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Godt nyttår, alle sammen!
Ja, la oss håpe det blir et godt 
nytt år uten corona og med  
masse aktivitetsmuligheter  
for AMK!

Det er ikke lett å drive klubb i 
tider som disse. Så planlegger 
man møter og treff for harde livet, 
og så kommer «møndighedane» 

med restriksjoner og pålegg og jeg vet ikke hva.  
Og dermed er det bare å sende ut SMS og beklage at 
dessverre, dessverre …

Nå vet vi lite om hva fremtiden vil bringe, men jeg ser for 
meg at i alle fall når det gjelder møter som skal holdes 
innendørs, vil vi komme til å måtte kreve fremvisning av 
corona-sertifikat fra de som kommer på møtet. Så nå  
får alle AMK-ere som ennå ikke er blitt vaksinert, sørge  
for å få det gjort!

Styret Fjærbladet

Besiktigelsespersoner for  
LMK-forsikringen

REDAKTØREN HAR ORDET

Spøk til side, styret gjør sitt beste for å holde klubben  
flytende, og i alle fall når våren og sommeren kommer,  
og vi kan være utendørs med bilene og de andre  
kjøretøyene, blir det mye enklere alt sammen. Så får  
vi nøye oss med Fjærbladet som kontaktledd mellom  
klubben og medlemmene, inntil videre.

Men som skrevet lenger oppe, vi får håpe og tro at  
det snart blir kontroll på corona så vi kan komme tilbake  
til dagliglivet.

AMK har i alle fall ikke corona, alt går veldig greit og  
det skal det fortsette med å gjøre så langt styret kan få 
det til. Jeg håper at det kan komme bedre nyheter om 
programmet fremover i neste utgave av Fjærbladet,  
som er ment å komme ut før påske.

Inntil videre, ta vare på dere selv, alle sammen!

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
tel. 905 70 245, inge@postkassa.org

Sekretær: Rolf A. Sørbø, Svartefjell 5, 4625 Flekkerøy,
tel. 916 38 960, rolf.sorbo@gmail.com

Styremedlemmer:
Tor Sigurd Skåre, Strøget 105, 4760 Birkeland,
tel. 994 52 199, torsigurd99@gmail.com
Oddvar Iveland, Songdalsveien 217, 4645 Nodeland
tel. 918 65 472, 57oddvar@online.no
Rune Ludvigsen, Manganveien 22, 4629 Kristiansand
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,  
4633 Kristiansand, tel. 416 30 263 (kun SMS!)

Redaktør: Bernt Erik Olsen, Astrids vei 22, 4633 Kristiansand
tel. 416 30 263 (kun SMS!), berneol@online.no

Korrespondenter:
Turid Liland, Brynebrinken 5, 4560 Vanse, tel. 38 39 78 56,  
tlilan@online.no
Sverre Monsen, Øvre Fagerhei 20, 4823 Nedenes, tel. 918 16 545, 
sverre.monsen@hotmail.com

Kontaktperson til LMK: Bernt Erik Olsen, Astrids vei 22,  
4633 Kristiansand, tel. 416 30 263 (kun SMS!), berneol@online.no

Besiktigelsespersoner:
Jan Petter Kristiansen, Kvernhusheia 24D, 4634 Kristiansand,
tel. 997 39 848, jpk@proffpc.net

Torstein Knutsen, Mandalsveien 1049, 4520 Lindesnes,  
tlf. 907 64 038, tgknutsen@hotmail.com 

Trond Rane, Østre Tromøyvei 670, 4812 Kongshavn,
tel. 412 11 572, trondrane@sikkerhetenforst.no

Motorsykler og mopeder: 
Ernst Hansen, Lundeveien 67, 4550 Farsund,  
tel. 936 16 875, ernst.hansen@live.no

Tellef J. Tellefsen, Østre gate 14, 4838 Arendal, tel. 957 55 529
Birkelandsmarkedet
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Terminliste våren 2022

Vi tar alle forbehold om at møtene kan gjennomføres,  
blant annet avhengig av myndighetenes pålegg i  
forbindelse med corona-situasjonen til enhver tid.  
Eventuelle endringer eller avlysninger varsles på SMS. 
 
Februar
8. Medlemsmøte sentrum
15. Medlemsmøte øst
23. Medlemsmøte vest

Mars
1. Årsmøte, Kristiansand
15. Medlemsmøte øst 
30. Medlemsmøte vest

April
5. Medlemsmøte sentrum
19. Medlemsmøte øst 
27. Medlemsmøte vest

Mai
7. Vårmønstring, Kristiansand
26. Kristi Himmelfartstur

Juni
12. Kvinesdalsturen

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

Generelt: Post til klubben sendes formannen
Fjærbladet: Post sendes redaktøren
Økonomi: Post sendes kassereren
Medlemskap: Post sendes kassereren
Forsikring: Post sendes en besiktigelsesmann 

Klubbens adresser

Det innkalles med dette til årsmøte i AMK tirsdag  
1. mars kl. 19.00 i Oddernes menighetshus,  
Jegersbergveien 6, Kristiansand.

