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... ~ FRA REDAKTØREN'S BORD>VEL GODTFOLK.DET ER VÅR( IALLEFALL NESTEN)!--OG DET VIL SI
NYE AKTIVITETER SOM GIR "GAMLEDONINGEN" EN SJANGS TIL Å
RØRE PÅ SEG.LØP OG TREFF RUNDT I DET GANSKE LAND,-DET ER
MYE Å VELGE I.FOR DE SOM VIL TA FOR SEG DE MEST NÆRLIGGENDE ARRANGEMENTENE,BLIR VEL VESTLANDSTREFFET I BERGEN OG
HOLMEN TREKKFERJEFESTIVAL DE STØRSTE.ER DU MER REISELYSTEN SÅ KAN DU KRYSSE AV PÅ LMK's TERMINLISTE INNE I
BLADET.LJANSETT,--LA HJULENE RULLE I SOMMER!
ELLERS HAR VI FÅTT NOEN FORANDRINGER I STYRET,SOM MAN KAN
SE.NY NESTFORMANN,NY LØEMESTER OG ETT NYTT STYREMEDLEM.
PÅ fEBRUARMØTET HADDE VI BESØK FRA HINNA KARROSSERI.DET VAR
ODDVAR GYSLAND SOM ORIENTERTE OM PLATEARBEID,SVEISING OG
ANDRE TING.MEGET INTERRESSANT.DET ER IKKE FASTSATT NOE
PROGRAM FOR NESTE MØTE,MEN VI FÅR SE HVA VI FINNER PÅ.

( NESTE MEDLEMSMØTE : ]
TIRSDAG 31.MARS PÅ LURA TURISTHEIM
OG DERETTER:
TIRSDAG 28.APRIL

UiU

¾ A

U

REGNSKAP FOR LØA

INNTEKTER:
SALDO BANr 1/1 - 86
SALDO KASSE 1/1 - 86
LEIEI NNTEKTER
OVERFØRT FRA KASSE
DELESAL G

K~ .

,,

40'92,30

li

900 , 00
23326 , 00

It

1000 , 00

li

2 9 15,00

I-:R •
3223 3 30
----------- --L--

UTGIFTER:
LEIE AV LØA
MÅTERIALER TIL REOLER
OVERFØRT BANK
DIV. UTBETALINGER
BALANSE ·PR . 31/12

KR.
Il
li
li

li

26010 , 00
773 , 00
1000 , 00
839 , 10
361 1,20

STATUS/EGENKAPITAL PR. 31/12 - 86
BEHOLDNING BANK
BEHOLDNING KASSE

KR.
li

2408 ,30
1202, 90

KR.
3611 20
------ -------L--

KJØP/SALG ..... KJØP/SALG ..... KJØP/SALG ...................... .
SELGES

FORD CONSUL 1951 MODELL
TLF. 04 .661903

ØNSKES

CC, 1938 MODELL.
ERIK NYSTED ,TLF.04.482333

SELGES
•

SELGES

DELER TIL SACHS

98

OPEL BLITZ CA 1953 MOD. NYLIG AVREG.MOTOR SVÆRT
LITE KJØRT.BRA STAND.
BJARNE RISA.NÆRBØ, TLF.(KONTOR)04.433799

1956 MOD,,LITEN LASTEBIL.MÅ RESTAURERES.

MORRIS

REG. FOR 3 PERSONER.

OPEL OLYMPIA REKORD, 1956 MOD. PLUSS TO DELEBILER, 1956 OG -57 MOD, MÅ REST.

SACHS

150 cc,CA 50-51 MODELL.RIMELIG.

TORFINN GÅSLAND,4362 VIGRESTAD,TLF.04.437134

SELGES

OPEL KAPITAN

1961 MOD, ORIGINAL LIKVOGN.KOLLI-

SJON SKADE H,SIDE FORAN.NY SKJERM,LYKT OG GRILL
FINNES . VURDERES LEVERT TIL "KNOKSEN" GRUNNET
PLASSMANGEL.
TORE HAUGE,STASJONSV.6,4060 KLEPPE,TLF.04.420448

SELGES

CHEVROLET FLEETMASTER CONVERTIBLE, 1947 MODELL.
KÅRE ØVESTAD,TLF.04.430233

SELGES

VOLVO PV DE LUXE, 1961 MOD.GOD ORIGINAL STAND.EN
GOD DELEMOTOR MEDFØLGER(7800Q KM),OG MYE DELER,

PEUGEOT
KJØPES

1963 MOD.SELGES.GOD STAND,

STØTFANGERE BAK TIL CHEVROLET 1927 MOD.
BAKVINDU TIL KALESJE,
ETT ORIGINALT PARKLYSGLASS,
ORG. INNVENDIG SPEIL,
HOLDERE TIL S IDEVINDU AV "TOMMEL/PEKEFINGERTYPE".
JAN SHETELIG,GANDSV.27,MARIERO,TLF,04.805734(ARB)
I HELGEN:BLÅVEISV. 11,3470 SLEMMESTAD,02.850070

KJØP/SALG . . .... KJØP/SALG .... .. KJØP/SALG ..................... .
SELGES

FØRERHUS,DØRER,STØTFANGER,FJÆRER,TANK OG

LYKTER TIL INTERNATIONAL 100,CA 1955 MOD.
ANDREAS AUESTAD,SØRBØ,4300 SANDNES,TLF 04.674145

SELGES

BEDFORD KRANBIL 1943 MOD.REGISTRERT.KR 3000.PUCH 175 SV, 1961 MOD. KR 3000.EVENTUELT BYTTES I TEMPO TREHJULER.
FRODE GARBORG,TLF.04.575420

KJØPES

DELER TIL NASH 400, 1935-36 MOD.8AKLYS,HJULKAPSLER,
INNV.DØRHÅNDTAK,ELLER TILSVARENDE DELER FRA
FØRKRIGS AMERIKANER SOM KAN PASSE.

LEIF M. SKARE,TLF.04.555455
SELGES

RENAULT DAUPHIN[, 1958 MOD.REST.OBJEKT .
[VENT.BYTTES I MOTORSYKKEL/MOPED, 1957 ELLER ELDRE.
GJERNE DEFEKT.
PER NYGAARD,TLF.04 . 674450

SELGES

TIL AUDI 100 L, 1975 MOD.
FRAMLYKT H.SIDE,BAKAKSEL,DRIVAKSEL,BREMSECALIPPER,
KOMPLETT OPPHENG FORAN,NAVSPINDEL FORAN,BAKLYK TGLASS,EN FJÆR OG RATT.
DELELAGERET GAMMELBILENS VENNER.
V/ ANDREAS AUESTAD ,TLF.04.674145
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VESTLANDSTREFFET 1987

Solstrand

6. - 7.

juni 1987

Vi har gleden av å invitere til Vestlandstreff i Pinsen på Solstrand
Hotel i Os

(ca. 30 km utenfor Bergen).

