
Side 1 - Veteranhistorie 1991 - 2004

Bilbransjens veteraner i Bergen
1991 - 2004 

  takker sponsorer med: 

 Tilbakeblikk 

28.juli.2004 kom sommeren igjen til Bergen samtidig som utvalgte veteraner møttes for 
“Kos og Hygge” og for å gi et bilde til sponsorer fra en takknemlig gruppe 

som siste 12 år har medvirket positivt  i bilbransjens veteranklubb. 
Bildet fra venstre   Edvin Sletten (94),  Olav Helland (92) Ole K Paulsen (80)

Jørgen Myking (90), Olav Erdal (88) Roar Seltun (styret) og Romer Bruland (84). 
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Forord og takk til våre sponsorer

Bilbransjens Veteraner i Bergen gir et tilbakeblikk fra Auto Inform blad nr.1 til nr 27.

Klubben takker sponsorer som gir oss som steller med dette virkelig god anledning 
til å drive videre med “Koseklubben vår”.

Fra blader vises mange hyggelige bedriftsbesøk, turer og treff mellom kolleger fra 
tiden som var.

Arbeidet inspirerer og styret vet at dette også gir sponsorer og medlemmer i klubben 
en virkelig varm og god følelse.

Så på alle bilbransjeveteraners vegne takker styret alle som har gitt oss positivt og  
god økonomi og som imøtesees videre fremover med støtte.

Bergen oktober 2004

styret

Utgave III desember 2004:
Alle henvendelser om rettigheter til denne boken stiles til:

Auto Inform kontakt e-post:
 pb 9 Bønes  sks@autoinform.no

5849 Bergen tlf 55 12 43 25

Print: Kopibutikken AS - Bergen. 
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Etter møtet  12.11.1991 hos Jæger, høstet ideen til et 

veteranlag for bilbransjen gode ord fra Per Jæger, 
Anton Skjelbred og mange fl ere. Svein Søiland ble der 

tildelt blomster for initiativet han hadde tatt 
med god hjelp av Hjalmar Laastad. 

 29.1.1992 var neste møte hos Auto Inform med tilstede: 
Finn Bertelsen, Aksel Hansen, Hjalmar Laastad, Hans 

Langeland, Ole K Paulsen, Lars Helland (Norol), 
Olav Helland (Biltilsynet), Svein Søiland og Johs Eriksen.

Her ble besluttet interimstyre Hjalmar Laastad, Ole K. 
Paulsen, Olav Helland og Johs Eriksen med Auto Inform 
å utarbeide forslag for aktiviteter. Johs Eriksen fremsatte 

første forslag
Årskontigent kr 10.- 

Signerte navn i protokoll “TREFF” i Jægers kantine Bergen Sentrum 12.11.1991:

Hans Langeland, Leif Ingebrigtsen, Per Martens-Meyer, Olav Slåtten, Nils Hellevang, Olaf Erdal, 
Aud Davidsen, Hjørdis Flolid, Hjalmar Laastad, Johan Lillevik, Aksel Hansen, Osvald Karlsen, 

A. Refsland, Johs Eriksen, Sigfred Solbakken, Rolf Hjortland, Ole K Paulsen, Lars Helland, Konrad Skorpeide, 
Anton Skjelbred, Olav Enehaug, Bjarne Hansen, Alf Trætteberg, Gunnar Brodahl, Elsa Johannessen, Malvin Knutsen, Alf 

Schreuder, Magnus Rosendahl, Martin Martinsen, Finn Bertelsen, Josef Genius, Svein Søiland og Per Jæger.

 Veteranklubben starter:

Leif Ingebrigtsen, Per Jæger og Hjalmar Laastad
Ide hos Jæger var at  veteraner bare skulle være fra 

Jægers fi rma, men Svein Søiland foreslo 
at “gjengen” skulle være bilfolk fra Alle fi rma.
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Innhold - oversikt blader:
Informasjon 2004 side 438-450:Aktivitetsplan 
fremover. Sverre Kvaløy 90 år. Tur til Telavåg 
- Lyngheisenteret - Hardanger Fartøyvernsent-
er - Bedriftsbesøk Gaia - Juletallerken Banco 
Rotto 1. desember 

2004 Opplevelser:  side 423-428 Jørgen 
Myking: En artig matauktur - side 429-437 Ole 
K Paulsen:  Bilen i Bergen

Blad Nr 27 - 2003 side 407-422:  Blåtur og 
årets tur Mjølfjell Jørgen Myking: “Hjerte 
og hjerne”, Ola Borge - en hedergjest, Bjarte 
Revheims AutoRestoration, Aktivitet 2004 
Auto Inform, Personlighet mm + Oktoberfest 
2003 Juletallerken Banco Rotto 

Blad Nr. 26 - November 2002 side 391-406: 
Nåtid, COGITO: Frittstående samtalegruppe, 
navnet Auto Inform, Oktoberfest, En takk til 
sponsorer, Blåtur 13. juni, 3 dagers tur til Sogn 
(Fjærland), Kosetur til Øygarden, Tro ikke 
et ord, Jubilanter, Kåseri “Bilen i Bergen”, 
Husene som ikke vil dø, Huset til fremtid - for 
folket fra fortid - stoppet i nåtid. Navneliste 
veteraner. Oppdatering for kafé/treffsted  på 
Hellesøy og næringsvirksomhet i Øygarden. 

Blad 25 - Desember 2001 side 375-390: Rolv 
Storm Sjursen.  Ansatte i Skjelbred 1949 .. 
Oktoberfest, Årets tur Sogndal. Opplev Øygar-
den. Treffsted for alle.Tur til Mjølfjell. Bil-
bransjen spanderte

Blad Nr. 24 - april 2001 side 363-374: Nyt-
tårstreff  19. januar 2001.  Bedriftsbesøk Bil-
handel AS  Bedriftsbesøk Jæger Automobil 
AS (Toyota på Minde). Bedriftsbesøk Gjensi-
dige Vest 12. okt. 2000. Bedriftsbesøk Toyota 
Bilsenter AS tirsdag 14. nov. 2000. Kjøpt kafe

Blad 23 - Februar 2000 side 347-362:  Fest-
møte Veteraner i bilbransjen Besøk J. Teigland 
AS Vest Trafi kk AS Blåtur 3. juni 1999  Veteran-
biltreff mai 1999 EDB nytt fra “rundt omkring” 
Spinnesiden  Velkommen til menneskeligheten 
Positive Personers Sirkel - hva er det ? Det gode 
liv Velkommen til Webhotell 

Blad 22  - April 1999 side 331-346:  Fra redak-
sjonen Aktiviteter - oversikt - Spinnesiden 
- Nyttårstreffet 1999 Omvisning på Bilhuset 
Kråkenes  - Gir Windows analfabetisme. Eldres 
IT forum.  Bergen Maritime Vernelag.  Dan-
markstur veteraner. Thorvald Lahn-Johannesen i 
Thisted - Eneste ekte på Folkevognen  Ferdinad 
Porsche.  Fra historien til P. H. T Schmidt. Navn 
veteraner / sponsorer  Fra historien i Auto 1923.

Blad 21 - Desember 1998 side 314-330: Fra 
1945 til Internett - verdens største marked. Vet-
eranstyret: Hva vi har lært - og videre fremover. 
Aktiviteter. Noen merkelige paralleller. Besøk 
på Slåtthaug videregående skole - Billinjen. 
Norlænder på Osterøy. Årets tur til Fjordslottet. 
Borge Garveri. Besøk på veteranbilsamlingen 
til Ola Borge. Besøk på HBH Møbelfabrikk. 
Navneliste veteraner. Spinnesiden. PC-pakke.
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lieråd giving Auto Inform: Fremtiden kommer. 
Fra Speilrommet til eksport av PC - datautstyr 
til Kenya ? Hva skjer i andre bilveteranklubber. 
Nytt system avslører usynlige trafi kanter. Alf 
Thorsheim: Slik jeg husker tiden fra Høyland 
Auto. Årets tur til Godøysund. Besøk ombord i 
M/F Bergen og tur til Danmark.

Blad 15 - August 1996 side 219-234:  Å bare 
«tenke på Det» holder ikke ! For bedre over-
levelse - Gjør noe ! Takk til sponsorer 1996. 
Kiltan: Kunnskap og Kommunikasjon - bedre 
enn sverd ! Datakonkurs blir politisak: AGL 
Computer konkurs. Bilbransje veterantreff 
på militært område: Bergenhus - Sverresborg 
Festning. Johs. Eriksen: Årets blåtur om for- 
nå- og fremtid. Alvøen og Øygarden. Romer 
Bruland om Bilarbeidere. P.H.T. Schmidt 
Vårmønstring av veteranbiler på IKEA. Ole 
K. Paulsen: Tilbakeblikk Bonges Badehus og 
Bergens Elektriske Fergeselskap.

Blad 14 - April / Mai 1996 side 203-218: 
Kahlil Gilbran: Om å gi .... Stavenes & 
Co Voss: Kurs som handler om selvvalg. 
«Kjuagutter» traff kunder i Oslo: Autolager A/
S v/ Svein-Olav Glistrup fra Bergen med egen 
stand på «Automessen». Bedre overlevelse - 
bygges på kunnskap. Din samtalepartner. Takk 
til sponsorer. Navnelister. Nye bremser forutser 
krisesituasjon. Ønsker foredrag om lederskap 
og opplæring. Magnus Straume: Sheep in Line 
Society. Besøk Teknisk Museum i Bergen. 
Automessen ‘96 - Sjølyst i Oslo. Medlemstreff 
hos Nutec. Bedriftsbesøk Mathisen Auto. Be-
søk på Akvariet. Ole K. Paulsen tilbakeblikk: 
«Knus entreen».

Nr 13 nummer ikke brukt.

Blad 12 - Desember 1995 side 183-202: 
Kreditorer taper 14 millioner. Aase Carlsen: 
Gratis tilbud om inkasso - kan koste dyrt. EDB 
og DATA handler også om selvvalg. Kafe-
treff på Ervingen. Aktiviteter fremover. De 
første motorkjøretøy i Bergen. Bendik Alnæs: 
Tilbakeblikk: Personell ved Bilhuset A/S i 
1938. En av de store verksteder - den gang. 
Nostalgi: Bendik som grindagutt. Deltagerbe-
vis til.... Hilsen fra Gudny til Årets veterantur. 
Besøk på Gulating gav stemning lenger enn 
1000 år tilbake. 3 dagers tur til Brekkestranda. 
Bedriftsbesøk hos Hope Auto A/S. Besøk hos 
NRK Hordaland.

Blad 11 - August 1995 side 167-182: Ambu-
lansekjøring på Haukeland Sykehus. Kunsten å 
lære seg å lære: Nå og for fremtid. Ultra Tech 
AS. 3 dager på tur: Brekkestranda Fjordhotell. 
Blåtur: Sjøkrigsskolen og «Øen i Sælenvan-
net». Navneliste. Jørgen Myking: Tilbakeblikk 
(Kvamskogturen). Orginal regning.

Blad 20 - August / Sept 1998 side 299-314:  
Det meste av Norge fi nnes på Osterøy og rundt 
i Fjordene.  Vårmønstring på Lagunen Få terapi 
- før du trekker deg fra samvær med andre. 
Veteraner på tur: BNR Osterøy. Agnar Knutsen 
& Co takkes for bistand og utvist interesse. 
Vi besøker Modalen Kommune der Leif Egil 
Nåmdal fi kk vårt diplom. Vårmønstringens vin-
ner.  FORD T eier Per Malme.  Jørgen Myking: 
Tilbakeblikk: Minner fra en svunnen tid. «Spin-
nesiden». Det synes enda i dag som at PC anno 
1998 må «sveives» i gang som med bilen anno 
1898 ?. En lysere fremtid gror, i bilens spor ... 
Neste generasjon Internett

Blad 19 - April / Mai 1998 side 283-298: En 
lysere fremtid gror, i Bilens spor. Generalfor-
samling besluttet mål for klubben. Hva kjen-
netegner intelligente mennesker. Fra Bilbransje-
veteraners Nytt årstreff:  2 hedersgjester. Styrets 
årsavslutning 1997. Bedriftsbesøk Bergen Auto, 
Ford i Strømmen AS. PKK er norsk for EØS. 
Bilder fra fortid: Mathisen 1942. Ole Pedersen 
1936. Frigjøringsdagen 8. mai 1945 i Norheim-
sund. Elever ved Bilfagskolen 1952-54. Litt 
fra utsiden .... verden i dag. Om gruppeunntak 
for bilbransjen. Spinnesiden. Bergen Kammer 
Opera: Utdannet for å bedre stemninger - også 
til deg. Imbert vedgass generator: Født under 
forrige krig - Best under denne (1940-1945).

Blad 18 - Desember 1997 side 267-282: Vi 
hilser deg du stolte by: Bilbransje-veteraner 
sang på utsikten fra Fløyen. Besøk Brannmuseet 
i Arna. Speilrommet er åpent. Bilverksteder 
i kjede. EDB og nytt fra bilbransjen. Romer 
Bruland: Bilforhandlere og priser fra år 1939 i 
Bergen. Leserinnlegg. Bedriftsbesøk Frydenbø 
Bilsenter Minde A/S. Publikum for NRK. Blåtur 
til Askøy. Svein Søiland slått til ridder av «Den 
gyldne skiftenøkkel». Navneliste veteraner. 
Sponsorer 1997.  Årets tur til Marsteinen hotell.

