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Kjære AMK-venner!

Selv om vi bare er midt i mars 
når jeg skriver dette, må jeg 
innrømme at vårfornemmelsene 
kribler i kroppen og fristelsen til  
å ta ut Mercedesen fra vinter- 
opplaget har vært stor i et par 
uker allerede. Så det spørs vel 
om ikke den er ute på veiene  

når dere leser dette …

Etter et par år med større og mindre restriksjoner ser  
det nå ut til at coronatoppen heldigvis er passert og vi 
kommer smått om senn tilbake til den vanlige hverdagen 
igjen. Og blant de tingene som i alle fall jeg da gleder 
meg til, er AMKs Vårmønstring, som vi ikke har fått  
arrangert siden 2019, igjen kan bli gjennomført.

Datoen er lørdag 7. mai og stedet er som det har vært  

Styret Fjærbladet

Besiktigelsespersoner for  
LMK-forsikringen

REDAKTØREN HAR ORDET

de siste årene, på Torvet i Kristiansand. Her håper vi på 
fullt torv og stormende jubel. Det blir nok mye å se på, og 
det blir selvsagt også utdeling av restaureringsplaketter til 
de som har fått sine kjøretøyer ferdige og registrert.

Men det skjer mye annet også utover sommeren, både  
i AMK-regi og i andre sammenhenger, så her er det  
bare å følge med på det som skjer, og lese de SMSene 
du får fra oss innimellom, så blir det nok å ta seg til på 
veteranfronten!

Husk også å sjekke at alt er i orden med veteranen når 
den kommer ut av vinterhiet, før de store turene gjennom-
føres. Bremser, styring, lys og alt det der er viktig at er i 
orden, slik at vi alle kan nyte hobbyen vår på alle måter.

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
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

Kontaktperson: Tore Bårdsen, Gamle Kuliaveg 64,
4645 Nodeland, tel. 906 90 776, tore.baardsen@gmail.com FJÆRBLADET I PAPIRUTGAVE: ISSN 1501-6811 / NETT: ISSN 1891-151X

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. 
 
April
5. Medlemsmøte sentrum 
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

Vårmønstringen 2022

I år blir Vårmønstringen lørdag 7. mai fra kl. 10.00 
til ca. kl. 13.30, og vi ønsker AMK-medlemmer og 
andre fra hele Sørlandet velkommen til å vise frem 
biler, motorsykler, mopeder, traktorer og hva det 
ellers måtte være!

Vi er glade for at det endelig blir anledning til å  
arrangere Vårmønstringen igjen etter to års ufrivillig 
opphold. Arrangementet skal også i år være på Torvet 
i Kristiansand og vi håper på god oppslutning. Plassen 
på Torvet er begrenset, så vi gjør uttrykkelig oppmerk-
som på at det for mange biler ikke vil være mulig å 
forlate området før arrangementet er slutt, da bilene 
muligens vil stenge hverandre inne. Det kan også bli 
aktuelt å stenge for innkjørsel etter hvert dersom  
plassen fylles helt opp.Det vil bli plassert ut vakter  
som vil anvise hvor folk skal parkere, og disse  
anvisningene må selvsagt følges dersom man ønsker  
å delta på Vårmønstringen.

Det blir som vanlig utdeling av restaureringsplaketter, 
og vi gjør oppmerksom på at restaureringsplakett  
utdeles kun til medlemmer av AMK.

Nyrestaurerte kjøretøy 

I tråd med tradisjonen arrangeres Kvinesdalsturen 
søndag 12. juni. Det er fremmøte i Kvinesdal sentrum 
(Liknes, promenaden) kl. 12.00, og så går turen  
«ut i det blå». Ta med bord og stol og kaffe og niste, 
det kommer sikkert til å bli en veldig hyggelig tur for 
alle! Velkommen!

Kvinesdalsturen

Vi har ennå ikke fått noen melding om hvordan  
opplegget blir på Kristi Himmelfartsdag torsdag  
26. mai, og om det blir noe arrangement i Froland  
som før coronaen. Det vil bli sendt ut informasjon pr. 
SMS etter hvert som vi blir oppdatert på hva som skjer.

Kristi Himmelfartsdag

Medlemsmøte sentrum tirsdag 5. april kl. 19.00: Vi er 
invitert til Bjarne Johansen Bildemontering på Dalane 
hvor det blir litt omvisning og en orientering om  
hvordan firmaet arbeider. Her kan man nok finne deler 
også! Det blir kaffe og litt å bite i. Vel møtt!

