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Hva får ei dame på nesten 50, til å ta 
motorsykkellappen..?
Tekst og foto: Trine Maygreth Monsen

Hva får ei på nesten 50 år, til å ta 
motorsykkel lappen..? Ikke kjørt 
moped siden tenårene, ikke vært 
i nærheten av å kjøre motorsykkel 
annet enn å sitte bak på gubben 
Odd sin Kawazaki SR 650 da vi traff 
hverandre i 1983. Jo, Tempo.

Som den guttejenta jeg er, har jeg 
alltid hatt lyst til å ta sertifikatet på 
motorsykkel men det ble med tan-
ken. Tid og penger strakk ikke til, 3 
barn og nytt hus krevde sitt ..  Etter 
at barna flyttet ut, følte jeg vel at 
alderen hadde innhentet meg. Når 
en er i 20-30 årene hopper vi i ting 
uten å tenke, når vi nærmer oss 50.. 
tenker vi kanskje litt for mye. 

Det var et Jonastreff på Bakkaåno 
camping i Sokndal som måtte til før 
tanken på sertifikatet kom tilbake. 
Jeg skulle skrive litt for lokalavisen 
og tok turen opp sammen med 
mannen min Odd. Skulle ikke være 
så lenge, bare få noen gode blink- 
skudd og intervjue noen av delta-
kerene. Det endte opp med at både 
jeg og gubben ble Tempo-frelste.

Rune Engelsvoll lånte meg sin flo-
wer power moped, liten lett og helt 
perfekt for ein nybegynner. Han 
forklarte pekte og viste, så tok jeg 
avsted.. på et og samme gir. 

Mye har skjedd siden Jonastref-
fet, jeg er nå den lykkelige eier av 
motorsykkelsertifikatet. Takket 

være Tempotreffet, Rune og Terje 
sin Tempo. Terje Flåt hadde hørt at 
jeg skulle ta mc lappen og at jeg 
trengte en sykkel å øvelsekjøre på. 
Som en reddende engel kom han 
med sin Tempo Standard 1953 mo-
dell som jeg skulle få låne. 

Terje kommer opprinnelig fra 
Sokndal eller "haua" som vi inn-
fødte kaller bygda, han er hjemom 
en gang i blant og da hender det 
at vi treffes på Coop butikken. Han 
sa han hadde en gammel Tempo 
stående hos sin mor, den kunne jeg 
få låne om jeg ville.. det tilbudet 
takket jeg selvfølgelig ja til. Den var 
ikke av dei vakreste ( beklager Terje 
) men den gjorde susen. 

Rusing av sykler er nok en mannegreie, den lånte Tempoen var nok godt vant med å bli ruset av Terje. Da jeg lånte den 
ville den ikke svive skikkelig på tomgang, så Trine lærte seg kunsten å ruse.
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Hadde den vært vakker, hadde jeg 
kanskje ikke turd å låne den. Det 
viktigste var at den virket og det 
gjorde den. Jeg lovet å passe godt 
på den så den fikk plass i garasjen 
sammen med Odd sin Tempo og 
vår lyseblå boble 68 modell når den 
ikke var ute i tjeneste med meg på 
veiene.

Alt må læres, og Odd er en god læ-
rer. Han er en godværs kjører, kjører 
kun når solen skinner. Tanken på at 
veteranene skal bli våte og ruste, 
gjør at dei blir stående i garasjen til 
kysten er klar og kan trilles ut i sola 
igjen. Skulle jeg kjøre så var det å 
peile inn godværsdagene, mase på 
gubben og få ut syklene. Odd på 
sin Tempo Standard 1957 modell 
og jeg på Terje sin 1953 modell. 
Odd først jeg bak noe som førte 
til at jeg sleit med totakts eksosen 
hans i neseborene resten av dagen. 
Utrolig hvor godt den lukta satte 
seg fast, alt stinket selv etter å ha 
blitt luftet og skrubbet. 

Det ble mange turer, vi var i Eger-
sund, rundt Hetlands heia og til 
Åna-Sira. Sist nevnte var nervepir-
rende, der fikk jeg virkelig kjørt 
meg. Her er svingene og bakkene 
mange, bratte og krappe. Å ta 
en perfekt sving var ikke så lett i 
begynnelsen, det så lett ut men 
den ble alltid større enn jeg hadde 
beregnet. Tungen gikk på kryss og 
tvers mens jeg siktet, svettet og 
til tider bannet.. og jeg som hater 
banning. Å få opp farten viste seg 
også å være vanskeligere enn jeg 
hadde trodd, fytti katta jeg synes 
60 km/t var forrykende fort. Og jeg 
skulle opp i 80? bare tanken fikk 
meg nesten til gjør i buksene. I bil 
er 80 km/t fin flyt, på Tempo døds-
fort. Det var som å bryte lydmuren, 
hjertet banket så hardt og høylytt. 
Det var som om hjertet i panikk 
hadde forflyttet seg fra brystkassen 
til hodet for så å grafse seg ut av 
hjelmen. Vi kjørte uten kominika-
sjons samband, det er vi pålagt å ha 
men siden jeg hadde dårlig erfaring 
med dem.. droppet vi det. 

