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I medvind pa fire hjul
Farger, sigefart og livsglede er stikkordene til dette radarparet
fra Sogn og Fjordane.
TEKST OG FOTO: IRENE R. MJELDE
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FRITT: Det fins bare en regel her i «skoeska»: Ikke slipp ut katten. – Men nå har jeg ikke katt lenger, opplyser Lill.
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– Uten drømmer er en fattig.
Det er ikke så farlig om det
blir noe av dem eller ikke.
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Lill Olsen

+

O
MIX: – Framparten til Janis
er en Charleston fra Kinsarvik,
midtdelen en Dolly fra Utne, og
bakre del er en Spesial, som
jeg ikke vet hvor kommer fra.
WE'VE GOT NO PLAN(ET) B:
Nå har hun også startet et
postprosjekt der mennesker
fra hele verden kan få uttrykt
sin kjærlighet til moder jord:
Mother earth peace project.
På tre måneder har hun hatt
7000 treff på hjemmesiden,
og mottatt 250 postkort. –
Det er så mange gode tanker
der ute. Drømmen er å lage en
utstilling av alle disse.
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fØrde
I FØRDE, med den passende adressen Lyst-

haugen finner vi to som våger å stikke seg ut
fra mengden. 1985-modellen «Janis», og en
livsglad nordlending fra Vesterålen.
– Vi traff hverandre i Odda for fem år siden, forteller Lill Olsen, og sender sin fargesprakende 2CV et kjærlig blikk.
– Hun sto der og var like sliten som jeg
var på den tiden.
Lill hadde vært syk og sengeliggende et
halvt år, og da Janis kom inn i livet hennes var
hun så vidt begynt å komme i bevegelse igjen.
– Jeg identifiserte meg med den gamle
bilen. En svak tosylinders motor med bare
27 hestekrefter. Vanvittig dårlig teknisk
stand. Et håpløst prosjekt, men fra første
håndstryk over panseret var det kjærlighet
fra begge sider.
Selgeren opplyste om at det fulgte med
noen reservedeler, men sa ikke hvor mye.
– Det var to billass. Nå står blant annet
to motorer, 16 dører og 8–9 panser i garasjen til kompisen min Sigmund som jeg
har utnevnt til delelagersjef med ansvar for
duppedingser og utstyr. En annen god venn
av meg, han Kjell, er Janis sin gudfar. Det
var han som fant henne. Og Janis’ fadder,
Frank lånte meg pengene. «Den bilen skal
du ha», sa han. «Og bruk så mange år som
du vil på å betale tilbake. Jeg kommer ikke
for å knuse kneskålene dine».

LILL SKRATTER. Den frodige nordlendingen

formelig stråler når hun snakker om sine
uvurderlige kamerater.
– Vi hadde bildåp med maleseanse og stor
festivitas hos gudmor Siri som stilte opp
med åpent hus. Det regna trollkjerringer så
Janis fikk presenning over seg mens Heidi
og Anita malte. Vi måtte føne malingen tørr
før jeg kunne kjøre hjem. Jeg har noen helt
unike, fantastiske venner, fastslår hun.
Navnet ble Janis Gammelbil. Etter sangeren Janis Joplin.
Nordlendingen har vært bosatt i Førde i
20 år. Her stiftet hun familie og slo rot.
– Det er dette som er hjemme for meg
nå. Men jeg har alltid vært glad i å se, og
oppleve nye steder. Og gjerne der hvor hippier samler seg. Men jeg er stolt av å kunne
si at tross alle de rare stedene jeg har vært,
så har jeg aldri røykt så mye som en eneste
liten joint.
Opp gjennom livet har femtiåringen besøkt 32 land.
– Jeg er glad i det internasjonale, men etter at jeg ble syk måtte verden komme til
meg i stedet. Derfor meldte jeg meg inn i
et reisenettverk kalt Couchsurfing. En tilbyr
overnatting til backpackere fra hele verden.
På egne premisser selvfølgelig.
Mange ønsker å låne en flik av Lills verden. Hun har hatt regissøren av Baywatch
sovende på sofaen, og et millionærektepar

fra St. Petersburg ble boende en uke. Etterpå spanderte de ferietur på henne. Det er
ikke hvilket som helst soverom gjestene får.
Taket er malt nattehimmelblått med gule
stjerner, og på langveggen over senga skinner en fargesterk regnbue. Midt på veggen
er budskapet «Make love, not war» skrevet
med store bokstaver.
– Det er min kjære søster og jeg som har
dekorert rommet. Heldigvis leier jeg hos
en fantastisk huseier som gir meg lov til å
utfolde meg. «Kjøp en boks hvitmaling til
meg når du flytter» var det eneste han sa,
smiler Lill.
DET MEST DYREBARE hun eier er foto-

albumene sine. Det som har vært hobbyen
hennes hele livet fyller nå en hel reol, og er
sirlig merket med årstall og innhold.
– Hele livet mitt ligger mellom de permene. Hukommelsen er fortsatt dårlig men
om jeg ikke husker kan jeg slå opp der og
hjelpe minnene frem.
Også på dører og vegger dominerer bildene. Av Lill på sine mange turer rundt i
verden, og av henne sammen med sine
mange venner. Gjerne uten klær. Også på
det noe spesielle brudebildet der en diger
brudebukett er det eneste som dekker det
smilende parets edlere deler, der de står på
en strand i solnedgangen. En bekreftelse på
at hun er naturist blir overflødig.

