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Kjære AMK-venner!

Ja, nå er stort sett alle  
restriksjoner i forbindelse med 
corona avsluttet, og det ser ut 
som at høsten kan bli nokså  
normal når det gjelder møte- 
virksomhet og annen aktivitet 
i klubben. Men vi vet jo aldri 
hva som kan skje, og blir det 

endringer, sender vi ut en SMS til dere alle.

Det har vært en prøvelse for oss alle, dette med corona. 
Men vi er kommet gjennom den, håper vi, og styret har 
jo gjort sitt beste for å holde oppe et minimum av aktivitet 
innenfor gjeldende smittevernregler i tiden som har gått. 
Men nå håper vi at denne tiden endelig er forbi!

De fleste kjøretøyene er vel kommet på plass i vinter- 
opplag når dette leses, og litt er det kanskje å stelle  

Styret Fjærbladet

Besiktigelsespersoner for  
LMK-forsikringen

REDAKTØREN HAR ORDET

med i løpet av vinteren før kjøresesongen starter ved  
påsketider. Vi vil gjerne minne om den avtalen vi har  
med Asbjørns Bilverksted i Lillesand. Her kan alle 
AMK-medlemmer (og medlemmer i Mercedesklubben)  
få tatt en sikkerhetssjekk på bilen slik at vi kan være  
rimelig trygge på at vitale funksjoner fungerer på en  
skikkelig måte.

Og om det ennå skulle være noen som ikke har forsikret 
kjøretøyet i LMK Forsikring, er det gode muligheter  
fremdeles til å få Norges beste veteranforsikring!  
Det er bare å kontakte vår mann, Glenn Pedersen i  
Arendal, tlf. 488 50 177, så ordner alt seg på beste måte.

God høst – håper dere liker bladet!

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 2021

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. 
 
Oktober
12. Medlemsmøte sentrum
19. Medlemsmøte øst
27. Medlemsmøte vest

November
9. Medlemsmøte sentrum
16. Julemøte øst
24. Julemøte vest

Desember
7. Julemøte sentrum

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

Februar
22. Årsmøte
23. Medlemsmøte vest

Mars
8. Medlemsmøte sentrum
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

Nå kan vi endelig komme i gang så smått med  
medlemsmøter igjen. Vi ønsker velkommen til det vi  
har å by på!

Sentrum 12. oktober kl. 19.00
Vi er invitert på besøk hos Mobile bilforretning i  
Sørlandsparken. Vi har vært der en gang før, men nå er 
hele anlegget for lengst helt ferdig og de vil gjerne vise 
oss hva de har å by på. Dette besøket har vært utsatt 
flere ganger på grunn av corona, men nå håper og tror 
vi at det skal kunne gjennomføres. Velkommen til en 
hyggelig og interessant samling!

Vest 27. oktober kl. 19.00
Vi ønsker velkommen til møte på LUCKY STRIKE, 
Stamsøyveien 24 på Kvavik i Lyngdal.

Sentrum 9. november kl. 19.00
Vi skal på besøk til Bent Salmaker i Søgne og kikke  
på alt det han har å by på, og det er sannelig litt av 
hvert! Adressen er Birkedalsveien 33 på Høllen Vest  
industriområde i Søgne. Kjør av E 39 på Tangvall  
og kjør mot Høllen, ta til høyre i siste rundkjøring før 
Høllen og så til venstre ved skilt Høllen Vest.
Velkommen!

Når det gjelder møter i øst har vi ikke noen oversikt  
der ennå. Det blir sendt ut SMS.

Medlemsmøter

Det blir julemøte i vest onsdag 24. november kl. 19.00 
på Lyngdal Inn. Påmelding skjer fra og med  
15. november kl. 18.00 til telefon 979 78 307.  
Pris kr. 250,- pr. person. Velkommen!

Vi håper at det også blir julemøter i øst og i sentrum. 
Planlegging pågår og det blir sendt ut informasjon på 
SMS dersom vi får det til.

Julemøter
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T-Ford-eventyret går videre
Noen har allerede rukket å få med seg at T-Forden, som er blitt døpt Trygve,  

helt på innspurten av sessongen igjen er kjørbar, og dermed er det på høy tid med en  
oppdatering om mitt T-Fordeventyr. Først av alt vil jeg takke alle som har bistått meg  

i prosessen med å få bilen i kjørbar stand, og som sikkert mang en gang har ristet på hodet  
over nøyaktigheten jeg legger i arbeidet. En ting jeg har måttet innse er at perfeksjonisme  

ikke er forenelig med T-Ford. 

Som dere leste i forrige artikkel (nr. 2-2021) var det mye å 
ta tak i, og mer ble det. Det var nesten ikke én eneste del 
som ikke hadde vondt et eller annet sted. Listen over deler 
som har fått stell inkluderer men er ikke begrenset til:  
Bakhjul, håndbrems, bakaksel med mellomaksel, eksos, 
generator, coiler, fordeler, forgasser, radiator, foraksel,  
fjærer og rattstamme. For å gjøre en veldig lang historie 
kort hopper vi like til torsdag 9. september. Da var de 
ovennevnte deler satt sammen og montert, og det nå ikke 
fullt så tufsete tilfellet begynte plutselig å ligne på en bil 
igjen. Etter å ha kjørt en syrebehandling mot rust i kjøle-
kappen ble denne spylt gjennom og den nyoverhalte  
radiatoren montert. Det gikk ikke lenger enn at vannet var 
fylt, før jeg med far som passasjer i det koselig trange 
forsetet tok en liten kveldstur på de smale, svingete veiene 
vi er så godt vant med. Selv etter nærmere ett år satt 
kjøreteknikken fremdeles relativt bra. Umiddelbart var det 
tydelig at bilen var mye sprekere enn forrige gang, nå 
hadde den for eksempel ingen problemer med å holde et 
rimelig tempo i 2. gir.

 Neste dag ble det koplet opp bremselys og etter et par 
turer til og fra «hyttefeltet» (6 km tur/retur) våget jeg meg 
opp til Sokndal sentrum. Det gikk stort sett veldig bra, men 
en eksoslekkasje utviklet seg etter hvert til løst eksosrør 
med påfølgende kvass støy, det viste seg å ikke være 
noen konus igjen på enden av eksosrøret mot manifolden. 
Lørdagen passet det derfor bra med regnvær, da fantes 
det to gode grunner for ikke å kjøre mens eksosen ble 
sveist. I løpet av denne helgen rakk jeg å kjøre 85 kilo- 
meter, og kjøreteknikken satt ganske godt så lenge alt gikk 
rolig for seg. 

I uke 38 fikk jeg på kort varsel forespørsel om å stille ut  
bilen under markeringen av 100-årsjubileumet for gamle 
Jøssingfjord tunnel. Frontruten var på dette tidspunkt  
fremdeles ikke montert fordi den nedre rammen skulle 
lages ny, og bilen så følgelig noe snau ut. For utstrålingens 
del ble derfor de nye laminerte rutene satt i de gamle 
rammene og montert på bilen. Dette er ingen permanent 
løsning, men sørger nå for at bilen er langt mer trivelig å 
kjøre resten av sesongen. Med taket slått opp var den en 
riktig fin kulisse under markeringen. Jeg var også invitert  
til å stille opp på veteranbilutstilling i regi av Sirdal  
Veteranvognklubb under Bjerkreimsmarken påfølgende 
dag, og litt dristig slengte jeg meg på i grevens tid med 
utstillingens eldste bil. Det resulterte i en kjøretur på totalt 
106 kilometer, og med god margin den lengste turen hittil. 
Tilbakemeldingene var utelukkende positive. Spørsmålene 

som stadig går igjen blant publikum er: «Hvor gammel er 
den?» og «Må du starte den med sveiven?’». Til det siste 
svarer jeg ’»Nei, men jeg jeg pleier det fordi det er mye 
gøyere». 

