
how my buddy got



... hadde jeg en drøm. En liten snerten bil. 
En Audi TT. En bekjent som importerer 
biler sa seg villig til å skaffe meg et godt 
eksemplar. Dette var sommeren 2002.

Det ville ta noe tid, men jeg kunne vente. 
Jeg hadde jo drømt om dette lenge 
allerede, så litt tid fra eller til gjorde ingen 
ting.

Telefonen kom ut på høsten. Bilen var 
kommet. Jeg dro for å ta vidunderet i 
øyesyn. 

- Hvor er den? spurte jeg. For det stod 
ikke en eneste TT i bilhallen.
- Det er den du står ved, var svaret. 
Der stod jeg og så over T-taket til en sort, 
lav amrikaner. 
-Da jeg fikk tilbud om den bilen, tenkte jeg 
på deg med en gang. Det er en bil du vil 
trives med.

Jeg satte meg inn, kjente på følelsen, og 
jeg smeltet, fullstendig, og sa bare ganske 
enkelt:
- Jeg tar den!

Uten å ha startet bilen, kjøpte jeg den. 

Vi kan ha en drøm, og tror at nå skal den gå i 
oppfyllelse ... og så blir det noe helt annet. Som 
er helt anderledes, men minst like flott ...

Dette var drømmen, trodde jeg.

Lite visste jeg at det var dette jeg ville 
ha.



3

Juli 2003, Solastrand

Tekniske spesifikasjoner 

Produksjons år: 1986 

Registrert: 1988 (første gang)  

Antall tidligere eiere: 8, (3 har omregistrert og hatt bilen på veien med skilt) 

Motor: 5,7 liter Chevrolet (orginalt 5 liter)  

Ytelse: ikke målt etter isetting av ny og overhalt motor  

Dekk: 8,5” foran 
 10” bak
 17” felg og 45 profil

Etter å ha blitt den stolte eieren av bilen, måtte jeg ha en mekaniker til å gå 
over det tekniske på bilen. Rogaland Amcar Club anbefalte Tommy og jeg tok 
kontakt.
Han sjekket det tekniske, bremsene ble satt i topp stand, gearkasse og motor 
fikk sin velfortjente service. 
Neste sesong, sommeren 2003, ble det klart at toppakningen var gåen på 
den ene siden. Den måtte skiftes. 
Eller ... hva med en “ny” motor? Tommy hadde kommet over en Chevrolet 
 motor, som ble overhalt, litt oppgradert og satt i bilen. Samtidig ble det satt på 
et orginalt TPI system. I stedet for en raklete forgasser som på et eller annet 
tidspunkt var satt inn.
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Sommeren 2003, 
på NAF banen på Jæren
Jeg hadde ikke riktige sko og 
kunne dermed ikke starte selv, 
men Tommy ville kjøre. Og det 
går så bra ...

Rundetidene er topp, men så 
mister framdekkene veigrepet.

Utrolig men sant 
Tommy fikk ikke en skramme.  
Det eneste som ble skadet var 
en vannslange, og noen riper i 
lakken.

Og noen suverene rundetider, 
selv om han ikke kom til mål.



Demontert

Baksjerm førerside

Motorrom

Oppussing var ikke nødvendig. Pussing 
av hjulbuer og lakkering, kanskje med 
motiv, ville være prikken over i’en.

Som tenkt, så gjort. Tommy skulle ta seg 
av dette også. November 2003 ble bilen 
levert inn igjen, slik at den kunne være  
ferdig til våren.

Bilen ble ribbet og hjulbuene pusset ned. 
Et lite rusthull på venstre innerskjerm 
ble sveiset, pusset og grunnet. Så kom 
spørsmålet, hva med å lakkere hele  
motorrommet? 

Klart det! Siden motoren måtte ut, kunne 
jo den og få seg en ansiktsløftning. Det ble 
ikke det eneste som kom på listen. Først 
var det sentrallås, og da kunne det jo like 
godt legges inn alarm.

Siden så mye skulle lakkeres, kunne jo 
dørkarmene lakkeres også. Da kunne jo 
like godt gulvteppet byttes? Det ene tok 
det andre ... Taktrekket burde vel være i 
samme farge som teppet? Og hva med  
interiøret?

