at de skulle være tilnærmet originale, 

helst slik de rullet ut nye fra fabrikken i Detroit. Det å få tak i deler til slike biler kunne være 

både en dyr og møysommelig affære på grunn av knappheten på slike biler i landet. I Østfold-

området kunne man finne deler hos Aarnes Motorverksted i Sarpsborg, men det var likevel 

bare slitedeler. Man kunne også reise over grensa til større bilopphuggerier i Sverige, som 

ikke hadde noen importrestriksjoner på amerikanske biler. Det fantes dermed litt flere 

muligheter der til å finne deler. Hoggerier i Norge hadde også deler, men de var ofte i like 

                                                
169 Intervju med Ole Asbjørn Haugerud, 02.02.2017.  
170 Ibid. 
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dårlig stand som det man allerede hadde selv.171  

 

I noen tilfeller fantes det noen deler hos gamle bilforhandlere, blant annet hos A/S Auto 

Askim i Indre Østfold. De hadde vært forhandlere av GM og hadde solgt amerikanske biler i 

mindre antall. Det var umulig å få tak i deler fra USA fordi det på den tiden fremdeles var 

fryktelig langt unna. Å sende et brev kunne ta opp i mot én måned, og å ringe dit ville blitt så 

dyrt at de færreste i det hele tatt vurderte det. I tillegg måtte man jo snakke engelsk, og for 

mange var nok også dette litt av en utfordring.172 I 1978 mimret redaktør i AMCAR, Svein I. 

Myhre, over vanskeligheten med å skaffe deler for entusiaster i hele Norge:  
«De som for ti år siden kjørte amcars på våre veier ble ikke bortskjemt med tilbud når det gjaldt 
deler og utstyr. Man kunne vente ukesvis på et sett stifter og månedsvis på en forstillingsdel 
eller en blankliste. ... Men så falt amcareierne på slutten av 60-tallet og begynnelsen av 70-tallet 
på et sett mellom barken og veden. De automatiserte Ford og GM-forhandlerne hadde trappet 
ned aktivitetene hva angikk amerikanske biler, som var helt ute av tiden her i Norge i disse 
årene, og de små spesialforretningene som i dag finnes noen steder i Norge hadde ennå ikke sett 
dagens lys. Kunne man skaffe seg kontakt i Sverige, var man tross alt likere stilt da tilbudet på 
den andre siden av kjølen hele tiden hadde vært tilfredsstillende hva angår de mest kurante 
merker».173 

 

For å gå i gang med restaureringsprosjekter krevdes det en viss bilkyndighet og teknisk 

kunnskap. Det var muligheter for å få kjøpt reparasjonsmanualer som tok for seg flere 

årsmodeller hos blant annet Aarnes Motorverksted, men man vendte seg nok oftest til andre 

amcar-entusiaster for kunnskap og hjelp. Ofte visste de som var litt eldre mye mer, eller så 

hadde man kanskje muligheten til å spørre eldre mekanikere som hadde vært borti 

amerikanske biler tidligere. Ofte slo man seg sammen med andre med samme interesse og 

med ventende prosjekter, og leide et sted man kunne ha bilene. I Indre Østfold var det tilgang 

på flere gamle fjøs, ettersom mange sluttet med husdyr på denne tiden. De ble innredet til 

mekkegarasjer der man delte på leie og fellesutgifter.174  

 

En stor del av restaureringsjobben gikk ut på å sveise rust. Det vil si å bytte ut alle plater som 

hadde rusthull med nye friske stålplater. Ofte måtte man få hjelp av en annen i miljøet, både 

til selve sveisingen, men også fordi ikke alle hadde sveiseutstyr. De som kunne dette ble sett 

på som rene kunstnere, og de hadde ofte en «venteliste» av prosjekter som skulle sveises. 

                                                
171 Lamvik, Et eventyr på hjul, s. 44; Intervju med Ole Asbjørn Haugerud, 02.02.2017. Slitedeler er deler som 
må byttes ofte og er like på flere biler og modeller. Aarnes solgte nye amerikanske deler og de var forholdsvis 
lette å få tak i. 
172 Intervju med Ole Asbjørn Haugerud, 02.02.2017.  
173 Myhre, Svein I, «Delesalg til amcars» (AMCAR 3, nr. 5, 1978), s. 15.  
174 Intervju med Ole Asbjørn Haugerud, 02.02.2017.  
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Kromming av blanke deler og lakkering av karosseri var noe de færreste hadde kjennskap til, 

men også det som satte prikken over i-en. Dette måtte settes bort til andre, og var ofte en stor 

utgift. Bortsett fra kromming av blanke deler og lakkering av karosseri, handlet entusiastenes 

restaureringsprosjekter derfor lite om hvor mye penger man hadde, men mer om hvor villig 

og interessert man var i prosjektet, og hvilket pågangsmot man hadde.  

 

Det fulgte også en sosial anerkjennelse blant andre entusiaster ved å ha stått for 

restaureringsarbeidet mer eller mindre selv, i tillegg til at arbeidet også hadde en egenverdi. 

Man var avhengig av å ha et miljø med amcar-interesserte kamerater rundt seg for å kunne 

realisere drømmen om å eie og kjøre sin egen amerikanske bil. Mange ga dessverre opp på 

veien.175 Amcar-entusiasmen var på mange måter svært sosialt intensivt. På seksti- og 

syttitallet, da miljøet fortsatt var ganske lite, var kontaktene man gjorde seg svært viktige. 

Ofte var kontaktnettet man bygde seg opp på denne tiden årsaken til at entusiastene greide å 

fullføre prosjektene sine. Man var på mange måter avhengige av hjelp fra andre entusiaster, 

men kontakter utenfor miljøet var også viktig, for eksempel med eldre bilmekanikere og eiere 

av bilopphoggerier.176  

 

Allerede på slutten av sekstitallet ble det å kjøre amerikanske biler sett ned på. Både av andre 

ungdommer som etter hvert hadde blitt svært kritiske til USA, men også av de voksne. Mange 

hadde nok heller ingen forståelse for tiden og pengene guttene la ned i arbeidet med å skaffe 

og restaurere biler. Kritikken økte nok i takt med at protestene mot USAs krigføringen i 

Vietnam ble intensivert, og de mange krisene USA gjennomgikk, hjalp heller ikke. Det skulle 

ikke gå mange år før entusiastene begynte å jobbe iherdig for å bli tatt alvorlige. De fikk et 

ufortjent dårlig omdømme, og de som tok denne interessen alvorlig, var lei å bli sett ned på og 

oppfattet som potensielle kjeltringer.177 Ikke lenge etter at sekstiårene var over, skjedde det en 

avgjørende vending i amcar-interessen i Norge da den første amcar-klubben ble opprettet i 

Trondheim.  

 

 

 

 

                                                
175 Ibid.  
176 Ibid.  
177 Intervju med Kjartan Olafsrud og Jan Ove Tørholen, 22.09.2016.  
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Oppsummering 
Den USA-forståelsen som hadde dominert Norge i etterkrigstiden fikk seg en alvorlig knekk 

på begynnelsen av sekstitallet. Samtidig med den økende skepsisen mot hva amerikanerne 

foretok seg og mot det amerikanske nærværet, vokste det også frem en motkultur blant den 

yngre generasjonen som var kritiske til hvor det norske samfunnet var på vei. Med dette økte 

kritikken mot USA og det amerikanske, og antiamerikanismen i landet nådde nye høyder. 

Samtidig fantes det også de som ikke brydde seg om, eller lot, det endrede bildet av USA 

påvirke sin fascinasjon for det amerikanske. For en relativt liten gruppe ungdommer på 

sekstitallet viste denne fascinasjonen for det amerikanske seg i en sterk interesse for 

amerikanske biler, hovedsakelig biler fra det amerikanske femtitallet.  

 

Til tross for en del kritikk for denne interessen, vokste amcar-miljøet og antall entusiaster i 

Norge jevnt i løpet av sekstiårene. Mange av de amerikanske bilene som fantes i Norge sto på 

denne tiden og rustet vekk bak bygninger og på diverse bilhoggerier, og det måtte en viss 

dedikasjon til for å starte på slike restaureringsprosjekter. Erfaringene entusiastene gjorde seg 

på denne tiden, hjalp dem da flere av dem organiserte seg på begynnelsen av syttitallet. 

Gjennom sin interesse knyttet de også kontakter med ulike mennesker, ikke bare i 

lokalsamfunnet, men også ellers i landet. Amcar-miljøet var lite på denne tiden, og man var 

avhengig av hjelp fra hverandre for å lykkes.  
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Kapittel 3 – Amcar-entusiasmen går fra 
hobby til lobby, 1972-1979 

 

Dette kapittelet vil først ta for seg den kritikken amerikanske biler, og deres eiere, fikk i løpet 

av seksti- og syttitallet. USA hadde i løpet av sekstiårene gjennomgått mye som svertet det 

bildet de fleste hadde hatt av landet på femtitallet. Attentater, raseopptøyer, studentopprør og 

deltakelsen i Vietnamkrigen, førte til at flere og flere mistet troen på USA og amerikanernes 

verdier og rolle i verden. Å kjøre amerikansk bil fikk kritikk fra flere hold, både fra voksne og 

fra andre jevnaldrende. Denne kritikken førte til slutt til at entusiastene på begynnelsen av 

1970-tallet gikk sammen i sine respektive miljøet og stiftet Norges første klubber for 

amerikansk bil.  

 

I neste del av kapittelet vil jeg gjøre rede for fremveksten av de første amcar-klubbene, og 

spesielt den landsdekkende klubben American Car Club of Norway (ACCN). Stiftelsen av 

denne klubben, som senere ble en stor og omfattende organisasjon, var en viktig grunn til at 

man i flere lokale amcar-miljøer bestemte seg for å gjøre det samme. I tillegg vil jeg komme 

inn på ACCNs vekst, både som arrangør av utstillinger og treff og bilsportarrangør, men også 

veksten til klubbens medlemsblad. Det arbeidet som ACCN startet på syttitallet var en 

avgjørende årsak til den raske fremveksten av amcar-bevegelsen i Norge. I løpet av denne 

perioden arbeidet entusiastene for at myndighetene skulle legge til rette for amerikansk bil i 

landet – amcar-miljøet ble raskt en deltager i landets lobbyvirksomhet.  

 

I den siste delen av kapittelet vil jeg ta for meg amcar-klubben i Askim og dens fremvekst og 

virke i løpet av syttitallet. Dette vil gi et interessant innblikk i hvordan et amcar-miljø gikk 

sammen og stiftet en egen klubb, og hvordan de gikk frem for å endre den allmenne 

oppfatningen av interessen og hobbyen sin.  
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«Dollarglisene» og deres eiere får kritikk fra flere hold  
«Ved Rælingen skremte vi opp en totonns amerikaner med halefinner. Men piloter i slike 

doninger har ingen sjanser, dem sitt på langbenker bak rattet og sklir på plastikken. 
Trafikkpolitiet burde ta seg av slike». 

 
Kjell Aukrust, «Trimma to-takter» (1967)178 

 
Ungdommene som hadde amerikansk bil som hobby på seksti- og syttitallet mottok en del 

kritikk for sin interesse. De amerikanske bilene ble ofte sett på med svært kritiske øyne og 

mange syntes blant annet at de brukte mye bensin i en tid med oljekrise og økt fokus på 

miljøvern. De representerte også en amerikansk tilstedeværelse som mange hadde sett 

negativt på de siste årene. Et eksempel på dette er et leserinnlegg som sto i første utgave av 

Amcar Magazine i 1976:  
«Til American Car Club. Jeg er en amerikanskbileier i tyveårene som har mitt hjemsted i et 
utkantstrøk av Norge. Hvorfor jeg har blitt så begeistret for slike biler, vet jeg ikke selv, men 
antagelig har det noe å gjøre med at på vårt sted fantes det bare noen få biler da jeg var liten, og 
den fineste var en stor, lang Nash med skjermer som dekket hjulene. Det var distriktslegens bil, 
og hver gang den kom kjørende nedover bygdeveien, var det noe som rørte seg inni meg, noe 
som ikke kan forklares med ord. … jeg selv er eier av en Mustang og føler presset og hatet fra 
andre mennesker til stadighet. Det har gått så langt at jeg snart ser meg nødt til å kvitte meg med 
bilen. Dere som bor i en by og er flere samlet om saken, forstår kanskje ikke mitt problem, men 
jeg ønsker dere lykke til med arbeidet i ACCN og håper at de store anstrengelsene som gjøres, 
kan bidra til å forandre folks holdning til det som for å sitere klubbens utmerkede ordspråk, er 
«større, bedre og amerikansk». Med hilsen fra Amcarfan».179 

 

I løpet av 1960-tallet oppdaget man at den velstandsøkningen og det forbrukersamfunnet som 

vokste frem i tiden etter krigen, også hadde en bakside. Bevisstheten rundt lokale og 

verdensomfattende miljøutfordringer økte, og flere mente at man måtte få slutt på 

privatbilismen for å kunne hanskes med forurensningsproblemene. Bilen ble gjort til et 

symbol for den allmenne skepsisen mot en form for individualistisk privatisering og et økende 

og forurensende konsum. Man var også redd for at de stadig større veianleggene skulle 

omforme og ødelegge landskapet og bomiljøene i landet. Skepsisen til bilismen bunnet særlig 

i en voksende allmenn utviklingsskepsis, og ble et element i en generell samfunnsfunnskritikk 

som for alvor vokste seg stor rundt 1970.180 Som tidligere nevnt var fremveksten av 

motkulturen på sekstitallet sterkt involvert i og fremmet dette synet. De mente Norge var på 

vei i feil retning, og de kritiserte samfunnet for å vektlegge dårlige verdier.  