Jeg synes bilen går godt, som en T-Ford vil jeg tro, selv  
på batteritenning. På magnettenning går den litt ujevnt. 
Motoren har en tendens til å lugge på lavt turtall uavhengig 
av tenningssystem, og dette tror jeg skyldes at fordeleren 
ikke er konsentrisk med kamakslingen. Dette problemet  
tok jeg opp med mange, men fordi det kun var noen få 
som var enig med meg valgte jeg å montere fordeleren  
slik det var og heller ta meg av det under motorover- 
halingen som er planlagt å finne sted i vinter. Under  
kjøring på smale, svingete veier savner jeg til tider et  
mellom-gir, men det får vi se om ikke gir seg med tiden.  
En viktig erfaring jeg gjorde meg tidlig var at jeg ikke 
kommer opp bakken hjemme om det er mindre enn 10 
liter bensin i tanken. Om dette viser seg å bli en plagsom 
utfordring ligger en løsning klar. Radiatoren kjøler godt, 
kanskje litt for godt, den er nok 60-70°C øverst, mens røret 
som går fra bunnen og opp til albuen midt på kjølekappen 
holder maks 30°C. Det er en del kast i de ytre felgringene 
til forhjulene som fører til at bilen begynner å skjelve ved  
hastigheter over 45-50 km/t. På vei hjem fra Bjerkreims- 
marken kjente jeg at dette begynte å bli litt plagsomt, så 
dette må utbedres i løpet av vinterdvalen. Valget om å 

montere bremselys ser jeg på som en nødvendighet rett 
og slett fordi jeg ikke stoler nok på mine medtrafikanter. 
Jeg ser for meg å bruke den til arbeid en gang i ny og ne, 
og de som i morgentimene skulle havne bak,  
utålmodige og trøtte i trynet, skal i det minste få med seg 
at jeg bremser. Det vil også bli montert retningsvisere av 
samme grunn. Foruten noen små utfordringer er bilen 
forbausende enkel å kjøre når man først blir vant med 
girsystemet. Den bringer frem smilet hos de fleste når jeg 
farter rundt, mange vil ta bilder, og min eldste nevø på syv 
år sier til og med at jeg har verdens kuleste bil. 

I skrivende stund har jeg registrert 362 kjørte kilometer,  
og når alt kommer til stykket finner jeg meg selv uten tvil  
i kategorien blant dem som synes T-Ford er helt topp; 
dette kan jeg bli godt vant med.

Angående bilens historie har det også dukket opp  
interessante og viktige detaljer, som endrer det bildet jeg 
først hadde for meg. Det er blitt meg fortalt at karosseriet 
er satt sammen av deler fra en 1921- og 1923-modell.  
Det forklarer blant annet radiatorskjørtet og nedre  
frontruteramme, samt hvorfor bilen ble registrert som en 
1921-modell i Gaden&Larsens eie. De bygget opp en 
1921-modell fordi dette var året de ble Ford-forhandler,  
og supplerte med nødvendige deler i prosessen. En av 
disse delene var motoren som også i dag står i bilen.  

Sokndal kirke

Sogndalstrand

Skilter og bremselys Dreiing av boring for foringen i mellomakselhuset

Montering av nye spiler i bakhjulene Brotsjing av foraksel for renovering av kingbolthull
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Renessanse på Sørlandet

Som fortalt i forrige artikkel er motor- 
nummeret fra 1924, og bilen med dette 
nummeret og kjennemerke C-12633 ble  
iflg. vognkortet hugget i 1935. Den var i 
denne perioden registrert med lasteplan, 
1000 kg nyttelast, og dekkdimensjonen bak 
er oppgitt til 33x5». Av disse opplysninger 
har jeg i senere tid trukket konklusjonen at 
motoren opprinnelig stod i en Ford TT,  
altså lastebilutgaven av T-Forden. Det er 
med andre ord en 1921-modell jeg kjører, 
og nå har jeg allerede for vane å si at den 
er fra 1921, både fordi den utseendemessig 
(tildels) utgir seg for å være det, og jeg kan 
bruke det til min egen fordel fordi det meg 
bekjent betyr at jeg med tre års margin  
har sør-Rogalands eldste bil. Selv om det har vist seg  
at bilen i dagens forfatning egentlig kun hadde hatt ett 
autentisk registreringsnummer, U-1921, er jeg ikke  
særlig tilhenger av betegnende kjennemerker og synes 
den bærer de nye malte skiltene med motorens  
opprinnelige A-9311 bedre. 

PS. Det er fremdeles ingen som har tatt fra meg tittelen 
Norges yngste T-Fordeier, så den bærer jeg med andakt 
inntil dagen noen står klar til å overta vandrepokalen  
(Ja, det vil komme en vandrepokal.)

Benjamin Nesvåg

Eneste T-Ford og eldste bil på Bjerkreimsmarken

Gamle Jøssingfjord tunnel

«Hvor er de?» «Har du sett noe til …?»  
«Det er lenge siden …» Disse spørsmålene og  
funderingene har vi hørt jevnt og trutt i flere år. - Og da  
tenker vi på de eldste kjøretøyene, de som vi husker  
tilbake på fra løp og treff på 80- og 90-tallet. 

I en tid da trafikken ble tettere, hastigheten høyere og 
kravene til komfort har økt, ble de fleste veteranvognene – 
som vi liker å kalle dem – fra tjue-, tretti- og førtiårene  
satt bort i vognskjul og garasjer. Kun et fåtall av de  
eldste kjøretøyene dukket opp på de store regional- 
arrangementene, og mangelen på førkrigskjøretøy ble etter 
hvert et så stort savn for flere av oss, at vi måtte ta affære.

Svein Arild Strædet, Bjørn Ivar Aas og jeg la en plan for 
å få samlet førkrigsbiler i Agder, og med dagens enkle 
kommunikasjonsplattform, Facebook, som vi (den eldre 
garde) har overtatt etter ungdommen, var det lett å komme 
i kontakt med eiere av disse kjøretøyene. Vi opprettet ei 
gruppe på Facebook og la til venner og kjente som vi  
visste hadde kjøretøy fra før 2. verdenskrig, og ordet 
spredte seg ganske raskt.
Neste skritt var å få samlet eierne med kjøretøy, og på 
grunn av lokale tiltak for størrelse på forsamlinger under 
den pågående pandemien, ble dato for treff først satt til 
medio august og invitasjoner gikk ut i god tid før  
sommerferien.

Søndag 15. august ble det invitert til uformelt treff hos 
Strædet Automobilverksted i Marnardal. Nokså sentralt i 
Agder, og med gode fasiliteter både for parkering og  
aktiviteter. Hvor mange ville komme? Vi tre som initierte 
dette håpet på et sted opp mot ti biler, men der skulle vi  
ta skammelig feil – heldigvis!

Vi fikk voldsom positiv respons, og ca. 25 kjøretøy var 
registrert som «påmeldt» via Facebook-gruppa, og i tillegg 
var det mange som gjerne ville ha vært til stede, men som 
måtte takke nei på grunn av teknisk småplukk. Sistnevnte 
gruppe eiere har nok fått inspirasjon til å bytte kondensator, 
justere styresnekka etc. i løpet av kommende vinter.

Den bilen som kom lengst østfra var Andreas og Helge 
Michaelsens Nash roadster, russebil kjent fra artikler både 
i magasiner og på nett. De møtte et par biler i Grimstad, 
og turen gikk via Lillesand og Birkeland til Boen nord for 
Kristiansand.

I lokalene til US Car Club Agder fikk vi en kaffepause og 
følge med flere biler videre på ferden.

Det ble et herlig syn langs landeveien med biler som hang 
seg på, blant annet 1922 modell T-Ford som kom på i 
Vennesla, og da vi ankom Nodeland sto «en hel haug» 
førkrigsbiler og ventet.
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Agder Motorhistoriske Klubb, styremøte 24. august 2021  

1. Forrige referat
Ingen kommentar. 

2. Dagens saker
Rallye Tronåsen er gjennomført og det oppfattes som  
absolutt vellykket gjennomført. Det var er flott opplevelse 
 for oss som kjørte med mye folk langs veien, nesten 
17-maistemning. Det var også en velvalgt rute. Det er  
registrert mange positive tilbakemeldinger. Men 350  
deltakere er nok i overkant mange.

Birkelandsmarkedet og Dyrsku’en ble dessverre avlyst. 
Det blir en sen «vårmønstring» for Mercedes på dagen 
Dyrsku’en skulle vært. 

Men fra nå blir det medlemsmøter, først hos Berntsen  
Karosseri 14. september, hos Mobile i oktober og hos  
Bent Salmaker i Søgne i november.

I vest vil vi kjøre møter på Lucky Strike fremover.
18. september blir det aktiviteter på torvet i Farsund.  
Samme dato er det landsmøte i LMK der Inge deltar.

Håkon deltok på en tur til gjestegården på Eikerapen,  
en fin opplevelse og inspirasjon til gjentakelse for  
søndagsturer, også med mulighet for overnatting.

Vår utmerkede samarbeidspartner Mobile har foreslått å 
arrangere en veteranbilutstilling til våren ved å tømme sine 
lokaler for egne biler og ha utstillingen innendørs der.  
Forslaget er at Bernt Erik gjør som han gjør med  
kalenderen og foreslår et utvalg av biler til utstilling.

Forberedelser til neste års kalender er for øvrig godt i 
gang. 

