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Hei alle sammen!

Så ble det endelig et Fjærblad 
med litt tykkelse på – og med 
mye interessant å lese. Hoved- 
vekten ligger jo på Rallye  
Tronåsen, med en større billed- 
reportasje, men det er også  
mye annet som har skjedd her 
i sør i sommer, så det er noe 

lesestoff for enhver smak, håper jeg.

Været er ikke noe AMK kan gjøre noe med, og vær- 
meldingene før Tronåsen-løpet var jo ikke spesielt  
oppløftende. Faktisk var det noen stykker som hoppet av 
løpet på grunn av værmeldingen! Men de lurte i grunnen 
seg selv, for når det kom til stykket ble været langt bedre 
enn vi hadde fryktet.

At det ble litt kødannelse i Tronvika i en periode på  

Styret Fjærbladet

Besiktigelsespersoner for  
LMK-forsikringen

REDAKTØREN HAR ORDET

grunn av akutt sykdom blant publikum oppe i bakken,  
er jo beklagelig, men ikke stort vi kan gjøre noe med.  
Og heldigvis tok folk også dette med godt humør.

Nå er det nesten slutt på sesongen, nå skal kjøretøyene 
snart pakkes bort for vinteren, men vi håper og tror at  
vi kan komme inn i det gamle spor med jevnlige møter 
både i øst, vest og sentrum. Det ser jo ut som tiden for 
ekstraordinære tiltak er over, og så får de som ikke er 
vaksinert heller stille opp med munnbind av hensyn til  
sine medmennesker!

Så planlegger nok styret en flott sesong neste år, og  
inntil da sees vi på møtene og holder kontakt gjennom 
Fjærbladet.

Beste hilsen
Bernt Erik

Formann: Håkon M. Omland, Skogveien 13, 4630 Kristiansand,
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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. 
 
September
14. Medlemsmøte sentrum
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

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 et vi har 
å by på!

Sentrum 14. september kl. 19.00
Vi besøker Aslak Berntsens restaureringsverksted og 
får se på noe av det han holder på med. Adressen er 
Mjåvannsvegen 50 på Mjåvann industriområde, som 
dere finner avkjørselen til langs E 39 mellom Fidjane og 
Farvannet (det er der det er kjørebro over hovedveien). 
Velkommen!

Vest 29. september kl. 19.00
Her har vi fått nytt møtested! Vi samles nå på  
LUCKY STRIKE, Stamsøyveien 24 på Kvavik i Lyngdal. 
Programmet er ikke fastsatt ennå, men vi ønsker alle 
vel møtt!

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.

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

Medlemsmøter
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Bilutstilling på Torvet  
i Kristiansand

Vår lokale AMCAR-klubb, som AMK har et godt samarbeid med, inviterte AMK til å delta  
på bilutstillingen som de arrangerte på Torvet i Kristiansand for å markere både den 
amerikanske nasjonaldagen og det faktum at corona-restriksjonene var blitt justert  

slik at det ble enklere å lage slike samlinger.

Som det fremgår av bildene var det riktig mange AMKere som benyttet anledningen  
til å være med på denne utstillingen. Det var løftet stemning blant oss alle siden vi nå  
kunne samles sammen med bilene våre igjen, og det kom også en god del publikum  

som ville beundre det vakre synet.
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Minneløp i Tronåsen
7. august 2021

I 1931 starta Rally Monte Carlo-løpet i Stavanger, og  
løpet gjekk over Tronåsen. I 1981 arrangerte AMK,  
Gammelbilens Venner og Bakke IF det første minneløpet 
femti år etter Monte Carlo, og slikt løp har vorte halde  
kvart femte år sidan. Derfor også i år.

Heile 350 kjøretøy var påmeldte, det største antalet  
nokon gong.

Dagen opprant med overskya ver, utan dei beste  
vermeldingar. Like fullt samla alle kjøretøya seg i  
Nulandsvika ved Flekkefjord, kl. 10.30 opna formann i 
AMK, Håkon Omland, løpet, saman med ordførar i  
Flekkefjord, Torbjørn Klungland, og snart blei bilar og  
motorsyklar sendt av garde.

Løypa denne gongen var ganske lang og krevjande: 
gjennom Flekkefjord, til Åna Sira, til Jøssingfjord, Sokndal 
vidare til Moi, til Tronvik og siste etappe: Tronåsen.  
Det veksla med litt småregn, opphald og solgløtt.

Dei første bilane kom til Tronvik to timar og eit kvart etter 
start, og begynte straks på bakken. Etter kvart fekk enkelte 
problem med å koma seg opp, og trakorane trådde inn og 
fekk dratt dei opp, det gjekk fint. 12-15 bilar fekk problem, 
alle fekk den hjelpa dei trong.

På eit tidspunkt var det ein tilskuar i sving nr 1 som måtte 
ha hjelp av ambulanse. Denne kom på plass og tok seg  
av vedkomande. Dette skapte eit opphald i løpet, men 
etter ein liten halvtime var sjukebilen vekk, og dei gamle 
doningane kunne igjen gje seg i kast med åsen.

Ved å prata litt med deltakarane om løypa, fekk ein vita at 
det var godt med folk langs løypa, det er bra! Det var også 
godt med tilskuarar i bakken.- Angåande løypelengde var 
det to slags svar:

Nokre meinte ho var fin og passe lang, mens andre  
meinte ho var for lang. Ein med mc sa ho var «veldig lang 
denne gongen». Ein 1928 mod. hadde hatt problem med 
vindusviskarane, men dei klarte seg. Nokre sjåførar var 
nok litt slitne då dei hadde lagt løypa bak seg, og eit og 
anna panser måtte opp og noko ordnast på mens bilane 
venta under bakken.

Men, til tross for dette: alle kjøretøya nådde fram til Tronvik, 
uten uhell, det er bra! I firetida kom det ei god regnsbøye, 
men då var dei fleste ferdige med løpet. Då klokka var 
kvart over fire trilla dei siste bilane over Tronåsen.

Då stod det enda att to av dei eldste bilane, parkert  
ved foten av bakken og venta på profesjonell hjelp.  
Dei gav opp å kjøra Tronåsen. I alle fall den eine bilen  
var «heilt daud».

Då me var komne heim om kvelden, og regnet brått trapsa 
ned på hustaket både vel og lenge, var me fegne for at 
Tronåsen-løpet 2021 var vel i hamn!

Turid

AMK-formann Håkon Omland sto for starten og sendte ut 

350 kjøretøyer på 1 ½ time. Det må være ny rekord!
Ordfører i Flekkefjord, Torbjørn Klungland, ønsket deltakerne velkommen og kjørte ut i løypa som førstemann.
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Det ble litt kødannelser her og der underveis,  
men med 350 kjøretøyer er jo ikke det så rart.

Ett av flere bilder her fra Moi Museum hvor det  
var muligheter for en kikk mot slutten av turen.

Stor stemning blant tilskuerne langs løypa,  
både her og langs hele turen.

