Jentekveld

Fra hestevogn til bil
9. februar: Foredragsholder Bjørn Høie syntes nok tittelen
Hippomobile til Automobil var morsommere, og vi var
enig med ham. Høie er arkitekt fra England, og hadde
faktisk hatt med seg en gammel sportsbil hjem, men ble
grepet av interessen for hestevogner. Høie er museumsbestyrer på Folkenborg Museum i Eidsberg, som har
landets største samling av hestevogner.
Utvikling av disse kjøretøyene var ganske enkelt fra en
slags hestekraft til et annet. Herskapet hadde egne kusker.
Disse ble også ofte brukt i store selskaper hvor de hadde
ansvar for brennevinserveringen.
Høie kunne også fortelle at tekniske tegneanstalter lagde
typetegninger for de store produsentene av hestevogner.
De ga også ut mønsterbøker som ble kjøpt av mindre
produsenter. Her fikk de ferdige tegninger. I tillegg fantes
det kataloger med deler som hjul, akslinger, beslag etc.
(delesalg). Etter hvert også motorer for de som ønsket å
produsere motoriserte hestekjøretøy – altså overgang til
den motoriserte verden. Da er vi inne på tema – i begynnelsen var det omtrent ikke forskjell på vognene,
drevet av hest eller moderne motor. Høie viste her en
rekke bildeeksempler. Høie ramset også opp en rekke
norske produsenter, produsenter som etter hvert gikk over
fra hest til bil, som f. eks. O. Sørensen i Møllergata.

Bjørn Høie
holdt et herlig
foredrag.

For ikke lenge siden ble denne hestevognen hentet ned fra
5. etasje med den gamle bilheisen til O. Sørensen.
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17. mars: I alt 36 damer møtte opp på Frysja da vi
inviterte til jentekveld. Stemningen sto i taket fra de kom
og til det var slutt, og gjensynsgleden var stor. Det ble
servert snitter, kaffe og kaker. Programmet denne kvelden
var å vise bilder fra både jentekvelden og Dameløpet ifjor,
og stemningen ble ikke dårligere siden det var tatt bilder
fra endel komiske situasjoner.
I tillegg til dette ble årets Dameløp presentert som går til
Indre Østfold - nærmere bestemt Rømskog. Da var det
nokså naturlig at Team Rømskog fikk tildelt ansvaret for
underholdningen under middagen.
NVK fikk overrakt en gave - ett bilde fra fjorårets løp - av
Ann-Carla Fjell. Dette er nå plassert på Frysja. Takk til dere
damer som bidro til nok en kjempevellykket jentekveld!
Tekst: Inger Karin Lie – Foto: Anne Karin Kompen.

Lajla Tjomsland og Sylvi Asphaug er trofaste både på
jentekveld og dameløp.

Bente Bastiansen, Ann-Carla Fjell og Kirsten Harham
koser seg.

Anne Karin Kompen, Cathrine Bastiansen og Aina
Åsheim lager ablegøyer.
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