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Nå er visst våren på vei, og 
kjøretøyene kan komme ut av 
vinteropplaget. Heldigvis går det 
jo an å ta en tur med den kjære 
gamle uten å komme i konflikt 
med noen corona-regler – i alle 
fall foreløpig!

I forrige utgave av Fjærbladet 
opplyste vi at årsmøtet falt bort  

i år. Det ble samtidig sagt at medlemmene var velkommen 
til å stille spørsmål eller fremføre meninger om dette.  
Imidlertid har vi ikke mottatt verken spørsmål eller  
avvikende  meninger, så styret har da bare blitt forlenget 
med ett år med samme interne funksjoner som tidligere.

Det er tydelig at mange har ventet på at noe skal skje.  
Da vi la ut påmelding til Rallye Tronåsen, kom  
påmeldingene rasende inn i et tempo vi aldri har sett før. 
Det er jo veldig kjedelig at noen fikk bladet «for sent».  

Styret Fjærbladet

Besiktigelsespersoner for  
LMK-forsikringen

REDAKTØREN HAR ORDET

Det som skjedde var at man noen steder fikk bladet på 
en fredag, og da ble informasjonen også lagt ut på nettet. 
Men at noen andre ikke fikk bladet i postkassa før  
mandagen en og en halv uke etter, er noe postverket  
må ta ansvaret for. Og det gjør de jo ikke …

Det er lagt opp til andre arrangementer også, og de  
kan dere lese mer om i dette bladet og i neste blad,  
som vil komme ut i slutten av mai hvis alt går som det skal. 
Og inntil da, så får vi holde ut forholdene så godt vi kan 
og håpe på at det faktum at vi selvfølgelig lojalt følger  
opp myndighetenes råd, fører til at corona forsvinner 
snart.
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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. Alle møter avlyst frem til påske.
 
April
13. Medlemsmøte sentrum
20. Medlemsmøte øst
28. Medlemsmøte vest

Mai
8. Vårmønstring Kristiansand
13. Kristi Himmelfartstur

Juni
6. Kvinesdalsturen

Juli
17. Setesdalstreffet
18. Åseral

August
7. Rallye Tronåsen
14. Birkelandsmarkedet

September
3.- 5. Dyrskuet i Lyngdal
14. Medlemsmøte sentrum
19. Sommerslutt-tur
21. Medlemsmøte øst
29. Medlemsmøte vest

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

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

Desember
7. Julemøte sentrum

Den årlige vårmønstringen blir i år på Torvet i  
Kristiansand, så sant forholdene tillater det. Dette er 
et utendørsarrangement, så vi håper på det beste! Det 
sendes ut SMS med informasjon etter hvert. Datoen 
er satt til lørdag 8. mai, og arrangementet pågår  
mellom kl. 10.00 og 13.30. Sett av datoen allerede nå!

Det blir da også utdeling av restaureringsplaketter, både 
til de som gikk glipp av det i fjor og til årets nyrestaurerte 
kjøretøyer. Se egen artikkel om hvordan man melder seg 
på til dette.

Dersom det ikke blir mulig å arrangere vårmønstringen, 
legger vi opp til et mindre arrangement for de  
nyrestaurerte kjøretøyene på et annet sted enn Torvet, 
samme dagen, slik at plakettene kan deles ut og det  
kan bli en reportasje i Fjærbladet om dette. Vi håper at 
vi kan ønske velkommen til Torvet 8. mai! Og da vil vi 
gjerne nevne følgende:

Plassen på Torvet er begrenset, så vi gjør uttrykkelig 
oppmerksom på at det for mange biler ikke vil være  
mulig å forlate området før arrangementet er slutt, da 
bilene muligens vil stenge hverandre inne. Det kan også 
bli aktuelt å stenge for innkjørsel etter hvert, dersom det 
blir veldig fullt. Det vil være vakter som vil anvise hvor 
folk skal parkere, og disse anvisningene må selvsagt 
følges dersom man ønsker å delta på Vårmønstringen.

Vårmønstring 2021

Det er en vanskelig tid å planlegge i. April-møter i AMK 
er fortsatt usikre. Vi baserer oss på SMS-meldinger og 
sender ut så snart vi har noen konkrete planer.
Vi har en foreløpig avtale med Mobile Sørlandsparken 
om et møte med omvisning i de stadig større lokalene 
deres, tirsdag 13. april kl. 19.00. Sett av datoen alle-
rede nå! Dersom det ikke blir mulig å arrangere dette, 
utsettes det til høsten. Vi sender ut SMS uansett.
Vi vet ingen ting foreløpig om Kristi Himmelfartstreffet  
i Froland - info kommer på SMS. Kvinesdalsturen  
6. juni planlegges det for å gjennomføre. Også her 
kommer det nærmere informasjon etter hvert.  
Vel møtt til våre arrangementer – håper vi!

Medlemsmøter og treff fremover

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

Dersom det ikke blir mulig å arrangere vårmønstringen, 
vil vi sørge for et mindre arrangement for utdeling av 
plakettene. De som er påmeldt til dette vil da få direkte 
informasjon om dette.

Vi ber om at de som hadde meldt seg på til  
restaureringsplaketten i 2020, og ikke fikk denne utdelt 
på grunn av forholdene, også melder fra til Håkon 
Omland slik at de blir med på listen over mottakere og 
eventuelt blir invitert til det separate arrangementet.

