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Det nærmer seg jul!

Vedlagt dette bladet finner dere 
kalenderen for 2023 som jeg 
håper vil falle i smak.

Ellers er det vel mest på det 
jevne. Det skjer ikke så mye  
å skrive om på denne tiden av 
året, når veteranene er kommet 

vel i hus for de flestes vedkommende (selv om jeg i dag, 
13. november, tilfeldigvis så en flott hvit Mercedes-Benz 
cabriolet som tilhører et klubbmedlem, og som tydeligvis 
ikke er parkert for sesongen ennå.)

Nå forbereder styret årsmøtet og vi håper på godt  
fremmøte (se annonse på side 3). Og det er lagt planer  
for hele 2023 som dere kan se på terminlista (også på 
side 3), og vi håper at riktig mange av dere finner  

Styret Fjærbladet

Besiktigelsespersoner for  
LMK-forsikringen

REDAKTØREN HAR ORDET

muligheter for å være med på noen av arrangementene  
vi har satt opp, både i vintersesongen og i kjøresesongen!

Heldigvis ser det ut til at corona-problemene er over- 
vunnet for godt eller i det minste er under kontroll, slik at 
vi slipper å ha det slik som det har vært de siste par årene 
hvor vi aldri kunne vite om et arrangement eller et møte 
måtte avlyses på et par dagers varsel. Det er ikke noe 
greit når det er på den måten.

Og da vil jeg bare ønske dere alle som leser dette en  
velsignet god jul og et riktig godt nytt veteran-år! 
Vi sees!

Beste hilsen  
Bernt Erik

Formann: Håkon M. Omland, Skogveien 13, 4630 Kristiansand,
tel. 900 95 891, m-omlan@online.no

Nestformann: Inge Bråtlund, Kvåsveien 474, 4580 Lyngdal
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tel. 918 65 472, 57oddvar@online.no
Rune Ludvigsen, Kallåsen 7, 4641 Søgne
Tlf . 415 58 320, rulud@hotmail.com

Varamedlemmer:
Torstein Knutsen, Mandalsveien 1049, 4520 Lindesnes
tel. 907 64 038, tgknutsen@hotmail.com
Aslak Berntsen, Gransangerveien 50, 4626 Kristiansand
tel. 957 52 700, aslak.berntsen@gmail.com

Kasserer (utenom styret): Bernt Erik Olsen, Astrids vei 22,  
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Terminliste 2023

Januar
10. Medlemsmøte sentrum 
17. Medlemsmøte øst 
25. Medlemsmøte vest

Februar
21. Årsmøte sentrum 
22. Medlemsmøte vest

Mars
14. Medlemsmøte sentrum 
21. Medlemsmøte øst 
29. Medlemsmøte vest

April
11. Medlemsmøte sentrum 
18. Medlemsmøte øst 
26. Medlemsmøte vest

Mai
6. Vårmønstring, Kristiansand 
18. Kristi Himmelfartsturen

Juni
4. Kvinesdalsturen

Juli
15. Setesdalstreffet 
16. Åseral

August
5. Hovedløp 
19. Birkelandsmarkedet

September
1.-3. Dyrskuet i Lyngdal 
12. Medlemsmøte sentrum
19. Medlemsmøte øst
27. Medlemsmøte vest

Oktober
10. Medlemsmøte sentrum 
17. Medlemsmøte øst
25. Medlemsmøte vest

November
7. Medlemsmøte sentrum 
21. Julemøte øst
29. Julemøte vest

Desember
5. Julemøte sentrum

Å bli medlem i AMK er en enkel sak! Innmelding må 
inneholde navn, adr., tel. og evt. e-post, og sendes 
kassereren til adr.: Astrids vei 22, 4633 Kristiansand.  
Den kan også sendes på e-post på adressen:  
berneol@online.no

Innmelding i AMK

Medlemsmøter

Vi ønsker velkommen til medlemsmøter på følgende 
datoer:
• 10. januar i sentrum
• 17. januar i øst
• 25. januar i vest
• 22. februar i vest

Det vil bli sendt ut SMS med informasjon om program, 
møtested osv. i forkant av møtene.

Velkommen!

Årsmøte i Agder Motorhistoriske Klubb arrangeres tirs-
dag 21. februar 2023 kl. 19.00 i Oddernes  
menighetshus, Jegersbergveien 6, Kristiansand.

