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Kjære AMK-venner!

Årets siste blad … Dette året 
har gått fort – men det sies jo at 
tiden går fortere jo eldre en er! 
Heldigvis har coronasituasjonen 
ikke virket lammende på  
klubbens virksomhet på samme 
måte som i fjor, og vi får håpe 
det blir gode forhold på den 

måten også utover nyåret.

2021 har vært et aktivt år, med Hovedløpet over Tronåsen 
med 350 deltakende kjøretøy som et absolutt høydepunkt. 
Men også alle de andre arrangementene var vellykkede. 
Vi måtte jo dessverre droppe vårmønstringen, men  
kommer sterkt tilbake neste år med den tradisjonelle  
vårmønstringen i mai og så en liten overraskelse,  
sannsynligvis i september.

Styret Fjærbladet

Besiktigelsespersoner for  
LMK-forsikringen

REDAKTØREN HAR ORDET

Overraskelse? Ja, og den kan dere lese mer om i neste 
utgave av Fjærbladet som kommer i siste del av januar. 
Den overraskelsen kan bli en liten utfordring for mange 
av våre medlemmer! Og forhåpentlig til glede for mange 
flere, både medlemmer og ikke-medlemmer.

Men før vi kommer så langt skal vi ha mange møter  
på våren, og årsmøte tirsdag 1. mars hvor vi håper på 
godt fremmøte fra medlemmene.

Og så vil jeg til slutt ønske alle leserne en riktig  
god jul og et velsignet nytt år!

Beste hilsen
Bernt Erik
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Terminliste våren 2022

Vi tar alle forbehold om at møtene kan gjennomføres,  
avhengig av myndighetenes pålegg i forbindelse  med  
corona-situasjonen til enhver tid. Endringer/avlysninger 
varsles på SMS. 
 
Januar
11. Medlemsmøte sentrum
18. Medlemsmøte øst
26. Medlemsmøte vest

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

Frem til mars har vi følgende møter på programmet:

Møter i sentrum:
• Tirsdag 11. januar kl. 19.00
• Tirsdag 8. februar kl. 19.00

Møter i øst:
• Tirsdag 18. januar kl. 19.00
• Tirsdag 15. februar kl. 19.00
• Tirsdag 15. mars kl. 19.00

Møter i vest:
• Onsdag 26. januar kl. 19.00
• Onsdag 23. februar kl. 19.00
• Onsdag 30. mars kl. 19.00

På nåværende tidspunkt er ikke programmene på mø-
tene helt avklart. Dette blir det sendt ut informasjon om 
på SMS på vanlig måte.

I tillegg blir det

Vårens første møter

Tirsdag 1. mars kl. 19.00 i Oddernes menighetshus  
i Kristiansand (like ved siden av Oddernes kirke).

Årsberetning, regnskap m.v. kommer i Fjærbladet  
nr. 1/2022 i siste halvdel av januar.  
Sett gjerne av datoen allerede nå!

Årsmøte

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.

Begrunnede forslag fra medlemmene skal foreligge 
skriftlig og kan sendes klubbens formann senest  
31. desember 2021. 

Den Gyldne Tændplug
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Hyggelig møte hos

Etter flere avlysinger på grunn av forsamlingsrestriksjoner, 
fikk vi endelig samlet oss til møte hos vår glimrende  
samarbeidspartner Mobile Sørlandsparken i oktober.  
Drøyt 50 AMK-medlemmer møtte frem og ble ønsket 
velkommen av salgssjef Tor Arne Myhra og bruktbilsjef 
Marius Berg (som også er veteranbileier og AMK-medlem).

Ekstra hyggelig var det at flere medlemmer stilte opp  
med sine veteranbiler denne kvelden, det må nok ha vært 
siste turen før vinteropplaget.

Vi fikk en gjennomgang av firmaet først, og deretter en 
inngående omvisning med særlig vekt på de avdelingene 
som ikke var ferdigstilt da vi var hos Mobile sist, for et  

par år siden. Nå fikk vi se karosseri- og lakkeringsverksted, 
klargjøringsavdeling med masse poleringsutstyr og ikke 
minst dekkhotellet.

Etter det bar det opp i andre etasje hvor Mobile har  
kantine og hvor det var dekket opp med kaffe og mye  
godt å bite i. Stemningen var høy og vi ser frem til neste 
gang vi skal samles hos Mobile. Det kan bladets lesere få 
vite mer om i neste utgave av Fjærbladet.

Bildene viser at det var mye å se på og mange  
interesserte. Vi takker Mobile Sørlandsparken for  
en hyggelig kveld!

