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Dagens overraskelse var at Dag 
Johannessen møtte opp med en Alvis 
som ikke mange hadde sett før. Han har 

kjøpt en TA 14 med Mulliner karosseri 
fra 1946. Det er den eneste modellen 
som Alvis kom i gang med etter krigen, 

fabrikken var totalt utbombet av tyskerne.
Turen gikk på kjente småveier i 

retning Hadeland og Ringerike. Første 



                                         NORSK VETERANVOGN KLUBB           9 

stopp var hos firma Bendix, som ligger 
synlig fra riksvei 4 i Lunner. Firmaet 
har i en rekke år hatt sin faste plass 
på vårt Ekeberg marked der de selger 
bilrelaterte ting fra USA. De holder til i 
bygdas nedlagte meieri.

Det var et imponerende vareutvalg, 
mer informasjon finner du på nettet på 
www.bendix.no.
Her samles to ganger i året amcar 
entusiastene til treff og handel, de har 
parkering for flere hundre store biler.

Turen gikk videre til Hadeland 
Glassverk på Jevnaker hvor vi ble godt 
tatt imot, og bilene våre ble parkert 
samlet til utstilling for dagens øvrige 

gjester. Og gjester var det 
mange av på dette flotte 
anlegget, det var nemlig 40 % 
rabatt på alle varer, så handelen 
gikk livlig.

Den store rabatten hadde 
en klar sammenheng med 
kunngjøringen noen dager før om at 
halve arbeidstyrken i glassproduksjonen 
skal sies opp i høst. Det er nok mindre 
etterspørsel etter tradisjonelle glass hos 
de som setter bo i dag. Glass er blitt 
relativt dyre etter hvert, så produksjonen 
må tilpasses. De som ikke har besøkt 
stedet, bør legge turen til dette vakre 
og tradisjonsrike fabrikkanlegg, her det 

er mye å se på i tillegg til alt som kan 
kjøpes. Med overrekkelse av vår vimpel 
ønsket vi lykke til med salget. Vi fikk til 
og med en gave fordi vi kom på besøk. 
Dette fatet fra Hadelands Glassverk vil 
bli loddet ut på vårt julemøte.

Sven Erik Bjørnrud, Oslo