Det blir enkel servering og vanlige årsmøtesaker.  
Forslag til årsmøtet, som ønskes behandlet her, kan  
sendes styrets formann Håkon Omland (se adresse på 
side 2) senest 31. desember 2022. Årsmøtepapirer  
(årsberetning, regnskap og eventuelle innkomne forslag) 
blir trykket i Fjærbladet nr. 1/2023, som kommer ut i god 
tid før årsmøtet. Vel møtt!

Innkalling til årsmøte

Den Gyldne Tændplug

Hvis det er funnet verdige kandidater til klubbens nest 
høyeste æresbevisning, Den Gyldne Tændplug, blir 
denne overrakt på årsmøtet. Det er styret som velger 
mottaker etter vurdering av innsendte, begrunnede 
forslag. Tændplugen skal tildeles personer som har 
gjort en ekstraordinær innsats for klubben.

Vi håper det er noen medlemmer som har noen gode 
forslag til oss!

Begrunnede forslag fra medlemmene skal foreligge 
skriftlig og kan sendes klubbens formann senest  
31. desember 2022. 
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Oppretting og restaurering

Henimot 50 glade medlemmer hadde møtt frem, og en del 
var også innom bruktbutikken i nabobygget, som var så 
lure at de holdt åpent når AMK kom på besøk! Om det ble 
noen handel vites ikke, men vi har våre mistanker!

Aslak Berntsen ønsket oss velkommen og viste rundt,  
og fortalte og forklarte om noen av de mange jobbene de 
har gående i firmaet. Her kommer det inn biler fra halve 
landet, så det er tydelig at det foreligger et behov for slike 
verksteder som både har interesse for og kompetanse  
på de kjære gamle bilene.

Det kom mange spørsmål underveis og vi vil tro at mange 
dro hjem med noen gode tips og idéer etter møtet.

Flere hadde med seg gammelbil til møtet, og særlig  
Bjørn Ivar Kuliens røde Opel GT vakte oppsikt, som  
bildet viser.

Vi takker for en hyggelig kveld og ser frem til et nytt  
besøk etter hvert!

Oppretting og restaurering – og ikke minst rustfjerning – var blant temaene da  
AMK Sentrum var på besøk hos Berntsen Karosseri på Mjåvann utenfor Kristiansand i høst.

Referat fra styremøte  
8. november 2022

1. Forrige referat. Ingen kommentar.  
 
2. Dagens saker  

Dyrskuet i Lyngdal gikk greit selv om det var litt 
redusert. Det er mulig intern melding i AMK kunne 
vært bedre. Det er verdt å merke seg til neste år. 
Det var godt salg av klubbens effekter, så vi må 
sjekke lager og gjøre nødvendige innkjøp av 
nytt. Bernt Erik sjekker innkjøpsforbindelser med 
Ånund. Det ligger an til at dette blir årlig  
arrangement videre igjen.  
 
Birkelandsmarkedet kom i havn selv om det var 
en kraftig innspurt for å få mannskap nok. Klubben 
måtte til slutt leie inn hjelp. På kommende årsmøte 
vil vi sette opp ei liste med navn og telefon- 
nummer slik at vi kan avtale nok hjelpere til neste 
marked. Det foreslås å gjenta en suksess fra 
tidligere, at øst, vest og sentrum hver setter opp 
ei liste med hjelpere med antall som står i forhold 
til medlemsmassen i hver region. Det ble et godt 
resultat, ca kr 90 000,-. Det var nok en god hjelp 
at været var på vår side.  
 
Medlemsmøter. Vi har hatt sentrumsmøter i høst 
på Kjevik og i verkstedet til Aslak, svært vellykket 
begge steder. Medlemsmøte øst i Arendals gamle 
fengsel fremheves som et fint møte. 
 
Medlemsadresser. Bernt Erik har et strev med å 
ettersende blader til medlemmer som ikke melder 
fra om ny adresse etter flytting. Dessuten blir det 
dyrt med porto for slik ettersending. Styret vedtok 
derfor at blader som kommer i retur, blir heretter 
ikke ettersendt. Medlemstall pr dato er 972. 
 
Terminliste og kalender. Kalenderen for 2023 
er nå klar for trykking. Terminlisten legger opp til 
samme dager i måneden som har vært tradisjon 
før for øst, vest og sentrum. Årsmøtet legges til 
21. februar. Styret gikk gjennom forslaget fra 
Bernt Erik til terminliste for 2023 og vedtok denne. 
Den blir annonsert i Fjærbladet. 
 