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

Nyrestaurerte kjøretøy 
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NYTT FRA LMK

2021 fikk en brå start for alle med interesse for kjøretøy 
drevet frem av fossilt drivstoff. Norge har sluttet seg til 
internasjonale avtaler og konvensjoner om dramatiske 
klimakutt, og bilismen blir således hardt rammet. Om  
el-bilen er en del av den naturlige evolusjonen eller 
regelrett fremprovosert signalpolitikk, er det for tidlig å si 
noe om. Fremtiden vil vise om el-bilen er et faktisk frem-
skritt, eller om den havner på teknologiens skraphaug i 
likhet med VHS-spilleren. Derimot er det et faktum at noen 
fremover må ta regningen for avgiftslettelser og fritak, som 
tidligere har vært betalt av alle som benytter norsk veinett. 
Spørsmålet blir om el-bil-politikken er bærekraftig også ut 
fra et miljø- og sirkulærøkonomisk perspektiv, når nesten 
nye el-biler vrakes med tilsynelatende minimale feil og 
skader. Årsaken skyldes i stor grad at avgiftsfritakene ikke 
er knyttet til deler og verkstedkostnader, noe som skaper 
et stort misforhold mellom nypris og kostnad ved skade/ 
reparasjon. Oppgjørspraksis hos forsikringsselskapene 
tilsier automatisk vraking av nyere biler når reparasjons-
kostnaden overskrider en viss andel av nybilprisen.

60% av nybilsalget er nå el-biler. For få år siden var 92% 
av alle nye biler utstyrt med dieselmotor. Nå er denne 
andelen nede i 10%, på likt nivå som bensinbilen. Hybrid-
bilen holder om lag 20% av markedet, men dersom salgs-
forbudet fra 2025 blir en realitet, vil også denne gruppen 
rammes like hardt som diesel- og bensinbiler. 
I kjølvannet av overnevnte kommer en rekke oppfølgende 
spørsmål. Det er ikke avklart om et salgsforbud utelukkende 
tenkes opp mot nybilmarkedet, eller om dette også vil 
ramme importen av eldre kjøretøy? Et slikt forbud vil kunne 
ramme utøvelsen av også vår virksomhet, og dette vil  
naturlig påvirke rekruttering og verdien av eldre kjøretøy. 

Et annet tema vil være tilgangen til drivstoff. LMK ønsker  
at Stortingets vedtak om en E0-sikringskvalitet nå blir 
iverksatt. Det er dokumentert at etanolens skadevirkninger 
er betydelig på kjøretøy langt inn på 2000-tallet. Aften-
posten anslo allerede i 2016 at etanolens skadevirkninger 
ville ramme nærmere 500.000 biler i Norge. Mens andelen 
eldre brukskjøretøy drevet av fossilt drivstoff er synkende, 
vil andelen motorhistoriske kjøretøy være rimelig konstant. 
Det vil derfor være betimelig å kreve at skal det være ett 
drivstoff, som skal være tilgjengelig – må nettopp dette 
være et etanolfritt alternativ som alle gjenværende kjøretøy 
drevet av fossilt drivstoff faktisk kan bruke. Det vil også gi 
et betydelig forbedret salg enn hva som er dagens  
situasjon, noe som vil forbedre markedsgrunnlaget.

Tid for en verdidebatt i LMK?
Utviklingen skjer nå i et rasende tempo. I lys av overnevnte 
avsnitt, har tiltakene knyttet til miljø og klima skjedd i en takt 
man for få år siden ikke evnet å forutse. Det synes også å 

være en bred enighet på Stortinget om at dette er veien å 
gå. Mange av de spørsmålene vi står overfor er ikke enkle 
å besvare. Mange land har fått dispensasjoner for motor-
historiske kjøretøy. Men hva er nettopp et motorhistorisk 
kjøretøy? Hvilke kriterier skal legges til grunn, og hva kan 
konsekvensene bli dersom vi som organisasjon vil sette 
standarder som lager et A- og B-lag innen egne rekker? 
Dette er avgjørende valg, som vil kunne påvirke fremtiden 
til alle som har kjøretøy som lidenskap og hobby. Vår inn- 
stilling til salgsforbud, drivstoff, miljøsoner vil kunne gi ring-
virkninger knyttet til rekruttering samt fremtidige og eksis-
terende samarbeidspartnere. Derfor er det avgjørende at 
slike eksistensielle spørsmål blir forankret i organisasjonen. 

Dessverre er ikke verdenssituasjonen slik at LMK kan  
avholde en ny Strategikonferanse, i likhet med den vi  
hadde i 2018. Dette er likevel noe som vil aktualiseres så 
snart vi igjen ser en normalisering av Corona-pandemien.

LMK har likevel en dialog gående med Samferdsels- 
departementet, hvor mye av formålet er å kartlegge mulige 
konsekvenser av de foreslåtte forslagene. LMK har også 
nylig blitt opptatt som rådsmedlem i Opplysningsrådet for 
Veitrafikken, og det skal i nær fremtid avholdes møter med 
stortingsgruppene til Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet. 
Forhåpentligvis vil dette gi et bedre innblikk i hvilken  
fremtid som venter oss – og ruste oss bedre til å finne 
gode løsninger.

Stein Christian Husby

Mørke skyer på himmelen 
for bilismen?