Det blir også møte i Lyngdal, forhåpentligvis som en 
liten vårmøntring på Bjodland onsdag 27. april.  
Også her blir det sendt ut SMS med detaljer.

Vel møtt til medlemsmøtene!

Medlemsmøter

må det meldes fra om på forhånd og innen 25. april til 
Håkon M. Omland, tlf. 900 95 891. Disse kjøretøyene 
får egen plassering på Torvet og må melde fra om at 
det gjelder nyrestaurert kjøretøy når de ankommer og 
skal få anvist plass. 

Det presiseres at med nyrestaurert forstås en stor  
gjennomgang og oppfiksing av kjøretøyet, ikke bare  
litt «småfiks». Kjøretøyet må være registrert og  
naturligvis være mer enn 30 år gammelt. De som  
melder på nyrestaurert kjøretøy må være forberedt  
på å kunne dokumentere det som er gjort med bilen, 
når den blir påmeldt.

Til de som ennå ikke har betalt kontingenten for 2022 
opplyser vi at denne utgaven av Fjærbladet blir den 
siste dere får i postkassa, så kommer bladet tilbake når 
kontingenten er betalt.
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Referat fra årsmøtet 2022

Årsmøtet ble arrangert tirsdag 1. mars fra kl. 19.00 i  
Oddernes Menighetshus, og ved åpningen var det  
27 medlemmer til stede, mens ytterligere 3 kom etter hvert.

Saksliste
1. Velkommen v/formannen
2. Godkjenning av innkalling
3. Valg av møteleder, referent og to til å signere  
 protokollen
4. Styrets årsberetning
5. Regnskap
6. Fastsettelse av kontingent
7. Innkomne forslag
8. Valg av styre
9. Valg til arrangementskomitéer 
10. Valg av kontrollkomité
11. Valg av valgkomité

1. Formannen ønsket velkommen til årsmøtet.

2. Godkjenning av innkalling
Innkallingen ble godkjent uten kommentarer.

3. Valg av møteleder, referent og to til å  
signere protokollen
Håkon Omland ble valgt til møteleder.
Rolf A. Sørbø ble valgt til referent.
Gunnar Hamre og Hans Olav Omland ble valgt til  
å signere protokollen.

4. Styrets årsberetning
Kasserer leste årsberetningen som var publisert i  
Fjærbladet nr. 1/2022. Det kom ingen kommentarer og  
årsberetningen ble godkjent. Det kom opp spørsmål om 
styret har lov til å plassere midler i fond ut fra klubbens 
statutter, og det ble bekreftet. 

5. Regnskap
Kasserer leste opp regnskapet som var publisert i  
Fjærbladet nr.1/2022. Dette viser et overskudd i 2021 på 
59.569,75. Egenkapital ved årsskiftet var kr. 509.849,86.
Kontrollkomiteen har hatt en gjennomgang og fant ingen 
feil og mangler og anbefalte at regnskapet godkjennes. 
Det kom ingen videre spørsmål til regnskapet og det  
ble godkjent.

6. Fastsettelse av kontingent
Styret har innstilt på at kontingenten videreføres på samme 
nivå som i 2021. Det ble vedtatt. 

7. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet 
Det har ikke kommet inn noen forslag.

8. Valg av styre
Trond Rane leste valgkomiteens innstilling. 
Styreformann Håkon Omland har sagt seg villig til å  
fortsette og ble gjenvalgt.

På grunn av korona og manglende årsmøte i fjor, ble det 
foreslått å se bort fra hvem som ellers skulle vært på valg 
eller ikke på valg og la dette være opp til styret. Alle i styret 
har sagt seg villig til å fortsette. Det kom ingen andre  
forslag og valgkomiteens innstilling ble vedtatt.

Kommende styre blir da:
Leder: Håkon M. Omland

Styremedlemmer: 
Rolf A. Sørbø
Inge Bråtlund
Tor Sigurd Skåre
Oddvar Iveland
Rune Ludvigsen

Varamedlemmer:
Torstein Knutsen
Aslak Berntsen

9. Valg av arrangementskomitéer
Arrangementskomité vest: Følgende ble valgt inn:  
Olav Hægeland, Jan Bråtlund og Torstein Knutsen

Arrangementskomité sentrum:Følgende ble valgt inn:  
Håkon Omland, Bernt Erik Olsen og Bjørn Harald Nordkvist.

Arrangementskomité øst: Det har ikke lykkes å finne 
kandidater innen møtet. Vi må finne noen nye slik at vi ikke 
velger folk som er allerede er engasjert i andre klubber  
og aktiviteter slik at det går ut over annen virksomhet. 
Dessuten er snittalderen rimelig høy og det bør bestrebes 
å få inn yngre medlemmer. Styret ba om å få fullmakt til å 
utnevne en komité. Det ble gitt slik fullmakt. Sverre Monsen 
stilte seg villig til å delta.