Taktrekket og setene ble tatt ut  
tidlig sommeren 2004. Det var helt klart 
at dette ville ta lengre tid en antatt.
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Utsnitt fra venstre side, uten skjerm

Av flere årsaker har bilen blitt stående til våren 2007, og Tommy skal ha en 
stor takk for at han har holdt ut med meg og bilen.

Endelig kom oppussingen i gang igjen, og alle innkjøpte deler og stoff 
til interiør ble tatt frem, igjen. Ferdigstillingen av restaureringen er innen 
rekkevidde.

Målet er å ha bilen på veien i midten av juni, 2007.

Innskjermen er ferdig sveiset,
 og klar til lakkering
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Når først interøret skulle ut, var 
det ikke noe vits i å gjøre det 
halvveis. Alt skulle få en ansikts 
løftning.

Bleking, veistøv og skitt, men 
ikke et eneste hull eller rift i noen 
av stoffdelene, ga meg et godt 
utgangspunkt.

Fargevalget var ikke vanskelig. 
Jeg er glad i rødt, og bilen er 
sort, en kombinasjon ville gi et 
stilig uttrykk.

Etter hvert som jeg strippet de  
forskjellige delene for stopp 
og skai, viste det seg større  
fuktskader enn jeg hadde trodd. 
Noe som overbeviste meg om at 
det var et riktig valg å oppdatere 
interiøret også.
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Litt skremmende var det å skulle 
begynne å klippe i stoffet. Hva om 
jeg klippet feil? Hva om det ikke 
passet på setet når jeg hadde 
sydd det? Skulle jeg legge inn 
ny skumgummi og netting på 
innsiden?

Etter å ha sprettet fra hverandre 
det første setet foran, valgte jeg å 
bruke de orginale stoffdelene som 
basis og sy det nye stoffet utenpå. 
Det ville eliminere feilmarginene, 
og veilede meg hele veien med 
trådretning og mønster.

Hvert sete ble tråklet og 
prøvd utallige ganger, før alle 
sømmene ble sydd. Noen av 
de orginale delene ble beholdt, 
som glidelåsene på framsetene, 
og skaidelene som strammer og 
beskytter seteryggene  foran.

Oppstramming og festing av 
trekkene til setene er gjort 
med strips, og noen av  
metallstengene er erstattet med 
nye.



Listene som markerer inndelingene 
på dørbladene innvendig.

Understellet til passasjersetet foran, 
etter rustbehandling.

Små detaljer kan virkelig gjøre susen, 
eller trekke alt ned flere hakk.

Det var ikke noe valg da jeg så at  
understellet til stolene hadde rustflekker,  
og det samme gjaldt pyntelistene til  
dørtrekkene.

Setene fikk antirustbehandling før de 
ble lakkert med sort lakk.

Pyntelistene ble grundig pusset og  
grunnet, før de ble lakkert. Innfestningen  
til askebegeret til baksetet fikk samme 
oppmerksomhet.

\
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Ryggen til  baksetet.

Rustbehandling er vel og greit,
men ikke særlig vakkert, når det skal
monteres på et koksgrått gulvteppe.

Dørlister og sokkelen til askebegeret i baksetet.
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Dørtrekkene er totalrenovert. Nye 
plater, tredelte trekk, i samme stoff 
og  skai som resten av interiøret.

Platene er  4 mm huntonitt som 
er spesialbehandlet med vann 
avstøtende lakk, som trekker godt 
inn i platene.

Emblemet til Pontiac var i utgangs-
punktet håndydd og satt på ryggen i 
baksetet. Men sommeren 2008 kom 
en ny symaskin i hus, og emblemet 
ble brodert på ny. Det ble en fin avs-
lutning på prosessen med setetrek-
kene.

En plate på dashordet på passasjer 
siden, har orginalt en “pose” med 
åpning på venstre side. Ingenting lå 
støtt der, og ellers hadde den ingen 
funksjon. Kunne denne plassen 
brukes til noe nyttig? 