Siden vi ennå ikke vet om det ut fra myndighetenes 
restriksjoner vil være mulig å gjennomføre et årsmøte 
som normalt, tar vi forbehold om at møtet må utsettes 
eller løses på annen måte slik som i fjor. Det vil bli 
sendt ut SMS med informasjon etter hvert som vi  
vet mer.

Årsmøtedokumenter (årsberetning og regnskap) er 
gjengitt i dette bladet. Det blir ikke kopiert opp  
dokumenter til årsmøtet, så de som ønsker å ha dem 
for hånden bes ta med seg bladet på møtet.

Så håper vi at vi kan si vel møtt 1. mars!

Årsmøte i AMK

Frem til påske har vi følgende møter på programmet:

Møter i Sentrum:
• Tirsdag 8. februar kl. 19.00

Møter i øst:
• Tirsdag 15. februar kl. 19.00
• Tirsdag 15. mars kl. 19.00

Møter i vest:
• Onsdag 23. februar kl. 19.00
• Onsdag 30. mars kl. 19.00

På nåværende tidspunkt er ikke programmene  
på møtene helt avklart. Dette er jo avhengig av  
myndighetenes restriksjoner på samlinger. Det blir det 
sendt ut løpende informasjon om på SMS på vanlig 
måte etter hvert som vi vet mer.

Vårens første møter

Tid for kontingentbetaling!
I denne utgaven av Fjærbladet følger det med giro for årets kontingent for alle hovedmedlemmene i AMK.  

Vi håper at alle medlemmene våre vil følge med oss videre og vil betale giroen innen forfall.
Husstandsmedlemmene har fått kontingentgiro tilsendt i brev gjennom posten.

Medlemmer av Mercedes-Benz-klubben Agder vil få sin kontingentgiro tilsendt direkte fra  
«hovedkontoret» som styrer dette sentralt.

Styret håper det vil bli mulig med større aktivitet i klubben i dette året, men vil selvsagt forholde seg lojalt til  
myndighetenes krav og anbefalinger.
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Årsberetning for  
Agder Motorhistoriske Klubb 2021   

I 2021 har AMK’s styre bestått av følgende personer:
Formann: Håkon M. Omland
Nestformann: Inge Bråtlund
Sekretær: Rolf A. Sørbø
Styremedlemmer: Oddvar Iveland, Tor Sigurd Skåre og 
Rune Ludvigsen
Varamedlemmer: Torstein Knutsen og Aslak Berntsen

Det ble ikke arrangert årsmøte i 2021 på grunn av  
corona. Årsmøtedokumentene ble lagt ut i Fjærbladet og 
på hjemmesiden, med oppfordring til medlemmene om 
å stille spørsmål, eventuelt protestere dersom man ikke 
aksepterte at årsmøtet på denne måten. Det kom ingen 
tilbakemeldinger. Styret fra 2020 fikk prolongert sitt  
mandat ett år fremover.

Styret har engasjert Bernt Erik Olsen som forretningsfører 
for AMK. Han har ansvaret for klubbens økonomi (herunder 
kontingent og medlemsmatrikkel), Fjærbladet (redaksjon 
og distribusjon) og en generell sekretærfunksjon for  
klubben.

I løpet av året har det vært 5 styremøter der også vara-
medlemmene og forretningsføreren har deltatt. Det var 
også tillyst et styremøte i desember, men dette ble utsatt 
på grunn av corona-situasjonen. I tillegg har det vært en 
del felleskorrespondanse på epost når det har vært  
vanskelig å samles til formelle styremøter, for å ta stilling  
til enkeltsaker.

Medlemsmøter
Ordinære medlemsmøter ble det lite av dette året. Hele 
våren gikk bort i restriksjoner, men det ble mulig å holde 
medlemsmøter i Kristiansand og Lyngdal i september, 
oktober og november, med svært godt fremmøte. I tillegg 
deltok mange AMK-ere på organisert 17. mai-kjøring  
rundt om i kommunene. 

Økonomi
Økonomien er tilfredsstillende, blant annet fordi det har 
vært lite utgifter til møter og samlinger. 

