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da Edvard Bjørnrud kjøpte to NSU 
motorsykler av firma A. Gresvig i 
Kristiania. Den ene ble registrert på 

Han var produsent av treskeverk som 
han solgte over hele landet. Han startet 

medførte mange kundebesøk som ble 
gjennomført med en kombinasjon av 
tog og sykkel. 

motorsykkel av firma A. Gresvig, fikk 

for en travel fabrikant og omreisende 

møtte han en bil, og det var ikke plass 
til begge på den smale veien. Han slo 
seg kraftig og motorsykkelen ble vrak. 

reiser på to hjul, 

på loftet på Moelv, han var ferdig med 

mellom partene var en mer opptatt av 
hvem som hadde tutet før svingen og 
ikke hvem som hadde kjørt for fort etter 
forholdene. Det var praksis å tute før 

smale alpeveier.

automobil av firma A/S Mobil i 

”
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ikke dekk på bilen da leveringsdagen kom. Mye av sommeren 
gikk før han fikk kranglet seg til ett sett med dekk og kunne 

som var betydelig høyere enn prisene under krigen. Den ble 

Jeg har foretatt dypdykk i min farfars arkiv, og funnet 
dokumentasjon for noe av vedlikeholdet som ble foretatt på 

et vanskelig marked kombinert med en luftig kalkyle. Det var 

historie.
Årlig skatt på motorvogner er ikke noe nytt.  Jeg vedlegger 

regnestykke kommer Akershus Skattefogdkontor frem til en 

forskjellig fra dagens veiavgift som bare har en tendens til å 
øke.

Det kan være en oppgave for andre å finne ut om dagens 
tilsynelatende høye bensinpris virkelig er så høy sammenlignet 

hovedveier. Det slapp de i hvert fall tidligere, da var det bare 
grindguttene som fikk noen småpenger.

på datidens grusveier. Da var det nødvendig med en ny forfjær 
og fjærbolt med foring. Det ble også byttet kronhjul med to 
rullelager. Merkelig nok står det ikke noe om ny pinjong i 
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fakturaen, men det er mulig det menes et 
sett. Samlet pris på denne reparasjonen 

for arbeidet ble nok gjort selv.

motoroverhaling hos Lunde & Lofstad, 
et verksted på Majorstuen. Det lå der 
hvor bomstasjonen i Middelstunsgate 
er i dag.  Det var da nødvendig å 
slipe ventiler, skifte stempelringer og 
kulelager i svinghjulet. Samlet pris 

flittig bruk. Tilsvarende dagens nypris 

det var vel relativt billig i gamle dager. 

het i fakturaen fra A/S Nygaard, også på 

like mye som motorreparasjonen.
Bilen ble brukt sommer som vinter.

det nødvendig med ny kalesje med 
sidegardiner og gulvteppe, samlet pris 

med ekstra fjærblad bak, samt retting av 
bulk bak.  Det ble utført av Rodeløkkens 

ble den erstattet av en ny Essex og 

Den ble bestilt med ståltak, det kostet 
ekstra, men var et stort fremskritt. Den 

tjeneste bak seg, muligens var den på 
gravens rand. Hvis det er noen som har 

interesse for undertegnede å høre om 
den fikk et videre liv.

Med to sønner med ferske sertifikater 

reise for å selge sine egenproduserte 
landbruksmaskiner. 

som fortsatt er i familien og har vært 
brukt på en rekke biler.Nypris på 

hadde bilen bare noen få måneder.

Dette med bøter og forelegg er ikke 

arkiv har jeg funnet et par eksempler 
på ureglementert kjøring i trafikken.

Det første eksempel gjelder at han 

Det var timekjøring på mange av våre 
smaleste veier på den tiden, og denne 
travle handelsreisende tok sjansen på at 
den lokale lensmann hadde noe annet å 
gjøre denne sommerettermiddagen.

”
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til Statskassen, eller hvis boten ikke 

   Det neste eksempel gjelder min onkel 
som i sin ungdom ble knepet for å 

i Sørkedalsveien fra Frøen gamle skole 
til Borgen stasjon med en hastighet av 

sekunder på ovennevnte strekning.

fortkjøring enn for timekjøring, mens 
det trues med dobbelt så langt opphold 
på vann og brød hvis boten ikke 

vedta eller skaffe vitner til støtte for sin 
nektelse av boten. Hadde øvrigheten 
hatt dårlige erfaringer med folkets 
betalingsvilje eller evne, siden det trues 
med dobbelt så lang fengselsstraff for 

lovlige, dette hadde nok ført til en 
betydelig strengere reaksjon i vår tid. 

i lommen, og i tillegg blitt fotgjenger 
en tid. Så tidene har forandret seg, 
og dagens strenge reaksjoner må 
sees i sammenheng med et helt annet 
trafikkbilde. Det var fristende å dra 
på litt ekstra med ny bil på denne 
rette strekningen langs trikkelinjen en 

Fortsettelse i neste VP

”