– Han sa at han ikke ville gifte seg med
mindre det ble i «bare ræva», så jeg googlet
og fant to steder i verden der det gikk an å
gifte seg i nettoen, smiler Lill.
– A4 har jeg aldri vært, heldigvis, ler den
hippieinspirerte nordlendingen.
For to år siden ble hun enke. Hun mistet
mannen sin til alkoholen.
– Vi hadde veldig mange gode år. Det var
bare de siste fem som var vanskelige.
Nå har Lill funnet kjærligheten på nytt.
– I mine øyne er det to ting som må være
til stede for å gjøre en mann til en mann.
«Dæm ska snork, og dem ska røyk», fastslår
Lill på sin klingene nordnorske dialekt.
– Og så er det jo en stor fordel om dem
kan skru også, for Janis sin del. Det var
slik vi fant John Andreas. Vi la en kontaktannonse på nett, med en 2CV-quiz. Han
svarte feil på alle spørsmålene og jeg tok
kontakt fordi jeg syns synd på ham. Det ble
full klaff. Nå er han glad i både meg og bilen.
AT DET FINNES MINUS ved Janis vil ikke Lill
gå med på, men hun vedgår at bilen har sine
særegenheter.
– Janis er veldig lett. Om en kjører langt
og det blåser mye dovner armene bort fordi
det er så slitsomt å holde henne på veien. En
gang da vi kjørte over en bro i storm blåste
panseret opp og vi ble slengt over i motsatt
kjørebane. Til alt hell kom det ingen imot oss.
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Regnvær er heller ikke egnet for kjøreturer med 2CV-er. Vi blir enige om å kalle
Janis for en godværsbil.
– Men nå har John Andreas klart å få
henne fullstendig tett. Andre 2CV-eiere
tror meg ikke når jeg sier det.
Et medlemskap i Bilbergingshjelpen er en
nyttig investering for bileiere som Lill. Men
hun har foreløpig bare hatt bruk for dem to
ganger.
– 2CV-miljøet er som en stor familie og
kaller seg akkurat det, «2CV-familien». De
har en bok der alle medlemmer står registrert, og om bilen kollapser så er hjelpen aldri langt borte. Da vi havarerte i Trondhjem
på veg nordover kom det en langhåret reddende engel med en ny koil under armen.
Jeg hadde to av dem hjemme i Førde men
hva hjalp det. «Vil du ha nye sommerdekk
også?», spurte han og vips så hadde han
skiftet ut de slitte dekkene. Og det uten at
det kostet meg en krone.
Etter at John Andreas har skrudd og fikset
er det sjelden at Janis havarerer. Det ble fort
et savn, så nå simulerer de motorstopp i stedet. Og det mangler ikke på folk som stopper.
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– Hun er en kontaktskaper uansett hvor
vi kommer. Dette er ikke en bil å kjøre rundt
i om en har en dårlig dag og trenger en
stund for seg selv, konstaterer Lill.
Når Lill, John Andreas og Janis er på ferietur reiser de kortest mulig på lengst mulig
tid. Filosofien er at en får sett mye mer av
det vakre landet vårt når en kjører i kriker
og kroker på alle de gamle småveiene. To
ganger har bilen vært helt til Nord-Norge.
— Æ mått jo hjem te Vesterålen å vis ho.
På disse turene har Lill på seg sitt helt
spesielle antrekk.
– JANIS HAR EGEN HJEMMESIDE og da jeg
spurte om det var noen som kunne skaffe
meg en varm kjørejakke kom denne fantastiske jakken fra en strikkeglad dame, forteller Lill og finner frem en strikkejakke helt i
hennes ånd.
I glade farger og med både hjerter, flowerpower og peace-tegn.
– Denne har til og med vært lånt til catwalken i NRK-programmet Nasjonal strikkekveld.
En slik fargerik dame trenger en særegen
bil. På solskinnsdager som denne kan hun

rulle taket bakover for en luftig kjøretur. En
blomsterkasse er festet på bakluken, lyktene
er blitt øyne, og i alle regnbuens farger er
blant annet Lills slagord skrevet: High on
life, low on cash.
– Det beste i livet er gratis, mener Lill.
– Verden trenger biler som Janis. Folk
blir glad av å se henne, og stresser ned. Jeg
har hatt henne opp i 110 kilometer i timen
på motorveien i Danmark. Men hun trives
best i marsjfart i 75 kilometer i timen. I
oppoverbakker er vi gjerne nede i 20. Jeg er
flink til å slippe forbi, men ofte blir de gjerne frivillig liggende der bak et godt stykke,
og når de omsider kjører forbi så er det med
tommelen opp.
En prøvetur i Førde sentrum understreker det Lill har sagt. Mennesker smiler og
vinker og en blir glad til sinns til tross for at
en gynger seg sjøsyk i de myke fjæringene i
setet. Vi takker for oss og ser etter den vesle
bilen som er godt synlig i trafikkbildet der
den nesten forsvinner mellom en BMW og
en Volvo. En fargesprakende arm vinker opp
gjennom det åpne taket.