Blad 17 - April 1997 side 251-266:   Slik 
jeg husker tiden: Bergens Tidende. Hva med 
førerkort for ledelse ? Videre fremover med god 
støtte: Takk til sponsorer. En bedrift er sum-
men av sine medarbeidere. Mer enn smilekurs. 
Bilverksteder lærer PC og CD. Trond Bjerke: 
Norsk Bildelekatalog. Datakunnskap Opplæring 
AS - Et godt sted for læring. Nøkken. I dag 
som for 29 år siden. Ole K. Paulsen: De gode 
minnene. Sverre Larsen: Årsberetning - Kjære 
venner ! Knoll og Tott utnevnt til æresmedlem-
mer. Tradisjonelt Nyttårstreff. Bedriftsbesøk 
Bergens Tidende. Bedriftsbesøk Gjensidige 
Vest. Navneliste veteraner.

Blad 16 - Desember 1996 side 235-250: Vet-
erantreff hos Jæger Bil. For hvordan du har det 
- gjelder kunsten å ta det: Arbeidssituasjon fami-
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Blad 10 - April 1995 side 151-166: Veteran-
klubben er 4 år og medlemstallet øker. Hilsen 
fra Isdalstø. Speilrommet, hva er det ? Fra Nyt-
tårstreffet 18. januar 1995. Navneliste bilbransje-
veteraner pr mars 1995. PC «bare» et hjelpered-
skap - personlig kvalitet er viktigste. Fremtiden 
handler også om vennskap. Fra en som taler 
for seg selv: Hansa tar vare på sine veteraner. 
Bilbransjens vognveteraner. Fattighuset er For-
tidsminneforeningens hovedkvarter.  Great Col-
lectors Car fra Europa og USA Pionerer og helter 
i vår tid: Redningstjenesten i Bergen. 

Blad 09 - Desember 1994 side 133-150: Per-
sonlig kvalitet er å være sin beste venn - Norsk 
Brukerforum - Datakontakt - Du er velkommen 
til å være med ... - PC - Litt om noe - Skredder-
sydd Major PC - Kraftpakke til riktig pris - PC 
kurs arrangeres på Speilrommet og/eller hos 
deg. «Låsen» er reist fra oss. Turen til Sogndal 
- Bedriftsbesøk Algaard AS...... Arrangement med 
Øivind Offerdal hos NAF. Bedriftsbesøk Hansa 
Bryggeri. Vårt medlem er brannsjef på Voss. En 
moderne Austin. Bjarne K. Lerum i Sogndal im-
ponerte veteraner.

Blad  08 - August 1994 side 117-132:Tiden går 
ikke - den kommer. Hesh Kestin i bladet Fortune: 
21. Århundres lederstil: Kunnskap er handelsvare. 
Per Molvik: Pearl og Jeg. Roy Oma: Å bli Bedre - 
er Best. Navneliste. Besøk på Voss: Geitle. Jørgen 
Myking holdt Minnetale for Johan Sjøstrand Hans 
Langeland gikk bort. Den første Opel 1898.

Blad 07 - April 1994 side 101-116: Ikke bare 
arbeidet, også leken har et formål. Rolv Storm-
Sjursen - en rendyrket bergenser. Navneliste. 
Fra nyttårstreffet. Anton Skjelbred: Pionerer i 
bilbransjen i Bergen. PC «hjemme» hos en kunde. 
Programutvikler fra CA (Computer Associated) 
gjør jobben lettere. Om kunnskap og personlig 
kvalitet. Hva er kundeservice ? Shula giftet seg 
okt. 93. Speilrommet tilbyr kurs.

Blad 06 - Desember 1993 side 85-100: Kjell 
Johnstad: Aktiv veteran følger med ! Bilbransjens 
Smed og Gentlemann fyllte 98 år.  Per Mar-
tens Meyer: Minner og livserfaringer. Bilhuset 
Kråkenes var vertskap 12. oktober 1993.  Tall 
fra «husholdningsregnskapet» for Norge. Norges 
Import/Eksport av varer og tjenester 1984 - 1992. 
Tur til Fjell Festning og Telavåg. Besøk hos 
Hartveit Karosserifabrikk. Auto Inform kurser 
og PC aktiviteter. Kraftfull og dynamisk læring i 
Auto Inform: Gjør noe for andre - overlev bedre 
selv Utvikling med brukerforum: Nye program-
mer fra Computor Associated. Direktør Stein 
Onsrud.

Blad  05 - August 1993 side 69-84: Ved 
som alternativt drivstoff: Knott- og trekull 
generatorer. Gjør noe for andre - overlev 
bedre selv... Auto Inform feirer 10 års jubi-
leum. PC kurs: Spørsmål og svar. Drømme-
bil. Navneliste veteraner. Generalforsamling 
på teknisk Etat Vognveterantreff i Øystese. 
Omvisning på Yrkesskolen. Da Wigand 
sikret et «Bilklenodium». Om Islam «Disse 
uvitende enfoldige muslimene ??» Vidar 
Abbedissen fra Askøy: «ABBADULL»

Blad  04  - MARS 1993 side 53-68: 
Jæger Engros på Kokstad imponerte veter-
aner. Kosthold og helse. Minikurs for PC. 
Hvorfor gjøre noe for andre ? Utvikling 
biler og EDB. Hvordan reservedelsjefen  
ble sett på av .... Kan historien gjenta seg 
?  Kos og hygge.  - Juletreff på reperbanen.  
Bilbransjeveteran aktivitet. Navneliste 
veteraner. Din medvirkning er ønsket. PC 
Notebook.

Blad  03 - Desember 1992 side 37-52:  
Karbidsdrift under krigen. Kurs i studiet-
eknikk. Anti Janteloven. Det eneste vi har å 
frykte. Veterantreff på Arna Brannstasjon. 
Datamaskin - og jeg, hvem bestemmer ? 
En skole eldre enn 800 år. Hos Biltilsynet i 
Fyllingsdalen. En julehilsen. Bergen Tekni-
ske Museum. Veteraner og styret i Bilbran-
sjen. Navneliste veteraner. PC Notebook, tar 
pusten fra konkurrentene.

Blad  02 - August 1992 side 25-36: Årets 
tur til Eidfjord. Johs. Eriksen inviterer til 
Arna Brannstasjon. Veteraner fra bilbransjen 
søker sammen for å opprettholde kontakt og 
utveksle erfaringer. Lær å Lære selv Studie! 
- Introduksjon i bruk av PC. Eldre virksom-
heter og i daglig drift: Rolf A. Rasmussen 
forteller. Hilsen fra en veteran Flertall i 
Sund heradsstyre: Husmødre for ustabile 
- mann blir assistent i heradskassen. Shula: 
Velkommen til min nye salong. Din medvir-
kning ønskes. Notebook - Nå på tilbud.

Blad 01 - Mars / april 1992 side 9-24:
Svaret er: «Å  bli bedre er Best» - Data 
KUPP - Hjalmar Laastad er kontaktperson.  
Olav Helland, en av veteranene. Pionerene 
fi nnes enda i Bilbransjen (Bengt Halvorsen) 
. Shula Salong registrert egen virksomhet. 
Veteranbusstreff i Eidfjord. Fra «Pioneren 
bak rattet». Kursplan og kursnavn. 90 arene 
krever ny holdning. Om innvandrere til 
Bergen - Lettere å kritisere enn å forstå. 
Konsulentene Roy og Frank: Power to the 
people. Hvor godt overlever du? TV-aksjon 
forsøkt svertet.   Datavirus er om skurkene. 
Vennskap.... PC-Tips Lotto Toto.
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Johs Eriksens referat fra turen: kopi av 
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26 personer som var med på turen til Eidfjord: Magnus Rosendahl, Ågot Rosendahl, Lars Helland, Hjalmar Laastad, Olav Hel-
land,  Hilmar Moshagen, Johs Eriksen, Alf Birger Andersen, Borghild Andersen, Alf Schreuder, Finn Bertelsen, Gullak Knudsen, 
Åse Winger Knudsen, Willy A Aasnæs, Rolv Storm Sjursen, Olav Erdal, Mien Sivertsen, Arvid Sivertsen, Olav Enehaug, 
Agnes Enehaug, Einar Risnes, Martha Risnes, Per Martens Meyer, Jørgen Myking,  Svein Søiland 
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Direktør Stein Onsrud
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Det er bestemte handlinger, tegn og mentale egen-
skaper som går på omtrent 20% av oss til å opptre 
voldsomt med motstand mot forbedringer til en-
hver aktivitet eller gruppe. Slike folk er kjent for 
å ha antisosiale tendenser. Når vi som i Norge er 
lært å behandle alle personer likeverdig påvirkes 
vi og presses ofte til heller å trekke oss fra å gjøre 
noe eller delta positivt når vi påvirkes av slike an-
tisosiale personligheter. Viktig er at vi derfor må 
være i stand til å avlede fra denne persontypen, 
om ikke for annen hensikt enn at vi selv ikke fo-
retar noe destruktivt som er konsekvens av på-
virkningen fra slike antisosiale personer når disse 
opptrer fritt og injurierer.

Muligheten til å vinne kampen mot antisosiale 
personligheter er gode fordi slike bare utgjør 
20% av oss og at det heldigvis er bare noen få 
av disse personer som direkte er farlige. Det skal 
derfor liten innsats til for den store muligheten til 
å forbedre og hjelpe for å hindre de mange eller 
mindre, men ofte grufulle nærliggende negative 
eksempler fra daglig liv der disse helt alminnel-
ige antisosiale personer er i full virksomhet, uten 
å bli satt på plass.

Når vi søker årsak til mislykte, fi nner vi innen 
området at den antisosiale har vært i hardt arbeid. 
Der familier bryter sammen, er også vanligvis 
typen  involvert.  Der livet har vært tøft og mis-
lykket, vil en gjennomgang av omgivelser fra en 
trenet observatør, kunne avdekke en eller fl ere 
slike personers arbeide.

Men de fl este, mer enn 80 % av oss, prøver å 
komme videre og da bare 20% søker å  hindre, 
vil livet kunne leves meget lettere og bedre om vi 
kan avdekke antisosiale typer og slik hindre at vi 
selv mislykkes eller får hjerteproblemer.

Derfor er det viktig å gjøre seg kjent i forholdet til 
denne anti-sosiale personligheten.

Basis opptrer den antisosiale personlighet som 
om han eller henne hele tiden ligger i skjul for å 
beskytte seg ovenfor terror fra andre. For denne 
personen er alle andre vesener en fi ende, en fi ende 
som i det skjulte må ødelegges. Fiksering er at 

overlevelsen i seg selv avhenger av å holde an-
dre nede eller holde personer uvitende. Om noen 
lover å gjøre andre sterkere og bedre, værer den 
antisosiale personlighet største personlige fare. 
Den føler at når det allerede er så meget proble-
mer med alle som omgir en, svake og  uvitende 
som personligheten er, vil denne bli verre om an-
dre blir sterkere og bedre opplyst

Antisosiale personer har ingen tillit til et punkt 
av terror som vanligvis er maskert og nærmest 
uvirkelig. De fl este antisosiale viser ikke utven-
dige tegn eller former for sinnsykdom. De før-
er seg meget rasjonelt og kan også være meget 
behagelige. Opplisting av forhold til vedkom-
mende person, han eller henne, er ikke noe per-
sonen selv kan gjøre noe med. Dette er så sant at 
om du tror du har funnet deg selv som antisosial, 
er du mest sannsynlig ikke det. Fordi selvkritikk 
er en luksus den antisosiale ikke kan handtere. 
Disse må ha rett, fordi de fortsatt er i fare fra 
sine egne omgivelser. Om du beviste en feil, ville 
du muligens få vedkommende inn i et vesentlig 
verre sykdomsbilde. Bare sunne, velbalanserte 
personer søker å korrigere sine handlinger.

Om du utrydder din fortid ved sikker forskning 
og avdekker de antisosiale personer du avslører 
å ha kjent, oppnår du en stor lindring. I likhet 
med dette, om vi innen bedrifter og samfunnet 
forøvrig kunne erkjenne denne antisosiale per-
sonligheten - som et sykt værende vil vårt sosiale 
og økonomiske blomstre.

Forståelse er den beste muligheten for å fi nne 
frem til slike personligheter blant oss og eneste 
løsningen i dag til å kunne forbedre arbeidsplas-
sen, innen vårt eget liv, familien og i samfunnet 
forøvrig.

Sosial personlighet.
Vi er mennesker under påvirkning som blir løyet 
til å foreta heksejakt. Alle er vi “lært” å fi nne 
mennesker bærende svarte kapper som et vilt en 
kan jakte og slakte. Slik karakteristikk gjør det 
også meget enkelt for antisosiale personligheter 
til å skape kaos og farlige omgivelser. Vi er ikke 
av naturen tapre eller rolige i forhold til ytre om-
givelser, men vi er heller ikke nødvendigvis for-
virret

Til og med den antisosiale personlighet, på sin 
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det beste og ser vanligvis seg selv som den eneste 
gode personen blant mange til å gjøre godt for 
alle. Den eneste skade ved slikt resonnement, er 
at dreper en alle andre, er det ingen tilbake for å 
beskytte mot innbilte onder. 
Den antisosiales oppførsel i sine omgivelser og 
ovenfor frender er eneste metode å etterforske til 
enten den anti- eller sosiale personlighet. Deres 
motiv for seg selv er enkelt:

Selvbeskyttelse og overlevelse.
 
