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De første … og de siste 
mopedister?
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De første norske mopedister var 
stortsett selvlærte, eller de fikk i 
beste fall med seg noen gode råd 
av selgeren, starthjelp og ei uforstå-
elig instruksjonsbok som avsluttet 
med lykke til med din nye moped…
Mopeden skulle være et kjøretøy 
for ”alle”. Den skulle få oss på jobb 
på slutten av femtitallet og langt 
ut på sekstitallet. Den var derfor 
spesielt hensiktsmessig i de ”gris-
grente ” strøk. Selv husmoren skulle 
kunne putre ned på butikken med 
den, sa reklamen. Intet førerkort ble 
forlangt eller noen opplæring av 
noe slag. Bare en forsikring, og det 
trengtes nok…

Det ble ofte noen skrammer på 
mopeden og noen skrubbsår på ei-
eren i de første forsøk. Noen leverte 
også mopeden tilbake igjen, med 
blåøye, ribbensbrudd og plaster på 
fingre og knær. Takk for lånet, men 
jeg skal nok ikke ha den…
Motorkunnskapen var ikke så stor 
først på 50 tallet blant folk flest. 
Altså i den lykkelige tiden, hvor 
storebror ikke kunne se deg fullt så 
godt i kortene som i dag. Da noe 
var overlatt til deg, dine ideer og 
drømmer, og du kunne få lov å ten-
ke litt på egenhånd uten å spørre 
om lov først. Og faller du nå ned fra 
taket…så presterer sykehuset å si 
at, men du tilhører jo oss…om du 
ønsker et bytte til et annet sykehus. 
Og tannlegen mener seg også be-

rettiget til å bestemme når jeg skal 
trekke visdomstanna…Da blir jeg 
litt svett og påpeker at hue er  da 
vel mitt? Står ikke det i menneske-
rettighetene da? Send meg tilbake 
til 50-60 tallet. Og ”please God” ikke 
send meg tilbake igjen! Samfunnet 
var ikke særlig motorisert dengang. 
Overklassen hadde bil og en og 
annen hadde motorsykkel. Motor-
sag, påhengsmotor eller motorisert 
gressklipper og slikt var slettes ikke 
vanlig i de tusen hjem. Man ble 
gjerne gjenstand for stor beund-
ring og geniforklart om man greide 
å få i gang en motor som ikke ville. 
Og kunnskapen var praktisktalt null 
blant det svake kjønn,beklager å 
måtte si det, jenter. Og samfunnet 
hadde enda ikke råd til at 70 % av 
oss skulle dra rundt å kontrollere 
hverandre. 

Naboen min fikk tidlig en traktor…
En ”gråtass”, Ferguson. Han ropte i 
flere år Prooo..prooo da,  til redska-
pen. Han beholdt også middagshvi-
len fra klokken 13 til 15…Hestene 
måtte jo ha hvile og det trengte 
sikkert ”gråtassen” også, mente han. 
Ingen grunn til å forandre på gode 
innarbeidede arbeidsvaner. Min 
onkel skrøt fælt av automat mo-
peden han hadde kjøpt. En Tempo 
Saxonette! Nå hadde han endelig 
fått taket på det her!  Det var bare 
å gi gass så gikk den, fortalte han 
lykkelig. Helt fantastisk!  Noe helt 

annet enn denne fotgirte elendig-
heten av en Raufoss moped han 
hadde hatt før…Fri…Hvor  i hule 
var vel fri mellom alle disse girene. 
Håndgir gikk nå enda an, der hadde 
man i hvert fall merkene 1,2 og 
iblandt helt oppe i 3 og sågar 4 
valgmuligheter å holde seg til. Godt 
merket instemplet på håndtaket. 
Nei, fotgir var kompliserte greier. 
Det var vel derfor Øglænd beholdt 
håndgiret som et supplement så 
lenge.  Han hadde sin Saxonette til 
han ervervet sin første Ford Cortina, 
min onkel. Man var ikke vant til å 
utføre finmotorikk med føttene 
heller. Også denne clutchen, som 
man skulle slippe sakte ut…Ingen 
enkel sak i begynnelsen. Man skulle 
gi ”passe” med gass også, samtid-
lig nemlig! Også drev man på med 
noe som het sjåkk eller choke på 
utenlandsk ….om morran. 

