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Kjære veteranvenner!

Nå er sommeren kommet og vi 
har allerede avviklet en del  
arrangementer som dere kan 
lese om i dette bladet. I tillegg 
kan dere også lese om de arran-
gementer som kommer i løpet av 
sommeren, spesielt på side 3, 
men også innover i bladet.

Dessverre har vi nå måttet stryke en del medlemmer som, 
til tross for purringer, ikke har betalt kontingenten for 
2022. Dette bladet får de derfor ikke, og erfaringsmessig 
er det slik at når noen oppdager at bladet ikke er kommet 
(fordi de prater med kjente som har fått det …) så kommer 
kontingentinnbetalingen ganske fort.

Vi benytter igjen anledningen til å minne om vår gode 
forsikringsordning gjennom LMK og IF, og vi minner  

Styret Fjærbladet

Besiktigelsespersoner for  
LMK-forsikringen

REDAKTØREN HAR ORDET

også om vår avtale om sikkerhetskontroll av veteranbilene 
hos Asbjørns bilverksted i Lillesand. Samme ordning  
er også innført hos Ford i Lyngdal, og det har alle  
medlemmene i vestre Agder fått melding om tidligere. 
Men jeg håper å få mulighet til en tur til Lyngdal i løpet  
av sommeren for å lage en liten reportasje derfra.

Vårmønstringen ble veldig fin, selv om datoen dessverre 
kolliderte med et par andre arrangementer. Men sånn er 
det, sesongen er kort og arrangementene mange, og  
så får folk bare velge og vrake hva de vil være med på!

Da ønsker jeg dere alle en riktig fin sommer med godt  
vær og gode kjøreforhold, og håper vi sees!

Beste hilsen  
Bernt Erik

Formann: Håkon M. Omland, Skogveien 13, 4630 Kristiansand,
tel. 900 95 891, m-omlan@online.no
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Terminliste høsten 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. 
 
Juni
12. Kvinesdalsturen 
18./19. Trekkferjefestivalen i Søgne 
 
Juli
2. Jubileumskortesje i Mandal 
16. Setesdalstreffet 
17. Åseralsmarkedet 
 
August
20. Birkelandsmarkedet 
 
September
2.-4. Dyrskuet i Lyngdal 
6. Medlemsmøte sentrum 
13. Medlemsmøte øst 
28. Medlemsmøte vest 
 
Oktober
11. Medlemsmøte sentrum 
18. Medlemsmøte øst 
26. Medlemsmøte vest 
 
November
8. Medlemsmøte sentrum 
22. Medlemsmøte øst 
30. Medlemsmøte vest

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

Arrangementer i sommer

18. og 19. juni:
Trekkferjefestivalen på Holmen i Søgne, begge dager 
mellom kl. 11 og 16. Se annonse i forrige utgave av 
Fjærbladet.

2. juli:
Veteranbilparade i Mandal. Se omtale på side 9 i  
dette bladet.

16. juli:
Setesdalstreffet på Rysstad. SMS om åpningstider  
etc. kommer.

17. juli:
Åseralsmarkedet med gudstjeneste kl. 11.00 i Åseral 
kyrkje og marked, utstilling, komper og alt det andre 
som pleier å være der.

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. 
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På Danmarkstur i april
Danskene har en stor fordel fremfor oss nordmenn:  

Med et såpass lite og oversiktlig land som de har, er det overkommelige avstander selv  
for dagsturer. Og når så målet for turen ligger nokså midt i Danmark sånn rent geografisk,  

og det ikke er mer enn rundt tre timers kjøretur for de som bor lengst unna,  
er det lett å skjønne at det samler mange folk.

Vi som reiste var en ivrig gjeng med AMK’ere forsterket 
med deltakere også fra Mercedesklubben i Agder. Og for 
oss var det ikke snakk om tre timer hver vei. Det ble ferje 
fra Kristiansand fredag morgen med 34 stykker, medbrakt 
buss fra Hirtshals til Vejle, hotell i Vejle i to netter, lørdags-
tur nesten hele dagen til Fredericia (en liten halvtime med 
buss), og hjemtur via et flott bilmuseum og et enda flottere 
supermarked før vi havnet i Hirtshals igjen søndag kveld.

Hovedmålet for turen var altså den lille byen Fredericia, 
hvor det to ganger i året arrangeres veteranbilutstilling og 
messe. Der er det meste til salgs, i alle fall av det som står 
innendørs. Og utenfor er et parkeringsområde reservert 
for «årgangsbiler», som det også kan sees på noen av 
bildene.

Inne er det mye rart. Her er det biler til salgs, bilklubber 
med flotte biler på utstilling, salgsboder for nye og  
brukte bildeler, bøker, tøy, diverse loppemarkedsting,  
og jeg vet ikke hva. Selv kjøpte jeg fem par bambus- 
strømper for 40 kroner og ellers noen bøker for en mer 
unevnelig sum …

Det var minst fire spisesteder på messeområdet som  
hadde flere store haller (bygget sammen så en ikke  

trengte gå ut) – så ingen trengte å forlate messen fordi  
de var sultne!

En slik tur burde mange flere delta på, i alle fall én gang. 
Det er en opplevelse å se alt som er der, og alle  
menneskene som har møtt frem i alle aldre.

BEO

Noen av damene foretrakk visst kafeteriaen fremfor bilhallen! Fra venstre 
ser vi Gerd Byremo, Marit Suvatne, Marianne Hammer og Audny Ødegård.
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På tur til Danmark med AMK
Fredag 1. april 2022, tidlig en kald morgen sto en forventningsfull gjeng fra  

Agder Motorhistoriske Klubb samt fra Mercedesklubben Agder ved Color Line sin fergeterminal  
i Kristiansand og ventet mens Bernt Erik Olsen med stødig hånd delte ut billetter til oss.  

Bernt Erik er en organisator av dimensjoner, og ingenting ved reisen var tilfeldig.  
Det var bare for oss andre å lene seg tilbake og være turister.

Målet med reisen var Fredericia hvor det arrangeres  
en flott veteranvognmesse to ganger i året. Etter en flott 
frokostbuffet om bord entret vi bussen fra Risdal Touring 
som tok oss til Vejle hvor vi skulle overnatte. Kvelden gikk 
med til sosialisering med hverandre og god dansk mat.

Lørdag morgen dro vi til messen. Danske veteranbil – og 
motorsykkelklubber hadde lagt mye arbeid og sjel i sine 
stander. Utvalget er enormt, og for den som visste hva 
man var ute etter så var sjansene store for å gjøre en  
god handel. Noen i vårt reisefølge hadde gjort avtaler  
med selgere på forhånd, og kunne bare plukke opp  
varene sine i den respektive salgsbod.

På messen er det også et bredt utvalg av mat og drikke. 
Utenfor var det utstilling av veteranbiler, og både ute og 
inne kunne man også finne kjøretøy som var til salgs. 
Messeområdet består av flere store haller, og etter fire 
timers gåing rundt inne i hallene følte vi bare at vi så vidt 
hadde fått kastet et blikk på hver salgsbod. Mye av det 
som ble tilbudt var av kategorien garasjeeierens drøm, 
som for eksempel neonreklame for sitt favorittmerke. 