Har du betalt kontingenten?
Her er kassereren i full sving med å kontrollere  
medlemsliste og innbetalingsliste for årskontingenten 
til AMK. Som vanlig er det en del som ikke har betalt, 
og de vil oppdage det når de ikke lenger får  
Fjærbladet i postkassa. Da er dette bladet det siste  
de får. Da er de strøket fra medlemslista, og da får  
de ikke lenger den gunstige LMK-forsikringen (som 
faller bort når medlemskapet opphører).
Det høres ikke greit ut, gjør det vel? 

Betal like godt kontingenten med det samme, dere 
som ennå ikke har gjort det. Og har dere rotet bort 
giroen som kom med Fjærbladet nr. 1 i januar, så er 
det altså 400 kr. for hovedmedlemmer og 75 kr. for 
husstandsmedlemmer som skal betales inn på konto 
9480.11.22722.

Landets yngste T-Ford-eier?
Så lenge jeg kan huske har jeg ønsket meg T-Ford, og lovet meg selv tidlig at jeg en vakker dag 

skulle eie en selv. Det har ikke vært noen lokale biler under min oppvekst, og jeg kan ikke huske å 
ha sett særlig mange heller, så hvorfor det skulle være akkurat T-Ford vet jeg ikke. Kanskje det er 

på grunn av den ikoniske statusen bilen en gang hadde?

Jeg er oppvokst blant gamle båter og motorer som følge 
av en far som samler og driver museum, nærmere bestemt 
Nesvåg Sjø- og Motormuseum. Min interesse ser dog ut til 
å helle like mye mot den automobile siden, spesielt rundt 
det som skiller seg litt ut i mengden. Viktig her er det også 
å nevne: jo eldre, dess bedre. Med en far som samler, og 
tre søstre som tilsynelatende ikke finner noen interesse i 
gammelt «skrot», er det vel på tide å innse at jeg har blitt 
sittende med alt de gikk klar.

Drømmebilen har vært en 1923-modell pickup; 1923 fordi 
det var året min farfar ble født. Det viktigste kriteriet var at 
bilen skulle være solgt ny i Norge, altså med norsk historie. 
Import var dermed utelukket selv om det muligens kunne 
være lettere. Jeg har fulgt litt med i markedet og sett at de 
dukker opp fra tid til annen, men det har ikke vært aktuelt 
å gå inn for et kjøp. I juni 2020 dukket det opp en pickup, 
med medfølgende bakseter, på Finn.no. Den var lokalisert 
i Skodje. Billig var den også, og dermed lå alt til rette for  
at dette kunne bli drømmebilen, bortsett fra at jeg var for 
sen og dermed havnet for langt bak i køen. Litt fortvilet 
måtte jeg se meg nødt til å kaste ut snøret igjen, og kun to 
dager senere kom der ut en ny annonse, denne gangen 
en 1924 Touring på Skogn, registrert U-1921. Jeg kastet 
meg rundt med det samme, og etter litt rådføring med min 
far ba jeg selger Trygve Sandberg om å få reservere bilen 
til dagen etter, så jeg kunne få litt betenkningstid. Den var 
verken pickup eller fra 1923, men det så ut til å være bil 
med historie. I annonsen var det et gammelt bilde fra en 
minne-ekspedisjon, samt bilde av forsiden på Gluntans 
diskografi fra 1990, hvor de poserer i bilen. Dette alene  
var for meg nok historie til at den vekket ekstra interesse. 
Jeg bestemte meg for at jeg ville se ordentlig på 
T-Ford’en. Førerkortklasse BE rakk jeg å ta i februar 2020, 
så transport var ikke til hinder. Fredag 3. juli satte jeg meg 
i fars L200 med biltralle på slep og la bak meg 110 mil i 
tre etapper før jeg var fremme på Skogn, hvor bilen sto 
parkert i låven hos Trygve. 

Ved første øyekast så det svært bra ut. Det vil si, det så ut 
som en 96 år gammel bil som var tatt godt vare på. Da det 
kom til motoren viste den seg svært motvillig til å starte,  
til tross for at Trygve sa han hadde startet den dagen før. 
Vi endte til slutt opp med å dra den i gang, med  
meg bak rattet. Med riktig blandingsinnstilling våknet  

motoren og jeg fikk kjørt et lite stykke nedover veien.  
Til tross for at konsentrasjonen stort sett kretset rundt  
pedalenes plassering og funksjon gikk dette, om jeg får si 
det selv, upåklagelig bra for nybegynner å være. Jeg bør 
legge til at jeg på forskudd hadde satt meg grundig inn i 
kjøreteknikken. Det så ikke ut til å være noen ulyder fra  
verken motor eller gir, og den gikk fint på tomgang. Når 
motoren først var varm fikk jeg også gjort et forsøk på å 
starte den med sveiven, noe som lot seg utføre uten  
problemer. Det eneste som ikke var i orden var magnet- 
tenningen; til tross for at magneten genererte strøm  
stoppet motoren med det samme tenningen ble slått over 
på «MAG». Trygve mente det kunne være noe galt med 
en kontakt i coil-kassen, og nye deler fulgte med. Han 
hadde selv byttet toppakning grunnet lekkasje og installert 
nytt ledningsnett. Jeg så meg fornøyd med det jeg hadde 
undersøkt, og handelen var et faktum. Jeg kunne endelig 
begynne å leke med tanken på at jeg i en alder av 23 år 
muligens var blitt Norges yngste T-Ford-eier.