IONIQ 5 Long Range RWD

Hyundai gir 5 års fabrikkgaranti uten kilometerbegrensning for biler som er kjøpt gjennom en autorisert Hyundai-forhandler. Fremdriftsbatteriet har en garanti på 8 år/160.000 kilometer, avhengig av hva 
som inntreffer først. IONIQ 5 Long Range med bakhjulstrekk har et strømforbruk på 16,8 kWt-17,9 kWt/100km (blandet kjøring) og et CO2-utslipp på 0 g/km (blandet kjøring). Bilens rekkevidde er 451-481 
kilometer. IONIQ 5 Long Range med firehjulstrekk har et strømforbruk på 17,7 kWt-19,0 kWt/100km (blandet kjøring) og et CO2-utslipp på 0 g/km (blandet kjøring). Bilens rekkevidde er 430-460 kilometer. 
Egenskaper som ladetid og rekkevidde vil variere avhengig av en rekke faktorer. Alle dataene er målt etter WLTP. Priser kan justeres uten varsel. Med forbehold om feil og prisendringer.   
Alle priser er inkludert leveringstillegg levert Drammen, lokalt leveringstillegg kan tilkomme.

Med IONIQ 5 vil ikke lenger fremtidens mobilitet være noe 
du drømmer om, men en del av hverdagen din.
IONIQ 5 får du også med firehjulstrekk.

Les mer på mobile.no

inkl. Premium utstyrsnivå

HØYDEPUNKTER:
•Premium utstyrsnivå
•Bakhjulstrekk
•481 km rekkevidde (WLTP)
•217 hestekrefter
•350 Nm dreiemoment
•0-100 km/t på 7,4 sek
•1.600 kg hengervekt
•80 kg forventet taklast

-kort leveringstid

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

482.900,–

Mobile Fiskåtangen
Svanedamsveien 16, 4621 Kristiansand • Telefon: 38 00 37 50 • fiskaatangen@mobile.no • www.mobile.no
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Hyggeleg møte i Lyngdal, 29.09.21

Olav Hægeland ønska vel møtt på sin lune måte, og nokre 
nye ansikt var å sjå, desse presenterte seg og fortalde 
litt om seg sjølv og sitt/sine kjøretøy. Det var Kjell Ørsland 
med 2 CV 1954 mod. busett på Ås. Det var Benjamin 
Nesvåg, Sokndal, T Ford-eigar, og Terje Fossdal, Gyland 
med ein Opel Manta. Det er positivt med nye medlemmer.

Klubben har hatt nokre utflukter i det siste: til Hamran  
Kjøkken på onsdagstur, og til museum på Treungen.  
Torstein fortel at neste møte blir på same stad som i kveld, 
og at julemøtet blir på Lyngdal Inn. Det er fint om nokon 
har forslag til onsdagsturar, eller har noko å bidra med 
ang. program på møtene. Kaffe og rundstykke ventar nå, 
og folk får kosa seg ei stund med mat og drikke.

Etter pausen kjem det lerret på veggen, og Olav Vegge 
stiller med ein video. Den er av Torstein Knutsen og hans 
sommarprosjekt: han laga seg ein båt i miniatyr, med 
motor, ror, vinsj og mannskap, med elektronisk styring  
frå land. Torstein er frå før kjent for å kunne reparere  
dynamoer, og er ein klyppar på elektronikk. 

Asbjørns Bilverksted …  
et funn for veteraner!
Tiden er nok snart inne for vinterlagring av veteranbilen for 
en del av oss. Jeg pleier å bytte olje på motoren hver høst, 
men denne gangen slo det meg … lurer på åssen det står 
til med gir og kardang? Jeg hadde et godt lager med olje 
stående, og oljefilter kjøper jeg som regel 3-4 stk. av om 
gangen på nettet. Men lysten til å krype under bilen med 
verktøy og tappe-kar har minket betraktelig med årene,  
og det samme har plassen, så i år ble det nok verksted.

Jeg tror nok at mange av oss med gamle biler har lyst til å 
ha en dialog med mekanikeren, for å høre åssen tilstanden 
er, og kanskje grave og spørre litt, noe som erfarings- 
messig ikke alltid faller i god jord! Jeg skjønner godt at 
personalet ikke vil ha eieren hengende «over skulderen», 
men allikevel … .kanskje en mellomting?

