
Tempoposten nr 3-164

En CZ forteller 

Jeg er en liten motorsykkel som er 
født på Vestlandet. Mitt fulle navn er 
Tempo cz 150. Mine første barneår 
vet jeg ikke så mye om, men jeg ble 
solgt i Oslo 24.04. 1956. 

Her var jeg hos noen frem til 1963 
da kom det en mann fra Mauranger 
som ville eie meg. Mauranger er en 
plass som er rammet inn av Folge-
fonna med dårlige veiforbindelser. 
Han ville jeg skulle frakte han fra 
Oslo til Mauranger en tur på ca 50 
mil. Det var morsomt å være på 
langtur, ned over gamle Sørlandske 
(E18) rundt Sørlandet og oppo-
ver Rogaland, videre nordover til 
Hordaland. 

Jeg følte meg liksom hjemme her i 
vest og det ble mange flotte turer 
med Johann. 

Men så kom dagen Johann kjøpte 
en stor metalboks på 4 hjul, Volvo 
hette han som hosta ut noe svensk 
motorolje bak og slukte bensin rått 
uten å smake på det en gang. Nei, 
det skal lukte totaktsolje av et kjø-
retøy! Jeg innså etter hvert at jeg 
ble overflødig. Jeg ble stuet bort i 
en garasje. Johann kom riktignok 
innom og pratet litt med meg og 
tok meg med på noen fisketurer i 
fjellet, så livet var til å leve. Men al-
ler helst ville jeg jo være på veien. 
En dag kom en nabo forbi her jeg 

sto, jeg hørte han pratet litt med 
Johann om turer og veier, men da 
jeg hørte han nevnte CZ ble jeg 
nysgjerrig, det var jo meg de pratet 
om. Det gikk ikke så lang tid før jeg 
igjen fikk ny eier. 

Tekst: Tempo CZ med hjelp av Håvard Rudskjær Foto: Håvard Rudskjær
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Det var Johannes som hadde kjøpt 
meg. Nå tenkte jeg det skulle bli 
kjøring, over fjell og li bar det siden 
det var litt lite med veier her. Det 
ble noen fine små veier etter hvert 
i det bratte terrenget. Dette var bra 
saker tenkte jeg, mange gode turer 
hver dag. 

Plutselig dukket det opp en dame 
som het Odny, hun skulle også sitte 
på. Det ble litt tyngre å dra i noen 
bakker, men det gikk det og for jeg 
er jo tross alt en tung motorsykkel. 
Mange flotte turer ble det i løpet av 
de ti årene på oss tre sammen. 
Det var med lav tenning jeg mottok 
budskap om Johannes sin bort-
gang. Med ett følte jeg meg ensom 
og til overs. Det var Odny som 
fortalte det, hun sa også at hun 
ville ta vare på meg. Året var 1975 
og det var kommet to små gutter 
til verden, de var innom av og til 
men kjente ikke noe til meg, Odny 
viste heller ikke hvordan hun skulle 
bruke meg så her sto jeg lenge i 
et naust ved vannet. En dag på 80 
tallet kom guttane og sa at de ville 
prøve meg på jordet og det var 
moro det. Det var bare det at de tok 
bensin fra bilen og glemte totakts-
oljen, jeg fikk skikkelig vondt i hjer-
terota. Jeg orket ikke mere så de 
satte meg tilbake der de fant meg, 
her ble jeg stående i mange år. 
Det eneste mennesket jeg pratet 

med var en mann som hentet ved 
hos meg, for de hadde lempet 
masse ved rundt meg.   

En påske mange år etter, jeg tror 
det kunne være 2007 da var det fest 
på trevet over meg. Det var trivelig 
å høre glade mennesker, de sang 
og lo det var bra stemning. Odny 
var der også, og jeg får høre noen 
snakke om motorsykler. Det var en 
kar fra Østlandet 
jeg kjente igjen 
dialekten så jeg 
sto helt stille og 
lyttet, lykteørene 
ble helt stive. Jeg 
får høre Odny si at 
det står en gam-
mel motorsykkel 
under trevet etter 
mannen hen-
nes som skulle 
kastes!!! 

Og hun som 
skulle ta vare på 
meg, jeg ble så lei 
meg at det kom 
en liten bensin- 
skvett på gulvet 
enda så tørr jeg 
var. Festen var 
over, det stilnet 
av og jeg sovnet 
igjen. 

Dagen etter gikk døren opp lyset 
skinte inn og i døra sto denne karen 
med østlandsdialekten. Han mum-
let noe om dette var en fin sykkel 
som han ville ha. Jeg var ikke solgt, 
men gitt bort!! Håvard heter han 
som hadde fått meg, skulle jeg bli 
østlending igjen mon tro? 

Enda et år til var gått da jeg plut-
selig står på en tilhenger klar for 

I dette naustet sto jeg i over 30 år.
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Larvik nærmere bestemt Nevlung-
havn. Her kom jeg inn i en garasje 
sammen med mange japanere, og 
jeg som ikke kunne ett ord japansk, 
men innerst inne, helt bakerst sto 
det en Tempo Lett, en liten kar i 
svart som jeg kom godt overens 
med. Det var godt å være sammen 
med likesinnede. 