Med bilen godt plassert og sikret på trallen, og lykter, grill 
og ruter tildekket for å forhindre steinsprutskader, tok jeg 
fatt på de 110 milene hjem igjen. Underveis skyet det til og 
det begynte etter hvert å regne. Jeg stoppet i Oppdal og 
kavet voldsomt med å dekke til bilen med en presenning. 
Denne blafret og slo selvsagt som et flagg i stiv kuling så 
snart jeg kjørte videre, og var mer til irritasjon enn velbe-
hag. Jeg så meg raskt lei av oppstyret den lagde og måtte 
(til den delen av meg som ikke klarte tanken på å få en 
dråpe vann på mitt nye underverk) bestemt slå fast:  

Rast ved norges største Cirkle K i Bamble.
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den tåler vann, og jeg fjernet derfor presenningen igjen. 
Henry Ford laget jo tross alt ikke biler for at de skulle  
brukes utelukkende på solskinnsdager. Vel å merke  
kommer jeg ikke til å kjøre i regnvær med mindre det er 
strengt nødvendig …

Før jeg reiste hjemmefra lette jeg etter et stilfullt kjøre-
antrekk til bruk ved spesielle anledninger. Jeg kom over 
en flosshatt i Kristiansand, og benyttet anledningen til å 
svinge innom på hjemveien. Tilfeldighetene ville ha det til 
at det var Ånund Lunde som solgte hatten, og slik ble jeg 
introdusert for AMK. 

Vel hjemme møtte flere opp for å ønske Nesvågs eldste  
bil gjennom tidene velkommen. Når motoren skulle startes 
viste det seg at batteriet var flatt. Var den ikke så glad i 
vann likevel? Heldigvis var det ikke verre enn at jeg kunne 
låne batteriet fra fars kriger-Jeep; enhver T-Ford med 
respekt for seg selv har selvsagt 6-volt-anlegg.

Desperat behov for kjærlighet
Allerede på hjemveien la jeg merke til at flere av eikene i 
bakhjulene var løse i felgen. Så snart jeg kom hjem igjen 
og konkluderte med at det ikke ville være verken forsvarlig 
eller mulig å reparere hjulene startet jakten på to brukbare 
felger, så jeg kunne bruke bilen litt utover høsten. Etter 
flere telefoner fikk jeg tak i et par felger på Dokka. Jeg 
hentet dem ikke selv, og først da jeg fikk dem i hende så 
jeg at de hadde de store bremsetromlene som kom i 1926. 
Dermed satt jeg igjen uten brukbare hjul og la mer eller 
mindre årets sesong på hylla. I mellomtiden hadde jeg fått 
brukt bilen nok til å finne ut at det var flere vesentlige ting 
som trengte pleie før den ville være i stand til å kjøre særlig 
mye lenger. Jeg kom over en bra sjekkliste for T-Ford’er 
som vekkes fra dvale, og diagnostiserte raskt at både 
for- og bakaksling trengte en overhaling. Dessuten hadde 
jeg i min spede barndom lest skrekkhistorier om trustla-
gerhavari i differensialen og var dermed fast bestemt på å 
installere bronsetrustlager for differensialhuset i kardangen 
om det viste seg at den fremdeles hadde de originale hvit-
metallagerne. Jeg synes det er urovekkende at nærmest 
ingen av de jeg har snakket med på min vei har hørt om 
dette dette. Jeg vil derfor benytte anledningen til å opplyse 
om problemstillingen. 

Det viser seg at hvitmetallagrene med tiden endrer struktur 
og plutselig går i oppløsning. Resultatet er at selve  
differensialen flytter seg sidelengs i huset. Stikkakslinger 
og hjul følger også med da akslingene er en del av  
differensialen. Det første som skjer er at den høyre  
håndbrekkskoen blir slått i stykker av mutterne på  

boltene i navet. Videre kan kronhjulet miste inngrepet med 
pinjongen. Fordi bremsene ligger i girkassen fører dette 
igjen til at man mister tilkoblingen mellom hjulene og både 
bremsene og motoren. Det eneste man sitter igjen med for 
å stoppe seg er den venstre håndbrekkskoen, som nå i  
tillegg ikke har fullt anlegg i bremsetrommelen. De  
originale støpejernsskoene er vel ikke akkurat kjent for å 
være særlig pålitelige som driftsbrems heller. Om du har 
en T-Ford, og ikke kan si om trustlagerne er byttet eller ei, 
sørg for at de blir byttet før det er for sent.

Ut fra historien vil jeg anta at bilen har sett svært lite bruk 
de siste 30-40 årene. Vedlikeholdet har så klart vært 
deretter, noe jeg nå må ta konsekvensen av. Det første jeg 
fant da jeg tok av hjulene var knekte bremsesko på høyre 
så vel som venstre side. Videre fant jeg merker i venstre 
akselhus og differensialhus, og kom frem til at akslingen al-
lerede måtte ha sett et trustlagerhavari. Til min overraskel-
se var der ett bronsetrustlager allerede, mens et originalt 
hvitmetallager var montert på venstre side, bak kronhjulet, 
på nettopp den siden det ikke burde vært. Kilesporet 
for pinjonghjulet på mellomakslingen var sveist opp og 
reparert noe provisorisk, og jeg fant at splinten til univers-
alleddet var knekt i tre biter. Forstillingen trengte også en 
gjennomgang. Dermed kunne jeg tidlig konstatere at både 
jeg og Trygve kunne være glade for at vi ikke kjørte lenger 
enn vi gjorde. Forøvrig gikk bilen svært dårlig, og da jeg 
så tilstanden på fordeleren og fikk testet coilene forstår jeg 
nesten ikke hvordan den gikk overhodet. Til tross for dette 
har den ved riktig blanding vært svært velvillig til å starte 
med sveiven, gjerne på første eller andre forsøk selv med 
kald motor. Trygve kunne fortelle at motoren hadde hatt 
en tendens til å gå varm. Noen hadde derfor installert en 
moderne, sortlakkert, signalgul plastvifte. Mitt inntrykk er 
at i et kjølesystem hvor alt er i orden trengs det ikke annet 
en den originale viften. Jeg valgte derfor å gi radiatoren 
skylden for overopphetingen og leverte den like gjerne inn 
til overhaling hos Radiator-service i Sandnes, først som 

Vel hjemme, men litt sliten etter en lang tur.