Akkurat nå pågår detalj-planleggingen av treffet og vi trenger en
foreløpig påmelding fra interesserte deltagere innen

1J}.APR-I L -:.

1987

Dette er nødvendig for at vi skal få sikret oss tilstrekkelig med
hotelrom.
Vi vil senere sende ut en endelig påmelding, fØrst til de som har
gitt oss svar på denne forelØpige påmeldingen.
Til orientering vil kostnadene bli omtrent som fØlger:
Rom ro/frokost+ festmiddag

kr. 500,-/pr. person i
dobbeltrom

,..-tt._

o

Barn.:::,, 10 ar
0

Barn 10-15 ar
Startkontigent

(på samme rom ~om foreldre)

kr. 50,-

(------------"------------)

kr. 250,kr. 100, -/Bil

/4

2

•

Foreløpig påmelding.

Vestlandstreffet

Solstrand i Os

6. - 7. juni 1987.

NAVN
ADRESSE:
POSTNR. :
KJØRETØY:
MERKE/ÅRSMODELL:
ANTALL VOKSNE:
ANTALL BARN

0 -

10 år:

10 - 15 år:

Dersom noen også er interessert i hotelrom fredag natt
oss beskjed.

vennligst gi

Hilsen
Bergen Veteranvognklubb
Treffkomiteen
v/Ymer T. Sletten
Tlf. (05) 311174 e. kl. 20.00. Dersom du har noen spørsmål.
Fristen for påmelding er 10.APR IL til:
YMER T. SLETTEN
STAREFOSSVEIEN 69
5000 BERGEN

1987, men send kupongen snarest

FORELØPIG UTGAVE PR. 7.1.87

LMK-KLUBBENES TERMINLISTE FOR 1987
14.-15.2.

Vintertreff, Solør ?

Norsk Land Rover Klubb

13.-15.3.

Norefjell-treff

Norsk Land Rover Klubb

3.-5.4.

Trandumtreff

Norsk Land Rover Klubb

16.-20.4.

Påsketreff?

Norsk Land Rover Treff

25.4.

Loppemarked

1.-3.5.

Green-Reading, Kongsberg

1 0. 5.

Vårmønstring

10 • 5 •

Follo rundt

Norsk Veteran Motorsykkel Club

22.-24.5.

Støa treffet

Norsk Veteran Motorsykkel Club

27.-31.5.

Danmarkstur, Nordjylland

30.5.

Trollheimsløpet

30.-31.5.

Løp

5.-8.6 .

Pinsetreff, Solør

6.-7.6.

Eggedalstreffet

10.-20.6.

FIVA WORLD RALLY - SCANDINAVIAN VIKING RALLY

12 . -14.6.

Trandum Trophy

13 . -14.6.

Sommermøte (kun Jaguarer?)

20.-21.6.

Trekk-ferge-festival

Agder Motorhistoriske Forening

27.-28.6.

Skogsløpet

Norsk Veteran Motorsykkel Club

8.8.

Grenlandsrallyet

8, -9.8.

Glommaløpet

Norsk Veteran Motorsykkel Club

15 . -16.8.

Sørumsand rundt

Norsk Veteran Motorsykkel Club

15.-17.8.

Målselvtreff

Norsk Veteran Motorsykkel Club

22.8.

Lillehammerløpet

23.8.

Greveløpet

23.8 .

Pic-nic, Blaafarveverket, Modum

5.-6.9.

Green-Reading

11. -13.9.

Fjelltur

17.-18.10.

Høsttreff, Trandum

Norsk Land Rover Klubb

13 .-15.1 1.

Treff?

Norsk Land Rover Klubb

Trøndelag Veteranvognklubb
Norsk Land Rover Klubb
Trøndelag Veteranvognklubb

Norsk Land Rover Klubb

Norsk Veteran Motorsykkel Club

Nord Trøndelag Motorhistoriske Forening
Norsk Land Rover Klubb
Norsk Veteran Motorsykkel Club

Norsk Land Rover Klubb
Norsk Jaguar Klubb

Grenland Veteranvogn Klubb

Lillehammer Veteranvogn Klubb
Grenland Veteranvogn Klubb
Norsk Jaguar Klubb

Norsk Land Rover Klubb

Norsk Jaguar Klubb/Norsk Sportsvogn Klubb
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::: Faksimile fra Rogalands Avis,Lørd . 14 . Mars

.J

Det mått.e en ny flypla.S!!I·
t.ermina.l til for å finne en
stjålet bil.
Da. alle bilene var fjer~
net fra den bevokt.ede parkeringspla.ssen foran det
gamle t.erminalbygget, sto
det sju bilef--igjen. Den ene
var en Renault 18. av '79.
modell. Bilen var knapt
kjørt 3000 kilomet.er. Men
den var stjålet. På Sola.
har.den stått godt parkert
i sju år.

" Stjål e t b il par k er t i

7 å r" !!

Det t e må v e l vær e No r g esre ko r d . Igr u n n en
e r de t

j o ut rol ig a t det går an i det

h ele tatt,m e n hv i s vi sa mme n ligner med
a r tikkelen und e r(f ra USA), s å er j o i kke
syv å r s å svæ r t "lang " tid .