Oddvar Bjerland fra Kristiansand har kjørt alle de ni Tronåsen- 
løpene, helt fra 1981, og alle ni løpene med den samme bilen.  
Bedre kan det vel ikke gjøres?

Brannfolkene fra Flekkefjord var som alltid på plass!
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Takk til hjelpere og deltakere!
Så var det niende Rallye Tronåsen gjennomført! Selv om 
værmeldingen var litt truende, ble været ikke så galt som 
vi hadde fryktet. Komitéen kan organisere mye, men været 
har vi ikke kontroll på! Heldigvis tok de aller fleste det med 
godt humør …

Komitéen hadde på selve løpsdagen god hjelp av mange 
frivillige – ingen nevnt, ingen glemt! Vi takker dem alle for 
den gode hjelpen vi fikk.Vi takker også alle deltakerne som 
stilte opp, og ønsker alle velkommen tilbake til nytt løp i 
2026. Ekstra hyggelig er det når man får tilbakemeldinger 
som denne, som kom på mail mandag etter løpet: Vi var jo 
veldig heldig med været også under løpet. Og traséen i år 
var kjempeflott, med mange folk langs løypa.  

Så takk for et flott arrangement! 

Redaktøren vil takke spesielt til Marianne Hammer og  
Bjarne Sinnes, som i tillegg til vår faste korrespondent  
Turid Liland har levert flotte bilder til denne reportasjen 
som dere kan se på sidene fremover i bladet.

Filmen som skal lages, har mange bestilt. Om noen ikke 
har fått bestilt den, men ønsker den, står det litt  
bestillingsinformasjon på side 13 i dette bladet.

Beste hilsen
Arrangementskomitéen
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Bestilling av film
Som ved tidligere løp har vi alliert oss med Lister 
Videoklubb som har vært høyt og lavt i løypa med sine 
kameraer og som nå vil redigere sammen en fin film  
fra løpet. Dette er et koselig minne å ha for oss alle.

Filmen blir levert på minnekort og vil koste kr. 250,-  
fritt tilsendt så snart den er ferdig. Det følger da med 
giro i sendingen. Ingen ting skal betales nå.

Dersom noen ikke fikk bestilt under selve løpet eller  
ved direkte henvendelse etterpå, kan de bestille den 
ved å sende en mail med navn og adresse til  
berneol@online.no eller på SMS 416 30 263.  

Det vil være greit å ha bestillingene inne senest innen 
utgangen av september.

På Lendemoen var det anledning til å få kjøpt seg litt mat og drikke fra vår gode samarbeidspartner Bakke idrettslag.
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Som Fjærbladet har skrevet tidligere, arrangeres det et biltreff for entusiastbiler i Åmli hver første  
onsdag i måneden, siste i september. Dette er et veldig godt tilbud til oss motorinteresserte  

og er et godt påskudd til å komme seg ut av sofaen og gi godbilen en luftetur.  
Dette er noen stemningsbilder fra augusttreffet som fant sted i nydelig vær. 

Treffet er lett å finne på det gamle jernbaneområdet langs Riksvei 41 ved Åmli sentrum. Når man er  
i Åmli anbefales også et besøk på Elvarheim museum som er i gangavstand fra sentrum. 

Sverre

Onsdagstreffet i Åmli

Amerikanere i solnedgang. Interiøret i en Mecedes-Benz R129 SL-klasse.

Kveldsstemning i Åmli. Mange entusiaster fant veien denne onsdagskvelden i august.

Volvo Amazon og en Mercedes-Benz 230S. Åmli stasjon - toget sluttet å gå i 1967.

Mercedes-Benz-klubben:

Agderavdelingens årlige treff på Kvarstein
Når man representerer en klubb for tyske kjøretøy må  
ting gjennomføres i henhold til plan. Mercedesstjernen 
symboliserer elementene, blant annet vann. Arrangementet 
hos familien Kvarstein var allerede utsatt en gang grunnet 
smittesituasjonen rundt Covid 19, så skumle illevarslende 
værmeldinger skulle i hvert fall ikke stoppe arrangementet 
denne gangen bare fordi det skulle regne litt.

Deltakerne kjørte mot Vennesla utenfor Kristiansand i  
sterkt regnvær med blandede følelser om det faktisk ville 
bli mulig å i det hele tatt gå ut av bilen uten å bli klissbløt.  
Det positive man tenkte på under kjøreturen bort var at 
man jo fikk testet at bilene var både tette og varme.  
Siden man jo vasker bilene i vann så regner man med at 
de også tåler litt regn. 

Siden det hadde regnet mye ble bilene parkert utenfor 
gartneriet i stedet for på plenene. Det viste seg å være lurt, 
fordi man jo gjerne ville ha dem med seg hjem igjen også 
uten å bli tauet opp.

Siden det regnet inviterte familien alle inn i stuene på  
gården. Her ble vi servert de beste jordbærene fra  

gårdens egen jordbæråker med nydelig vaniljeis og kaffe 
til. Vårt kjære medlem Reidar Skaaland spilte de nydeligste 
toner for oss mens vi spiste. Det var spesielt hyggelig at  
så mange ungdommer hadde møtt opp på arrangementet. 
Det lover godt for hobbyens fremtid. Totalt dukket det opp 
over 30 medlemmer. Det er et meget godt oppmøte  
værmeldingene tatt i betraktning.

Agder Bil AS, vår merkeforhandler i Arendal, hadde  
sendt med oss en stor pose gevinster som vi loddet ut  
på tradisjonelt vis. 

Etter mat og hyggelig prat sluttet det å regne (tusen takk 
Reidar), slik at vi gikk ut og beundret de flotte bilene som 
hadde trosset regnet.

En bil blant flere som tiltrakk seg medlemmenes interesse 
er en W123 300D som tysk politibil. Denne håper vi får se 
mere av fremover på klubbens tilstelninger. 

Sverre

Reidar Skaaland tar pause fra orgelet og får jordbær med is. Nyplukkede jordbær fra gårdens egen åker.

Den flotte 220èn til Svein G. Nielsen.

Medlemmenes biler samler seg ved gården.
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Kvinesdalturen 6. juni 2021
Godt og vel 30 veteranbilar møter fram på promenaden, 
Liknes, denne dagen. Nå er det lenge sidan sist tur,  
folk stiller opp og har lyst på ei utflukt. Her er bilar frå  
Kristiansand i aust til Feda i vest. Veret er lettskya med 
god temparatur.

Kjøretøya møtest i 11.00 tida, og det er tid til å ta ein runde 
og prata med folk og sjå på bilane. Her legg me merke til 
ein Ford 1923-modell, eigar Torvald Reiersen,  
Kvinesdal. Den fekk han kjøpt på Rysstad for ti år sidan, 
og den putrar og går for eigen maskin, og manglar kun 
to år på hundre, godt gjort!