Bilen avdukes mens en muligens litt skeptisk lillesøster undersøker 
klenodiet. 

Jeg forklarer pedalenes funksjon for en ivrig onkel Leif, mens far som 
konstaterer at det hele ser svært bra ut, også vil være med å kjøre. 

Bronsetrustlager, trolig hjemmelaget, og originalt hvitmetallager fra  
differensialen. Dette ser helt fint ut, men de anbefales uten unntak byttet.  

Det blir som regel verre før det blir bedre …

Jeg fant fort ut at jeg trengte spesialverktøy for å få av bakhjulene.  
Dette laget jeg selv for å slippe ventetiden ved bestilling fra USA.

sist. Jeg har også valgt å anskaffe laminerte frontruter, for 
sikkerhetens skyld. Som følge av ovennevnte operasjoner 
er bilen ved årsskiftet litt redusert og et noe bedrøvelig 
syn. Målet er å få bilen kjøreklar innen april. Far hadde 
meg med rundt på gården og i verkstedet på kaien fra dag 
1, og jeg fikk tidlig slippe til dreiebenken, noe som har tjent 
oss begge godt. Jeg endte opp som industrimekaniker av 
yrke, og ser for meg å utføre det meste av arbeidet med 
overhaling og restaurering selv. Det gir rom for kvalitetstid, 
ny lærdom og kompetanse, og jeg får bli godt kjent med 
bilens oppbygning og funksjon.  
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1921-modell?
Jeg vil tro at de fleste ut fra kjennemerket vil anta at bilen 
er en ’21-modell. Jeg tok stadig meg selv i å uoppfordret 
forklare at bilen en gang ble feilregistrert som en  
1921-modell, til tross for at motornummeret stammer fra 
april 1924. Samtlige av bilens tidligere kjennemerker var 
ledige, og etter flere runder med meg selv valgte jeg å 
omregistrere den til det første, A-9311. Jeg var kommet 
frem til at jeg ville komme til å angre den dagen en annen 
snappet det, og fordi jeg stadig tok meg selv i å forklare 
at den hadde «tullenummer» og at det slettes ikke var en 
’21-modell ville det gamle nummeret bli en plage heller 
enn en fornøyelse. Dessuten vil jeg heller at folk skal  
spørre hvilken modell den er, fremfor å forklare at den en 
gang ble feilregistrert som en ’21-modell hver gang noen 
ville påpeke at det stod 1921 på skiltet; det er jo tross alt 
ikke en bil fra 1921 jeg kjører (les: skal kjøre).

Jeg fikk tak i tidsriktige sjablonger, og laget nye skilter 
selv. Disse måtte vises biltilsynet før bilen kunne  
omregistreres. De var, ikke overraskende, skeptiske i  
starten da de fikk høre at skiltene var hjemmelaget. Etter 
noen telefoner kom de frem til at ansvaret hva lovlighet 
gjaldt lå på meg selv, så de gikk med på at jeg kunne 

bruke dem så sant de tilfredsstilte de gjeldende kravene. 
Jeg forstår godt at de holder litt igjen, det er små rom for 
feil i den bransjen. 

Unik historie
I mellom slagene har jeg greid å nøste opp følgende av 
bilens historie: Registrert første gang i Oslo 9. desember 
1924, registrert på Telegrafist Rolf G. Degerud med nr. 
A-9311, som lastevogn. Rolf drev transportfirma i Oslo. 
Nytt nr. A-9819 uten videre opplysninger. Ny eier rundt 
1930, registrert på Kuhl. Carl Løvstad med nr. A-17124.  
Ny eier 8/9-1931, registrert på Arthur Tomter med nr. 
C-12633. Kjennemerkene ble innlevert 19/5-1932, utlevert 
28/6 samme år, og igjen innlevert 25/10, før den er registrert 
opphugget 23/2-1935, kun 11 år gammel. I perioden fra 
1924 til 1935 er den registrert som varebil/lastevogn, litt 
mer om dette lenger nede. Utover dette har jeg ingen  
opplysninger før den dukker opp hos Ford-forhandler 
Gaden & Larsen i Trondheim, registrert 26/4-1961 med nr. 
U-1921; det er her misforståelsen rundt årsmodell stammer 
fra. Her er bilen først i 1991 omregistrert fra lastevogn til 
personbil, til tross for at den ser ut til å ha vært personbil 
i hele G&Ls eie. Hos G&L stod bilen til utstilling i deres 
lokaler og ble brukt til opptog i ny og ne. Georg «Goggen» 
Pettersen og Sverre Mosand og var utpekt som sjåfører, 
men sistnevnte forstås å ha vært den mest aktive brukeren. 