Jeg har hørt mye fordelaktig om et verksted i Lillesand, 
Asbjørns Bilverksted, og jeg fikk selv byttet bremsevæske 
der i fjor, så jeg visste i grunnen fra før at alt dette stemte. 
En e-post gikk til Lillesand, med raskt svar. Vi bruker den 
olja du har, og olje til gir og kardang har vi, til en grei pris, 
og er du ikke fornøyd med prisen … kom med et forslag …
hørt slikt før?

Alt av oljer ble byttet, til og med på servoen, som jeg  
hadde glemt, kjølevæska ble målt, og ellers en sjekk av 
det viktigste, som bremser dekk, eksos og forstilling.

En stor takk til Oddbjørn for en nyttig og hyggelig time  
hos Asbjørns Bilverksted, dette blir nok ikke siste gang, 
det kommer både servicer og EU-kontroller!

Øyvind

Teknisk fagkveld i Agderavdelingen
Agder-avdelingen i Mercedesklubben har lenge ønsket  
å finne en måte hvor vi etter gjenåpningen etter Covid19 
kan møtes sosialt igjen, og samtidig gi oss faglig påfyll. 
Derfor hadde vi landet på å arrangere tekniske fagkvelder 
gjennom vintersesongen. Vi er så heldige at Svein  
Ekornrød fra Skiensavdelingen kunne ta på seg oppgaven 
som lærer. Han har lang fartstid som lærer i bilfag på 
yrkesskolen, og har jobbet i mange år som bilmekaniker. 
Noen bedre lærer kan vi ikke få!

Onsdag 13. oktober gikk første fagkveld av stabelen,  
med tema bremser. Avdelingen hadde denne første kvel-
den invitert medlemmer fra Grimstad motorveteraner og fra 
Froland Motorveteran Klubb. Det var et meget  
godt oppmøte av engasjerte elever. 

At temaet bremser var første tema ut er ikke tilfeldig.  
Vår samarbeidspartner Asbjørns bilverksted i Lillesand, 
som gjennomfører sikkerhetskontroll av bilene våre, har  
gitt oss et klart inntrykk av at å øke medlemmenes  
kompetanse på bremser er viktig. 

Ytterligere informasjon om senere møter kan man finne  
på mercedesklubben.no. Naturligvis er også  
AMK-medlemmer hjertelig velkommen på fagkveldene!

Sverre

Endeleg kunne me samlast til medlemsmøte igjen, etter lang tids opphald pga pandemien.
Ny møteplass: Lucky Strike på Kvavik, der fekk me eit rom som hadde plass til dei frammøtte, 

 tett på 40 stk, men då var det ganske tettpakka der inne.

Nå skulle båten sjøsetjast, døypast og prøvast, alt fanga 
på Olav sin video. Dette fungerte fint. Det er òg ein  
fiskebåt, må vita, og lina vart kjørt ut då båten var sett på 
vatnet og han tøffa avgårde i fine svingar. Og best det var, 
gjekk alarmen, det tydde at det var napp, og sanneleg, der 
hang det ein fisk på kroken! Båten blei styrt inn til land, og 
fisken vinsja inn, og spratt til slutt sjølv opp i båten! Det er 
det raraste me har sett på lenge. Båten kom  med fisken, 
og der hadde Torstein ein fin aure til steikepanna!  
Folk lo, og gav seg over av den flotte visninga.

Det er ikkje til å tru, men er fakta. Den som ikkje vil tru det, 
får ønska seg ei videoframsyning om hendinga. Nå kan 
altså Torstein fiske frå land, og få fisken servert i strand-
steinane, utan fiskestong, ja du snakkar om Petter Smart! 
Takk for syninga, dykk, det var veldig moro!

Turid
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Agder Motorhistoriske Klubb, styremøte 9. november 2021  

1. Forrige referat. Ingen kommentar. 

2. Dagens saker

Håkon prøver å avtale et besøk hos Bjarne Johansen  
etter jul.

I vest har de prøvd lokale hos Lucky Strike, men har nå 
landet i Røde Kors huset.

Mobile vil gjerne rigge en veteranbilutstilling i sine lokaler 
i september. De har bedt om et møte før jul for å starte 
planleggingen. Bernt Erik vil skrive om dette i Fjærbladet 
over nyttår og be folk melde seg på hvis de er interessert. 
Bilene må antakeligvis settes inn på en fredag, med  
utstilling på lørdag, eventuelt søndag. Vi satser på fri  
inngang, men et mulig lotteri. Det må settes sammen en 
komité. Frivillige er Rune, Inge, Tor Sigurd, Bernt Erik, 
Håkon.