Økonomien i klubben får karakter «grei» av  
Bernt Erik. Bernt Erik minner om at styret må  
velge ansvarlige for de viktige arrangementene 
for neste år. Ellers mener styret selv at det er 
tid for litt fornyelse i styret. Det får valgkomiteen 
jobbe med.  
 
3. Eventuelt.  
Ikke noe.

Hilsen fra leder
Hei alle medlemmer i AMK! 
Vi er i dag rett rundt 1000 i klubben. Et imponerende tall. Mange i 
Agder som har en sunn interesse. Året 2022 går mot slutten.  
De fleste kjøretøyene er satt bort. Arbeid og planlegging over det 
som skal fikses eller forbedres i løpet av vinteren er i gang. Kake-
mennene/damene er allerede i butikkene, og julegatene er i ferd 
med å bli pyntet. Pandemien har sluppet taket. Uro i økonomien 
og krig i Europa kaster skygger over hva som skjer fremover.  
Vi må være realister, men vi kan jo la andre bekymre seg. Jeg 
tenker det vi ikke har mulighet til å gjøre noe med, det får vi la 
andre styre med. Og det er jo gjerne de politikere og tillitsmenn vi 
har valgt. Enten det gjelder Kristiansand, Norge eller Europa. 
 
Det jeg tenkte å skrive litt om, er at vi over nyttår nærmer oss 
et valg av styre i AMK. Det sittende styret har de to siste årene 
blitt «vidererført». Så jeg tenker at dette året blir litt spesielt. Jeg 
tenker at deler av styret bør skiftes ut. Og jeg tenker at skal vi 
fortsette som AMK med hele Agder, så må vi få representanter 
fra øst og Setesdal inn i styret. De andre deler av Agder er godt 
representert. Ballen spilles videre til dere alle i de forskjellige  
områdene om å melde fra til valgkomiteen som vil lage en  
innstilling til årsmøtet som vi kan stemme på. Jeg har vært leder i 
til sammen elleve år, og ønsker å tre tilbake. Ikke for å slutte med 
hobbyen. Langt i fra. Men for å få inn nye krefter som kan løfte 
klubben videre. Med nye ideer, og kanskje finne andre vinklinger 
på hva vi skal drive med fremover, for å få nye medlemmer og 
løfte hobbyen. Jeg har vært medlem siden 1984, og hatt mange 
ulike tillitsverv i klubben. Det har vært utrolig givende. Har møtt 
mange hyggelige og interessante mennesker med gode historier 
og mye kunnskap. Hobbyen knytter sammen folk fra alle sam-
funnslag, med ulike politiske meninger og livssyn. Vi samles om 
en hobby som tar som tar vare på historien om utvikling fra 1900 
tallet og fremover. Det har vært en givende tid å sitte i lederrollen. 
 
Verden og samfunnet går videre, og vi trenger villige hender og 
hoder til å løfte bobbyen videre innover i fremtiden. Og da er alle 
som er kjøretøyinteressert velkommen til å være medlem og være 
med på alle våre arrangementer, uansett om kjøretøyet er fra 
1902 eller 1992. Så husk, meld deg til valgkomiteen, om du  
ønsker verv i styret, eller i andre komiteer. Eller om du vet om noen 
som du tenker kunne være med å tilføre klubben nye ideer osv. 
 
Ser også at fremtiden gjør at vi fra ulike klubber søker sammen 
og gjør fellesaktiviteter. I vestre del av Agder er det i hovedsak 
AMK som gjelder. I øst har vi både Froland Motorveteraner og 
Grimstad Motorveteraner som har egne arrangementer. Mange 
medlemmer hos de også er medlemmer i AMK. Vi har aktiviteter 
sammen og kan sikkert gjøre flere aktiviteter sammen. Vi har samme 
hobby, og vi taler samme språk. Vi har et og annet samarbeids-
møte. Vi samarbeider også med Mercedesklubben Agder. Det 
tror jeg kommer til å fortsette, og jeg tror vi kommer til å øke  
aktiviteten. Det er sikkert flere andre lokale/regionale klubber vi 
kunne gjort det samme med. Volkswagen, Ford, Saab osv.  
Men husk, finn kandidater og meld inn til valgkomiteen. Kontakt 
Sverre Monsen (øst), tlf. 918 16 535, Gustav Karlsen (sentrum),  
tlf. 916 83 671 og Øystein Klev (vest), tlf. 915 49 967.