Kl 12.00 rullar kjøretøya ut frå promenaden, med kurs  
mot Knaben, som er målet i år. Det blir ein fin tur opp  
gjennom dalen, gjennom frodig sommar-landskap. Bjørka 
er lubben av lauv, rogna har begynt å bløma, og blomar 

lyser i vegkanten. Ein og annan laksefiskar blir observert 
langs Kvina. På Kvinlog er det stopp, der butikken er open, 
og toalett likeså, veldig fint!  Her ventar òg ei gruppe  
kjøretøy frå dei indre bygder, som vil vera med til Knaben.  
Etter ein høveleg pause på Kvinlog, ber det vidare. I ein 
av dei siste bakkane opp mot Knaben, på høgre sida, på 
nedsida av vegen, stod det før ei gammal løe med ein 
gammal bil inni. Denne blei grundig undersøkt av AMK- 
medlemmer for mange år sidan, på ein annan tur til  
Knaben. Nå har tak og vegger på bygningen dotte i hop, 
men bilen står her enda, og ventar på sin redningsmann! 
Kva for bil er dette? Veldig moro viss nokon har kjennskap 
til han, og kanskje litt historie omkring kjøretøyet, det er fint 
stoff for Fjærbladet, ta kontakt!

Til sist er alle framme ved gruvebyen. Ein stor parkerings-
plass ventar, folk finn seg plass, og treng ein matbit.  

Stolar og bord og nistemat kjem ut av bilene, veret er 
varmt og fint, så det er berre å kosa seg. Også her er  
butikken med toalett open for vår skuld, tusen takk! 

Skikkeleg entusiast
Frå bobil-campen like ved kjem det folk og ser på bilane, 
både vaksne og born. Der i blant ein liten gut på sykkel, 
han er veldig interessert i dei gamle bilane, og flink til å 
prate. Han gleder seg til han blir stor, seier han, for då vil 
han ha veteranbil. Men, han er svært reflektert, og fortset 
med: «men, då må eg ha masse pengar, for slike bilar er 
dyre, og då må eg ha ein god jobb!» Eilef pratar med han, 
viser han telefonen i den pensjonerte drosjebilen, og  
meiner han sikkert får ein god jobb når han blir stor. Den 
vesle tassen er fornøgd med det, og syklar vidare rundt 
om og ser på bilane. 

Eigen ressursperson for Knaben, Jan Rob, er til stades, 
og han vil guide folk i gruvebygningane og gruva på eit 
tidspunkt. Fleire viser interesse for dette, og får med seg 
både ein video-snutt og ei interessant omvisning. Mange 
takk til Jan Rob!

Knaben Gruver dreiv utvinning av molybden frå 1885 til 1973. 
Molybdenet blei tilsett i stål, og brukt i våpenindustrien.  
Knaben ligg 630 m over havet. Snøfennene ligg ennå 
hist og her i fjellet. Det har nok vore ein tøff plass å bu og 
arbeida på, denne avsidesliggande staden her oppe i fjell-
heimen. Folk reiser her i frå på litt ulike tidspunkt. Men den 
største gruppa blir sitjande lenge og prata og drikke kaffe. 
Det er jo ein flott, varm sommardag på Knaben i dag,  
ingen kald vind eller gufs frå fjellet. Men, etter kvart kjem 
tida for å bryta opp, og seia takk for ein riktig grei tur!

Turid
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Valgets kval om montering 
på DAB i veteranbilen

Det er mange veteranbileiere som enten mangler radio 
eller har en gammel ærverdig FM-radio i bilen sin. Man 
spekulerer ofte på hva man skal gjøre, beholde den og 
lytte på en skurrete FM-kanal hvis man i det hele tatt får inn 
noe som helst på FM-båndet. Uansett er det nedtur å lytte 
på en litt skurrete FM-kanal når man nå er for godt tilvent 
med klar DAB-radio. Mye kan sies om nedstengning av 
FM-nettet, men her forholder vi oss til det faktum at det nå 
er DAB som gjelder. 

Vi reiste derfor bort til Grimstad for å treffe den som vet det 
som er verdt å vite om radioer og biler, nemlig daglig leder 
Audun Foss hos AS Boomcar.

Han forteller at det i utgangspunktet er to muligheter for 
å få DAB i en bil. Montere en DAB-radio eller montere et 
DAB-adapter som tar inn DAB-signaler og videresender 
dette på en frekvens på FM-båndet på den eksisterende 
FM-radioen i bilen. Ulempen her er at det med enkelte 
adaptere kan bli litt skurring i forbindelse med overføringen 
av signaler mellom DAB-adapteret og FM-radioen.  
Videre må man da feste en DAB-antenne til for eksempel 
frontruten, noe som enkelte kan oppfatte som litt  
skjemmende. DAB-adapteret kan gjemmes for eksempel i 
bilens hanskerom. 

Audun forklarer videre at man kan benytte en DAB-splitter 
på DAB-adaptere som er utstyrt med egen antenneinn-
gang for å beholde eksisterende FM-antenne. Men ofte 
er det best å benytte en egen DAB-antenne. Er det for 
eksempel en bil med en original motorantenne kan denne 
som regel brukes. 

Det finnes også et norskprodusert DAB adapter som kan 
koples til antenneinngang (FM- modulering, -ikke sending) 
på en original FM- radio. Men det må da være forvalg på 
noen stasjoner for å kunne bytte kanaler. Denne settes opp 
via en app på telefon så Audun vil ikke anbefale denne 
løsningen til folk som ikke er så glad i tekniske «duppe- 
dingser».

Alternativet er å sette inn en moderne DAB-radio. Man kan 
få moderne radioer som er mye kortere enn eldre radio- 
typer slik at en slik radio kan skjules inne i hanskerommet. 
Uansett må man ha en DAB-antenne. Er man heldig og 
har en antenne med påskrudd antenne kan man benytte 
dette festet til å skru på en DAB-antenne. Ofte kunne disse 
FM-antennene skrus lett av ved for eksempel bilvask. 

Mange vegrer seg for å installere en moderne DAB-radio 
synlig i en veteranbil. Derfor er det kommet ulike radioer 
på markedet som har et klassisk utseende. Man skal  
være klar over at det finnes ulike kvaliteter på disse.  
Mange har innebygd Bluetooth for håndfrie telefon- 
samtaler. Blaupunkt har utviklet en radio med DAB og 
Bluetooth som ser ut som en vanlig Blaupunkt-radio fra 
1980-tallet og utover mot 1990-tallet. Denne radioen kan 
man justere lyssettingen på til mange vanlige lysfarger på 
instrumentbelysninger fra denne tiden. 

Det er dårligere utvalg i retroradioer fra 1970-tallet, og mye 
av det man kanskje kan finne på nettet er ikke av like god 
kvalitet. 

Hvis det er en original fabrikkmontert FM-radio i en bil er 
det viktig å bevare mest mulig av dette når man monterer 
en ny. 