Fordi vi mennesker av naturen hverken er tapre 
eller rolige, kan hvem som helst med noen posis-
jon, peke ut farlige personer, hvorfra heksejakten 
starter. Derfor er det viktig å heller fi nne frem til 
sosiale enn antisosiale for slik lettere å hindre at 
uskyldige angripes og at vi forbedrer  for rettfer-
dighet og hindrer  å angripe noen straks for mis-
lykket. Det er ikke mange år tilbake at anklagede 
elever i vårt skolesystem fi kk  lovfestet rett til å 
uttale seg,  før en eventuell reprimande.

Sosial personlighet defi neres ved å sammenligne 
med sin motsatte, den antisosiale personlighet. 
En test av bare antisosial personlighet, uten også 
å være i stand å  identifi sere sosiale personlighet, 
ville i seg selv være en feil test som å svare JA 
eller NEI på spørsmålet: “Slår du forsatt din 
kone?”. Hvem som helst som tok spørsmålet 
kunne bli funnet skyldig. Denne type spørsmål 
ligger tilbake til inkvisisjonens dager og svarer 
ikke til metoder vi i dag kjenner. Som samfunnet 
går sin gang med trivsel og menneskeligheter og 
vi bare kjenner til dette som DET (antisosiale), er 
samfunnet bare delvis menneskelig. Velferdsam-
funnets menneskelighet er personer som alle må 
ha rettigheter, rettferdighet og frihet. Oppmerk-
somheten er i dag mest gitt til den antisosiale 
siden, for å beskytte og assistere personer innen 
samfunnet.

Alle vesentlige regler, sivile intensjoner og til og 
med den humane siden av oss, mislykkes om vi 
ikke er i stand å identifi sere og hindre det antiso-
siale og hjelpe, fremme sosiale personer i sam-
funnet. For det store ordet “samfunn” handler 
om sosial adferd og uten dette har vi ikke noe 
samfunn i hele tatt, bare dårlige forhold for alle 
og største risiko for å leve i et helvete. Det skjøre 
som kan fremkomme av å vise et harmfullt folk, 
kan kjennes ved å anvende en karakteristikk på et 
mindretall en kan få jaktet og utslettet.

Svanesangen til enhver stor sivilisasjon er spillet 
til toner med pil, bue, øks og kuler benyttet av an-
tisosiale til å drepe et  mindretall eller større.
Viktighet, mulighet og ønsker om å lykkes bedre 
enn andre er ikke tegn antisosiale personlighet. Når 
slike blir betydningsfulle og kan stige i gradene, 
blir de ofte mest synlige ved en mengde kon-
sekvenser av sine handlinger. Men de aller fl este 
forblir uviktige personer eller ivaretar lavere still-
inger og har ikke særlige ønsker om forbedringer. 

Alle kan under stress i øyeblikk vise glimt til anti-
sosial adferd, men slikt gjør likevel ikke vedkom-
mende til en antisosial personlighet. Den sosiale 
personlighet arbeider naturlig på basis av et største 
gode og er ikke behengt med innbilte fi ender, men 
lokaliserer reelle fi ender der disse eksisterer. Den 
sosiale personligheten ønsker å overleve og ønsker 
også at andre skal få overleve, hvor den anti so-
siale personlighet virkelig eller skjult med ønsker 
at andre mislykkes.

I hovedsak ønsker den sosiale personlighet at an-
dre gjør det bra og er lykkelig, hvor ellers den anti-
sosiale personlighet er meget fl ink å få andre til 
sannelig å føle seg dårlig.

En ledetråd til sosiale personlighet er ikke den vir-
kelige suksess, men vedkommendes motivasjon. 
Når den er suksessfull er den dessverre også sam-
tidig et mål for den antisosiale personlighet og kan 
av den grunn mislykkes. Men han eller hennes in-
tensjon inkluderer annet enn suksessen, hvor ellers 
den antisosiale bare setter pris på andres nederlag.

Uten at vi oppdager den sosiale personlighet og tar 
vare på og holder den tilbørlig borte fra den anti-
sosiale og tvinger denne, vil vi ikke frigjøres sinn 
syke, krangel, kriminalitet, krig og få sivilisasjo-
nen til å overleve.

Av alle dagens tekniske kunnskaper, må kunnskap 
om personlighet prioriteres, fordi, ved her å mis-
lykkes, kan ikke annet fortsette på det bærende 
grunnlag alt fungerer - SIVILISASJONEN - som 
må være tilstede for at god utvikling kan fortsette. 
Støt ikke den sosiale personligheten - og gjør ikke 
feil å splitte kraften fra den antisosiale i sitt ar-
beide til å få skade resten av oss.

TEMAKVELD 
Auto Inform  1993 (se side 114)



Side 423 - Blad 27 - 2003



Side 424 - En artig matauktur 

Utne i Hardanger.
Utsikten fra hvor Johannes Utne’s hus. 

Storfergen har nettop forlatt kaien. 
Husene her er en del av SMEA-GARDEN i dag. 

Ljåfabrikken lå på området ved det store røde huset.

© Auto Inform mai 2004 040504-4
 Jørgen Myking forteller:

Norge - verdens rikeste land i 2004
men hva under krigen i 1942 ?

 En artig matauk tur

Forord fra Auto Inform til:
Minner fra den gang (1942)  
9. April 1940 kom krigen til Norge, den skulle herje landet i 
5 år før den tok slutt. Det kom ikkje til kamphandlinger alle 
steder, men fl ere steder i Hardanger var det harde tak mellom 
nordmenn og tyskere. Nytt om kampene kom etterhvert til 
bygdene, og det oppstod snart rykter om både ene og andre. 
Tyskerne skulle ha tatt med seg hele griseslakt fra slakteben-
ken og tømt hus for både likt og ulikt. Tyske soldater i Indre 
Hardanger, tok seg til rette på hoteller. De ble send videre 
ut over bygdene og med ett virket Hardanger å være fulle 
av gråkledde soldater. Våpen og utstyr hadde de hengende 
overalt. Med mye styr og ståk for de fra hus til hus, og søkte 
etter radioer og våpen.
Rykter spredde seg sammen med fremferden til soldatene og 
bygde opp under redslene hos hardingene. I disse dagene ble 
også mye rart bært til skogs og gjemt unna i urer og holer.

Etterhvert grov tyskerne ut stillinger, satte opp veisperringer 
til passkontroller og etablerte seg i kommunene. De 
okkuperte hus og satte opp brakkeleirer. Med tiden ble 
det og satt opp leirer for russiske krigsfanger, som skulle 
være med på å holde Hardangervidden åpen om vinteren.

Etter at tyskerne kom til Hardanger måtte alle gårdene gi en 
viss del av buskapen sin til soldatene, men noen var lure og 
sendte et par lam til skogs eller gjemte de unna. Alle varer 
kom på rasjonering og varene var ofte dårlige. Melet gav en 
mørkegrå grøt og dårlig bakst. Det var vel også mange som ble 
avvent fra å røyke under krigen, fordi det var så vanskelig å få 
tak i tobakk. Mange folk fi kk heller ikke vasket seg godt nok 
siden det var vanskelig å få tak i såpe. Jordbruk var også under 
krigen den viktigste hovednæringen i Hardanger.  Folk syklet, 
rodde og gikk langt for å komme seg til steder når det var fest.
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som ikke drev med jordbruk hadde ikke disse fordelene. Av 
og til hadde folk ingenting igjen å spise, da måtte de  kjøpe 
eller bytte til seg matvarer. 
En kunne f. eks bytte tobakk mot smør, dersom du ikke brukte 
så mye tobakk. En kunne også bytte skosåler. Det var rasjo-
nering på lær, derfor var det vanskeleg å få tak i skotøy. 
Tyske soldater stod på vakter langs veiene. Dersom en skulle 
ut å reise, måtte en vise frem pass med bilde, navn og adresse. 
Skulle en lenger måtte søkes om et spesielt reisepass.
Her forteller Jørgen Myking om en opplevelse fra “den gangen”:
 En artig matauktur: 

Som noen av oss eldre enda husker begynte Mat-
hisen Auto Co A/S straks etter krigsutbruddet 
i 1940 å konstruere aggregat for kjøretøy som  
ved hjelp av karbidgass kunne brukes istedenfor 
bensin, som i stor grad var forbeholdt tyskerne, 

Mange anlegg var allerede i drift. Justeringer og 
forandringer foregikk daglig og alle var ekstra 
engasjert med dette arbeidet fordi vi her fi kk gjøre 
noe nyttig i denne ellers så vonde krigens tid. 

Man kan i dag med god grunn riste på hodet med 
tanken på hvordan vi nokså lettvindt, nærmest 
tåpelig behandlet denne eksplosive karbidgas-
sen. En dag kom et så ekstra kraftig smell at 
alle ruter ut til gaten røk. Også noen vindusruter 
helt bort til Danckert Krohns stiftelse ble knust. 
Men i løpet av noen timer ble  alt reparert og 
det hele dysset ned for å unngå naboprotester. 

Monteringen av karbidannlegg på biler gikk snart vi-
dere og vi gledet oss hver gang nye anlegg kom i drift. 

Men overgangen fra bensin til karbiddrift var dog 
ikke uten problemer. Det ergret oss når motorer titt 
og ofte hostet ganske kraftig og vi funderte på år-
saken til dette. Noen ganger var smellene så kraftig 
at motor panseret ble kastet av eller lydpotten gikk 
istykker. Vi mistenkte at denne plagen på en eller 
annen måte skrev seg fra den elektriske tenningen 
siden noen motortyper var mere plaget enn andre.

Vi studerte all litteratur om emnet, både tyske 
og engelske. I et hjørne av verkstedet laget vi 
et lite  eksperimentbord og rigget der til et ten-
ningsanlegg, drevet av en elektrisk motor. Ved 
kjøring i mørket der var det interessant å se en 
synlig induksjonen mellom høyspentlednin-
gene. I tillegg gjorde vi eksperimenter på en 
gammel Ford varebil vi brukte på verkstedet, 
populært kaldt løperguttbilen. Bilen var dårlig 
vedlikeholdt, blant annet var det noe kompliserte 
bremse systemet på forhjulene plukket helt vekk. 

Motoren var bra og påmontert vårt Cargass kar-
bidanlegg med den store vannbeholderen foran 
radiatoren. Etter mye funderinger og eksperi-
menter syntes det av og til svake falske gnister i 
tennpluggene, men når ledningene ble holdt et lite 
stykke vekke fra pluggtoppen forsvant de falske 
gnistene.  Da var det bare å gå bort til min gamle 
gode venn Ernst Pedersen i dreiebenken og få ham 

Våronnen kom tidlig i gang den første krigsvåren. Det ble 
satt poteter alt 1. mai og det var tidlig. Bøndene mente det 
var om å gjøre og dyrke mye poteter, korn og grønnsaker da 
det ville bli stor behov for mat. Alt første krigshøsten kom 
det folk på hamstreturer og tyskerne krevde tvangslevering 
av både poteter og kjøtt. 
Kjøtt og poteter ble forlangt utlevert, men dette kunne 
være vanskelig  når det var lite folk til alt som måtte 
gjøres. For Tyskerne var dette bare et lite problem og 
de truet å skyte alle som ikke fulgte ordrer. En liten 
gård ble pålagt potetkvoter 2 - 3 tonn og 500 kg kjøtt.

Potetene ble fylt i sekker, og alt ble hentet av tyske biler. 
Maten ble kjørt til nærmeste kai og tippet i lasterommet 
på en båt. Tyskere med hirdmann hadde det travelt med å 
springe fra hus til hus under innkrevingen. De ville passe på 
at alt gikk rett for seg, og at potetene var av fi n kvalitet. De 
gjorde gjerne folk oppmerksomme på at potetene gikk rett 
inn i lasterommet på båten, uten videre kontroll. Dermed 
hev bøndene  litt ekstra småpoteter og annet rask innimel-
lom. På den måten sparte de levering av noen hundre kilo 
poteter. Folk på gårdene hadde godt med mat under krigen, 
og var derfor aldri sultne. Men en skulle ikke lenger enn inn 
til industristedet på Tyssedal og Odda før det var verre med 
mat. Det kom ofte folk med morgenbussen til gårdene, det 
kom koner og jenter, ja mannfolk og. De bad om mat, ville 
kjøpe eller bytte. 
I slaktetiden om høsten før jul var det stor pågang og det var 
sjelden folk reiste tomhendt hjem igjen. Maten ble delt på 
så godt det kunne la seg gjøre. Folkene som bodde på gård 
på den tiden hadde en stor fordel i matveien. Når det gjaldt 
mat i det daglige, så var potetene nyttet til mye. Det ble kokt 
potetgrøt, laget potetmel, potetsmør, potetkaker og det hendte 
folk prøvde å ha poteter i brødeigen og. Bønder var så heldige 
at det var korn på gårdene, som ble malt på en kvern. Epler 
og pærer ble tørket, og brukt til supper, dessert og til knask. 
Den sjokoladen det var rasjoneringskort på så en ikke mye til, 

Klær var heller ikke lett å få tak i, men gammelt tøy ble 
sydd om. Strikkeplagg ble rekkt opp og garnet brukt om 
igjen. Folk var oppfi nnsomme og fl inke å få ting til. Såpe 
fi kk en kjøpt, men det var ofte B-såpe som var veldig dårlig. 
Hver høst etter slaktingen laget bøndene såpen selv. Den 
var både god og dryg og var særleg fi n til å vaske klær med.
Tyskerne opprettet tidlig fl ere baser i Hardanger og fant 
snart ut at de beste fl atene var fi ne til å ha manøvrer på. Det 
var mange ganger bøndene opplevde at det kom bilkolonner 
forbi. Det krydde av biler og kanoner. Det ble stilt opp kano-
ner ved inngangsdører og andre steder. Folk følte det nifst da 
tyskerne kom like inntil husene med kanoner. Bøndene fi kk 
ordre om å gå i kjelleren under slike øvelser og opplevde 
dette som krig selv om det bare var øving. Tyske soldater 
skjøt mot skogen, og i mange år etter krigen var slutt ble det 
funnet kanonkuler ute på markene. Det nærmeste til virkelige 
krigshandlinger i Hardanger, var den dagen Ulvik ble skutt i 
brann. Først hørtes mange skudd, og ikke lenge etterpå kom 
det tjukt med røyk ut fjorden, det var uhyggelig fordi folk 
visste ikke hva som stod på, men det varte ikke lenge før de 
fekk greie på at Ulvik som kjent ble evakuert. 
Levekårene i Hardanger var ikke så bra under krigen, fordi 
det var rasjonering. Rasjoneringskort ble utlevert i kom-
munehusene. Det var en nemnd som stod for utdelingen av 
kort for brød, kaffe og tobakk. Men det ble mindre og mindre 
av tobakkskort etter som årene gikk. Folk på skogsarbeid, 
som ble kaldt tungarbeid. fi kk noe mer som ble benevnt til-
leggskort. Når en hadde fysisk hardt arbeid fekk en ekstra 
kort som lønn. 
De som hadde det best var de som dreiv med jordbruk, for 
der var sauer som gav kjøtt og kyr som gav melk og smør. De 
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til å lage små fi berrør med innvendig gnistgap og 
sette disse imellom tennpluggen og ledningene. 