Arrangementer 

Årsmøtet 2021 ble som nevnt avlyst og gjennomført uten 
deltakere.
Vårmønstringen ble dessverre igjen avlyst. De som  
hadde meldt seg på for å få restaureringsplaketter, både  
i 2020 og 2021, fikk disse på et begrenset utendørs- 
arrangement 8. mai, i overensstemmelse med gjeldende 
bestemmelser for samlinger.

17. mai deltok veterankjøretøy på arrangementene i  
mange kommuner på Agder.
Kristi Himmelfarts-turen ble arrangert noe annerledes 
enn de siste årene, da 27 biler møttes i Brennåsen og  
kjørte på fellestur gjennom indre Agder til Hægebostad.  
En fin tur!
Kvinesdal-turen ble gjennomført 6. juni med biltur til  
Knaben med drøyt 30 deltakende biler.
Bygdeutstillingen og gudstjeneste i Åseral ble  
gjennomført midt i juli i redusert omfang, med stort  
fremmøte av veteranbiler.
Setesdalstreffet 2021 ble avlyst.
Hovedløpet ble arrangert som Rallye Tronåsen 7. august, 
med 350 påmeldte biler, noe som er ny deltakerrekord. 
Tempoet i påmeldingen var også definitivt ny rekord.  
Det var god stemning, ikke fullt så godt vær, men også 
langs løypa, som gikk fra Flekkefjord til Jøssingfjord, videre 
til Moi og over Tronåsen med slutt på, Lendemoen, sto det 
fornøyde og glade tilskuere hele veien. Dette ble tydeligvis 
et svært populært arrangement!
Delemarkedet på Birkeland ble avlyst. 
Dyrskuet i Lyngdal ble også avlyst.
Siden corona dukket opp igjen senhøstes, ble det bare i 
øst at det ble mulig å arrangere julemøte, dessverre.

I tillegg har det vært en del lokale treff i løpet av  
sommeren, både i øst, sentrum og vest. Og avdeling vest 
har hatt noen onsdagsturer også i år.

Fjærbladet 
kom ut med 6 ordinære utgaver i 2021. Som tidligere har 
bladet også dette året hatt varierende sidetall, ut fra  
tilgangen på stoff. Medlemmene oppfordres til å sende  
inn stoff til bladet! Det satses fortsatt på Fjærbladet som 
den viktigste informasjonskilden og bindeleddet til  
medlemmene. Det legges derfor ned mye ressurser og 
arbeid for å gjøre bladet så attraktivt som mulig.  
Opplaget er for tiden 1.250. 

Etter den gode mottakelsen jubileumskalenderen fikk da 
den kom ut første gang i 2019, bestemte styret at AMK vil 
fortsette å gi ut slik kalender årlig så lenge vi kan få dekket 
utgiftene til trykking av denne ved annonser. Kalenderen 
følger Fjærbladets julenummer til alle medlemmer.

Det er fortsatt sterkt ønskelig at medlemmene oppgir sin 
epost-adresse til vårt register. Likeså er vi svært  
takknemlige for å få tilsendt adresseendringer når dette  
er aktuelt. Det koster faktisk klubben tusenvis av kroner 
hvert år å ettersende Fjærblad til medlemmer som ikke  
har brydd seg om å sende adresseendringer.

Hjemmesiden på Internett
Det ble i 2015 etablert ny hjemmeside på Internett, hvor 
det allerede er ganske stor trafikk. Ett av våre medlemmer 
har ansvaret for den tekniske delen av driften av  
hjemmesiden, og den er nå blitt et meget godt redskap  
for informasjon. AMK er også representert med egen 
klubbside på Facebook, med 1.906 følgere pr. nyttår. 

Grasrotandel
Norsk Tipping har innført et opplegg som gir tippepenger 
direkte til den enkelte klubb, basert på at interesserte 
registrerer klubben som sitt valg på tippekortet. Den valgte 
klubben har fått 5 % av det beløp det tippes for, men  
dette er nå øket til 7 %. AMK kom med i ordningen i august 
2009 og det er nå blitt 75 personer som støtter AMK med 
Grasrotandelen. Dette er en grei og arbeidsfri ekstrainntekt 
og styret håper at enda flere av medlemmene vil melde 
seg på denne ordningen fremover. Fra august 2009 og ut 
2021 har klubben totalt fått over 200.000 kr. fra Grasrot- 
andelen. Styret synes det er beklagelig at ikke mer enn  
80 av klubbens over tusen medlemmer slutter opp om 
dette, og oppfordrer flere til å gjøre AMK til sitt Grasrot- 
prosjekt. Samtidig vil styret takke de 80 som gir klubben  
et ekstra godt økonomisk løft.