Man må teste høyttalerne som står i bilen etter montering 
av adapter eller ny radio. Det kan være god kvalitet på 
noen av de eldre høyttalerne, og derfor trenger man 
kanskje ikke å bytte disse. Utfordringen med papphøyt-
talerne er at pappen sprekker eller går i oppløsning etter 
mange år og lyden forringes helt eller delvis. Det er viktig 
å sette inn nye høyttalere som passer inn i de eksisterende 
dekslene slik at det ser tidsmessig riktig ut. Høyttalerkabler 
trengs sjeldent å byttes ut. 

Hvis man setter inn en ny radio kan man også få inn en 
USB-kontakt i hanskerommet slik at man kan lade  
telefonen sin mens man uansett benytter radioens  
Bluetooth til å føre telefonsamtaler med. 

Håper dette kan være litt oppklarende og til hjelp med å 
bestemme seg for hvilken løsning man skal gå for. 

Sverre

Daglig leder Audun Foss utenfor AS Boomcar i Grimstad.

Dette kunne blitt stort –  
men historien ville det annerledes …

De såkalte samlefabrikker for biler ble det opprettet noen 
av i mellomkrigstiden. Bakgrunnen for det var at det ble 
billigere å importere biler i deler (såkalt CKD, Complete 
Knocked Down) enn å få bilene, spesielt fra USA, levert 
ferdig til bruk. 

Når bilene kom i deler ble det mye mindre toll og avgifter, 
siden det selvsagt var en helt annen pris for deler enn for 
ferdige biler. Det påløp jo mye mindre utgifter til arbeids-
lønn når man sparte inn selve monteringen. Og den kunne 
da skje tollfritt i importlandet, og samtidig skape arbeids-
plasser. I tillegg kunne man da benytte lokale produkter 
til en viss grad, for eksempel dekk, stoff til opptrekking av 
interiør osv.

Her i Norge var det bare én virkelig stor samlefabrikk, 
som lå på Kambo utenfor Moss. Men både i Danmark og 
Sverige var dette en stor industri. I Danmark ble det satt 
sammen biler helt fra 1919 til 1974 og totalt ble det  
produsert 920.000 biler i denne perioden. Mange av  
disse kom også til Norge, som for eksempel den hvite 
Opel Rekord fra 1967 som redaktøren en gang hadde, 
som var satt sammen på GM sin fabrikk i København.

Generelt var det altså lite slik industri i Norge. Det var  
mest snakk om import av ferdige understell for busser og 

lastebiler, som fikk bygd på karosserier her i landet.  
Men Reo-importøren Ole A. Iglebæk i Kristiansand (med 
filial i Oslo!) gikk litt lenger. I noen få år før krigen monterte 
hans ansatte både Reo lastebiler og busser (og kanskje 
noen personvogner også) i et lokale like ved jernbane- 
stasjonen i Kristiansand. Men der var det trangt om  
plassen.

* * *

Og så går historien videre med noen lange utdrag fra 
kommunale sakspapirer fra Kristiansand kommune, hentet 
fra bystyrets forhandlingsprotokoll for 1938. Teksten er 
redigert opp til dagens skrivemåte av redaktøren.

Sak nr 44 – angående salg av eiendommen «Bymoen» 
under gården Grim til generalagent Ole A. Iglebæk

2. april 1938:
Til Borgermesteren

Under henvisning til behagelig konferanse i telefon i går 
angående forespørsel om kjøp av tomt, tillater jeg meg 
herved å forhøre om kommunen har interesse av å selge 
tomten som ligger på vestsiden av Setesdalsveien opp 
mot bygrensen ved Langemyr. For øyeblikket er tomten 

Reo Wolverine fra 1928, i sin tid kjøpt hos Ole A. Iglebæk av redaktørens morfar.
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visstnok bortleid til gårdbruker Raustøl. Jeg tillater meg i 
den anledning å forhøre når denne tomt eventuelt vil bli 
ledig.

Jeg akter å oppsette en bygning som skal benyttes som 
samlefabrikk av Reo biler, og lagerplass for samme,  
likesom jeg har tanker om å begynne en egen karosseri- 
fabrikk. Jeg går ut fra å motta Deres aller fordelaktigste 
tilbud, da jeg allerede nå ved den samlefabrikk jeg har  
i gang har atskillige arbeidere som er skattytere, og  
dessuten ved eventuell opprettelse av karosserifabrikk vil 
få ytterligere flere folk i arbeid.

Jeg ville være takknemlig for å få Deres meddelelser  
hurtigst mulig.

Ærbødigst Ole A. Iglebæk

5. april 1938:
Sendes styret for Grim skog til erklæring.
Ivar Vogt, kst. borgermester

11. april 1938:
Tilbakesendes herr borgermesteren i Kristiansand,.  
Styret har intet imot at tomten blir ervervet av herr O.A. 
Iglebæk, men ser helst at tomten blir bortfestet på åremål 
til en rimelig pris. I ethvert tilfelle må det tas forbehold om 
uhindret fremdrift av produkter fra Grim skog. Arealet av 
«Bymoen» omfatter ca. 15 mål.
For styret for Grim skog
Anners Thortveit, f.t. formann

23. april 1938:
Sendes Kristiansand formannskap

Jeg har sammen med ordføreren, stadsingeniøren og 
forstbetjenten foretatt befaring av eiendommen. Senere har 
jeg muntlig konferert med herr Iglebæk for å få ham til å 
gi et fast bud. Det var han imidlertid ikke villig til, men det 
fremgikk av vår konferanse at hans interesse for kjøp var 
avhengig av at han fikk eiendommen særdeles rimelig.

Det vesentlige av det av ham anførte har han nå gjentatt i 
etterfølgende skrivelse av dags dato hvortil henvises. Det 
er riktig som det er anført at de kommunale myndigheter 
ved et par anledninger hvor det har vært spørsmål om 
avståelse av tomt til industrielle anlegg under utvikling, 
har lagt for dagen at den pris – eventuelt leie – som kan 
oppnåes er av sekundær betydning i sammenligning med 
de andre interesser som har gjør seg gjeldende.

Etter de av herr Iglebæk gitte opplysninger er jeg for min 
del av den oppfatning at denne sak må behandles ut fra 
samme synsvinkel.

Tomtens bruttoareal er oppgitt til 14,8 mål. Herfra går en 
strimmel på ca. 8 meters bredde langs veien som må 
reserveres for fremtidig utvidelse av denne samt – etter 
konferanse med forstbetjenten – en passende bred  
strimmel langs sydgrensen som bør reserveres for en 
eventuell senere driftsvei. Likeså må elektrisitetsverkets 
rett til bibehold av den elektriske ledning langs fjellfoten 
sikres, hvilket ytterligere vil innskrenke det areal som kan 
bebygges.

Arealet er nå bortleid til gårdbruker Raustøl for kr. 25,- pr. 
år og anvendes av ham til beite. Leiekontrakten inneholder 
om oppsigelse kun den bestemmelse at leien må  
opphøre når det forlanges av formannskapet (post 3).  
Iglebæk mente for øvrig under den nevnte befaring at  
Raustøl ville kunne nyttiggjøre seg det vesentlige av  
arealet også i inneværende sommer.