Tiden gikk og jeg fikk mye besøk, 
det var mange som skulle se på 
meg. Håvard var mye hos meg, han 
sa at vi en gang skulle på veien 
sammen. Men jeg skjønte fort at 
han hadde mye å gjøre, så dette 
kunne ta tid. 

Etter flere år står han her og sier at 
han har ordnet med en kar som skal 
fikse motoren min, endelig skjer 
det noe tenkte jeg. Og det som er 
bra, er at han liker meg som jeg er, 
patina kaller de det vist. Jeg blei 
helt overhalt med ny motor, vaiere, 
dekker, lager, og nye potter og sete, 
jo jeg følte meg ganske fresk og 
tiltrekkende der jeg sto.  Det kom 
en nabo som syntes jeg var så fin 

at jeg skulle få noen sidevesker av 
han, det var noen skikkelige gamle 
og flotte vesker som hadde stått på 
en tysker NSU. 

Etter mange år på utstilling og 
lager med japanere og italienere 
har jeg lært meg å kommunisere 
med mange merker. De er greie alle 
sammen innerst inne.  

Tiden var endelig kommet da Hå-
vard og jeg skulle 
på veien sammen. 
Det skulle bli en 
lang tur og jeg var 
sammen med en 
japaner, Suzuki 
heter han. Han 
som satt på med 
Suzukien var sønn 
til Håvard, han 
syntes også det er 
moro med sånne 
som meg.  

Vi dro fra Nevlung-
havn lørdag etter-
middag med kurs 

for Seljord. Jeg følte meg skikkelig 
pigg så japaneren blei litt bak noen 
ganger. Det var litt moro å vise for 
de hadde vært litt «eplekjekke» i 
garasjen. Jeg kunne endelig vise at 
de gamle er eldst! Det blei stopp i 
Seljord med overnatting og danse-
bandmusikk til langt på natt. Jeg og 
Suzukien sto ute, og det viste seg at 
vi hadde mye å prate om, en kose-
lig kar forresten.  

Jeg og 
Suzukien 
på Hau-
kelid, vi 
ble gode 
venner.

På Haukelidfjellet (gamle veien over tunellen)
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Sola rant over fjellene i Seljord og 
ut av teltet kom Håvard og Johan-
nes (han på Suzukien ). Det var 
moro å se på de to kose seg med 
egg og bacon over en gammel 
parafin primus, jeg måtte forklare 
litt om gass og parafin for Suzukien, 
han hadde jo aldri sett slike gamle 
primuser. De pakket sammen sake-
ne og lesset oss opp, så var vi klare 
for Haukelid. Ved Morgedal kom 
regnet, det hadde jeg ikke kjent på 
30 år, det var deilig med litt kjøling. 
Det bar over fjellet i en koselig fart, 
det var mye fint å se på, flott asfalt 
på veien og noen korte stopp her 
og der, jo dette er livet.  

Bakkene opp fra Røldal var i lengste 
laget, Håvard klarte ikke å velge 
hvilket gir og det ble mye veksling 
fra 1. til 2. gir. Hadde han slanket 

seg 5 kg og kuttet litt ned på all 
softisen hadde det gått med 2. gir 
hele bakken. Er mann på tur så har 
vi tid til dette, vi er jo tross alt på 
veien. Nede i bunn av fjellene kom 
det mye vann ned, Låtefoss var visst 
navnet her, det blei en liten pause 
på dette flotte stedet.  

Jeg pratet litt med Suzukien om 
de lange bakkene og han sa at han 
hadde 5 gir å velge i samt han var 
tenåring, så det var forklaringen på 
hans letthet i bakkene. Det er tyde-
lig noe som har skjedd mens jeg 
har stått bortglemt i et naust. 

 Vi nærmet oss Odda og her bar det 
rett inn i fjellet ett langt hull som 
gikk under Folgefonna, vips så var 
vi ut igjen på kjente veier. Dette 
var en kortere vei enn sørlandske. 
Rett borti veien møtte vi Odny, det 

var lenge siden jeg sett henne og 
det var koselig å møte henne igjen. 
Hun ville ha bilde av meg også, 
tenk det du. Det blei noen kose-
lige dager på kjente veier her borte 
mellom fjellene og jeg viste Suzu-
kien litt rundt, han hadde tross alt 
aldri vært på Vestlandet før. 

Det var klart for hjemreisen, det 
ble samme vei med mange stopp 
og møter med japaner, tyskere og 
noen amerikanere, alle hilste på 
meg, det var moro å være på veien 
igjen. Nå er jeg kommet hjem til 
Nevlunghavn og har det fint her 
med Håvard. Vi er med en gjeng i 
Sandefjord som heter Totaktsgjen-
gen hvor det er mange som meg. 
Altså god gammel årgang både på 
oss syklene og gubbene som kjører 
oss. Vi har mye å snakke om og har 
det fint her i Vestfold. 

Klar for hjemreise vest for Folgefonntunellen.