Birkelandskomitéen
Det har ikke vært mulig å finne komitémedlemmer til  
Birkelandsmarkedet. Dette ble diskutert på årsmøtet og  

følgende ble klappet inn: Tore Bårdsen sa seg villig til  
å delta. Gunnar Hamre sa seg villig til å ta seg av  
paraden og litt annet.
Ellers jobber styret med å finne flere medlemmer.

10. Valg av kontrollkomité
Innstillingen for kommende år var gjenvalg av Ånund  
Lunde og Arne Øydna. Innstillingen ble vedtatt.

11. Valg av valgkomité 
Valgkomité har vært Reidar Skaaland, Harald Høyland  
og Trond Rane. 

Valgkomiteen har bedt seg fritatt og styret foreslo  
Sverre Monsen, Gustav Karlsen og Øystein Klev.  
Dette ble vedtatt.

Rolf A. Sørbø (Referent)   
Gunnar Hamre  
Hans Olav Omland  

Det nyvalgte (og gjenvalgte) styret, fra venstre Rolf A. Sørbø, Inge Bråtlund, Håkon M. Omland, Oddvar Iveland, Aslak Berntsen,  
Torstein Knutsen og Rune Ludvigsen. Tor Sigurd Skåre var ikke til stede på årsmøtet.
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For å gjøre en kort historie enda kortere, så endte det  
med at prosjektet ble kjøpt inn og fraktet til Kristiansand, 
hvor firmaets flinke folk selv har stått for det meste av 
restaureringen så langt. Men da Fjærbladet var på besøk i 
januar, var det fortsatt et godt stykke frem.

Bildene viser tilstanden pr. nå, og det fremgår jo at det 
tekniske på bilen begynner å komme på plass, altså motor 
og gir og hele driftssystemet, som ser ut som det er godt 
gjennomgått og klar for innsats. Men det gjenstår mye! 
Hytta er ferdig utvendig, interiøret er trukket om og klar  
for innmontering, og snart er vel også hjulene kommet på.

Lastekassa er det fremdeles mye arbeid på, den var ikke 
påbegynt ennå da Fjærbladet var på befaring. Og som 
bildene viser, er det et stykke frem! Men vi er sikre på at 
dette kommer til å bli et flott resultat til slutt, og gleder  
oss til å fremvise den ferdige bilen for Fjærbladets lesere 
etter hvert.

En gammel sliter er kommet hjem
På en lastebilmesse på Østlandet var det med folk fra Kristiansandfirmaet  

H.K. Solberg Transport. De kom i snakk med en lastebilsamler som viste en del bilder av  
mer eller mindre nedkjørte prosjekter, og blant disse bildene fant Steinar Solberg sannelig  

en av firmaets første store biler, en Magirus, i en nokså sørgelig forfatning.

Håkon Omland, Gunnar Hamre og Steinar Solberg er enige om at det fortsatt er et stykke arbeid igjen å gjøre,  
men gleder seg over det som allerede er ferdig.
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Skrevet og tilrettelagt av Jostein Teistedal

Del 2: Lukten av en Martini

Fra 2013 til 2015 hadde alt fokus vært å hjelpe min gode 
venn, Steinar Støle, å spore opp hans fars Buick 1932. 
Med god hjelp av Lars Petter Østeby og Lars Christen Kile, 
hadde det latt seg gjøre å komme på sporet av kjøper og 
eksportland. Da vi hadde sporet opp Buicken, begynte 
tankene å gå til «den andre bilen» i handelen mellom  
selger Steinar Løland og kjøper Lars Kile jr. Sveitsiske  
Martini hørtes atskillig mer sjelden ut enn en Buick.  
Når Buicken var blitt tatt vare på – hvor mye større sjanse 
var det ikke for at Martinien fra 1916 var det samme?  
Et sted i verden? Men, hvor?