Jeg vil under henvisning til foranstående foreslå at  
formannskapet gir herr Iglebæk tilsagn om å ville selge 
arealet med den nevnte innskrenkninger for forslagsvis  
kr. 10.000 kontant pluss kr. 10,- i årlig avgift til gården 
Grim. Etter mitt inntrykk vil det neppe nytte å gå høyere,  
og det er mulig at herr Iglebæk også vil avvise dette.
Ivar Vogt, kst. borgermester

23. april 1938:
Til borgermesteren
Jeg refererer til samtale med Dem i telefonen etter vår 
felles befaring av denne tomt, og skal herved tillate meg å 
gi Dem en del opplysninger i forbindelse med denne tomt.

Som Dem muligens bekjent har jeg i mindre målestokk i 
løpet av de siste 2 ½ år foretatt montering av lastebiler  
her i byen i lokale leiet av havnevesenet. Dette lokale er  
i aller høyeste grad utilfredsstillende og for lite. Som følge 
av utviklingen i forretningen er jeg nødt til å foreta en  
forandring. I og med at det blir foretatt en forandring  
akter jeg å gå til montering av personvogner. Jeg vil da 
montere både lastebiler, busser og personvogner på min 
nyopprettede samlefabrikk.

Jeg vil også i denne forbindelse meddele at jeg i de siste  
4 år har bygget alle mine førerhus til lastebiler, varebil- 
karosserier og busser på Brødrene Repstads karosseri- 
fabrikk i Søgne. Denne fabrikk har utelukkende drevet  
med det arbeid jeg har tilført i de siste 4 år, og der har 
vært beskjeftiget året rundt 50-60 mann med bygging av 
disse karosserier for min forretning. Jeg gjør Dem  
oppmerksom på at jeg bygger for mine forhandlere og 
distribuerer vogner fullt ferdigbygget over hele landet.

I det siste året har Repstad, selv med en styrke på 60 
mann, ikke kunnet klare å tilfredsstille behovet av bygg, 
således at jeg ikke kan få bygget alt jeg kan selge av  
lastevogner, varevogner og busser. Jeg har derfor nå for  
6 måneder siden sett meg nødsaget til å engasjere  
Sangviks karosserifabrikk ved Mandal til også utelukkende 
å bygge for meg. Sangvik beskjeftiger ca. 30 mann, og 
selv med hans styrke kan jeg i dag ikke klare å tilfredsstille 

behovet. Jeg har nå måttet plassere en del bygg på  
2-3 andre steder ute i distriktet.

Hensikten med at jeg nå vil sikre meg tomtearealet på  
Dalene er at jeg nå vil ha en mer rasjonell drift av disse 
ting i min forretning. Jeg akter å samle det hele på ett  
sted. Først og fremst sammensetning av lastebil- og 
bussmateriell samt personvogner, og i forbindelse hermed 
bygging av alle mulige karosserier. Til en sådan bedrift 
trenges der stor plass da jeg må ha det hele på  
grunnflaten, ikke i etasjer.

Uten at jeg selvfølgelig vil binde meg til noe med hensyn 
til beskjeftigelsesantall, skulle jeg formode at når jeg har 
fått det hele i gjenge og har fått det i sving, at det vil kunne 
bli beskjeftigelse for 100-150 mann på de forskjellige 
avdelinger til sammen.

Jeg har hatt forskjellige tilbud og har undersøkt forskjellige 
ting, blant annet på Østlandet, og har funnet et par tilbud 
jeg har heftet meg ved i et par kommuner ovenfor Oslo. 
På disse plasser er det nemlig nedlagte bedrifter som nå 
står og som ikke har utsikt til å komme i gang igjen. Disse 
bygninger og eiendommer er jeg tilbudt på ualminnelig 
rimelige vilkår hvis jeg vil flytte de av meg nevnte ting til 
disse plasser. 

Før jeg gjør noe i den anledning vil jeg undersøke forholdet 
hvordan jeg kan få det med min egen kommune. Om min 
egen kommune er interessert i å få dette i gang i form av at 
kommunen stillet seg velvillig med hensyn til overtagelsen 
av denne tomt. Det jeg derfor er interessert i nå, er å få 
vite om kommunen har interesse av at jeg legger denne 
min bedrift innenfor kommunens grenser. Jeg vil derfor 
ikke fremkomme med noe bud på denne tomt, da jeg 
mener at jeg først vil ha på det rene om kommunen ville 
være interessert i disse ting og at vi da kan forhandle om 
betingelser.

Liten Reo lastevogn fra slutten av 20-tallet, står på REO Museum  
i Lansing, Michigan, USA.

Reo Flying Cloud ble produseert fra 1926 til 1929 og var fabrikkens største suksess blant personbilene. Disse står på REO Museum i Lansing, Michigan, USA.

Reo brannbil fra sent 30-tall, står på REO Museum, Lansing,  
Michigan, USA.
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Jeg er jo bekjent med at kommunen har ytet meget  
fordelaktige betingelser og tilskudd for oppbygging av 
fabrikk innen kommunen, skulle jeg anta at De også 
skulle være interessert i noe lignende her da jeg absolutt 
kommer til å beskjeftige flere folk enn der beskjeftiges til 
i den bedrift som jeg sikter til med hensyn til fordelaktige 
betingelser.

Etter den pris herr borgermesteren nevnte for meg i 
telefonen, forsto jeg jo at borgermesteren ikke hadde fått 
forståelsen av hva jeg skulle bruke tomten til og hvilken 
bedrift jeg skulle sette i gang. Derfor har jeg tillatt meg å 
gjenta dette så utførlig som mulig her i mitt brev. Hvis dette 
da har ytterligere interesse er jeg takknemlig om vi kan 
komme tilbake til forhandling om betingelsene. Eventuelle 
forhandlinger må påbegynnes så snart som mulig, da det-
te må i sving og bygging påbegynnes i løpet av  
sommeren.

Ærbødigst Ole A. Iglebæk

2. mai 1938:
Til herr ordfører Rudolf Peersen

Etter behagelig konferanse med Dem i dag samt under 
henvisning til befaring av det gamle grustak i Dalene  
tillater jeg meg herved å fremkomme med forslag for  
overtakelse av denne tomt, enten ved kjøp eller leie, et 
forslag som jeg tror kommunen i det lange løp vil være 
godt tjent med.

 1. Tomten planeres og det ryddes ca, 10 mål  
 foreløpig.
 2. Der skaffes vann, enten ved springvann eller  
 ved brønn med pumpe.

 3. Elektrisk strøm for lys og for teknisk bruk føres frem  
 til bygningen.
Alt dette skjer uten omkostninger for meg.

Jeg vil i denne forbindelse tillate meg å opplyse at jeg  
har liten lyst til å bygge på leiet grunn da det vil trenges  
en ikke ubetydelig kapital for oppføring av bygningen,  
idet jeg her kun kan benytte gulvflaten, og denne ifølge 
bedriftens karakter vil måtte dekke et større areal. Kan jeg 
ikke overta grunnen ved kjøp, mener jeg at leietiden må 
være ca. 90 – nitti – år, og må leien ikke overstige den  
leie herr Raustøl betaler.