Stolen Corvette recovered 16 years later
Vincent Yancar has been reunited with the 1960 Corvette that
was stolen from his used car lot 16 years ago. Yancar, of Largo,
Fla., was surprised and delighted upon the return of his white
Vette convertible, which was worth about $1,000 when stolen and
is now valued at about $15,000. The return of the car, which
made national televiston news reports, was credited to a female
officer of the Ohio State Patrol who spotted the car and ran a
computer check on it, discovering that the license plates were
registered to another vehicle. A subsequent investigation uncovered the fact that the car had been stolen some 16 years earlier
in Florida. Police returned the car to Yancar.
Corvette freed after 27 years in a tomb
A 1954 Corvette that was entombed some 27 years ago in a
small brick cubicle to the rear of a grocery store in Brunswick,
Maine, has been released from captivity. The car was placed in
its solitary een by its owner, Richard Sarnpson, for some unknown reason, and the een was bricked up. For the past 27 years,
no one has touched the car, let alone run it or drive it, as it
remained encapsulated in lts tiny prison. A small window permitted people to view the car, but that's as close as anyone could get
At least until recently when the building was vacated and the car
had to be removed. The '54 Vette, with its paint yellowing and
blistered, was extricated after workmen carefully demolished
the brick wall erected by Richard Sampson more than a quarter
of a century ago. The car now belongs to Sampson's daughter,
Cynthia. (Thanks to readers .Ray Soff, Saddle Brook, N.J., and Al
Stasiuk, Birch Hills, Saskatchewan, Canada, for filing reports on
the final parole of the entombed Corvette)

"Stjålet Co r vett e funnet
etter 16 år "
Denne Ch e v r olet Corvetten ble
altså gj e nforenet med sin eier
etter 16 år.Da var den steget

l

1500% (!) i verdi!

Mer Corvette !
Denne ble fo r seglet i en
liten bet o ngkloss i

1960.

Op p r innelig var set meningen
at de n skulle stå i 30 år,men
anl e gg sar beid påkr e vde at den
mått e tas ut tre år tidl i gere .

Som ti dligere nevnt i det te
b la de t , (endatil nevn t

i TV),

bl e e n Bugatti solgt i USA , f o r
6 ,5 mill . $ ,i f jo r. De tt e v ar da
v erden s r e k ord fo r e n bil . Og all e
" forstå s egpåere " mente denne
rek or den va r uslåelig . Men dengang ei . Ny re ko rd , sa tt i 1 987,
FREE AT LAST: Workmen dismantle a brick wall constructed to
entomb a 1954 Corvette more than 27 years ago.

er på hel e 8 ,1 mill . dollar!!
For akk ur at den sam me bilen , e n
Bu g at t i RoyaleBe rl ine d e Voyag e !
Slå d e n !!
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ADRESSEAVISEN
LØRDAG 11. OKTOBER 1986

NYHETER

Bil-klenodium funnet
Laget av Petter Jensen Brødreskift i Stadsbygd i 1920-årene
tli JAN ERIK KMR0

ha.n l lnterHMNI Ml for meU•
nbk.e tin,, f:rtmglr det •• en. .,.,

Etter l ha vært Jjemt og tlkktl fra lt19 M>m Stein Tra.nv11l
tknY om ta.am l tldukr1t\d Ul
glemt I nærmere tO lr, ble Trendelar
Veteranvopklubb et bll·klenodlum torsdag •Gammel Aar1an1•. Allerede t0m
kveld hentet frem tra et ut· 12-lrln, la.,et Bredreaklf't et vegr·
W' av tre der drtvverket be.to av
bua pl Trøndelag Folke· bare
tre tannhjul. Uret hadde fn
museum pl Sverreeborg. vlMr 01 vllte bare hele timer,
Under en diger planlteeta· Or•• etter at han overtok 1lrden
bel fant medlemmer av Br.clreaklft yt.rt. tonaatte hua
unna.Iler o, repa.rater. 1 ltlll
Trøndelag
Veteranvogn· 90m
b7g1rt hu atn fente motor 90,n
klubb den" hjemmelagede han pluaerte I roblten. Det va.kle
bilen til Petter " Jen,en nok: opp,tkt nlr Petter lr:om t•f·
Bradreekl!t tra Stad•bygd. rende over Trondhelm,tJorden pl
tll byen.
Fanta.etløk nok var trehJu- vel~n
meka.nlalu~ ,n11rdnln1en rra
llngen nesten I kjørbar opptlnMrerui hlnd .om vakte
atand etter l ha vært stuet mest oppmerk1t0mhet, var llkevel
vekk I el mange lr. For.t- bllen. VtdundeNt hadde tre hjul,
eete med plaH ror to pereoner or
aatt var det gnht pl tenn- ..
or •• aJle deler var laset ....
pluggen.
Bred.ruklf't ael•. Han lacet en mo-

or

Glrdbn.ikt:rtn. opptlnner·f fl
altmull1ma.nnen
Br.dreaklft
brukte nere l.r pl I
bllen 90m
hadde Jomtnatur I pin.aen lt28.
Peuer 01 kona Anna pl den uerept 11:Jer~onlngen ble etterhvert
et •a.nUg ayn pl 'ffltM I Stad.I•
bJld Of Rlua. Ved en a.ntM.nlng
. tok Bc.d.rukltt ogel 1,lln medNI pl bytur tll Trondheim..
Uke ter eller etter at han dtlde I
lttS. 80 lr rammel havnet blltn
pl Tr•ndtl.., FolhmUMum og
bl~ •Iden glemt.~ alate lnne har
det nu·e ga.nger v,ert lett etlu
btlen.. OC' lll • lull ble den funnet
under reateM av den gamle
Or·a m·glrden 90m llgger lagret
pl 8ve.rruborr. Batt det ene hJu·
let var •ynllg, Of mtdltmmen• I
veteranvognklubben brukte riere
Umt:r pl l fl'aVt Hf ued (Jtnnom
plt.nJiceatablene. Nl er tmk11ertld
U·3t rorel•plg tryJt pluHrt pl
•Mkkerverkltedrt Ul Folk.emu·

1..,,

den uttrykk.ellet forutsetning at
lnren a.ndrt fikk e,ene •r bak rat·

tet.

Bygde-original
Petter Je"'"n Bredruklf't ble
nok aett p4 90m en a1ag• bygdtor1·
(1nal av alne aambyfdlnger. Ha.n
fant opp •n N:lllr:e andre mer eller
mindre praktlake lnnretnlncer.
Han lactt en dreiebenk .am ble
drevet av en tinnrikt oppbygcet
VRrhane aom #lo pl toppen av et
nere meter h•yt tlm. Ha..n bygrrt
el to-etuJen treahverk., dr&ve-t

•• en Nlvla,et motor. os e.n vev•
1tol hvor han ban lrlkket pl pt"•
dalene 01 hvor skyttelen gikk: av
ae1 eelv. SelvtelgellJ laget han
Ml ogd eren •7mukln. •lik at
han kunne •Y alne egne 1kjorter.
Som bllprodu.ent var ha.n gan•
ah 1U1.kert alene pl F'oatn. mtn
det nnnea 01,l andre nevenytttse
trendtre M>m har b7g1e-t epe kJ•·
reteyer. En a• dem va.r Karl E.
Ho,eth rra Orkanger, 1t0m la..n·
terte ,In bil under merket KEH.
Dtt tnute ekaempla.ret ble lmld·
lertld hugget opp ror noen lr ,J.