Denne lille dingsen vi konstruerte gjorde under-
verker og det gikk ikke lang tid før det ble gjort 
avtale med Bergen Fagskole som igangsatte mas-
seproduksjon til glede for de mange av elevene 
som slik tjente noen kroner. For å sikre at disse 
fi berrør med innmat holdt over lengre tid, mon-
terte vi dem på verkstedets varebil og tok mange 
korte og lengre turer omkring i landskapet rundt 
Bergen. Motoren her gikk tydelig bedre uten de 
plagsomme små eksplosjonene som var tidligere.

Det hendte vi ble stoppet for kontroll, men fi kk 
alltid kjøre videre. Dette at vi kunne kjøre gan-
ske fritt  gav noen på verkstedet ideen til at vi 
måtte kunne bruke denne bilen  til å skaffe oss 
noe mer å spise enn det daglige tørre brødet. 
Mange maset på at jeg som var så godt kjent i 
Fana og ikke minst innover i Hardanger måtte 
kunne skaffe noe skikkelig middagsmat og tenkte 
da selvfølgelig på både gris, okse og smaleslakt. 

Mine mange protester som blant annet å hen-
vise til manglende erfaring innenfor varehandel 
eller at bilen var helt uten bremser på forhju-
lene, nyttet ikke. De fortsatte å planlegge og 
gjorde avtale med Olaf Mathisen personlig. 
Karbid skulle jeg få med så mye jeg ville. 

Etter å ha fylt en verktøykasse og plassert denne 
i førerhuset og iført meg en kjeledress, er jeg en 
morgen på vei ut av byen med retning til Hardanger.

Bak i bilen i det overbygde lasterommet hadde 
jeg med et fullt fat karbid og en stor bøtte 
for vannbytting. Litt optimistisk tok jeg også 
med 2 tomme fat i tilfelle behov for en plass 
til, om noe måtte gjemmes. Fatene var spylt 
kraftig innvendig og restene av karbid fjernet. 

Det var liten trafi kk på veien innover Skyggestran-
den mot Trengereid. Der ble stopp ved en bekk for 
å bytte vannet på   . Det var et nødvendig onde og 
jo oftere det ble gjort dess bedre ble karbidgassen 
til motoren. Oppover alle svingene til Gullbotten 
gikk det greit og også fra Tysse til Kvamskogen. 

Litt ut på dagen var jeg kommet frem til Norheim-
sund. I årene før krigen var det å komme til Nor-
heimsund en herlig følelse etter å ha trampet alle 
motbakkene på sykkel fra Bergen og videre nedover 
de ville svingene i Tokajelet og nå skulle begynne 
på den nydelige fi ne veien mot Ljones og den her-
lige badeviken der. Nå var denne stemningen borte.

På veien utover besøkte jeg gårder hvor jeg såvidt 
var kjent. Men det resulterte oftest i  lett hoderysting 
eller til nød tilbud om noen grønnsaker eller poteter.

Det var tydelig å merke en viss forsiktighet hos dem til 
fremmede folk som kom kjørende med bil fra Bergen. 

På Røyrvik, litt forbi Ljones, visste jeg der var i 
gang stor oppbygging  av festning med kanoner 
innebygget i terrenget og mange vaktsoldater. 

Jeg bestemte meg for å snu  og reiste tilbake til 
Norheimsund men syntes 
dog litt fl aut å svinge i ret-
ning Bergen og rullet heller 
videre innover fjorden og 
prøvde meg på nye steder, 
med dessverre enda bare 
små resultater. Det var langt 
ut på dagen og jeg lurte på 
hvor jeg kunne overnatte.

På Utne som lå langt inne 
på den andre side av fjor-

den var der mange slektninger på mors side. 
Der var onkler, tanter og kusiner. To av onklene 
hadde for lengst overtatt ljåfabrikken fra sin far, 
altså min bestefar Jørgen Utne. Onkel Johan-
nes eller Joans som vi kalte ham, var forlengst 
blitt enkemann og bodde alene i den gamle vel-
holdte eneboligen med fl ott utsikt utover Utne. 

I årene før krigen hendte det ofte at han ringte 
og bad meg komme inn på besøk. Da disku-
terte han ofte Ljåfabrikkens fremtid og hvem 
som skulle overta. Han selv hadde bare døtre.
Det var ingen tvil om at jeg kunne få overnatte der. 
Men hvordan komme over til Utne?  Fra Kvanndal 
lenger inne i fjorden, gikk fergen både til Utne og til 
Kinsarvik, men jeg hadde hørt fl ere si at der var også 
en meget streng kontroll av alt som ikke var lovlig 
ifølge våre “gjester” (tyskerne). Av noen fi kk jeg 
vite at siste fergen denne dagen forlengst var gått. 

Noen kilometer før Kvanndal ligger en liten gård 
på nedsiden av veien som heter Lussand. Der 
svingte jeg ned og parkerte. Jeg visste at folkene 
her var gode venner av mine slektninger på Utne 
og det ble ja ved første ordet da jeg spurte om 
å få låne robåten deres. De forundret seg litt da 
det allerede var begynt å bli mørkt. Men jeg 
var ung og sprek og brukte ikke lange tiden på 
å komme meg over til Vines på andre siden. 

Derfra trasket jeg den ganske lange veien i nat-

Johannes (Joans) Utne’s  hus 
og vedhuset der jeg hentet sykkel



temørket frem til Utne hvor jeg vekket opp min 
gode onkel Joans. Han ble jo litt forundret men 
snart satt vi i en hyggelig prat der jeg forklarte 
hvorfor jeg var i Hardanger, blant annet å få 
noe som var litt mere saftig enn det vanlige 
sild og poteter til meg selv og mine arbeids-
kolleger på verkstedet. Plutselig ble han ivrig.  

- Du har altså en lastebil stående på Lussand som går 
på karbid. Hør her, i morgen skal der i all hemmelighet 
være en samling av bønder fra Hardanger på seteren Nybu 
oppe på Hardangervidden. Der skal der være slakting av 
reinsdyr og det må gå så stille for seg. De vil sikkert ha 
visse problemer med hvordan de skal få kjøttet brakt ned 
til bygden. Dersom du kan tilby dem kjøring med bilen din 
vil du sikkert ha glede av det. Du kan si du vil ha betaling i 
form av en viss porsjon kjøtt. Han så på klokken. Jeg må bli 
med deg. De vil ikke godta en fremmed, men vi har meget 
liten tid. Du må omgående avgårde og hente bilen din og 
nå første fergen fra Kvanndal fordi om morgenen er det så 
godt som aldri kontroll. Når fergen kommer her til Utne går 
jeg ombord og blir med. Altså kom deg ut i vedboden og ta 
ned sykkelen som henger i taket, Fyll luft i dekkene og sykl 
omgående tilbake til Vines, ro over til Lussand og lever 
båten fra deg. En takk for lånet der, skal jeg ordne med. 

Dette var mildest talt “Eine grausame salbe”. 
Her satt jeg helt utslitt, sulten og søvnig, men 
tanken på at den hittil håpløse ekspedisjon 
kunne ende i noe bedre fi kk meg til å våkne. 
Også frykt for at jeg ikke ville nå den første 
fergen fikk med plutselig til å sette i gang. 
Sykkelen kom ned fra taket. Jeg fylte luft i 
dekkene og i det jeg satte i gang hørte jeg han 
rope etter meg: - Jeg skal ta med noen gode reinsdyr 
kjøttkaker til deg når jeg kommer ombord på Utne. 

Dette var jo en hyggelig bemerkning å ta med seg 
i nattemørket på sykkelen til Vines. Jeg hadde fått 
vite hvor jeg kunne anbringe sykkelen. Båten ble 
igjen satt på sjøen og til Lussand kom jeg meget 
tidlig om morgenen. Jeg vekket ikke folkene der, 
men tok bilen i all stillhet og kjørte til Kvanndal 
og som eneste bil ombord, gikk turen til Utne. 

Jeg husker jeg var litt melankolsk der jeg stod 

alene og så Utnebygden vokse langsomt der 
foran. Der hadde jeg mange minner fra fortiden. 
I sommer månedene når jeg sammen med mor og 
søsken bodde der var det en yndet sport å klatre 
i de kjempestore morelltrærne og mer eller min-
dre lovlig spise moreller. Litt eldre gikk turen 
ofte oppover i fjellet bakom for å nyte utsikten 
utover Hardangerfjorden. Men noe av det mest 
spennende var å være nede på Ljåfabrikken el-
ler Smien å få se hvordan glødende jernbiter 
ble formet til elegante ljå med de fotregulerte 
bråkende fjærhammerne som banket ut stålet. 

Sammen med andre vekstedsmaskiner ble alt dette 
drevet av en vannturbin nede i gulvet under smien. 
Elektrisk strøm var dengang enda ikke kommet 
til Utne. Vannet til turbinen kom fra et vannkraft-
system med demning lenger oppe i lien som ble 
tilført vann fra fossen vi ser opp i fjellet på Utne.
 
I høysesongen var her ofte et helt lite mann-
skap ansatt på fabrikken  som produserte tu-
senvis på tusenvis av ljå som ble sendt til 
Wallendahl i Bergen som var eneforhandler.

Da båten fl øytet før kaien på Utne kom jeg tilbake 
fra drømmeriene til virkeligheten, blant annet 
gledet jeg meg til kjøttkakene. På kaien så jeg 
imidlertid ingenting til onkel Joans, men 2 andre 
som stod der med ryggsekker. Det viste seg å være 
min andre onkel, onkel Ola sammen med Jens i 
Holmen som ofte arbeidet i smien. De vinket og 
kom smilende ombord. I korte setninger fortalte 
de at onkel Joans hadde følt seg litt for gammel  
til denne ekspedisjonen og bedt dem overta for å 
hjelpe meg. Det var jo greit. Etter noen øyeblikk 
begynte jeg forsiktig å spørre om de kjente til 
noe om noen kjøttkaker? Det resulterte i at Jens 
plutselig stivnet i ansiktet og deretter serverte 
en tirade av eder og forbannelser. Deretter duk-
ket han ned i ryggsekken og kom frem med 
et fi nt fenalår, en tollekniv og en brødstomp. 

- Sett i gang og et ropte han. 

Til onkel Ola’s høylytte latter fi kk vi nå servert at 
Jens var av onkel Joans bedt om å fi nne frem en boks 
med hermetiske kjøttkaker, sette denne på kokepla-
ten og lunke den for at jeg skulle få. Den første de-
len var gjort utmerket, men han hadde glemt resten. 

- Boksen står der fremdeles. Eg lurar på korleis da ser ut 
på kjøkkanet dar nå, sa han
 
Kjøkkenet ble forøvrig senere beskrevet og var 
ikke pent. 

Uten problemer kom vi til Kinsarvik, som 
bar preg av krigen og tyskernes forsøpling 
av landskapet rundt omkring. Vi startet bi-
len og kjørte innover fjorden mot Eidfjord.     

Som ganske rimelig var jeg nokså ivrig etter å 
komme opp på Hardangervidden til stedet Nybu, 
men begynte litt å ane at mine 2 passasjerer ikke 
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Interiør fra fabrikken Smeagården på Utne
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var helt orientert om min egentlige situasjon. 

