Biltekniske konsulenter i Bergen

Fra 1935 til 2005

Noen historier

Fritz Haugan (Vesta) var en hyggelig og
jovial type med raske replikker.
Han hadde sin bakgrunn i bransjen fra
Algaard.
Om Fritz’en er det blitt fortalt, jeg kan ikke
innestå at historien er sann, at han en
sommerdag skulle parkere på Ole Bulls
plass.
En dame hadde allerede parkert slik at det
ble liten plass til herr Haugan og sa henvendt
til FH.:
”Får De Deres inn når jeg har min så langt
bak ?”
”Skal vi prøve HER” svarte Fritz’en.

Fritjof Elvsaas (Vesta)
Elvsaas kom fra Auto Elektro,
og var en herremann som ikke lot seg pille
på nesen.
Det er blitt fortalt at han en dag takserte to
biler på Voss.
Det var to som hadde kollidert og
stemningen var en smule amper
Begge insisterte på at de hadde stått i ro,
Elvsås slo blokken sammen med ordene:
”Når begge har stått i ro har det ikke vært
noen kollisjon, så jeg har ikke noe her å
gjøre”.
Samme Elvsås må ha hatt sansen for å
rasjonalisere.
Det fortelles at han sto fremfor en personbil
som var sterkt skadet.
I stedet for å sette opp en spesifisert takst
skrev Elvsås:
”Koffertlokk helt.”

Av Kristmann Gudmundsen

Den biltekniske konsulenten sin arbeidsdag
er ulik fra dag til dag, og krever stor evne til
omstilling og ”nullstilling”, samt å kunne
takle mennesker i alle sinnsstemninger.
Jeg ble en dag tilkalt til Paradis Lakk &
Mek., der en kunde var totalt misfornøyd
med reparasjonen som var utført på hans
Peugeot 204.
Bilen skulle egentlig vært kondemnert, men
kunden hadde ”grenet” seg til en reparasjon.
Det ble utelukkende satt på brukte deler for å
holde et anstendig kostnadsnivå, og dette falt
ikke i smak da reparasjonen var ferdig, selv
om dette var avtalen.
Dahl Michelsen senior og kunden var
kommet så langt at noen dialog ikke lenger
var mulig, og kunden var hysterisk.
Her var gode råd dyre.
Jeg oppdaget at kunden hadde hele smekken
åpen, og sa:
”Kunden (etternavn), smekken din er
åpen.!!”.
Vedkommende fikk et forbauset uttrykk i
ansiktet, forlot verkstedet, og vi hørte siden
aldri noe fra han.
Oscar Kalleklev (Vesta)
Svein Sletten (Storebrand)
Disse to var skadesjefene med stor S da jeg
begynte i bransjen.
Som nybakt freelancer er hvert utført
oppdrag en eksamen, og det var ikke fritt for
at pulsen steg når en av disse var på
”tråden”.
Etter som tiden gikk fikk jeg et godt forhold
til begge to.
Kalleklev var forøvrig en person som likte å
bli motsagt slik at det ble ”luft i luka”.

Jørgen Eikeland (Vesta)
Jørgen er et muntrasjonsråd av dimensjoner
og ”spellemann”, han kom fra Dieselauto.
Jørgen er så full av historier og vitser at jeg
ikke kan trekke frem noen spesiell.