Tommy og jeg sjekket om det kunne 
lages et rom i dashbordet, men jeg 
endte opp med å lage en CD-holder 
på platen. Lett tilgjengelig fra begge 
framsetene.



16



Å sy og sette på trekkene er bare halve jobben. Deretter kommer 
sammenskruing av hvert enkelt sete. 

Påsetting av håndtak og deksler er avslutningen på det som skal 
gjøres, før setene settes på plass i bilen igjen.



Det kunne ha vært veldig mye verre.  
Etter hvert som vi demonterte bilen, ble i 
hvertfall jeg positivt overrasket. 

Etter å ha sett hvordan festet til forsetene 
og interørdørsidene var, hadde jeg ventet  
mer rust i gulvet og i tverstolpen i taket.

Pakningene rundt dørene og bakluken 
avslørte heller ikke gjennomgående 
rust. Det eneste stedet vi finner  
gjennomgående rust er i innerskjermen. 
Dette blir sveiet igjen, det samme blir en 
grop under førersetet, for å forsikre oss 
om at det ikke vil blåse opp igjen. 

Midtstolpen mellom glassene i T-taket.

Gulvet var litt rustet, 
men mye mindre enn forventet.

Bakenden.



bildetekst
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Høyre side foran.

Hjulbuen bak på høyre side, pusset, 
sparklet og grunnet første gang.

Rust i innerskjermen på venstre side, 
sveiset og lakkert.



20



... en mekaniker med brukket arm, 
kan ikke skru mye, og dermed  
forsvant sommeren.

Det er mye småplukk. For når vi først 
hadde tatt bilen i biter, kunne vi like 
godt gjøre det skikkelig. Jeg blir kalt 
en pirk og perfeksjonist, og sier ikke 
mer om det ... 

... annet enn å påpeke at detaljer er  
viktig.  

Baklyktene blir skrudd i fra hverandre 
og får ny sølvlakk for å gi skikkelig  
refleksjon. 

Alle små og store deler som  
svingarmen til jekken, armene til  
vinduspusserne, lokk og hetten som 
er rundt bensinpåfyllingen ... 

Alt skal ha puss, grunning og lakk, og 
panseret  har fått et scoop. 

Detaljer tar tid ...
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Fra rødt til sort som hovedfarge. Om det sorte blekes vil det bli  
koksgrått, og ikke utslitt kjedelig grå. Derfor var ikke valget vanskelig.

Siden alt interiør var ute, var det tid for å strekke kabler til ny  
forsterker, nye høytalere og ikke minst, en innvendig antenne.

Noe håndsøm har det også blitt. Muffen som var rundt gearstangen 
var sprø og sprukket, og for å få den nye muffen tilpasset, var det 
ingen vei utenom håndsøm.



Klar til stropping.Ut i lyset ...

Tommy, Fredrik og Sigbjørn tar 
spenntak.

Ut på tur, aldri sur ...
Etter en vår og sommer uten noen fremdrift, 
hentes bilen og fraktes til Slaweck på Sola.
Det er blitt oktober 2008 og jeg har mer enn 
litt abstinenser.

Fredrik og Sigbjørn stiller behjelpelig opp 
for å få bilen fra Hommersåk til Sola. Bilen 
står litt kinkig til, på en låve, og de tar i  
sammen med Tommy, for å få bilen frem i 
lyset.

Litt hiving, og deretter litt dytting og bilen er 
på planet på lastebilen. Med pressening og 
godt spent fast, er transporten i gang.

Vel fremme blir vi tatt vel i mot og bilen trilles 
inn.
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Litt hjelp måtte til for å få  
lukket dørene på verkstedet.

Håndbrekket fungerer godt.

På Sola, klar til lossing.



Høyre forskjerm.

Venstre bakskjerm.

Gode manualer er godt å ha.

En demontert bil er et enormt puslespill. Om 
en ikke har system og oversikt over hvor  
hvilke deler er og heller ikke har helt god 
merking ...

... da blir det en utfordring å få oversikten.