Med vennlig hilsen Håkon
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Litt ruskete ver til tross, ca 20 personar, frå Mandal i aust  
til Vanse i vest, møter opp ved Listerskøyta kystkultur- 
senter, i havgapet på Borhaug. Også fleire damer er med, 
det er hyggeleg. Her blir me tatt vel i mot av to eldsjeler 
frå foreninga bak museet, Listerskøyta-museet, formann 
Halvor Sten Langemyr, og nestformann Martin Vaagsvoll. 
Me blir viste opp i den trivelige kafeen ovanpå, der me får 
god orientering om bakgrunnen for dette museet, som nå 
blir drive i samarbeid med Vest Agder-museet, med guidar 
derifrå på sommarstid.

I dette området har det vore drive ei enorm båtbygging, 
med opp til fleire båtbyggeri samtidig, i lang tid. Litt rart 
kanskje, sidan her før i tida ikkje (og knapt nok i dag) 
fans trevirke. Men dei skaffa seg dette frå indre Agder. 
Nærleiken til havet, gode fiskeri utpå, særleg silde- og 
makrellfiske, og behovet for arbeid og det daglege brød, 
fekk dyktige båtbyggarar til å setja i gang, både på land, 
og på Brekne-holmen (som i dag er tilknytta land ved hjelp 
av moloen). Ein dyktig banksjef, Fredleif Kjørrefjord, gjorde 
sitt til at folk skaffa seg fiskebåt, han sa: Skaff dykk ei  

Onsdagstur til Borhaug, 5. oktober

skute, så skal eg skaffa dykk pengar! Det gjekk tåleg  
for dei fleste, mens enkelte sleit meir enn andre, og valde 
å huka seg ned viss dei måtte passera banksjefen sitt 
kontor, så han ikkje skulle sjå dei.

Må berre føya til følgande fornøyelege episode om  
banksjef Kjørrefjord:
Han var banksjef i Lister Privatbank, i tida etter krigen og 
framover, han hadde kontortid først på Borhaug og så, 
same dag, i Vanse, mens han budde i Kjørrefjord. som 
ligg eit par kilometer frå Farsund.  Framkomstmiddelet var 
vanleg trøsykkel, og pengane hadde han i ei sko-øskje 
bak på sykkelen! Ein dag han var på veg til Borhaug, kom 
han forbi ein mann som hadde bedt om eit lån, men som 
akkurat då befant seg oppå eit tak. Banksjefen fann fram 
pengane, la dei på trappa med ein god stein oppå, og sa: 
Her har du pengane, ta dei når du kjem ned!

Museet på Borhaug hyser først og fremst ei stor skøyte, 
men òg småbåtar, fiskeutstyr, flotte modell-kopiar av  
skøyter som har blitt bygd her, og mykje anna. Martin 

Vaagsvoll fortel om klinkbygde og karavellbygde fiske- 
skøyter, som blei større og større etter kvart, og mange 
gjekk over til å bli frakteskøyter langs norskekysten. På 
1890-talet kunne det ligge til lands 200 skøyter i Borshavn 
og Tjørvehavn. Då var garna av bomull og måtte tørkast, 
då var der garn over alt her ute.

Mens karane fortel, vankar det kaffe og kringle. Me får  
høyre at foreninga to gonger i året arrangerer «Sild og 
jorple», eit populært middags-tilbod for mange, og som  
er ei god inntektskjelde for foreninga.

Dei to frå foreninga deler så flokken av gjester mellom 
seg, og går på omvisning. Endatil får dei koma inn i skøyta 
som ligg her, eit viktig minne om tida som har vore. På 
eit tidspunkt tek det til å brumma frå eit bygg ut forbi, det 
er ein motor som blir starta opp, og då blir «AMK-gutan» 
fornøgde!

Til slutt er det ei lita samling i hallen, der Olav Hægeland 
takkar av for den hyggelege kvelden, og overrekker  
plaketten frå AMK. Takk for koseleg kveld på skøytemuseet!

Turid
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Påmelding til: Risdal Touring, Transportvegen 17, 
4735 Evje |  37 93 15 15 | www.touring.no 

Agder Motorhistoriske Klubb og         
Mercedes-Benz Klubben Agder inviterer 
til en spennende reise. Bremen Classic 
Motorshow er en av Europas største 
messer og treffsted for mer enn 600 fag- 
og privathandlere innenfor klassiske bil- 
og motorsykler. Omkring 100 forskjellige 
«merkeklubber» har også utstilling her. 
Vår tur er lagt opp med utreise direkte 
fra Kristiansand til Eemshaven og vi har 3 
netter på hotell i Bremen. 2 fulle dager til 
å besøke Bremen Classic Motorshow! 

Velkommen! 