Mandal byjubileum ble utsatt fra 2021 til 2022 og det  
er etterspørsel etter gamle biler, helst en 1921-modell. 

Valgkomiteen må engasjeres for å klargjøre for årsmøtet.  
Vi skulle gjerne få med et ungdomsmedlem. Alle komiteer 
må forberedes. 

I 2022 er tanken å ha hovedløpet i øst. Det er tanker om  
å samordne det med Birkelandsmarkedet 20. august.  
Det er foreløpig i en tidlig planleggingsfase. 

Dyrsku’en i Lyngdal planlegges første helg i september. 

Julemøtene i øst og vest er planlagt. I øst blir det 16.11,  
i vest blir det 24.11. I sentrum er det noe usikkert foreløpig. 
Håkon undersøker litt om muligheter. Datoen er i tilfelle 07.12.

Videoklubben tok kontakt om filmen fra Rallye Tronåsen. 
Det nærmer seg ferdigstilling. 

3. Eventuelt
Det er forslag om biltur på vårparten, vestover.  
Håkon har en idé som vi bygger videre på senere.

Mandag 23. august feiret 10 medlemmer i AMK-vest at 
medlem nr. 1978 hadde fylt hele 80 år den 18. samme 
måned. Begivenheten fant sted på kafe Solås hos Olav 
Hægeland i Lyngdal. Pga. coronarestriksjonene ble kun  
10 gjester innbudt, og alt skulle være en overraskelse  
for jubilanten, hvilket det også ble. Det ble servert  
traktorvafler og marsipankake. Etter maten ble det  

oppstart av en motor i lokalet for å få litt eim av bensin og 
eksos til den livlige praten. Det ble som vanlig en svært 
hyggelig kveld, og igjen: Gratulerer med vel overstått til 
jubilanten fra AMK-vest.

Øystein Klev

«De Sammensluttede Bilruter» 
Samferdsel fra hestetransport til moderne busser.                                                               

Boka er å få kjøpt i Kulturbokhandelen Norli Farsund,  
Lista Bokhandel og Lyngdal Libris.  

400 sider med ca. 450 illustrasjoner.             

Pris kr. 390,-.

80 års feiring
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Årets siste onsdagtur i vest

Fremme ved Hamran ble vi tatt godt imot utenfor av daglig 
leder og tredjegenerasjons eier Trond Hamran. Etter  
velkomsten ble det samling inne hvor han fortalte om  
bedriftens historie med både opp- og nedturer siden  
starten i 1930. Det hele startet med den så velkjente  
høvelbenken som mange av oss har vært borte i på 
skole-sløyden. Etter hvert ble det også kvalitetskjøkken, 
spesielt i norsk eik, men også andre norske treslag.

Ett av prestisjeprosjektene Hamran har bidratt til, er å  
kle hele den verdensberømte restauranten UNDER i  
Spangereid med norsk eik.

Verkstedet har i dag 37 ansatte. Hele produksjonslokalet 
dekker rundt 4000 m2.

Etter denne flotte orienteringen ble vi delt i to grupper,  
hvor den ene ble tatt med på omvisning i lokalene, mens 
den andre gruppen ble traktert med kringle og kaffe.  
Så ble det byttet om etter at første gruppe var omvist. 
Elling Hamran, andregenerasjons eier og leder i bedriften, 
nå pensjonist, var også til stede. Han har som pensjonist 

samlet og bygget opp ett innholdsrikt bedriftsmuseum  
som inneholdt verktøy og maskiner tilbake helt fra  
oppstarten. Det var også utstilt flere forskjellige  
generasjoner av kjøkken, og selvfølgelig høvelbenken,  
og mye, mye mer som kan sees på bildene.

Etterpå ble alle samlet igjen, og Trond Hamran avsluttet 
og takket for besøket, og fikk samtidig overrakt «takk for 
besøket» plaketten av Olav Hægeland.

AMK-medlem Toralv Birkeland hadde også en takketale 
hvor han bl.a. fortalte om en brann i sagbruket til  
verkstedet han som barn opplevde under krigen.

Så ble det hele avrundet, og utenfor når vi var på vei mot 
bilene ble det uttrykt fra flere at dette var nok noe av det 
flotteste vi hadde hatt av onsdagstur, Det kan også  
undertegnede med frue skrive under på, og tusen takk  
for turen alle sammen.