 

                                                
178 Aukrust, Kjell, Je og´n Solan (Oslo: A.S Helge Erichsens Forlag, 1967), s. 62.  
179 Anon., «Amcarforum» (AMCAR 1, nr. 1, 1976), s. 5.  
180 Stugu, Norsk historie etter 1905, s. 196.  
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På begynnelsen av 1970-tallet opplevde man også i Norge ringvirkningene av store 

internasjonale konflikter. Oljekrisen som rammet landet i 1973 ble utløst av Yom Kippur-

krigen i Midtøsten. Krigen ble utkjempet mellom Israel på den ene siden og Egypt og Syria på 

den andre. Medlemslandene i OPEC (Organization of Petroleum Exporting Countries) vedtok 

å heve råoljeprisene drastisk. I tillegg ville de skjære ned på produksjonen med 5 % for hver 

av de følgende måneder inntil Israel trakk seg tilbake fra de okkuperte områdene. Det ble 

innført totale leveringsnektelser til blant annet USA og Nederland. Denne prisøkningen førte 

til sparetiltak i mange land, inkludert Norge.181 Oljekrisen markerte for mange at den stabile 

vekstperioden i landet var i ferd med å ta slutt, og at konjunktursvingningene og 

arbeidsløsheten ikke var avskaffet for godt.182 

 

22. november 1973 ble det bestemt at alle bensinstasjoner skulle holde stengt etter kl. 19.00 i 

ukedagene og hele helgen. I begynnelsen av desember ble det innført totalt kjøreforbud og 

besinrasjoneringskort ble delt ut til alle husstander.183 Dette hjalp ikke på den kritikken 

amerikanske biler og deres eiere hadde kjent på lenge. Mange fikk høre at bilene deres brukte 

opp bensinen som det allerede var lite av. Myten om at de automatiske girkassene i slike biler 

gjorde at de brukte forferdelig mye bensin, levde fortsatt i beste velgående.184 Flere av 

kritikerne begrunnet holdningene sine med tanke på miljøvern. Entusiastene var ikke like 

opptatte av dette, og heller ikke hvordan hobbyen deres påvirket miljøet. Likevel kan man se 

på restaureringen av gamle kjøretøy som en form for gjenbruk.  

 

Oppfatningen av de amerikanske bilene som prangende og unødvendige i et land som Norge 

var også tilstede. Denne oppfatningen hang nok igjen fra at det å kjøre amerikansk bil, 

spesielt på femti- og tidlig på sekstitallet, var forbeholdt noen få utvalgte i landet. Da var noe 

eksklusivt, og amerikanske biler fikk nok et preg av luksus over seg. Flere fabrikker kjøpte 

inn slike biler som representasjonsbiler til sine direktører, og de var ofte forbundet med godt 

betalte yrker. Mange leger kjøpte seg amerikanske biler, de hadde bruk for dem i 

arbeidssammenheng, men hadde også økonomi det. At ungdommer kjørte rundt i disse et tiår 

eller så senere, stilte mange seg derfor kritiske til. De ble sett på som ekstravagante i et 

samfunn der det ble lagt vekt på utjevning av sosiale og økonomiske forskjeller. De 

amerikanske bilene som fantes i Norge var derimot ofte ikke mer enn rustne vrak når 
                                                
181 Lundberg, Nils H., «Oljekrisen 1973-74».  
182 Stugu, Norsk historie etter 1905, s. 165.  
183 NRK, «Oljekrisen i 1973».  
184 Intervju med Ole Asbjørn Haugerud, 02.02.2017. 
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entusiastene fikk dem i sin eie, og prisen var deretter. I ungdommenes eie sent på seksti- og 

syttitallet, ble bilene derimot fort knyttet til alt annet enn eksklusivitet og luksus.185  

 

I et leserinnlegg i Amcar Magazine fra 1979 skrev en frustrert entusiast dette:  
«Den alminnelige mann og kvinnes mening om dette spørsmål «amerikansk bil» er et negativt 
ladet begrep i Norge. Bilene bruker mye energi, og dessuten er det bare «raggare» i ordets verste 
betydning som liker dem. Dette er nedarvede meninger som henger igjen fra den tiden dette var 
tilfelle».186 

I flere avisartikler på seksti- og syttitallet ble amerikanske biler iblant nevnt i sammenheng 

med ran, forbrytelser og vold. Det var nok mange ganger riktig at personene involvert faktisk 

kjørte en amerikansk bil, men i noen artikler ble det nesten lagt frem som om bilen hadde 

delvis skyld i forbrytelsene. Dette sto i VG i 1970: «Den første forbrytelsen fant sted 3. juli, 

da de fire guttene kjørte mellom Stavern og Larvik i en gammel amerikansk bil. Denne bilen 

hadde for øvrig en av de siktede fått av sin far samme dag forbrytelsen ble begått, og ranet 

skjedde rett og slett på prøveturen».187  

 
I flere artikler ble også amerikanske biler nevnt som en del av forbrytelsene som hadde funnet 

sted. Allmennheten knyttet «amerikansk bil» til trøbbel, og mange fikk fordommene sine 

bekreftet slik som i denne artikkelen fra VG i 1970: «En tid fryktet man at hun ikke lenger var 

i live, og politiet satte i gang en større ettersøkelse i Arendals-distriktet, men siden har man 

fått opplysninger som tyder på at hun ble sett da hun gikk inn i en stor amerikansk bil i 

Arendal».188 Jenta ble funnet i live senere, men å gå inn i «en stor amerikansk bil» på den 

tiden var nok ikke et ønskelig siste spor etter henne. I flere slike saker meldte vitner om at de 

hadde observert amerikanske biler ved åstedet og de var ofte svært sikre i sin sak. I en artikkel 

i VG fra 1969 var det usikkert om vitnet hadde sett en personbil eller en stasjonsvogn, men 

han var skråsikker på at den var amerikansk:  

«Det er grunn til å tro at ransmannen har hatt en annen bil på dette sted. Et vitne har meldt seg 
og forklart at han på det aktuelle tidspunkt så en stor mørk amerikansk bil som kjørte fra 
Fayegaten. Vitnet er i tvil om det var en personbil eller en stasjonsvogn. Vitnet er imidlertid 
sikker på at det dreier seg om en amerikaner som kjørte innover mot Oslo».189 

 

På denne tiden var mange raskt ute med å forbinde amerikanske biler med trøbbel og 

lovbrudd. I 1976 skulle en lensmann besøke en politisk sommerleir, men deltagerne trodde 

ikke på at han var fra politiet. De syntes han var mistenkelig, men det var nok hovedsakelig 
                                                
185 Ibid. 
186 Anon., «Amcarforum» (AMCAR 4, nr. 10, 1979), s. 30.  
187 Spang, Michael Grundt, «Ofrene truet til ydmykelse» (VG 22.08.1970), s. 6.  
188 Anon., «VG-reportasje gav spor etter piker» (VG 08.04.1970), s. 32.  
189 Anon., «Pistolmannen fra Drammen ennå ikke identifisert» (VG 30.10.1969), s. 8.  
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bilen han kjørte de var skeptiske til: «Vi visste ikke at det var lensmannen til å begynne med. 

Han oppførte seg mildt sagt merkverdig. Bilen han kjørte var en stor amerikansk bil, og den 

hadde et lite amerikansk flagg klistret til eksosrøret».190 I en artikkel i VG fra 1977 måtte 

politiet konkludere med at den amerikanske bilen som de først hadde knyttet til forbrytelsen 

ikke hadde noe med saken å gjøre:  
«Når det gjelder bilen som ransmannen forsvant i, hadde politiet langt mer sparsommelige 
opplysninger. Først satte man en stor amerikansk bil i forbindelse med ranet. Men dette var et 
blindspor for politiet. Bilen ble funnet bare en kilometer fra banken og kan ikke settes i 
forbindelse med ranet».191 

 

For mange sto USA støtt som demokratiets og frihetens land, men på seksti- og syttitallet var 

det et annet bilde av USA som festet seg hos en voksende del av befolkningen. Dette gjaldt 

spesielt for ungdommen som vokste opp etter andre verdenskrig. Kritikken mot USA handlet 

ikke bare om motstanden mot Vietnamkrigen og andre utenrikspolitiske saker, men om en 

motstand «mot den måten Amerika tener sine pengar på, mot prioriteringa av ressursane og 

mot heile the American Way of Life».192 Det ble sett ned på å kjøre amerikansk bil, mye på 

grunn av årsakene nevnt tidligere, men også fordi de representerte en amerikansk 

tilstedeværelse og et positivt syn på USA som veldig mange var uenig i.  

 

For majoriteten av amcar-entusiastene var det selve bilen de syntes var interessant, ikke 

nødvendigvis det noen mente den representerte. For dem var de amerikanske bilene et symbol 

på frihet. Denne friheten var knyttet til USA, men ikke slik store deler av allmennheten 

oppfattet landet. For entusiastene var ikke USA den store stygge ulven, svartmalt av 

attentater, raseopptøyer, kriger og politiske skandaler. For dem var USA et land for drømmer, 

frihet og idyll, selvfølgelig påvirket av hvordan amerikanerne selv markedsførte seg 

utenlands. Ikke minst var bilene fra femti- og sekstitallet «romskip» fra en annen verden i 

forhold til europeiske biler. De skilte seg ut både i design, hestekrefter og utstyrsnivå og var 

ikke bare annerledes, men også mer avanserte.193 Ett av medlemmene i American Street Cars 

Askim sa dette om bilene:  
«Bilene var overdimensjonerte i forhold til det vi var vant med og de lå jo utrolig langt 
fremme. Vi snakker om servostyring, servobremser og elektriske seter, som ikke kom på en 

                                                
190 Nilsen, Arve, «Bråk om rød sommerleir på Tromøya igjen: Lensmann ble sjekket av m-l-ungdom» (VG 
08.07.1976), s. 5.  
191 Jansson, Terje, «Bankraner og 250 000 borte» (VG 21.05.1977), s. 6.  
192 Førde, Einar, «Amerika og vi» i Amerika og vi, redigert av Einar Førde (Oslo: Samlaget, 1969), s. 8-9.  
193 Landsem, AMCAR, s. 26.  
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vanlig europeisk bil før på åttitallet, kanskje heller slutten av åttitallet var det vel vanlig. Vi 
var imponerte over dette, og ikke minst av V8-motorene og automatkassa».194 

 
 

Flere entusiaster opplevde å bli koblet og sammenlignet med «raggare». Guttene i American 

Street Cars Askim opplevde flere ganger at deres interesse for amerikanske biler ble sett på 

med et negativt blikk. De tror kanskje det hadde noe å gjøre med at de ble forbundet med 

raggarmiljøet slik det eksisterte i Sverige. Selv fortalte de:  

«Selv om vi sikkert var litt opptatt av det kule og det tøffe, og selv om vi var litt i opposisjon 
eller at det var litt rampete, så har vi aldri vært noe sånt raggarmiljø. Absolutt ikke. Men det 
skjønte jo ikke folk den gangen. Det hang igjen fra det svenskegreiene – når du kom i en sånn 
bil, da var det noe gæli med deg. Vi kom ikke inn på campingplasser, måtte parkere på utsiden, 
også måtte vi ta en annen bil inn. Det er helt sant. Det var ikke for at vi bråka, det var for at vi 
kjørte sånn bil».195  

De måtte lesse over bagasjen i en annen bil, europeisk vel og merke, og kjøre inn med den. 

Det var tydelig at det ikke var de som ikke var ønsket, men heller selve bilen og det noen 

mente den representerte.  