Dette var også en vitenskapelig 
greie, ofte med flere valgmulig-
heter og man måtte ta stilling til 
motorens temperatur. Og tipper…
hvor var nå denne tipperen?  Det 
var slettes ikke slik at når nøden var 
størst var hjelpen nærmest! Hel-
digvis så forhandlerne penger i og 
nødvendigheten av service…Ellers 
hadde hele salget gått i stå.
Da jeg kjørte opp til lett motorsyk-
kel i 1968 lånte jeg ei lærebok hvor 
øvelseskjøring var omtalt. Kjøreti-
mer og kjøreskole for motorsykkel 

Av: Dagfinn Johnsen



Tempoposten nr 1-13 17

var ukjent dengang. Forfatteren 
av boka forklarte imidlertid at den 
praktiske opplæringen skulle fore-
gå under tilsyn av en kyndig person 
med flere års gammelt motorsyk-
kelsertirfikat. Illustrasjonen viste en 
person med hjelm og briller som 
så vidt turde titte fram bak stabbe-
steinen  for å se hvordan det gikk…
når ”eleven” kom  rasende forbi i 
minst 75 km/t…Det var vel egent-
lig ganske illustrerende og tidsriktig 
beskrevet om forholdene dengang. 
Man fikk oftest en lett innføring av 
noen eldre brødre eller kammera-
ter. Som en bilsakkyndig svarte på 
et spørsmål fra en kjenning, om han 
skulle sitte bakpå under oppkjørin-
gen..Ååhh å nei du..Jeg har da livet 
litt kjært…Slikt gir selvtillit.

Noen år senere hadde en arbeids-
kammerat kjøpt bil og en Tempo 
Taifun skulle selges. En fremmed-
arbeider fra Pakistan meldte seg 
omgående som kjøper. Han dro 
lykkelig ut av fabrikkporten om 
kvelden, men kom aldri kjørende 
på jobb igjen. Tilslutt spurte man 
forsiktig hvor det var blitt av Tem-
poen …”Stoooort holl i motor”, var 
svaret. Litt dessorientert spurte vi 
litt nærmere hva som hadde skjedd. 
Etter hvert kom det fram at jo, han 
hadde nesten kommet hjem da det 
smalt og veiva kom ut av blokka. 
Han så også litt forundret ut da vi 
forklarte at Taifun hadde 4 gir.. Han 
hadde kjørt i 1. gir hele veien heim 
han, helt til turtallet var så høyt 
og hele motoren så varm at det 

hele skar seg. Han hadde muligens 
erfaring fra automatmopeder i 
Pakistan?  Selv for en 10-15 års tid 
siden kunne en voksen mann sette 
seg på en moped uten noen nær-
mere opplæring. Omtrent som for 
innfødte nordmenn på femtitallet 
føltes det nok for enkelte ”frem-
medkulturelle” å ta fatt med mo-
ped. Våre nye ”landsmenn” hadde 
ikke alltid så mye greie på motor 
de heller. Verden så vel for Gharib 
omtrent ut som den ville sett ut for 
min egen sterkt religiøse bestefar, 
om han skulle våknet opp fra de 
døde en dag…og sett den nye 
verden igjen. Min forlengst avdøde 
bestefar sto faktisk ikke  så langt fra 
muslimene i praktisk levesett og 
livssyn. 
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Med den klare forskjell at bestefar 
likte Cognac og  altervin, selvsagt 
kamuflert for medisinsk bruk eller 
som en religiøs handling. Og be-
stefar hadde mye halsonde og gikk 
ofte i kirken, påståes det.