Vinteren 2008 og deler av våren 2009 gikk 
med på å finne ut hvilke deler som skulle 
hvor, og hvilke som manglet. Radiatoren var 
skadet under lagring, og måtte kjøpes ny.

Samtidig med dette gikk vi over bilen og en 
del arbeid må gjøres om igjen. Grunnarbeidet  
på bakskjermene begynner å boble og  
knekker når de blir trykket på. 

Skjermene foran og dørbladene har  
heller ikke godt nok grunnarbeid. Det er små  
bulker på størstedelen av flatene, og sparkel 
og grunning sprekker når de festes på bilen.

På panseret rundt det påmonterte scoopet, 
er det forhøyninger i grunnarbeidet som må 
pusses ned og legges på nytt.

Listen er lang. I tillegg er vi ikke sikre på om 
vi har alle delene. I slutten av mai trodde vi 
at vi bare manglet tre små deler, som ikke vil 
være noe problem å skaffe. 

Vi krysset fingrene.
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... til tross for det, dukket det opp fler 
ting på listen. En låssylinder mangler, 
det samme gjør reservedekket, den 
ene listen som skal feste pakningen  
rundt passasjerdøren, innvendige  
dørhåndtak  ...vv

Et puslespill ...

Klipsene som skal være på krysset her mangler, 
samt dekselet i bakkant av svingskiven.

Venstre forskjerm har fått seg en knekk.

Noe arbeid må gjøres om igjen, fordi det har gått 
for lang tid fra det ble pusset eller rengjort for rust, 
og eventuelt fått første etterbehandling.
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Grunnarbeid



Det er ikke bare jeg 
som er perfeksjonist 
og detaljfrik. Selv om 
mye må slipes helt ned 
og grunnes om igjen, 
så er det verd det. 

Ingenting hadde skuffet meg mer, enn om det begynte komme bobler 
etter så mye om og men, for å få bilen på veien igjen.

I tillegg finner vi ut at scoopet er limt på...
... men vi bestemmer  oss for å la det stå til. Sprekker det p.g.a.  
vibrasjoner får vi ta det av, og lakkere panseret om igjen.
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LakkeringLakkering



Det er en fornøyelse  
å stryke hånden 
over sorte nylakkerte 
bildeler.

Det begynner å gå 
opp for meg at dagen 
hvor jeg setter meg 
inn i bilen og vrir rundt 
tenningsnøkkelen 
er innen rekkevidde.



utsikten jeg hadde mens jeg kjørte 
bilen hjem

... i garasjen til naboen. Uten å blunke stiller 
Olav og Liv garasjen til disposisjon, og jeg 
har et sted å stå mens jeg skrur sammen 
bilen.

Transporten blir gjort i tre turer. Første 
med to biler og de største delene. Deretter 
med lånt bilbil. Jeg var skeptisk til å kjøre 
med bakluken bare lagt løst på, men godt  
stroppet etter alle kunstens regler. 

Etter to stopp for å sjekke at alt er som det 
skal, er bilen endelig i gårdstunet hjemme.

I siste runde med den trofaste Lanceren  
ligger det meste av skruer, diverse usorterte 
deler, de nye listene og delene til motoren 
som ikke er montert.

Med et stort smil lukker jeg garasjedøren  
og går inn for å legge en plan for monteringen.
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Det er store skritt fremover 
hver dag, og dagene går fort.
Puslespillets brikker tråles for 
deler, rette skruer, bolter og 
muttere. Hvor er hva? 
Om bare alt hadde vært  
samlet og merket ...

Uansett, listen over deler 
som må erstattes begynner å 
ta form.  Mailen går varm til  
tider.  

Hvem kan skaffe hva ...
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Bakenden består av seks  
deler, som må settes  
sammen i riktig rekkefølge. 
Dette er ikke det eneste 
stedet på bilen hvor det må 
sjekkes og prøves før en ser 
hva som er riktig vei. 

Forsterkeren om er montert 
i bakskjermen må løsnes 
igjen, for å få skrudd på  
mutterene som fester bakre 
støtfanger. 

Med litt tankearbeid og 
sjekk av andre deler, så blir 
det riktig til slutt. Ikke minst  
innfestingen av bilbeltet  
som jeg ikke husket stod  
festet i taket.