 

Også amcar-entusiastene i Oslo-området opplevde å bli kalt og forbundet med svenske 

raggare.196 Kortfilmen «Ung i bil» fra 1966 gir et interessant innblikk i amcar-miljøet i 

hovedstaden på sekstitallet. Den er sentrert rundt kritikken som mange av de bilinteresserte 

guttene opplevde når de kjøpte og kjørte rundt i amerikanske biler, først og fremst det å bli 

stemplet som en «raggar». De var veldig tydelige på at de på ingen måte var raggare. En 

raggar ble beskrevet som «en fyr som gir faen i alt og bare surrer og roter. En lasaron, vet du, 

som har bil». Videre ble det sagt at på vegne av resten av guttene i miljøet at «vi jobber og 

sliter dag og natt vi for å holde detta gående».197 Det var kanskje dette som provoserte mange 

entusiaster, og som ble oppfattet urettferdig, ettersom de på ingen måte assosierte seg med 

svenske raggare eller så på seg selv som en del av et raggarmiljø. At begge grupper kjørte 

amerikanske biler var noe de hadde til felles, men for entusiastene var bilene det viktigste. De 

brukte store deler av fritiden sin, og også store pengesummer, på å vedlikeholde og jobbe med 

dem. De ønsket ikke å bli forbundet med det dårlige ryktet raggarne hadde, og de ville heller 

ikke bli koblet til verken trøbbel eller bråk.  

 

Raggarkulturen i Sverige oppstod på femtitallet samtidig som forbrukersamfunnet vokste og 

utviklingen innen media og film skjøt til værs. Inspirasjonen kom fra Elvis Presleys 

                                                
194 Intervju med Kjartan Olafsrud og Jan Ove Tørholen, 22.09.2016. 
195 Ibid.  
196 Klippenberg, Dag, «Ung i bil» (Upublisert eksamensoppgave ved Centralfilm AS, 1966).  
197 Ibid.  
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rockemusikk, skuespillere som Marlon Brando i «Vill ungdom» fra 1953 og James Dean i 

filmen «Rotløs ungdom» fra 1955. Raggarkulturen bestod hovedsakelig av ungdom fra 

arbeiderklassen. De kjørte rundt i bilene sine, hørte på musikk og det var ofte fest og alkohol 

inne i bildet. De svenske raggarne kjørte amerikanske biler, men hadde stort sett et annet 

forhold til bilene enn de amcar-interesserte ungdommene i Norge. I Sverige var disse bilene, 

på svensk kalt «jänkare», en enkel og rask måte å forflytte seg på, men også en måte å vise 

seg frem på og for å imponere andre, spesielt jenter. De amerikanske bilene som raggarne 

kjørte rundt i var ofte fra slutten av førtitallet og tidlig femtitallet, men bilene kunne også 

være fra så tidlig som 1930-tallet. For svenske familieforsørgere ble disse bilene for dyre i 

drift med tanke på bensinforbruk, men for ungdommen var de perfekte. Det viktigste var at de 

var store og rommet mange, bensinen kunne de alltids spleise på.198  

 

Selv om det hovedsakelig var amerikanske biler som gjaldt i svenske raggarmiljøet, var større 

europeiske biler også vanlig.199 Det som skilte dem fra bilene de norske amcar-entusiastene 

kjørte i på seksti- og syttitallet, var tilstanden bilene var i. Innenfor amcar-miljøet var det 

ønskelig at bilene skulle være i god stand og blanke i lakken. Raggarne var ikke så opptatt av 

bilenes utseende og «raggarbilene» ble sjeldent tatt godt vare på. Ofte hadde disse bilene 

tjenestegjort som politibiler og drosjer. Raggarmiljøet dukket etterhvert opp flere steder i 

Sverige og tok over gater, torg og festplasser. Flere aviser skrev om hvilket sosialt problem 

raggarkulturen representerte og det ble hovedsakelig forbundet med slåssing, fyll og bråk.200 

Amcar-miljøet i Norge ble dermed raskt knyttet til dette kritiserte miljøet fra Sverige. Den 

amerikanske bilen gav mange assosiasjoner til bråkete ungdom som bare førte med seg 

trøbbel og slåssing.  

 

Entusiastene organiserer seg    
På slutten av 1960-tallet var det flere som eide amerikanske biler i motormiljøene i 

Trondheim og Oslo. Bilene ble på denne tiden brukt som helårsbiler, og de ble brukt både til 

fest og til hverdags. I Trondheim og Oslo vokste dette miljøet i raskt tempo, men det var først 

i Trondheim det ble snakket om å starte en egen klubb for de med interesse for amerikanske 

biler. Byen hadde i lang tid hatt tradisjoner for å ta vare på slike biler, og det var kjent at det 

                                                
198 Åhlström, Raggarliv, s. 20.  
199 Ibid., s. 63.  
200 Danforth, Annelie og Andersson, Kerstin, «Från ett socialt problem till kult. En studie av raggarkulturen förr 
och nu» (Upublisert avhandling, Högskolan i Kalmar, 2009), s. 6-7.  
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gikk mange amerikanere på veiene der i sekstiårene. I 1972 ble Norges første amcar-klubb 

stiftet, American Car Club Trondheim (ACCT).201 De tre initiativtakerne i Trondheim hadde i 

mange år interessert seg for amerikanske biler da de stiftet klubben, én av dem hadde allerede 

syslet med slike biler siden 1960. Ryktet om klubben hadde spredt seg raskt i byen, og 40 

deltagere møtte opp på det første klubbmøtet. Det var tydelig at det fantes flere som 

interesserte seg for amerikansk bil, og at behovet for en klubb kunne være tilstede.202 

 

Rundt 1970 var det hovedsakelig i Oslo og Trondheim det fantes store amcar-miljøer. Kjøp 

og salg av de fineste og mest spesielle bilene i Norge foregikk mellom disse to byene. Disse 

bilene skiftet ofte eiere, men ble sjeldent solgt eller kjøpt av andre enn personer fra miljøene i 

Oslo og Trondheim. Det var tydelig at interessen var størst i disse byene, og at entusiastene 

der hadde større ambisjoner med tanke på bilene de ønsket, i tillegg til et stort miljø man ville 

imponere. Amcar-entusiasmen i resten av landet hadde på dette tidspunktet ikke nådd dette 

nivået, men dette endret seg i løpet av det følgende tiåret.  

Entusiastene i Trondheim ble raskt enige om at én lokal klubb ikke var nok. Våren 1973 tok 

de kontakt med amcar-miljøet i Oslo med ønske om at de også skulle organisere seg. Litt 

senere på året ble American Cars of Southern Norway (ACSN) stiftet som landets andre 

klubb. I 1974 ble Svein I. Myhre fra Trondheim invitert til et møte med NAF (Norges 

Automobil-Forbund), ettersom de var interessert i å ha amcar-klubbene med som en egen 

avdeling. Han hadde i lang tid mottatt henvendelser fra hele landet angående den nye klubben 

i Trondheim, og ønsket om å opprette en egen uavhengig og landsdekkende klubb. Oslo-

klubben ble invitert med på planene, og i 1975 ble American Car Club of Norway stiftet. 

Flere klubber knyttet seg raskt til den nye landsdekkende klubben, blant annet klubber fra 

Kristiansund og Bergen.203  

 

Klubbnavnet til den landsdekkende klubben ble forkortet til ACCN, men ble etterhvert ofte 

omtalt som AMCAR, et begrep som viser til hele organisasjonen rundt American Car Club of 

Norway. Begrepet «amcar» ble først kjent gjennom ACCNs medlemsblad «Amcar 

Magazine», men har i ettertid blitt et begrep som viser til hele klubbmiljøet og interessen for 

amerikansk bil i Norge. Klubbens emblem viser en ørn avbildet med hodet til en side, vingene 

og bena ut til hver side og med halefjærene rett ned. På brystet har den en sirkel med røde og 
                                                
201 Anon., «Vi besøker American Car Club Trondheim»; Lamvik, Et eventyr på hjul, s. 14.   
202 Anon., «Fem år i teten for amerikansk bil i Norge» (AMCAR 2, nr. 4, 1977), s. 36.  
203 Lamvik, Et eventyr på hjul, s. 18.  
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hvite striper med teksten «American Car Club of Norway». Stripene i sirkelen representerer 

klubbens syv organer og på hver side av sirkelen er det blå områder med henholdsvis tre hvite 

stjerner, der stjernene står for leddene i klubbens formålsparagraf.204 Klubbens emblem er nok 

inspirert av USAs riksvåpen som på emblemets ene side viser en hvithodet havørn med et 

skjold med røde og hvite striper under et blått område.    

 

Det var kun en håndfull entusiaster som stod bak dannelsen av klubbene i Trondheim og Oslo, 

og også av ACCN når den tid kom. For Trondheim sin del hadde disse entusiastene kjent 

hverandre siden tidlig på sekstitallet da amcar-miljøet bare var i sin spede begynnelse. 

Gjennom ACCN sitt arbeid fikk organiseringen av amcar-interessen fart på seg. Etter 

opprettelsen av klubbene i Trondheim og Oslo fulgte flere og flere entusiaster i samme spor. 

Fra og med 1975 ble det startet klubber på minst tre steder i Norge hvert år. I løpet av 1970-

tallet hadde antall klubber i Norge steget fra null til 27, spredt rundt om i hele landet.205 

Opprettelsen av American Car Club of Norway inspirerte og satte fart i flere miljøer der 

ønsket om en egen klubb fantes. Medlemsbladet til ACCN, Amcar Magazine, nådde 

etterhvert ut til entusiaster i hele Norge og var en måte å samles om hobbyen på. Mange av de 

lokale klubbene som dukket opp knyttet seg raskt til ACCN, mens andre fungerte som 

uavhengige klubber.  

 

Amcar-klubbene ble blant annet stiftet for å skape en positiv holdning til interessen for 

amerikansk bil. Det var ikke bare den tidligere nevnte kritikken de ville konsolidere seg mot, 

de ønsket også å påvirke myndighetene i landet for å legge bedre til rette for de som hadde 

amerikansk bil som hobby. Før bilrasjoneringen ble opphevet i 1960 var det umulig for folk 

uten dokumentert behov å importere en ny bil fra USA. På grunn av de høye avgiftene man 

måtte betale, og den prosessen man måtte gjennom, var det også etter 1960 nesten umulig å 

skaffe seg en bil fra USA. Flere entusiaster skrev inn til Amcar Magazine og skrøt av ACCN 

sitt arbeid for amcar-entusiasten:  
«Stiftelsen av ACCN er etter min mening det mest positive som har skjedd i norsk bilhistorie. ... 
Takket være ACCN har vi i dag mye bedre muligheter til å satse på amcars enn tidligere, vi har 
fått et inspirerende miljø, ikke minst takket være Amcar, det desidert beste norske magazine for 
biler. ... Vi som har den store glede å drive med amcars må aldri resignere, men heller 

                                                
204 Anon., «Fem år i teten for amerikansk bil i Norge», s. 36; American Car Club of Norway, «Lover» (1975) 
(Askim-klubbens samling). Klubbens syv organer er representantskapet, hovedstyret, hovedadministrasjonen, 
arbeidsutvalgene, den direkte medlemstilslutningen, de tilsluttede klubbene og den indirekte 
medlemstilslutningen. !
205 Anon., «Lokalklubber».  
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ekspandere så vi snart kan komme i posisjon for forhandlinger på høyeste plan».206 
 

Klubbene ville vise at de var verken raggare eller bråkmakere, og det ble laget mange regler 

og paragrafer som eventuelle medlemmer måtte følge. I American Car Club of Norway sine 

paragrafer står det blant annet: «Klubben skal arbeide for å utvikle medlemmenes 

kjøreferdigheter, heve kjøretøyenes standard og fremme trafikksikkerheten», og «Klubben 

skal ta sikte på å utbre allmenn kjennskap til amerikanske biler og tilliggende bilsport i Norge, 

arbeide for å utvide mulighetene til å importere slike biler og fremme interessen for dem blant 

det brede publikum».207 Reglene og paragrafene medlemmene måtte forholde seg til var til 

hjelp for å sikre at et medlemskap i klubben ble tatt alvorlig, men også at mindre seriøse 

mennesker falt fra.  

 

Det ble jobbet hardt fra ACCN sin side for å bli tatt på alvor, ikke bare som bilorganisasjon, 

men også som bilsportarrangør. Det ble derfor slått hardt ned på da de for første gang skulle 

arrangere dragracing i Norge i 1978, og enkelte av publikummet ikke klarte å oppføre seg. 