Om kvelden hadde vi en hyggelig fellesmiddag i Vejle.
Etter frokost på søndagen var vi innom Jysk automobil- 
museum i Gjern på hjemveien. Museet er privat, og det 
kom i stand ved at faren til hun som nå eier og driver 
museet begynte å ta vare på spesielt dansksolgte kjøretøy. 

Ofte kjøretøy som eierne ikke ville påkoste reparasjon på 
etter å ha fått prisanslag fra verksteder, samt biler som ble 
funnet hensatt rundt om i området. På 1950- og 1960- 
tallet fantes det ingen vrakpantordning, slik at biler ofte  
ble hensatt akkurat der den ikke ville mer. 

Etter hvert etablerte han en form for nettverk med både  
private, bilverksteder og forhandlere, ved at han fikk  
melding om biler og motorsykler som kunne være  
innenfor hans samlerområde. 

Han etablerte et verksted hvor han restaurerte kjøretøy  
helt alene, etablerte en utstillingshall for ferdig  
restaurerte kjøretøy, samt en hall for de kjøretøy som  
ventet på restaurering. Han klarte å restaurere omtrent 
halvparten før han gikk bort. Heldigvis har datteren ikke 
solgt noe, men videreført et museum som virkelig er verdt 
et besøk. Bilene er konservert på en måte slik at de etter 
lagring kan startes opp igjen. Å beskrive museet ytterligere 
behøves neppe, da de vedlagte bildene nok taler for seg. 

Det var en fornøyd gjeng full av både inntrykk og god 
dansk mat som steg i land fra siste ferge hjem til  
Kristiansand søndag kveld. 

Sverre Monsen

FRA EN LESER
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  6 dager, 7. - 12. september 2022 

På denne turen skal vi oppleve 
noen av de fineste bilsamlingene i 
England og Nederland. Vi skal 
også være med på et av Europas 
største delemarkeder!  

DAG FOR DAG: 
Onsdag 7. september 

Vi møtes for å reise ut kl 15.00 med Hol-
land Norway Lines fra Kristiansand til 
Eemshaven. Aftensbuffèt inkludert drikke 
til inkludert om bord. Vi har selvsagt   
inkludert lugar om bord. 

Torsdag 8. september 

Frokost. Kl 09.00 ankommer vi til Eems-
haven. Vi kjører til Louwman Museum i 

Den Haag. Over 230 biler her, så som 
James Bonds Aston Martin DB5 og biler 
som har tilhørt Winston Churchill og Elvis 
Presley. Vi reiser videre til England med 
Stena Line fra Hoek van Holland til Har-
wich. Middag. Overnatting om bord. 

Fredag 9. september 

Kl 06.30 ankomst til Harwich. Frokost før 
vi kjører videre til Shuttleworth Collection 
og deretter British Motor Museum. 
Mange opplevelser denne dagen! Frem til 
middag og overnatting i Basingstoke. 

Lørdag 10. september 

Frokost før vi kjører til Beaulieu Auto-
jumble - National Motor Museum. En av 
verdens fineste samlinger av biler og mo-
torsykler finner vi her. En opplevelsesrik 

dag med mye å se på - mye å erfare.   
Retur til hotellet vårt i Basingstoke for 
middag og ny natt. 

Søndag 11. september 

Etter frokost på hotellet drar vi til 
Brooklands Museum. De som ønsker 
ytterligere en dag på Beaulieu Auto     
Jumble og The National Motor Museum 
vil få anledning til det. I området finnes 
det også andre store attraksjoner. Vi bor 
også denne natta på samme hotell. 

Mandag 12. september 

Etter frokost blir det kanskje tid til en 
overraskelse før vi må dra til flyplassen 
for å ta fly tilbake til Norge. 

(Alle foto © Olav Breen) 

TURPRIS: 

Kun kr 11.550,- pr person som inkluderer reise i moderne helturistbuss, ferjeoverfarter 
Kristiansand - Eemshaven og Hoek van Holland - Harwich, 2 overnattinger i innvendig 
delt dobbeltlugar, 3 overnatting i delt dobbeltrom på hotell i England, 5 frokoster, 5 
middager og fly London - Stavanger med buss hjem derfra. Tillegg for enkeltlugar og 
enkeltrom. Detaljert program utarbeides. Forbehold om endringer utenfor vår kontroll. 

PÅMELDING: 

Påmelding til Risdal Touring AS - Evje 

 37 93 15 15 - post@@touring.no  

Mangeårig AMK-medlem Eivind G. Eide fra Tveit  
bestemte seg i høst for å selge sin flotte Chevrolet 
1936 modell, som han har restaurert fra bunnen av  
og deretter kjørt med i mange år. Dette vakte interesse 
fra flere hold, men den heldige nye eier kom fra Narvik, 
og det er ganske langt å få fraktet en bil senhøstes.

Siden både nestformann Inge og redaktør Bernt Erik 
kjente den nye eieren, Ulf Ragnar Hanssen, tilbød  
vi oss å hjelpe til litt med dette. Så ble det til at  
Chevroleten ble hentet i Tveit og kjørt til overvintring  
på Iveland, og en ukes tid før Ulf og kona skulle  

Flott bil forlater Sørlandet!
komme og hente bilen, ble den hentet på Iveland og 
kjørt til Lyngdal hvor Inge gikk over den før den skulle 
på langtur.

Nå ble det ikke å kjøre helt til Narvik, da. Turen gikk fra 
Lyngdal til Bergen, og så med Hurtigruta til Harstad, 
og så på landeveien hjem til Anenes utenfor Narvik.

Bildet er fra 28. mai da Ann-Kristin og Ulf hentet bilen 
hos Inge i Lyngdal. Etter hva Fjærbladet hører, var de 
godt fornøyd med handelen og vi håper de vil få  
glede av bilen.

Jubileet skal markeres i helga 1. til 3. juli, og blant de 
tingene som skal foregå er en veteranbilparade!  
Denne finner sted fra kl. 14.30 på lørdag 2. juli.

Vi sakser fra avisen Lindesnes:

Da mandel by feiret 50 år og 70 år med bystatus var 
det store opptog i Mandal sentrum. Det vil komiteen 
gjenskape under 100-årsmarkeringen. Et opptog er 
noe folk forbinder med en sånn markering. Opptoget 
blir selve høydepunktet under byjubileet, sier  
kultursjef Alfred Solgaard i Lindesnes kommune.

Opptoget starter lørdag kl. 14.30 med en veteranbil-
kortesje i regi av Agder Motorhistoriske Klubb.  
Kortesjen skal gå fra Vestnes til Bryggegata hvor  
doningene skal stå plassert.

Vi oppfordrer alle som har veteranbiler til å delta. 
Vi håper det blir mange historiske kjøretøy, sier  
ordfører Even Tronstad Sagebakken.

Mandal feirer 100 år som by!
Og her er det altså vår oppgave å bidra med vårt til 
byjubileet! Oppmøte for veteranbiler er ved Mandal  
videregående skole på Vestnes, og det er fint om folk 
er ute i god tid. Startskuddet går kl. 14.30 og i det  
minste et kvarter før det må folk og biler være på 
plass!