Jens hadde riktignok fortalt at han var meget godt 
orientert om hvor vi skulle fi nne stedet inne på vid-
den. Men det hastet ikke så voldsomt, mente han. 
Det resulterte i at da vi hadde kjørt noen mil og 
kom forbi en stor gård ba de pent om at jeg måtte 
stoppe. De ville inn og hilse på en kjent og bad 
meg med. Jeg benyttet isteden anledning å kjørte 
til en nærliggende elv og byttet for sikkerhets 
skyld vann med tanke på den kraftige oppstignin-
gen for veien senere.  Tilbake til gården var det 
fortsatt ikke noe å se til mine passasjerer, så jeg 
gikk inn og fant dem vel plassert i gårdens store 
kjellerrom med et fat med krane, sikkert innehol-
dende Hardanger’s berømte Sider i bakgrunnen.  

Vertskapet satt der og smilende  og vinket meg inn. 

-  D a  e  i k k j e  k v a r  d a g  m e  h a r  s o  f i n t  b e -
søk av smeane på Utne så du får unnskylda, sa de. 

Egentlig burde jeg jo ha kost meg sammen med denne 
hyggelige forsamlingen og det gjorde jeg og en lang 
stund før jeg til slutt klarte å få dem tilbake i bilen igjen.  
Nå var disse to glade passasjerene mine kommet 
i stemning og funnet ut at de hadde egen bil med 
privat sjåfør og Ola satte seg frem til meg ved fø-
rersetet. Etter noen kilometers kjøring kom han til 
at her var og en gård hvor de måtte besøke eierne. 
Jeg ble litt motvillig med dem inn til de nye vert-
skapene. Det gikk ikke lang tid før det hele var i 
gang igjen som forrige gang og stemningen steg 
ytterligere. Til slutt har vertskapet tydelig blitt klar 
over at jeg var litt amper og jeg så at gubben hvisket 
noe til madammen som forsvant ut og straks etter 
kom tilbake med to digre poser fulle av fl otte epler. 

- Her har du noke te gje venene dine i bydn,   sa hun og 

lo. - Men då må du la oss få sittja noke lenger når vi har 
så fi nt besøk. 

Langt ut på dagen kom vi da omsider til Eidfjord 
hvor Ola’s kone hadde slekten. Der var det ikke 
tale om å reise gjennom uten å hilse på dem. Der 
ble det riktig oppdisking med mat og drikke og da 
vi endelig etter mørkets langsomme frembrudd 
kom oss ut i bilen, hadde de fått med seg hver sitt 
spann med Sider. Dermed startet jeg den seige 
stigningen opp gjennom Måbødalen med de to 
sittende bak der de henholdsvis satt på gulvet 
med hvert sitt spann og koste seg eller med visse 
mellomrom reiste seg og slo lens ut gjennom bak-
døren. Da vi kom opp svingene og passerte Fossli 
noterte jeg at de var sovnet der bak og skjønte 
at det ikke ble tur videre til Nybu denne natten. 

Langt der fremme dukket endelig Dyranut opp i 
mørket og naturlig nok var alt slukket. Om der i hele 
tatt var folk, visste jeg ikke da jeg dundret på døren. 

Fra vinduet i andre etasje viste vertinnen fru eller 
frøken Varberg seg. Henne kjente jeg fra tidligere 
besøk på stedet. Forsiktig forklarte jeg hvem vi 
var og  fatningen til passasjerene mine. Hun lo 
og sa at det var i orden og at vi kunne komme 
inn. Så var det å manøvrere de to bort til den 
store stentrappen som huset hadde foran den gan-
gen. Men ved synet av trappen i mørket våknet 
begge plutselig og utbrøt: - Detta e jo Dyranut, me 
ska te Nybu og annet kom ikke på tale ifølge dem. 

Vertinnen stod hoderystende å så på at jeg 
måtte ta en i hver arm og starte på vandringen 
innover vidden mot Nybu. Hun hadde i all hast 
pekt ut retningen for meg. Det hele var jo gan-
ske mye galskap men dersom disse to i den 
tilstanden de var i, mente de kunne gå til Nybu, 
skulle også jeg klare det og hadde jo heller in-
genting imot at vi kom til Nybu snarest mulig. 

I ettertid har jeg mange ganger forundret meg 
over at det gikk bra. De forlangte som rimelig 
var av og til å få legge seg ned å sove litt. Det var 
en stjerneklar natt og jeg brukte da himmelen  til 
orientering. Men Jens var i lyse øyeblikk en god 
stifi nner. Det begynte langsomt å lysne av dag da 
jeg langt der fremme så en liten bu som da tydelig-
vis var Nybu. Et anntall hester stod bundet utenfor. 
Jeg var grusomt trett etter ikke å ha vært i seng på 
to netter og husker egentlig lite av det som videre 
skjedde annet enn at jeg havnet i en seng og sovnet. 

Ut på formiddagen kom jeg til bevissthet igjen 
og oppfattet at blant Hardingene var det en viss 
dyster stemning. Det var tydelig hendt en ulykke. 
En eller annen hadde ved overgangen over en elv 
eller vann med hesten, druknet. Mine to medhjel-
pere hadde allerede gjort avtalen med noen at det 
ville være en fordel om jeg kunne få vedkom-
mendes kjøttkvantum til bygds. Det var allerede 
satt i gang transport av dette kjøttet med hest bort 
til Dyranut. Det ble fortalt at der var satt av en Johannes (Joans) og Jens maler huset
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god porsjon kjøtt til meg. Mine to følgesvenner 
hadde også fått seg noe opp i sine ryggsekker. 

Dermed vandret vi  tre med god samvittig-
het tilbake til Dyranut. Bilen der ville bli godt   
nedlesset, i tillegg til at vi selv var 3 personer, 
viste det seg at også Vertinnen og betjenin-
gen på Dyranut hadde tenkt å lukke denne 
dagen og de ba pent om å få sitte på. Jeg 
tenkte på bilen med de skrale bremser bare 
på bakhjulene og der bare var betjent av to 
tynne stenger bakover fra pedalen. Jeg så på 
dekkene som tydelig viste at de var overbelastet. 

Turen  nedover  Måbøda len  g ikk  de r-
for i rolig tempo i første og annet gear. 

Turen videre var en utidig nervepåkjenning. 
Med tom bil og verktøykasse på siden av meg 
på veien innover dagen før skulle jeg alltid klart 
å prate meg fra en eventuell kontroll. Nå var 
det langt verre. Men i Øvre Eidfjord gikk mine 
ekstra passasjerer av sammen med det jeg skulle 
transportere. Da vi var kommet til Kinsarvik 
sammen med mange andre biler som skulle over 
med fergen, først til Utne og så til Kvanndal, 
fi kk jeg av mine gjester beskjed å absolutt holde 
kjeft og ikke la noen høre at jeg var fra Bergen. 

På Utne der Ola og Jens igjen skulle på land, 
stod min onkel Joans på kaien. Han for-
talte om det nydekorerte kjøkkenet sitt, men 
også sa stille at jeg måtte stoppe på Lussand. 

Det jeg da ikke visste var at han sammen med 
sin eldre bror Jørund hadde kontaktet folk i 
bygden og samlet sammen frukt og gode grønn-
saker samt en del frossent kjøtt. Betaling kunne 
vi snakke om senere. Han kunne ikke komme 
med dette her til fergekaien og hadde samlet alt 
i sin motorbåt som lå ved hans brygge straks 
bortenfor med motoren igang. Han ville med 
mannskap dra omgående over til Lussand og 
lovet å bære alt opp til bilen. Og slik ble det. 

De hjalp meg også der å stue alt kjøtt nederst i 
karbidfatene. Isteden for å skulle betale for leie 
for båt til folkene på Lussand hadde de her laget 
til to kasser med nydelige epler som også ble lem-
pet inn i bilen. Betaling var det ikke snakk om. 

Med tanke på den ofte sterkt kontrollerte strek-
ningen som nå stod igjen til Bergen, stoppet 
jeg på Kvamskogen hos vertskapet til de vi på 
verkstedet i mange år hadde leiet hytten hos. Jeg 
ville vente med videre kjøringen til det ble godt 
mørkt. Med nervene på høykant gikk så turen 
senere på kvelden videre med slukkete lykter 
og lønnlig håp om at eventuelle kontrollører satt 
inne i hus og ikke gikk ut på veien før de så en 
eller annen bil komme kjørende. Det stemte bra 
og jeg husker jeg var kommet helt til i nærheten 

av Nesttun før det hendte noe pussig. Jeg hadde 
jo hele tiden kunne skimte den sandstrødde grå 
veien foran meg i mørket og hadde bestemt meg 
for å ikke kjøre innom Nesttun med mulighet 
for å bli kontrollert der. Derfor svingte jeg av 
i retning Sandbrekkesvingene. På toppen der 
var det den gang ingen bebyggelse men en stor 
fl ate og på veien bortover der forundret det meg 
at jeg ikke lenger så noen vei foran meg. Jeg 
tente forsiktig på de ellers blandede forlyktene. 

Stor ble forskrekkelsen da jeg så utover et hav 
av tyske soldater kanoner, hester og biler spredt 
utover hele området og en tysk offi ser komme 
løpende mot meg. Det var tydelig en tysk natt-
manøver  og offi seren var rasende for at jeg var 
kommet kjørende inn i fl okken deres og uten lys. 
Jeg fortalte ham fort at jeg måtte spare på det dår-
lige batteriet og til min egen store forbauselse var 
jeg plutselig i gang med en voldsom kritikk til den 
forbausede offi seren fordi de her sperret veien for 
meg som var på vei til torget i Bergen med varer 
som skulle selges. Han ble fullstendig paff, stod 
et øyeblikk men snudde seg og gikk foran bilen 

og ropte til de som var på veien 
at de måtte fl ytte seg øyeblik-
kelig. Etter denne episoden 
kjørte jeg optimistisk videre 
i retning Birkelundsbakken, 
men den klarte ikke motoren.

Forklaringen var enkel. Jeg 
hadde kjørt alt for langt uten 
å skifte vann på generatoren. 

På Nesttun var der tappestasjon, men der våget 
jeg ikke å troppe opp. Løsningen ble å lesse av 
halve lasset på en murkant og med diverse av og 
på lastinger kjøre Birkelundsbakken to ganger. 

Passelig søvnig satte jeg bilen inn i verkste-
dets underetasje i Danckert Krohnsgt, skrev 
en orienteringsseddel og gikk hjem og la meg.

Jørgen Myking - Auto Inform april 2004
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 Bilen i Bergen
Et kåseri av Ole K.Paulsen.

I mine guttedager på Nygård var det mest hester og 
vogner av forskjellige slag som dominerte gatene. 
Vognmannsforretninger var det mange av. Bergesen, 
Ordemann, Christensen, og Hopland er de jeg husker 
best. Vi gutter fi kk ofte lov å være med på stell av 
hestene, og jeg husker spesielt vognmann Bergesen 
i Nygaardsgaten. Fine vogner og pyntete hester. Til 
begravelse hadde han sorte hester og til bryllup hvite 
eller schimler. 

 Ridehuset var også et kjært sted. Dette ble jo revet og 
her troner nå Autogården full av biler, bowling, ben-
sinstasjon, universitetet m.m. De fi ne ridehestene og 
ridemester Nilsen er nok en saga blott.

Den gode lukten i en hestestall kan nok ikke erstattes 
av eksos og oljelukt.

Bilene var jo allerede kommet og gjorde seg bemerket i 
Bergens gater. Den første bilen kom til Norge i 1895 og 
først i 1908 kom den første til Bergen. Og de færreste 
forstod hvilken revolusjon dette var. Bare tenk på at i 
dag har annenhver bergenser over 18 år bil, og byens 
utseende har totalt forandret seg.

Selv om bilene som først kom på markedet var meget 
enkle og primitive så var det allikevel et stort fremskritt, 
spesielt på transportområdet. Riktignok manglet man 
alle hjelpemidler som kom senere, slik som; han, heis, 
eller lifttruck. Jeg husker i 30 årene i min barndomsgate, 
at sjåfør Opdal hos Sætersdal og Søns sæpefabrikk 
rullet tunge tønner og fat opp eller ned fra lasteplanet 
ved hjelp av to slisker. Et tungt arbeid. Bilen var såvidt 
jeg husker en Diamond T levert av P.H.T.Schmidt eller 
smed H.T.Pitt som vi ofte forandret det til.

Etter hvert som fl ere og fl ere fi rma gikk til innkjøp av 
biler ble det til at også vognmannsforretningene gikk 
over til biltransport. Flere av de tidligere kuskene tok 
sertifi kat og begynte med bilkjøring. Flere av disse 
hadde dessverre en tendens til å ta seg en dram og denne 
vanen var ofte vanskelig å kvitte seg med, og når det 
kanskje ble en for mye en dag, så fant hesten veien til 
stallen. Det gjør ikke en bil, så i en overgangstid var det 
nok noen som fi kk problemer på fl ere måter.

Alle de første bilene hadde baldhorn og etter lyden kalte 

vi barn dette for en BAPE og da de elektriske hornene 
kom ble disse kalt for DYTE også etter lyden.

Mine første opplevelser med bil fi kk jeg som sidemann 
med sjåfør Skår hos Chr. Bruns Kolonialforretning 
i Nygaardsgaten. Det var en Ford varebil med V8-
motor. Dette var da i 30-årene. Siden ble det for mitt 
vedkommende 47 år med biler, men det visste jeg ikke 
den gangen. Jeg husker forresten at Postverket hadde 
noen kjekke små SINGER-biler som kjørte rundt og 
tømte postkassene. Det var små lette hendige biler. De 
var så liten og lette at noen ungdommer i Daniel Han-
sensgate løftet en ned i en kjellerhals til stor fortvilelse 
for postmannen.