Man var redd for at disse bråkmakerne skulle være bevis på kritiske holdninger mange i 

befolkningen fortsatt hadde, og det ble nevnt flere ganger i Amcar Magazine i ettertid:  
«Bare den første dagen kunne man telle mellom tre og fire tusen tilskuere. Dessverre var det 
enkelte av disse som ikke var klar over hvordan man oppfører seg i lag med andre mennesker. 
En del klager kom inn fra lokalbefolkningen og noen av toppførerne overveide å trekke seg fra 
løpet i protest mot den lille gruppens oppførsel. Det var synd noe slikt skulle skje den første 
gangen man arrangerer dragrace i Norge».208  

Redaktør Svein I. Myhre måtte også beklage i lederartikkelen i samme utgave: «Arrangører, 

kjørere og publikum rundt banen klarte dette i Fyresdal i mai. Dog ikke en del av publikum 

utenfor banen. Pøbelen raste forhåpentligvis ifra seg. De vil ikke få sjansen en annen 

gang!».209  

 

Også i Oslo-klubben ønsket man å fremstå på en positiv måte. I 1974 inviterte de entusiastene 

i Askim til arrangementet «4. July Grillkveld» på Bekkensten badeplass i Oslo. I invitasjonen 

kommer det tydelig frem at de ønsket at alle skulle oppføre seg, og at ingen skulle ødelegge 

for den framgangen ryktet til amcar-miljøet hadde hatt. De skrev blant annet: «For ordens 

skyld minner vi om klubbens gyldne regler om rusing av motorer, spinning med hjul ... bruk 

av alkohol osv. Klubben har oppnådd å få tillatelse til dette arrangementet på en av Oslo-

                                                
206 Anon., «Amcarforum» (AMCAR 3, nr. 2, 1978), s. 25.  
207 American Car Club of Norway, «Lover» (1975) (Askim-klubbens samling).  
208 Barbakken, Odd og Myhre, Svein I., «ACCN`s First Go! Dragrace i Fyresdal» (AMCAR 3, nr. 4, 1978) s. 5.  
209 Myhre, Svein I., «Et lynstreif inn i friheten» (AMCAR 3, nr. 4, 1978), s. 7.!!
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områdets offentlige badestrender, og det er viktig at vi viser oss verdige til denne tillit».210 I 

tillegg oppfordret de til trygg og sikker kjøring blant entusiastene: «En liten ting til,- som også 

bør kunne gjelde utenom klubbens arrangementer,- kjør ikke forbi hverandre hvis dere 

allikevel skal til samme sted samtidig. Unødige forbikjøringer er et onde, og vi bør alltid 

tenke på å gjøre god PR for vår sak».211 

 
I tillegg til jobbe hardt for å bli tatt seriøst, ønsket entusiastene i Oslo og Trondheim å 

forbedre økonomien til klubbene for å kunne bli en stor organisasjon med gjennomslagskraft. 

I 1974 ble det derfor tatt initiativ fra klubben i Trondheim til å arrangere den første rene 

amcar-utstillingen i landet. Dette konseptet overtok ACCN året etter og arrangerte flere store 

utstillinger i Oslo og Trondheim. Utstillingene ble kalt MOTORAMA og var inspirert av den 

turnerende bilmessen General Motors arrangerte fra 1949 til 1961. Denne messen ble også 

kalt Motorama, og skulle markedsføre GM sine biler og øke salget. Det norske MOTORAMA 

gav ACCN et økonomisk overskudd slik at de nådde det finansielle nivået de trengte som 

organisasjon. Utstillingene var imidlertid starten på en splid innad i ACCN på grunn av 

økonomiske uenigheter mellom klubbene i Trondheim og Oslo. Etter en tid opphørte 

samarbeidet mellom de to og Oslo-klubben fungerte etter det som en uavhengig klubb.212   

 

ACCN ønsket å samle hele landets entusiaster og klubber under én fane, og begynte tidlig å 

arrangere treff der likesinnede og deres biler kunne samles. Det første organiserte amcar-

treffet ble arrangert på Mageli Camping sør i Gudbrandsdalen i 1975. Det dukket opp 63 

amerikanske biler og rundt 125 mennesker på treffet og amcar-miljøet konkluderte med at 

treffet ble vellykket. Året etter ble treffet flyttet til Hunderfossen der kapasiteten var større. 

Treffet ble kalt «Amcar Weekend» og samlet entusiaster fra store deler av landet. Denne 

gangen var det 300 deltagere i 130 biler. Et leserbrev i Amcar Magazine vitner om at amcar-

interessen fantes både i byer og avsidesliggende bygder, og at den jobben som ble lagt ned i å 

samle amcar-folket ble satt pris på:  
«Vi som står som individuelle medlemmer er vanligvis, på grunn av våre bosteder, henvist til å 
dyrke vår interesse for amcars alene. En slik anledning som Amcar-weekend er for oss en 
enestående sjanse til å treffe medinteresserte, samt å få inspirasjon og oppmuntring til å arbeide 
videre med, eller utvide en hobby som i små bygdesamfunn bare blir møtt med skuldertrekk og 
uforstand».213  

                                                
210 Næss, Steinar A., «4. July Grillkveld», 26.06.1974 (invitasjon fra ACSN til Jan Ove Tørholen) (Askim-
klubbens samling). !
211 Ibid.    
212 Landsem, AMCAR, s. 18.  
213 Anon., «Amcarforum» (AMCAR 2, nr. 1, 1977), s. 7.  
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Entusiastene var enige om at Amcar Weekend ble en suksess og treffet vokste i størrelse 

påfølgende år med enda flere deltagere og ikke minst flere amerikanske biler. Det ble også 

lagt ned en stor innsats i at arrangementet skulle gå seriøst for seg, og det ble fra starten av 

slått hardt ned på de som kun var interessert i fyll, fest og herjing. Man var klar over at slike 

elementer var med på å gi bilhobbyen et dårlig rykte, og det var viktig for fremtidig aksept at 

man fremstod som seriøse og troverdige aktører.214 

 

ACCN fortsatte å vokse som organisasjon og drømte om å ta steget videre som en aktør innen 

bilsport. Det fantes en sterk interesse for dragracing blant flere av entusiastene i Norge, 

spesielt i miljøet i Oslo.215 Det oppstod tidlig et ønske om å kunne arrangere dragracing-

stevner i Norge. Dette sto skrevet om sportens begynnelse i Amcar Magazine i 1978:  
«...dragracingen oppsto som en revolusjon over mer enn tredve år, etter hundrevis av ørkenrace 
på uttørkede, syd-californiske innsjøer, flere store løp på saltslettene i Utah og utallige 
livsfarlige farts- og aksellerasjonsløp i stille gatestrøk i Los Angeles-området. ... Dragracingen 
oppsto ut av en vond samfunnssvulst sett med besteborgeres øyne kalt Hot-Rod kulturen. Og i 
dag er den USA´s mest populære motorsport, som trekker millioner av tilskuere hver helg».216 

Dragracing nådde England på begynnelsen av sekstitallet, og det første stevnet i Norden ble 

arrangert i Sverige i 1968. Etter dette begynte norske ildsjeler å drømme om å få til det 

samme i Norge. Økonomien satte i midlertid en stopper de første årene, men ettersom 

utstillinger og biltreff ble gode inntektskilder, lå det til slutt til rette for at ACCN kunne bli en 

arrangør av bilsport.217  

 

I 1978 ble det første dragracing-stevnet arrangert i Fyresdal i Telemark. Arrangementet ble av 

amcar-miljøet regnet som en stor suksess og ble sett på som en viktig begivenhet i historien til 

ACCN som bilsportarrangør. Medlemmer fra American Street Cars Askim var også tilstede, 

og noen av dem var med og kjørte dragracing for første gang. Ingen av dem hadde trodd at 

arrangementet skulle trekke så mye publikum. På morgenen den siste dagen var 

bensinstasjonene tomme, både for bensin og alt som var spiselig. På hjemveien, tre mil fra 

Fyresdal, fant de endelig en bensinstasjon som fortsatt hadde bensin i pumpene.218 Fra 1983 

                                                
214 Landsem, AMCAR, s. 51.   
215 Barbakken, Odd og Paulsen, Jan, «Dette er dragracing!» (AMCAR 3, nr. 2, 1978), s. 4. Dragracing er en 
akselerasjonskonkurranse på en rett bane i en lengde av 402,33 m (1/4 engelske mil) eller 201,16 m (1/8 
engelske mil). Hvert heat består av maks to kjøretøyer og fra stillestående til start.  
216 Myhre, Svein I, «Dragracingens historie» (AMCAR 3, nr. 1, 1978), s. 27. En Hot Rod er en amerikansk-
produsert bil, ofte av eldre årgang, med trimmet, kraftig motor og vanligvis uten skjermer, motorpanser, stigbrett 
og andre «uunnværlige» deler. En ekte Hot Rod er i motsetning til en Street Rod, først og fremst konstruert og 
ombygd for løpskjøring, ikke gatekjøring. 
217 Landsem, AMCAR, s. 72-78. 
218 Intervju med Ole Asbjørn Haugerud, 02.02.2017.  
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fikk norsk dragracing sitt hjem på Gardermoen. ACCN arrangerte løp helt frem til 1992 da 

NDRG (Norsk Drag Racing Gardermoen) overtok som arrangør av slike stevner i Norge. 

AMCAR (ACCN) har i tiden etter bidratt med økonomisk støtte for å sikre dragracing i 

Norge, i tillegg til å investere millionbeløp i baneanlegget på Gardermoen – Amcar 

International Dragway.219 

 
I løpet syttitallet vokste ACCN seg stor som både bilorganisasjon og bilsportarrangør. Det var 

nok likevel gjennom bladet Amcar Magazine at de nådde ut til entusiastene som var spredt 

over hele landet. Amcar Magazine (i senere år bare kalt AMCAR) ble for første gang gitt ut i 

mars 1976 og til tross for begrensede ressurser ble det etterhvert distribuert i kiosker og på 

bensinstasjoner. Bladets redaktør fortalte selv: «De første utgavene av bladet ble produsert på 

`gutterommet`, der teksten ble skrevet på en gammel `kulehode`-skrivemaskin. Vi hadde 

selvsagt små ressurser til rådighet, men de første numrene solgte svært bra, og opplaget økte 

kraftig utover syttitallet».220  

 

I begynnelsen var bladet kun et rent medlemsblad for medlemmer i ACCN, men fra høsten 

1976 ble det solgt hos Narvesen og nådde ut til flere og flere amcar-entusiaster. Med slagordet 

«Kjør stort – kjør trygt – kjør amerikansk» gjorde de det klart for sine lesere at de skulle 

kjempe for å endre holdninger og legge til rette for amerikansk bil i Norge. De første årene 

kom bladet med fire utgaver i året, men det ble godt mottatt blant bilinteresserte i landet, og 

antall utgivelser i året økte. Bladet fikk flere sider og ikke minst flere fargesider, bedre bilder 

og bedre stoff for amcar-interesserte, og ikke minst økte antall lesere dramatisk.221  

 

Bladets misjon sto klart å lese i den første lederartikkelen i 1976:  
«Skal vi etsteds hen, må vi etsteds begynne! Og selv om American Car Club har begynt sitt 
felttog for amerikabilen i Norge for lenge siden med blant annet MOTORAMA-utstillingene, er 
AMCAR det gyldne budskap som skal gå ut til alle kroker av vårt langstrakte og kuperte land. 
Vi søker gjennom dette bladet å fenge interessen for amerikanske biler ytterligere, samt videre å 
forsøke å motvirke den offentlige «hets» imot slike biler. Redaksjonen vil sette søkelyset på en 
del ting i dette landets regelverk om avgifter på bil og bilbruk som bør belyses klarere for 
offentligheten for om mulig å få en reaksjon som igjen påvirker de folkevalgte til å ta opp visse 
ting til revurdering. Det er en lang vei å kjøre, men med den dragsterlignende akselerasjon 
denne klubben har utviklet seg, bør vi kunne oppnå noe, og jo flere vi har i våre medlemsrekker, 
dess sterkere står vi».222 

Som med opprettelsen av klubbene noen år tidligere, skulle også Amcar Magazine arbeide, 
                                                
219 Landsem, AMCAR, s. 78.  
220 Ibid., s. 20.!!
221 Aasen, Terje G., «Time sure flies when you`re having fun» (AMCAR 41, nr. 3, 2016), s. 3.  
222 Myhre, «Lederartikkel» (AMCAR 1, nr. 1, 1976), s. 3.  
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ikke bare for å fremme interessen for amerikansk bil og bli tatt seriøst, men også for å endre 

på regler, byråkrati og avgifter som begrenset entusiastene i sin hobby. Bladet startet med et 

opplag på 3000 eksemplarer, men i 2017 leses hver utgave av rundt 100 000.223  

 

Klubbdannelsene går fra det urbane til det rurale   
American Street Cars Askim (ASCA) var blant de åtte første amcar-klubbene som ble 

opprettet i Norge.224 Klubben er den eneste amcar-klubben, da som nå, i Indre Østfold, og den 

har vært aktiv med årsmøter, arrangementer og utstillinger siden stiftelsen. Den ble stiftet i 

Askim den 20. august 1975 av sju lokale gutter i alderen 17 til 20 år. De var svært 

motorinteresserte, og de hadde en spesiell fascinasjon for amerikanske biler. Nesten alle 

hadde startet tidlig å jobbe, noen allerede som 15-åringer. De fleste av dem jobbet på ulike 

verksteder i Askim-området. Amcar-miljøet i Askim lå forholdsvis langt unna de andre 

miljøene i distriktet, og de hadde lite kontakt med entusiastene der. Kontakten med 

entusiastene i Oslo var derimot stor, og inspirasjonen til å starte en klubb kom i hovedsak 

derifra.   