Vi håper at ikke bare mandalitter, men også andre 
sørlendinger i AMK tar turen til Mandal lørdag 2. juli  
og blir med på dette. Det blir moro!

AMK har vært i Mandal sentrum før også!



10 11

Endelig skikkelig vårmønstring igjen!
Etter to år uten vårmønstring på grunn av coronaen, slo det endelig til i år, med 170 biler og en del  

motorsykler samlet på Torvet i Kristiansand 7. mai. Her kom folk langveis fra, fra hele Sørlandet og Setesdal. 
Det ble en flott formiddag, og svært mange utenforstående tilskuere som hadde stor glede av de  

mange flotte kjøretøyene.

Det ble delt ut restaureringsplaketter også, og de omtales i egen artikkel. Her viser vi bare til alle bildene  
fra arrangementet, som klart viser både bredden i det som var utstilt og ikke minst alle de fornøyde  

veteranbilistene og tilskuerne!
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Ni restaureringsplaketter utdelt!

I år var det hele 9 restaureringsplaketter å dele ut. AMKs formann Håkon Omland sto for utdelingen,  
foran et tallrikt publikum. Alle disse plakettmottakerne har ferdigstilt sine prosjekter siden sist utdeling,  

og vi viser til bildene av både mottakerne og kjøretøyene.

Fjærbladet gratulerer de verdige mottakere av restaureringsplaketten!

Kjell Tore Roland fra Hægeland fikk pris for sin Volvo 242 Turbo.

Reidar Wikstøl fra Hægeland fikk pris for sin Mercedes-Benz SLC. 

Vegard Kvåle fra Åseral ankom i sin Volvo PV 544 med rød L bakpå og fikk pris for 
bilen (og burde hatt det for påkledningen også, se bilde på forsiden av bladet).
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Torbjørn Justnes fra Kristiansand fikk pris for sin Chevrolet som han har eid i over 50 år.

Christian Berge Haugen fra Kristiansand fikk pris for sin firmabil, Ford Thames.

Hans Olav Omland fra Kristiansand fikk pris for sin Citroën 2 CV varebil.

Therese S. Bjerland fra Kristiansand fikk med seg tre priser, en for sin Tempo moped og  
to til sin far Sigurd Bjerland for hans Jeep og hans BMW Isetta. Disse tre var rigget til slik at  

en sjåfør kunne komme med alle tre, som bildet viser.

Kawasaki solgt for 50 år siden  
på  Sørlandet!

For over 50 år siden kom de Japanske MC som en «Storm» over Verden, også lille Norge fikk merke dette,  
selv om det var det Amerikanske markedet som «Styrte» hva som skulle produseres i Japan! Denne «Stormen»  

fra Øst la alt av annet MC produksjon i skyggen, verst var det for de engelske MC produsentene, som på ingen måte  
kunne måle seg opp mot kvalitet og design fra Japan, når dette er sagt er det jo verd å nevne at Japan «Lærte»  
av Europas MC produsenter, men fikk vekk feilene og klarte å produsere «Den Moderne» MC. For mange av oss  

MC folk som var unge på 70 tallet ble valget KAWASAKI, de som har sett og opplevd disse unike maskiner forstår  
hvorfor dette var riktig valg!

De største Norske Kawasaki forhandlere 
 i perioden 1970-1976:

Speed Motorsenter Sandefjord solgt 113 stk.
Motorspeed i Oslo solgt 112 stk.

MC Service Stavanger solgt 71 stk.
Hans Valvik i Arendal solgt 53 stk.

Helala MC-Center Bodø solgt 51 stk.
Kårbø Sport i Bergen solgt 48 stk.

Først ut i 1970 var Kawasaki 500 I-6456 solgt den 
25.06.1970 og så kom Kawasaki 250 I-6457 solgt den 
27.06.1970.

I-6456 kom til Lyngdal den 06.01.1976. Det var far av  
nåværende eier som kjøpte den. Den hadde da tanksett 
fra 1971 mod. Dette trolig på grunn av reparasjon etter 
skade.

Nåværende eier E. Tesaker kjøpte og satte den istand i 
2015. Den hadde da vært om kring i Listerregionen siden 
1976. E. Tesaker sier at han tror at faren solgte sykkelen 
allerede etter 2 måneder når han så hvor gira sønnen på 
15 år ble!

Trond Egeland fra Kvinesdal kjøpte tilbake den første A1 
som ble solgt i Arendal, bildet er tatt registrerings dato  
den 27.04.2021 på Tronds 50 års dag!

Kawasaki forhandler på Sørlandet 
Hans Valvik Arendal

Hans solgte Kawasaki i perioden 1970-1973.  
Total 53 stk.

Kundene beskriver Hans som en «raus» forhandler.
Gode innbytte priser og gode betalingsbetingelser.
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Først ut i 1972 var Kawasaki 750 H2 solgt den 
01.03.1972.

Den 29.02.1972 kommer Terje Jakobsen hjem til Kvines-
dal fra Arendal med sin nye H2, på prøveskilter, og med 
selvkomponert «Varmedress» med isoporkuler i. Biltilsyn 
i Arendal ville ikke registrere H2 p.g.a skivebremsen, 
grunnen var at det tidligere hadde vært en ulykke med en 
Honda CB 750 der det ble påpekt dårlig bremse i regn-
vær. Men den 01.03.1972 får Terje registrert sin nye sykkel 
i Flekkefjord, bilsakkyndig Svein Haugen lurer på om Terje 
har noen ønsker om reg. nr, og Terje ønsker RA 1950 for 
han er født i 1950. 

Tidligere Bilsakkyndig Svein Haugen som godkjente RA 1950 den 
01.03.1972 VS og første eier Terje Jakobsen HS. Sykkel på bilde er H2  
nr 2 som ble solgt av Hans Valvik: PN 3250.
Bildet er tatt på 50 årsdagen, den 01.03.2022 i Kvinesdal. 

Eier i dag av RA 1950. Borgar Rauland Notodden.
Bildet er tatt på 50 årsdagen, den 01.03.2022 på Notodden.

I 1983 kjøper Johnny Anker Strømland PC 2899 i Lyngdal, 
hans yngre bror Fred Ingolf da17 år gammel overtar sykkel 
med ønske om å gjøre denne klar til da han kan kjøre 
«stor» sykkel. Men når Fred blir 18 år overtar han også 
Johnny sin H1 500 PC 2971 og begynner å kjøre på  
denne. A7 en (PC 2899) blir «litt» gjemt men aldri glemt!

Så ca. 40 år senere på 50 årsdagen for første gangs  
registrering den 17.03.1972 registrerer Fred Ingolf  
Strømland sykkelen på seg den 17.03.2022!

Eier i 1975/77 av PC 2899. Per Oscar Johansen Kristiansand,
Bildet er tatt av Per Oscar på PC 2899 den 15.03.2022 i Kristiansand.

Eier i dag av PC 2899. Fred Ingolf Strømland Flekkefjord.
Bildet er tatt 17.03.2022 i Kvinesdal på 50 årsdagen for første gangs  
registrering, den 17.03.1972.

Bilde er fra visning av PC 2899 i Arendal den 15.03.2022. På bildet fra 
venstre: Eier i 1978 Tom Galdal Kvinesdal, Mekaniker hos Hans Valvik Villy 
Jorkjen og en blid bBilsakkyndig.