Øystein Klev

AMK-vest’s siste onsdagtur i år gikk av stabelen 15. september. 
Målet denne gang var Hamran Snekkerverksted på Snartemo. På tross av gråvær og regn  

møtte det opp i alt 24 biler og ca 40 personer for å ta turen. Møteplass var som vanlig  
ved Lyngdal kirke og kl. 18 startet turen oppover dalen.
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Interessant møte i Søgne
9. november var klubben invitert til vårt medlem  
Bent Salmaker i Søgne, for å se på hans nye lokaler og  
litt av det han steller med.

Det ble en flott kveld, og nesten 60 glade AMK-ere stilte 
opp. Praten gikk livlig, og det ble anledning til å beundre 
et par eksempler på Bent Salmakers arbeid (se særlig 
bildet på førstesiden i dette bladet, av interiøret på en  
Ford Mustang. Kan det bli finere?)

AMK-formann Håkon Omland ønsket velkommen, og  
Bent Salmaker (som i virkeligheten heter Bent Vidar Aske) 
fortalte litt og svarte på spørsmål. Ellers sirkulerte folk  
og pratet med hverandre, og selvfølgelig var det kaffe  
og deilige hjemmebakte kaker på plass.

Som bildene viser var det høy stemning på dette siste 
medlemsmøtet i sentrum i år. Men vi starter opp igjen like 
over nyttår og håper folk er like ivrige til å møte frem da!

Medlemsmøte vest 27. oktober
Da var det igjen duket for medlemsmøte i vest. Denne  
gangen i nye lokaler enda en gang. Vi møttes i Røde 
Kors-huset i Agnefestveien 19B i Lyngdal klokka 19.00. 
Det møtte over 40 medlemmer, og som vanlig ønsket  
Olav Hægeland velkommen, det ble presentasjon av et  
par «nye» medlemmer og ellers litt om hva som hadde 
skjedd siden sist møte. Torstein Knutsen hadde ikke så 
mye å komme med fra styret, da de ikke hadde hatt noe 
møte siden sist.

Så ble ordet overlatt til Arne Lervik fra Austad Historielag 
som hadde en flott orientering angående historien og boka 
om De sammensluttede Bilruter. Denne boka ble også 
presentert i forrige utgave av Fjærbladet. Etter en flott  
orientering ble det vist bilder og film. Her var først en film-

snutt fra strekningen Kristiansand-Mandal-Lyngdal-Lista. 
Så ble det vist en snutt fra en tur til Skjerka i Åseral med 
DSB og til slutt fra snøvinteren 1954. Arne Lervik avsluttet 
med historien om hvordan de fikk tak i arkivet til DSB fra 
Bryggeså i Eiken, og litt mer historie frem til DSB gikk  
inn i Sørlandsruta i 1984.

Etter dette var det servering av nydelige rundstykker og 
kaffe, mens praten gikk livlig. Arne Lervik hadde også  
med seg flere eksemplarer av boka om DSB, og det var 
flere som benyttet anledningen til å anskaffe seg en.
Igjen, takk for en meget vellykket og hyggelig kveld.

Øystein Klev
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Høstavslutning  
på Tangen på Hisøy

Et lite  
hjertesukk

Sesongen går mot slutten og 
søndag 26. september var et  
hyggelig antall kjøretøy av  
«alle» slag representert på 
Cars’n Coffee på Tangen, Hisøy. 
Det var fin stemning, godt vær  
og endelig en anledning til å  
samles uten å være regulert  
av koronabetingelser.

La oss satse på at dette er starten  
på tiden etter korona, og at det blir 
standarden for fremtidige  
arrangement.

Men, kan noen i US Car-miljøet ta en 
prat med de som må forlate treff- 
området med dekkspinn i en 40-sone 
og med bolighus tett inntil veien? 
Dette er overhodet ikke bra, og det er 
synd å høre argumentasjon fra  
tilhengere av dette som belærer  
forsamlingen om at « …alle kan jo  
se at bilene er bygd for slikt.»

Vi har landsforbund og  
organisasjoner som jobber for at vi 
skal få kjøre bilene og syklene våre  
i årene som kommer, og da må vi  
få ryddet litt i egne holdninger for i  
det hele tatt å bli tatt alvorlig når vi 
møter politikere og myndigheter! 

Det finnes arenaer for motorsport  
hvor det er full mulighet til å gi bånn 
gass – oppsøk et av disse, vær  
så snill …

Kjell-Ivar Søreng
kisoreng@gmail.com

Redaktøren takker for leserinnlegg  
og hører gjerne fra andre som er  
enige eller uenige med Kjell-Ivar  
Søreng i hans innlegg og har  
kommentarer til dette.