3. Eventuelt
Ingen saker.

Vi valgte smale landeveier, og selv om det kom litt 
smådryss ovenfra, var det en fornøyelse å kjøre i følge 
med alle disse som vi ikke hadde sett på årevis, ja mange 
ikke på flere tiår. Først i rekka kjørte Bjørn Hansen med sin 
Chevrolet 1928. Bjørn har jobbet med vei i sitt yrkesaktive 
liv, og han loset oss inn på flotteste små veier med fine 
kulisser for fotostopp.

Litt over avtalt tid kl. 12.00 svingte kortesjen inn på gårds- 
tunet hos familien Strædet, og her var det rigget til med  
sitteplasser under tak, smittevernsporingslister, hjemme-
bakst og norske flagg. Svein Arild Strædet tok imot oss 
med kledelig lue og skinnfrakk – helt tidsriktig.

Over området hang det en drone og summet. Søk opp 
YouTube-kanalen til Conrad Conradsen; tempocomet600 
og nyt! På jordet sto det allerede ei flott samling førkrigs- 
biler, og det møtte totalt 26 biler.I tillegg var det kommet 
mange gamle kjente entusiaster som av forskjellige  
årsaker ikke kjørte egen bil, men du verden så godt det var 
å se igjen mange kjente ansikter (kanskje noe gråere enn 
sist vi møttes, men jeg tror vi har en lidenskap som holder 
oss aktivisert og dermed unge).

Svein Arild gjennomførte to omvisninger i verkstedet, og 
folk koste seg med prat, medbragt niste og flotte  
omgivelser.

Kartleggingsprosessen i forkant av treffet, har gitt oss ei 
liste med over 75 kjøretøy i Agder hvor alle er på skilter og 
de fleste er kjørbare med litt småfiks. Dette lover godt for 
fremtiden, og en av våre store gledelige oppdagelser var 
at mange biler eies i dag av 2. eller 3. generasjon etter han 
som restaurerte bilen for lenge, lenge siden. Øyner vi et 
håp om en viss rekruttering? Ja!

I år har vi kun satt søkelys på biler. Neste år vil vi forsøke  
å få med oss eiere av motorsykler og mopeder fra før  
2. verdenskrig. I tillegg har det kommet et innspill i gruppa 

om et løp/treff i Risør m/omegn i 2022, og da kan det vel 
hende at vi får besøk. Det kan hende at «den forbanka 
sørlandske tålmodigheda», som provoserte og irriterte 
sørlandsdikteren Vilhelm Krag, kommer oss til gode.
Bare være tålmodig og jobbe målrettet, så får man  
resultater – vi ser frem til tiden som kommer. Det har 
kommet mange hyggelige reaksjoner fra fjern og nær på 
tiltaket, og vi setter stor pris på responsen dette har fått.

Tekst og foto: Kjell-Ivar Søreng
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Cabriolettreff i Åseral 
Agderavdelingen i Mercedesklubben har lenge tenkt på å 
lage et treff for stjernevognene våre uten tak. Vi visste jo at 
det er mange i og utenfor klubben vår som har slike og er 
oppriktig glade i bilene sine, så det var langt på overtid å 
få i gang en tradisjon for et slikt årlig treff i klubben vår.  
Ekstra motivasjon fikk vi da et nå nyinnmeldt medlem  
kontaktet oss for å høre om vi visste om noen med  
cabriolet slik at han hadde noen å kjøre tur med langt øst  
i fylket. Espen Thuesen tok på seg oppgaven med å  
gjennomføre treffet. 

Vi valgte Eikerapen gjestegård i Åseral som arena for  
treffet helgen 20.-22. august. Værmeldingene var på  
arrangørens side. Noen deltakere kom allerede fredag  
ettermiddag, mens resten kom tidlig lørdag formiddag. 
Noen stakk også innom og deltok bare lørdag formiddag, 
og den som imponerte oss aller mest var en ung jente  
som fortalte oss at hun hadde kjøpt seg en SLK. Det lover 
godt for fremtiden, og vitner om god oppdragelse  
hjemmefra.

Fredag kveld fikk vi et foredrag om lokal mattradisjon  
og den kjente lord Salvesen og hans lordehytte, som er 
blitt et lokalt turistmål i området, sammen med at vi ble 
servert lokale historiske matretter. Lørdag var vi oppe i 
23 stjernevogner, fra helt ny GT AMG til 220SE Heckfloss 
cabriolet fra 1963.

Været var strålende, og omgitt av flott natur med frisk 
fjelluft, beitende sauer, flott utsikt til fjellvann ble mye tid 
tilbragt i solskinn på medbragte stoler ved bilene. 
Etter frokost lørdag kjørte vi sammen opp til en stor  
demning tilhørende Statkraft, en vei som ikke er lang i 
kilometer, men bratt og svingete. 
En riktig manndomsprøve. Vi hadde god avstand for å  
unngå steinsprut og støv. På toppen ble deltakerne møtt 
av en tøff konkurranse hvor man skulle lukte og se på 
glass med forskjellige væsker som er relatert til Mercedes- 
Benz. Alle væskene var originale Mercedes-Benz og/
eller Gulfprodukter som en av våre lokale Mercedes-Benz 
– forhandlere Agder Bil AS hadde gitt til oss for denne 

konkurransen. En av dem var et ikke-relevant produkt, men 
det viste seg å være Gulf brus (ja, det finnes faktisk, - og 
tappet i 0.33 liter boks i Gulf-farger.) Agder Bil AS hadde 
også lånt oss en demobil slik at vi kunne få fraktet rundt  
arrangementskomiteen og det nødvendige utstyret for 
treffet. 

Det var også en parkeringskonkurranse som alle deltok 
i på vei ned fra fjellturen. Lunsjen var grilling av pølser 
med drikke servert av gjestegårdens servitør, som vi alle 
ble svært glade i, spesielt da hun serverte oss middag og 
drikke til og etter maten. Vin er vin. 

Under middagen var det premieutdeling. Hvert bilmann-
skap stemte på sin favorittbil. Vinneren var Unni og Per 
Hushovd med deres lekre 220 SE Heckfloss cab fra 1963. 
Tre deltakere hadde fire rette av seks oppnåelige på 
oljeluktekonkurransen, noe som er veldig imponerende. 
Kanskje burde dette være en fremtidig olympisk gren?
Parkeringskonkurransen ble vunnet av vår nylig pensjonerte 
SAS-pilot Espen Thuesen, som ellers hadde lagt ned  
masse arbeid som prosjektleder for treffet. 

To deltakere ble også premiert da de henholdsvis punkterte 
på vei til treffet og hadde panseret oppe for feilsøking  

med lykkelig slutt på tampen av treffet. Tror originale  
Mercedes-Benz arbeidshansker var et godt plaster på 
såret. Alle premiene var for øvrig gitt av Agder Bil AS. 

Deltakerne som kom fra Agder, Rogaland og Telemark ble 
godt kjent og vi tror at alle var enige om at dette treffet er 
erklært som en tradisjon for Agderavdelingen. Det betyr at 
vi vil arrangere dette på nytt til neste år. Det er bare å følge 
med på Agderavdelingens Facebookside sånn at man er 
sikret plass når påmeldingen starter. 

På vei hjem kjørte en gjeng fra Agderavdelingen sammen 
med Rogalandsgjengen til Nostalgilåven i Eiken. Dette 
stedet er virkelig verdt et besøk. Vi burde ha skrevet om og 
vist bilder av alle bilene på treffet, men vi nøyer oss med 
av plasshensyn å vise noen tilfeldig utvalgte. 

Men motto for treffet ble Vin er vin. De som var der vet 
hvorfor. Vil du vite hvorfor er det bare å melde seg på til 
neste år. Treffet er nå et av de faste seksjonstreffene i 
Agderavdelingen.

Vi gleder oss allerede til neste år!

Sverre
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Austad Historielag og SamSør Agder

Endelig er boka her!
Av Arne Lervik, Austad historielag

Etter to års rimelig intens jobbing kan boka om De  
Sammensluttede Bilruter endelig nytes. Etter vår  
ubeskjedne mening en svært interessant bok.
  
De Sammensluttede Bilruter (DSB) har vært med på å  
prege hverdagen for svært mange i vestre del av Agder. 
Boka inneholder mer enn historiske fakta om DSB.
Samferdselshistorie fra hestedrosjer til privatbiler og de 
første rutebilene i distriktet, er viet stor plass. Også  
kystbåttrafikken, som nå er historie, er omtalt.