Den 17.04.1972 kjøper Svein Ryen fra Kristiansand ny  
Kawasaki H1 500 PN 2795 av Hans Valvik og på samme 
dato kjøper Kjell Rustad fra Lillesand brukt Kawasaki H1 
500 1970 mod. PC 2971. hos Motorteknikk i Arendal.

Den 18.04.2022 (50 år og 1 dag senere) er igjen Svein Ryen fra Kristiansand 
VS og Kjell Rustad fra Lillesand HS, sammen med de sykler som de på 
samme dag for 50 år siden kjøpte i Arendal. Litt av en 50 års markering. 
Både Svein og Kjell var enige i om at syklene hadde nok hold seg bedre 
enn dem! Svein hadde med god kake for å feire begivenheten. Svein og 
Kjell er jevngamle.

Jubileumsutstilling hos Toyota i Arendal i starten  
av august 2022.

I 1972 ble disse nye Kawasaki solgt i Arendal av  
Hans Valvik:

Første solgte H1 500 I-6456 kommer til utstilling.
Første solgte A1 250 I-6457 kommer til utstilling.

I 1972 ble en brukt H1 1970 mod. Med reg. nr PC 2971 
levert av Motorteknikk i Arendal: Kommer til utstilling.
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Dette årlige vårslippet andre lørdagen i mai hvert år har 
vi innført som en tradisjon i avdelingen, og det markerer 
åpningen av kjøresesongen. Vi er så heldige i Agder som 
har et så godt forhold til våre merkeforhandlere.

Tre generasjoner Støle tro til med pølseservering, kaffe- 
koking og utlodning av flotte gevinster. Det var åpnet for 
prøvekjøring av nye modeller og hele området med brukt-
biler var på forhånd ryddet og klargjort for at gjestenes 
kjøretøy skulle få plass. Over 70 kjøretøy av alle typer og 
i alle årsklasser var møtt frem. Det var flott vær og det var 

spesielt artig at så mange nye ansikter hadde tatt veien. 
Det var salg av avdelingens nye capser, og interessen  
var stor da mange skulle videre til Hotell Utsikten i  
Kvinesdal på Cabriolettreff. Les mer om dette treffet i en 
egen artikkel. 

Agderavdelingen takker Lars Magne Støle på Karosserien 
for invitasjonen og for nok et godt gjennomført arrange-
ment. Vi kommer mer enn gjerne tilbake neste år. 

Sverre Monsen

Mercedesklubben Agderavdelings vårslipp 
hos Lyngdal Karosseri og Auto AS 

Etter et par år med Coronarestriksjoner var vi lørdag 14. mai 2022 atter hos vår lojale  
og gode merkeforhandler Lyngdal Karosseri og Auto AS i Lyngdal. 

Agderavdelingens cabriolettreff er blitt til en tradisjon. 
Planen for gjennomføring i år var først å møte opp hos Lars 
Magne som i regi av merkeforhandler Lyngdal Karosseri 
og Auto AS i Lyngdal lørdag formiddag sto for Vårslippet 
og deretter dra videre på flotte, gamle og ikke minst 
cabrioletvennlige og lite trafikkerte veier over Kvås retning 
Utsikten hotell i Kvinesdal.

Navnet Utsikten hotell er ikke tilfeldig valgt. Utsikten er helt 
enorm. Agnes som nå driver hotellet drev tidligere Strand 
hotell på Fevik ved Grimstad, hvor avdelingen både har 
arrangert og vil arrangere treff, så på en måte føltes det  
litt som å besøke henne. 

Det deltok hele 36 kjøretøy på dette treffet og vi var 62 
personer til stede ved middagen om kvelden. Vi arrangerte 
også i år cabriolettreffet sammen med Rogalands- 
avdelingen. Et hyggelig par fra Skiensavdelingen ble også 
med oss i år. Spesielt hyggelig var det at så mange nye 
ansikter var å se på denne helgens arrangementer.
Hotell Utsikten er et hotell som egner seg spesielt godt til 
biltreff fordi parkeringsplassen er stor og oversiktlig, og 
er vi mange nok har vi omtrent hotellet helt for oss selv. 
Veinettet og området er perfekt for flotte kjøreturer i  
naturskjønne områder. 

Under middagen var det som seg hør og bør på  
tradisjonelt vis tid for utdeling av Skrotridderkorset. Dette 
tildeles deltakende eier av kjøretøy som for eksempel som  
i år måtte bruke mye av sin egen og andre deltakeres tid 
på diagnostikk og reparasjon av et kjøretøy med et tak 
som hverken ville opp eller ned, og som dertil midt i en  
utkjørsel hindret medlemmers ferdsel retning Utsikten  
hotell grunnet akutt feltmessig reparasjon. Treffets  
Skrotridderkors var som vanlig produsert av utrangerte  
originale Mercedes-Benz deler av Morten Haugen på  
Agder Bil AS i Arendal. 

Etter utsjekking og en velsmakende frokost samt noen  
kaffekopper på utsiden av hotellet kjørte vi videre på  
koselige veier retning Statens Villakssenter på Kvås. Der 
kunne vi på nært hold se villaks på vei oppover elven for  
å gyte. Dette senteret er vel verdt et besøk.

Vi dro videre til Nostalgilåven på Eiken hvor vi hadde kaffe 
og is-pause. Vi tok avskjed der og vi dro videre hjemover 
i eget tempo og på valgfrie veier, de fra Arendal retning 
Evje, fra Rogaland retning Tonstad og mange øvrige i ret-
ning Lyngdal via Sveindal eller over Vigeland. Været  
var virkelig på vår side denne helgen.
Vi ses igjen neste år!

Sverre Monsen

Mercedesklubben Agderavdelings  
cabriolettreff 2022

Trekning av gevinster på Karosserien f. v. Sverre Monsen, Håkon Omland 
og to generasjoner familien Støle.

Denne flotte 220S eies av Torbjørn Rypestøl.

Medlemmene begynner å ankomme vårslippet vårt.

Den ene vognen flottere enn den andre strømmet på.

To reperatører er bedre enn en reparatør og nominert 
til Skrotridderkorset.

Fra laksetrappen på Statens Villakssenter på Kvås.

Eldste vogn på både Vårslippet og Cabriolettreffet.

Vognene begynner å fylle parkeringsplassen foran 
Hotell Utsikten i Kvinesdal.
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Siste onsdag i april, den 27. er det vårmønstring på 
Bjodland, øvst i Opsal-bygda. Nå er det to år som dette 
arrangementet ikkje har funne stad pga korona. Men i  
år er Jan Bråtlund og fru Reidun klar til å ta imot AMK- 
medlemmer til mønstring, og mange møter opp med  
gamlebilen: godt 30 veteranbilar av mange slag og alle  
aldrar, pluss 8-10 vanlige, og det doble av folk. Harald 
Eide kjem med sin tohjulte Tempo.
  