 5 dager, 1. - 5. februar 2023    

Påmelding:  37 93 15 15 eller post@touring.no 

Turen dag for dag: TURPRIS 
5 dager kun kr 6.550,- per person for 
medlemmer av Agder Motorhistoriske 
Klubb og Mercedes-Benz Klubben Agder  

 
Avreisedato: Onsdag 1. februar 2023 

Retur: Søndag 5. februar 2023 

Turprisen inkluderer: 

 Erfaren sjåfør og helturist buss 

 Ferjeoverfart Kristiansand - Eemshaven,  
 overnatting i delt innvendig dobbeltlugar 

 Aftensbuffèt med 1 enhet drikke ombord  

 3 hotellovernattinger 

 4 frokoster om bord i ferje og på hotell 

 Overfart Hirtshals - Kristiansand, inkl. buffét 

 Alle veiavgifter og bompenger 

 

Tillegg for enkeltlugar- og rom kr 1.265,-. 

Tillegg for utvendig dobbeltlugar kr 250,- per lugar. 

Tillegg for utvendig enkeltlugar kr 625,- per lugar 

Påmeldingsfrist: 12. desember 2022 

Forbehold om skrivefeil og endringer som følge av 
forhold utenfor vår kontroll! 

Dag 1: Onsdag 1. februar 2023 
 
Turen starter vestfra. Påstigning etter avtale. Turdeltakere som 
kommer østfra, kan kostnadsfritt sitte på med vår ekspressbuss 
Konkurrenten.no frem til Kristiansand. Fremmøte ved terminalen 
til Holland Norway Lines senest kl 14.00  
 
Vi sjekker inn og stiger om bord i MS Romantika som kl 15.30 seiler 
til Eemshaven. Lugarer om bord blir tildelt og vi møtes i restauran-
ten for å spise fra det store buffètbordet med både varme og kalde 
retter. Drikke er inkludert til måltidet.  
 
Resten av kvelden om bord er til fri disposisjon og det er fritt frem 
for å utforske underholdningstilbudet om bord nærmere. Bakerst i 
skipet finner vi bl.a. en stor atriumbar hvor også et orkester spiller 
til dans for de som vil ut og trø dansefoten. 
 
Dag 2: Torsdag 2. februar 2023  
 
Vi møtes i buffétrestauranten for å spise frokost før ankomst til 
Eemshaven kl 09.30. Når skipet klapper til kai og fortøyer, er vi   
klare for ilandstigning. 
 
Vi kan legge opp til å være i Bremen omkring kl 14.00, vi trenger   
ca 3 timer for å kjøre fra Eemshaven til Bremen.  
 
I Bremen skal vi bo 3 netter på Maritim Hotel Bremen ligger rett 
ved messeområdet, faktisk omtrent i samme bygningskompleks. 
Messen åpner fredag og er både fredag og lørdag åpen kl 10.00 – 
18.00 og en 2-dagers inngangsbillett koster € 26,- pr person, om-
regnet ca kr 275,- etter dagens valutakurs. 
 
Dag 3 og 4: Fredag 3. og lørdag 4. februar 2023  
 
Frokost på hotellet etter individuelt ønske. Begge disse dagene står 
til åpen og fri disposisjon. For de som eventuelt ikke ønsker å til-
bringe hele dagen på messen, er også sentrum av Bremen i kort 
gangavstand fra hotellet. 
 
Vi har ikke inkludert felles middag på hotellet de kveldene vi opp-
holder oss i Bremen, men dette kan vi gjerne inkludere mot et til-
legg på kr 320,- pr person og middag/kveld. Et tillegg på kr 960,- 
totalt pr person dersom middag velges inkludert alle 3 kvelder. 
 
Dag 5: Søndag 5. februar 2023  
 
Tidlig frokost på hotellet og avreise. Color Line AS har et litt annet 
ruteopplegg om vinteren enn om sommeren, for å tekkes de 

mange danske skiturister som skal til Norge. Derfor må vi ha     
avreise ca kl 08.00 fra Bremen etter frokost. Formiddagens kjøre-
etappe tar oss tilbake og forbi Hamburg, opp gjennom Schleswig-
Holstein og frem til et kort stopp midt på dagen eksempelvis ved 
grensehandler Otto Duborg eller Fleggaard. Det kan være godt å 
ha de komfortable setene i turbussen å lene seg tilbake i. Ingen 
reagerer om man bevilger seg en høneblund! 
 