Men det var bilens historie i Bergen.

Den første bilen kom til Bergen i 1908, som sagt.

Det var en desember dag den første bilen ble heist på 
land på kaien på Tollboden. Med knakende taljer og 
et ivrig tilskuerkorps til vidunderet plassert pent på 
kaien. 

Bilen var en tysk Windhoff bygget i Dusseldorf. Den 
hadde kalesje og plass til fem passasjerer. Den hadde 
messinglyskastere og sidelykter, messinginnfattet 
frontrute og karbidgenerator til lyktene. Bak på bilen 
var der en stor fi rkantet stearinlykt til å lyse opp skiltet. 
Motoren hadde fi re sylindre og topp yteevne var 10 
HK. Bilen hadde 3 gear. Den ble registrert som den 
første i Bergen ganske enkelt med no. 1. Siden ble det 
mer ordnete forhold med bokstaver og tall. Da ble det 
0-1. Men interessant nok så hadde det vært en bil på 
Vestlandet før denne. Den ble aldri registrert og fi kk et 
sørgelig endelikt. I motorinteresserte kretser ble den 
aldri kalt annet enn Uhyret frå Vossestrondi.
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Uhyret ble kjøpt av kjøpmann Harmens som bodde i 
Kalfarlien. Dette var i 1898. Han hadde tenkt å bruke 
den til transport av turister mellom Voss og Stalheim. 
Den hadde plass til 2-3 personer.

Med denne bilen, som med de fl este andre på den ti-
den, var problemet for liten motor i forhold til vekt av 
karossen og last. Til gjengjeld så kunne man høre den 
på lang lei. Når dette lille monsteret kom tordnende 
innover Vossestrondi, kunne den skremme vettet av 
selv saktmodige bønder, og hester og beist i nærheten 
løp over alle hauger. Den var rett og slett en fare for 
omgivelsene.

Skysskarene på Voss gikk derfor sammen og la skumle 
planer. En dag kidnappet de ganske enkelt monsteret og 
tippet det i elven. Da var bilens æra på Voss over for en 
stund. Det ble igjen trygt å ferdes på Vossestrand. Se-
nere ble bilen trukket opp av elven og fraktet til Bergen 
hvor Harmens stilte den ut med prislapp 100,- kroner. 
Dens skjebne videre er ukjent. I dag ville den ha vært 
en verdifull kuriositet på ethvert teknisk museum.

Men tilbake til Windhoff ‘en. Det var nå den som startet 
bileventyret i Bergen. Importøren av bilen og mannen 
som ble byens første bilselger var agent Einar Ruth 
Paasche, som bodde i Dræggen. At den første bilen 
ble en Windhoff skyldtes bl.a. at Paasche’s onkel var 
ingeniør på denne fabrikken.

Paasche mente tydeligvis at når toll og frakt var betalt, 
så var det bare å sveive i gang og kjøre av gårde. Men 
den gang ei. Politiet grep inn og nektet enhver kjøretur 
med bilen før politi og brannvesen var varslet. Saken 
måtte dessuten opp på et høyere nivå, og stiftsamtman-
nen (datidens fylkesmann) fattet vedtaket om at bilen 
måtte eskorteres av både brannmann og politi og slepes 
av to hester til Exerserhuset på Engen. Der skulle bilen 
besiktiges av Offentligheten, og ikke så få andre tilsku-
ere. Deretter ville nærmere instruks bli gitt.

Etter en tid kom Øvrigheten til at Hr. Paasche kunne 
bruke bilen, men kun etter visse forholdsregler, som at 
han måtte vise den største forsiktighet under kjøring og 
hvis han møtte hester måtte han vise hensyn så ikke de 
ble skremt. Farten måtte ikke overskride 20 km/t.

Agent Paasche hadde fl ere ideer om bruken av bilen. 
For det første skulle det være en demo~trasjonsbil 
som forhåpentligvis skulle lokke folk med penger til å 
investere i lignende biler, eller han håpet å få noen av 
de investerte pengene igjen ved å leie ut bilen. Til det 
trengte han en sjatør og mulighetene åpnet seg i mars 
1909 da Eivind Andreas Pedersen kom til Bergen fra 
København. Pedersen hadde tatt sertifi kat i Danmark 
og ble nå hyret som byens første privatsjåfør. Der er 
nok noen av de tilstedeværende som husker at han fi kk 
utnavnet  SORTE HÅND, uvisst av hvilken grunn.

1 1912 kjøpte Pedersen forøvrig 0-1 av Paasche og star-
tet opp som byens første sjåførlærer! Jeg skal komme 
tilbake til Eivind Pedersen litt senere.

Salget av biler gikk svært smått i begynnelsen og bilene 
hadde sine klare mangler. Henry Fords samlebåndprin-
sipp hadde ennå ikke fåttt gjennomslag slik at bilene for 

en stor del ble produsert individuelt og i små opplag. 
Sammen med kostbart utstyr gjorde dette bilene dyre 
i innkjøp. Motorene var gjennomgående for små og 
i et land med ulendt terreng var det ikke lett å ta seg 
frem. Motorene var også svært upålitelige. De hostet 
og harket og sluknet når det passet dem best. For ikke 
å snakke om et forferdelig bråk. Veinettet var jo heller 
ikke utbygget. Det var bare stort sett kjerreveier overalt. 
De var iallefall ikke egnet for automobiler. Så fremtiden 
så ikke lys ut.

lallefall fi kk agent Paasche solgt sin første bil til skips-
reder Thorkildsen på Hop. Skipsrederen hadde sett på 
0-1 og bestemte seg for å kjøpe en slik bil. Paasche fi kk 
3000,- kroner i forskudd (en stor sum på den tiden). 
Leveringstiden var 1 år.

Året etter kom bilen, en fl ott Windhoff, til byen. Men 
jomfruturen fra byen til skipsrederens villa på Hop ble 
rett og slett en skandale. Bilen hostet og sluknet i ett sett 
og bråket den laget kunne høres langt avsted.
Opp siste bakken klarte ikke motoren å trekke bilen og 
sterke menn ble tilkalt for å dytte.

Under hele turen var Thorkildsen blitt mere og mere 
forbanna. Og da endelig bilen stod parkert foran ga-
tedøren ville skipsrederen hverken se bilen eller herr 
agent Paasche.

Paasche så både fortjeneste og renomme forsvinne og 
til tross for alle overtalelseskunster; Thorkildsen ville 
ikke høre på ham. En strøm av tårer var agentens siste 
argument og da gav Thorkildsen seg. Paasche fi kk 
beholde kommisjonspengene, men bilen ble returnert 
til Tyskland.

Så skal vi ta for oss litt om drosjetrafi kken og dens 
utvikling. Landsutstillingen i Bergen i 1910 skulle få 
betydning for bilens fremtid i byen. Utstillingen ble 
arrangert på Sverresborg festning.

Driftige folk så et grunnlag for fremtidig drift av dro-
sjetrafi kk i byen og ingeniør Tiedemann og direktør 
Lars Pihl-Johannessen slo seg sammen og startet A/S 
Taxameter. Selskapet sikret seg to biler av det franske 
merket Clement med 8-12 HK-motorer. Bilene hadde 
lukket karossen for passasjerene, men sjåføren måtte 
sitte under åpen himmel. A/S Taxameter fi kk lokaler i 
det gamle Wingaards Jemstøperi i Marken 3.

Men bilene var dårlige. Igjen var det motorene som 
sviktet og grunnlaget for lønnsom drift var vel heller 
ikke stort.
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Dette er Solbergs «Adler» som han kjøpte i 1913. Det 
var allerede skjedd en merksbar utvikling fra Clement-

vognene fra 1910. Solberg måtte gi 8000 kroner for den, 
en tredjedel kontant og resten med 200 kroner måneden i 

avdrag pluss renter.

Året etter måtte selskapet innstille virksomheten. 
Banken solgte bilene til sjåførene Gerdt Wick og Nils 
Solberg.(Kjente drosjenavn helt til de senere år.) De 
måtte begge bare se i øynene problemene med Cle-
ment’ ene.

De gikk ganske snart til anskaffelse av nye og bedre 
tyske Adler. Prislappen var 8.000,- kroner, og med disse 
20 Hks bilene startet de regulær drosjetrafi kk i 1913.

O-53 var beskjeftiget ved 
Smørfabrikken på Skutevikstorget. 

Selv om hester og vogner skulle prege bybildet like opp 
til annen verdenskrig, må man likevel si at bilbransjen 
var ekspansiv. I jobbetiden under første verdenskrig 
satt pengene løst hos dem som tjente godt, og bilen ble 
snart et yndet statussymbol og leketøy. 

Hesten til hotellgjestenes tjeneste ( ca. 1900)

Stadig fl ere bilagenter dukket opp og med dem stadig 
nye bilmerker. Nôen av merkene, som Opel - Ford - 
Fiat - og Chevrolet eksisterer den dag idag. Andre som 
Windhoff - Ciement - Bayard - Stower - Tideholmer 
- Colibn - og Panard er forsvunnet fra markedet. Tide-
holmer var f.eks. et svensk bilmerke, en åpen turistbil 
som ble registrert i Bergen som nr. 12 i 1911. Den ble 
frembudt til salgs, men ingen var interessert og den ble 
returnert til Sverige.

Bilen ble også i økende grad tatt i bruk til varetransport. 
Den første varebil som ble registrert var en tysk 
STOWER i 1913. Eier var firmaet “Irgens og 
Schumann”(som også var agenter for Ciement). Bilen 
ble stilt ut på Landsutstillingen i 1914, men ble visstnok 
aldri tatt i bruk. Første varebil som ble tatt i bruk var 
registrert samme året og tilhørte fi rmaet “E.Ellingsen” 
og var en OPEL med lukket karosseri. Det var den første 
Opel i Bergen, men som vi alle vet så kom der fl ere. 

Da Opel Blitz kom ble det virkelig sving på salget.
I 1914 fi kk også Bergen Sykehus sin første ambulan-
sebil. Det var en svensk SCANIA VABIS med 35 Hks 
motor. To år senere fi kk de enda en ambulanse, denne 
gangen en fransk BERLIET med like stor motor. Begge 
bilene fi kk stor betydning for helsetjenesten i byen og 
det kan også nevnes at byens leger var fl ittige brukere 
av byens drosjer. De fl este leger skaffet seg etter hvert 
biler selv.

Der er jo også noe som heter motorsykler, som også 
har hatt en rivende utvikling. Den første kom i 1915. 
Da registrerte Harald Knoop en amerikansk Wanderer 
med 3 Hks motor. Det var helst fartsglade privat-
personer som skaffet seg motorsykkel, men blandt 
de første motorsykkeleiere finner vi også Bergen 
Vand- og Kloakvesen (Ivar Johnson 1918) og Bergens 
Telefonkompagnie(Indian 1917). I likhet med svært 
mange bilmerker var dette amerikanske sykler. I motset-
ning til bilene fmnes der ingen europeiske sykler blandt 
de første registrerte.
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T-Ford’en ble konstruert av J. Galamb og G. H. Wills un-
der ledelse av Henry Ford.  I oktober 1908 rullet den første 

T-modellen ut av Fords fabrikk. 19 år senere var over 15 
millioner eksemplarer bygget i forskjellige versjoner. Bilen 
ble levert med 4-sylindret rekkemotor på 2892 ccm/21hk 
med avtagbart topplokk og lavspent magnet- og sving-

hjulstenning. 1908 Model T tourer kostet 850 US dollar. 
Etter hvert sank imidlertid prisen til i 1925 260 US dollar, 
til tross for stadige forbedringer. Det enorme fallet i pris 
skyldtes i første rekke Henry Fords produksjonsmetoder.

Ford Model T 1912 med Ford-familien ombord

Ford 1921 Model  «runner»  (319 US dollar)

På slutten av 1927 ble model T 
erstattet av modell A. Den 4-sylindrede motoren 

hadde et volum på enten 2 eller 3 liter. 1929 
Standard Phaenton kostet 460 US dollar

Ved utgangen av 1931 var solgt 5 millioner A-modeller i 
19 forskjellige utgaver. Bildet viser De Luxe Fordor.

Den nye V8 representerte en revolusjon i 1932 og kom i 
14 karosserivarianter. Her er De Luxe hree Window.

Den nye 1937 De Luxe Five Window Club Coupé 
hadde V8 motor. Det nykonstruerte karosseriet 

bød på innfeldte frontlykter
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Man kan vel si at Bergen ganske hurtig fi kk et bilmiljø, 
og mens pengene fl øt fritt under jobbetiden aksellererte 
bilbransjen med klampen i bånn. Vi kan vei si at bilen 
omformet bysamfunnet, og da krisen kom i slutten av 
20-årene var bilen kommet for å bli.

Bildet er fra Kong Oscars gt tatt mest for damenes skyld, 
men det står jo en lastebil like om hjørnet. Ca. 1920.

Jeg har allerede vært inne på at bilene hadde store 
tekniske mangler. Bilene var den nye ekspansjons 
bransjen og der dukket opp bilfabrikker både i Ame-
rika og Europa. Både i det rike Amerika og det fattige 
Italia rullet det nå biler ut av fabrikkhallene og stadig 
nye tekniske forbedringer gjorde bilene mere og mere 
praktiske og lettdrevne.