På Bjodland er det som alltid ryddig og fint i det gamle 
tunet, og det er rigga til med bord og benker både inne  
og ute. Ei blid Reidun er i sving med lappekake-steiking. 
Olav Hægeland kjem som siste mann med sin velkjente 
Commer,  Han klatrar opp på lasteplanet og ønskjer 
velkommen, og takkar Jan og Reidun for at me skulle få 
koma.
 

Så er festen i gang, folk slår seg ned, grillen er tent, snart 
luktar det godt av både pølser og kaffe, og ikkje minst av 
varme lappe-kaker. Her er det hyggeleg å vere, folk kosar 
seg med mat og prat. Nokre går og ser på kjøretøya,  
ein motor blir starta og fenger oppmerksomheten til dei  
kyndige.

Det er ein fin kveld, men kjøleg. Etter kvart seier folk far  
vel og tek på heimveg. Reidun og Jan skal ha stor takk  
for ein ny, fin kveld på Bjodland. Nå er sesongen i gang, 
me ser fram til mange gode AMK-arrangement vidare 
utover i året.

Turid

Vårmønstring  i vest



22 23

25 bilar møter opp frå heile distriktet ved Lyngdal kyrkje. 
Folk rekk å slå av ein liten prat. Klokka 18.00 startar  
kolonna opp, det ber mot Kvinesheia, med avkjøring  
mot Kvås. Veg nr 461 er svingete og noko smal, det er 
utfordrande når ein campingbil kjem i mot og møter dei 
største amerikanarane -, men, det går greit. Vegen går 
over hei og gjennom skog, med ganske glissen busetnad. 
Bjørka er såvidt blitt grøn, kvitveisen blomstrar.

Etter ei stund b  er det nedover til Lyngdalen, til fine  
bygder. Her blomstar eit og anna frukttre og jamen har 
også heggen pynta seg for oss. Det går nedover dalen  
på fylkesveg 43. Etter nokre kilometer er me hos Inge, 
Silje og dottera Amalie. Inge er glad i veteranbilar, han 
kjøper og sel kjøretøy når det passar, og er nestformann 
i klubben. Det kanskje ikkje alle veit, er at han nå har fått 
sett opp ein god, gamaldags bensinstasjon med tilbehør, 
i tilknyting til garasje- og verkstadbygget. Det er først og 
fremst bensinstasjonen som er trekkplasteret i kveld.  
Tunet er rommeleg, og alle bilane får plass. Inge ønsker 

alle vel møtt, og Olav Hægeland stig fram og overrekker 
Inge emblemet til AMK, med takk for at me får koma.

Nå kan folk gå rundt og sjå seg om. Det viser seg at  
Silje og Amalie er i full gang på bensin-stasjonen med 
å selga pølser og brus, så dette er verkeleg nostalgisk! 
Hyllene er fulle av saker og ting som er å få kjøpt. I tillegg 
er det gratis kaffe å få i det greie opphaldsromet mellom 
stasjonen og garasjen. Folk handlar litt, ser seg rundt,  
her står både A Ford, lastebil, og andre veteran-kjøretøy.

Her er nok av stolar og bord, og triveleg å setja seg ned, 
varmt og godt. Med ein skvett kaffe, pølser og anna godt, 
og ein drøs med vener og kjente, mens videoen fra siste 
Tronåsen-løp rullar på veggen, er her riktig hyggeleg å 
vera.

Mange takk til Inge og familien for ein koseleg kveld!

Turid

Onsdagstur  i vest
Det er vår, og tid for første onsdagstur, 11. mai 2022.
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Det kommer ikke så mye frem av museets hjemmeside, 
men en skal ikke holde på lenge med gårdshistorie før  
en kommer bort i motoriseringen av landbruket. Og er en 
først den sentrale aktøren i lokalhistorisk arbeid, bevaring 
og formidling, blir en også fort adressat når noen ønsker  
å donere eller avhende materiell for videre bevaring og 
utstilling. Så også med Birkenes Bygdemuseum. Opp 
gjennom årene har museet blitt eiere av motorsager,  
stasjonærmotorer, lokomobil, traktorer, brannbil og  
veteranbuss. Og objekter har tiltrukket seg interesserte  
og kompetanse i flere omganger.

Tellef Aas var av de første som satte museet på det  
motorhistoriske kartet. Under hans ledelse, og med hans 
faglighet, ble torvstrøfabrikkens lokomobil restaurert. Det 
rådet, på samme tid, et aktivt arbeidslag som reparerte 
og driftet en rekke stasjonærmotorer ved museet. Det ble 
sågar arrangert en «Torvstrø-dag» der lokomobil og  
stasjonærmotorer fikk en sentral rolle.

«Svalandsruta» har også bidratt med å sette museet  
på kartet som et museum som ivaretar mer enn gårds- 
historie. «Restaureringslaget Svalandsruta» ble etablert av 

privatpersoner, men målsetningen ble ganske raskt å tilby 
bussen til museet når denne var ferdig. Bussprosjektet 
førte til at museet fikk både en mulighet for å ta vare på  
og formidle den omfattende transport- og rutebilhistorien  
i Birkenes. Det førte også til at museet fikk en kombinert 
garasje og museumsverksted. Buss og garasje har i  
snart 30 år gitt museet en dugnadsgjeng med iver og  
kompetanse til å restaurere, vedlikeholde og drifte  
museets voksende samling av motorer, traktorer, brann-
bil og veteranbuss. Dugnadsgjengen i museets verksted 
samles hver tirsdag på dagtid.

Våren 2020 sto «Steinars Garasje» klar for innflytting på 
museets eiendom på Tveide. Dette er et privat bygg og  
en samling, som driftes av familie og venner av og rundt 
Steinar Støle. Steinars samlinger består av motorsager, 
traktorer, personbiler og en tømmerbil. I samlingene  
presenteres enkeltkjøretøy fra familiens egen historie.  
Her presenteres deler av utviklingen innen motorsager. 
Her presenteres også lokal motor-, nærings- og industri-
historie gjennom 1958 Steyr tømmerbil og utstillingen rundt 
«Kylland og Knutson Bilforetning, Herefoss». Gjennom 
Buicken fra 1932 ønskes det også å fortelle historien om 

Birkenes Bygdemuseum –  
et motorhistorisk kompetansesenter

«Birkenes Bygdemuseum ble etablert som stiftelse i 1987. Museet består av gårdsanlegget Grasham på Tveide, 
 Myhre Torvstrøfabrikk og bomfesteanlegget ved Flaksvann … Museets hovedprofil er gårdshistorie fra ca. 1850-1960, 

samt håndverk, teknikk og småindustri …»  

(Fra Birkenes Bygdemuseum hjemmeside pr. januar 2022)

Lars Kile jr og hans «Packard Cars and Parts». «Steinars 
Garasje Venneforening» har sin bakgrunn i dugnads- 
gjengen «Steyr-gjengen», som har støttet opp om Steinars 
ønske om å restaurere, vedlikeholde og drifte kjøretøy  
i samlingene hans siden 2013. Venneforeningen har  
medlemmer med lang yrkes-, hobby- og motorhistorisk 
kompetanse innen fagfeltene som kan nyttiggjøres i et slikt 
bygg med en slik samling. Etablering av bygg og samling 
ved museet har, derfor, bidratt med både samlinger,  
kompetanse og aktivitet ved museet. Dugnadsgjengen 
samles hver onsdag kveld utenom skoleferiene. 