Boka er på rundt 400 sider, og er rikt illustrert. Mange vil 
nok glede seg over bildene av de gamle DSB-bussene på 
smale og bratte veier, og gjensyn både med rutebilstasjoner 
og holdeplasser slik de engang var. Videre er boka krydret 
med historier om de lokale pionerene, og både passasjerer 
og tidligere ansatte i DSB gir små tilbakeblikk på bussturer 
som har festet seg i hukommelsen. De Sammensluttede 
Bilruter har vært en viktig aktør for utviklingen av  
samferdselen i Vest-Agder helt fra starten av og frem til 
1984, da DSB gikk inn i Sørlandsruta AS. Rutenettet strakk 
seg fra Lista til Eiken og fra Austad til Sigersvoll. Takket 
være at arkivet etter nedleggelsen er bevart, inneholder 
boka en grundig gjennomgang av DSB’s historie fra 
 mange enkeltstående selskaper til sammenslutninger – 
først i 1939, deretter i 1950 og til slutt i 1984. Boka er blitt 
til gjennom et samarbeid mellom Austad historielag og 
veteranbussklubben SamSør Agder.

Litt om bakgrunnen for prosjektet
I juni 2019 hadde Austad historielag en samling med  

tittelen «De Sammensluttede Bilruter». Til den samlingen 
var veteranbussen fra 1964 med. Forut for dette hadde 
Robert Holmen og undertegnede jobbet med å samle 
informasjon, bilder og dokumenter. Takket være Gudmund 
Bryggeså fikk vi tilgang til uniform og protokoll fra  
1939-1984. Terje Rom hadde fremskaffet en gammel 
ringperm med dokumenter fra 1927-1939. I tillegg hadde 
han og mange flere fremskaffet masse spennende bilder. 
Møtet ble meget vellykket.

På bakgrunn av interessen for temaet ble det sendt en 
invitasjon til noen utvalgte personer om et møte på  
Paulsens hotell 15. august 2019. Blant disse var  
representanter for veteranbussklubben SamSør Agder og 
etterkommere og tidligere ansatte i DSB samt andre med 
interesse for temaet. Møtet konkluderte med:
1) La oss jobbe videre med å sikre dokumenter etc.  
 om DSB.
2) Vi nedsetter en arbeidsgruppe til å jobbe videre  
 med temaet.
3) Vi vurderer et hefte, en bok eller lignende.

Etter at DSB ble sammenslått med Sørlandsruta i 1984 ble 
arkivmateriell, noen uniformer og mye mer ryddet ut og 
«midlertidig» lagret på Bryggeså i et nedlagt skolehus som 
Gudmund Bryggeså kunne disponere. I nært samarbeid 
med Gudmund Bryggeså, SamSør, Austad historielag og 
lokale ildsjeler med tilknytning til DSB ble det enighet om 
å sikre materialet på mer egnet måte. Dvs. hente det ut 
av den gamle skolen, sortere og rydde for på den måten 
avklare hva som var arkivverdig for statsarkivet og for 
SamSør Agder. Dette skjedde lørdag 31. august 2019 ved 
at en av bussene fra SamSør Agder og åtte entusiaster 
kjørte opp og tømte skolehuset i samarbeid med Gudmund 
Bryggeså. Deretter kjørte bussen til et egnet lokale i  
Lyngdal hvor alt ble tatt ut og grovsortert. 
I løpet av høsten 2019 og våren 2020 ble det foretatt en 

Dette bildet er fra Snartemo på slutten av 1960-tallet, da sjåførene skulle 
hente nye rekrutter til Flystasjonen. Fra venstre: Bjarne Lastad, Olav 
Drangsland, Olav Heltne, Einar Olsen, Jakob Hålvik, Bjarne Rom, Edvard 
Hansen, John Høyland, Gunnar Gitlestad og Magnus Bryge Bryggeså.  
Foto utlånt av DSB’s arkiv.

Fra samlingen 6. juni 2019. Foto Rolf Øveland

grundig gjennomgang av arkivet i samråd med statsarkivet 
og med god hjelp av Lars Asbjørn Bryggeså (sønn av en 
av grunnleggerne) og Arne Hansen (mangeårig ansatt). 
I samlingen var mye av det bedriften DSB sto for.  
Regnskap, rapporter, møteprotokoller, rutetidstabeller og 
mye mye mer. Planen var først og fremst denne sorteringen 
og sikring av arkivverdig materiell. Men i forlengelsen av 
dette kom tanken å gi ut et hefte eller bok om DSB.  
En redaksjonskomité ble dannet bestående av Arvid  
Ødegård fra SamSør Agder, Terje Skjoldal, lokalhistoriker 
fra Farsund, Robert Holmen, historisk interessert og  
etterkommer etter en av aktørene, Gro Reinertsen, tidligere 
journalist i Farsunds Avis og Arne Lervik, leder Austad 
historielag.

Vi ønsket å fortelle historien om alle de lokale bilrutene  
fra 20, 30, 40 tallet og sammenslutningen gjennom bilder, 
fakta og gode/ muntre historier helt fram til 1984 da DSB 
opphørte og gikk inn i Sørlandsruta a/s..

Lokalbussenes betydning
Det kan med dagens øyne være vanskelig å verdsette den 
betydning bussene, sjåførene og prionerene har hatt for 
lokalsamfunnene. I dag har alle biler, i dag foregår mye 
kommunikasjon via nettet, i dag er velstanden for de fleste 
noe helt annet enn den var før, under og etter krigen.
Privatbiler ble ikke vanlig blant folk før langt ut på 1960-70- 
tallet. Skulle du fra sted til sted var bussene det du måtte 
satse på. De lokale butikkene var avhengig av bussene for 
å få brakt varer. Amerikapakker og andre pakker kom med 
buss. De lokale bøndene var avhengig av bussene for å 
få levert melk. Skulle posten fram så var det bussene som 
leverte. Også dyr som ble kjøpt og solgt ble fraktet med 
buss. En kan trygt si at bussene var bindeleddet mellom 
distriktet og byene som også gjorde det mulig å  
opprettholde liv i distriktene.

Utviklingen
Det har vært en rivende utvikling, med store krav til  

omstillingsevne i tiden fra 1950- til 1984 da vår historie 
slutter. Den utviklingen har bare fortsatt. Som nevnt fikk 
flere og flere egne privatbiler og kunne selv styre  
transportbehovet. Lokalskoler ble nedlagt, noe som førte  
til at skolebusser ble viktige. Meieriene overtok melke- 
transporten, Posten overtok posttransporten. Butikkene 
sørget selv for varetransporten. Linjegods overtok  
pakketransporten. Folk fikk bedre råd og reiselysten gjorde 
det interessant å starte turbilkjøring. Alt dette gjorde at 
DSB som andre selskaper måtte tenke og handle på nye 
måter. Noen ruter ble nedlagt, andre styrket. Sammen- 
slutning av rutebilselskap til større enheter tvang seg fram. 

Boka prøver å tegne et bilde av denne utviklingen, men 
ønsker også å være en hyllest til de folkene som har stått 
for denne virksomheten, enten som eiere eller ansatte. 
Vi har alle godt av å bli minnet om det slitet som har ligget 
bak den utviklingen vi har i dag. Samtidig prøver vi gjennom 
boka også å få fram gleden og de muntre historiene. 

God lesning!   

Ikke bare enkelt å få plass på ferger. Buss nr. 31 på tur med ferge på Vestlandet. Foto utlånt av SamSør Agder.
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Fredag 27 august sto en forventningsfull gjeng fra Agderavdelingen  i Mercedes-klubben på parkerings-
plassen bak Strand hotell på Fevik og ventet på deltakerne. Spørsmålet var jo om alle påmeldte kom frem. 

Bil etter bil ankom med blide entusiaster. Noen hadde kjørt sammen strake veien, og andre hadde kjørt  
i følge på støvete grusveier og satte straks etter ankomst i gang med jakt på vannslange.  

De obligatoriske stolene kom fort ut av bagasjerommene og praten var i gang  allerede før innsjekk. 

Rammebil, Ponton og 190SL-treffet 2021

Vi hadde vårt eget område som vi hadde pyntet med  
Mercedes-Benz flagg og klubbflagg, samt stilt ut de helt 
nye modellene av Mercedes-Benz utlånt av Agder Bil AS 
for å markere Mercedes-Benz sin tilstedeværelse denne 
helgen.

Alt tyder på at savnet og ikke minst behovet for slike  
samlinger også innen dette segmentet, eller som vi i  
Agderavdelingen har delt inn i seksjoner, absolutt er til 
stede. Både for å dekke sosialt behov, delebehov og  
ikke minst kompetansebehov. 