Med Fords billige T- og A-rnodeller tok bilen et viktig 
skritt mot å bli allemannseie selv om det ennå var langt 
frem. Vi kan iallefall si at det fantes et bilmiljø i Bergen 
så tidlig som ved utbruddet av første verdenskrig i 1914, 
bare 10 år etter den første bilen kom til Bergen. Etter 
hvert som tiden gikk, ble bilene, som sagt, bedre og 
bedre og forbrenningsmotoren som startet det hele ble 
sikrere i bruk. Større motorer ble etterhvert et krav og 
også utseendet skiftet fra modell av de tidligere heste-
karosseriene til mere aerodynamisk utforming.

Men allikevel, etter vår tids standard, var bilene frem-
deles sørgelig primitive. Elektrisk lys på bilene var 
fremdeles helt ukjent. Lys fi kk man fra karbidlykter 
som sluknet i første hump og humper var det nok av i 
veiene. Hvis politiet hukket en uten lys var boten først 
3,- kroner og siden 5,- kroner, og bøtene steg og steg, 
jevnt og trutt. Politiinspektør Hoffmann ved Bergen 
Politikammer var så og si eneveldig over all trafi kk 
i byen og hans sørget for at Statskassen fi kk mange 
kroner ved hjelp av slike bøter.

Vindusviskere visste man ennu ikke hva var og i det 
bergenske regnet var det bare å skimte og holde øye 
og ører åpne. I snøvær var det verre en verst - da måtte 
sjåføren stadig ut og tørke vekk snøen med hånden. 
Og kaldt kunne det være for i de første bilene satt sjå-
føren ute i allslags vær. Siden fi kk jo bilene hellukket 
karosseri. 

Da 2 amerikanske LOCOMOBILES ankom (det var 
halvelektriske drevne biler) hadde disse innlagt et spi-
ralrør i kupeen hvor eksosen gikk gjennom og varmet 
opp.

Drivstoffet var bensin og det var å få kjøpt hos noen 
få fargehandlere. Prisen var overkommelig: 16 øre li-
teren levert på tønner. Den første tiden fantes det ikke 
oljeselskaper i Bergen og bensinen måtte bestilles fra 
Oslo - eller Christiania som det het den gang. Det oppsto 
ofte leveringsproblemer og bilparken i byen sto stille. 
Noen drosjesjåfører slo seg sammen i et innkjøpslag og 
ble derfor bedre stillt og senere startet man garasjesel-
skaper for parkering, vedlikehold, og bensinlagre. Så 
parkeringshus er forsåvidt ikke noe nytt.

Drosjeholdeplass ved Rådstuen i slutten av 20årene



Kåseri “Bilen i Bergen” av Ole K Paulsen for bilbransjens veteraner v/ Auto Inform 1992   Side 435 

De Dion Bouton Model 1903 4hk 500 ccm 1 cyl

Fartsgrensene på den tiden var lave: 20 km/t i byen 
og 35 km/t utenfor. Veiene var stort sett elendige og 
hver veistrekning utenfor Bergen måtte prøvekjøres 
og godkjennes for automobilbruk. Stiftamtsmannen 
gjorde vedtak etter innstilling fra lensmannen. Men det 
var ikke bare å kjøre i vei, for hestene ble fremdeles 
skremt av bråkmakerne. Det vil si; byhestene vente seg 
fort til bråket, men det var verre på bygdene. Der var 
nok mang en bilist som fi kk seg en skyllebøtte etter seg 
fra arge bønder.

Til å begynne med trengte bilføreren bare en kjøresed-
del fra politiet for å kunne kjøre, men etterhvert som 
bilantallet økte måtte man bli nøyere med hvem som 
skulle sitte bak rattet.

Byens første bilsakkyndige var ingeniør Falkenberg 
som senere ble direktør ved “Blåtrikken” i Oslo. Prø-
vekjøringen gikk for seg ved Gamle Jernbanestasjon og 
Børneparken - det vil si det vi idag kaller Byparken.

Falkenberg stillte seg opp og kommanderte den vor-
dende sjåfør til å bremse, rygge, og svinge. Dessuten 
måtte de vise motorkyndighet og Falkenberg tok den 
siden av saken svært grundig, kanskje mere enn selve 
kjøringen.

I 1913 begynte Bergen Politikammer å utstede sertifi ka-
ter og prøvekjøringen ble bedre organisert. Den omtalte 
Eivind Andreas Pedersen (Sorte Hånd) var som tidligere 
nevnt, pioner. Den første bilen 0-1, som han kjøpte for 
kr 1000 ble først brukt som lærebil og han drev kjøre-
opplæring i mange år med stadig nyere biler. Så var en 
ny næringsgren tilført; nemlig kjøreskoler.

Blandt dem som tok sertifi kat i 1913 var også en kvinne. 
Navnet var Bergliot A.Nielsen. Det kan bemerkes at 
først i samme året fi kk kvinner alminnelig stemmerett 
i Norge. Da hennes mann, som drev drosjekjøring ble 
innblandet i en ulykke og mistet sertifi katet, overtok 
hun kjøringen og ble dermed den første kvinnelige 
drosjesjåfør. Det skulle gå lang tid til den neste, men 
i dag er det helt vanlig at kvinner kjører drosje, men 
fortsatt er vel yrket mannsdominert.

Mens vi er inne på drosjetrafi kken kan vi ta med at da 
drosjene begynte å kjøre i 1909 hadde de et problem; 
Hva med takster? Til å begynne med fant de ut å bruke 
Vognmannsforeningens takster for tospent landauer. De 

laget også en soneinndeling: Laveste takst var kr. 1,50. 
Den gjaldt all trafi kk innen byen, f.eks. fra Dræggen 
til Møhlenpris. Skulle passasjerene bare gjøre et ærend 
med retur innen en halvtime fi kk de tur/retur for kr.2,50. 
For samme pris kunne folk reise til Fjøsanger, Eidsvåg, 
eller Kringsjå. Ventetid og retur bragte prisen opp i kr. 
4,-. En reise til Hop - i sone 3 - kostet kr.5,-. Tur/retur 
kr. 7,-. Og endelig kunne man kjøre til Os og tilbake 
for kr.18,-

En drosje kjørte inn ca. kr. 50,- pr. dag. Lønnen var 
kr.1,50 pr. dag pluss drikkepenger. I og med at de fl este 
kundene utgjorde en liten og velholden gruppe, gjorde 
man opp med månedlige regninger.

Faste holdeplasser for drosjer er gammelt nytt i Bergen. 
I de første årene tok de gjerne oppstilling på de samme 
holdeplassene som kuskene hadde brukt i lange tider. 
Men kuskene så med ublide øyne på de bensinstinkende 
kollegene.

A/S Taxameters holdeplass i Marken gikk ganske snart 
ut, og bilene tok oppstilling ved Holbergstøtten på 
Vågsalmenning og lenger oppe ved Christiestøtten på 
Torvalmenning. Også på Ole Bullsplass var det holde-
plass, spesielt med sikte på turistene fra de omliggende 
hotellene.

Sukkerhusbryggen var også et yndet sted. Før kaian
leggene i Vågen ble anlagt måtte større skip ankre på 
Byfjorden og frakte passasjerene i land i mindre båter, 
inn til Sukkerhusbryggen. Der sto de klare, noen ens-
lige bildrosjer blandt 30-40 hesteforspente iandauere. 
Tolkene fra reisebyråene i byen ordnet avtaler mellom 
sjåfører, kusker, og turister. Som oftest ble bilene leiet 
for lengre turer, mens landauerne ble brukt til småturer 
innen byen.

Bilmiljøet utviklet seg raskt. Bilen førte med seg en lang 
rekke nye næringer. Alle kjente alle, og den bergenske 
vittigheten lot seg ikke fornekte. Det ble utnavn på både 
biler og personer. Eivind Pederesen ble som nevnt, til 
Sorte Hånd. Den stortalende Birger Wærgedahi ble 
til Skrytloff, og ennå idag er det mange som husker 
Noti4asen, Jammerdalen, De Monte Kyse som med 
tiden ble til bare Kysen. En sjåfør som skrøt av sine nye 
fme hjorteskinnshansker fi kk tilnavnet Sterkt og Godt. 
Senere har vi både Kokosnotten og Christine, for bare 
å ha nevnt noen.
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Bilene fi kk også navn. En Napier fra 1913 het aldri 
noe annet enn “Slagskipet”. En annen, en tysk NAG, 
som var forsynt med en redselsfull eksosfl øyte som 
med jevne mellomrom gav fra seg et grynt, ble kalt 
“Grisen”.

Med bilen på offensiven og hestene på defensiven, 
ekspanderte bilbransjen. En naturlig følge av dette ble 
at gamle bedrifter gikk under og nye oppsto. Enkelte 
greidde å omstille seg. Samtidig skjedde det en revo-
lusjonerende endring i kommunikasjonene da de første 
bussene kom.

Allerede før 1920 ble den første bussruten startet. Det 
var bilfi rmaet P H T Schmidt som begynte med bussru-
ten Bergen-Milde. Men veiene var fremdeles elendige 
og de ombygde bilene var tunge, klumpete og hadde 
kompakte dekk og var derfor raskt ute av dansen.

I begynnelsen av 20-årene kom så Automobilruta Mil-
de-Bergen igang. De brukte ombygde Ford T-modeller 
med plass til 12-14 passasjerer. Kupeene var lukket, så 
det var etter tiden en behagelig reisemåte.

Det manglet ikke på private initiativ. lngvald Strømme 
hadde sett bebyggelsen vokse ved sørenden av Nord-
åsvarmet fra 1918 og utover. Han startet sitt eget 
selskap og fi kk tillatelse til bussdrift på ruten Bergen-
Strømme.

Den alltid like aktive Eivind A.Pedersen var også raskt 
ute. I 1922 startet han Fana-Bergen med fast holdeplass 
ved Jembanestasjonen på Nesttun. I begynnelsen fi kk 
de bare kjøre til oktober måned og også i tiden når det 
var teleløsning fi kk de kjøreforbud.

Allerede i 1923 fi kk han tillatelse til helårsdrift og 
selskapet fl yttet til Vågsalmenning.

Første bilen var en ombygd Ford T-modell md 12 sit-
teplasser. 

Da selskapet senere gikk inn i det nye Fana-Bergen, 
hadde han en Federal med plass til 28 passasjerer. I 
seg selv en bra utvikling i en l0-årsperiode. 11923 kom 
også A/S Rutebiltrafi kk igang med ruter på Nesttun og 
Biskopshavn. Dette selskapet ble innløst av Bergen 
kommune i 1931 hva angår Biskopshavn-ruten, mens 
Nesttunruten ble overtatt av B/R Fana-Bergen.

Gårdbruker Nils Hatlestad tok i 1922 initiativet til B/R 
Os-Bergen. Som de fl este vet så ble de fl este rutene slått 
sammen i FANA-OS-MILDE. 
Idag har vi R/L PAN.

Så var det Åsane. Der skjedde det også noe. Aasane 
Billag ble startet i 1920 med 2 ombygde Fiat-vogner. 
Om veien var dårlig sør for Bergen, i Fana og Os, så 
var de om mulig enda verre i nord.

Før veien rundt Eidsvågsneset ble bygget var det ingen 
spøk å kjøre veien over Munkebotten og Eidsvågsfjellet. 
Spesielt om vinteren må dette ha vært et mareritt.

Etterhvert dukket de opp alle de kjente rutene som Ar-
nabilen-, Laksevåg Kom. Ruteselskap, osv. På Askøy 
kom der også ruteselskap. Grunnleggeren her var Peder 
Haugland som startet opp med Essex cabriolet-biler. Jeg 
hadde selv æren av å være “grindegutt” en sommer for 
ham. Kommunikasjonene ble stadig bedre og man kan 
si at byen ble større.

Etterhvert ble man oppmerksom på at bilen hadde 
fordeler og ulemper. De første trafi kkulykkene skjedde 
uten at det stoppet utvildingen. I det hele tatt så var det 
i disse årene mellom 1920 og 1930 at den store utvik-
lingen skjedde. Da ble bl.a. fl ere av de bilfi rma som 
senere vokste seg store, startet.

Fra boken Det Norske Næringsliv - Bergen Fylke 
år 1945 siteres: Automobilkompaniet av 1923, Lars 
Hilles  gt 29. tlf 18057. Tlgr.adr. “Gummi”. 

Firmaet er grunnlagt i 1923 med en aksjekapital på 
kr 52.500 og med Robert Fredriksen som styre og 
disponent. Firmaet er autorisert forhandler for Chev-
rolet biler og forhandler dessuten, gummi, reserve-
deler samt Imbert generatorer og deler. Bedriften har 
nytt moderne reparasjonsverksted, karosserifabrikk, 
lakkerverksted og bensinstasjon i egen eiendom. Det 
beskjeftiges ca 50 personer. 
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 Auto 1923 A/S startet 22.11.1923 i Lyder Sagensgt 22

Nygårdsgt 13 ble tatt i bruk fra 1926 med salgsavdeling 
for biler, butikk deler og rekvisita og bensinstasjon med 
serviceverksted. Lokalene tjente sitt formål frem til 1939

Auto 1923 A/S serviceverksted i Nygårdsgt 13 ble etter 
få år for lite og fi rmaet bygget i 1930 nye verksted-

savdelinger i Fabrikkgt 7b som ble drevet frem til 1939 da 
fi rmaet samlet det hele i Lars Hillesgt 29.