 

Klubben i Oslo ble opprettet i 1973, og entusiastene fra Askim hadde en del kontakt med flere 

av medlemmene. De reiste også mye inn til Oslo for å oppsøke amcar-miljøet der som var 

forholdsvis stort og utbredt. Der traff de andre entusiaster med sine biler, blant annet på 

Youngstorget, ved Mobil-bensinstasjonen på Grønland (også kalt Pepperkverna på grunn av 

gatekjøkkenet ved samme navn som lå der) og Tyrigrava. «Vi dro jo innover til Grønland, det 

var jo noe av det store. Enkelte der inne så vi veldig opp til».225 Det var naturlig for 

entusiastene i Askim å søke til miljøet i Oslo til fordel fra andre steder i Østfold. Ikke bare på 

grunn av betydelig bedre veier og lettere framkommelighet, men også fordi det ofte har vært 

naturlig i Indre Østfold å være nærmere tilknyttet Oslo og Akershus.   

 

En annen viktig grunn til opprettelsen av Askim-klubben, og antagelig for flere klubber, var 

filmen «Siste natt med gjengen». Den ble vist første gang i Norge den 11. oktober 1973.226 Én 

av grunnleggerne av klubben fortalte: «Jeg tror «Siste natt med gjengen» gjorde veldig mye. 

Vi ble enda mer inspirert etter den». Filmen, originalt «American Graffiti», er en amerikansk 

                                                
223 Anon., «Om AMCAR».  
224 Anon., «Lokalklubber».  
225 Intervju med Kjartan Olafsrud og Jan Ove Tørholen, 22.09.2016.  
226 The Internet Movie Database, «Siste natt med gjengen (1973). Release Info».  
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film fra 1973 regissert av George Lucas. Filmen var ikke bare en inspirasjon med tanke på 

bilene, men også musikken og selve livsstilen ungdommene i filmen representerte. Filmen 

handler om en kameratgjeng sin siste kveld sammen etter at de er ferdige på high school, og 

før flere av dem skal reise av gårde for å starte på college. Store deler av handlingen utspilles 

i, og rundt, en bygate i en småby i California. Tidspunktet er lagt til 1962, men filmen 

inneholder mye av det som kjennetegner femtitallet.227  

 

Filmen er et nostalgisk tilbakeblikk til det tidlige 1960-tallet, der store deler av manuskriptet 

er basert på George Lucas sine egne erindringer fra tenårene i småbyen Modesto, California. 

Filmen viser et glimt av den amerikanske ungdomsgenerasjonen før Vietnamkrigen ble et 

politisk-militært mareritt og en moralsk ydmykelse, før optimismen forsvant og før det 

eksploderte i gettoene og på campusene.228  George Lucas fortale selv om hva som var tanken 

bak filmen:  
«I wanted to document the end of an era, how things change, how one life passages, how you go 
from being a student into the real world and you leave your hometown, you leave your family, 
leave everything behind and you go off on your own. And parallel that with what was going on 
in the United States at that time, in terms of loss of innocence, getting in the Vietnam war, the 
advent of british rock. They are generally issues that centers around the idea of change».229 

Lucas prøvde å gjenskape femti- og det tidlige sekstitallets USA, med bilene, drive-in-

forretningene og rockemusikken. Bilene i filmen er uunnværlige, og alle filmens viktigste 

attributter dreier seg om disse.230  

Som klubbene før seg, var det også hos entusiastene i Askim-klubben et ønske om å bli tatt 

alvorlig, ikke bare hos jevnaldrende, men også ellers i lokalsamfunnet. Å ha amerikansk bil 

som hobby utløste som vi har sett en del kritikk på denne tiden. Guttene i klubben ville gjerne 

vise for utenforstående at hobbyens dårlige rykte var ufortjent. Fra første møte i klubben ble 

det skrevet referater, og disse vitner om at opprettelsen av klubben ble tatt meget seriøst. På 

første klubbmøte i august 1975 var det sju tilstedeværende, og det ble diskutert blant annet 

regler for opptak og hvilke forpliktelser man som medlem hadde overfor klubben. Guttene 

utnevnte en formann, kasserer og sekretær i løpet av møtet. Det ble tatt stilling til 

medlemsavgiften og denne ble satt til kr. 100 per år. De vedtok også en oppmøteavgift på kr. 

10 for å bygge opp klubbens økonomi.231  

 
                                                
227 Lamvik, Et eventyr på hjul, s. 152. 
228 Ellingsen, Thor, «Siste natt med gjengen» (Dagbladet 22.05.1997), s. 9.  
229 Bouzereau, Laurent (reg.), «The Making of 'American Graffiti'» (Universal Studios Home Video, 1998).  
230 Nilsson og Johansson, «Från 50-tal till 50-tal», s. 46.  
231 Møtereferat i ASCA fra 20.08.1975 (Askim-klubbens samling).  
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De ønsket allerede fra starten av å gå til anskaffelse av egne klubblokaler. Det ble imidlertid 

konkludert med at økonomien fortsatt var for dårlig og medlemstallet fortsatt for lite. På 

tredje klubbmøte, i september 1975, diskuterte guttene å bygge sitt eget lokale i Askim der de 

kunne ha møter og verksted for bilene sine. De hadde allerede ordnet med en tomt de kunne 

bygge på og var i gang med å skaffe billige materialer. Det var viktig for dem å ha et sted de 

kunne samles og et sted som kunne romme bilprosjektene til klubbens medlemmer. Prosessen 

med å bygge et eget lokale gikk raskt i begynnelsen, men verken dugnadsånden eller 

økonomien var stor nok til å bli ferdig med et såpass stort prosjekt. Det ble snakket om å leie 

ulike lokaler isteden, og til slutt endte klubben opp med å leie en veikro i Askim som fast 

møtested.232 Det at klubben allerede én måned etter oppstarten hadde planer om bygge sitt 

eget lokale, viser at klubben hadde høye ambisjoner og at de jobbet hardt for å legge til rette 

for medlemmenes interesse. 

 

På et av de tidligste klubbmøtene var guttene i gang med å diskutere utseende på medlemskort 

og jakkemerker.233 Medlemskortene skulle merkes med klubbens emblem og inneholde 

medlemmets navn, adresse og telefonnummer. Kortene skulle blant annet vises for å få 

klubbrabatter og andre tilbud som klubben skulle jobbe fram for å tilby medlemmene sine. 

Medlemskortene ble solgt for kr. 100 på klubbmøtene som en inntekt til klubben. Det ble også 

avtalt å bestille skrivepapir med emblemet. Fra og med klubbmøtet den 8. oktober 1975 ble 

møtereferatene skrevet på eget papir med klubbens emblem i øverste venstre hjørne.234  

 

Inspirasjonen til å lage jakkemerker kom sannsynligvis fra Oslo-klubben. De hadde klubbens 

emblem på tøymerker som de sydde på jakkene sine, og Askim-klubben ønsket å ha det 

samme. På denne måten kunne de vise andre entusiaster hvilken klubb de tilhørte, og 

lokalsamfunnet at de var medlemmer av en klubb. Jakkemerkene viste også for andre hvilken 

interesse de hadde. Avgjørelsen på hvordan jakkemerket skulle se ut ble bestemt på et av 

klubbens tidligste møter. Forslaget ble levert videre til en som skulle forbedre utkastet og lage 

noen forskjellige varianter. Det var ikke lov å låne bort en jakke med klubbens tøymerke på, i 

tilfelle vedkommende skulle gjøre noe som kunne skade klubbens rykte mens man hadde den 

på seg.235 

                                                
232 Møtereferat i ASCA fra 1975 (28.08, 04.09. 11.09, 18.09, 25.09, 08.10, 13.10, 06.11, 11.12) (Askim-
klubbens samling).  
233 Møtereferat i ASCA fra 20.08.1975 og 28.08.1975 (Askim-klubbens samling).  
234 Møtereferat i ASCA fra 08.10.1975 (Askim-klubbens samling).  
235 Intervju med Ole Asbjørn Haugerud, 02.02.2017.  
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Jakkemerket forestilte klubbens emblem og det viser en hvithodet ørn, antagelig en havørn 

slik som på USAs riksvåpen. I nebbet har ørnen et bånd med «1975» på, datoen for stiftelsen 

av klubben. Over ørnen er det enda et bånd med teksten «American Street Cars». Under ørnen 

fortsetter teksten med «Owner`s Club Askim» med det amerikanske flagget til venstre og det 

norske til høyre. Alt dette omkranses av en blå ring med stjerner i. Ettersom medlemmene i 

Askim-klubben hadde en del kontakt med klubben i Oslo, ble de nok inspirert av deres 

emblem. Det ble blant annet trykket på innbydelser til arrangementer og på Oslo-klubbens 

egen avis. Dette emblemet viser også den samme hvithodete ørnen med det norske og 

amerikanske flagget over seg, og med «American Cars of Southern Norway Owner`s Club» 

på et bånd tvers over.236   

 

 
Dette bildet viser noen av klubbens medlemmer på en samling i Askim-området i 1977. De er i gang med 

en konkurranse i å raskest skru tennplugger ut og inn av et løst motortopplokk.237 
 

Som bildet over viser hadde de fleste av medlemmene sydd på klubbens merke på jakkene 

sine. Noen gikk også med hvite t-skjorter med klubbmerket på brystet. De fleste hadde den 

samme klesstilen, hovedsakelig med olajakke eller skinnjakke og olabukse. På denne tiden 

                                                
236 Næss, Steinar A., «4. July Grillkveld», 26.06.1974 (invitasjon fra ACSN til Jan Ove Tørholen) (Askim-
klubbens samling).  
237 Intervju med Ole Asbjørn Haugerud, 02.02.2017.!!
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var det «obligatorisk» å bruke amerikanske boots, og man skulle helst ha olabukser som man 

hadde på utsiden av dem. Gjennom klesstilen og klubbmerkene på ulike plagg, viste de sin 

tilhørighet.  

 

Møtereferatene viser også diskusjoner om hvilke krav skulle gjelde for medlemmer i klubben. 

På slutten av 1975 var en av medlemmene i en prosess med å selge bilen sin og skulle kjøpe 

en ny. I en periode ville han derfor være uten bil. Det ble diskutert hvor lenge man kunne 

være uten amerikansk bil før medlemskapet eventuell ble opphevet. Man måtte eie en egen 

amerikansk bil for å kunne være medlem i klubben, i begynnelsen var klubben nemlig en 

«owners club». Det ble litt senere fastsatt i klubbens regler at man bare kunne være uten bil i 

inntil seks måneder. Om dette ikke ble overholdt ville medlemskapet bli opphevet og 

jakkemerke og medlemskort måtte leveres inn. Inspirasjonen til å være en «owners club» kom 

nok også fra Oslo-klubben. De hadde vært det siden opprettelsen i 1973, og hadde det som 

nevnt også i klubbemblemet. Det var diskusjoner innad i Askim-klubben om dette flere 

ganger, og senere gikk klubben vekk fra dette. Emblemet som ble lagd for klubben med 

teksten «Owner`s Club» blir fortsatt brukt, selv om klubben ikke lenger har et krav om at 

medlemmer må eie en egen amerikansk bil.238  

 

Møtereferatene fra klubbens første samlinger gir et godt innblikk i hvor alvorlig majoriteten 

av medlemmene tok klubbstiftelsen. De ønsket å bygge opp en klubb som gav det å kjøre 

amerikansk bil et bedre rykte hos allmenheten. På et av klubbmøtene ble det blant annet delt 

ut to advarsler til to nye medlemmer som hadde kjørt med promille. I møtereferatet sto det: 

«En av medlemmene delte ikke vårt syn på promillekjøring og gikk ut av klubben».239 Disse 

promilleadvarslene viser at styret i klubben var redde for at enkeltmedlemmers oppførsel 

skulle påvirke klubbens rykte negativt. De mente at medlemmene konstant var klubbens 

ansikt utad og måtte oppføre seg deretter.  