 Gharib var student fra Kuwait han, 
eller egentlig en sønn av en fattig 
leiearbeider fra Egypt uten mulig-
het for statsborgerskap i Kuwait 
selvsagt. Etter å ha fullført et langt 
liv i Kuwaits tjeneste måtte familien 
som fremmedarbeidere straks ut 
av landet ved farens pensjonsalder. 
Slik kan også verden se ut…
Gahrib var en munter liten smilen-
de og sjeggete kar med en man-
glende fortann i overmunnen. ”En 
godt ihopkomme kar”, som vi sier i 
Trøndelag. Han kom bort til meg en 
dag og lurte på om han kunne få 
låne seg en sykkel. Han hadde fak-
tisk aldri lært å sykle skikkelig, eller 
eid noen sykkel han. Jo, det kunne 
jeg da ordne. Noen dager var det 

svært underholdende å iakta denne 
karens bestrebelser på å lære seg 
å sykle, men han klarte det tilslutt. 
Jeg hadde fortalt han litt om Tempo 
og dens norske opprinnelse og han 
hadde nok sett at jeg kom pu-
trende på jobb på disse klenodiene. 
Noe sånt ville han ha! Det ”sku hi 
vørti så jesvint”, mente Gharib. 
Gharib forsto ikke hvorfor jeg 
ikke kjøpte en ny i stedet for disse 
gamle. Jeg måtte da ha råd til det, 
som nordmenn flest! Hva var vitsen 
med å bruke så mye penger på 
gammelt skrot? I hans verden be-
gynte bevaringsverdig historie med 
pyramider og slikt, bygd før Kristi 
fødsel. Umiddelbart etter at han 
mestret sykkelen, var ønsket å ta 
spranget over til motorisert kjøre-
tøy. Jeg prøvde en nytteløs overta-
lelse til å vente litt, men Gharib var 
fast bestemt! Med støtte fra sine 
bønner til Mekka skulle dette gå 
greit. Muslimen Gharib hadde hatt 
sine kulturkollisjoner her i Norge…

Her hadde man regelrett spurt om 
han ville være med på tippelaget…
ren ”gambling” altså,en dødssynd, 
makan! Og konfekt hadde han 
fått…med cognac i…da var han 
raskt frempå på bønneteppet på 
kontoret sitt, etter å ha spylt mun-
nen med vann først. Kontoret hans 
ble mer og mer seende ut som en 
moske i våre øyne. Og noen damer 
hadde henvendt seg til ham en sein 
kveld, de virket direkte usømme-
lige og løsslupne…og litt brisne....
hadde de drukket moonshine ? 
Trodde jeg det var mulig for kvin-
ner i Norge..spørsmålet var egent-
lig veldig dristig, forsto jeg …ÆÆ 
vel…det kunne nok hende, prøvde 
jeg meg forsiktig. Han så storøyd på 
meg, steining og det som verre var, 
gikk nok gjennom Gharibs hode. 
Etter hvert forsto han mer av vår 
kultur, humor og galgenhumor. 

Litt usikker ble han nok den gan-
gen han tjuvlånte noen data 
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manualer på datalabben, og vi 
gjorde oss bryske og sa at ”å nei, 
det var tjuveri”…Frem med labben, 
her skulle vi ha det ” hjemmekose-
lig”... Han forsto vi drev  spøken litt 
langt han følte nok vi gjorde narr 
av hans kultur og barbariske straf-
femetoder. Men han kunne le med 
oss etter hvert. Vel, jeg kontaktet 
Biltilsynet og fikk bekreftet at så-
pass gamle mennesker som Gharib 
fremdeles kunne kjøre moped uten 
mopedførerbevis. Regler var regler 
og her var det snakk om alder, 
basta! Det ”årne sæ”… Selvsagt 
anbefalte jeg Gharib en Tempo 
Corvette, men det var totalt utenfor 
Gharibs økonomiske evne.          Det var 
joallerede lenge siden en Tempo 
hadde stått en slunken lommebok 
nærmest. Derfor ble jeg involvert i 
anskaffelsen av en ”trø-moped.”  En 
gråblå flunkende ny Jawa…Opp-
hørsalg med medfølgende hjelm 
til 2000 kroner og fjorårsmodell! 
Har du ”sjett hennin”, sa Gharib på 
flytende engelsk endag.  Gharib 
hadde selvsagt revet ut en annonse 
i avisa på biblioteket og ba meg 
oversette. 