Hotellet ligger idyllisk til rett ved stranden, og man våknet 
til lyden av bølgeskvulp og sol. Når alle hadde stått opp  
og spist frokost kjørte vi en liten kjøretur på småveier  
hvor målet var Stine Sofie Stiftelsen på Østerhus. Klubb-
medlemmer sto i sentrale kryss i ruten og stanset trafikk 
slik at vi fikk kjøre samlet. Jarle Boye hadde laget skilt 
merket med klubbemblemet som viste retningen og  
hadde vært oppe grytidlig for å sette dem ut. 

Besøket på stiftelsen gjorde et dypt inntrykk på alle og 
mange ble preget av realitetene som ligger bak behovet 
for et slikt senter. På stiftelsen var det lunch og mesterskap 
i parkeringsferdigheter uten å treffe fortauskant samt  
presentasjon av kanskje en fremtidig olympisk gren,  
nemlig bilrelatert væskelukting. Vi hadde testet ut denne 
nye sporten på vårt cabriolettreff helgen før, og om dette 
blir en ny gren på neste OL har vi gode kandidater. 

Etter besøket på stiftelsen kjørte vi tilbake til hotellet hvor 
noen tok seg et bad, andre tok fram stolene igjen. I stedet 
for middag på hotellet rigget vi hagen til familien Boye på 
Gården Fevik om til en restaurant hvor vi serverte Tapas-

buffet. Noen gikk, andre kjørte og noen ble kjørt. Agder 
Bil AS hadde stilt demonstrasjonsbilene til disposisjon om 
noen ikke ville gå begge veiene. Det er en veldig koselig 
gåtur delvis langs sjøen mellom Gården Fevik og hotellet. 
Under middagen i hagen var det premieutdeling.
 
Leif og Brit Skare fra Stavangeravdelingen fikk klubbens 
tradisjonelle tinnkrus for å ha kjørt flest kilometer til treffet, i 
konkurranse med Harald og Irene Tønnesen fra samme  
avdeling. Svein Ekornrød vant deltakerfavorittkruset med 
sin lekre røde 220SE Ponton cabriolet. Brit Skare vant et 
parfymesett fra Mercedes-Benz i konkurransen hvor det 
gjaldt å tippe rett antall 10-ører med hull i i et glass. To 
deltakere avdelingen vil sende til OL om oljelukting blir 
ny OL-gren er Torstein Løitegård og Morten Haugen. De 
vant hver sin Mercedes-Benz veggklokke. Olav Myhr vant 
parkeringskonkurransen med 3 cm fra fortau til fordekket 
og 8.5 cm til bakdekket, som ga et snitt på bare 5.75 cm 
i snitt. Han vant en Mercedes-Benz-stol slik at eventuelle 
uheldige passasjerer som for eksempel ødelegger en 

bærebro kan ha noe å sitte på ved kafferast på vei hjem 
fra treffet. Fredag ettermiddag ringte et medlem fra Ski-
ensavdelingen og forklarte at han hadde ødelagt en XXX 
(delenavn og navn fjernet av personvernhensyn). Han var 
på vei ned til treffet med rutebuss. Han ville uansett til tref-
fet for å være sammen med gode Mercedesvenner. Vi må 
nok pønske ut en pris for pågangsmot og god klubbånd 
neste gang. 

Svein Ekornrød fra Skiensavdelingen ble hedret for sin  
innsats for at vi andre skal ha deler for å holde bilene i 
denne seksjonen på veien. Han stiller alltid opp for  
medlemmene ved å skaffe de delene som trengs. 
Dag Myhrer ble tildelt Skrotjernkorset av 1 klasse i form  
av diplom og kors produsert på Agder Bil AS av Morten 
Haugen, et skrotjernkors laget av brukte deler fra en  
6.3 liters AMG-motor. Tildelingen kan ha hatt en  
sammenheng med det som står skrevet to avsnitt over.

Søndag morgen sjekket vi ut av hotellet og satte kursen for 
idylliske Frolands Verk hvor matematikeren Niels Henrik 
Abel bodde en tid inntil sin død i 1829 bare 27 år gammel. 
På Verket arrangerte Frolandsklubben en kombinert 
veteranbåt- og veteranbilutstilling. Behovet for veteranbil-
treff var tydelig til stede da det kom overraskende mange. 
Heldigvis hadde Frolandsklubben satt av eget område til 
Mercedesklubben, slik at våre eldste biler fikk stå samlet 
omkranset av avdelingens øvrige biler. 

Vi i Agderavdelingen gleder oss allerede til vårt neste  
seksjonstreff for de eldste bilene våre. 

Sverre

Svein Ekornrøds fine 220SE til høyre og Leif Skares 220 til venstre. Nærmest Egil Salvesens 170 S-V 1954 modell som har tilhørt tidligere 
Mercedes-Benz forhandler Stæger-Holst i Arendal. Bilen var også brukt  
av Stæger-Holst som kjøreskolebil.

Nærmest Jarle Boyes W126 500SEL som han brukte under veimerking, 
trafikkdirigering og helt sikkert med verktøy for eventuelle  
nødreparasjoner under kjøreturene.

Bilde sier alt, bare å åpne et panser. Leif Skare sjekker giroljen før hjemreise.

Morten Haugen med sin flotte 170S-V som tidligere tilhørte bilsakyndig  
Lie i Arendal. Historiene om Lie kunne fylt et helt blad.

Avslutningen på treffet var veteranbåt og veteranbiltreffet på Froland Verk.Agder Bil As holdt oss med flotte premier, tilbød prøvekjøring av nye biler 
og stilte med biler for hjemkjøring etter middagen. 

Skrotjernkorset av 1. klasse.
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Førkrigstreff i Steinars garasje

Usikkert vær og sesongen på hell. På tross av dette kom 
det besøk fra Tromøy i vest til Laudal i vest. 

Variert program
Gjestene ble møtt med vidåpne garasjeporter og toner  
fra Kjell Eirik Stoveland på trekkspill og Tor Tveide på fele. 
Selv om opplevelsen av å møtes, prate over åpne pansere 
og nisteboks kan være program nok, stilte Steinar og 
garasjevenner med mer. Steinar Støle ønsket velkommen 
før Jostein Teistedal fortalte om bygg og deler av Steinars 
samlinger. Videre avslørte han og Kjell Ivar Søreng, fra 
Grimstad Motorveteraner, at de i felleskap hadde oppsporet 
en tidligere Birkenesbil så langt borte som i München.  
En sjeldenhet av en Martini 1916-modell, eid av Olav  
Rasmussen og sist av Steinar Løland. Lokalhistoriker, 
mangeårig veteranbileier og god støttespiller til Steinar 
Støle, Lars Petter Østeby fra Høvåg, hadde et innlegg om 
Lars Kile jr. og hans firma «Packard Cars & Parts» som på 

70-tallet samlet og solgte videre veterankjøretøy på Agder. 
Deriblant overnevnte Martini og Steinar Støle sin egen 
Buick.

Coronatida har skapt mange digitale fellesskap. Nå kommer mange av disse ut i et ordentlig liv.  
Slik også med Facebookgruppen «Førkrigs veterankjøretøy på Agder». Etter sommeren har medlemmer  

av denne gruppen møttes til treff og kjøreturer. Og de har vekt sovende veteraner til live og gitt eiere  
et puff bak til å få kjøretøyet ut på veien igjen. Lørdag den 11. september sto Steinar Støle og hans  

garasje på Tveide som vertskap. Steinars flotte garasje og hans egen førkrigs Buick fra 1932 var  
gjestenes mål for turen.

Selv om kaffe og niste var medbragt kunne Steinar og 
hjelpere tilby både eplekake, is og kaffe til gjestene. Det 
ble videre god tid til å se seg om på bygget, i samlingene 
og beskue hverandres kjøretøy. I nabobygget sto portene 
åpne og der var det mulig å få beskue LFB si «Melkeruta» 
som er under restaurering.

Kulturhistorisk senter av klasse
Fra Grimstad kom Kjell-Ivar Søreng i sin svarte, selv- 
restaurerte, BMW 321 fra 1939. Han er en av tre initiativ-
taker til Facebookgruppen og forteller om bakgrunnen for 
denne: «- Gruppa ble opprettet 18. mai i år, og initiativ  
til å samle førkrigsbiler i Agder til fellestreff ble tatt av  
undertegnede, Bjørn Ivar Aas og Svein Arild Strædet.  
Alle tre har vært aktive i miljøet i mange tiår, men fraværet 
av førkrigs kjøretøy på treff og løp har blitt påfallende.  
Hvor var de? Ingen er skrotet, få er kjent solgt ut av  
distriktet. Gleden var stor da vi klarte å kartlegge rundt  
75 registrerte førkrigsbiler og deres eiere».

