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Den tidligere SL-turen vi i flere
år har laget i Oslo-avdelingen
fikk i fjor endret navnet til
Hatten av! 

Tanken var å gjøre arrangementet til
en vårtur for alle åpne biler, der vi

 feirer sommeren som kommer, med å
kjøre en tur i åpen bil. Nå lurer jeg på
om vi også skal henge på et "hatten
på" i navnet, for årets tur ble det andre
på rad, der været slett ikke egnet seg
for åpne biler. 

Likevel var det
da noen håpe-
fulle optimister
som hadde
samlet seg ved
Mortens Kro om
morgenen
 søndagen den
22. mai. Men
været var bare
sorgen. Husker
jeg ikke galt, var
det bare én bil
som forsøkte
seg på å ta taket
ned, før vi la i
vei på turen. 
Første etappe

var å kjøre opp Nittedal til Lygnasæter
for en kafferast og derfra videre til
Hurdal og over Minneåsen til Minne -
sund og besøk hos Minnesund Auto.
Turen fra Lygnasæter til Minnesund
gikk på små, svingete og bratte veier
og hadde nok vært en flott opplevelse,
om det bare ikke hadde silt ned hele
tiden.

Minnesund Auto Service drives av 
Jon Braaten og er ett av landets få
 restaureringsverksteder for gamle

Av redaktøren

Hatten av - hatten på ...
Oppmøte ved Mortens kro.

Bilene våre utenfor
Minnesund Auto
Service. 

Her bygges et karosseri opp. 
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 biler. Her steller de særlig med  restau -
rering av amerikanske biler, men også
en del tyske biler er kommet på veien
igjen etter et besøk her. Slik jeg for-
stod det, tar de både imot helrestau-
reringer og mindre restaurerings- og
servicejobber. De er således et
 alternativ til å sende ting ut av landet
og ut av rekkevidde, slik mange gjør. 

Vi fikk en fin
omvisning i be -
driften av Jon 
selv, og vi kan
skrive under på at
det ser ut til at de
gjør en veldig
grundig jobb med
objektene. Her kan
det meste lages.
Etter om visning
fikk vi  servert kaffe
og vafler i et lokale
som også brukes

av en lokal motorklubb. Vi takker 
Jon og kona så mye for besøket!

Deretter var det hjemreise og av -
slutning med middag på Nebbenes
kro. 

Nå lurer jeg på om vi også
skal henge på et "hatten på" i
navnet, for årets tur ble det
andre på rad, der været slett
ikke egnet seg for åpne biler.

Lunsj på Lygnasæter. 

Jon Braaten (med blå genser) viser rundt i
lokalene sine. 