Det er litt herlig å jobbe med 
dette alene. Se bilen bli seg  
selv igjen.
 
... men jeg må innrømme at 
jeg klør meg litt i hodet inni 
mellom. Det er suverent å ha  
medlemmene i RACC å 
bruke som oppslagsverk 
og ikke minst, det er biler  
i distriktet som kan utforskes.



Underveis har frustrasjonsnivået mitt steget 
betraktlig. Noen deler var innelåst og  
utilgjengelige på Sola, p.g.a. ferie. Andre var 
ikke å oppdrive noen steder og måtte kjøpes 
“nye”. Alt for mye tid forsvant med å vente 
på deler. De brukte delene ble gang på gang 
ikke sendt, selv om det var avtalt. Så endelig  
9. september, kanskje en magisk dato 090909, 
begynte alt å løsne igjen.

Delene fra Tønsberg var på vei i posten. 
Jeg fant nøyaktig riktig farge i lakk som er  
beregnet for vinyl  og stoff til å trekke taket fikk 
jeg tak i.

En kar hadde kjøpt opp et konkursbo for noen år 
siden og der var fargen til interiøret i bilen. Snakk 
om flaks! En enkelt boks, men det holder til den 
delen som skal lakkeres: sparkeplaten foran på  
passasjersiden. Den som jeg har fått tak i er 
beige.

Det som virkelig fikk meg til å smile, var all  
hjelpen jeg fikk etter hvert som jeg fulgte  
anbefalinger om å ta kontakt med den  
personen og så den personen etc.

For en herlig haug med mennesker jeg har  
truffet i denne prosessen.

Kanskje jeg bare mangler radiatorvifta nå?

Innvendige dørhåndtak og en 
metall”slide” som skal føre trinsen til 
den elektriske vindusmotoren,  
manglet og måtte måtte  
rustbehandles før de kunne monteres..

Høyre sparkeplate hadde smelte-
skader, men heldigvis, også denne 
hadde de i Tønsberg. Fargen var helt 
feil, men det er intet problem.

Innsamling av deler ...
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Det er godt å se så raske resultater 
som med sparkeplaten. Å rive av 
teppet og skrape bort lim, orderetter 
å lakke ...
Jo, det er fornøyelig.

På Sola var det innelåst diverse 
deler og det var en fornøyelse å 
putte dem i bilen og kjøre hjem.
Etter å ha ventet i fire uker på eieren 
av garasjen som hadde vært på 
ferie.

Utrolig, men sant ... 
jeg fant nøyaktig samme farge i lakk 
beregnet for lakkering av vinyl. 
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Siste dag i
         gar

asjen



Så vidt jeg kan se er det kun 
vifta til radiatoren som mangler, 
men den er etterlyst. Pris på 
brukt og ny er og på veien inn. 

En del elektrisk skal kobles, 
men det må gjøres etter at 
motoren er i gang.



Det var rett før jeg vinket.

Standsmessig med amerikasnk bil til 
å dra  bilhengeren.

Det er en bil som drar til verksted, 
ikke et puslespill..

Neste stopp er Hundvåg Bilverksted. De har 
sagt ja til å overta det tekniske. Både med å få 
start på motoren, montere midterste delen av 
eksosanlegget, feste og justere forstillingen,  
EU-kontroll for å nevne noe. Videre service 
av motor og annet teknisk skal de og ha.

Når de har gjort sitt, er det fortsatt litt igjen 
for meg å gjøre. Montere og feste resten av 
interiøret. Koble alarm, lydanlegg, sjekke  
og koble lys, trekke  ledninger der det trengs  
i motoren, for at alt skal ligge pent og godt 
plassert. Det er jo en del av finishen det og.

Etter syv uker i garasjen på utsiden av  
utgangsdøren hjemme, var det med underlige  
følelser i magen jeg overlot bilen til andre, 
igjen.

Det å ikke skulle være tilstede når motoren 
starter for første gang, er rart. Men jeg ble 
lovet video med lyd på mobilen, og det gleder  
jeg meg til.