En artig historie fra denne perioden er fra 1978, da den ble 
brukt i anledning 50-årsjubileumet (minne-ekspedisjonen) 
til T-Ford-ekspedisjonen i Tydalsfjellene. Dette kan leses 
om i en artikkel skrevet av Bjarne Vestmo, kalt «En historisk 
biltur i fjellet», i Trondhjem Turistforenings årbok fra 1979 
(denne ligger åpent på nett for de som er interesserte). 
Gluntan brukte den som forside på deres første album 
«Langs hver en vei» i 1968, og igjen på diskografien utgitt 
i forbindelse med 25-årjubileumet i 1990. Siste gang de 
fikk låne bilen var under jubileumskonserten i Olavshallen 
samme år. Dette gjør min bil til sansynligvis en av svært få 
som har stått på scenen i Olavshallen, med 1400 tilskuere 
i salen. I 1993 ble bilen solgt til Otto Moe, Ford-forhandler 
i Namsos. Her stod den til utstilling i forretningen og så lite 
bruk frem til Otto, forhandlerens grunnlegger, sin bort-

Akslingen til gasspjeldet var slitt hvor den ligger mot forgasserhuset og 
har fått påloddet to hylser for å minimere innslipp av falsk luft.

Alltid spennende hva man finner eller ikke finner i et prosjekt. Her viste 
det seg blant annet at det var montert kun høyre-siders hjullagerhylser  
i bakakslingen.

gang. Uten kyndig sjåfør og fordi T-Forden etter hvert var 
blitt så gammel at den ikke lenger fattet interesse blant for-
handlerens kunder valgte de å bytte den ut med en Anglia. 
Bilen ble kjøpt av Trygve Sandberg i mai 2017.
Om noen mot formodning har noe å tilføye mottas det med 
stor takk.

Lastevogn
Det er tydelig at bilen, så lenge vi går ut fra at karosseri og 
motor alltid har hørt sammen, ble ombygd fra personbil til 
varebil allerede fra starten. Karosseriet og trerammen er 
delt midt under bakdørene for å kunne fjerne baksetene, 
mens fremre del av dørrammene er i ett med forseteryg-
gen. Den fremre delen av karosseriet, fra forsetet og frem 
har med andre ord alltid vært et touring-karosseri, mens 
baksetene er blitt byttet ut til fordel for et lasteplan. Om 
det er det originale baksetet som står på bilen nå kan kun 
antas. Festet mellom sideskjørtene og bakskjermene er jeg 
usikker på om er helt originale. Pålene til frontrutene er delt 
på midten, den øvre delen av pålen (som i dette tilfellet 
er todelt mellom rutene) ser ut til å være hjemmelaget på 

Maling av skilt, omgitt av T-Ford-deler på alle kanter.

begge sider. Antagelig stammer nedre vindusramme og 
festene mellom rammen og karosseriet fra en eldre, åpen 
bil av typen med midthengslet frontrute hvor ruten brettes 
sammen på midten og ørve del legges innover.  
Kalesjestativet er av typen som kom i 1926.

Ta gjerne kontakt om du vet noe som kan veilede meg i 
overhalingen eller eierskapet, om du vil vite hvordan jeg 
løser problemene jeg kommer over, eller vil ta fra meg 
tittelen som Norges yngste T-Ford-eier.

Benjamin Nesvåg  
Kontaktinfo: bennynesvaag@live.no    

Bilde fra G&Ls tid, med bilselger «Goggen» Pettersen som trolig  
introduserer nye biler på Svorkmo stasjon.

Fra minne-ekspedisjonen i 1978, fra Trondheim turistforenings årbok 1979.

Gluntan i 1990. 
Bildet er tatt på  
Leangen Gård.  
Foto: Arne Nordtømme

Så langt det eldste bildet jeg har, hvor Truls Gjestland låner bilen.  
Bildet er fra UKE-toget ved åpningen av UKA-63, Kissmett.  
Bildet tatt 26. oktober 1963.
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Fra arkivet …
Det kan alltids være kjekt å finne noen gamle avisutklipp i klubbens arkiv, og her  
presenterer vi et par artikler fra 1979, til glede for både gamle og nye lesere …
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Styremøte 23. februar 2021  
Agder Motorhistoriske Klubb

1. Forrige referat
Ingen kommentar. 
 
2. Ulike arrangementer 
Vi planlegger med arrangementer på vårparten, men  
kansellerer dersom situasjonen krever det.
 
Det skal være møte i morgen om Birkelandsmarkedet,  
men det er usikkert pr dato om markedet kan  
gjennomføres.
 
Opplegget 17. mai blir en mer oppdelt kjørerute enn i fjor. 
Det blir trolig noe ulikt i bydelene.
 
Vårmønstringen har dato 8. mai. Hvis den ikke blir  
arrangert, planlegges det med at de som skal ha  
restaureringspris, blir invitert til en markering og  
fotografering for en artikkel i Fjærbladet samme dag.
 

Som alternativ til de planlagte arrangementene, vil vi  
vurdere felles kjøreturer. 
 
Det har vært første møte i Tronåsenkomiteen med  
Inge som formann. Det er full påmelding med 350 stk.  
og med 42 på venteliste.
 
Vi har en avtale om klubbmøte på Mobile 13. april,  
men det hersker tvil om at det kan gjennomføres slik det 
ser ut i dag. 