Fra sin start som bevarer og formidler av lokal bondekultur, 
har altså Birkenes Bygdemuseum utviklet seg til å bli et 
motorhistorisk senter. Det var ikke intensjonen, men slik 
Kjell-Ivar Søreng i Grimstad Motorveteraner, konkluderte 
det ved besøk 2021 har det blitt:

«-Treffet her i Steinars Garasje var en oppfølging etter 
første samling», forteller Kjell-Ivar videre. «Her har vi fått et 
innblikk i gleden av, og spenningen med, å spore opp og 
ta vare på riktig fin årgang. Miljøet rundt Steinar er unikt og 
her bygges det opp et kulturhistorisk senter av klasse.»

Dette ble virkelig synlig våren 2020. Da kom stiftelsen  
«Lillesand-Flakksvandsbanen A/S» med forespørsel om  
å få benytte museets verksted til restaurering av deres 
«Melkeruta». I-3842. En Volvo kombinertrute fra 1958  
med karosseri fra Sandvik Karosserifabrikk, Mandal.  
Dette var et omfattende restaureringsprosjekt i form av en 
Volvo snute-kombinertrute. Stiftelsen hadde alt hyret en 
fagperson til prosjektet. «Utlånt» fra «Steyr-gjengen»,  
på «andre siden av tunet». Etter hvert ble museets egen 
verkstedgjeng med på prosjektet. Prosjektet ankom  
museet januar 2020. 

Siden den gang har det vært arbeidet fra 1 til 5 dager i 
uka. I desember 2021 står kombinertruta som rullende,  
ferdig, chassis med påmontert karosseri som skal  
gjennomgå gjenoppbygging montert på ramma. Egen 
presentasjon av prosjektet kommer i et senere nummer  
av Fjærbladet.

Jt.

Detaljer fra tidligere verksted i Risør. Foto Jostein Teistedal.

Karosseri til Chassie. Sigbjørn Esperås Steinar Løland. Foto Carl Fredrik Thorsager.

Lokale prosjekter trekker også til seg ekstern ekspertise. 
Steinar Løland i samtale med Svein Arild Strædet.  
Foto Carl Fredrik Thorsager.

Steinar (th.) forteller besøkende om Lars Kile jr og virksomheten 
hans. Her representert med re-importert Buick 1932.

Lokomobilen på Myhre Torvstrøfabrikk. Steven Carpenter.  
Foto Birkenes Bygdemuseum.

Svalandsruta før. Foto Arild Tveide. Svalandsruta nå. Foto Jostein Teistdal.
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Det skal innrømmes at i alle fall redaktøren så for seg  
Bjarne (som vi bare kalte firmaet før i tiden) omtrent som 
for 40 år siden, men stort mer feil var det vel ikke mulig å ta! 
Egentlig et lite kultursjokk, dette å se hvor nye og tilsyne- 
latende fine biler som ryker gjennom pressa. Men først  
er alt som kan brukes tatt til side og lagret i fine reoler.

Grunnen til at det er blitt slik skyldes at mye elektronikk 
i bilene gjør dem dyrere å reparere, og dermed er veien 
kortere til kondemnering. Dette er det jo forsikrings- 
selskapene som styrer med, Bjarne tar bare imot det de 

får. Men en kan jo lure på om dette virkelig er god  
ressursbruk, tross alt? Heldigvis blir altså veldig mye tatt 
vare på, og annet blir resirkulert, før den siste resten  
presses sammen til en liten firkant hvor en enkelte ganger 
kan se hva slags bil dette har vært.

Bildene på disse sidene viser litt av virksomheten på  
Dalane, og om det enn var annerledes enn tenkt, var det 
nyttig, interessant og lærerikt å ha vært med på dette  
møtet. Takk til firmaet og de hyggelige folkene der  
(og takk for god servering!)

Bil-demontering – ikke lenger hva du tror!
Avdeling Sentrum i AMK kalte sammen til medlemsmøte hos Bjarne Johansen på Dalane,  
og mer enn 60 medlemmer dukket opp. Det er tydelig at coronatiden er over, heldigvis!
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Grillkveld på Kvarstein
30. mai hadde Mercedesklubben Agder sitt årlige grilltreff på Kvarstein. Det møtte frem 27 Stjernebiler  

og rundt 50 glade mennesker som samlet seg rundt grillen til Jens Kvarstein.

Kvelden ble ledet av avdelingens formann Sverre Monsen, og praten gikk lett og hyggelig mellom bordene. 
Bildene viser et lite utvalg av biler og mennesker, som alle hadde en trivelig kveld i et riktig pent vær.

Styremøte 19. april 2022

1. Forrige referat
Ingen kommentar. 

2. Dagens saker 
Vårmønstringen er planlagt og under kontroll. Oddvar har 
styringen på dette. Et forslag som kom inn, er om vi skal ha 
en utlodning for de som tegner seg som nye medlemmer 
denne dagen. 

Tor Sigurd gikk i detalj gjennom planen for Birkelands- 
markedet. Vi holder samme pris på stand som tidligere.  
Vi velger å heve aldergrensen på de som skal betale  
inngangsbillett slik at de som er i skolepliktig alder, skal 
slippe å betale inngangspenger. Det ble sjekket ut at vi er 
dekket av arrangementsforsikring på lørdag når AMK er en 
av hovedarrangørene.

Møtet hos Bjarne Johansen var vellykket med ca  
60 deltakere. Mange ble imponert over system og opplegg 
de har rundt brukte deler.

Utstillingen på Mobile blir flyttet til neste år, helst i mai. 

Medlemsmassen i dag er 1002 medlemmer. Av disse er det 
105 som ennå ikke har betalt kontingenten. De som til sist 
ikke betaler medlemsavgiften og da blir strøket, mister retten 
til LMK-forsikring og forsikringen vil dermed bli betydelig 
høyere. Bernt Erik har styrets godkjenning til å formalisere 
dette med LMK.

Tore H. Wiik er snart ferdig med sin neste bok om Sørlandske 
Hovedvei fra Kristiansand til Stavanger. Styret er innstilt på å 
invitere til en foredragskveld slik vi hadde i forbindelse med 
forrige bok. Det virket svært populært forrige gang, og det 
vil være naturlig å ha neste arrangement i vest, i Lyngdal, 
siden det ligger greit til i forhold til veistrekningen som boka 
beskriver. Vi ser for oss at det blir tidlig i høst.  

Lørdag 23.04. er det 100 års jubileum for Knuden og det blir 
et lokalt arrangement der. 

Styret gjentar at når det nå igjen er åpnet mulighet for turer, 
er styret interessert i gode forslag og også frivillige til å 
arrangere. 

Inge tar kontakt med Froland og Grimstad Motorveteraner 
om å få i gang plan for årets hovedløp. Dato er satt til  
6. august. 

Vi minner om at Ugland har åpen dag den 5. mai kl. 17 på 
Kreativt Møtesenter i Grimstad. Vi regner med at det blir 
rimelig mange deltakere der. 

Jan Erik Moen har meldt at AmCar Agder tar initiativ til  
Bilens Dag i Tresse 12. juni kl. 12-16.