 

Interessen for amerikanske biler var stor blant mange ungdommer i hele Indre Østfold. Det 

gikk ikke lenge før klubben fikk medlemmer fra flere steder, først fra Mysen og senere mange 

fra bygda Hærland i Eidsberg. Å bli tatt opp som medlem var en omfattende prosess. De som 

var interesserte i å bli med i klubben måtte først møte opp på tre møter og deretter sette seg 

                                                
238 Møtereferat i ASCA fra 04.09.1975 (Askim-klubbens samling); Reglement for ASCA, 1976 (Askim-klubbens 
samling). !
239 Møtereferat i ASCA fra 04.09.1975 (Askim-klubbens samling).  
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inn i reglementet. Etter dette måtte styret bestemme om vedkommende kunne bli tatt opp som 

medlem i klubben. I referatet fra et av de første klubbmøtene sto dette å lese: «Det er nå en ny 

mann som vil bli medlem, derfor er han invitert til møtene for å se hva virksomheten går ut 

på. Videre vil han få sette seg inn i regler o.s.v. før han blir opptatt som medlem».240 Klubben 

hadde, i tillegg til kravet om at man måtte eie en amerikansk bil, også strenge regler for at den 

måtte holdes i god stand, både teknisk og utseendemessig. For å beholde medlemskapet fantes 

det også regler: «Har medlemmet vært borte fra møtene mer enn 4 ganger på rad uten gyldig 

grunn, kan det komme på tale med inndragelse av medlemskapet».241 Klubben krevde aktiv 

deltagelse fra sine medlemmer, og ble ikke dette fulgt kunne medlemskapet bli annullert, og 

jakkemerke og medlemskort måtte leveres inn igjen til klubben.   

 

På slutten av syttitallet begynte klubben å gi ut en egen klubbavis, «U.S.Mail». I lederen til 

den første utgaven stod det:  
«Klubbavis, hva i all verden skal en så liten klubb som A.S.C.A. med klubbavis, vil nok mange 
tenke nå. Min mening er at en klubb, stor eller liten, er tjent med ei klubbavis. En slik avis kan 
ha mange positive sider (i dobbelt forstand), den kan nærmest være et toveis 
kommunikasjonsmiddel, den kan være ideskapende, osv., noe man bør ta vare på, og ikke noe 
man krøller sammen og kaster».242  

I «U.S.Mail» ble det blant annet skrevet om arrangementer som skulle bli avholdt av ulike 

klubber, informerende artikler om biler og bilsport, referater fra møter og utstillinger og 

medlemsfordeler man fikk gjennom klubben. Det ble også gjort ulike introduksjoner av 

medlemmer og deres biler. Bakerst i bladet fantes det konkurranser der man kunne vinne 

premier og også en side for kjøp og salg der medlemmene kunne avertere. Avisen kom bare 

noen få ganger på syttitallet, før den ble tatt opp igjen på åttitallet. Ideen om å lage en slik 

klubbavis kom nok også fra klubben i Oslo. De hadde siden tidlig på syttitallet gitt ut et eget 

«newsletter» som inneholdt mye av det samme som «U.S.Mail» gjorde noen år senere.243 Det 

var tydelig at entusiastene i Askim hentet mye inspirasjon fra Oslo-klubben og så opp til de 

større profilene innen amcar-miljøet i hovedstaden.  

 

Medlemstallet i Askim-klubben økte sakte, men sikkert, de første årene etter stiftelsen. I 

begynnelsen var det enighet om at det ikke var nødvendig å promotere klubben. I 

møtereferatet fra september 1975 står det: «Det var prat om å spre opplysning om klubben, 

                                                
240 Møtereferat i ASCA fra 18.09.1975 (Askim-klubbens samling).  
241 Reglement for ASCA, 1976 (Askim-klubbens samling).  
242 Bjørnland, Odd-Roar, «Til dere som synes Dere bør lese dette» (U.S.Mail 1, nr. 1, 1977), s. 1 (Askim-
klubbens samling).  
243 American Cars of Southern Norway Owner´s Club (Newsletter 3, nr. 5, 1975) (Askim-klubbens samling).  
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men vi fant ut at dette spredde seg gjennom prat fra folk».244 I januar 1976 hadde de derimot 

kommet fram til at klubben trengte flere medlemmer. I møtereferatet står det: «Det ble denne 

gangen snakket om å verve flere medlemmer, og dette ble det enighet i. For slik som det er 

nå, er det for få til å få utrettet alt vi skal. Økonomien blir også kanskje noe bedre».245 I årene 

som fulgte arrangerte de flere konserter og bilutstillinger for å gjøre klubben kjent i 

lokalsamfunnet og for å styrke økonomien. Medlemstallet økte sterkt på slutten av syttitallet. I 

januar 1977 hadde klubben 21 medlemmer med rundt 30 biler fordelt mellom dem. Året etter, 

i desember 1978, hadde medlemstallet steget til 62.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bildet er tatt i forbindelse med arrangementet «Østfold rundt» den 10. juni 1978 og viser fire av klubbens 

medlemmer ved sine biler. 

 

I løpet av syttitallet ble klubben mer og mer kjent i lokalmiljøet. I 1978 arrangerte de «Østfold 

rundt» der de møtte flere amcar-klubber på ulike steder i Østfold og kjørte i en bilkortesje 

tilbake til Askim. Der hadde de stelt i stand en rockekonsert for alle entusiastene.  

Både amcar-klubber fra Buskerud, Nesodden, Vestfold, Arendal og resten av Østfold deltok 

på arrangementet. I forbindelse med dette ble medlemmene i Askim-klubben intervjuet av 

lokalavisen, Øvre Smaalenene, og fikk et stort oppslag i avisen noen dager senere. Med 

                                                
244 Møtereferat i ASCA fra 25.09.1975 (Askim-klubbens samling).   
245 Møtereferat i ASCA fra 08.01.1976 (Askim-klubbens samling).  
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tittelen «F-i-i-ne amerikanere inntok Askim igår» var artikkelen positivt innstilt til byens egen 

amcar-klubb. Det sto blant annet at «Jo, dette var god reklame for den litt nostalgiske 

amerika-feberen», og «Den lange kolonnen gjorde at folk sperret øynene opp langs veien. Et 

morsomt innslags i hverdagsbildet».246 Denne omtalen er et bevis på at kritikken amerikanske 

biler og deres eiere hadde opplevd i tidligere år hadde dempet seg.  

 

I 1977 fikk de spørsmål fra 17.mai-komiteen i Askim om de ville delta i borgertoget.247 

Klubben stilte opp med flere biler i toget, og det ble et populært innslag for befolkningen i 

Askim. Siden den gang har de hvert år deltatt i borgertoget med sine medlemsbiler. For 

klubben var dette en fin mulighet til å vise seg fram for potensielle nye medlemmer og for 

resten av lokalsamfunnet. Dette førte også til at de i årene som fulgte samarbeidet med andre 

foreninger og organisasjoner i Askim. I forbindelse med klubbens bilutstillinger og 

konsertarrangementer fikk de leie lokaler av disse, og de fikk blant annet hjelp av idrettslag 

som tok ansvar for parkering på slike tilstelninger.  

 
Bildet er tatt på slutten av syttitallet og viser American Street Cars Askim i borgertoget på 17.mai. 

Deltakelsen viste at klubben ble sett på som en del av lokalsamfunnet i Askim. 

 

I løpet av syttitallet var Askim-klubben i samtaler med de andre klubbene i Østfold om et 

samarbeid. Initiativet kom fra Sarpsborg, og deres ønske var å samle klubbene i Moss, 

Fredrikstad, Halden, Sarpsborg og Askim til én Østfold-klubb. I et brev fra Sarpsborg-
                                                
246 Anon., «F-i-i-ne amerikanere inntok Askim igår» (Øvre Smaalenene, 12.07.1978).  
247 Møtereferat i ASCA fra 31.03.1977 (Askim-klubbens samling). !
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klubben sto det:  
«Faren med masse småklubber er at rabatter og fordeler som er oppnådd, kan mistes ved at 
importører og forhandlere blir utsatt for et stadig større press fra en økende flora av småklubber. 
Vi vil ikke på noen måte sjikanere Dere i Askimklubben, for alle vi i ACCØ er enige om at Dere 
, tross få medlemmer har gjort det bra. Derfor mener vi at med entusiaster som Dere til å hjelpe 
oss i styret og klubben forøvrig vil bevirke et stort pluss og hjelp for alle, slik at det dere har 
erfart og oppnådd kommer oss tilgode og omvendt. Vi skal legge alt på et brett og vise Dere hva 
vi kan tilby som Dere kan nyte godt av».248 

Østfold-klubben kunne tilby gode rabatter og en felles front for amcar-interessen i fylket. Til 

tross for dette ønsket entusiastene i Askim å fortsette som en uavhengig klubb. De resterende 

klubbene fortsatte samarbeidet, men en egen Østfold-klubb ble aldri en realitet.249  

 

Askim-klubben diskuterte også i lang tid om de skulle bli tilsluttet den landsdekkende 

klubben, American Car Club of Norway. Klubben brevvekslet flere ganger med ACCN for å 

få informasjon om hva et slikt medlemskap ville innebære, men det ble likevel bestemt på et 

møte i 1978 at dette ikke ville bli aktuelt.250 Årsaken til at entusiastene i Askim ikke ønsket å 

bli en del av den landsdekkende klubben var hovedsakelig fordi de ønsket å være egenrådige. 

ACCN og hovedkontoret i Trondheim lå også langt unna, og de hadde ikke forhold til miljøet 

og klubben der oppe. Den nære kontakten med Oslo-klubben og miljøet i hovedstaden var 

nok også en grunn til at de valgte å forbli uavhengige. Klubben i Oslo hadde brutt med ACCN 

ganske tidlig i deres samarbeid. American Street Cars Askim ble ikke medlem i AMCAR 

(ACCN) før i 2001.251 

 

Likevel var mange i Askim-klubben personlige enkeltmedlemmer i ACCN. Medlemskapet 

var spesielt viktig for de entusiastene i Askim som ønsket å drive med bilsporten dragracing. 

Mange av klubbens medlemmer hadde stor interesse for dette. Da sporten for første gang ble 

arrangert i Norge i 1978 deltok to dragrace-team fra Askim-klubben. I en utgave av «U.S. 

Mail» sto det: «Egentlig skulle vi ikke klage for bedre kunne det ikke gått for de to teamene 

som representerte klubben. De kjørte begge i SA-klassen og kom henholdsvis på 1. og 2. 

plass».252 Stevnet i Fyresdal var starten for flere av medlemmenes karriere innen dragracing 

og de deltok på mange stevner etter dette, hovedsakelig i Sverige.  
                                                
248 Bergby, Egil, «Østfold samles til en klubb», 13.01.1977 (brev fra American Car Club Østfold) (Askim-
klubbens samling).  
249 Intervju med Kjartan Olafsrud og Jan Ove Tørholen, 22.09.2016.  
250 Møtereferat i ASCA fra 30.08.1977, 08.11.1978 og 30.03.1978 (Askim-klubbens samling).  
251 Intervju med Kjartan Olafsrud og Jan Ove Tørholen, 22.09.2016.  
252 Krog, Ole-Kristian, «U.S.Mail med Odd Roar og Frank til Fyresdal» (U.S.Mail 2, nr. 2, 1978), s. 17; 
Barbakken og Paulsen, «Dette er dragracing!», s. 4. SA-klassen (Street Altered) var opprinnelig en gruppe for 
Hot Rods. Store modifiseringer av karosseriet er tillatt og man kan benytte motor av valgfritt merke og modell. 
Alle elektriske funksjoner må være tilkoblet og i stand (lys, vindusviskere o.l.).  
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Flere av entusiastene i Askim utviklet interessen sin til å bli et levebrød. En av klubbens 

grunnleggerne startet blant annet sitt eget motorverksted for amerikanske bilmotorer og fikk 

bruk for kunnskapen han hadde tilegnet seg gjennom flere år med amcar-interesse. En annen 

etablerte sitt eget bilverksted som reparerer og restaurerer amerikanske biler. En tredje startet 

sitt eget lakkeringsverksted med spesiell kompetanse på lakkering av amerikanske biler. 

Amcar-interessen skaffet flere i Askim-klubben kunnskap og ferdigheter som de kunne bruke 

videre i sine blivende yrker.   

 
American Street Cars Askim har i dag nesten 250 medlemmer fra hele Indre Østfold. Fem av 

de syv som opprinnelig stiftet klubben, er fortsatt aktive medlemmer i dag. Fra sin opprettelse 

i 1975 har klubben hatt flere aktører innen amerikansk bilsport, spesielt innen dragracing. 

Klubben har arrangert flere store bilutstillinger, biltreff og konserter, og har også samarbeidet 

med det norske bilbladet «Right On» og det svenske bilmagasinet «Wheels» om 

arrangementer i Indre Østfold-området. Siden 2008 har klubben arrangert en egen 

vårmønstring av amerikanske kjøretøy, «Smaalenene Mønstringen», i april. Arrangementet 

markerer starten på amcar-sesongen i området og samler bilinteresserte fra Østfold, Oslo og 

Akershus.  