Et treff med 26 kjøretøy har vært gjennomført så langt.  
Tanken er å ha flere arrangement i fremtiden og aktivere 
flere eiere til å ta i bruk bilene sine.

«-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 av riktig fin årgang. Miljøet rundt Steinar er unikt 
og her bygges det opp et kulturhistorisk senter av klasse», 
avslutter han.

Steinar og hans gamle Buick
Fjærbladets lesere husker kanskje noen år tilbake og 
artiklene om hans jakt på og hjemførsel av «Min fars gamle 
Buick». I ett år har den hatt hedersplass i hans nye flotte 
garasje på Tveide. Blant alt «fintfolk» som kom på besøk, 
lørdag, var far og sønn Strædet fra Strædet i Marnardal. 
De driver Strædet Automobilverksted og har spesialisert 
seg på restaurering av førkrigs veterankjøretøy. Svein 
Arild Strædet, sammen med sin sønn Sølve, kom for å se 
nærmere på bilen, gi en tilstandsrapport og vurdering av 
arbeid og kostnader. 

Steinars Buick fra 1932 var ikke den eneste av merket 
til stede på Tveide denne dagen. Familien Strædet kom 
med sin Buick serie 60 Century 1938, Lars Petter Østeby 
kom med sin Buick Limited Edition 1939. Alle tre staselige 
vogner, to av dem i god, restaurert stand, en betegnet som 
usedvanlig hel, men i behov av mye arbeid og penger. 
Eller som nå – bare stå til glede for eier og besøkende.

Birkenesbiler
Der er ikke mange Birkenesbiler av så gammel årgang 
på veien. Av de som er kjente, hadde ingen anledning til 
å komme til samlingen i Steinars Garasje denne dagen. 
Martin Birkeland hadde imidlertid parkert sin Dodge Pick-
up 1937 i garasjen, til glede for gjester og garasjeeier. 
Foruten denne og Steinars egen Buick, var likevel Birkenes 
representert på bilfronten. Fra Tromøy kom Helge Mic-
haelsen med sin Nash 456 Roadster 1930. Denne bilen 
fremstår i dag, slik den avsluttet sitt «forrige liv» -  som 
russebil. Men, før dette var den eid av flere Birkenesin-
ger. John Væting, Olaf Løland og Kjell Aanesland er alle 
Birkenesinger som har eid denne bilen. Denne dagen fikk 
nok ein Birkenesing tur med bilen. Helge gav Steinar luft i 

Svein Arild og Hennie Ann Strædet, Sølve og Jenny Strædet kom i deres flotte 1938 Buick Century serie 60.

Steinar Støle (t.h.) takker for oppmøte til sin gode støttespiller i Buick- 
spørsmål, Lars Petter Østeby. Fra Høvåg kom han i sin staselige  
1939 Buick Limited Edition.

Bjørn Hansen har vært i veteranbilhobbyen i svært mange år. Han kom 
med sin trofaste følgesvenn gjennom mange av disse ørene, hans 
1928 Chevrolet Touring.

Sølve og Svein Arild Strædet, fra Strædet Automobilverksted i Marnardal, 
inspiserer Steinar sin 1932 Buick sammen med Jostein Teistedal (th)  
og gir råd for fremtiden til bilen.

Lars Petter Østeby holder et innlegg om Lars Kile jr sitt firma «Packard 
Cars & Parts» som får sin oppmerksomhet og plass i garasjens utstillinger.
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håret på en rolig tur med kalesjen nede før han returnerte 
til Tromøy med bilen.

Uansett skjebnen til  Steinars Buick, så har Steinars Ga-
rasje mange objekter med gode muligheter for Steinar og 
hjelpere til aktivitet og gleder i lang tid. Og besøk for de, 
utvilsomt, mer av.

Fra Steinars Garasje dro fornøyde veteranbilinteresserte 
fra Agder hjem denne ettermiddagen. De som sto igjen i 
garasjeporten på Tveide så også fornøyde ut. 

Tekst: Jostein Teistedal
Bilder: Kjell-Ivar Søreng, Per Arne Nedland og  
Jostein Teistedal

Helge Michaelsen fra Trømøy fikk lufte Steinar og gitt han en innføring  
i tekniske detaljer på «Russebilen» og «Birkenesbilen», Nash 456 Roadster 
fra 1930.

Søndagskafé på Tangen på Hisøy i Arendal
For stadig flere er det blitt en tradisjon å ta med seg en  
bil eller motorsykkel, en stol og kaffe ut på Tangen på 
søndager kl 1400. Området er stort, og det er rikelig 
med plass til alle. Her treffer man venner og bekjente, og 
skaper nye bekjentskaper med samme interesse som seg 
selv, nemlig biler. Det er koselig å se bilmodeller man ikke 
ser så ofte lengre, som Opel Ascona eller Vauxhall Viva. 
Mange eiere av nyere amerikanere eller nyere klassiske 
bilmerker finner også veien hit.

Denne søndagen, 15. august 2021, var det besøk av en 
rekke biler som kom i kortesje fra Kristiansand. En gruppe 
eiere Folkevognbobleeiere kom også i samlet flokk inn  
på området og parkerte. Å presentere eller fotografere 
hver deltakende bil eller motorsykkel vil ta et helt blad,  
så dere må nøye dere med et knippe bilder dere kan  
kose dere med.
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Onsdagstur i vest, 11. august
Som vanleg er det samling ved Lyngdal kyrkje kl. 18.00,  
da kolonna starta med Olav Nilsen i front.

Det ber gjennom sentrum, vidare vegen mot Austad, der 
me tek av mot venstre på Erikstadvegen mot Epledalen, 
som er målet. Etter ei stund på smal, svingete bygdeveg 
gjennom skogen opnar landskapet seg opp til ein fin,  
rydda plass, like ved sjøen. Her har Skjærgårdsparken  
sett området i stand, og lagt til rette for turistar, både frå 
land- og sjøsida. Ein idyll er det blitt.

Skjærgårdsparken er ei samanslutning som vart gjort i 
2010, mellom kommunane Flekkefjord, Kvinesdal,  
Farsund og Lyngdal, som skulle tilrettelegga for båtfolk 
med brygger på holmar og øyar i skjærgården, slik at det 
blei enkelt å gå i land. Der skulle det også byggast toalett, 
vera søppel-handtering, teltplasser og grillplass, slik at der 
er greit for folk å vera ei stund. Det blei anlagt 12-15 slike  
stader dei følgande åra. Nokre av dei er på land, slik som 
her i Epledalen, tilgjengeleg både for båt, bil og sykkel. 
Skjærgårdsparken har eigen båt med mannskap som  

hentar søppel, slår plenar og vaskar toalett m.m. På sol-
dagar er det i Epledalen sol heile dagen, og plassen ligg 
lunt til med åsar og skog rundt. Epledalen blir mykje brukt, 
av båtfolk, av skuleklassar på tur, som leirplass for barn  
og unge, av pensjonistar og turistar på tur, og nå av AMK 
på tur!

Kvelden er så fin, med sol og stille ver. Stolar og bord kjem 
fram, og snart er alle samla nede på sletta. Det er òg nokre 
nye folk med oss i kveld, det er hyggeleg. Praten går, 
mens mat og drikke blir inntatt. Det er tett på tjue  
veteranbilar samla, med sine sjåførerar og passasjerar.  
Mange har ikkje vore i Epledalen før, og har fått seg ei 
hyggeleg overrasking.

Men, sola går bak åsen på eit tidspunkt, og då kjølest det 
fort. Det er tid for avreise att. 

Takk for ein grei kveld!

Turid

Trenger litt hjelp …
Det begynte i 1980,da var vi tre kamerater som fikk tak  
på hver sin Chevrolet. Vi meldte oss inn i klubben, og gjøv 
på med godt mot. De to andre kameratene ga opp etter 
hvert, mens jeg har holdt ut.

Fikk utført mye sveisearbeid og sandblåste bilen i ca. 
1982.Derfra ble bilen lagret på mange forskjellige låver  
og garasjer i Randesund. Etter småbarnlivet, hus og hytte-
bygging var over tok jeg tak i prosjektet igjen i ca. 2005.

Da ble bremser,dynamo,starter osv. overhalt (hos Dalen 
på Lund). Bilen ble på nytt sandblåst, mye rust ble  
sveist på karosseriet,og den ble etter hvert lakkert.
Den har siden mer eller mindre stått lagret i garasje på 
Hånes.

