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Min Tempo Villiers 1947
Tekst og foto: Steinar Ommunsen.

Den 28. mai i år var jeg på Tveita i 
Sveio hvor Villiers'en min hadde sin 
opprinnelse. Jeg møtte Knut Tveita, 
familie og naboer. Det var hans onkel 
Hans Tveita som kjøpte den ny i mars 
1947 og hadde den i ca. 10 år før 
Selmer Tveita, Knut's far kjøpte den 
av broren sin. 

Han hadde den registrert til 1963 
og stod videre i Selmer's garasje 
under et pledd til Leif Haukås kjøp-
te den rundt 1974. Leif hadde den 
og restaurerte den i begynnelsen 
av 90-tallet hvor han omregistrerte 
den 1993. Jeg kjøpte den av Leif i 
februar 2013.

Det som var helt fantastisk er at jeg 
møtte jenta, Berit Haukås som satt 
bak på motorsykkelen som er ei 
meget sprek og oppegående eldre 
dame. Hun ser ut til å være minst 
10 år yngre ut enn sin virkelige 
alder. 

Hun var sporty og sa hun kunne 
sitte bak på motorsykkelen igjen 
og ta bilde foran huset som for 67 
år siden om jeg ville det, som jeg 
selvfølgelig takket ja til! Huset var 
nesten helt identisk med slik det 
var den gang. Jeg hadde luftet øn-
ske om å ta nytt bilde på forhånd 
og hadde med klær som lignet 
Hans Tveita på bildet. 

Berit gikk og skiftet til et svart kjørt 
som hun hadde den gang og vi tok 
flere bilder, både foran huset og av 
familiene med motorsykkelen. Jeg 
ble servert mat, kake, jordbær og 
kaffe og vi hadde det bare kjempe 
kjekt! Været viste seg fra den beste 
side så alt var bare helt topp. Berit's 
avdøde mann er forresten broren til 
tredje eier, Leif's far.

De som husket motorsykkelen 
syntes det var utrolig kjekt å se den 
igjen og ellers syntes alle at det var 
stas å få sett den. De skrytte at de 
syntes den var flott og at den var 
kommet i de "rette hender", så det 
var kjekt å høre. 
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Knut gav meg forresten en litt 
rusten Mobilube C140 gearolje som 
Selmer hadde brukt til motorsykke-
len da han hadde den som jeg ble 
veldig glad for.

Da jeg mottok bildet med Hans og 
Berit fra Knut kunne jeg se det opp-
rinnelige kjennemerket som ikke 
var det samme. Dette gjorde at jeg 
begynte å søke informasjon og jeg 
fikk kopi av det originale registre-
ringskortet fra Statens Vegvesenets 
understells register. Jeg fikk også 
kopi av det første vognkortet via 
Statsarkivet. Dette gjorde at jeg 
kunne tenke meg å prøve å få kjen-
nemerket tilbake siden jeg hadde 
bilde som var blitt en del av histo-
rien av motorsykkelen.

Jeg tok kontakt med Trafikkstasjo-
nen i Stavanger med papirer og 

bilde for hånd hvor hun i skranken 
sa det var mulig å bytte kjenne-
merke en gang og at det ville være 
en fordel med godkjenning fra LMK 
(Landsforbundet for Motorhistoris-
ke Kjøretøyklubber). Jeg fikk også 
informasjon om navnet til han i 
Akershus som hadde kjennemerket 
på sin Chrysler 1957 som var impor-
tert til land på 90-tallet.

Jeg tok kontakt med personen og 
forklarte at kjennemerket hadde 
hvert det opprinnelige til motor-
sykkelen fra 1947 og sendte ham 
bildet. Jeg spurte hvor knyttet han 
var til dette kjennemerket og om 
han kunne tenke seg å levere det 
inn og bytte. Han var raus sa at 
det var han positiv til. Jeg sa at jeg 
kunne dekke alle hans utgifter som 
nye kjennemerker og søknader hos 
LMK. Vi søkte LMK om at han kunne 

bytte til et lignende kjennemerke 
med annen bokstav og et tall mer. 
Dette ville de anbefale for det da 
ble mer tidsriktig til 1957 og de 
ville også anbefale bytte for meg 
til det opprinnelige kjennemerket. 
Jeg kjøpte nye skilter for begge slik 
at han skulle ha de klar når bytte 
skulle foregå. Han henvendte seg 
til sin lokale trafikkstasjon i Akers-
hus og byttet kjennemerke uten 
problem. Dagen etter henvendte 
jeg meg til min lokale trafikkstasjon 
i Stavanger med dokumentasjoner, 
bilde og LMK's anbefaling men ble 
nektet bytte for de sa de ikke gikk 
an å bytte fra et veteran kjenne-
merke til et annet.

 Jeg ble selvfølgelig overrasket og 
skuffet da jeg var opplyst om at det 
skulle gå fint. De sa jeg kunne ta 
kontakt med Vegdirektoratet. 
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Jeg skrev søknad om bytte og 
forklarte situasjonen med all 
dokumentasjon men fikk avslag 
fordi kjennemerket R-357 ikke var 
tidsriktig da det var et kjennemerke 
fra Hardanger på 1920 tallet. 

Jeg anket vedtaket fordi at bil-
det og dokumentasjonen var et 
klart bevis på at kjennemerket 
var tidsriktig og at det var rom for 
dispensasjonsadgang i paragra-
fen og håpet på sunn fornuft her. 
Anken ble avslått med at hvis det 
opprinnelige kjøretøyet fra 1920 
tallet skulle "dukke opp igjen" så 

måtte kjennemerket være ledig. I 
understells registeret og Statsarki-
vet er dette kjennemerke knyttet 
opp mot motorsykkelen min og 
ingen eldre kjøretøyer. Siste håp nå 
er Samferdselsdirektoratet som er 
siste instans for anken.
Jeg synes dette er helt utrolig og 
kan egentlig ikke forstå hvorfor 
dette skal være vanskelig i det hele 
tatt. Jeg tviler sterkt på at det skal 
dukke opp et kjøretøy fra Har-
danger på 1920 tallet med doku-
mentasjon på at det var det første 
kjøretøyet til dette kjennemerket. 
Både motorsykkelen min, Chrysle-

ren og kanskje flere andre har hatt 
dette kjennemerket tidligere da 
det var vanlig at kjennemerket blir 
brukt på ny når det ble levert inn. 
Nå ligger kjennemerket ubrukt og 
låst i Vegvesenets database og jeg 
håper Samferdselsdirektoratet ser 
på saken med nye og fornuftige og 
historiske øyner på saken.

Det eneste positive er at jeg hadde 
kjennemerket likt som på det 
gamle bilde og kunne montere det 
på motorsykkelen før fotograferin-
gen selv om saken har kostet en del 
nedturer, tid og penger.

Familien med Villiersen

Knut og Teodor

Brit og meg

Her ser vi Knut og Tove. Det er Knut som invi-
terte meg og det var han jeg snakket med første 
gang. Ellers er det Teodor som står sammen 
med Knut bak Villiersen, de er brødre. På fami-
liebilde er familemedlemmer av både Knut og 
Berit. Det var Hans, onkelen til Knut som kjøpte 
den ny og etter dette Knuts far Selmer.