Stein Tra..nvtk: eom rent fattet
tnteruae for bllen Ul Petttt J en·
•o Bredruklf't 01 (1enoppdagd
6en.. mener at man nl ml ta van
pl k}eredonlngen ror ettertiden.
- V1 ber lkltt sende den ut av
landedelen til t.ek.t. Tekn.lik mua,eum I 0.to. men preve l beholdt
den her. Etteraom vt forel•plr
lltkt har e1nNle lokaler, ber den
kl.nskJe bll plu&ert permanent pl
Folktmuattt pl Svernabor1, me~
ner Tra.nvllt.

d•n.

I

tv
0
I

dell av motoren or fikk den :,tapt.
Del var t:n enayllndrel ftrelakter
med ma.,n-etten.nlnr 01 ptuk•·
1mari_n ,. Stemplet var laget av en
blanding av lettmetall ol!'udme-.
tall. men, ,t't'n,peJrrngene •ar
beyd Ul av malmrer. Velvabcl.
tannhJul. ventlftt. bunnpanne or
det melte annet lager hllU'I ecen•
htndl1, TIi og med rJae~ne var
hJemmumldd - med enkelt ut•
,tyr .om ha.n og1l hadde laget
Mlv!
En d,el av det orl(ln&Je vcrll·
leyet er ogal gJenrunntt pl Svtr·
reabor(, TIi & lodde muølnpadla·
toren brukte han Hlvak.Jttr.

Toppfart pl 1t km/t

BIien hadde bare elt rtr 01' en
nobl primitiv 1tyreanordnln1,
men kunne trolls nl en topphutlghet pl 60-- 10 km/t. 1 a.Jle tall
11:la.rte den aelv de bratteste bu.·
keno pl veien mot kllUIL
K lubben hlpel' I nnne noen som
Pettel' Brlfdruklf't brukte ner.
reateurert den f•nle 01 unn· tr pA & lage bllen rerdlg. Dette var
aynllpl, alete blltn .om er bltll ,likt han puslet med ved siden av
prodUMrt I Stad.1by1d. De hl~r strdld.rlnen. reparuJon a• ldok·
pl et aamarbtld med bll,kolt:n el, lier Of verkteymakerl. Verlitattdet
ler yrku11kolcn.
Il I andre duJe pl llven. Da bllen
Dette klenodlet tnntet' vlrkell1 var terdtc, m&tte den helH:1 ned
I bll puaael opp Of bevart for et· pl ba.klr:tn. Men alt gikk bra or
tertlden. ,om et hlndgTlpt:IIJ donlncen ble rerlalrert eom
øtht.ne om den rikt btsavede tu· •hJernmelavet tre-hjulet motor•
Nnåuruitneren .om byg1ct bilen.
vop•. Det rortelle• ocd. at bll•all.•
kyndige kom pl bf!Nk for l lrupl·
Unlvflnalgenl
aere bide bilen 01 ternen, rerdl(·
Pflter Jtnaea Bndrtaldft bl•" heter. Petter nklr: papir pl at han
reelt H. april tMS. Tidll1 btJynte kunne r..... silt ecet kJeretey under

-·•a.n

1111, .& llllea IOI I ttta. Re, ff Petter" A. . . lHMa -

" ~ 1..-,p.

Os •li•.& ... lit da••• tenda1 l>le '"'•d lNm fra•• pla•. .•tabel pA Folhm•llfft. Fra n•tn n•dt . . _
eer Yl mNllemfflff fra T,...ela1 Vetena•e1nl:lubb: Øyvllld Ofatad. lemar El.via Da.ble. k"""...., Alf
EJpet" o.i, ,.,_...
Foto: NlLII TOLDNa

THE MOTORCYCLE MUSEUMS OF GREAT BRITAIN
3. Newbum Hall Motor Museum. (Western outskirts ol Newcastle Upon Tyne).
4. Donington Collection. Donington Pvk, CutJe Oonmgton, perl,yshire DE7
5RP. Phone 0332 810048. Open ewry day ~pt Christmu Wttk.

5. Leicesttt Museum of Transport. Corporation Road, Ldc:atff LES 4PX. Phone
0533 5SUOO. Opm ~ day ~ept O,ristmas and Bank Holkbys.

L

6. Museum oi British R.oad Transport. Cook Strttt, Conwntry. Phone 0203
2555!-. Open daily April to SeptembeT, and Friday, Satu.rday and Sunday from
OctobeT through Man:h.
7. Stanford Hall CoOecrion of Racing and Historie Motorcycles . Stanford Hall.
Lutterworth, Lricestenhitt LE17 60M. Phone 0788 8602S0. Opm Thunday, Saturday, Sunday, and Bank Holidays from Eastff to September, in the altemoon.

/

8. Shuttleworth Collection. Old Warden Aerodrome, near Bigglesw.lde, Bedfont.hitt. Phone <1167 Il 288. Open ~ day ~ Chriltmas Week .

9. Såena! Museum. Exhibition Road, London SW7 200. Phone 01 589 3456.
Open ewry day ~pt most Bank Holidays.
10. R&msgate Motor Museum. ~ Cliff Hall, R&msgate, Kent. Phone 0843
581948. Opm ~ery day during Summer season.

11. Oargate Motor Museum. Oargate, Kent. ·
12. The l<.mneth Bills, Rochesttt Motor Cyde Museum. 14,f, High Strttt, Rochester, knt MEl 3UN. Phone 0634 814165. Open Monday tJuough Satu.rday 9:30 to
4:30.
13. C.M. Booth's Collection ol Historie \lelucles. 63 High Satt!, Rolwnden, Kent
TN17 4lP. Phonf' 0580 241234 . Open ewry day e,ccept Sunday and some
WN!nesday aftemoon~.
14. Medwual Music Collection. Chun:h Road. l'l:mfield, Chichetter. Phone
Chicheslff 785421. Opm daily Easter through Septttn~ Wttltends re9t ol year.

15. National Motor Museum. Beaulieu, Hampshire 504 7ZN. Phone 0590 612345.
Opm daily Christmas.
16. Sarnmy Miller's Motorcyde Museum. Gore Road, New Milton, Hampshitt.
Phon" °'25 619696. Open daily April through Septem~ and on Saturday and
Sunday during the rest of the year.