Det går unektelig mot vinter. Dagene blir stadig kortere, 
og det er betydelig kjøligere om dagene til tross for at sola 
varmer litt. Frolandsklubben sendte ut en invitasjon til  
AMK Øst, Mercedesklubben og Grimstadklubben om felles 
kjøretur fra Frolands Verk søndag 26. september k. 14.00 
på koselige småveier til Tangen på Hisøy utenfor Arendal.

Tidligere har AMK i samarbeid med Frolandsklubben hatt 
siste sesongarrangement før bilene settes inn for vinteren 
på Øynaheia, men i år valgte Frolandsklubben å ha det på 
Tangen, hvor det hver søndag klokken 14.00 arrangeres 
Bil & Kaffetreff. Dette treffet har hatt jevnt godt fremmøte 
gjennom hele sesongen. Folk har med seg stol og kaffe 

og har virkelig kost seg. God ide av Frolandsklubben å ha 
høsttreffet nettopp på Tangen. Men vi håper jo AMK-turen 
til Øynaheia kan tas opp igjen til neste år til glede for  
flere enn de fra øst.

Denne søndagen var ikke noe unntak. Ca 70 kjøretøy 
møtte frem og folk minglet rundt og pratet med venner og 
bekjente i bilmiljøet. At folk bruker en søndag ettermiddag 
på dette viser behovet for å gjennomføre slike treff. 
Vi viser her noen bilder fra treffet.

Sverre

Frode Goggsbo viser Øyvind Eikelia motoren på sin 280SL.
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i Omdal Transport

Så viste det seg etter kvart at Jostein var ikkje heilt vanleg 
likevel. For: Gjennom åra som har gått, med vekslande 
opp- og nedgangstider, har han fått firmaet til å vekse 
seg stort og sterkt, med mange arbeidsplasser, og fleire 
service-funksjonar for samfunnet. Å stå i bresjen for noko 
slikt krev meir enn mange tenkjer over. I dag, 50 år etter,  
har firmaet 28 store lastebilar, og 37 tilsette. Ein kan knapt 
ta ein kjøretur på E39/E18 utan å treffa ein eller fleire av 
desse bilane. Jostein har vore primus motor for dette  
i mange år, men har dei siste åra overlate sjefsstillinga  
til sonen Jarle.

Volvo 1968 mod. blei på eit tidspunkt selt, og skifta ut  
med ein nyare modell. Men, dette trega Jostein på, og 
etter ei tid fekk han kjøpa same bilen tilbake, og bilen har 
følgt han sidan. Bilen blei nå sett fint i stand, og er nå  
eigaren sin stasbil og stolthet.

Firmaet ville markera 50 årsjubileet med feiring på Lista. 
Dei leigde seg inn på Befalsmessa, på tidlegare Lista 

flyplass, 2.10.21. På formiddagen kjørte alle bilane, med 
veteranbilen i front, ein runde rundt i området, gjennom 
Borhaug, til Lista fyr og tilbake. Kolonna var eit særsyn,  
og vekte stor oppsikt. Skuelystne stod langs ruta og vinka, 
og fekk gode tut tilbake. Turen blei avslutta med eit besøk 
på krigsmuseet på flyplassen, og etterfølgt av god mat  
og sosialt samvær.

Det er NORDAN og VARTDAL PLAST som er dei største 
kundane for Omdal Transport, dei kjører over heile  
Norge og litt i Sverige.

Me vil gratulere Jostein og Omdal Transport med jubileet, 
og ønska dei lukke til vidare framover!

Og me håpar Jostein får god tid til - og mykje glede av - 
den fine veteranbilen, nå på sine eldre dagar!

Turid

I 1971 starta ein ung gut, Jostein Omdal, ein i utgangspunktet  
vanleg bygdegut frå Ualand, opp eit transportfirma, Omdal Transport,  

med èin lastebil: ein Volvo 1968-mod. og seg  sjølv som sjåfør.

Jubileum Tiden går – og prisene er ikke hva de var!

Kostbar bil
Det første bilaget som ligger i permen er kvitteringen for 
selve bilkjøpet. Roveren kostet 20.975 kr. og var altså en 
ganske dyr bil, sammenlignet med en Folkevogn som  
kostet 10.300 kr. En Volvo PV kostet 15.800 og  
Mercedes-Benz 170 kostet 17.500. De amerikanske bilene 
var dyrere – den billigste Chevrolet’en kostet 24.300 kr. 
den gangen.