Forsikring
Fra 1. januar 2018 har som kjent IF overtatt driften av LMK 
forsikring. AMK er blitt tildelt en egen kontaktperson for 
vår klubb, og han sitter hos IF i Arendal og har vært med 
på flere av våre møter allerede. Styret anbefalte etter en 
helhetsvurdering medlemmene om å overføre sin veteran-
forsikring til IF, som nå er det eneste selskapet som leverer 
LMK Forsikring slik vi kjenner den gjennom mange år. 
Vi har fått vite at AMK er den klubben hvor flest medlem-
mer støtter opp om LMK Forsikring gjennom IF, og det 
føler vi nok at vi kan være litt stolte av. Samarbeidet med 
vår kontaktperson er aldeles utmerket. I tillegg til den  
rimelige veteranforsikringen får kunder i LMK Forsikring 
ekstra rabatter på sine eventuelle øvrige forsikringer i IF, 
så det kan være tale om betydelige besparelser for den 
enkelte.

Styret er imidlertid fortsatt litt forundret over at det er 
såpass mange av våre medlemmer som ikke benytter seg 
av dette tilbudet i det hele tatt, og vil arbeide videre for å 
informere enda bedre om LMK-forsikringens store fordeler 
og lave priser.

Medlemmer
AMK hadde ved årsskiftet 1.014 medlemmer. Vi har fått 
noen nye medlemmer også i 2021, men ikke så mange 

som vi pleier i et år med normal drift av klubben. En del 
medlemmer er strøket, dessverre mange på grunn av 
dødsfall.

Styret håper at AMK får enda flere medlemmer, både  
yngre og eldre, i årene som kommer. Det finnes mange  
veteraneiere på Sørlandet som ikke er medlemmer i 
klubben, men som likevel deltar på våre arrangementer. 
Det er et mål for styret å få flest mulig av disse til å tegne 
seg som medlemmer i AMK. Det er også et prioritert mål 
for styret å forsøke å engasjere flere unge veteraneiere i 
klubbens arbeid.

Mange av medlemmene i AMK har i årevis trofast stilt  
opp som medhjelpere og funksjonærer ved klubbens  
arrangementer. At de samme personene blir spurt  
gjentatte ganger, må sees på som en kompliment for vel 
utført jobb. En hjertelig takk til alle villige hjelpere! Men det 
er alltid plass til flere, og alle hjelpende hender, føtter og 
hoder er til enhver tid svært velkomne!

Styret vil igjen oppfordre medlemmene til å komme med 
forslag og innspill til nye eller eksisterende aktiviteter,  
og til aktuelle temaer for våre medlemsmøter.

Styret vil med dette takke for året som er gått og ser frem 
til enda mer hygge med veteranhobbyen i 2022 enn det  
vi har klart å få til i 2021. 
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Drift Inntekter Utgifter

Salg av diverse materiell 27.618,48         
Annonseinntekt Fjærbladet + kalender 29.400,00          
Refusjon Mercedesklubben Fjærbladet 26.684,75     
Grasrotandelen/Norsk Tipping  30.009,54    
Delvis refusjon av merverdiavgift 2020 42.414,00
Arrangementsinntekter 235.779,24    
Medlemskontingent 373.152,00     
Renteinntekter 1.330,00         
     
Arrangementsutgifter  201.965,25
Innkjøp av materiell og rekvisita  65.568,56 
Utgiftsdekning til styret  34.500,00 
Diverse godtgjørelser og utgiftsdekninger  45.000,00 
Regnskapsførsel  6.000,00 
Reklame- og internettkostnader  23.964,00 
Trykkeriutgifter  148.645,00 
Portoutgifter  105.389,25 
Møteutgifter  5.905,13 
Telefonutgifter (SMS) m.v.  36.082,08
Reisegodtgjørelse LMK-møter  3.500,00     
Gaver og premier  0,00 
Kontingent til LMK  25.700,00     
Forsikringer   4.113,00
Bankgebyrer   486,00 
    
Overskudd 2021   59.569,75   
 766.388,01 766.388,01  
      
      
Balanse

Til gode Grasrotandelen pr. 31.12.21 10.578,00  
Bankinnskudd 499.271,86    
Egenkapital 509.849,86 

04.01.2022
Bernt Erik Olsen, kasserer   

Regnskapsoversikt 2021  

Til medlemmene i Agder Motorhistoriske Klubb

Kontrollkomiteen har gjennomgått regnskapet for AMK for året 2021.
Regnskapet viser et overskudd på kr. 59.659,75.Varelager og eiendeler er nå bokført med  
kr. 0,00 og er således en betydelig reserve for klubben.
Egenkapitalen er nå kr. 509.849,86 og det må sies å være tilfredsstillende, selv om det må være et  
mål at egenkapitalen skal være lik ett års omsetning.