Noen innledende søk på internett gav indikasjon på 
sjeldenheten. For her var ikke mye å finne. Der var noe 
på Wikipedia og jeg snubla over en privateid hjemmeside 
som omtalte merket. Så dukket det opp en omtale i et  
veteranbilblad. Veteranbilløpet «Messing-Grand Prix von 
Österreich 2012» og de Østeriske alper omtalte en herre 
som deltok med en 1918 Martini. Jeg noterte meg navnet. 
Eier av et så sjeldent bilmerke kunne gjerne kjenne til  
andre? Så gikk det en tid. Nytt googlesøk gav nye treff  
på samme mann og samme bilmerke. Og en by og en 
adresse. En hjemme-hos-reportasje i et lokalt klubblad 
2017. Samme blad, samme mann tildeles diplom for 
 60 års medlemskap i lokalklubben. Dette er en mann som 
har vært aktiv i den lokale klubben, blitt æresmedlem og 
har en større samling med pre 1920-tallsbiler og førkrigs-
biler. Bl.a. en Mercedes W22 Cabriolet, 1934, rekkeåtter 
med kompressor på 3.8 liter og 120 hk. Mange biler  
avbildes og omtales, men ingen Martini. Skal tro …?  
Jeg sender en henvendelse til klubbens redaktør  
nyttårsaften 2018. Får aldri noe svar.

Brikker faller på plass
Jeg får ikke glemt Martinien. Kan ikke gi meg. I Steinars 
Garasje snakkes det om å dra ned. Jeg kontaktet nå 
Lars Christen Kile, sønn av Lars Kile jr., som hadde vært 
svært behjelpelig tidligere. Ikke mange dagene etter kom 
det hyggelig mail og bilder som vedlegg. Bildene var av 
Martinien i forbindelse med henting på Birkeland. Blant 
annet dokumentertes uhellet vi hadde hørt om: Bilen var 
blitt tauet fra Birkenes til Kristiansand. På vei mistet bilen 
begge bakhjulene! 

Jakten på en Martini
Her kommer andre del av beretningen om Martinien fra 1916 – og fra Sørlandet,  

som en fortsettelse av artikkelen i forrige utgave av Fjærbladet.

Bilder fra Lars Kile jr. sitt arkiv: Martini 1916 kjøpes fra Steinar Løland 
høsten 1970. Taues til Kristiansand med samme Løland bak rattet da 
bakhjulene detter av. I fart. 

Arkivbilde fra Lars Kile jr forteller om bil, ny eier (sladdet av artikkel-
forfatter) og salgsår.

Et bilde er hentet fra salgs-arkivet, der bildet av bil er 
påført merke, navn på kjøper og årstall for salg. «Jeg 
mener å huske at bilen ble solgt til … (by). Jeg mistenker 
at navnet er feilskrevet», kunne Lars Christen informere 
om. Nå falt puslebitene på plass: Bynavnet samsvarte med 
bostedsadressen jeg hadde fått ved tidligere google-søk. 
Og det var ikke mye omskriving som skulle til – så passet 
også navn! Det viste seg, med andre ord, at hadde jeg tatt 
kontakt etter første googlesøk, hadde jeg mest sannsynlig 
løst gåten flere år i forveien. Om vedkommende hadde 
svart på en henvendelse, da. Det gjorde han aldri på den 
henvendelsen jeg nå sendte.

Utfordringen går videre.
Kjell-Ivar Søreng i Grimstad Motorveteraner (GMV) kommer 
nå inn i bildet. Jeg har observert at han, i jobb, har vært 
innom aktuelle europeiske by. Plutselig er han i ferd med  
å kjøre gjennom samme by to ganger i løpet av kort tid! 
Denne gang med vetaranbil! En super «døråpner» i 
sammenhengen, tenker jeg! Kjell-Ivar er på vei til Italia og 
Syd-Tyrol for å delta i «22. Grosse Alpenfahrt des DAVC», 
2019. 

Jeg sender ham en utfordring: Steinar Støle har oppsporet 
og kjøpt hjem Buick’en. Nå utfordres Kjell-Ivar og GMV til 
å ta kontakt, få bekreftet bilens eksistens og, om mulig, få 
bilen hjem igjen. Navn, adresse og kopi av vognkort og 
annen informasjon sendes over.

Det blir noen meldinger fram og tilbake i løpet av  
pågående veteranvognløp i de Syd-Tyrolske alpene. Først 
kan Kjell-Ivar melde at en meddeltaker er medlem i samme 
lokale veteranvogn-klubb som Martini-kjøperen er medlem 
av. Ny melding og meddeltaker bekrefter kjennskap til 
aktuell person. Juli 2019.