17. Cotswold Motor Museum . Bounon-on-the-Water, Gloucestershitt . Phone
00121255. Open daily, February to November.
18. Stratford Motor Mu!<eum. 1 Shakespean> ~tr,,et, Str.-tford uron A,"'."n,
Warwkkshire. Phone 0789 E,9413. Open daily except Chri.<tntas .
19. National Motorcycle Museum. Coventry Road, Bickenhill, Birmingham.
Phone <16755 3311. Open daily ex.:ept <.:hristmas .
20. Midland M0tor Mus,,uni. Stnurbridge Road, Bridgnorth, Shropshitt WVlS
6DT. Phone <11462 61761. Open daily except Christmas.
21. Birmingham Museum of Science and lndustry. Newhall Street, Birmingham
83 lRZ, Phone 021 236 1022. Open daily except Christmas, Oec. 26, and Good
Friday.
22. Mowdsworth Mortor Museum. Smithy I.and, Mouldsworth, Cheshire.
Phone 0928 31781. Open ~ery Sunday aftemoon.
23. Automobilia . Billy I.ane, Old Town, Hebden Bridge, Yorkshire HX7 BRY.

Phone OU2 844n5. Open aftemoons daily except Monday from April to SeptembeT, and on Saturday and Sunday from October to March .

u.t Of British Motorcycle M"oeuma

24. l.al<eland Motor Museum . Holker Hall, Cark-in-Cartmel, South lakeland,
Cur,bru l.All 7PL. Phone 044853 509. Open daily~ Saturday from Easter
through October.

1. Myttton Motor Museum. Aberlady, East Lothian, Scotland. Phone 087 57
288. Opm ever;· day ~ept possibly only weekends in WU1ter.

25. The Jack Hadwin Motorcycle Collection. 8roughton-in-Fumc.:s, South Lal<e·
land, Cumbri.l . Open every day from Easter to mid-September.

:. Mdr.:,s,· M,,ror Museum . Annay Ro ad , Melrostc, Scotlaf\<i. Pho n~ 262~ . Open
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Indbydelse til det år! i ge

veteran

AUTOrese~iede/s MARKED
Veteranbil-Motorcykel Sfævne
Lørdag den 6. juni 1987 kl 10-16
ved

DK· 8883 Gjern tel. 06 87 50 50

Alle med gamle bile~ motorcykle,:
reservede/eJ litteratur er velkomne

GRATIS STADEPLADS
Alle der ankommer f,;r kl. 10 i deres
førkrigbil I moforcykel får fribi/let
fil museet.
Derudover vil alle, der er medlem
af veteran klubber som museet har
kontakt med, ved fremvisning af
gyldigf medlemskort få adgang til
museet for halv pris.

Information: Tel. 06 87 50 50

r:

Velkommen til T 0~~~e:j ~f::!:valen
1

J
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FESTIVALLØPET LINDESNES - HOLMEN, lørdag 20.

LINDESNES

_,,.

.., 8~

juni 1987 .

Start fra Lindesnes fyr, kystvegen videre til Holmen.
PROGRAM
9.00-10.30

Kl.
li
li

..

11.00-12.30
13.00-14 . 30
19.00-

Fremøte ved Lindesnes fyr.
Omvisning på fyret.
Starten går.
Mål.

Fest med dans, musikk, premieutdeling
og annen underholdning.

Anbefaling: TIDSMESSIG ANTREKK.
Trekkferja er apen lørdag og søndag kl. 12-19.00
Begge dager er det fant og fintfol~-treff ••.
Minimarked: Deltager og publikum iviteres til åta med
deler og annet gammelt som de ønsker å selge/bytte.
Overnatting: Overnatting, (telt/campingvogn), på gammel
campingplass ved Holmen. Annen overnatting må ordnes av
deltagerne selv.
Løpet er åpent for kjøretøy som er eldre enn 20 år.
AGDER

PÅMELDINGSFRIST

---- --- - --- ------ -

MOTORHISTORfSKE KLUBB

--------------15. mai

87.

Start.kont. kr 100.- (ved start).

PÅMELDINGSLIPP FESTIVALLØPET LINDESNES-HOLMEN
~avn: . . • . . . . . . . . . . . . • . . Adr: . • . . • • . . . . . . . . . . . • . . . Tlf: ..•..... ,
Kjøretøy mrk . . . . . . . . . . . Type ...•...••............ Arg ........•.
Antall sylindre . . . . . . . . Hk . . . . . . . . • . . . . . . . . . .... ccm
Kontaktpersoner:

Svein Arild Strædet, Tlf: 043-87147
Rolf Sannes,

Sendes:

"

042-21512

AMK, Postboks 4551, Grim, 4601 Kristiansand S.

KOM OG VÆR MED
\

Lørdag og søndag d. 18 - 19 juli 1987 afholder
foreningen "RUSTY WHEELS" igen træf, denne
gang ved Lisbjerg, nord for Århus.
Som i 1986 vil der være mulighed for overnatning ved camping, fælles spisning samt
diverse aktiviteter.
Der vil senere blive udsendt endeligt
program og· indbydelse.
Datoen ~igger dog fast - så reserver
denne week-end til en oplevelse for
hele familien.

Niels Jørn Christensen
Jens Lauritsen
Knud Erik Nielsen
Flemming Spangbo

(08)
(08)
( 08 ):
(08)