Regnskapet er ryddig og greit ført, og gir en god oversikt over de ulike inntekter og utgifter.
Kontrollkomiteen anbefaler at regnskapet godkjennes.

Kristiansand, 10. januar 2022 

Arne Øydna                    Ånund Lunde

AMK geografisk fordeling 

Kristiansand 295 (36)
Lindesnes 88 (5)
Arendal 81 (2) 
Vennesla 81 (8)
Lyngdal 72 (4) 
Grimstad 61 (7) 
Kvinesdal 47  
Farsund 31 (2) 
Flekkefjord 31
Valle 23 (1)
Lillesand 22 (1)  
Froland 21 (1)
Sirdal 21 
Birkenes 21
Hægebostad 16 (1)
Tvedestrand 15
Bygland 12 
Evje og Hornnes   11 (1)  
Gjerstad 9 (1) 
Vegårshei 8
Iveland 8 
Åmli 6 
Åseral 5   
Risør 5 (2)  
Bykle  2   
  
Resten av Norge   20 (1)
Utlandet  0 
    
Totalt:  1.012 (73)

Tallene i parentes gjelder husstandsmedlemmer 
som en del av totalsummen.

Kvinnelige hovedmedlemmer:  35 stk.
Kvinnelige husstandsmedlemmer:  48 stk.
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Skrevet og tilrettelagt av Jostein Teistedal

Del 1: Martini på 4 hjul

Martini var en sveitsisk bilprodusent, i drift fra 1897  
til 1934.
«I 1897 bygde den sveitsiske forretningsmann Adolf von 
Martini, sønn av Friedrich von Martini, oppfinneren av  
Martini-Henry riflen, en eksperimentell bil med motoren 
bak. Han fulgte opp dette med V4 biler på 10 og 16 Hk  
i 1902. Da de sveitsiske kantonene var uvanlig fiendtlig 
innstilt overfor biler, måtte selskapet stole mer enn de  
fleste andre bilfabrikker på eksport, og etterspørselen  
fra utlandet viste seg tilstrekkelig til å rettferdiggjøre  
å bygge en fabrikk i Saint-Blaise.

Hans britiske agent, kaptein H. H. P. Deasy satte avsted 
med en 16 Hk bil på en 3.200 km lang tur gjennom Alpene, 
en tur som fulgte hans tidligere stunt med en Martini utstyrt 
med tannhjul opp en tannstangbane. Hans stunt bar  
frukter og i 1906 ble Deasy generalagent for Storbritannia. 
Den sommeren tok Deasy utfordringen fra Rolls-Royce 
(som hadde en seks-sylindret motor); Deasy, og (mer  
viktig) Martini tapte det 6.400 km lange løp «Battle of  
the Cylinders».

I 1907 deltok også en kjededrevet 28 Hk i Kaiserpreis rally, 
der de havnet på trettende og femtende plass. I 1908,  
som viser den raske endringstakten, var det samme  
akselavstand i 12, 16 og 20 Hk modeller (alle fortsatt med 
fire-sylindrede motorer). I årets Coupe de Voiturettes  
deltok de med en 1 086 cc Martinique motor med  
overliggende kamaksel og kom på syvende, åttende og 
tiende plass.

Raceren ble markedsført i 1909 som en roadster 10/12,  
og helstøpt sylinderblokk var standard over hele linjen. 
Men ingeniørene ikke kunne gjøre opp sin mening og i 
1910 vendte de tilbake til sideventiler.

Første verdenskrig og den påfølgende resesjonen lammet 
den sveitsiske og Martinis eksport til utlandet. I 1924 ble 
Martini tatt over av brødrene Steiger fra Burgrieden. Det 
neste året deltok de i «Battle of the Cylinders» med en ny 
seks-sylindret bil, en lisensbygget Wanderer. Den solgte 
ikke, og dens erstatning, en 4,4-liters NF med fire-hjuls 
bremser (uvanlig for perioden), var ikke nok til å redde  
selskapet. NF hanglet frem til 1934 før det forsvant og 
Martini med det.

Martini selskapet produserte også maskiner for  
bokbinding. Den ble kjøpt av Hans Müller og selskapet 
ble omdøpt Müller Martini. Den opprinnelige fabrikken er 
fortsatt i bruk i dag, og har en 1917 Martini bil på utstilling  

Jakten på en Martini
Som avholdsmann, gikk det noen år før jeg automatisk kunne komme på navnet på bilen  

jeg prøvde å spore opp. Bakgrunnen for søket ligger tilbake til 2013 og oppstarten  
på dugnadsarbeidet med «Steinars Steyr» på Birkeland. For lesere av Fjærbladet, vil  

«Jakten på min fars gamle Buick» trolig være bevart i hukommelsen. Et annet resultat av  
samme dugnadsstart. Buicken ble funnet og hjemført fra 40 års utlendighet 2018.  