Odd og meg bestemte heller 
turløypa på forhånd, hvordan 
vi skulle kjøre og hvor vi skulle 
stoppe... trengte vi et ekstra stopp 
så ordnet vi det greit.. Når en har 
vært sammen i 32 år, kjenner vi 
hverandre godt nok til at ord ikke 
alltid trengs. Vi vet hva den andre 
tenker og hvordan vi vil ha det. Det 
jeg husker best er alle de gangene 
Odd spurte: går det bra? Går det for 
fort for deg? Jeg turde neimen ikke 
si det gikk for fort, aldri i verden om 
han skulle få høre at 60 km/t var 
mer enn passelig for meg. Skulle 
jeg få motorsykkelsertifikatet måtte 
jeg opp i både 80 og 90, og det 
på en langt større sykkel enn en 
stakkars Tempo, så her gjaldt det 
å spille tøff. Det var lettere å bort-
forklare sneglefarten min med at 
jeg nøyt naturen langs ruta, at jeg 
plundret litt med å få til giringen og 
at jeg måtte vende meg til sykkelen 
først.. 

En tur til Nesvåg i Sokndal, den lånte kjøredressen i skinn ble vel varm i sommer sola.. For hver gang vi stoppet, kokte jeg 
på innsiden. Det var en fin måte og bli kvitt noen kilo på uten å jobbe for hardt for det.
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Farten økte med selvtillitten, det 
samme gjorde kjøreegenskapene. 
Tempoen var liten og lett, setet var 
stort og behagelig. Vi var bedt med 
på Geir Sandnes sin Ryfylke-tur i 
fjor. På de 3 dagene turen varte 
lærte jeg mye om Tempogutta, og 
mye om meg selv. 

Alder er bare et tall på papir, kjønn 
spiller heller ingen rolle. Livet er det 
du gjør det til, vil jeg noe sterkt nok 
så følger jeg magefølesen og gir 
det jeg har. Ingen ting er umulig, 
det " umulige " tar bare litt lengre 
tid. Mens jeg holdt på med serti-
fikatet var det mange ganger jeg 
tvilte på meg selv, å ta motorsyk-
kel - sertifikatet i en alder av nesten 
50 er omfattende. Jeg måtte lære å 
kjøre på to hjul og jeg måtte lære å 
kjøre fort. Jeg måtte lese meg opp 
og jeg kjøpte teori-oppgaver på 
nettet for å bestå teori-prøven. Jeg 
måtte ha forbikjøring, banekjøring, 
langkjøring, kjeglekjøring og kryp-
kjøring i kjegler. To ganger veltet 
jeg med motorsykkelen mens jeg 
strevde med å få til krypkjøringen i 
kjeglene, jeg skadet meg ikke men 

selvtilliten fikk seg en stygg knekk. 
Da tenkte jeg: hva pokker er det du 
holder på med Trine Maygreth..? 
Svaret kom da jeg kom meg opp på 
Temposetet eller Yamahasetet på 
motorsykkelen jeg senere kjøpte 
for at øvelse kjøringen skulle bli 
mer lik sykkelen til kjørelæreren, så 
visste jeg hvorfor jeg aldri ga opp, 
den frihetsfølelsen en får når en 
suser avsted på to hjul er bare helt 
fantastisk. 
Det var verdt 
alle kronene 
det kostet og 
alt av blod, 
svette og 
tårer som 
fulgte med. 

Tempoen til 
Terje ble til 
slutt hentet, 
det var litt 
vemodig men den var jo bare her 
på lånt tid. Nå var det noen andre 
som skulle få gleden av å ha den. 
Vi kommer nok til å skaffe oss en 
Tempo til når vi får litt bedre plass 
i garasjen, det er noe eget med å 

eie og kjøre en sånn sykkel. Det må 
nevnes at Tempomiljøet er noe helt 
for seg selv, det var ikke bare på 
grunn av mopedene og motorsy-
klene jeg tok lappen. Det var vel så 
mye på grunn av alle de fantastiske 
medlemmene som gjør treff- og 
kjøreturer til en uforglemmelig 
opplevelse og berikelse selv for ei 
jente.

Her ser dere en ved fordelene av å være på tur med Tempogutta, får en av medlemmene problemer med sykkelen… 
ja da hjelper alle hverandre. I dette tilfelle var det jeg som hadde problemer, og med ett var jeg var omringet av flinke 
mekanikere som brettet opp ermene og gikk løs på problemet. Fantastisk.

En av de første turene på to hjul gikk 
til Åna-Sira, veien er som skapt for 
Tempoer.. den er også en "mann-
domsprøve" for nybegynnere. Det ble 
en velfortjent is og pust i bakken før 
vi satte kursen, samme vei tilbake til 
Sokndal.