245812
666359
319402
157166

Utgitt av

Starangeri~':r.Aftenblad 1985

- -- - - - -- -- - $tavanger,{}.t,!ftenblad-- -- -- - -- -deren. Lørdag 0. oktober reiser han fra Hov- at det foregikk illegal virksomhet og tatt med
landsgården til en hytte han har på Idsøe i seg Tina Ånestad. Akkurat i det hun ble ført
Strand og blir der til mandag den 11. oktober. bort, fikk hun gitt Harald Sem et varskosignal
Da han på ettermiddagen kom tilbake til Stav- ved å rive gardinet til side. Det var en streng aranger, lå det melding om at det var oppstått en beidsregel at ingen andre enn Sem åpnet og
ny feil ved regulatorstangen på senderen.
trakk for gardinene.
Sem bestemmer seg for å reise opp til stølen
Hadde Sem denne morgenen ikke hatt et
igjen neste dag, tirsdag 12. oktober. Før han går ærend å utrette i byen fordi senderen på stølen
på kontoret neste morgen, vil han ordne noen hadde tekniske mangler, ville han sannsynligvis
innkjøp. Det er fint høstvær. Harald Sem tar seg ha sittet i Gestapohovedkvarteret på Solvang
et par ekstrarunder rundt i byen på sykkel, som aldershjem i Eiganesveien.
for å forvisse seg om at han ikke har noen i hæTina Ånestad klarte forhørene bedre enn de
lene.
fleste. Hun holdt tett.
Ved daghjemmet ser alt ut til å være i orden.
Aud Hansen var på det tidspunktet ikke kjent
Ingen mistenkelig parkerte biler, ingen mennes- med situasjonen, og Harald Sem hadde ingen
ker, - en stille og fredelig høstmorgen, inntil han mulighet til å få advart henne. Sem kjente på
ser at gardinet i det ene karnapp-vinduet er re- det tidspunktet ikke navnet hennes og enda
vet til side.
mindre hvor hun bodde eller arbeidet. Aud HanDet er Tina Ånestad, bestyreren på daghjem- sen gikk bare under navnet «sekretæren».
met, som på denne måten får advart ham. 15 miSem syklet til Jeorg Sørbø i Storhaug Alle og
nutter tidligere var tyskerne gått til aksjon mot tok seg en times tenkepause.
daghjemmet. Det hadde foregått stille og dis- • - Jeg måtte erkjenne at da jeg gikk ut fra hukret. Bare to Gestapo-folk var kommet, hadde set til Sørbø, var jeg jaget vilt.
Han syklet mot Hillevåg og stakk innom
gjennomsøkt huset, funnet materiale som viste

•

Gestapos ledere i Stavanger under en aksjon. Nr. tre fra venstre er Arnold Høllscher, Gestapos forhørsleder
og «sterke» mann og ved siden av ham til høyre Gestapo-sjefen Friedrich Wilkens.
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- - - - - - - - - - - - $tavanger{l.1Æftenblad----- - - -- - - sportsforretningen til Wesnes, som den gangen
lå i Hillevågsveien.
- Derfra ringte jeg hjem. Jeg kunne høre på
Ediths stemme at hun ennå ikke hadde hatt besøk av Gestapo. Jeg fortalte henne at jeg ville
reise bort noen dager for å hamstre kjøtt.
- Vil du ikke ha mat? spurte hun.
- Jo, jeg kommer om en time, svarte jeg.
Hvis telefonen ble avlyttet ville jeg i hvert fall
gi Gestapo inntrykk av at de hadde god tid på
seg. Deretter kastet jeg meg på sykkelen og

trådde alt jeg kunne. Et par minutter senere er
jeg hjemme i Bergsagelveien.
Edith må ha gjort store øyne. Sem fortalte
ikke med ett ord at Gestapo var på jakt etter
ham.
-Jeg drar til Ryfylke og kommer hjem på lørdag, sa han bare.
Det var den 12. oktober 1943, og det var den
siste kontakten Harald Sem hadde med sin familie før frigjøringen.

På flukt
Det skulle snart vise seg at det ikke var satt i
gang noen omfattende og storstilt ettersøkning
etter Harald Sem. Verken tyske soldater eller
norsk politi var varslet. Det var ikke satt opp
veisperringer, og det ble ikke foretatt skjerpede
kontroller.
Bare noen ganske få Gestapo-folk med Arnold Hollscher i spissen forberedte aksjonen mot
Sem. Først en måned senere, den 11. november
1943, gikk det ut etterlysning over hele landet.
Noen minutter etter at Harald Sem hadde tatt
en hastig avskjed med familien, svingte en Gestapo-bil opp foran huset i Bergsagelveien.
Edith Sem fortalte senere at de behandlet henne
tålig bra. Hun hadde vel sine tvil om det bare var
svartebørshandel Harald drev på med, men hun
ble aldri innviet i noen plan og kjente ingen av
dem mannen samarbeidet med.
I en uke hadde hun to Gestapo-folk boende
hjemme hos seg. De ventet på at Harald Sem
skulle dukke opp.
For Sem gjaldt det å advare gjengen på stølen.
Han syklet sørover langs riksveien, bare med en
pistol i baklommen. Da han kommer til Søylandsdalen, 10 km. øst for Ålgård, hører han bildur bak seg. Det er en Gestapo-bil, en gammel
Ford. Tyskerne i bilen enser ikke Sem, men raser
videre østover.
Under forhørene hjemme i Bergsagelveien
ville Edith beskytte mannen sin. Siden han
hadde fortalt henne at han skulle til Ryfylke, så
sa hun at han var på vei til Hovland, - intetanende om at en av de viktigste illegale radiosendere i Norge befant seg der. For henne var
det stedet hun og Harald hadde tilbrakt påskeferie, og stedet lå langt til heis.
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Uhellet kunne ha ført til hele gruppens fall ,
men Gestapo-folkene trodde det dreide seg om
Hovland ved Helleland og lå på lur der i flere
dager.
Harald Sem svinger av riksveien og sykler mot
Nedrebø. Hos Palmer Nedrebø ringer han til Anton Nedrebø på Havlandsgården og hører på
stemmen hans at de der aner fred og ingen fare.
En stund senere er Harald Sem oppe på gården
og finner Magne Bakka og Otto Olsen der.
På dette tidspunktet visste Sem ikke hvem
som hadde angitt ham. Derfor kunne han heller
ikke vite hvilke informasjoner Gestapo satt inne
med og om de kjente navnene til Magne Bakka
og Ernst Askildsen. De to var vervet på et sent
tidspunkt og hadde tidligere ikke drevet med
illegalt arbeid. Sannsynligheten for at de fortsatt var ukjente for Hollscher og hans folk, var
stor.
Ernst Askildsen befant seg akkurat da på en
av Stavangerskes båter på vei fra Oslo til Stavanger. I følge ruten skulle båten være i Egersund om to dager. Da gjaldt det å snappe ham
opp.
De ble igjen på Hovland og pakket ned sender
og utstyr og slettet flest mulig spor. Dessuten
måtte de opp på fjellet og bære ned et flyslipp
med proviant, våpen og klær. Det ble brakt til
Dirdal av brødrene Vinningland.
Da tidspunktet for Askildsens ankomst nærmet seg, syklet Otto Olsen og Harald Sem til
Egersund, ved siden av Stavanger den mest tyskkontrollerte byen i hele Sør-Norge.
På grunn av den strategisk viktige beliggenheten for sivil og militær kystfart vrimlet det av
tyske soldater.

- - - - - - - - - - - - $/11v11nger0Aftenbl11d - - - - - - - - -- - -

Dirdal
HOVLANDSSTØLEN

•
.