Når arbeidet startes finner de flere ting å 
sette fingeren på. Et stag i forstillingen har 
fått seg en trøkk. Ikke vet jeg når det kom, 
men det var ikke der da lakkeringen startet 
i 2003.

Pitstop for motor og 

             EU-kontroll
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En liten update i denne versjonen som skal ut på nett, desember 2009.

Bilder av kaoset, med info om motor og bil, samt at jeg hadde manualene til både bil og 
motor, ble oversendt Nylund bilelektrisk. De sa de ikke hadde noen med kompetanse til å 
påta seg dette oppdraget. Det er flott å få en ærlig tilbakemelding. All ære til dem.

Svein Kvia as, de ønsket å se bilen og snakke med personen som hadde plukket bilen fra 
hverandre, men da dukket det opp en annen mulig løsning.

Hundvåg bilverksted hadde fått vite at det var en kar i distriktet som visste hvor det var 
mulig å bestille spesialkabelsett. Så det venter vi tilbakemelding på, nå som vi er i desem-
ber.

Men det er håp om at jeg igjen kan starte våren med en skikkelig tur i “Attitude”.

God (h)jul  og et trillende flott nytt år til dere alle.
Lise

Ingen tvil om at det er et kaos som 
må nøstes og settes i system.

Snik titt innom på Hundvåg 
 Bilverksed.Vinduene er montert, og 

mekanikeren er “litt” oppgitt over 
kaoset med ledninger og diverse.

Men vinduene er montert, så det er et 
skritt videre. 
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Elektrisk





bildetekst

bildetekst

Exeros alis non ver in heniam, sequis 
nostrud magnim quametum vel ea aut 
vullandre ea feuipisim illa faccummodit 
ulpute dolore esequis nummy nullaort-
ing exer at, sisl diatum doloborer senim 
inibh erillaore vulput diat wis nullut ing 
et, vercip ex erci te consecte faciduisis 
esequatue faccumsan ullaore feugait 
volor secte minim 

Agnit aliquisim do consed minci blan et 
ing enim ipsusci duipis nim nostinibh 
euis at. Ut er at, quat. Feuipit aliquatum 
quat ecte exer sum do exero con ecte 
te commy nim augiam niscil enit alisi 
blamcon sequisi.
Cum dolenis eum dionsecte del elendi-
am, quis diating er sumsandiat. Ut lut-
pat. Ut amet, quat pratum quat, sis aut 
adigna feugiat. Ut accum vulla facil del 
ipsum venit ad dolore ver ing el iure 
dolorting erosto cor ip enibh ea feuipit 
volobor perosto doloreet luptat, volore 
mod ex erciliquis nonsequis nis nosto 
dolum zzrillum del ing ex eraessim et 
ing eum verciduisl ipit, sis nos nullum 
dolenibh ex eugue core eugait velenim 
ipit autem

Flere somre har jeg fått abstinenser når jeg 
har hørt godlyd fra en brumlende 8’er ...
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Dere skulle bare høre lyden,  
synd det ikke er lyd i papir.

Resultater etter test hos ????
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Show of ...





Æres den som æres bør ...

Tommy, for det han gjorde

Slaweck som overtok og lakkerte bilen

Marianne som alltid stilte opp når jeg trengte det

Fredrik som stilte med transport og entusiasme.

Rolf som var mitt oppslagsverk på smarte løsninger

Mimi for å hjelpe meg med å “se” form og farge korrekturlesing

Ove for ekstra hender til diverse interiør og lyd

Geir som hjalp meg med å sette sammen og montere dørene

Rune som skar ut platene til dørtrekkene for meg

Liv og Olav som stilte garasjen til disposisjon

Omtrekk på Lura, 
for gode råd og greie priser

Industrisøm i Arendal, 
som hadde de stoffene som jeg likte

Hundvåg Bilverksted i Stavanger
som fikk svev på motoren igjen

Phoenix US Cars i Sem/Tønsberg
som skaffet deler

Amerikanske bildeler i Halden
som hadde teppe og taktrekk

Svein Kvia as i Sandnes
som hadde flott service, deler og forståelige tegninger 
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