3. Eventuelt
Det kommer av og til forespørsel om bryllupskjøring. 
Håkon har brukt å formidle. Det ble diskutert å lage et 
oppslag på klubbens hjemmeside med oversikt over biler 
og eiere som er interessert i å kjøre i bryllup.
 
Det er behov for å finne et nytt lokale for klubbmøter i vest 
etter at kaféen som var brukt tidligere, er nedlagt.

Hvem kjører brudepar?
Klubben får mange henvendelser om kjøring av brudepar 
– i alle fall i coronafrie tider. Nå håper vi jo at det snart blir 
normale forhold igjen, og styret ville gjerne hatt en oversikt 
over de av våre medlemmer, over hele Sørlandet, som 
er interessert i å kjøre brudepar på sitt hjemsted eller i 
nærheten.

Vi har en plan om å lage en liste på hjemmesiden vår, 
slik at de som henvender seg til et styremedlem eller via 
Facebook eller mail, kan få henvisning til hvor de kan lete 
for å finne det de tenker seg. Listen vil inneholde bilde av 
bilen, hvor i Agder den befinner seg og kontaktinformasjon 
til eier.

Det er jo slik at blivende brudepar ofte har store  
forventninger til hva slags bil de kan få tak i, og gjerne 
spesielle ønsker, for eksempel at den skal være førkrigs,  
at den skal være åpen, at det skal være en maken bil til 
den som Bestefar hadde, og så videre. Derfor er det fint  
å kunne tilby et lite utvalg, og fint for veteraneiere som 
gjerne kan tenke seg å tjene et aldri så lite honorar på  
en lørdags ettermiddag.

I første omgang vil vi veldig gjerne at de av medlemmene 
som er interessert i å utføre slike oppdrag, sender oss en 
melding om det, slik at vi får en viss oversikt. Så kommer vi 
tilbake til dette med bilder etter hvert.

Vi ber derfor om at de som vil stå på en slik liste sender 
en melding til Bernt Erik, enten som SMS til 416 30 263 
eller på mail berneol@online.no eller en beskjed i posten 
til Astrids vei 22, 4633 Kristiansand, så vil vi jobbe videre 
med dette utover våren.

Garasjevisitten

Først ute er AMKs formann Håkon Omland. Han har  
mange biler og faktisk mange garasjer også, men vi har 
gått på visitt hjemme hos ham, hvor garasjen er ganske 
full av en fin Mercedes-Benz 220 S fra 1964. Denne bilen 
kjøpte Håkon like før jul i 2017, men andre prosjekter har 
tatt noe tid før han kom i gang med denne.

Bilen ble førstegangsregistrert 9. mai 1964 av Nils Justad 
i Svelvik i Vestfold. Han drev både transportforretning 
og drosjekjøring, og etter det vi har fått høre av folk som 
kjente ham, var denne bilen en slags blanding av privatbil 
og reservedrosje. Den var registrert på Z-17047, og det 
nummeret håper Håkon å kunne få tilbake når bilen skal 
registreres, forhåpentlig i løpet av sommeren.

Justad beholdt bilen til sommeren 1971 hvor den ble  
solgt til Johnny Nebell, også han med adresse i Svelvik. 

Hvor lenge han hadde bilen er ikke godt å vite, det har 
nok vært et par eiere til før bilen ble avskiltet og satt bort 
i februar 1991. Og så ble den stående i nesten 27 år før 
Håkon hentet den på henger og fikk den hjem.

Det har vært mye arbeid med bilen. Overhaling av motor 
og de fleste mekaniske deler, sveising av en god del rust 
og endelig hellakkering, er han ferdig med nå. Det gjenstår 
noen detaljer pluss at det må shines opp litt innvendig.  
Bilen er registrert for 6 personer med sofasete både foran 
og bak, og setetrekkene trenger nok en grundig ren- 
gjøring. Innvendig i dører og dashbord etc. er den pen.

Så får vi se om ikke dette blir en fin bil å cruise litt rundt 
med utover sommeren, hvis tidsskjemaet holder.  
Vi gratulerer Håkon, og han utfordrer Øystein Klev  
i Mandal til å åpne sin garasje for Fjærbladet.

Fjærbladet starter en ny serie – på visitt hos medlemmer for å se hva de holder på  
med i garasjen sin. Så er det meningen at den som da viser frem garasjen, utfordrer  

et annet medlem til å vise frem sin garasje i neste utgave av bladet.
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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!

Gaute Susæg Stafsnes, Lillesand
John Børtinghus, Åmli

Alf Terje Oakley, Nodeland
Per Bjørnestad, Tonstad

Bjørn Gunnar Lunde, Tonstad
Arne Sinnes, Tjørhom

Lena Kleven Røynestad, Flekkefjord
Mads Hompland, Tonstad

Sven-Erik Løchen, Sandvika
Eva-Lise Frondell Løchen, Sandvika

Frode Espeland,  Arendal
Torgeir Andersen Jevne, Froland

Terje Løyning, Flekkefjord

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

Vi har bredt utvalg av skrue
og bolt i metrisk, fingjenget
og tommes gjenger.
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ER Våren er på vei!

Det nærmer seg tidspunktet hvor vi kan åpne garasjepor-
tene og starte opp bilene våre. I skrivende stund er det 
vel fortsatt litt saltlake og strøsand på veiene, så et kraftig 
regnskyll er ikke å forakte. Det er også tid for å bestille 
time til sikkerhetskontroll i Lillesand. Spesielt viktig er det 
hvis bilen din er verneverdig og ikke er EU-kontrollert. For-
stilling, dekk og bremser er det viktig å ha kontroll på. Når 
byttet du bremsevæske sist? Lurt med en såkalt «secon-
d-opinion» rundt din bils sikkerhetsmessige tilstand.
 