 

I løpet av syttitallet hadde hverdagen til de norske entusiastene sakte, men sikkert begynt å 

endre seg. Den landsdekkende klubben, ACCN, var godt i gang med å legge til rette for 

amcar-interessen i landet, og lokalklubbene som dukket opp flere og flere steder gav 

entusiastene et sted å samles og likesinnede å dele interessen med. ACCN begynte også å bli 

en organisasjon å regne med i bilpolitiske spørsmål, og det ble lagt ned mye arbeid i å påvirke 

de norske myndighetene med tanke på disse. Kritikken mot amerikanske biler og deres eiere 

hadde blitt noe svekket i løpet av tiåret. Klubbdannelsene og entusiastenes arbeid for å endre 

allmennhetens syn på deres interesse, var nok årsaken bak dette.  

 

I tillegg vokste det i løpet av syttitallet frem en sterk femtitallsnostalgi hos befolkningen i 

Norge. Det var spesielt USA som stod bak dette tilbakeblikket til «the fabulous fifties». 

Denne femtitallsnostalgien preget spesielt film- og tv-industrien. «Siste natt med gjengen» var 

én av disse tilbakeblikkene, og ble en svært viktig film for entusiastene, ikke bare den gang, 
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men også den dag i dag.253 Femtitallsnostalgien ble populær blant store deler av befolkningen 

i landet. Et bevis på dette  var at filmen «Rotløs ungdom» fra 1955 ble vist flere ganger på 

kinoer i Oslo, over 20 år etter den hadde premiere.254 Filmen «Grease» ble det definitive 

gjennombruddet i denne strømningen.  

 

I 1978 fikk amcar-miljøet et tegn på at de ble lagt merke til som klubber, da de ble spurt om å 

delta i en parade i forbindelse med premieren av «Grease». Selv om entusiastene ikke alltid 

var like imponerte over filmen, var det ikke tvil om at femtitallsnostalgien som vokste frem på 

syttitallet førte til at flere viste forståelse og interesse for amcar-interessen. Amcar Magazine 

skrev dette om filmen:  

«Med 50-tallsfilmen «GREASE» har John Travolta befestet sin posisjon som det nye 
ungdomsidolet. 50-tallsnostalgien går som en feber over hele landet – fettsleik, lærjakker, 
hestehaler og 50-talls amerikanske biler er i skuddet som aldri før! For oss amcarentusiaster er 
jo dette både vel og bra, men etter å ha sett filmen sitter vi igjen med følelsen av at hele 
opplegget var noe vel kunstig og klisjepreget. Filmen gir kun periodevis et riktig tidsbilde, - 
musikken er en blanding av disco og dårlig rock´n roll, og som bilfilm er filmen en vits! Vi 
velger imidlertid å betrakte produktet som en useriøs amerikansk underholdningsfilm, og da må 
den få karakteren topp. ... Her på berget får vi nøye oss med drømmen, - om frihet, USA og de 
svunne 50-årene!».255 

 

I forbindelse med premieren fikk flere klubber uansett en mulighet til å vise fram bilene sine 

for kinopublikummet som møtte opp. Mange kledde seg opp i femtitallsantrekk med trange 

olabukser med oppbrett, skinnjakker og t-skjorter og kom kjørende i bilene sine fra både førti- 

og femtitallet. Flere medlemmer fra Askim-klubben deltok også med sine biler i Oslo. Askim-

klubben hadde som tidligere nevnt nær kontakt med klubben i Oslo og dro ofte inn til 

hovedstaden på treff, utstillinger og arrangementer. I tillegg var «Grease»-premieren en fin 

mulighet til å vise fram bilene man hadde jobbet med, både til andre entusiaster og til det 

oppmøtte publikum.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
253 Lamvik, Et eventyr på hjul, s. 152-154.  
254 Anon., «På kino i kveld» (VG 25.09.1975), s. 72; Anon., «Kino» (VG 19.08.1978), s. 43; The Internet Movie 
Database, «Rotløs ungdom (1955), Release Info». 
255 Aasen, Terje G., «John Travolta`s T-bird» (AMCAR 3, nr. 8, 1978), s. 13.  
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Bildet er fra Amcar Magazine nr. 3 fra 1979, og er tatt i forbindelse med Oslo-premieren av filmen «Grease» den 
20. oktober 1978. Både bilen, sjåføren og passasjerene tilhørte Askim-klubben. Det var tydelig at entusiastene og 

bilene deres i forbindelse med slike arrangementer kunne trekke mye oppmerksomhet. Selv om amcar-miljøet 
var skeptiske til filmen og dens klisjeer, lot de ikke en slik mulighet til å assosiere seg med promoteringen 

passere. 
 

Amcar Magazine rapporterte fra arrangementet:  
«Opplegget trakk til seg hundrevis av skuelystne, og pressefolk og fotografer var selvsagt 
tilstede slik at den forventede PR-effekt ikke uteble. Femtiårenes nostalgibølger har bare såvidt 
nådd våre steinete strender, og bilparadene før Grease-premieren var en erverdig opptakt. I 
tiden som kommer vil vi bare mer og mer i stil og image gli tilbake til årene fra 1955 til 1965 – 
kanskje de beste tiår mennesket har opplevd».256 

Denne femtitallsnostalgien var den siste trenden på tenåringsmarkedet på syttitallet, men var 

ikke noe nytt i datidens mediekultur. Den hadde dukket opp i filmer og populærmusikk nå og 

da gjennom hele tiåret. Denne nostalgien tilbød ungdom en enorm mengde 

femtitallsetterlignende varer, men også et bilde av femtiårenes trygge og konfliktfrie verden, 

uberørt av forandringer og kritisk tankegang fra de to siste tiårene. Femtiårene var farget av 

en framskrittstro og en utviklingsoptimisme man kunne se tilbake på, og kanskje glemme 

syttiårenes kriserammete virkelighet.257 Selv om amcar-entusiastene ikke var særlig imponerte 

over mange av tolkningene og tilbakeblikkene til en tid de lenge hadde vært fascinerte av, 

hjalp det kanskje deler av befolkningen til å forstå og akseptere de som hadde slike gamle, 

amerikanske biler som interesse.  
                                                
256 Myhre, Svein I, «Grease Cruisin`» (AMCAR 4, nr. 3, 1979), s. 48.   
257 Bjurström, Generasjonsopprøret, s. 116-117.  
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Oppsummering 
Med den økende kritikken av USA og det meste som var knyttet til «the American Way of 

Life», fikk amcar-entusiastene og deres interesse for amerikanske biler et dårlig rykte. Bilene 

representerte for flere en kritisert amerikansk tilstedeværelse, men også en overdreven 

bensinbruk i en tid med bensinrasjonering og et økende fokus på miljøvern. 1972 ble et 

vendepunkt i amcar-miljøet da den første klubben ble stiftet av entusiaster i Trondheim. De 

ønsket å samles om interessen for amerikansk bil, og arbeide for å endre det negative bildet 

mange i befolkningen hadde av disse bilene. Tidlig på syttitallet var det hovedsakelig bare i 

Trondheim og Oslo som det fantes et stor amcar-miljø. Med dannelsen av den landsdekkende 

klubben American Car Club of Norway (ACCN) i 1975, økte derimot antall klubber i landet 

med minst tre gjennom resten av syttitallet.  

 

American Car Club of Norway samlet både klubber og entusiaster under én fane, selv om det 

fantes de som valgte å fungere som uavhengige klubber og medlemmer. ACCN vokste som 

organisasjon, og medlemsbladet Amcar Magazine nådde etterhvert ut til flere og flere 

entusiaster. De første amcar-utstillingene ble holdt i Norge, og bilsporten dragracing ble også 

arrangert for første gang. På slutten av syttitallet hadde amcar-bevegelsen oppnådd mye som 

ble satt pris på i det voksende miljøet i landet.  

 

Som en av de første amcar-klubbene i landet, gir Askim-klubbens kildemateriale et 

interessant innblikk inn i entusiastenes forhold til sin interesse, til hverandre og til samfunnet 

de befant seg i. De krevde mye av sine medlemmer, og satte strenge krav og regler som måtte 

følges for å kunne være en del av klubben. Sterkt inspirert av klubben i Oslo brukte de mye 

tid på å bygge opp en klubb lokalsamfunnet ville ta seriøst. I løpet av syttiårene merket de at 

både deres egen innsats, og arbeidet som hadde blitt lagt ned fra hele amcar-miljøet i Norge, 

begynte å gi resultater. De ferdighetene og den kunnskapen entusiastene bygget seg opp 

gjennom interessen sin hjalp og inspirerte dem videre i arbeidslivet. Som tidligere nevnt 

gjorde flere av medlemmene i Askim-klubben karriere av amcar-interessen sin.  

 

I dag er ikke amcar-miljøet i Norge en ungdomskultur slik det var de fleste steder på seksti- 

og syttitallet. Som tidligere nevnt er veldig mange av de entusiastene som var med på den 

tiden, fortsatt med den dag i dag. Majoriteten av medlemmene er hovedsakelig eldre 

entusiaster, men det betyr ikke at amcar-entusiasmen ikke interesserer yngre generasjoner. I 
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2016 åpnet blant annet American Street Cars Askim for undergrupper i klubben, og det ble da 

startet opp en egen ungdomsgruppe. Flere unge er medlemmer i de ulike klubbene. Kanskje er 

de inspirert av foreldre eller eldre forbilder, eller kanskje har de bare interesse for bil, og da 

spesielt amerikanske kjøretøy. Hvilke bilmerker og modeller de interesserer seg for skiller seg 

muligens ut fra den eldre generasjonen, men det er ikke tvil om at biler fra femtitallet fortsatt 

er ettertraktet. I dag er situasjonen for «nyere» amcar-entusiaster også en helt annen. Det er 

større tilgang på biler enn det var på seksti- og syttitallet, og mange får man kjøpt i god stand. 

Man er derfor ikke like avhengig av å kunne skru bil selv, og muligheten for å sette arbeidet 

bort til andre entusiaster er også tilstede. Mange av de entusiastene som har vært med siden 

starten vil nok påstå at virkeligheten for dagens entusiaster er radikalt forandret i forhold til da 

de første klubbene ble opprettet på begynnelsen av syttitallet.  

 
AMCAR (tidligere ACCN) er i dag en av de største bilorganisasjonene i Norge med over 18 

300 personlige enkeltmedlemmer og mer enn 110 tilsluttede klubber fordelt over hele landet. 

Tilsammen har AMCAR nesten 40 000 entusiaster samlet under sin fane. Organisasjonen 

tilbyr i dag medlemmene sine blant annet teknisk bistand, forsikringsavtaler og 

finansieringsordning for kjøp- og restaurering av hobbybiler. Bladet Amcar Magazine som 

kom i 1976 ut med to nummer, kommer i dag ut med 10 nummer årlig som leses av rundt 100 

000 entusiaster. Som tidligere nevnt var AMCAR de første til å arrangere dragracing i Norge, 

og har siden den gang fortsatt å engasjere seg innen bilsport. De er involvert i Norges 

Bilsportforbund og har hovedfokus på Street Legal, dragracing og baneracing med 

amerikansk bil.258  

 

AMCAR er i dag representert på store bilutstillinger og mønstringer over store deler av 

landet, blant annet «4th of July Cruise» på Lillestrøm, «Grensetreffet» i Halden, «Hot August 

Nights» i Trondheim og «Oslo Motorshow». I tillegg er de tilstede på landsdelstreff og treff i 

regi av lokale klubber rundt om i landet. I 2010 tok AMCAR initiativ til Nasjonal Motordag 

for å vise hvor mange som har motor som hobby og fremme ønsket om at disse skal tas 

hensyn til. Det blir på denne dagen oppfordret til å bruke bilene sine og la de synes på veier 

og i lokalsamfunn.259 

 

Dette sto å lese i lederartikkelen til den første utgaven av Amcar Magazine i 1976:  
                                                
258 Anon., «Om AMCAR»; Anon., «Reglement for Street Legal». Street Legal er en form for dragrace som 
arrangeres på avstengte gater, veier eller baner over en distanse på 1/8 mile. 
259 Anon., «Om AMCAR».  
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«American Car Club ser det derfor som en av sine viktigste oppgaver å forhindre at staten 
setter i verk nye tiltak for å stoppe import av slike biler. I så tilfelle forlanges det at de 8-9000 
amcar-eiere i dette landet lar høre ifra seg, og ikke bare dem, men også de minst like mange 
amcar-interesserte og alle andre medborgere som tar avstand ifra formynderstatens inngripen i 
det private liv».260 

Siden dette har organisasjonen engasjert seg for å bedre vilkårene for import og godkjenning 

av amerikansk bil i Norge. AMCAR er høringsinstans for både Vegdirektoratet  og Toll- og 

avgiftsdirektoratet. Organisasjonen har fått gjennom flere saker som har påvirket 

entusiastenes hobby og interesse. AMCAR jobbet blant annet lenge for 30-årsregelen som 

trådte i kraft i 1984. Tidligere måtte importerte biler tilfredsstille de kjøretekniske kravene 

som var gjeldende på det tidspunkt bilen ble fremstilt for førstegangsregistrering i Norge. Det 

var dermed nesten umulig å importere eldre biler inn i landet, ettersom de ikke var bygget for 

å tilfredsstille datidens regelverk. 30-årsregelen gjorde det mulig for biler som er 30 år eller 

eldre å godkjennes som bevaringsverdig motorvogn og i tilnærmet original utførelse.261 Loven 

åpnet også for fritak for støy, brems og avgasstest på de importerte bilene.    