15. juni kommer AmCar Cars & Coffee på Hamresanden.  
Det er gratis for alle interesserte fra kl. 19-21. 

3. Eventuelt
Ikke noe.
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Det er siste onsdag i månaden, og tid for møte.  
36 personar har møtt fram, frå fjern og nær.  
Olav Hægeland ynskjer alle velkommen, og ber om at 
folk reiser seg og  tek eit minutts stillhet, til ære for Harald 
Høyland, som nyleg har gått bort.

Der er ei ny dame her i kveld, og  ho blir bedt om å  
presentera seg.  Ho heiter Astrid Tomassen, og er busett 
på Vigeland. Ho fortel at ho har vore med på to veteran- 
turar til Nord Norge, i sin Golf 1983 mod. Cabriolet. På den 
siste turen var ho uheldig og mista bensinlokket, det ligg  
i Lofoten ein stad. Dersom nokon kan skaffe henne eit nytt 
sådant, er ho svært takksam for det. Det var ingen i salen  
i stand til, men kanskje du som les dette, kan?

Torstein informerer om ein sikkerhetskontroll for veteran-
bilar, i samarbeid med ein verkstad i Lyngdal denne våren, 
for dei som vil. 36 punkter skal sjekkast. Pris ca kr 500,-
Det kjem melding om saka seinare, ein må bestilla time/ 
og gje tilbakemelding.

Neste samling her i Vest blir vårmønstringa på Bjodland, 
27. april. Det blir utstilling av traktorar, bilar og motorar,  
og godt med folk, dei fleste kjem med sine fine veteran- 
kjøretøy.

Ole Jerdal, Kvinesdal, har ringt Olav og sagt han vil  
selge sin Mercedes 1980 mod. Viss interesse, ta kontakt.

Denne kvelden er det lokalt delemarked, utan at dei store 
mengedr deler er innkomne.  Men eit par kassar og to-tre 
posar ligg framme, og interesserte tek ein kikk.

Dessutan opplyser folk om kjøretøy og tunge ting dei har 
heime, som dei vil kvitte seg med:
Olav Hægeland har eit par kjøretøy han tenkjer selge,  
Alf Eriksen, Borhaug, har ein Super 6 1937 mod. han vil  
få vekk, og Eilef har traktor-kjettingar til salgs. Treng du  
dei i skogen nå?

Så kjem det rundstykke og kaffe på bordet, det slår alltid 
godt an.

Det har kome ein unggut til møtet like frå Hauge i Dalene, 
det er Benjamin Nesvåg. Olav bed han fortelja litt om sitt 
store prosekt: å restaurere ein T Ford 1921 mod. der han 
endatil lagar fleire av delene sjølv! Det er umåteleg godt 
gjort!

Olav Vegge kan kunngjera at klypp av videoen han laga  
av Torstein sin automatstyrte båt som også kan fiske,  
skal sendast på Agder TV 125, frå 26. april og utover i  
den veka, mange gonger pr dag. Nytta høvet til å sjå  
noko unikt!

Olav Vegge blir spurt om korleis det står til med  
A Forden hans, han fortel at det ikkje er liv i startaren,  
men han reknar med at det let seg ordna før sesongen.
Torstein finn fram AMK-caps, skjorter m m, og får seldt 
nokre varer.

Hundre år
På tampen får me vita at det skal vera eit spesielt  
arrangement i Knuden, Søgne, lørdag 23. april kl. 11.00,  
ifm at vegen der er hundre år. Nye Veier blir der, med 
fleire, og veteranbilar er ekstra velkomne. Det blir sikkert 
eit fint stevne ved det ærverdige kulturminnet!
Takk for eit greit møte.

Turid

Medlemsmøte i Røde-korshuset Lyngdal, 30. mars 2022 17. mai i Kristiansand
I år ble det endelig «normal» feiring av 17. mai, og AMK 
stilte som vanlig opp i borgertoget i sentrum. Nå var det  
jo ikke på langt nær så mange biler som de to foregående 
årene med bilkortesje, men det skyldes nok delvis den 
merkelige praksis at man skal møte frem for registrering  
og «godkjenning» av bilene 2 – to – timer før toget i det 
hele tatt skal starte.

Fjærbladet har hørt fra mange hold at så mye tid gidder 
ikke folk å bruke på 17. mai på å sitte i timesvis på en  
parkeringsplass på Lund og vente for å få kjøre i tog.  
Men noen holder ut, og det er jo hyggelig!

Her viser vi noen bilder fra toget – med takk til Jens Victor 
Estrup for bildene.
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17. mai, Vanse
Når det lid mot kveld den 17. mai, er det ein viktig post 
som står igjen på programmet: veteranbil-parade rundt 
Lista. Her kryr det av store Am-Car bilar, desse samlar seg 
og stiller seg fremst i rekka. Bak desse kjem det ein masse 
andre, også ei handfull kjøretøy frå AMK, Lyngdal. Bilane 
skin om kapp med sola, dei er pynta til fest, her er det  
òg premiar å henta.

Presis kl. 18.00 startar paraden, og pent og pynteleg ber 
det utover Lista-landet. Mange folk ventar i Vanse, og  
veldig mange står langs ruta. Det virkar som om alle  
som ikkje kjører, står og vinkar til bilrekka, enda med  
bunaden og dressen på, og flagget til topps.

Kortesjen kjører om Nordbygda, til Borhaug, og tilbake til 
Vanse om Hassel. Eit og anna «dyt» i fløyta er populært, 
og når Inge tutar med den svære lastebilen sin, sprett 
gutungane høgt i veret av begeistring. Ikkje godt å vite 
kven som har det gildast, dei som kjører, eller dei som  
ser på.

Siste etappe går rundt den nye aldersheimen i Vanse,  
der mange bebuarar har teke oppstilling ved vindauga 
eller på terrassen.

Denne paraden er blitt eit viktig kultur-innslag for  
17.-mai-feiringa i Vanse.

Turid

Knuden 100 år!
Knuden er ho kalla, ei flott veg-sløyfe på gamle E18, aust 
for Trysfjorden i Søgne. Vegen går i sløyfe over seg sjølv.  
Denne var ferdigstilla i 1922, vegen vart ferdig året etter, 
og knytta ihop den da kalla Sørlandske Hovedveg, vegen 
mellom Kristiansand og Stavanger, som seinare blei kalla 
E18, så E39, og var i bruk til 1969.

Holum Historielag ville gjera stas på Knuden i høve 
hundreårs-jubileet, dei la feiringa til lørdag 23. april 2022.  
Dei inviterte veteranbilar og veteranbussar, fekk tak i  
muskk og underhaldning, og sytte for salg av mat og  
drikke. Ein god del gamle bilar møtte fram, og best det  
var kom heile seks gamle bussar med passasjerar!  
Veret var strålande, folk sette seg i campingstolen ved  
foten av Knuden, og programmet starta med trekkspel- 
gruppa Syd Vest.