Gjenfunnet, sørlandsk sjeldenhet
Det går noe tid. Høsten 2020 kommer det ny melding fra 
Kjell-Ivar: Det er opprettet direkte kontakt med datter av 
Martinikjøper. Far hennes er død. De sitter på hans  
samlinger og vurderer salg eller utstilling via etablering  
av en stiftelse. Hun blir gjort oppmerksom på interessen 
for å bli varslet om det blir snakk om salg. Men, hvordan 
er tilstanden på bilen, tenker vi? Svaret kommer gjennom 
tekst og bilder, januar 2021: Bilen er restaurert. Mest  
sannsynlig med det som må være riktige felger (se omtale 
del 1). Først fremstår bilen som «tradisjonell» svart, men 
når tidligere eier, Steinar Løland ,spør om bilen har sin 
originale grønnfarge – må vi se nøyere etter på farge- 
bildene – og kan bekrefte at det stemmer.

Og der står saken i dag. Vi vet. De vet. Og fortsettelsen 
vet, fortsatt, ingen av oss noe om. Skal tro om vi noen 
gang får denne tilbake på norsk, sørlandsk, jord?

Gjenfunnet og topprestaurert: Martini 1916 med sørlandsk forhistorie. 
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En liten oppdatering …
For et par år siden, før corona, var en gruppe fra AMK på tur til Tyskland hvor vi blant annet  
besøkte Opel-museet i Rüsselsheim. Der ble vi forevist en Opel som var kjøpt inn til museet fra Norge.  
Via Opel-Registeret har vi nå fått tilgang til en avisreportasje fra Sunnmørsposten fra 2007 da bilen  
ble hentet til Tyskland, og håper teksten er leselig!

Nøkkelmannen –  
et svar på våre problemer

Det er nok mange veteraneiere som har hatt – og har – problemer med nøkler til kjøretøyene sine.  
Noen har bare ett sett nøkler, andre har dårlige og slitte nøkler, og noen har kanskje ikke  
brukbare nøkler i det hele tatt!

Heldigvis finnes det en løsning på disse problemene. 
Christian Berge Haugen i Kristiansand driver firmaet  
Lås & Nøkkelservice og en av hans spesialiteter er nøkler 
til gamle biler (og motorsykler). Her er vi mange som har 
fått hjelp de siste årene! Og firmaets servicevogn er  
selvsagt også veteran …

Den beste historien var vel Buick-eieren fra Østlandet som 
ikke hadde noen nøkler til sin 1940-modell (sannsynligvis 
et prosjekt). Han sendte dørhåndtak m.m. til Christian og 
fikk fullt fungerende nøkler i retur!

Selvsagt kan Christian levere alle slags nøkler, men for  
oss veteraneiere er det jo mest nærliggende å tenke på 
klenodiene våre. Så mitt beste råd er dette: Ring Christian 
på telefon 38 09 19 00 (i forretningstiden) og ta en prat 
med ham! Han kan sikkert hjelpe!

BEO

Firmabilen står klar til utrykning fra lokalene på Lund i Kristiansand. Fine lokaler og blid innehaver.

Her hadde man bare låsene – og laget nye nøkler 
ut fra det utgangspunktet.

Alt dette er nøkkelemner til veteranbiler. Her fikses også nøkler til mange nyere biler ved behov.
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Steffen JakobsenSteffen Jakobsen

Endelig er vi i gang igjen!

TREKKFERJEFESTIVALEN 2022
18. og 19. juni

Etter to år med pandemi er vi klare for nok en gang å 
kunne invitere til Trekkferjefestival og to hyggelige 
dager på vakre Holmen.

Puss støv av gammelbilen og ta turen til oss for god 
stemning med ferjetransport, veteranvognutstilling, 
salg av kunst- og brukskunst, underholdning m.m.
Fiskekonkurranse for barna (husk fiskestang).
Vi bestiller godt vær. Vaflene og kaffen er klar!

UtstillingUtstilling FerjetransportFerjetransport

pningstiderpningstiderÅÅ11-1611-16beggebegge
dagerdager

Spiller søndag 

Spiller søndag 

19. juni
19. juni
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Lundebanen på Lista var en ca. 25 km lang smalsporet 
(60 cm bred) militærjernbane som ble bygget av tyskerne 
under 2. verdenskrig. Den gikk fra kaiområdet i Lunde- 
vågen ved Farsund  til anleggsområdet rundt Lista  
flystasjon, med flere sidespor. Banen ble åpnet 19. april 
1943. Den ble trafikkert av 14 diesellokomotiver og flere 
damplokomotiver som transporterte forsyninger til flere av 
de tyske militæranleggene. Det var også et sidespor til  
et steinbrudd.

Banen var i drift til krigens slutt i mai 1945. Da ble banen 
nedlagt, og skinnegangen ble senere fjernet. Deler av  

den gamle jernbanelinjen ble tatt i bruk som bil- og  
landbruksvei, mens andre deler av linjen er tatt ut av bruk 
og tilbakeført til jordbruksland.