Kl 17.30 er vi igjen tilbake i Hirtshals og om bord i MS Superspeed 
som kaster loss for Kristiansand. Vi har også nå inkludert kvelds-
buffèt inkludert fri drikke om bord. Kl 20.45 klapper skipet til kai i 
Kristiansand og vi kjører vest-/østover til de respektive avstig-
ningssteder. Takk for turen! 

© M3B GmbH / Joshua Hartmann © M3B GmbH / Joshua Hartmann 
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Olav Hægeland ønsker alle vel møtt, og han ser ein ny 
mann i flokken. Han presenterer seg: Trygve Tobiassen  
frå Lyngdal, har ein PV-1956-modell, og ein gamal traktor 
i Spind. Olav spør etter kva folk held på med i garasjen for 
tida, jau, fleire driv vedlikehald, men ingen har spesielle 
aktivitetar å meddela.

Olav Nilsen skulle visa film, men han mangla ein kabel,  
og då måtte det vera til ein annan gong. Ein mann fortel  
at han samlar ein del deler, men det er mangel på  
kommunikasjon om kva han har og kva folk har bruk for. 
Han lurer på å kanskje lage ei liste over delene, og ei liste 
der folk kan skriva på kva dei manglar. Kanskje det er ein 
tanke?  Olav oppfordrar i alle fall folk til å benytta med-
lemsmøta til å spørja/tilby deler, så det blir gjort kjent der.

Me får høyra at den siste onsdagsturen i dette året, som 
gjekk til Trædal Tilhenger-fabrikk, var vellukka, både når 
det gjaldt veret, oppslutninga og mottakinga, det er moro 
å høyre.

Jan Bråtlund har med ein film frå den første Trekkferje- 
festivalen i Try, i 1985, den får me sjå. Utruleg flott opplegg 
dei hadde den gongen, både med forarbeid og gjennom-
føring! Alt frå dugnad med istandsetting av ferja og  
nye brygger på begge sider, til bruk av lokale lag og 
foreningar, som stilte med mat, spelemenn og gamaldans, 
utkledning, flotte veteranbilar, hestar og vogner, bonde-
brullaup for å nemna noko. Det er berre å applaudere!

Kaffe og mat kjem på bordet, noko som alltid er  
velkomment. Folk pratar og har det triveleg.
Som tida går, neste gong er det julemøte i Lyngdal!

Takk for i kveld!

Tekst: Turid
Foto: Torstein/Turid

Medlemsmøte i Lyngdal,  
26. oktober

Det er tid for møte i Lyngdal, og meir enn 40 mann møter fram.  
Det er ein regnfull kveld, men lunt og godt på Røde-Korshuset.

Ca 50 medlemmer fra de lokale klubbene tok turen til det tidligere  
fengselet denne tirsdagen.

Besøk på Arendals tidligere fengsel  
18. oktober 2022

Arendals tidligere fengsel ble bygget i 1862 og ble nedlagt 
så sent som i september 2020. Frode Goggsbo, som 
mange kjenner fra tiden hans som eier av billakkerings-
bedriften Lakkservice i Arendal, må ha en veldig snill og 
tålmodig kone. Vi andre får kjeft bare vi kjøper en ny  
veteranbil eller noen skarve deler til kosebilene våre.  
Og Frode slipper unna med å kjøpe et digert fengsel! 

Det var på høy tid at det ble trommet sammen til et  
medlemsmøte, og hva er mer trafikkforebyggende enn 
å ha medlemsmøtet i et fengsel. Et fengsel med intakte 
glattceller og gapestokk på utsiden. Det dukket opp  
medlemmer fra AMK, Mercedesklubben, Frolandsklubben 
og Grimstadklubben. 

Vanligvis har Rotary fengselet som møtested hver tirsdag, 
men akkurat den 18 oktober skulle de noe annet slik at vi 
bilfrelste fikk komme på besøk. Frode hadde tatt høyde for 
omtrent 20, men vi mener at vi endte på ca 50 fremmøtte. 
Frode måtte derfor gjennomføre omvisningen i to puljer 
hvor man fikk se at snekkerverkstedet hadde blitt en flott 
møtesal, fengselskjøkkenet til et flott restaurantkjøkken og 
base for firmaet Morgenfugl som driver catering og  
serverer mat til alle husets arrangementer. 

Cellene har siden 2020 blitt forvandlet til flotte hotellrom. 
Glattceller og fangedusjen på isolasjonsavdelingen er  
bevart for ettertiden. Vaktrommet hvor man kunne følge 
med fangene er beholdt, likeledes luftegårder og mange 
andre bevaringsverdige detaljer.