.

Bue

~
\C)J

730
m.o.h .

Bjerkreim

•

Q
.Å.

dekksted
sender

Kartet viser noen av dekkstedene og senderne som var plassert forskjellige steder i Rogaland. (Kart: Ellen Jepson.)
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- - - -- - -- - -- Stavangerf?.)1Aftenblad - - -- -- - - -- til beinet av den organisasjonen han mest av alt
ville avsløre.
De lange forhørene og det enorme ansvaret
som hun følte overfor sine nære venner, ensomheten i cellen og nervepresset etter tre års sammenhengende, opprivende, illegalt arbeid fører
til at Solveig Bergslien natten til 25. november
1943 tar sitt eget liv.

Aud Hansen, Harald Sem, Otto Olsen, Magne
Bakka og Ernst Askildsen blir i Førre fram til
månedsskiftet oktober/ november. Bakka og
Askildsen reiser til Stavanger. Da kommer enda
en flyktning, Arnfinn Larsen fra Stavanger.
Han har samlet informasjon.
- Sent en kveld kommer Bakka og Askildsen
tilbake med beskjed om at Gestapo sannsynligvis har oppdaget skjulestedet innerst i Jøsenfjorden og kan være på vei innover mot Førre,
forteller Sem.
Vi blir enig om å komme oss bort samme natt.
Vi deler oss i to lag og utruster to båter. Otto
Olsen, Magne Bakka og Ernst Askildsen skal ro
utover fjorden på nordsiden og Aud Hansen,
Arnfinn Larsen og jeg på sørsiden. Vi ror til
Fundingslandnaustene og kommer oss derfra

opp til en liten hytte nesten 900 meter oppe og
rett over fjorden.
Samtidig som de to gruppene rodde utover
fjorden på hver sin side langs med land, kommer
Høllscher med 40 mann lydløst på vei innover
mot Førre i en damptråler. De passerer hverandre uoppdaget.
Tidlig på morgenen er Gestapo og Stapo
framme ved gården. De slår ring rundt huset. En
norsk nazist går inn i huset og sier: Jeg er Harald
Sem, er Aud Hansen her?
Inne sitter familien på Førre rolig og spiser
frokost. De kjenner ingen Aud Hansen. Hva ser
mer uskyldig ut enn mennesker tidlig en morgen
med en kaffekopp i hånden?
Tyskerne setter huset på hodet, men alle spor
etter gjestene er slettet, sengene redd opp, alt er
nyvasket og rent.
Gestapistene rotet gjennom huset og løa, men
gjorde et dårlig arbeid. Under høyet i løa lå et
feltlasarett fra motstandsfolk på Jørpeland. Det
ble liggende uoppdaget.
Arnold Hollschers taktikk var konsekvent å
satse på overraskelsesmomentet. Når det ikke slo
til, trakk han seg relativt fort tilbake.
Flyktningene skulle bli på «Høgatødne» til
nyttårshelgen 1943/44. De brøt seg inn i diverse

Jone og Sina Førre innerst i Jøsenfjorden gjorde en stor innsats med stadig åta imot motstandsfolk som måtte
gå i dekning. Høsten 1943 var hele Harald Sems gruppe samlet der. (Foto: Harald Sem.)
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- - - - - - - - - - - $tavangerJ1.1Aftenblad-- -- - - - - - - - Stavanger-familiers hytter i området. Fra megler Sigvart Dagsland forsvant flere par ski, og
fra Wyller-familien det meste av kjøkkenutstyret. På denne tiden fikk de en enestående
støtte fra folk langs fjorden. Knut Gjil organiserte en gjeng som bar opp proviant.
- Det var en strid tørn å bære matvarer opp til
oss der vi lå i nesten 900 meters høyde på «Høgatødne», forteller Sem. De måtte gå et par ganger. Da de kom opp første gang, serverte jeg dem
dobbeltekstrahert kaffe med mekodrin i. Mekodrin er et amfetamin-preparat. Da gjengen
kom opp annen gang, fortalte de at kaffen
hadde satt dem i storform. En av dem hadde
nærmest løpt opp fjellskråningene med en
saueskrott over skulderen og pakker under armen. Neste dag hadde de fått gangsperr, så de
knapt kunne røre seg.
Julaften tok de bort striesekken som var hengt
for vinduet. Presten hadde sendt opp juleknask
og distriktslegen en flaske akevitt. Akevitten
fikk transportgjengen i julepresang.
- Det var en naturopplevelse av de sjeldne å bo
der oppe, husker Sem: Vi opplevde kornmo, lyn
som går langs fjellsidene og ikke høres. Over oss
i 6000 meters høyde kunne vi telle 53 allierte fly
på vei mot Knaben og Herøya.
Egentlig var det meningen at flyktningene på
<<Høgatødne» skulle hentes med britisk ubåt
utenfor Jøsenfjorden. Men det kom ny beskjed.
De skulle til Oslo og bli loset derfra til Sverige.
Nyttårshelgen mener Sem at den verste ettersøkingen har gitt seg. De tok seg til Fister der de
gikk i dekning hos Gabbi Sømme, en annen av
de store kvinnene i motstandsarbeidet i Rogaland. I «Polititidende» fra 22. desember 1943 er
det gått ut et fyldig signalement på Sem. Foruten bilde og de vanlige kjennetegn som hårfarge og høyde, heter det: «friske tenner, litt
framstøtende, kløftet hake, blek hudfarge,
spenstig gange og rett holdning. <<- Opplysninger bes gitt til kriminalpolitiet i Oslo. Sem var
blitt et «riksanliggende».
Det var en betydelig risiko å reise til Stavanger, men de hadde midtvinters intet annet valg.
De gikk om bord i rutebåten <<Sauda». Ved kaien
i Stavanger sto Gestapo og Stapo og kontrollerte
pass.
- Ved siden av meg på båten sto en ung kvinne
med tre små barn og et par kofferter, forteller
Sem: Vi skal hjelpe deg i land, sier jeg til henne.
Aud og jeg tar hver vår av smårollingene på ene
armen og en koffert i den andre. Tyskerne enser
oss ikke. De leter etter farlige terrorister ...
I Stavanger går de øyeblikkelig i dekning hos
familien Aadnøy i Admiral Cruys gate. Jonas
Aadnøy og hans familie gjorde et meget verdifullt arbeid ved stadig å ta imot folk som
trengte et skjulested.
34