Jeg er veldig interessert i gamle ting,har blanet annet noen 
gamle trøsykler og en Tempo 125cc. Restaurerer også 
noen gamle hus på fritiden. Ellers jobber jeg mye, er  
engasjert i forskjellige lag og foreninger, og spiller i 
Randolkrevyen. Sliter derfor veldig med å få tid til å  
sluttføre restaureringen …
 
Jeg har i alle fall de siste 15 årene sagt at bilen skal stå 
ferdig før vårt første barn skal gifte seg. Nå er det er  
faktum, vår mellomste datter skal gifte seg 28. mai til  
neste år. Jeg begynner derfor å få dårlig tid …

Det som gjenstår er:       
• Alt elektrisk
• Montere ferdig sydd taktrekk
• Montere trekk på dører.
• Montere tepper på gulv
• Få tak i/montere støtfangere
• Få tak i /montere lykt bak
• … og så en del småpell.
 
Jeg har derfor et spørsmål til medlemmene I klubben. 
Kjenner dere noen som  kan påta seg denne jobben,  
eller deler av denne jobben, eller er det noen av dere  
som har lyst på en jobb?

Bilen står i greie lyse lokaler på Hånes, hvor det er  
muligheter for å utføre resten av jobben.  

Ta gjerne kontakt!

ARVID DOLSVÅG
tlf.: 982 16 810
mail: arvid@elpunkt.no



22 23

Fem veteranbiler fra Lyngdal/Mandal på tur
Fredag 27.08. kl. 11 startet turen fra Mandal oppover 
Mandalen til Sveindal, over Bjørnevann til Evje. Her ble det 
pause med middag på kafeen Pernille. Etter en velsma-
kende middag gikk ferden videre oppover Setesdalen. 
Her tok vi avstikkere innom gamle veistubber, og også 
innom sentrum i Valle. I kveldinga ankom vi Hovden hvor 
vi hadde bestilt overnatting på Hovdehytta, en 10-manns 
leilighet.

Dagen etter bar det videre.  I Haukeligrend ble det en liten 
stopp i «suvenir-teltet» før vi kjørte videre mot Røldal. Her 
var det omkjøring over gamle Haukelivei og Dyrskaret pga. 
tunnelarbeider.

Etter en liten stopp i Røldal for litt tanking mv. gikk turen 
inn på turistveien som går mot Sauda. På toppen av den 

første oppstigninga her, med Røldal i bakgrunnen, ble det 
en lengre stopp. Det var et aldeles nydelig vær, så nå ble 
det ut med bord og stoler og fram kom griller og kokeap-
parat. Så her ble det mat og avslapping i sol og vindstille 
i flere timer. Men vi hadde ikke telt med, så vi måtte etter 
hvert videre. Vi kjørte over til Sauda og videre nedover 
Ryfylkeveien, ferje fra Nesvik til Hjelmeland, videre til Årdal 
i Ryfylke hvor vi skulle tilbringe andre natta. Her hadde vi 
leid et gammelt, koselig stokkebygd hus på Høiland gårds-
hotell. Her hadde vi utendørs kveldsmat og prat til det var 
tid for å køye.

Etter en god frokost dagen etter bar det videre nedover 
Ryfylke. Vi stoppet på en rasteplass/strand rett utenfor Tau 
hvor vi igjen kunne ta en lengre pause i et fortsatt nydelig 
solskinn. Her fikk vi også tilfeldig besøk av formannen i  

Ryfylke Veteranbilklubb som tok bilder av oss/bilene som 
han la ut på Face-book.

Vi måtte være i Forsand før kl. 14, for her skulle vi ta hurtig-
ferje inn til Lysebotn. Det var en liten ferje og litt kronglete 
påkjøringsrampe, så de to «amerikanerne» ble hengende 
litt på midten, men etter litt om og men og fram og tilbake 
som kom de også om bord.

Etter 1,5 times tur inn fjorden var vi i Lysebotn, og etter å 
ha kommet i land alle sammen bar det direkte videre opp 
til restaurant «Ørneredet». Her ble det middag, og etterpå 
gikk turen over heia til Sirdalen. I Tonstad ble det en kort 

stopp hvor det ble farvel og takk for turen før det bar hjem-
over hver til sitt.

Alle bilene hadde gått helt feilfritt og alle var enige om at 
det hadde vært en aldeles flott tur.
Takk for turen!

Øystein Klev
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I samarbeid med:

Noen kjøretøy trenger 

EKSTRA KJÆRLIGHET
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Velg  
LMK-FORSIKRING

Med LMK-forsikring får du helt enkelt Norges beste forsikring 
for motorhistoriske kjøretøy.

Du får blant annet:  

  Spesialiserte skaderådgivere som gir deg et rettferdig og 
smidig skadeoppgjør

 Gode dekninger både på veien og hjemme under lagring

 Opptil 15 % på dine private forsikringer hos If

Vil du vite mer? 
RING OSS PÅ 21 49 24 00 ELLER BESØK IF.NO

Skaalands MC-prosjekt
En BMW R-35, 1938 mod gjenoppstår.

Kjøpt i Fredrikstad på 50 tallet av min far.
Jeg overtok den på 80 tallet, lakkerte og restaurerte  etter beste evne.  

Fikk tak i orginale deler fra Tyskland. 

Deltok i Tronåsenløpet  1991. Også i 2001, men da havarerte motoren på Søgnesletta. Stemplet kollapset.  
Siden har den stått i ro, inntil for tre år siden. Da begynte en ny restaureringsetappe, men denne  
gangen motor og drivverk. Resultatet er godt og den sviver. Startet på første kicket etter 20 år.  

Makan til eksemplar …

Reidar Skaaland
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Seksjonstreff for W201, W123 og W124 
på Kvarstein

Styret i Agderavdelingen syntes at man måtte ta et tak 
for bilmodellene W201, W123 og W124 og variantene av 
disse. Vi vet at mange unge legger ned et stort arbeid for å 
ta vare på disse bilene. En ide vi hadde var å selge pølser 
og brus til prisene dette kostet i tiden disse bilene trillet ut 
av fabrikken i Sindelfingen. 

Arrangementet på Kvarstein gartneri i Vennesla begynte 
lørdag 11. september kl. 10.00. Litt før 10 var det ca  
10-12 biler, men så … rullet det inn den ene etter den  
andre bilen som perler på en stor. En armada av W201 
190èr i forskjellige utgaver kom i kortesje vestfra i fylket, 
det tok helt av. W123 og W124 i alle varianter. Til å  

begynne med tenkte vi å plassere bilene etter W-nummer, 
men vi måtte bare gi opp dette. Rett og slett fordi vi var 
så glade og ydmyke for det store fremmøte, og strømmen 
av biler var for stor. En telte tidlig 42 biler, og etter hvert 
sikkert over 60 biler. 

Vi utsatte deltakerne for Agderavdelingens beryktede  
bilvæske-luktekonkurranse. Hele tre deltakere hadde  
fullt hus. Det sier noe om kunnskap blant de unge.  
Kjempegøy at det er så stor entusiasme rundt disse bilene, 
og at ungdom har opparbeidet seg så høy teknisk  
kompetanse på disse biltypene. 

Det ville ta tre hele blad å presentere alle bilene, men kan 
nevne en ung jente som siden 2018 har pusset opp en 
W201 til perfekt stand. En annen deltaker hadde med seg 
en amerikansk utgave av W123 sedan 300 Turbodiesel 
som har gått bare ca 60.000 km. Det var litt duskregn på 
veien østfra i fylket, og denne dagen var første gang bilen 
hadde opplevd regn. Vi har aldri opplevd så mange flotte 
utgaver som denne dagen på Kvarstein. Og så mye flott 
motorlyd. Et par fra Arendal hadde skrudd helt fram til 
avreise for å få motoren til å gå. Utrolig innsats. Vi vet det 
er flere som hadde skrudd masse for å få bilen klar, men 
tiden gikk så fort at vi ikke rakk å notere ned alt. 

Det fine med slike treff er at folk treffer andre som har  
samme bilen, og man kan få tips om det meste fra  

reparasjoner, deler og vedlikehold. Folk koste seg med 
pølser og brus, og det som er helt klart er at dette er blitt 
et tradisjonelt seksjonstreff for W201, W123 og W124. 
Men selvfølgelig, W 202, W210 osv er selvfølgelig hjertelig 
velkomne uansett. 

Vi takker Bertel O. Steen i Kristiansand for premier.  
Og vi er snart i gang med planleggingen av neste års sek-
sjonstreff for disse bilene. Vi presenterer noen bilder  
fra treffet som vi kan kose oss med frem til neste gang  
vi møtes. 