Stasjonsbygningen som lå ved kaia i Lundevågen ble 
reddet, og står nå på Lister Forsvarshistoriske Forening 
(flyhangar på Lista flystasjon).

Det sies også at muligens et av lokomotivene skal være 
nedgravd under nåværende flystripe på flyplassen.

Øystein Klev

Lundebanen på Lista
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Som vanlig startet møtet med at Olav Hægeland ønsket 
alle hjertelig velkommen. Etter  det ble det avholdt ett 
minutts stillhet for å minnes at Jan Arvid Lindland var gått 
bort. Han hadde medlemsnummer 45. Etter det ble det 
presentert et par medlemmer som var her for første gang. 
Det var Svein Arne Solberg, med traktor, og Lena Kleven 
Røynestad med en Triumph Herald 1969 modell. Det kom 
også fram at det foregår litt restaurering av diverse biler.

Programmet i kveld gikk stort sett ut på visning av en film 
om en jernbane på Lista som tyskerne bygget under  
krigen. Men før det ble det diskutert litt framtidsutsikter  
for klubbens avd, vest. Her ble det bl.a. foreslått å ha et 
teknisk «kvarter» på møtene. Torstein Knutsen hadde  

også undersøkt litt med et lokalt verksted angående 
«Eu-kontroll» for eldre biler og dette var det stor interesse 
for. Neste møte vil det også bli avholdt mini-delemarked.
Så var det tid for kaffe og rundstykker og prat rundt  
bordene før filmen ble vist. Denne jernbanen blir  
presentert i eget stykke her i bladet.

Etter filmen gikk praten igjen, og etter hvert ble møtet  
avsluttet, og enkelte måtte nesten «jages» hjem, hvilket 
viser at det er veldige trivelige møter. Så da takkes det f 
or igjen et flott møte og velkommen igjen 30. mars.

Øystein Klev

Onsdagsmøte 23. februar i vest
Endelig ser det ut til at det begynner å bli «normale» tilstander igjen, og det resulterte  

i at ca. 40 medlemmer i AMK vest stilte på medlemsmøte på Røde Kors-huset 
i Lyngdal 23. februar kl. 19.00.

Gunnar Kasin fylte 75 år!
I anledning den runde dagen hadde han invitert 60 personer til en aldri så liten utstilling av sykler og biler  

på fødselsdagen. Fjærbladet ble også invitert, men var dessverre forhindret fra å være til stede.  
Imidlertid har Gunnar sendt oss noen bilder og billedtekster fra dagen.

Fjærbladet gratulerer den spreke jubilanten på etterskudd!

Her med min favoritt,  norskprodusert speedwaysykkel med nyoverhalt 
Jawa 500cc 2-ventiler motor fra 1970, 56 hk. Disse syklene kjører på 
metanol og er uten bremser. Toppfart ca.110 km/t.

Veteranbilene, fra venstre innkjøpt til jubileet MGB GT 1800 64 mod. med 
nyoverhalt gatetrimmet motor, Mercedes-Benz 250 med sekssylindret 
motor, 83 mod. og Mazda Rx7 13 B EFI 85 mod. med servostyring,  
den eneste i landet!

Gunnar med speedwaysyklene som alle skal kjøres på banen i  
Kristiansand så fort det våres litt mer!

Gunnar fikk ny firehjulstrekker av gode venner på 75 års dagen sin! 

Gunnar stilte ut noen av veteranmotorsyklene sine.

Anders Mathias Larsen var der og fremførte velvalgte ord for jubilanten.
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Jan Abusland fra Hamresanden holder på med en litt 
uvanlig restaurering. Han er snart ferdig med en total  
gjennomgang av en såkalt tuk-tuk fra Thailand. Dere vet 
disse små sakene med plass til to passasjerer og sjåfør, 
mange har nok prøvet dem i Thailand eller andre steder.

Redaktøren for sin del ble lurt opp i en slik i India for noen 
år siden. Og det er ikke til å benekte, han var vettskremt 
mens tuk-tuken føk fra den ene siden av veien til den 
andre, rett foran busser og lastebiler,  Det skyldes selvsagt 
først og fremst at disse kjøretøyene er riktig spreke, noen 
vil nok si alt for spreke.

Redaktøren forsøkte en annen variant av samme  
kjøretøy på Cuba, den hadde en 125 ccm Vespamotor og 
var passelig trøtt. Men fredeligere for nervesystemet var 
den sannelig også!