Fengselshotellet er blitt et populært sted for firmafester, 
jubileer og andre store arrangementer. Hotelldelen har 
funnet sin plass i markedet og har et høyt belegg. Mange 
arbeidere som skal gjøre jobber i distriktet som varer flere 
uker velger å bo på fengselshotellet. Likeså pårørende til 
pasienter på sykehuset som ligger rett ved velger dette 
hotellet.  

Fengslet ble oppgradert med nytt ventilasjonssystem,  
nytt tak og det ble lagt inn toaletter på cellene så sent som 
i 2015. Dermed var hotellet et godt utgangspunkt i Frodes 
store pensjonistprosjekt. Men denne tålmodige kona – 
hvordan kunne Frode slippe unna med å ta med seg den 
flotte chesterfieldsalongen hjemmefra uten selv å havne en 
periode i gapestokken eller innelåst i en celle?

Møtets bilfaglige del var bevisstgjøring omkring veteranbil-
forsikring og forsikringen blivende klassiker. Substansen 
sagt med færre ord: Les forsikringsvilkårene, sjekk at  
du faktisk har frakt av bilen helt hjem og ikke bare til 
nærmeste verksted, print ut vilkårene og ha de liggende i 
bilen.

Tusen takk til deg Frode for at du åpnet fengselshotellet 
ditt for oss denne kvelden.

Sverre

Fengselseier og bilentusiast  
Frode Goggsbo. 

Artige detaljer rundt om  
i fengselet som må oppleves.
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Et flott prosjekt!
Fjærbladets lesere husker sikkert at for en tid tilbake hadde vi en reportasje om transportfirmaet H. K. Solberg 

 i Kristiansand som hadde fått oppsporet og kjøpt en av firmaets riktig gamle langtransport-biler.
Nå er bilen snart ferdig oppusset og restaurert, nylakkert og flott med den opprinnelige reklamen på sidene  

og helt tipp topp både innvendig og utvendig. Den kommer nok til å kunne studeres nærmere på  
Vårmønstringen 2023 hvor den sikkert får en svært velfortjent restaureringsplakett!

Bildene her sier sitt – og vi gratulerer Steinar Solberg og hans flinke folk med et virkelig fint arbeid!

I november hadde avdeling Sentrum invitert til filmkveld og 
det møtte frem drøyt 30 medlemmer. I tillegg til film var det 
også god mat og kaffe, og praten gikk livlig rundt bordene.

Filmen som ble vist var ikke AMK-relatert denne gangen. 
Det var en film fra i sommer, hvor Mercedes-Benz-klubben 
i Agder hadde ansvaret for det årlige Stjerneløpet, et løp 
alle slags biler bare de har stjerne på panseret!

Stjerneløpet gikk i samme trasé som Rallye Tronåsen 2021 
og det deltok nærmere 90 Stjernebiler, folk kom fra store 

deler av Sør-Norge. De som fikk premie for lengste tur  
kom fra Hommelvik utenfor Trondheim. I tillegg hadde vi 
også en deltaker fra Tyskland, som kommer til Norge på 
Stjerneløpet hvert år.

Filmen var veldig flott og Lister Videoklubb som har laget 
den, fikk fullt fortjent skryt for et flott produkt.

En koselig kveld!

Filmkveld i Sentrum



15

Gumpens Auto Vest as
www.gav.no - tlf. 24 03 48 00

SALMAKERVERKSTED
KARL V. SØRENSEN

Bil, båt, møbler, div.

Ålefjærv. 371, Kr.sand. Tlf. 908 88 834

LANTZ AUTO A/S
4735 EVJE

AUTORISERT BIL- OG LAKKERINGSVERKSTED

NAF - VIKING
Kranvognservice Dag & Natt - Leiebil
Mobil: 95 19 50 00  Tlf: 37 93 03 01

Det beste utvalget
av slitedeler til din bil!

Velkommen

Mjåvannsveien 5, 4628 Kristiansand

Tlf.   38 18 59 00

Vi ønsker de nye  
medlemmene i AMK  
hjertelig velkommen!

Finn Arvid Engenes, Søgne

Jon A. Ribe, Kristiansand

Nye medlemmer  
i AMK siden sist

LÅS – BESLAG – NØKLER –  
LÅSSYSTEMER – POSTKASSER

NØKKEL TIL VETERANBIL?
SPØR OSS!