Roveren var en ganske luksuspreget bil, med skinnseter 
og dashbord i valnøtt-tre. Den hadde en sekssylindret  
rekkemotor som ga 75 hestekrefter og var den gang  
registrert for seks personer. Det er den ikke nå lenger,  
nye regler har strammet inn og den er nå godkjent for  
fem personer som de fleste biler.

Høyere avgifter
Årsavgiften er i dag noe svært mange klager over – den 
er blitt dyr etter hver, sies det. Men er det nå virkelig slik? 
Årsavgiften for 2021 var på rundt 3.300 kr., og i forhold til 
en stor og fin bil som vel kan koste ca. 650.000 kr. betyr 
det rundt regnet en halv prosent av bilens pris. Den gang 
Roveren var ny, ble det innkrevet en årsavgift på 550 kr., 
altså rundt tre prosent av bilens daværende pris! Det er  
seks ganger så mye som i dag. Den gangen ble nok biler 
i større grad enn nå regnet som luksus. Og vi får føye til at 
da bilsalget ble frigitt høsten 1960, gikk årsavgiften  
samtidig ned til 200 kr.

Forsikringsprisene var ikke så høye i sammenligning. Når 
vi vet hva det koster å forsikre en bil i dag, kan man si at 
124 kr. for ett års ansvars- og kaskoforsikring (inkludert 
70% bonus) var en overkommelig utgift selv i 1954.

I november 1954 har man investert i vinterdekk av type 
Dunlop. De kostet 215 kr. pr. stykk, og for omlegging og 
montering ble det betalt kr. 10,56 for fire dekk. På den 
tiden var det jo svært få som hadde dobbelt sett felger, 
sommerdekkene ble tatt av felgene og vinterdekkene satt 
på, og så samme prosedyren om igjen når våren kom. 
Men veldig mange brukte nok ikke vinterdekk i det hele 
tatt. Kjettinger på dårlig føre var godt nok. Også Roveren 
hadde kjettinger, innkjøpt i 1963 for kr. 76,50.

Løpende vedlikehold
Det var mer vedlikehold på biler før i tiden. Hyppigere 
oljeskift og ikke minst smøring av vitale deler gjorde at 
bilene måtte innom verksted eller servicestasjon med jevne 
mellomrom. I 1957 ble det betalt kr. 29,35 for oljeskift med 
åtte liter olje, inkludert arbeidet, og 15 kr. for det som ble 
kalt rundsmøring, altså smøring av alle deler som hadde 
behov for det. Å få bilen håndvasket på bensinstasjonen 
kostet den gangen 9 kr. Også sikkerhet koster – i 1962 ble 
det montert sikkerhetsbelter i bilens forsete, til den nette 
sum av 190 kr.

Men av og til måtte det gjøres grundigere arbeid – rust var 
jo ikke noe ukjent begrep selv for 50 år siden! I 1962 ble 
det reparert rustskader og lakkert for 1.500 kr., og i 1971 
samme operasjon, men denne gangen kostet det 3.200 kr. 

Bilen ble eiet av fru Gunvor With på Montebello i Oslo. 
Egentlig litt av en «konebil»! Ektemannen hennes kjørte 
bare amerikansk Ford og skiftet ofte, fikk redaktøren høre 
av et barnebarn. Men hun kjørte altså samme bilen i 26 år 
og sluttet å kjøre da hun var 82 år gammel på grunn av 
svekket syn. Men bilen, den ble avskiltet og satt i garasjen, 
og sto der til begge ektefellene var gått bort. Da ble den 
solgt til restaurering.

Så dermed er den aller siste kvitteringen i permen fra juni 
1979. Det er kr. 7,50 i porto for innsending av skiltene til 
Oslo Politikammer. Da var det slutt etter 26 år og 107.000 
kilometer.

Da redaktøren for noen år siden kjøpte seg en Rover 75, fulgte det med en hel perm med  
kvitteringer. Det viste seg at den første eieren av bilen, som brukte den fra 1953 til den ble  

midlertidig avskiltet i 1979, hadde samlet på alle kvitteringer på alle utgifter på bilen bortsett  
fra bensin. Alt var sirlig plassert i en perm, og her var det mye å finne! Det er moro å se  
hvordan prisene har utviklet seg. Da redaktøren solgte bilen, fulgte selvfølgelig permen  

med til den nye eieren i Sandefjord.
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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!

Jo Vegard Aardal, Kristiansand

Robin Ribe, Høvåg

Edvin Aanensen, Vennesla

Roy Johansson, Staubø

Audny Ødegård, Lyngdal

Lasse Flakk, Birkeland

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

Kjøp eller bytte 
Minimotor 1000 ccm, 
kjøp eller bytte i deler.