Det kan dessuten nevnes at landets sannsynligvis 
første bilrace foregikk allerede i 1917 på det islagte 
Nordåsvannet.

Ettersom bilbransjen kan sies å være avhengig av vel-
standsutviklingen, så har det selvfølgelig gått i bølge-

daler. Dårlige tider for landet skapte nedgang i bilsalget 
med bunn i krigsårene 1940-45. Ja, lenger enn det, for 
bilene var rasjonert til 1961. Men så ekspanderte salget 
til det som vi vet stagnerte i 80-årene, men dette var et 
sprang frem i tid. La oss komme tilbake til der vi var, 
nemlig utvildingen i 20-årene og fremover.

At bilen skulle bli allemannseie var langt fra noen 
selvfølge, men at det ble slik viser den fantastiske ut-
viklingen som skjedde.

Bilen omformet ikke bare kommunikasjonene, men for 
en stor del også næringslivet.

Gamle næringer falt ut og nye kom til. Da hestene for-
svant ble smedfaget en næring mindre, nemlig hovsla-
gerfaget som forsvant. Vognmakere og sadelmakere fant 
nye leveveier som karosserimakere og med fremstilling 
av biinteriører og setereparasjoner m.m.

Men bilen skapte også marked for nye aktiviteter. Først 
og fremst ble det behov for bilverksteder, og bilmeka-
nikeryrket er vel det yrket som har gjennomgått størst 
endringer i vårt århundre. Fra de enkle bilene som oftest 
gikk i stykker på grunn av dårlige veier og ganske enkelt 
ukyndighet. Mye rett og slett løsnet, og streng ble et 
universalmiddel ved reparasjoner. Ja, noen mekanikere 
var så ofte avhengig av denne metoden at de ble titulert 
STRENGINGEN1ØRER. Idag er yrket dominert av al-
leslags elektroniske hjelpemidler som erstatter de gamle 
bilmekanikernes gode ører ogfi ngerspitgefühl.

Flere helt nye yrker så dagens lys. Vulkanisering av 
bildekk. Radiatorverksteder dukket opp. Battenverkste-
der og mye mere, som vi i dag også ser nu er på vei ut. 
Mange av disse yrkene forsvinner på grunn av at delene 
er blitt så billige at det kun blir snakk om skifting og 
ikke reparasjoner.

Den bransjen som ble lettest synlig i bildet var selvføl-
gelig bensinstasjonene, som etterhvert dukket opp som 
paddehatter. De forskjellige oljeselskapene konkurrerer 
og selv de mest grissgrendte utkanter har en eller fl ere 
bensinstasjoner. Og utviklingen har vært stor fra de 
første håndpumpene til dagens hypermoderne “super-
markeder”, for service og altslags utstyr både til bilen 
og magen.

Men nøkkelbedriftene er selvfølgelig bilforhandleme 
- det erjo der det hele startet (ja, etter produsentene selv-
følgelig). Alle andre av de nevnte næringer er avhengig 
av at der kommer biler på gatene og veiene.

Når vi nu vil komme inn på pionerene i bilbransjen så 
har vi allerede nevnt den første; Einar Ruth Paasche 
som ganske snart fi kk konkurranse. Kristoffer Lepsøe, 
senere fi rmaet Bentzon og Lepsøe, var vel kanskje den 
neste. Ingeniør Wilson fi kk agenturet for det tyske mer-
ket Adler som ble en populær bil for drosjene. Wilson 
representerte fi rmaet Sørensen og Balchen i Oslo, som 
fremdeles er stor i bilrekvisita og slitedeler, men som 
sluttet med bilsalg for mange år siden. Senere solgte 
også ingeniør Wilson Buick. Begge disse fi rmaene, som 
vi vet, eksisterer ikke idag.

De to pionerene hvis bedrifter ennå eksisterer er Olaf 
Mathiesen og Robert Fredriksen.
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Olaf Matiesen hadde vognmannsforretnirig med hester 
og landauere,. men han innså fort at bilen var kom-
met for å bli. Han gikk derfor raskt over til bildrosjer. 
Robert Fredriksen var sønn av vognmann Fredriksen i 
Baneveien. Han oppholdt seg mange år i Amerika i sin 
ungdom, og der kom han raskt i kontakt med biler og 
da som sjåfør. Han var egentlig utdannet smed.

1 1916 kom Robert Fredriksen til Norge med et Ford-
agentur i lommen så og si. Sammen med Olaf Mathiesen 
startet han “Bergens Automobilkompagniet” i 1918. De 
eide 50% hver. Allerede i 1921 solgte Fredriksen sin 
halvpart til Mathiesen og i 1923 startet han da sitt eget 
fi rma “Automobilkompagniet af 1923 A/S”, som vi vet 
eksisterer i beste velgående over 70 år etter starten, men 
nå forkortet til “Auto 23”.

Fredriksen hadde da fått agenturet på Chevrolet av bil-
giganten General Motors. Det hadde kanskje utspring i 
gammelt vennskap med GM-direktør Wilhiam Knud-
sen. lallefall slo fi rmaet seg kraftig opp på de såkalte 
“billigdrosjene” fra Chevrolet. Billige, men gode biler 
for drosjedrift.

Det som i dag heter “Mathiesen Auto Co A/S”, regner 
1918 som sitt startår og er da formelt det eldste nule-
vende fi rma i bransjen i Bergen. I praksis må de vel 
dele rollen med Auto 23. Ifølge Roald Træen fulgte så 
fi rmaet “Knudsen ég Træen” tett innpå med etablering 
året etter, i 1924.

Neste par ut var brødrene Svein og Tor Algaard. Idag 
velkjent Mercedes forhandler, men med nye eiere. Svein 
Algaard var ingeniør og det var han som hadde den 
tekniske innsikten da de startet i 1928. 

Samme året startet Joachim Olsen Jæger sin “J.O.Jæger 
Automobil og Maskinforretnmg”. Jæger var opprinnelig 
maskinist, men ledet på denne tid Ing.Wilsons bilfor-
retning. Han var også revisor i en bank på kveldstid, 
da han fant tiden moden for å begynne for seg selv. 
Resultatet kjenner vi jo alle.

Så i 1933 begynte Wilfred Eriksen med “Bergen Auto”, 
kanskje like godt kjent som “Ford i Strømmen” som 
fortsatt holder til ved den gamle “Storestrømmen” mel-
lom Puddefjorden og Store Lungegårdsvann.

Og omtrent samtidig fi kk vi ennå et fi rma som avlegger 
av et rederi, nemlig “Brødrene Wigands Automôbilfor-
retning”. Dette fi rmaet opphørte i 1980-årene, men 
vi kan vel si at A/S Bilhuset på Kråkenes er enslags 
arvtager.

Den neste var vel Jens Teigland. Han var opprinnelig 
bokbinder, men også drosjesjåfør. Primus motor i et 
garasjeselskap og en tid også innom bussdrift. Han 
startet “J.Teigland A/S” i 1940.( Senere kom også A. 
Skjeldbred, som vi har hatt gleden av å være sammen 
med nu fl ere ganger).

Der er nok en del til som skulle vært nevnt, som Brø-
drene Birkelid, P H T Schmidt, Bilhuset, Garasjekom-
paniet og fl ere, men felles for disse er at de er kommet 
til i forholdsvis nyere tid og noen er også sluttet å 
eksistere.

Det vil derfor ligge utenfor rammen av dette kåsen, som 
hadde som mål åta for seg det eldste og mest karakteris-
tiske av den bergenske bilhistorie. Jeg skulle gjerne hatt 
med fl ere bilder, men de ble kornete under kopiering. 
Jeg håper at det i en viss grad har lykkes.

Takk for meg. (1980)
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 Veteranbussen imponerte UP på stor 
kontroll 
Gode guider gav en større op-
plevelse av Lynheisenteret og  fra 
Haaken den godes gravhaug på Seim

Tur til Lygheisenteret og Seim 
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24 veteraner møttes en fi n solskinns-
dag kl 13 utenfor Gaia Buss  bygning 
på Mannsverk. Arne Mo  og Ingvar 
Tvedt viste oss vei til kantinen der 
det var fl ott dekket for velkommen  
til  kaffe, mineralvann og gode snitter. 

Alle tilstede presenterte seg og 
Jan Helge Sandvåg fortalte fra 
Gaia Trafi kk AS med røtter tilbake 
til åpningen av Osbanen i 1894 og 
Aktieselskapet Bergens elektris-
ke Sporvei som startet i 1897 med 
den første trikken som i dag står  på 
Teknisk Museum ( se side 211)..

I året 1998 – etter mange oppkjøp og 
fusjoner slo A/S Bergens Sporvei og 
Pan Trafi kk  seg sammen til Gaia Tra-
fi kk AS som ble er av landets største 
trafi kkselskap med nær 1200 ansatte, 
400 kjøretøy og driftsinntekter med 
517 millioner kroner (2003). 

Gaia kjører ca 18.5 millioner km pr 
år, har  ca 23 millioner kundebesøk 
i året eller 540 000 passasjerer hver 
uke eller 90 000 passasjerer en vanlig 
hverdag med ca 20 000 avganger hver 
uke eller 3 500 avganger en vanlig 
hverdag. Gaia består av fl ere økono-
miske enheter som er eiendom, buss, 

reiser og verkstedsdrift der Jan Helge 
Sandvåg er adm. direktør for verksted 
med  Arne Moe, ass. stedfortreder og 
Ingvald Tvedt, Opplæring/ kvalitets 
konsulent. 

Videre om fremover ble fortalt at 
utviklingen går mot større enheter og 
regionalisering. Merkeforhandlere vil 
konkurrere fritt innen Norge og EU. 
Geografi ske monopoler opphører 
og det er fritt for  å åpne fi lialer 
innen Norge og EU. Importør leddet 
i bransjen ventes ”å falle bort” og 
frie verksteder kan autoriseres til 
merkeverksteder. Det er også fritt 
for å bruke alternative deler med 
tilsvarende kvalitet som erstatning 
for ”orginale” utskiftningsdeler. 

Resultat = større konkurranse 
oppheving av merkemonopoler og 
for enda større enheter eller kjeder.
Ref.: Bank – bensinstasjoner. 

Sandvåg fortalte om Gaia verkstedets 
kompetanse, som et av de beste for 
el. vogndrift, gass- og dieselkjøretøy. 
Økonomien er god, og han fortalte at 
billettintektene direkte dekker 95% 
av utgifter, slik at off. tilskudd bare 
er 5%, der ellers 50% tilskudd til 
kollektiv transport fl ere steder innen 
EU ikke er unormalt.  På spørsmål 
fra veteranene Jørgen Eliassen, 
Johannes Tveiterås, Jørgen Myking, 

Jan Helge Sandvåg

Arne Mo Ingvar Tvedt
og Paal Bønes ble besvart slik at sist 
nevnte takket Sandvåg spesielt for en 
forståelig god og klar fremføring om 
emnet og ønsket at slik informasjon 
også måtte kunne gi politikere bedre 
forståelse for materiell til kollektiv 
trafi kk og bedre økonomi.

Besøket hos Gaia avsluttet med tur 
i SPUTNIKK, en ”ny” restaurert 
Sunbeam Trolleybuss som kjørte 
oss til Strandkaien og retur gjennom 
Strandgt tilbake til Mannsverk. 
Vi  ble overbevist  om  bedre 
fremkommelighet i stor trafi kk med 
bruk av kollektiv transport.

En stor og minnerik dag for alle som 
var med. Takk for oss. ref. S.Søiland..

Paal Bønes
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Mer enn 50 påmeldte m/ eller uten følge:

Wigand Bjørn             Wigand                  
Johannessen Rolf Renholdsverket 
Sletten Edvin              Mathisen               
Seltun Roar                 Gjensidige              
Fredriksen Thorrolf T Auto 1923               
Fredheim John            Fredheim Bilverksted 
Haugland Ingolf M    Askøy Bergen            
Tveiterås Johannes    Bilteknisk konsulent    
Bruland Romer          Bruktbilsentralen       
Hammerich Per        P.H.T.Schmidt           
Thorsheim Else         Bergen Kommune 
Hjortland Rolf           Skjelbred               
Hjortland Johannes    Renholdsverket          
Malmquist Tryggvi     Jæger 
Gudmundsen Kristmann Gjensidige 
Arntzen Aage           Wigand                 
Rise Hans Jørgen        Billakkering AS 
Johansen Asbjørn Auto 1923 AS 
Larsen Per W             J.Teigland AS      
Vare Asbjørn  Bergens Sporvei
Johannessen Bjørn Ivar   Bergens Sporvei
Myking Jørgen         Bilfagskolen           
Rosendahl Magnus   Jæger 
Andreassen Jan         J.Teigland AS       
Søiland Svein K       Søiland Bilrekvisita
Steine Kjell               Bilhuset Kråkenes   
Løland Harry             Bergen Yrkesskole       
Bjørkbom Johan O.   Bergens Sporvei         
Bønes Paal              Biltekn.kons.Byrå   
Tveitnes Reidar        Bilhuset Kråkenes  
Erdal Olaf                 J.Teigland AS        
Pettersen Trygve         Autoparts            

Spesielt innviterte: 

Thorolf Fredriksen 
og 

Bjørn Wigand, 
sammen med 

gullmerke veteraner, 
markerte sammenkomsten 
med nærvær og gode ord.
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