Forretningsmessig sett er jeg ikke i tvil om at kommunen 
ville tjene på at den påtenkte bedrift kom i gang, selv  
om angjeldende tomt i byens utkant skulle ofres gratis, og 
De imøtekom meg på de 3 punkter som er nevnt ovenfor, 
det jeg som nevnt i min tidligere skrivelse vil komme til 
antageligvis å beskjeftige 100-150 mann som alle vil bli 
skattebetalere til Kristiansand kommune.

Jeg ville være takknemlig for å høre nærmere fra Dem  
når dette har vært behandlet, og tegner
Ærbødigst Ole A. Iglebæk

3. mai 1938:
Til herr generalagent Ole A. Iglebæk

Jeg tillater meg å bekrefte at ordøreren og undertegnede 
under vår forhandling med Dem og Deres sønn i går 
erklærte oss villige til å anbefale for formannskapet salg til 
Dem av ”Bymoen” under gården Grim på følgende vilkår:

 1. Kjøpesum å betale kontant, kr. 5.000,-
 2. Avgift til gården Grim påheftes med kr. 10,- pr. år.

 3. Kommunen påtar seg i og med dette salg ingen  
 forpliktelse med hensyn til planering av tomten, anlegg  
 av brønn eller springvannsledning eller leveranse av  
 elektrisk strøm.
 4. Grensene forutsettes fastsatt ved konduktør- 
 forretning, og der vil herunder bli holdt av tilstrekkelig  
 areal til en eventuell senere utvidelse av Setesdals- 
 veien etter nærmere bestemmelse av regulerings- 
 myndighetene (antagelig ca. 8 meter fra nåværende  
 veikant) samt en passende strimmel langs søndre  
 grense for en eventuell lastevei for Grim skog.
 5. Elektrisitetsverket forbeholdes rett til å bibeholde  
 sin kraftlinje over arealet med de innskrenkninger i  
 bruksretten som derav følger.
 6. Tomten er av kommunen solgt for å anvendes i  
 industrielt øyemed. Hus for beboelse kan derfor ikke  
 uten særskilt avtale kunne oppføres på tomten og da  
 i tilfelle kun bygninger med leiligheter for personer  
 ansatt ved bedriften. Blir der for øvrig spørsmål om  
 helt eller delvis å bruke tomten til oppførelse av  
 beboelseshus, skal kommunen på forhånd varsles  
 og ha anledning til, om så ønskes, å tilbakekjøpe det  
 areal det gjelder etter en pris som beregnes på basis  
 av den i post 1 fastsatte kjøpesum.

I tilslutning til ovenstående tilføyes at man gjerne ser at 
kjøpesummen helt eller delvis blir likvidert i mellomregning 
for så vidt hertil er anledning. Videre går man ut fra at  
De selv ved henvendelse til elektrisitetsverket på vanlig 
forretningsmessig basis treffer avtale om hvorledes det 
skal ordnes med stikkledning til fabrikken.

Deres erkjennelse for at De har akseptert ovenstående 
vilkår utbes pr. omgående påtegnet vedlagte gjenpart av 
denne skrivelse.

Ivar Vogt, kst. borgermester

Tilføyelse samme dag:

Vedtatt – Ole A. Iglebæk

5. mai 1938

Saken ble behandlet i formannskapets møte i går og 
besluttedes forelagt for bystyret med innstilling om å fatte 
sådan beslutning:
Formannskapet bemyndiges til å selge eiendommen  
«Bymoen» under gården Grim til generalagent  
Ole A. Iglebæk på de i borgermesterens skrivelse av  
3. mai 1938 anførte vilkår.

Rudolf Peersen      
R. Ørbeck

Bystyrets forhandlingsprotokoll for møte 19. mai 1938:

Sak nr. 44: Angående salg av eiendommen «Bymoen» 
under gården Grim til generalagent Ole A. Iglebæk

Enstemmig:
Formannskapet bemyndiges til å selge eiendommen  
«Bymoen» under gården Grim til generalagent Ole A. 
Iglebæk på de i borgermesterens skrivelse av 3. mai 1938 
anførte vilkår.

* * *

Og dette er da det redaktøren vet om denne saken. Man 
rakk neppe å bygge opp noe på tomta før krigen kom,  
og da var det jo uansett stopp. Tomta «Bymoen» ble  
etter krigen benyttet til å bygge Kristiansand Jernstøperi – 
og i dag er det bussoppstillingsplass på denne tomta.  
Så busser ble det, selv om de ikke ble produsert der!

Firmaet Ole A. Iglebæk var jo importør av Reo, men dette 
tok jo også slutt etter hvert. Redaktøren er ikke sikker på 
om det ble noen særlig import av Reo etter krigen, selv 
om de jo var riktig store på tyve- og tredvetallet både med 
lastebiler og busser, og ikke veldig store på personbiler,  
i alle fall ikke her i Norge.

Reo-fabrikken gjorde det ikke veldig godt de siste årene 
før krigen, men fikk en stor oppblomstring med produksjon 
av lastebiler under krigen. Etter krigen gikk det nok  
nedover igjen. I 1957 ble Reo overtatt  av White, som  
senere også kjøpte Diamond T, og som fra 1967 til 1975 
produserte en serie tunge lastebiler under navnet  
Diamond-Reo. Firmaet gikk konkurs i 1975.

Ole A. Iglebæk fikk etter krigen agentur fra General Motors 
og solgte først og fremst Chevrolet, Buick og Vauxhall. Det 
var jo på den tiden hele tre GM-forhandlere i Kristiansand, 
i tillegg til Iglebæk var det Carl A. Hægeland og Nygaards 
Auto. De to andre fikk Opel-agentur og solgte også  
henholdsvis Pontiac og Oldsmobile. Ingen av disse  
firmaene eksisterer lenger, dessverre.
 

Dette var Reos siste personbil - produksjonen opphørte sommeren 1936 og man konsentrerte seg om lastebiler og busser.  
Bilen står på REO Museum i Lansing, Michigan, USA.

Reo begynte tidlig med bilproduksjonen, dette er blant de første som ble 
laget. Disse står på REO Museum i Lansing, Michigan, USA.
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Restaureringsplakett
På grunn av sykdom kunne ikke Øystein Klev fra Mandal være med på utdelingen av  

restaureringsplaketter som fant sted 8. mai, og som er beskrevet tidligere i Fjærbladet.

Da passet det godt å la ham få plaketten sin i forbindelse med turen til Åseral,  
og han fikk den av AMK-formann Håkon Omland.

Øystein Klev fikk plaketten for restaurering av sin flotte Ford Taunus 20 m fra 1966.

Tradisjonell AMK-gudstjeneste  
i Åseral kyrkje

Også i år var det de vanlige arrangementene i Åseral midt 
i juli. Det arrangementet som AMK står for, gudstjenesten 
ved Anders Mathias Larsen og Reidar Skaaland, er det 
som starter dagen. Siden er det marked og komper og  
litt av hvert. 