Aadnøy-familien er omgangsvenner med Auds
familie, men det er utelukket at Aud kan la sine
foreldre få vite at hun er tilbake i Stavanger.
Det eneste som kan tillates er å la fru Aadnøy
ringe Auds mor og prate om vær og vind, mens
Aud får legge øret inntil og høre stemmen.
Aud Hansen og Harald Sem skal videre.
Planen er åta båt til Oslo.
- I romaner blir slike reiser framstilt som om '
det skulle være den enkleste sak av verden å
ordne, sier Sem. I virkeligheten er det et stort
apparat som settes i gang. Folkene i Stavangerske, anført av direktør Thorsen, var alltid villig
til å hjelpe oss. En av båtene skulle gå i opplag,
men fikk beskjed om å ta en tur til. I full fart
ble det ordnet med last, selve begrunnelsen for
at båten kunne seile.
Vi gikk om bord med håndgranater og en pistol i bagasjen. Begge var vi klar over at vi ikke
skulle bli tatt levende. På disse turene fulgte det
alltid med tyske soldater. De betjente de lette
luftvernkanonene som var montert på hvert
eneste fartøy.
Reisen rundt kysten gikk utmerket helt til
Kristiansand. Der sto Gestapo på kaien og ventet. Flere i den norske besetningen visste hvem vi
var, og det brøt nærmest ut panikk. Vi fikk beskjed om å gjemme oss på hvert vårt sted. Hvis
båten ble gjennomsøkt, ville det være jevngodt
med en tilståelse. Vi mente at det var bedre å
opptre som par og gikk inn i en av dekkslugarene. Der satt jeg med en Browning FN skuddklar og hørte Gestapo-støvler slå mot dørken.
Men det viste seg at gestapistene var ute etter
den tyske luftvernbesetningen om bord. Soldatene hadde hatt med seg noen jenter under
forrige tur, og nå tok Gestapo affære. Soldatene ble ført bort, og det kom ingen nye vakter om bord.
Ved Lillesand kom tåken.
Besetningen mente vi kunne ta en snarvei og
seile rett over til Sverige. Det var for risikabelt.
Om tåken sklille lette, ville vi bli et lett bytte for
de tyske vaktbåtene. Dessuten hadde vi kanskje
for alle tider ødelagt den meget viktige kommunikasjonslinjen som Stavangerskes båter utgjorde.
Skipet holdt kursen til Oslo. Der sto en av XUs
folk på kaien og fortalte at sjefen selv, El , ville
snakke med oss. I første omgang dro vi imidlertid til Nørholm for å hvile ut etter strabasene.
Når XU i de fleste delene av landet klarte seg
uoppdaget gjennom fem okkupasjonsår, så skyldes det ikke minst meget strenge og omstendelige sikkerhetstiltak. Det var ikke gjort i en
håndvending å møte XUs øverste leder i 1944.
I første omgang fikk vi beskjed om å gå til Colosseum kino på et bestemt tidspunkt og avvente
nærmere beskjed. Der ble vi kontaktet av tre
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I Polititidende fra 22. desember 1943 går det ut full etterlysning etter Harald Sem. Etterlysningen er merket
«hemmelig». De andre tre etterlyste var alle motstandsfolk. Portrettene av to kriminelle er fjernet.
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Etter krigen fant Sem etterlysningskortet sitt på politikammeret.

menn, som ba oss gå til en stolpe ved Be:r.g stasjot:. på Sognsvannbanen. I en sprekk i stolpen lå
nærmere informasjon. Og ganske riktig, der lå
en beskjed om ar. vi skulle begi oss til Gamle
Aker kirke.
- Jeg antar at vi på denne rundturen ble iakttatt av minst et dusin XU-agenter som ville forvisse seg om at vi ikke ble skygget, sier Sem.
Ved kirken treffer vi endelig E 1. Jeg gir en
kortfattet rapport om den sørgelige utviklingen i
Rogaland. Han kjenner allerede forholdene i den
minste detalj.
XU-sjefen er i øyeblikket mer opptatt av forholdet mellom Milorg og XU. De militære lederne i England vil ved inngangen til 1944 satse
mer på 1viilo:rg. D t motsetter både legasjonen i
Stockholm og XU seg. El peker på at Bltfor
mange Milorg-folk ble tatt. Ble det tatt medlemmer av en gruppe, gikk det gjerne flere grupper.
Det var ikke vanntette skott mellom dem. Selv
om XUs organisasjon mellom Stava11ger og
Egersund var temmelig ødelagt, var XUs øvrige
avdelinger intakt.
- Vi fikk beskjed om å komme oss over til Sverige og ta kontakt med legasjonen i Stockholm,
sier Sem.
Etter noen dager tok Aud toget til Eidsvoll og
sluttet seg til en gruppe der. I tre døgn gikk de
på ski mot svenskegrensen.
0

- Jeg tror de måttP- skyve meg fram de siste
kilometerne, jeg var h~lt utmattet. forteller hun.
Harald Sem tok toget til Moss, sammen med en
kurer fra Stockhoh;;i. Derfra ::;yklet de i 22
kuldeg-.. ader mot Halden.
- Vi hadde fa) ske papirer og grenseboerbevis
med c.ss, så jeg rølte meg te:,.:·i.melig trygg, fortel~
ler !1an. Egentlig v:-tr det hare to vanskelige
punkter på !.:.ele ruten . Det ene var broen vecl
Sarpsfossen. Det forekom kontroller der, men vi
passerte a'kk:urat 1~ello~ to arbeidsskift på Bo.':'regaard. Følgelig k..--ydde det av mennesker på
broen.
Vi skulle over grensen like ved Halden. Pet
skjedde grytidlig på morgenen. Vi gikk o•rer
noen lenser i elven Tista. Det farligste på h ·:le
ferden var at vi skulle trå i vannet.
På svensk side var det viktig ikke å bli tati. av
svensk politi. Det skjedde r iki;~6 ::.c-~~ : 1- 1r t" .1oe
verre enn at vi ble sP.ndt til en opptaksleir for
norske flyktninger, men da mistet jeg verdifull
tid. Min ordre var å ta kontc'l 1d med tollerne, for
de var den &venske etterretning.,;tjenestens forlengede arm.
Og ganske riki:1g, jeg hadde ikke før meldt
meg på tolltasjonen, før jeg ble møtt av en
svensk etterretningsoffiser. Han var kommet
ekstra fra Gøteborg for å hente meg.
Det var 14. januar 1944.
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