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Logg – Grethe Sangolt, 7. juni 2017
https://vimeo.com/246589995
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21 år. Dermed myndig
Arbeidet i familiens bedrift, Fossmark Leker
Søsken
Hadde sett scootere i byen, fine farger
Ville ut og se store og flotte bygninger med mere
Spleise på en scooter
Hadde bilsertifikat, Gunvor fikk kjøretillatelse for scooter
Annonse i avisen, scooter 125 cc ønsket
Ingen teknisk kunnskap. Visste bare at plugger måtte renses
Nyrebelte viktig. Ikke krav om hjelm
Problem: hadde lovet å dra på påsketur med venninner
Mange detaljer å planlegge. Mye utstyr. Valuta
Mor bekymret, men nektet dem ikke å reise, var greie jenter
Bare nyrebelte, ingen snakket om hjelm
FN-sambandet kontor i Bergen, bestyrer Rolf Schoder.
Internasjonale arbeidsleirer for ungdom
Valgte steinarbeid i Italia nær Torino,
og drueplukking i Champagnedistriktet, Frankrike
Kompis på Kvamskogen ga mye god niste med
Regn og glatt. Ferge Kvandal-Kinsarvik
Opp Måbødalen. Gunvor haiket med engelskmann. Grethe kjørte tungt lastet scooter
På do bak buskene
Krøderen. Ungdomsherberge. Sveiser ønsket Gunvor til budeie.
Innom tante i Oslo. Gratismat og formaninger
Nidar suppeblokker - primus med - selvkokte måltider kalt «herremåltider»
Til Sverige. Venstrekjøring ok
Liseberg. Takket nei til «mann med tykk lommebok»
Ferge til Helsingør. Flørt med norske gutter
Danmark. Lang kjøretur i regnvær. Ikke telt med, skulle overnatte på herberger.
Tyskland. Svære kirker og borger. Konserter, Bach, en organist het Waldemar Kørner.
Potetåker, tok noen poteter, kokte på primus
Lengsel etter å se steder som Venezia og Roma, Peterskirken
Nektet adgang Peterskirken uten korrekt antrekk
Kjørte i festlige piratbukser, kjøpt i Bergen
Fikk «låne,» skjørt i Assisi, ikke gratis, måtte putte penger på bøsse etterpå
Peterskirken gigantisk
Måtte på do, reddet av dame i butikk.
Hadde gått på italienskkurs i Bergen
Ung mann viste vei til herberge i Roma
Friluftforestilling «Aida» om kvelden. Fantastisk. Gigantisk arena
Venezia «aulte» av unge menn. Gøy å flørte, men «det var vi som bestemte»
Salzburg. Marionetteater. Dukker i full størrelse. To Mozartoperetter
Handlet grønnsaker hos kvinne som hadde mistet sin sønn under krigen i Norge,
datteren hadde funnet brorens grav
Opp Brennerpasset til topps
Varierte opplevelser med norsk dame, «Lita» fra Narvik, i Innsbruck
Fjellpassene – en haiket, en kjørte scooteren Gratis hjelp på bensinstasjon
Vi var sultne hele tiden
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Skulle til Torino. Problemer med kløtsjen
Leirkontoret i Torino, traff Tineke, nyutdannet prest fra Nederland og fransk jente
Fulgte leirbussen på scooteren, ganske langt til fjellbygden Prali. Tullio Vinay leder.
Overrasket over at dette var et protestantisk prosjekt i katolske Italia. Godt tatt imot
Steder med allsang var noe som gikk igjen på denne turen
Første møte med peanøttsmør
Avtalte å møte Tineke i Nederland
Avreise til Frankrike. En i leiren sjekket motoren, girkasse tom for olje. Gratis hjelp.
Hadde gitt scooteren navnet «Piccolina»
Regn og mørke. Scooter gled i stor sving. Begges føtter kom under sykkelen,
begge skadet, fikk hjelp fra franske i passerende bil
Gunvors arm måtte sys på helsestasjon drevet av nonner
Kom til druegård. Grønne druer. Veldig tungt arbeid. Sov på stor sal med jernsenger.
Frokost sjokoladebit og tørt brød. Kjørt i lastebil til markene.
I Italia hadde kjørt stein i trillebår. Leder en ener på sitt felt, dypt kristen mann.
Der delt rom med Tineke og den franske som var «litt spesiell»
Druegård, billig arbeidskraft. Husker ikke om de fikk lommepenger
Hver sin flaske champagne til avskjed.
Til Nederland. Traff Tineke og familie. Sang masse. Ønsket fisk til middag
Blitt oktober, mørkt og glatt. Forslag om båt hjem fra Rotterdam.
Avtalte fjelltur i Norge med Tineke neste år
Kjempematpakke fra Tinekes mor. BDS båt direkte Rotterdam-Bergen «Delfinus»?
Nok penger til billetter, men ikke til mat. Ble invitert opp i byssen for å spise
Klemte hverandre da de så scooteren ble heist i land i Bergen.
Møtt med Tineke og Agape-leiren hadde gjort store inntrykk
Turen satt varige spor
Oppsummering, samt beskrivelse av de ulike herbergetypene
Alle glade da de var tilbake. Lite negativ innstilling til at de skulle foreta turen
«Dagen» var den eneste avisen som hadde «fanget opp» turen
Slutt
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