Med erfaringer fra denne jakten, hadde jeg fått blod på tann og heiv meg på en ny jakt.  
En sjelden sak. Produsert i Sveits. Alkoholrelatert navn. Eller var det Formel 1 …?  

Nå sitter det – og her kommer første del av beretningen om, ja nettopp –  
Martinien på 4 hjul – fra 1916 – og fra Sørlandet.

i lobbyen i deres «Bookbinding Academy».  
(Kilde: Wikipedia).

Martini produserte både person- og lastebiler. Det er 
vanskelig å oppspore produksjonstall, men ett av årene 
finner vi et produksjonstall på 350 kjøretøy. Altså ingen stor 
produksjon. Martinien vi her omtaler, I-8186, er produsert i 
1916 og har et så lavt chassinummer som 181 (!!).  
Åpen bil, 4 sylindre, registrert for 6 personer.

En Sørlandsk Martini 1916-modell
Min støttespiller, Kjell-Ivar Søreng, Grimstad Motor- 
veteraner, beretter følgende etter samtaler med Oddvar 
Tørvolt i Grimstad, som har familiær tilknytning til bilen:

J.P. Jensen, skipsreder i Arendal, kjøpte Martinien før  
2. verdenskrig. Den ble stående i en garasje i Arendal  
under krigen, og solgt til Emanuel Erlandsen, Oddvar 
Tørvolts onkel, i 1946. Oddvar Tørvolt er båtbygger fra 
Hesnes i Grimstad, og han er fremdeles aktiv med siste 
tilskudd i samlingen av veterankjøretøy, en Volvo Amazon.

Martinien ble solgt til Erlandsen usett og veldig billig.  
Den ble beskrevet som «fryktelig» da Erlandsen overtok 
den, og han angret på handelen.

En ung mann fra øvre Hesnes, Olav Rasmussen, den  
gang ca. 19-20 år overtok bilen. Olav jobbet i verkstedet 
hos Olav Pedersen på Biodden i Grimstad. Pedersen drev 

To brødre, en gammel bil som luftes. 1968. Solgt videre til Lars Kile jr 
høsten 1970. Alt vi hadde av holdepunkt i søket.

Et Google-søk gir få treff på bilmerket «Martini», men de som er illustrerer en variert produksjon.
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rørleggerverksted og mekanisk verksted, men må ikke 
forveksles med Dramsvika som er godt kjent. Pedersen 
bygde motorer, og en glødehodemotor produsert av ham 
sto utstilt i foajéen på Høgskolen i Agder den gang de 
holdt til i Tønnevolds gate i Grimstad.

Olav var en fargerik og humørfylt person. Martinien hadde 
en ulyd i girkassa. Til tross for dette la Olav og 3-4 andre 
personer ut på langtur til Jotunheimen med Martinien, og  
i en sving møtte de en bil med kollisjon som resultat.  
Dette må antas å være den omtalte «feriekjøringen» 1948, 
som omtales som tillegg i vognkortet. Bilen ble reparert/
restaurert etter kollisjonen. Motoren skal ha blitt boret på 
Sørlandet Sylinderservice. 

Oddvar husker at bilen hadde et stort svinghjul, og at det 
var problemer med å få startet bilen, slik at den ble tauet  
i gang ved flere anledninger. Bilen hadde store hjul og 

smale dekk, og den punkterte ofte.  Det var vanskelig å 
få kjøpt nye dekk i samme dimensjon, slik at en bonde 
(hjulmaker) i bygda hjalp til med i tilpasse mindre hjul enn 
de originale.

De originale tre-eikene ble kuttet av og felg som var  
2 tommer mindre enn originalen ble montert - og dermed 
kunne han kjøpe nye dekk». 

På bildet fra Birkenes, ca. 1968, synes bilen å være  
utstyrt med felger fra en Chevrolet, eller liknende.

Olav Rasmussen giftet seg med ei jente fra Herefoss,  
Målfrid, og de bosatte seg på Birkeland.

Her arbeidet han først ved Gjørvens Verksted. I 1961 
overtok han Arne Vollan sitt bilverksted og Shell-stasjonen, 
med røtter tilbake til 1946. Stedet var allerede Citroën- 

forhandler for Aust- og Vest-Agder, noe Olav Rasmussen 
videreførte. Han gikk fra Shell til Mobil. Han ble i vide  
kretser kjent som Citroën-mannen på Birkeland. Olav døde 
i 2011. Hans sønn, Kjell, driver bedriften videre. Ikke  
lenger som bilforhandler, men autorisert Citroënverksted 
og som verksted i Mekonomen-systemet.