Sverre

Det er Cecilie Arntsen som har restaurert denne bilen. Det  er en  
2.3 – 16 ventiler. Det er ikke lengre grunn til bekymring for fremtiden 
hva gjelder rekruttering til Agderavdelingen.
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Første møtet i sentrum i høst var i begynnelsen av  
september, og godt over 50 medlemmer møtte frem hos  
Berntsen karosseri på Mjåvann for å høre innehaveren, 
Aslak Berntsen, fortelle litt om alt det som kan gjøres for  
å fikse opp på gamle biler (og for den saks skyld også 
gamle snøscootere, som et par av bildene viser!)

Svært mange av de som møtte frem hadde ikke pakket 
bort finbilene for vinteren ennå, så det ble rene veteran- 
utstillingen på plassen utenfor verkstedet etter hvert.  
Bedre kan det vel ikke bli!

Informasjon om karosseriarbeid
Som det fremgår av bildene ble det mye koseprat til 
kaffen, og det er jo også en viktig del av AMK-møtene, 
spesielt nå som det er så lenge siden vi kunne samles om 
hobbyen vår. Vi håper at corona-perioden nå er såpass 
overstått at det ikke blir nødvendig å avlyse flere  
arrangementer enn det vi allerede har vært nødt til.

Takk til Aslak for en interessant kveld!
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AMK Vest på tur til Z-museet
Søndag 5. september kl.10 startet ca 15 biler og ca 30 
personer fra AMK-vest fra Vigeland med Z-museet i  
Treungen i Telemark som mål. Turen gikk oppover  
Audnedalen til Sveindal, over til Evje, hvor det var pause. 
Så videre over Mykland til Dølemo, Åmli og ankomst  
Treungen i to-tida.

Etter litt sykkeloppvisning på en ca 10-manns sykkel  
utenfor, bar det inn på museet. På grunn av corona-regler 
ble det ikke fellesomvisning, men vi gikk rundt hver for oss. 
Eieren var tilstede, og vi kunne stille spørsmål hvis vi  
lurte på noe.

Museet inneholder «alt mellom himmel og jord».  
Kjøretøy, tegneseriefigurer, dukkevogner, telefoner,  

radioer, ja, det må oppleves. Det går ikke an å beskrive.
Noen nøt medbrakt mat og kaffe utenfor, mens noen ble 
servert på museumskafeen.

Etter ett par timer startet hjemturen. Noen var allerede 
dratt. Det ble igjen en stopp på Evje med bespisning for 
noen, og softis på andre. Etterpå ble det takk for turen 
før det ble litt forskjellige ruter hjemover. Det ble igjen en 
meget vellykket tur og bilene gikk feilfritt.

Takk for turen!

Øystein Klev

Z-museet i Treungen
Z-museet i Treungen ble åpnet kl. 12, 12.mai 2012 av 
Johan Ziener Thronsen.

Museet skifter på utstillingene hvert år, og årets nyhet var 
en stor samling av urmakerverktøy. Ellers er der en av 
Norges største samling av Walt Disney, samling av dukker 
med klær fra 1800-tallet og modell av Notre-Dame- 
katedralen. Samling av regnemaskiner fra 1916 og  
framover, stor utstilling av tepper, tekstiler, møbler og  
gamle kart. Videre er det frisørsalong, tannlegekontor, 
snekkerverksted og moteforretning. Her er egen krigs- 
utstilling fra 2. verdenskrig, utstilling fra Søftestad gruber 

(1916-21 og 1939-65) og 100 år med jernbanen, samt en 
overveldende samlig av utstyr for telekommunikasjon fra 
1800-tallet til fram på 1950-tallet. Og her er selvfølgelig en 
stor samling av veteranbiler, motorsykler og mopeder.

Ellers har museet egen kafe, postkontor med eget stempel 
og museumsbutikk. Det er helt sikkert en hel del som er 
glemt, så her anbefales det å ta turen for å se med egne 
øyne.

Øystein KlevAvgang fra Vigeland.

Sykkeltur utenfor museet.

Ankomst utenfor museet.

Stopp på Evje.
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Mercedesklubbens avdeling i Agder er så heldig å ha et 
nært og godt samarbeid med sine forhandlere i regionen. 
Covid19 og smittevernregler har begrenset og utsatt  
planlagt aktivitet, men 4. september var det duket for et 
utsatt og etterlengtet besøk hos vår merkeforhandler i 
Lyngdal, nemlig Lyngdal Karosseri & Auto AS. Besøket  
var tradisjonen tro planlagt i mai som vårtreff, men i flott  
høstvær ble det til et høsttreff. Over 30 av klubbens biler 
fant veien til Lyngdal denne lørdagen.

Bruktbilene på utsiden av forretningen ble denne dagen 
erstattet av medlemmenes egne biler. Fra grillen på  
utsiden ble det servert grillmat med iskrem til dessert. 

Det ble loddet ut flotte gevinster og i god gammel  
tradisjon kostet loddene kr 0,-. Noen benyttet anledningen 
til prøvekjøring av de nye modellene til Mercedes-Benz, 

Forsinket vårslipp hos  
Lyngdal Karosseri & Auto

mens andre beundret de andre medlemmenes flotte biler 
som sto på rekke og rad utenfor forretningen. Stemningen 
var på topp nivå, akkurat som været på dette flotte  
arrangementet. 

Vi fikk besøk av våre venner fra Rogalandsavdelingen, 
som alltid stiller i Lyngdal og på andre av våre  
arrangementer i Agder.

Tusen takk for at vi fikk komme til dere på Lyngdal  
Karosseri & Auto AS, og vi gleder oss allerede til neste 
vårslipp. I mellomtiden får vi nyte bildene fra besøket som 
man kan kose seg med når kjøresesongen er over og 
vinteren setter inn.

Sverre
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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!

Jenny Strædet, Marnardal

Steffen Dyrstad, Mandal

Terje Falander, Vennesla

Kenneth Wehus, Birkeland

Gaute Furholt, 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

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

Selges
DKW F 11, 1961 modell, meget pen, 
selges. Bud over 25.000 kr. mottas. 

For avtale om å se nærmere på  
bilen, eller for å stille spørsmål,  

kontakt Bjørn Solbakken,  
telefon 907 43 927.

Utover treffene vi hadde i år spekulerer vi på om vi klarer  
å samle mange S-klasser til et treff neste år?  Noen som 
føler seg kallet til å etablere et slikt treff? Bare å ta kontakt 
med en av oss i styret. Det har også vært et ønske om  
et eget treff for W 114/115 og Heckfloss.

Til neste år skal vi ha Stjerneløp helgen 17.-19. juni på 
Rosfjord Strandhotell i Lyngdal. Stjerneløpet arrangeres 
hvert år, og går på rundgang mellom Mercedesklubb- 
avdelingene i hele landet. Det er åpent for både gamle og 
nye biler med stjerne.

Håper at flest mulig blir med på treffet, og om ikke  
annet på løpet lørdag 18. juni. Det må bare bli en  
artig opplevelse. Vi trenger også litt frivillige til hjelpe- og 
postmannskap på løpet, og er takknemlige dersom noen 
melder seg.

Mens bilene står vinterlagret har vi planlagt tekniske  
temakvelder som vil være nyttig for de som skrur litt  
selv eller er interessert i å lære mer. Les mer om temaene 
på mercedesklubben.no, under arrangementer og  
avdeling Agder.

Disse kveldene vil bli arrangert på Fjære grendehus ved 
Grimstad, MEN hvis vi lenger vest i fylket for eksempel i 
Lindesnes/Lyngdalområdet får kontakt med en ildsjel  
som vet om et lokale så har vi en intensjon om å kjøre de 
samme undervisningsoppleggene der. Bare å ta kontakt 
med en i styret.

I skrivende stund jobber vi med julebord og årsmøte.  
Vi kommer tilbake med mer informasjon etter kommende 
styremøte. Følg med når neste utgave av Fjærbladet  
kommer i begynnelsen av desember!

For styret,
Sverre Monsen
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Det går mot høst. Mange er allerede i gang med å få inn bilene til vinterlagring  

etter en flott sesong med kjøring. Avdelingen har gjennomført flere seksjonstreff,  
det vil si for enkeltgrupper av medlemmenes kjøretøy. 

Spesielt artig og motiverende var 123/124 og 201-treffet på Kvarstein lørdag 8. september  
fordi det kom så veldig mange unge dit. Det frister til gjentakelse, slik at dette garantert  

blir arrangert til neste år også. 

Kom gjerne med forslag til forbedringer, aktiviteter og slikt for å gjøre treffet enda  
mer interessant og spennende til neste år.



RETUR: AMK, Astrids vei 22, 4633 Kristiansand

De
sig

n 
og

 p
ro

du
ks

jo
n:

 B
jo

rv
an

d 
& 

co
 as

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


