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Gjenforeningen!
Av: Knut Nyhus

En marsdag 2016 tikket det inn 
en melding på Messenger fra en 
ukjent kar i Hol. Etter gjentatte 
forsøk på å få tak i meg uten å lyk-
kes, hadde han akkurat snakka med 
bror min på Geilo for å finne ut hvor 
jeg befinner meg i verden. Ettersom 
jeg på den tiden befant meg i Vest-
Afrika, nærmere bestemt i Liberias 
hovedstad Monrovia, skjønner jeg 
godt at han ikke fikk svar siden mitt 
norske sim-kort ikke var i bruk. Hen-
vendelsen på Messenger handlet 
om en gammel 1960 Tempo Swing 
moped som sto registret i mitt 
navn. En moped han nå hadde fått i 
sitt eie og ønsket å registrere denne 
i sitt navn.

Er dette mulig tenkte jeg! Tempoen 
kjøpte jeg som 16 åring i 1983 for 
kr. 500 av bestemor til en kamerat. 
Etter to sesonger i bruk til og fra 
sommerjobber i Ål ble den solgt 
videre til en annen kamerat med 
yngre brødre. Lappen på bil var nå 
i boks og det var ikke lenger behov 
for moped. 

I ettertid har jeg jo angret som 
en gal på at jeg kvittet meg med 
mopeden. Gjentatte ganger har jeg 
spurt etter Tempoen, men fikk til 
svar at den var nok kjørt sønder og 
sammen. Han som kjøpte mopeden 
av meg mente at de yngre brødre-
ne hans hadde benyttet mopeden 
til crosskjøring på gården hjemme, 
og at den sikkert var havnet på 
dynga for lenge siden.

Jeg var rask med å henvende meg 
høflig til denne holingen med 
spørsmål om muligheten til å kjøpe 
tilbake mopeden. Selv mente jeg 
selvfølgelig at jeg hadde gode kort 
på hånden siden den fortsatt sto i 

mitt navn og ingen 
salgsmelding ble le-
vert i 1984. Holingen 
var imøtekommende 
og skulle tenke på 
saken. Det var ikke 
utenkelig med et 
salg skjønte jeg. 

Ved neste henven-
delse hadde pipa 
fått en litt annen låt. 
Og hver gang jeg tok 
kontakt for eventuelt 
å stikke innom for 
og se på det gamle 
vidunderet, passet 
det skjelden. Han 
ville at mopeden 
skulle være i stand 
ved et eventuelt 
salg og hadde ikke 
hatt tid til å fikse alt 
som måtte til ennå. 
Bygge garasje skulle han plutselig 
også...Tålmodig som jeg vanligvis 
er, slo jeg meg til ro med at det ikke 
var noe hensikt å plage holingen 
unødvendig. Kona mi viste også 
svært liten interesse når Tempoen 
ble dratt fram som et tema for 
samtalen. Så nær, men dog så fjern 
likevel.

I august hadde jeg trommet 
sammen familie og gode venner til 
et lite 50-årslag på hytta på Golsfjel-
let. Stemningen var stigende tidlig 
på ettermiddagen da kona fikk det 
travelt med å ta ordet. Hun hadde 
tydeligvis litt dårlig samvittighet for 
ett eller annet! Før hun fikk fullført 
det hun hadde planlagt å si, hørte 
vi en moped nærme seg. Plutse-
lig ser alle den gamle Tempoen 
komme kjørende på vegen opp 
mot hytta med blårøyken hengen-

de bak. Kort tid etter svinger den 
elegant inn på plenen foran terras-
sen. Jeg står nok lenge med haka 
godt planta nede på brystet og en 
tåre i øyekroken.

Sannelig hadde ikke kona og denne 
vrange holingen planlagt alt dette 
bak min rygg. Alle brikkene ramla 
på plass. Nå sto min gamle stolthet 
foran meg og var endelig min igjen 
etter 32 år.  Fantastisk!

I dag står den fortsatt godt parkert 
inne på hytta. Den er prøvekjørt 
flere ganger i nærområdet og jeg 
er like kry hver gang jeg tar meg en 
kort tur. Nå er jeg medlem i Tempo-
klubben og koser meg med Tempo-
posten. Selv med 10 tommeltotter 
skal vel jeg også være i stand til å ta 
godt vare på min Tempo i fremti-
den.
 