Martinien fulgte med Olav Rasmussen på flyttelasset til 
Birkeland. Den ble siden solgt til en av mekanikerne ved 
verkstedet, Steinar Løland. Da denne etablerte familie 
og skulle bygge hus, solgte han Martinien til Lars Kile jr. 
I handelen fulgte også en Buick 1932, i nyere tid omtalt i 
Fjærbladet som «Min fars gamle Buick».

Og her stopper historien om Martinien på Birkeland i fysisk 
forstand. Minner om bilen har levd videre i både familiene 
Rasmussen og Løland gjennom historier og bilder.  
Men hvor den ble av – eller om den fortsatt eksisterte?  

Nei, det visste ingen.

Ikke før vi i 2020 får vite følgende:

«Salgsdokument datert 16. oktober 1970 fra Packard Cars 
& Parts Lars Kile jr bekrefter salg av Martini i god tilstand 
for DM 3.100.

I tillegg selges og befraktes 1 stk NSU/FIAT 1939 modell 
i dårlig forfatning for DM 450 og 1 stk. Chevrolet 1931 
modell i grei tilstand for DM 950.

26. oktober 1970 ankommer Martinien Hamburg med  
M/S Bard (Bård?) Bilen ble sendt fra Kristiansand»  
(Kjell-Ivar Søreng på Messenger).

Historien fortsetter i neste utgave av Fjærbladet!

Siste, norske, vognkort er fortsatt i Steinar Lølands eie. Det står i navnet til Olav Rasmussen, adresse Fjære, med flere interessante  
påtegnelser om både bil og bruk.
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En dag i mai 2021 fikk Borghilds eier en tekstmelding: 
«Når du går på jobb i morra må du la garasjen stå ulåst. 
Legg fram bilnøkler og alle deler som trengs for å få bilen 
på veien. Ja, og så kan du godt sette batteriet på lading».
Og slik møtte Borghilds redningsmenn Borghilds  
«soverom» neste dag. Medbringende biltilhenger og  
nok muskler til å få dytta ho ut av «senga» og ut i friskluft. 
Om ho ikkje akkurat smilte, var ho slettes ikkje uvillig,  
men lett på beina, for å sei det sånn. 

I Steinars Garasje blei det to kvelder med god stemning. 
Alle syntes dette var gøy og at hjelpen var fortjent for  
både bil og eier. Motoren kom raskt på plass med kyndige 
hender. Motoren justert, motorelektriske utfordringer løst. 

Siste kvelden var Borghilds eier til stede. Selvfølgelig  
opptatt med å hjelpe med andre ting. Men, da garasje- 
kvelden var over, kaffe og vafler spist opp – kunne han ta 
med seg Borghild hjem. For egen motor og på egne hjul.

De var begge klare for sommersesongen 2021. Og for  
en flott og begivenhetsrik sommer det blei for de to!  
Hos dugnadsgjengen i Steinars Garasje tikka det inn 
turrapporter gjennom heile sommeren: Tronåsen, dametur, 
garasjebesøk, aleine- og fellesturer. Takken kunne ikke 
vært bedre!

Garasjebilder: Jostein Teistedal
Turbilder: Tor Sigurd Skåre

Oppvåkningen
Det var ikke Tornerose denne gangen, men Borghild. Og ho hadde ikke sovet i hundre år,  
men i tre. Et motorbytte stansa opp. Og i stedet for å hjelpe seg selv, hjalp Borghilds eier  

og reisekamerat alle andre. Det være seg familie, naboer, venner, andre bileiere,  
forskjellige arrangører og styret i AMK. Også i Steinars Garasje har Borghilds eier lagt ned  

sin tid og innsats. Og herfra kom Borghilds redningsmenn.

Veteranbil i utstillingshallen
Det er moro når bilforhandlere tar vare på eldre biler av 
«sine» merker, fikser dem opp og setter dem i utstillingen 
sin.Bilen på bildene her er en Honda 600 og den er faktisk 
den første Honda som forhandleren Abrahamsens Auto 
i Kristiansand solgte. Den gang, sent i 1970, kostet den 
17.200 kroner, altså omtrent det samme som en  
Volkswagen boble. Men den var mye mindre!

Honda 600 var den første modellen av Honda som kom  
til Norge, og ble den første representanten for et merke 
som etter hvert vokste seg ganske store her i landet.

Abrahamsens Auto holdt på den tiden til på Valhalla i  
Kristiansand og var fast kunde hos Shell-stasjonen på 
Valhalla (som fortsatt ligger på samme sted). Og kanskje 
var det derfor at innehaveren av Shell-stasjonen, Einar O. 
Wasland, ble den første Honda-kunden i Kristiansand? 
Gode kunder og gode venner, slike handler man jo gjerne 
med!