Mange byttet olje før man satte bilen til vinterlagring, og 
noen venter med å gjøre det nå rett før bilen tas ut. Hva 
som er best for bilen får de lærde strides om. Husker du 
ikke helt når du byttet olje sist så kan klubbens smørelap-
per være nyttige. Oppdager du museskader på bilen så 
husk at LMK Forsikring/IF tok grep i vår favør i forbindelse 
med at denne vinteren var regnet som et museår. Det er 
lurt å ha veteranbilen forsikret der!
 
Mercedesklubben har som tidligere nevnt planlagt en 
rekke arrangementer som er synkronisert med AMK sine 
arrangementer. Dette for at man skal unngå dobbeltboo-
king, så hvis Covid19–situasjonen er under kontroll skal 
det bli mange koselige samlinger. Uansett er det viktig at 
vi holder avstand og spriter oss. Mange av våre medlem-
mer kan være i risikogruppen, noe vi alle må ta hensyn 
til. Jeg oppfordrer de medlemmene som ikke har deltatt 
så mye tidligere til å møte opp og bli bedre kjent med oss 
andre. En god vei inn i Mercedesmiljøet er å engasjere seg 
i avdelingens styrearbeid. Det er både sosialt og givende.
 
I klubbens hovedstyre arbeides det med en form for 
mandat til en strategiplan for å utvikle klubben. Målet er 
å nedsette en arbeidsgruppe som skal komme med et 
strategidokument til hovedstyret. Kom gjerne med innspill 
og meninger til meg eller til noen andre i styret om dette. 

Dette arbeidet kan kan være med på å utvikle klubben for 
fremtiden.
 
Hvis man føler for en forholdsvis impulsiv kjøretur en dag 
eller kveld det er meldt pent vær sammen med andre, så 
kan man benytte avdelingens Facebookside. Alltid koselig 
å kjøre bil sammen med andre. Er man på kjøretur og lurer 
på hvor nærmeste bensinpumpe med 98 oktan finnes, 
så er appen Refuel by Amcar et utmerket hjelpemiddel. I 
hvert fall så langt jeg vet er Esso sin 98 oktan fortsatt uten 
etanol, og det samme er 98 oktan fra Shell.
 
Da gjenstår det vel bare å ønske alle god tur !

Mit freundlichen Mercedes-Benz-Grüßen
Sverre Monsen

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

Hentet fra en salgsbrosjyre fra Mercedes-Benz fra tidlig 1950-tall.

Hentet fra det tyske 
Mercedesklubbbladet 
Flosskeln, og er altså  

ikke en tegning av  
Håkon Omland i sin 

Heckfloss.

Innmelding i AMK
 Navn, adr., tel. og evt. e-post  

sendes kassereren til adr.:  
Astrids vei 22, 4633 Kristiansand.  

eller e-post: berneol@online.no



RETUR: AMK, Astrids vei 22, 4633 Kristiansand
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• Anerkjent Citroën komfort med Progressive Hydraulic
Cushions og Advanced Comfort Seter

• 380 liter bagasjerom
• Varme i ratt, forseter og bakseter

• Adaptiv Cruisekontroll med selvkjøring nivå 2
• 50 kWh batteri og 100 kW hurtiglading

Elektrisk kjørekomfort med inntil 350 km rekkevidde.

NYE, HELELEKTRISKE 
CITROËN ë-C4!

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

INTRODUKSJONSPRIS

2.990,–/mnd*

*Citroën ë-C4 Feel Pack: Privatleie 2.990,– pr. måned. Startleie: 44.900,– + 3.790,– i etableringsgebyr. 36 mnd/36.000 km. Termingebyr 85,–. 
Nom. flytende rente 2,99%. Totalpris 159.390,– vil variere med rentenivået. Forbruk blandet kjøring 14,3 kWt/100 km (WLTP),  
utslipp CO2 0 g/km. NOx 0 mg/km. Alle priser er inkl. mva. og frakt Drammen. Lokal frakt kan tilkomme.

inkl. Feel Pack og vinterhjul

• Anerkjent Citroën komfort med Progressive Hydraulic
Cushions og Advanced Comfort Seter

• 380 liter bagasjerom
• Varme i ratt, forseter og bakseter

• Adaptiv Cruisekontroll med selvkjøring nivå 2
• 50 kWh batteri og 100 kW hurtiglading

Elektrisk kjørekomfort med inntil 350 km rekkevidde.

NYE, HELELEKTRISKE 
CITROËN ë-C4!

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

INTRODUKSJONSPRIS

2.990,–/mnd*

*Citroën ë-C4 Feel Pack: Privatleie 2.990,– pr. måned. Startleie: 44.900,– + 3.790,– i etableringsgebyr. 36 mnd/36.000 km. Termingebyr 85,–. 
Nom. flytende rente 2,99%. Totalpris 159.390,– vil variere med rentenivået. Forbruk blandet kjøring 14,3 kWt/100 km (WLTP),  
utslipp CO2 0 g/km. NOx 0 mg/km. Alle priser er inkl. mva. og frakt Drammen. Lokal frakt kan tilkomme.

inkl. Feel Pack og vinterhjul