Men altså, på Hamresanden er det snart en tuk-tuk ferdig, 
og Jan Abusland har lagt ned et stort arbeid i den.  
Fjærbladet gratulerer, og vi gleder oss til å se den på  
veien her i de hjemlige trakter. Men redaktøren kommer 
nok til å nøye seg med å se på den …

Bildene viser det flotte arbeidet som er gjort.

Litt uvanlig motorhistorie!
Styremøte 18. januar 2022

1. Forrige referat
Ingen kommentar. 

2. Dagens saker 

Vi prøver på et medlemsmøte hos Bjarne Johansen  
i april.
 
Vi snakker nærmere med Mobile om en utstilling  
der etter hvert.

Styret gjennomgikk årberetningen og godkjente den 
slik den er skrevet. 
 
Regnskapet ble også gjennomgått. Styret diskuterte 
om noe av bankinnskuddet skal settes i fond da flere 
har erfaring for at det gir en bedre avkastning enn i 
bank. Bernt Erik sjekker litt med bankforbindelsen. 

Årsmøtet blir 1. mars på Oddernes menighetshus.  
Vi avventer litt hvordan koronarestriksjoner blir på  
tidspunktet med hensyn på bordplassering og  
servering, men vi satser på at møtet holdes som  
planlagt.

Styret diskuterte møter i første halvår. Tor Sigurd tar et 
initiativ for å få på plass en arrangementskomité i øst.  
I sentrum tar Håkon ansvar fram til sommeren.  
Oddvar tar ansvar for det praktiske opplegget på  
Vårmønstringen 7. mai. 

Kristi Himmelfartstreffet i Froland og  
Birkelandsmarkedet bør kunne arrangeres i år. 

Hovedløpet planlegges foreløpig den 6. august, med 
forbehold om at det passer for de som ønsker å bidra 
til arrangementet.

Vi tenker litt på å arrangere en tur til Stavanger, til det 
forholdsvis nye bilmuseet på Klepp. Det hadde også  
vært gøy med en tur til Tyrigrava. Dette er forslag vi vil 
diskutere litt videre.

3. Eventuelt
Ikke noe.

Styremøte 1. mars 2022

1. Forrige referat
Ingen kommentar. 

2. Dagens saker 

Vi satser på et medlemsmøte hos Bjarne Johansen  
5. april.

Vi følger opp med Mobile om en utstilling der  
etter hvert.

Styret registrerer at det hvert år er mange som betaler 
for sent. Det skaper mye ekstra arbeid og kostnader. 
Det ble bestemt at vi strammer inn på rutinen slik  
at Fjærbladet ikke sendes ut etter forfall og inntil  
kontingenten blir betalt. Blader ettersendes ikke etter 
betaling, men kan hentes på eget initiativ. 

Styret diskuterte forslaget fra forrige møte om noe av 
bankinnskuddet bør settes i fond, men slik situasjonen 
er i verden nå, avventer vi dette for å vurdere det  
senere på året. 

Siden det nå igjen åpner seg mulighet for turer,  
ble mange muligheter diskutert. Styret er interessert i 
gode forslag og også frivillige til å arrangere.
Vi trenger bidragsytere til Vårmønstringen.  
Oddvar, Bernt Erik, Aslak, Rune og Rolf kan stille opp. 

Hovedløpet bør jobbes med. Inge tar kontakt med  
Froland og Grimstad Motorveteraner for å få det i gang.

Ugland har åpen dag den 5. mai kl 17 på  
Kreativt Møtesenter i Grimstad.

3. Eventuelt
Ikke noe.
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For de som kjører Mercedes-Benz her i AMK, vil vi gjøre 
spesielt oppmerksom på at det er fullt mulig å bare  
delta i selve løpet over Tronåsen. Det er bare å fylle ut 
påmeldingsblanketten og sende inn innen 25. april!  
Vi gjør også oppmerksom på at det ikke er noen alders- 
begrensninger i dette løpet – en Mercedes-Benz fra  
2022 er like velkommen som en fra 1936!  
Påmelding til festmiddag er reservert for medlemmer i 
Mercedes-Benz-klubben.

Samværet for de som skal overnatte starter altså fredag 
ettermiddag med registrering og kanskje litt hjulsparking 
eller en bilvask? Så blir det felles bespisning for de som 
ønsker det (og har bestilt det) på kvelden.

Lørdag morgen etter frokost er det klar for løp. Starten for 
løpet skal være i Nulandsvika i Flekkefjord, og vi kjører 
samlet eller hver for oss fra Lyngdal til Flekkefjord som en 
transportetappe så vi er der i god tid til løpet skal starte  
kl. 10.30. De som bare har meldt seg på selve løpet  
møter frem ved start i Flekkefjord.