Wasland beholdt bilen frem til sin bortgang i 1975, og da 
ble den solgt til Grete Albert som hadde den frem til 1980 
da den ble byttet inn i en ny Honda Civic. Siden har bilen 
vært i Abrahamsens Autos eie og fulgte med på lasset da 
Mobile Sørlandsparken overtok Abrahamsens Auto. Og nå 
står den altså i nybilhallen og er et fantastisk godt  
eksempel på bilenes utvikling gjennom de siste 50 år!

Trond Aas-Hansen og Dagfinn Topland.

Alle mann på dekk og god stemning i Steinars garasje.

Ny sesong og tid for å gi Borghild en tår.

Turrapport Tronåsen.

Turrapport fra gjengrodde stier en høstdag.

Alle mann på dekk i Steinars garasje.

Ankomst Steinars garasje.
Prosjektleder Trond Aas-Hansen. Den største glede  
ein kan ha er å gjøre andre glad.

Oppvåkning.
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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. 38 19 80 20

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!

H.K. Solberg Transport, 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

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. 

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 forhånds- 
betales).

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

Torsdag 2. desember 2021 var avdelingen atter en gang 
samlet på Hotel Norge i Lillesand for avdelingens årlige 
julebord. I 2020 måtte julebordet avlyses grunnet smitte- 
situasjonen. Hotellet er et gammelt tradisjonsrikt  
familiedrevet hotell hvor de ansatte så vel som eierne gjør 
det beste for oss. Det ligger flott til ikke langt fra vannet i 
Lillesand sentrum, og er et sted som absolutt er verd  
å besøke om man er på de traktene. 

Det var godt fremmøte og ingenting smaker så godt  
som hotellets sprøstekte ribbe og deres gode rødkål. 
Dessertbuffeten med bløtkake falt også i smak. Bløtkake  
er en tradisjon på avdelingens julebord. 

Avdelingen har et utmerket samarbeid med våre tre  
forhandlere i regionen. Denne gangen hadde Agder Bil AS 
i Arendal gitt oss en stor pose med flotte gevinster til  
kveldens gratislotteri. 

Avdelingens nye klubbskjorter fikk også bein å gå på.  
Er det noen som ikke har fått kjøpt, men har lyst på, så  
er det bare å ta kontakt med Sverre eller Bernt Erik.  
Skjorten er den første artikkelen i avdelingens kolleksjon.
Vi i styret satt igjen med et inntrykk at alle hadde en 
hyggelig kveld på Hotel Norge. De som ikke fikk med seg 
julebordet, får holde seg klar til neste gang!

Sverre
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Agderavdelingens årlige 
julebord på Hotel Norge 
Lillesand

Stjerneløpet 2022
Stjerneløpet er Mercedes-Benz-klubbens årlige løp, 
som arrangeres rundt om i landet. I år er det Agder- 
avdelingens tur til å arrangere, og tidspunktet er  
lørdag 18. juni. Løpet vil gå helt vest i Agder og også 
innom Rogaland.

Det er lagt opp med overnatting og bespisning spesielt 
for tilreisende, men lokale Mercedes-Benz-sjåfører er 
også velkommen til å delta på selve løpet dersom de 
ikke ønsker overnatting og mat i Lyngdal.

Løpet er ikke bare for veteranbiler, men er åpent for  

alle Mercedes-Benz opp til 2022-modeller. Løpet er 
også åpent for personer som ikke er medlem i  
Mercedes-Benz-klubben selv om de kjører Stjernebil, 
det er jo en fin anledning for dem til å melde seg inn 
samtidig!

I neste utgave av Bulletinen, klubbens medlemsblad, 
kommer det påmeldingsskjema og detaljerte  
informasjoner. Vi kommer også til å legge dette ut  
i neste utgave av Fjærbladet og ønsker alle  
Stjernesjåfører velkommen til Stjerneløpet 2022!
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Møt den nye Honda HR-V. En energisk, selvladende hybrid som gir en oppkvikkende  
kjøreopplevelse gjennom et unikt og smart e:HEV-drivverk. Denne sportskupéaktige  

SUV-en er inspirert av F1-teknologien, fylt av vitalitet og allsidighet på hver reise.

En selvladende hybrid bygget for en 
ny generasjon miljøbevisste førere

Se nye HR-V HYBRID
hos Mobile Sørlandsparken

Mobile Sørlandsparken
Skibåsen 2, 4636 Kristiansand S • Telefon: 38 05 87 00 • sorlandsparken@mobile.no • www.mobile.no

Kjøp fra kr 387 900,–


