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Dette skal handle om en ung gutts
første møte med en Comet på midten
av 1960-tallet i Oslo.
Alf Engh «Affern» er oppvokst som
drabantbyungdom på Oppsal i Oslo.
Ungdommen hadde den gang som
nå sine faste treffsteder, og for Oppsals håpefulle på 60-tallet så var det
kiosken i Vetlandsveien. Der møttes
fartsglad ungdom på sine mopeder
og motorsykler. Man skulle tro at
som i resten av landet var Tempo
fortsatt dominerende og japanerne
hadde ikke helt tatt av som MC
nummer en her hjemme. Likevel
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var en Comet ikke spesielt vanlig
blant Oslos håpefulle.
Faren til Affern jobbet i politiet og
var sjef for trafikk- og ulykkeskommandoen (TUK). Hvert år hadde
TUK auksjoner hvor bortkomne
kjøretøyer ble solgt. I 1965 var
Affern konfirmant, da fikk han
kjøpt fra en slik auksjon en
1963-modell Comet for 800 kroner
– den gang gikk alle konfirmasjonspengene med til det, kan Affern fortelle. Det var imidlertid et problem
før Cometen kunne tas i bruk ved
siden av at han ennå ikke var 16

år. Ettersom faren var i politiet så
kunne jo ikke sønnen kjøre rundt
på en Comet uten sertifikat!
- Jeg husker jeg trillet sykkelen i
kjellergangen, fram og tilbake i
flere kilometer tilsammen. Året etter da jeg ble 16 år fikk faderen satt
på en Corvette-sylinder slik at den
skulle bli lovlig å kjøre for meg.
Jeg fikk aller nådigst beholde langsalen og fothvilerne bak.
Unge Affern fikk altså «trimmet»
ned Cometen sin til moped! Litt
motsatt av hva som gjaldt da jeg
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selv var ung og lovende ti år senere.
Det var derimot et par utfordringer
som unge Affern måtte finne en
løsning på for at de andre gutta
ikke skulle skjønne at han bare
kjørte moped.
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Corvetten har som kjent en annen
luftfilterordning enn Cometen, som
er kjent for sitt luftfilter på siden og
som stakk opp gjennom venstre
banandeksel.

Affern viste allerede da talent som
kommende rekvisittmaker. Han fant
en gammel ATA-boks (kjent skurepulver på 60- og 70-tallet), skar den
til, lakkerte den grå og monterte
den i åpningen.
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sentrum hvor Affern
gikk i lære.
Det var også mange
«raggare» i Oslo
på 60-tallet. De
hadde satt lys inne
i skjermene på de
svære amerikanerne
sine for at de skulle
skinne ned på hjulene i mørket. Dette
ville Affern også ha
på Cometen sin.
Dermed kunne ingen se forskjell fra
en original en, for det var som sagt
ikke spesielt mange av Cometen.
Det stoppet imidlertid ikke der med
Afferns spesielle utforskertrang og
eksperimentering.
En lokal søppelkjører hadde
fått anskaffet seg
en Honda CB92
Benley Super
Sport. Alle de
unge møtte fram
på kiosken da
Hondaen ankom
Oppsal. Det var
en flott firetakter
fra Japan med
blant annet to
eksospotter. To
potter måtte Affern også ha på
sin Comet. Hans
beste kompis, for
øvrig en av hans beste venner gjennom livet, Tormod Lie viste seg å ha
store talenter med sveising av metall. En ekstrapotte med svanehals
ble kjøpt inn, og så skar 16-åringen
«Toten» hull i den ene svanehalsen
og sveiset på den andre. Nytt pottefeste ble også laget.
- Det var to motorsykler med to
eksospotter på Oppsal den gangen.
Søppelkjørerens Honda Benley
og min Comet. Det var ikke noe
tull, for det kom røyk ut av begge
eksospottene!
Cometen ble brukt flittig gjennom de to årene fra Oppsal til Oslo
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Han monterte slike
markeringslys under skjermene, at
lysspolen til en Comet ikke har all
verdens kapasitet gjorde ingenting.
Lys under skjermen skulle man ha.
Det holdt bare i en kjøretur for i den
første dumpen så ble lyset knust!

Han kjøpte en 1965-modell topasfarget Corvette, men brukte bare
rammen og bakskjermen til Cometprosjektet. Affern ville ha en Comet
med svinggaffel foran som det var
på den han hadde i ungdommen.
En langsal fikk han også tak på,
og Affern er en type som går 100
prosent profesjonelt inn for ting,
og som gammel rekvisittmaker og
lakkerer er han utrolig nøye med
detaljene. Blant annet ble kjederen
fra en gammel sal tatt av og brukt
på nytt, skinnet ble plukket ut hos
salmakeren etter å ha studert mønsteret på det gamle.
Skvettlappen er også et lite kapitel
for seg selv. Han fikk tak på en gammel skvettlapp med den flotte N’n
i plast. Men for få den gamle N’n
på en ny skvettlapp ga dette en
liten utfordring.
N’n skulle jo være
naglet til skvettlappen med noen
plastnagler og
de hadde et slags
rutemønster på
baksiden.
Hva gjør man så
for å få det likt – jo
man varmer opp
en firetommers
spiker slik at mønstret skal bli helt
riktig.

Den gamle Cometen forsvant dessverre etter å ha blitt stjålet og trolig
slaktet mot slutten av 1968. Faren
fant kun igjen motoren, den var lett
å kjenne igjen for Affern hadde lakkert skruehodene røde.
Omkring 32 år senere da Affern
fylte 50 år kom interessen for
Tempo tilbake igjen, som hos så
mange av oss.
Helst ville han ha tilbake Cometen
fra ungdommen, men den var jo
søkk vekk. Hva gjør du nå du ikke
får tak i den originale – jo da bygger du en selv.
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Tempo Luxus 1938 modell

Han fikk også tak på en skikkelig
Comet-motor, LKH. Dette prosjektet ble satt i gang lenge før de nye
repro-luftfilterboksene var på markedet. Derfor måtte han støpe et
luftfilter selv i glassfiber. Nøysommelig og dyrt sier du, men det blir
jo et utrolig flott resultat da.
I dag er det kun en ting som egentlig er feil. Kantlisten rundt luftfilteret er i feil farge. Det skal være en
hvit plastlist og den lover Affern at
snart skal være på plass. Uansett så
framstår denne Cometen som en av
de flotteste i Norge i dag.
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Sikkert mange som vil være uenige,
men jeg vil nok påstå kanskje også
den best restaurerte, selv om den
ikke er helt «original». Selv har jeg
en Comet som jeg har forsøkt å få
så original som mulig, men sluttresultatet er ikke i nærheten av den
som Affern har fått til. Han har ikke
bare en motorsykkel på stallen. Han
har også en Tempo Luxus 1938-modell som faren han hadde hatt en
gang. Et par flotte 60-talls Hondaer
som CB92 Benley Super Sport 1963
og en CA95 Benley fra 1966.

og motorsykler i nesten 30 år.
Nå har han gått over i pensjonistenes rekker slik at datteren har
tatt over lakkeringsjobbene som
stort sett er tøffe Harleyer og annet
gromt! Det gromeste Affern har
i garasjen er likevel den spesielle
Cometen.

Affern jobbet også, ved siden av
yrket som rekvisittmaker på Det
norske teatret, som lakker av biler
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