Agder Allé 4, 4631 Kristiansand
t: 38 09 19 00

systemlaas.no – post@systemlaas.no

Følgende artikler kan  
vi selge:

Piquet-skjorte i svart, blå eller hvit 
med logo, str. M, L, XL og XXL i 
alle farger, koster kr. 150 pr. stk. 
100 % bomull og god kvalitet! 
 
Kaffekrusene leveres i hvitt eller 
svart, med lokk, og koster kr. 100 
pr. stk. levert i gaveeske.  
God presangidé til svigermor? 
 
Nye klistremerker med logo koster 
kr. 15 pr. stk. 
 
AMK-caps (se bildet), leveres kun 
i svart, kr. 50 pr. stk. 
 
Grillmerke med logo, emalje,  
koster som før kr. 100 pr. stk. 
 
AMK-pin har vi noen få igjen av, 
disse koster kr. 30 pr. stk.

Alt kan bestilles hos Fjærbladets 
redaktør eller kjøpes på noen av 
klubbens arrangementer.  
 
Innkjøp over kr. 300 leveres  
fraktfritt, ellers kommer porto  
i tillegg. 

Det vedlegges giro i pakken  
(trenger ikke forhåndsbetales).

Klubbartikler

BENT SALMAKER har lang erfaring 
med interiør i bil, bobil og camping-
vogner og båt. Kalesjer, omtrekking 
og reparasjon av møbler.

BENT SALMAKER
Birkedalsveien 33, Søgne
Tel. 974 17 002
drift@bentsalmaker.no

Arbeid utføres
Sandblåsing utføres raskt og rimelig 

til veteranpriser. 
Roy, tlf. 918 66 805

Støtt AMK  
når du tipper!

AMK er tilknyttet  
Grasrotandelen hos 

Norsk Tipping. 

Det betyr at alle som vil støtte 
AMK kan bestemme at 5% av 

det han/hun tipper for,  
blir overført vår klubb fra  

Norsk Tipping.

Gi beskjed om at du vil støtte 
AMK med grasrotandelen  

når du skal tippe neste gang.  
Hvis det blir spørsmål om  
klubbens nummer, kan du  

oppgi 990 938 873. 
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Hei alle medlemmer!

Når dette leses lakker og lir det mot jul. Bilene står for-
håpentligvis trygt innendørs klargjorte for neste sesong. 
Det er tid for å lete etter deler hvis det skulle bli et behov. 
Mye fint å finne på for eksempel eBay, men husk å være 
litt kritiske til priser som oppgis. Man bør ha litt  
sammenligningsgrunnlag før man bestiller. 

Bak i Bulletinen (Mercedes-Benz-klubbens medlems- 
blad) har vi samlet nyttige adresser til firmaer og  
personer som driver med delesalg og reparasjoner.  
Husk at ved henvendelser til de som driver for seg selv 
så bør man ikke ringe til dem sent på kvelden, i helger 
mv. Har du tips til andre firmaer og personer som kan 
ting, så ta kontakt med noen av oss i styret slik at vi kan 
få dem på listen. 

I skrivende stund er planlegging av en tur til veteranbil 
– og delemessen i Bremen i gang sammen med AMK. 
Disse turene vet jeg er veldig populære og ikke minst en 
flott sosial arena for å møte andre med samme interesse. 
Og ikke minst er sjansene store for å finne nettopp de 
delene du skulle trenge til godbilen. Du finner annonse 
for turen i dette bladet.

Ellers er årets julegavetips avdelingens flotte t-skjorter til 
kun kr 200,-. De er av prima kvalitet og ikke minst støtter 
de klubbens drift. Videre har vi noen få filmer fra årets 
Stjerneløp i Lyngdal. De tar vi kr 300,- for. I skrivende 
stund har vi 11 Agdercapser igjen, så her er det først til 
mølla!

Videre har vi smørelapper igjen. Disse tar vi nå kr 10,- per 
stk for. De er veldig greie for å holde øye med siste og 
neste oljeskift. Hvis vi avtaler henting/levering på f eks et 
medlemsmøte slipper vi porto, men porto tilkommer hvis 
Posten må benyttes.

Ta kontakt med en i styret for kjøp av noe av dette. 
Som jeg skrev sist så er det viktig å laste ned appen Gnist, 
samt følge med på nettsiden Mercedesklubben.no.  Merk 
av i kalenderen datoer for arrangementene våre og meld 
dere på de som dere har interesse av. Har du en ide til 
kjøretur, arrangement og firmabesøk – ha lav terskel for å 
kontakte oss i styret. 

Med beste Mercedeshilsen for styret, Sverre
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ÅRETS JULEGAVE!
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