Hilsen Per Slettedal 
Mob. 908 45 789

Det går raskt mot jul, og forhåpentligvis har de fleste satt 
inn godbilen for vinteren. Husk å støvsuge den godt og 
fjern alle former for spiselige ting så mus og andre  
gnagere ikke trekkes mot den. Også viktig å  
vedlikeholdslade batteriet et par ganger gjennom vinteren. 

Vi skal i tiden før jul spise julegrøt, sammen med de  
andre bilklubbene vi samarbeider tett med, og på julebord 
i Lillesand. Dette er arrangementer som er trivelige og  
etter hvert blitt en tradisjon.
 
Det største arrangementet vi jobber med for tiden er  
Stjerneløpet 2022 som skal gå av stabelen i Lyngdal.  
Planen er at selve løpet lørdagen vil være en kjøretur  
fra Lyngdal over Tronåsen og tilbake til Lyngdal.  
Der planlegger vi med at flest mulig medlemmer, selv om 
man ikke deltar på hele arrangementet, blir med på selve 
løpet med sin Mercedes-Benz. Vi tror at denne kjøreturen 
kan bli en stor opplevelse for den enkelte. 

Har du ideer til arrangementer, firmabesøk eller annet  
så ikke brenn inne med det, men ta kontakt med en av  
oss i styret.

Fortsatt har vi smørelapper igjen slik at vi kan huske når  
vi byttet olje sist. Den andre lappen får man etter  
sikkerhetskontroll hos Asbjørns Bilverksted i Lillesand.  
Lurt å bestille time for en slik sjekk til våren.

Vi har bestilt skjorter med klubblogo på som i skrivende 
stund er på vei fra fabrikken. 

Ellers er det viktig å følge med på nettsiden  
Mercedesklubben.no for å oppdatere seg på  
arrangementer. Ikke alle arrangementene ligger inne  
ennå, og det kan også bli endringer på datoer m.v., men  
i skal gjøre vårt for at siden er så oppdatert som mulig  
til enhver tid. 

Riktig god jul og et godt nyttår 
ønskes dere alle!

Med beste Mercedes-Benzhilsen
Sverre og resten av styret
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ER Kjære medlemmer! Til salgs
Verkstedkran (elefant) kr. 1000,- 

Motorstativ, kr. 300,- 
MC jekk, kr. 500,-

Alle er av type Biltema.

Egil Freberg Heige 
4878 Grimstad 

Mob. 917 62 866
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IONIQ 5 Long Range RWD

Hyundai gir 5 års fabrikkgaranti uten kilometerbegrensning for biler som er kjøpt gjennom en autorisert Hyundai-forhandler. Fremdriftsbatteriet har en garanti på 8 år/160.000 kilometer, avhengig av hva 
som inntreffer først. IONIQ 5 Long Range med bakhjulstrekk har et strømforbruk på 16,8 kWt-17,9 kWt/100km (blandet kjøring) og et CO2-utslipp på 0 g/km (blandet kjøring). Bilens rekkevidde er 451-481 
kilometer. IONIQ 5 Long Range med firehjulstrekk har et strømforbruk på 17,7 kWt-19,0 kWt/100km (blandet kjøring) og et CO2-utslipp på 0 g/km (blandet kjøring). Bilens rekkevidde er 430-460 kilometer. 
Egenskaper som ladetid og rekkevidde vil variere avhengig av en rekke faktorer. Alle dataene er målt etter WLTP. Priser kan justeres uten varsel. Med forbehold om feil og prisendringer.   
Alle priser er inkludert leveringstillegg levert Drammen, lokalt leveringstillegg kan tilkomme.

Med IONIQ 5 vil ikke lenger fremtidens mobilitet være noe 
du drømmer om, men en del av hverdagen din.
IONIQ 5 får du også med firehjulstrekk.

Les mer på mobile.no

inkl. Premium utstyrsnivå

HØYDEPUNKTER:
•Premium utstyrsnivå
•Bakhjulstrekk
•481 km rekkevidde (WLTP)
•217 hestekrefter
•350 Nm dreiemoment
•0-100 km/t på 7,4 sek
•1.600 kg hengervekt
•80 kg forventet taklast

-kort leveringstid

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

482.900,–

Mobile Fiskåtangen
Svanedamsveien 16, 4621 Kristiansand • Telefon: 38 00 37 50 • fiskaatangen@mobile.no • www.mobile.no