Selv om vi har hatt corona-problemer har dette ikke gått  
ut over arrangementene i Åseral. I kirken har det riktignok 
de siste to årene vært noe redusert antall sitteplasser,  
men folk sitter så gjerne utenfor hvor det er rigget til  
med høyttaler.

AMK-gudstjenesten ble første gang arrangert i 2006,  
så dette var altså det 16. året med dette arrangementet, 
med de samme faste støttespillerne og forskjellige kor  
og solister fra år til år. Og hvert år har kirken vært full og 
vel så det!

Bildene viser både biler og folk – og alle hadde det  
hyggelig!
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Veteranbil, mentalhelse og  
kvinner bak rattet

Av Geir Åsen

I dag er veteranbiler blitt en kjærkommen hobby for  
mang en nostalgiker i det hele land. Når en kaller dem 
nostalgikere er det med god grunn, for det viser seg at de 
fleste av oss foretrekker en eller annen doning som man 
kan knytte minner til. Det kan ha vært en bil man vokste 
opp med, et kjøretøy man har sett i de gamle familiealbum, 
eller fra en og annen film der nye skinnende biler ofte  
fremsto i actionfylte scener – eller annet som drar en  
tilbake i tid. Ofte er det fra tidene i ungdommen en merket 
seg ved biler som traff en nerve i oss. Derved endrer  
også veteranbilparken seg hele tiden. Årsaken kan ligge  
i at når man er ung, er man på oppdagelsesferd og 
utforsker verden. Alt er nytt og brenner seg fast i minnet. 
Senere i livet blir mye repetisjon, der man har sett alt før 
og opplevd alt før, og derved farer livet videre uten at de 
sterke inntrykkene setter seg. 

Veteranbil er sunt
Og om du ikke visste det; din nostalgiske interesse for 
gamle biler er faktisk sunn. Det finnes nemlig nostalgi- 
eksperter, og de peker på flere fordeler ved denne  
lengselen tilbake til det som en gang var. Krystine Batcho 
fra Le Moyne College i USA er en slik ekspert, og i et  
intervju hos American Psychological Association peker  
hun på mange fordeler.

- Forskning har vist at nostalgi kan styrke en følelse av 
sosial tilhørighet ved å hjelpe oss å innse både hva vi har 
betydd for andre og hva andre har betydd for oss, sier 
Batcho.

Hun kan også fortelle at hennes forskning peker mot at  
de nostalgiske er gode til å pleie personlige forbindelser, 
og ofte velger sunne sosiale måter å takle problemene  

sine på. Det å hensettes til en tid da alt var mer rolig og 
bekymringsfritt, stresser en også ned. Denne nostalgi- 
følelsen kan trigges av mye, eksempelvis lukten av  
barnålene på juletreet, en sang du lyttet til i ung alder  
og det å sette seg bak rattet på en veteran med alle sine 
knotter, speedometer, motorsveiv og så videre. Så, vi er 
tjent med den gode følelsen på mange måter, og skal 
være gode på sosial adferd. 

Den spede start
Den mer organiserte delen av veteranbilinteressen kan 
vel sies å ha begynt med The Veteran Car Club of Great 
Britain, som ble stiftet alt i 1930. I Norge begynte det med 
Norsk Veteranvogn Klubb som ble stiftet i 1952 med et  
mål om å erverve, ivareta og restaurere gamle biler.  
I starten ble det gjerne regnet som en noe sær interesse 
som utlukkende hørte hjemme hos eksentriske eldre menn 
med mye penger og stor garasje. Kvinner og unge var en 
sjeldenhet. I 1957 hadde de generalforsamling der herr 
Prøsch fremmet et forslag for å klassifisere kjøretøyer. 
Man ville dele bilene inn i fire ulike typer; pioner, veteran, 
vintage eller classic. For å plassere bilen i rett benevnelse 
så måtte pionerbilene være bygget før 31.12 1904.  
Veteran var biler som var bygd etter 1905 og før 1916. 
Dernest kom vintage som var biler bygd etter 1917 og før 
1924. Her la man til at også biler som ble godkjent av klas-
sifiseringskomiteen mellom 1925-1929, kunne godkjennes 
under denne benevnelse. Classic ble biler som var bygd 
etter 1930, og altså bare 27 år gamle i 1957.

Kone versus veteranbil
Den tidlige interessen for gamle biler, og hvordan dette til 
tider ble en ergrelse for koner og husmødre, har kanskje 
ikke endret seg altfor mye. På 50-tallet hadde Marie  
Krstyensen ett innlegg i Antique Autmobile Club of  
America i deres tidsskrift om forholdet kone versus  
veteranbil:

I dag dukker stadig flere veteranbiler fra både 70 og 80-tallet opp, og 
interessen endrer seg i pakt med generasjonene. De fleste har en eller 
annen form for minner knyttet til bilene som gjerne er formet i ung 
alder. Foto: Geir Åsen, Volvo 244 L, 1977 modell.

Når du setter deg bak rattet på din veteran, så er det faktisk sunt for din 
mentale helse. Du utvikler fornuftige og gode avgjørelser i det sosiale 
skal vi tro nostalgiforskere. Foto: Public Domain.

En mann som virkelig har denne hobby minner meg svært 
om en som er beruset; han har det fjerne drømmende 
blikket i øynene.(…) Vent med parfyme- og pudderduften 
til du skal på fest i Veteranvognklubben. Dette er kvelden 
for revansj; kvelden hvor din mann er nødt til å la overallen 
blir igjen hjemme, da han må ta på seg slips. Han vil nok 
også ta seg tid til å spise, og kanskje også si deg noen 
bemerkninger om maten er god eller dårlig. Han vil snakke 
om biler ja, men til denne kvelden har du kledd deg ekstra 
pent, så han vil nok glemme bilen et lite øyeblikk og fortelle 
deg hvor godt du tar deg ut.

I dag har kvinnene også omfavnet veteranbilene, og 
de både skrur og kjører rundt i nostalgiens tegn, uten å 
måtte konsentrere seg om parfyme og pudderduft. Det 
at kvinnene kom noe senere på banen med interesse for 
veteranbiler henger nok sammen med de gamle dogmer 
med kvinner og bil. I 1928 skrev man om det å ta sertifikat i 
avisene, og her kan man blant annet lese; 

Vil De høre på en erfaren bilmanns råd, så gjør alt hvad 
De kan for å få så få kvinnelige bilister som mulig efter 
veiene! – De gjør bare veien utrygge både for kjørende og 
gående. 