 

Andre saker som har gått gjennom er blant annet lavere engangsavgift på biler som er 30 år 

eller eldre (1983/1984), fjerning av verdiavgiftskomponenten i importavgiften (1998) og 

aksept for amerikanske krav på nyere biler (2004). AMCAR har siden starten ført en kamp 

mot bilavgiftene i landet. Dette sto å lese i et nummer av Amcar Magazine i 2012:  
«Man kan vel trygt si at AMCAR ikke har lyktes i å redusere de enorme bilavgiftene i Norge. 
Men vi har, i motsetning til andre bilorganisasjoner, synliggjort galskapen i avgiftssystemet og 
alltid vært i mot høye bilavgifter. AMCAR har synliggjort de høye avgiftene med 
«grenseplakaten» der vi illustrerer hva en bil koster i Norge og hva en tilsvarende bil koster i 
Sverige. Foran Stortingsvalget i 1997 kjørte AMCAR store annonsekampanjer i VG for å 
illustrere de urettferdige bilavgiftene i Norge».262 

 

Etter opprettelsen av amcar-klubbene har befolkningens syn på amerikanske biler og deres 

eiere forandret seg noe. Allerede i 1976 sto dette å lese i Amcar Magazine: «Ellers ser det ut 

til at man endelig kan kjøre amerikansk uten å bli betraktet som «raggar» og «bråkmaker», 

noe ACCN og de lokale avdelingene skal ha stor ros for».263 Likevel er entusiaster også i dag 

urolige for at deres interesse igjen skal kobles sammen med det å være «råner» eller «raggar». 

I forbindelse med den nye tv-serien «Wunderland» som går på TV2 våren 2017, der man 

følger livene til fem rånere og raggare i et miljø der bilen står i sentrum, skrev AMCAR dette 

på sin hjemmeside i forkant av premieren:  

                                                
260 Myhre, «Lederartikkel» (AMCAR 1, nr. 1, 1976), s. 3.  
261 Johansen, Hilberg Ove, «Den bilpolitiske kampen for tilværelsen» (AMCAR 39, nr. 2, 2012), s. 70-73.  
262 Ibid., s. 70-73.  
263 Anon., «Amcarforum» (AMCAR 1, nr. 2, 1976), s. 5.  
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«AMCAR ser at kulturserier, som «Norske Rednecks» og «Wunderland» er i skuddet for 
tiden. Disse «sub-kulturene» innenfor bilhobbyen er veldig synlige, og mange liker å 
fremstille disse som representative for norsk bilhobby og amcarkultur som: «det er slik de er». 
Det er sikkert mange som synes disse tilsynelatende bekymringsfrie kulturene, som er norske 
varianter av amerikansk og svensk kultur fra 60-tallet, er underholdende. Personene i serien 
både finner på og sier mye rart som de fleste i det generelle bil- og amcarmiljøet ikke ville 
gjort. Dette betyr at serien Wunderland ikke er representativ for de aller fleste i bilmiljøet, 
eller amcarkulturen for den del, i Norge.  
 
AMCAR synes allikevel at det er bra TV-serier som dette lages. Vi har alle våre interesser, 
men det er samtidig viktig å ta hensyn til at vår kultur ikke skader eller ligger andre til last. Å 
ha bil for tilsynelatende formålsløs kjøring er det få i Norge som har. Mange har bil som en 
fritidsaktivitet, pusser opp og tar vare på den, og bruker den leilighetsvis til og fra 
sammenkomster med likesinnede. «Wunderland» opplever vi som et ytterpunkt i norsk bil- og 
ungdomskultur, som «tiden holder på å ta igjen». Bil- og amcarkulturen generelt, har nok et 
litt mer nyansert syn på både bilen, omgangen medmennesker imellom, og samfunnet for 
øvrig».264 

Dette viser at selv om amcar-entusiaster på ingen måte opplever den kritikken som de fikk på 

seksti- og syttitallet, er de fortsatt opptatt av at den amerikanske bilen, og dens eier, ikke skal 

få «raggar»-stempelet igjen. I forbindelse med «Wunderland» ønsket de å presisere overfor 

bil- og amcarmiljøet, men også overfor samfunnet ellers, at denne tv-serien ikke var en 

representasjon av dette miljøet, men heller et ytterpunkt. Dette henger nok sammen med det 

arbeidet de «første» entusiastene la ned for å bli kvitt forbindelsen til raggarmiljøet og 

generelt det dårlige ryktet som amerikanske biler hadde på den tiden.  

 

Som nevnt står ikke amcar-interessen overfor i nærheten av den samme kritikken som den 

mottok i sin begynnelse. Til tross for dette arbeider AMCAR fortsatt for å forbedre blant 

annet bilavgifter som straffer de amerikanske bilene spesielt på grunn av motorstørrelse og 

effekt. I dagens samfunn er det også et stort fokus på miljøvern og utslipp av klimagasser, og 

dette påvirker ikke bare amcar-miljøet, men bilismen i Norge generelt. 

 

                                                
264 Anon., «Wunderland...».   
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Konklusjon 
I forkant av denne oppgaven ønsket jeg å undersøke hvorfor amcar-bevegelsen i Norge vokste 

frem og dannet klubber. Dette var akkurat på den tiden da kritikken mot USA og 

antiamerikanismen var på sitt sterkeste. Konklusjonen jeg har kommet fram til er at det 

nettopp var på grunn av denne kritikken mot USA og det amerikanske, at miljøet rundt amcar-

interessen vokste og til slutt organiserte seg. Det var i møte med dette negative synet på 

amerikanske biler at entusiastene følte at de måtte ta til motmæle, og de ønsket å motbevise 

den oppfatningen som fantes hos store deler av befolkningen.  

 

Kritikken mot USA var som sagt stor hos en stor del av befolkningen, og ble kanskje tydeligst 

sett i den voksende motkulturen. Den norske ungdomskulturen var på femtitallet svært 

homogen, og fascinasjonen for USA og det amerikanske kunne sies å gjelde nesten for alle. 

På sekstitallet derimot skulle dette endre seg, ungdomskulturen ble fragmentert og valgte 

ulike veier. Som vi har sett vokste det frem en motkultur blant mange ungdommer, og denne 

var både spredt og mangfoldig. En ting majoriteten av medlemmene i motkulturen delte var et 

kritisk USA-bilde, sterkt påvirket av den amerikanske involveringen i Vietnamkrigen. En del 

av ungdomskulturen hadde derimot et annet forhold til USA og det amerikanske. De var i 

begynnelsen en forholdsvis liten gruppe, men identifiserte seg ikke med den opprørs- og 

proteststemningen som fantes hos en stor del av deres jevnaldrende.  

 

Amcar-entusiastene stilte seg uforstående til det negative mange forbandt med amerikanske 

biler. For dem var de verken en representasjon av amerikansk nærvær eller prangende 

bensinslukere, men rett og slett flotte og kvalitetsmessig overlegne biler. De mente de ikke 

kunne sammenlignes med de bilene som stort sett ble produsert i Europa. Selv om de kanskje 

brukte mer bensin på grunn av større motorer, var de for entusiastene både finere og tryggere 

enn andre biler på den tiden. De syntes den kritikken de fikk for å kjøre amerikanske biler var 

uberettiget, og ved å opprette amcar-klubbene ønsket de å endre allmenhetens oppfatning av 

disse kjøretøyene.     

 

Til tross for at mange nordmenns USA-forståelse endret seg kraftig i løpet av sekstitallet, ble 

ikke entusiastene påvirket av dette i like stor grad. Få av dem var politisk engasjerte, men som 

alle andre fikk de med seg de hendelsene som førte til at USA for mange mistet sin tidligere 

status. Til forskjell fra en stor del av den norske befolkningen lot ikke entusiastene hva USA 
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gjorde, påvirke deres bilde av «Amerika». For å sitere Terje G. Aasen igjen: «Alt som var bra 

kom fra USA den gang. Baksiden, som raseopptøyer, Vietnamkrig, ja til og med attentatene 

på president Kennedy, på hans bror Robert og på Martin Luther King overskygget aldri vår 

tro på USA som «det beste landet i verden»».265  

 

Entusiastene skilte mellom datidens USA og hva som var Amerika for dem. Selv om det 

viktigste for dem var bilenes utseende og kvalitet, symboliserte de nok også en tid i det 

amerikanske samfunnet som de ønsket seg til eller drømte om. I sin konklusjon skrev Gunnar 

Lamvik dette:  
«Det jeg vil hevde var det altoverskyggende mål for entusiastene var å gjenskape en slags 
amerikansk virkelighet i Norge. En verden med bilen som det bærende element og medienes 
bilde av Amerika som mal. Dette meningsfulle univers kan sees på som eventyrlig, i 
betydningen av at det kontemporære og faktiske USA – og for den saks skyld Norge – hadde 
liten eller ingen direkte betydning».266 

 

I møte med den kritikken amerikanske biler fikk, ble amcar-entusiastene inspirert og motivert 

til å stå i mot det de mente var urettferdige og feilaktige holdninger. Gjennom opprettelsen av 

klubbene, og spesielt den landsdekkende klubben, ble kritikken gradvis mindre. I løpet av 

syttitallet følte flere entusiaster derimot at amcar-interessen av enkelte ble tatt litt for seriøst. 

Noen klubber engasjerte seg i lokalsamfunnet ved å kjøre pensjonister til ulike 

arrangementer.267 Flere syntes dette var å prøve litt for hardt i ønsket om å bli sett på som 

ordentlige og seriøse aktører innenfor miljøet. Amcar-kulturen måtte ikke bli for akseptert og 

«stuerent», da ville den miste litt av sin tiltrekningskraft.268  

 

Amcar-miljøet er kanskje avhengige av det å være knyttet til det rebelske eller det å være litt 

utenfor samfunnet. I begynnelsen var det nok også dette som interesserte og trakk enkelte til 

denne interessen. I dag kan man også si at filmer som «Børning» er med på å opprettholde 

dette «rebelske», og på den måten tiltrekker seg yngre entusiaster inn amcar-miljøet som 

søker nettopp dette. I tillegg finnes det fortsatt en slags femtitallsnostalgi som preger både 

filmer, tv-serier og reklame, og som fører til at de klassiske amerikanske bilene fra femtitallet 

og det tidlig sekstitallet fortsatt er populære.  

 

                                                
265 Aasen, Terje G., «Merry Christmas!» (AMCAR 41, nr. 10, 2016), s. 3. 
266 Lamvik, Et eventyr på hjul, s. 172.  
267 Langli, Thor, «American Car Club Lillehammer» (AMCAR 3, nr. 1, 1978), s. 41.  
268 Intervju med Kjartan Olafsrud og Jan Ove Tørholen, 22.09.2016.!



! 85 

Har amcar-entusiastene i dag nådd sitt endelige mål? Interessen for amerikanske biler får lite 

kritikk i samfunnet i dag enn hva som var realiteten for 40-50 år siden. Mange har muligheten 

til å reise til USA når de måtte ønske, og i tillegg ta med drømmebilen hjem i samme slengen. 

Entusiastene har kanskje nådd sitt utopia, og for mange er «kampen» for amerikanske biler 

over (i hvert fall den de stod overfor i begynnelsen). For mange er hobbyen fortsatt en stor del 

av hverdagen deres, og de bruker store deler av fritiden sin på den. Få nøyer seg lenger med 

kun én bil, men selger og kjøper stadig nye prosjekter. Enkelte entusiaster bruker også mye 

tid på å lete og søke etter historien til mange av de bilene som kom inn i Norge på femti- og 

sekstitallet. De har blitt «eksperter» på dette området. Andre igjen er i gang med å bygge 

kopier av bilene de hadde som unge. Amcar-interessen er sjelden i stillstand, og entusiastene 

vil alltid finne et nytt prosjekt eller en ny drømmebil som venter på dem.  
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