Ingen grunn til at andre skulle se 

dette her og komme han i for-
kjøpet. Vi dro ned å forhørte oss. 
Gharib undertegnet kontrakten og 
bladde opp pengene, fikk start på 
mopeden og var strålende fornøyd 
og vinglet fra side til side nedover 
gata. Men det gikk stadig bedre, 
øving gjør mester! Det gikk langt 
bedre enn jeg hadde fryktet. 
Gharib overlevde og ble riktig flink 
han. Noen tutet riktignok iblandt, 
når han tok snarveien over et 
fortaug eller fotgjengerfelt, over 
plena og sånn, men slikt tok Gharib 
med et stort tannløst glis. Han ble 
en sann mopedentusiast og sorgen 
var stor da mopeden en dag ble 
stjålet. Den ble imidlertid funnet 
igjen, dog med istykkersparket 
rattlås og en ”smule” skjev gaffel. 
Men ferden gikk da videre gate 
opp og gate ned med en liten 
kompensasjon på styret mot høyre 
hele tiden. Som regel kjørte han i 
ørkensandaler og uten strømper, 
også i iskaldt trøndersk regnvær. 
Altså i fottøy han var vant til der 
han kom ifra. Transport fra foreles-
ning til heimen på studentbyen og 
nødvendige turer rundt i byen gikk 
som en lek. Gharib ble flink han. 
Mopeden dekket hans transportbe-

hov akkurat som den hadde gjort 
det for oss innfødte på 50-60 tallet. 
Egentlig ” itj så godt å våtta”, men 
all den friske lufta på mopeden eller 
kanskje var det den helsebringende 
totaktsrøyken, må ha gjort hjernen 
hans godt. Han fikk sin doktorgrad! 
Han forsto også etter hvert at Euro-
pa var Europa og araberverden noe 
helt annet. Han kunne tilslutt også 
bli med ut på byen iblandt, glefse i 
seg store mengder pizza også (spis 
så mye du vil, virket forlokkende 
på en sulten lutfattig ulv!!), selv om 
vi ikke kunne garantere pizzaen 
heeelt fri for svinekjøtt. Det var 
unntak hvis man ikke visste om det, 
forklarte Gharib, gomlende med 
munnen full av pizza med svidde 
fleskeskiver på. Alkohol rørte han 
imidlertid ikke! Mat var dyrt i Norge 
og økonomien skral. Det vet jeg for 
jeg hjalp han med å skrive selvan-
givelsen, utrolig hvor lite man kan 
overleve på. 

Gharib sa ikke nei til et gratis måltid 
og likte sosial omgang. Han begyn-
te nok å trives iblandt oss forunder-
lige nordboere. Så sto heimturen 
for døra, utenlandsstudenter skal 
returnere heim igjen etter endte 
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studier. Gharib hadde ikke så lyst å 
dra heim, så han drøyet retretten 
og det ble litt bråttom den dagen 
det kom brev om at han måtte dra 
innen så og så mange dager. 

Gharib ville istedet ha sittet i feng-
sel i Norge han, der fikk de gratis 
videreutdannelse hadde han hørt. 
Det var en av Gharibs beste histo-
rier og han lo slik at han holdt på 
å falle av mopeden. Det var i hans 
ører ustyrtelig morsomt. Når jeg 
spurte om hvordan det var i Egypts 
fengsler, ble han straks alvorlig…
Hot and thight, var det korte svaret. 
Han skulle heller ikke stille seg uvil-
lig om noen nordmann ville adob-
tere han, gliste Gharib og blottla 
hullet i perleraden igjen. 