Den såkalla «Siggen», maskin-selgar Sigmund Høyland, 
hadde ei stødig hand om arrangementet. På sin muntre  
og morsomme måte gav han sine tilhøyrarar ei historisk 
framstilling av vegbygging  for hundre år sidan. Om  
oppfinninga av dynamitten ved Alfred Nobel i 1867, noko 
som var ei forutsetning for å kunna laga veg i fjell. Om 
arbeidskaren/slusken/rallaren som slo med hammar og 
feisel, hammar og slegge, skytebasen som sprengte,  
smeden som kveste bor, steinhoggaren, muraren,  
kjørekaren med hest og kjerre, med trillebår. Butikkar som 
voks fram for å skaffe arbeidsfolket mat, snus og dynamitt. 
Overnattingsplasser - av det enkle slaget - måtte og  
skaffast. Ein masse folk fekk arbeid  her, og det varte  
lenge. Resultatet blei bra, og er like fint i dag, eit flott  
kulturminne for ettertida. Men, det var ein vanskeleg plass 
å rydda for snø om vinteren. Særleg i 1954 var dette eit 
stort problem.

Folk kjøpte seg mat og drikke, og endatil fekk me bløtkake 
som Statens Vegvesen spanderte! Alle kosa seg i vårsola.

Etter «Siggen» kom Harald Solvik, sjef for Nye Veier, og 
fortalde kort om bygging av ny E 39 i 2022, og Trysfjord- 
brua som nå er bygd i hop, 60 meter over fjorden. Det  
blir veg nr. 3 her forbi på 100 år.
Me fekk meir musikk, og sang ved den allsidige «Siggen». 
Han intervjua òg eit tidsvitne, ei eldre dame som hadde 
minne frå den første tida etter at vegen var opna.
Til slutt kunne folk gå rundt og betrakte det flotte steinar-
beidet som her er utført.  Det blei ein flott dag i Knuden, 
med det rette historiske sus. Stor takk til Holum Historielag!

Turid

En liten tilleggsbemerkning:
Redaktøren har mange ganger undret seg på hvor navnet 
Knuden er kommet fra. Da han var gutt, sånn for 60 år siden, 
ble navnet Sløyfen konsekvent brukt i alle fall i Kristiansand. 
Det var først da den nye veien kom og strekningen ble tatt ut 
av daglig trafikk, at det dukket opp et skilt med Knuden på. 
Redaktøren sier fremdeles Sløyfen!
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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. 908 88 834

LANTZ AUTO A/S
4735 EVJE

AUTORISERT BIL- OG LAKKERINGSVERKSTED

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

Det beste utvalget
av slitedeler til din bil!

Velkommen

Mjåvannsveien 5, 4628 Kristiansand

Tlf.   38 18 59 00

Vi ønsker de nye  
medlemmene i AMK  
hjertelig velkommen!

Vegard Kvåle, Fossdal
Kjell Rune Gulbrandsen, Kristiansand

Hans-Ove Helvig, Gdynia
Bjørn Amundsen, Kristiansand
Odd Karstein Bryggeså, Eiken

Herman Instefjord, Kristiansand
Audun Hansen, Birkeland

Per Stig Lindland, Marnardal
Geir Arvid Iversen, Kristiansand

Trond Hamran, Konsmo
Jan Yngve Gundersen, Kristiansand

Roald Fidje, Kristiansand
Joachim Haus, Kristiansand

Flemming Wagner, Drammen
Nils Erlend Røinaas, Tveit
Nils Gustav Røinaas, Tveit

Nye medlemmer  
i AMK siden sist

LÅS – BESLAG – NØKLER –  
LÅSSYSTEMER – POSTKASSER

NØKKEL TIL VETERANBIL?
SPØR OSS!

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

systemlaas.no – post@systemlaas.no

Følgende artikler kan  
vi selge:

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

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

Det vedlegges giro i pakken  
(trenger ikke forhåndsbetales).

Klubbartikler

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

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

Bryllupskjøring

Trenger du en standsmessig  
bil til kjøring i bryllup eller  
en annen stor begivenhet? 

 
Min Packard er ledig for kjøring 

 på strekningen Risør-Kristiansand. 

Det er en 1951-modell med 6 seter 
og har vært pålitelig de senere år.  

 
Kontakt meg på tel. 4102 8688  
eller logg deg inn på nettstedet  

bookaclassic.no. 
 

Hilsen Erling Steen, Arendal

Arbeid utføres
Sandblåsing utføres raskt og rimelig 

til veteranpriser. 
Roy, tlf. 918 66 805

Onsdag ettermiddag 16. mars 2022 var det tid for  
Agderavdelingens første firmabesøk etter pandemien.  
Vi ble tatt hjertelig imot av Bent Salmaker og alle hans  
ansatte i de moderne lokalene i Søgne utenfor  
Kristiansand, og nærmere 30 medlemmer var møtt frem.

Mens vi ble servert de flotteste og mest velsmakende 
kaker og kaffe ble besøket innledet med demonstrasjon 
av den nye og moderne datastyrte broderimaskinen.  
Emblem til Agderavdelingens nye capser ble tegnet 
på en datamaskin før dette ble overført til en datastyrt 
broderimaskin. En prototype ble produsert mens vi så på, 
etter at medlemmene selv bestemte design og trådfarge. 
Man kan brodere hva man vil på alt fra skjorter til  
bilmatter.
 
Vi fikk demonstrert topp moderne symaskiner som kan 
sy ikke bare ytre kanter på tepper, men også innvendige 

kanter rundt for eksempel girkasser eller håndbrekk.  
Det er i dag kun åtte maskiner i Norge som er i stand 
til dette. Bent kan skaffe det meste av stoff, og flere av 
medlemmene våre tok opp bestillinger under besøket. 
Noen av medlemmene fikk også selv teste praktisk  
bruk av utstyret.
 
Foruten trekking og restaurering av bilseter og bil- 
interiør, bruker bedriften mye tid på puter og  
presenninger til båter, motorsykkelseter samt trekking  
av vanlige møbler.
 
Se også firma-annonsen i Fjærbladet for kontakt- 
opplysninger!

Sverre Monsen
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Fra en fotografering i Kilsund etter kjøring 
fra Flosta kirke.

Håkon har fremgang med syarbeidet. Lueemblem under utvikling.
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*Privatleie Mazda MX-30 Sky: 1.999,- pr. mnd inkl. termingebyr. Startleie/etablering: 29.990, + 4.990,–. 36 mnd/36.000 km. Totalt: 101.963,- (Totalkostnad vil variere med rentenivået.)
Blandet kjøring: strømforbruk 19 kWh/100 km, CO2-utslipp 0 g/km, NOx 0 mg/km, WLTP. Forbehold om trykk- og skrivefeil.  

Har du lyst til å prøvekjøre?
Kontakt en av våre dyktige salgsrådgivere for å avtale tid for trygg og enkel prøvekjøring.

Kun 1.999,–/mnd*
Kjøp fra 239.900,–

BILER PÅ VEI INN FOR 
RASK LEVERING!

MAZDA MX-30 SKY
-Inklusiv vinterhjul
• 18” lettmetallfelger
• Seter i grå/svart tekstil
• Adaptiv cruise control
• Automatiske fjernlys
• Ryggekamera og parkeringssensorer
• Lydanlegg m/ 8 høyttalere
• Komplette vinterhjul
• Metallic lakk 

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

HELT ELEKTRISK

NYE MAZDA 
MX-30

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