Turen går gjennom Flekkefjord til Jøssingfjord, videre til 
Moi og over den berømte (og beryktede) Tronåsen  
som kan by på noen flotte bakker både oppover og  
nedover – og deretter retur til Lyngdal og mål hos  
Mercedes-Benz-forhandleren Lyngdal Karosseri og Auto. 
Det blir servert lunsj underveis.

Lørdag kveld er satt av til festmiddag på hotellet for de 
som ønsker det, og søndag er det frokost og hjemreise. 
Hvis noen lokale ønsker å overnatte eller delta i  

festmiddag, henviser vi til påmeldingsskjema i Bulletinen, 
som alle medlemmer i Mercedes-Benz-klubben får  
(eller har fått). Påmeldingsskjema her i bladet gjelder  
kun for selve løpet.

Vi har bestilt hele hotellet og har det «på hånd» frem til 
1. mai, slik at så sant ikke det kommer dobbelt så mange 
overnattende deltakere som normalt på Stjerneløpet, vil 
det være plass til alle under samme tak. Men da må vi ha 
påmeldingene fra dere innen 25. april! Også påmeldinger 
etter dette blir akseptert, men da kan vi ikke garantere 
plass på hotellet.

Som en liten ekstrabonus har vi – som i 2015 – bestilt 
filmteam til å lage en film fra løpet. Denne filmen vil alle 
deltakere få tilsendt når den er ferdig, en stund etter løpet. 
Skulle noen ønske å kjøpe flere filmer, kan dette bestilles 
på løpet.

Lunsj på lørdagen blir servert underveis i løpet. Lunsj for  
to personer er inkludert i startkontingenten. Dersom noen 
er flere i bilen, kan ytterligere lunsjporsjoner bestilles  
på påmeldingsskjemaet.

Og da er det vel ikke annet å si enn at vi venter på deres  
påmeldinger, både fra de som kommer langveis fra og  
fra de lokale stjernesjåfører, unge og gamle.

Velkommen til 

 Stjerneløpet 2022!
Tiden nærmer seg, og det er klart for påmelding til årets Stjerneløp.  

Det er avdeling Agder som står for arrangementet dette året, og på samme måte som  
sist Agder arrangerte, blir det Rosfjord Strandhotell i Lyngdal som blir basen.  

Tidspunktet er fra fredag 17. til søndag 19. juni for de som vil ha med seg alt som skjer,  
men det er selvsagt mulig å delta på løpet uten å bestille overnatting eller felles bespisning.  

Selve løpet blir lørdag 18. juni.

Påmeldingsskjema til Stjerneløpet 2022

Skjemaet sendes til e-post: berneol@online.no eller
til Bernt Erik Olsen, Astrids vei 22, 4633 Kristiansand innen 25. april 2022
Startkontingent m.m. innbetales til konto 9480.11.23230 innen 25. april 2022.

Navn fører: 

Navn passasjerer:

Hvis barn deltar, vennligst oppgi deres alder:

Adresse:

Postnr./sted:

Telefon:      E-post:

Ankomstdato:     Avreisedato:   

Skal bare delta på selve løpet:

Mercedes-Benz type/wagennummer:

Årgang:      Kjennemerke:

Ønsker mer enn to lunsjpakker à kr. 100,-

Startkontingent pr. bil inkl. to lunsjpakker, kr. 500,-

Sum innbetales til ovenstående konto innen 25. april.

Vi gjør oppmerksom på at løpet er åpent kun for Mercedes-Benz-biler og det er  
ingen aldersbegrensning, alle er velkommen!
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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!

Geir Lunde, Farsund

Svein Egil Tveit, Rykene

Tor Einar Sandvikmoen, Kristiansand

Andreas Natvig, Kristiansand

Oddbjørn Grøtteland, Kvinesdal

Arnt Petter Andreassen, Borhaug

Arne Engedal, Mandal

Tore H. Kvelland, Lyngdal

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 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

Støtt AMK  
når du tipper!

AMK er tilknyttet Grasrot- 
andelen 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. 

Ønskes kjøpt:
Ønsker kjøpe et ultrafiolett  

helseappararat, også kalt Wand. 
(stort eller lite, fungerende eller ikke)

Disse var svært populære  
tilbake i tiden.  

 
Knottgenerator ønskes kjøpt,  

også deler. 
 

Allan F. Solberg, tlf. 905 01 946

Arbeid utføres
Sandblåsing utføres raskt og rimelig 

til veteranpriser. 
 

Roy, tlf. 918 66 805
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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,–

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,–