Alle norske ungdommer med 
bemidlede foreldre hadde vunnet i 
Lotto i hans øyne. Mopeden måtte 
imidlertid omsettes omgående og 
jeg ble satt på saken igjen. Selv-
sagt ringte jeg til min gode venn, 
innehaveren av Heimdal moped, 

scooter, skrot og ”service”. 
Mannen som kjøper og selger alt 
som går og har gått på to hjul. Dog 
har han en forkjærlighet for Tempo 
og mange gode historier fra sine 
kjøp- og salgs- turneer. Mange 
originaler har hatt moped opp 
igjennom årene, det kan han be-
krefte. Slik er en del av hans Tempo 
og moped hobby. Det måtte være 
redningen! Det tok tre kvarter så 
var ”handelsmannen” på parke-
ringsplassen. Gharib hadde nok 
visse forhåpninger om en lukrativ 
forretning, tross mine advarsler og 
bange anelser. 

Jawaen var også etter hvert godt 
brukt. Min ”durkdrevne” handelsfor-
bindelse fikk som vanlig ikke start 
på mopeden, tross iherdig tråkking 
på pedalene. Han tørket svetten av 
panna og ristet oppgitt på hodet 
og slo beina helt unna Gharib med 
spørsmålet…Hvor langt ned i pris 
kan du gå ? Jeg visket 1000 kroner 
i øret på Gharib og kremmeren slo 
til med en litt oppgitt mine og litt 
svak hoderisting. Hjelmen fulgte 

imidlertid ikke med, det fikk være 
grenser! Den fikk jeg som gave for 
utført opplæring, handelshjelp og 
service…og som et minne om en 
litt morsom og  hyggelig kar. Jeg 
bruker faktisk hjelmen enda iblandt 
med Gharibs egenhendige signatur 
med arabiske tegn på baksiden. 
Det siste jeg hørte fra Gharib var at 
foreldrene hadde funnet ei kone til 
han. Gharib virket overlykkelig og 
fikk to barn, ganske så kjapt. Han 
hadde for lengst gitt opp skrålende 
norske damer med moonshine 
ånde, og fant det tryggest å overla-
te dette til foreldrene. Vi hadde ofte 
diskutert dette her. Damer er jo en 
internasjonal felles hovedinteresse 
for alle menn, uansett kulturbak-
grunn, har jeg erfart. Dameinteres-
sen er en vedvarende interesse 
som starter blant gutter fra de er 
rundt 13 og varer til de er om lag 
85+, uansett bakgrunn og kultur, 
tror jeg.  Men hvordan kunne han 
overlate dette her til foreldrene? 

Hoverende med høyt hevet hode 
og selvbevist mine svarte han meg 
at det var vel bedre å finne seg ei i 
halvfylla på lokalet ja, en lørdags-
kveld i Norge, yes yes, slik vi pleide 
å gjøre det…Og HAN hadde sett 
den norske skilsmissestatistikken 
han, nemlig. Foreldrene hans kjente 
han forøvrig best av alle! De ville 
han bare det beste her i verden og 
de visste akkurat hva han trengte! 
Poeng til Gharib, både han og jeg 
visste det. Jeg ble svarskyldig. I 
dag kjører sikkert Gharib moped 
i Kairos bakgater…med tre unger 
og kjerringa på bagasjebrettet…
men mopedopplæringen fikk han 
i Norge, og han er en av de få Egy-
tere som har hørt om den norske 
mopeden Tempo, det ”kavere” æ 
på! Mopeden har vist seg seiglivet i 
vårt samfunn. Den lever fremdeles 
som et meningsfullt nødvendig 
fremkomstmiddel, som nyttekjøre-
tøy for stadig nye grupper. 

Ungdommer idag suser i mengder 
rundt på sine scootere, de er langt 
mere populære enn mopeden var 
dengang i 1954.