Utrykket «kjerring og bil» ble hengende lenge igjen, og 
først nå i våre dager begynner så smått dette uttrykket å 
forsvinne ut av vokabularet. 
Fra den spede start i Norge i 1957 økte interessen for  
veteranbiler jevnt og trutt, og i 1979 ble Landsforbundet  
av Motorhistoriske Kjøretøyklubber stiftet. I årene mellom 
var det stadig flere klubber i lokale områder, og ulike  
sjangre avhengig av merke, spesialiteter, eller lande- 

Forslaget i 1957 var en inndeling i fire klasser. Om du eksempelvis hadde 
årets nyhet fra 1929, så kunne du bli godkjent til å ha en bil i vintage 
klassen. Foto: Nasjonalbiblioteket og reklame for bil i 1929.

Kvinnens naturlige plass var selvsagt ikke bak rattet, men i passasjer- 
setet ved siden av mannen. Det rådet en oppfatning om at de var 
elendige sjåfører, noe som siden er klart motbevist. Her en tidstypisk 
reklame fra 60-tallet, som neppe hadde gått gjennom sensuren i dag. 
Foto: Volkswagen reklame fra 1960-tallet.

områder. Over 90 ulike klubber er nå med i LMK som  
fungerer som en paraplyorganisasjon. Vegvesenet regner 
det som veteranbiler fra de er fylt 30 år fra produksjons-
året, men man har også åpnet for at kjøretøyer som er  
15 år eller eldre, og som forefinnes i tilnærmet original 
tilstand kan godtas som bevaringsverdig i spesielle tilfeller.

En raskt økende interesse
I dag er det over 200.000 registrerte veteranbiler i Norge, 
og utenom dem så står det mangt et prosjekt i garasjer, 
låver, verksteder og annet. Veksten har vært stor, og nå er 
det også mange unge som skaffer seg historiske kjøretøy. 
Derved har utviklingen gått sin gang, og i dag finnes  
entusiaster både blant gamle og unge, og endog  
«kjerringene bak rattet» er kommet med uten at noen 
setter spørsmål ved det. Så, har du hatt en fæl eller stressa 
dag, trenger å finne roen igjen og få humøret opp; - sett 
deg bak rattet i din veteran, skru av lyden på mobilen og  
ta deg ei runde uten mål og mening. Skal vi tro forskerne, 
vil dette være rene mentalhygienen.

Veteranbiler er en raskt økende hobby som stadig trekker flere til seg. 
Samlinger er en fin måte å dele interessen og beskue en rekke  
imponerende renoveringer som er utført til glede for vår historiske 
interesse. Foto: Public Domain.
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Omkring tjuefem gamle kjøretøy møttest ved Lyngdal kyrkje, til den første onsdagsturen  
denne sommaren. Ein fin, litt kjølig kveld var det, med godt kjørever. Få visste kor me skulle,  
men dei fire eldste bilane fekk æra av å kjøra først, det var Øystein Klev med sin Moskvitch,  

Olav Nilsen med nyrestaurert Moskvitch, Olav Hægeland med  Ford  A Tudor 1931 mod,  
og Bente Marie Fardal med sin Chrysler Sedan 1934 mod.

Ved bensinstasjonen på Vigeland svinga kolonna av og 
gjorde ein liten stopp, for å sleppa forbi vanleg trafikk.
Det bar vidare i retning Mandal. Der det er skilta til  
Hogganvik svinga me av, og gjennom fin skog og idylliske 
småplasser og dessverre òg nedlagte gardsbruk, rulla me 
fram, og folk filma og vinka både her og der. Me kom like 
til utkanten av Mandal, til Risøbank. Her var det historiske 
bygningar, med parkanlegg omkring. Folket tok med seg 
kaffe og mat og sette seg ved benker og bord i hagen.  
Medan me sat der og kosa oss, mellom digre rododendron 
og gamle furutre, kom lokalhistorikar Ulf Aanonsen. Han 
ønska oss velkommen til Risøbank, og tykte det var moro 
at så mange hadde møtt fram. Øystein Klev gav han AMK 
si vesle gåve som delast ut der klubben avlegg eit besøk, 
og takka for at me fekk koma.

Deretter heldt Aanonsen eit flott historisk foredrag for oss 
om denne plassen, som dreide seg om innflytelsesrike 
personar frå slekta Salvesen igjennom generasjonar, i 
Noreg og i Skottland. Firmaet Salvesen & Co. Ltd., blei 

Onsdagstur i vest 16. juni 2021

grunnlagt i 1846 av Johan Theodor Salvesen (1820-1865), 
som innvandra til Skottland frå Mandal. Firmaet bygde  
verdens første parafin-fabrikk, og produserte parafin av 
kol, fabrikken låg her i området. Mange var i arbeid, men  
det var eit skite arbeid, og gjekk på tap, derfor varte det 
ikkje så lenge. Firmaet dreiv med andre foretak som  
gjekk i pluss, dermed klarte dei seg.

I følge leksikon:
Firmaet ekspanderte sterkt, dreiv skipsfart, med ruter på 
Noreg, eksport av kol og jern, import av kvalolje og trelast, 
eigde kopargruver i Noreg, skogar og sagbruk i Finland.
Sonen til Johan Theodor Salvesen, Theodore E.  
Salvesen (1863-1942) begynte med kvalfangst, og firmaet 
blei eit av verdens største kvalfangstselskap i 1920-30 åra. 
I 1963 blei det siste flytande kokeri lagt opp, og sidan den 
tid har firmaet vesentleg drive med skipsfart og fiske.  
Frå 1969 dreiv Christian Salvesen  handelshus, skipsrederi 
og kvalfangstfirma i Leith, Skottland, seinare med kontor  
i Edinburgh.

Styremøte 22. juni 2021   
Agder Motorhistoriske Klubb

1. Forrige referat
Ingen kommentar. 

2. Ulike arrangementer 
Vårmønstringen måtte jo dessverre utgå, men det ble holdt 
et møte på plassen utenfor Oddernes menighetshus for en 
overrekkelse av prisene. 6 stk. var fortjente mottakere.

Det ble arrangert en kjøretur Kr. Himmelfartsdag og det  
ble god deltakelse og en vellykket tur.

Kortesjen 17.mai ble gjennomført med god presisjon og 
med 50 deltakere i hver kortesje. 

Rally Tronåsen er godt forberedt. Det er 350 påmeldte og 
ca 50 på venteliste pr dato.

Det er fortsatt usikkerhet om Birkelandsmarkedet.  
Ånund følger opp.

Vi planlegger nå med å gjenoppta vanlige medlemsmøter 
fra september. Besøk hos Mobile står først på lista over 
arrangementer. De foreslår også å lage en veteranbil- 
utstilling i deres lokaler. Det blir spennende å følge opp. 
Bernt Erik følger opp dette. 

Det skal være et arrangement 18. september på torvet  
i Farsund der det skal lanseres ei bok om  
De Sammensluttede Bilruter. AMK ønskes velkommen  
for å kaste glans over arrangementet.

Landsmøtet i LMK holdes også 18. september.  
Vi må avklare om vi skal sende representant.  

3. Eventuelt
Det jobbes fortsatt med å finne lokale for medlemsmøter 
i vest. Flere muligheter ble luftet, men ikke noe avklart 
foreløpig. 

Tilbake til Aanonsen:
Slekta kom altså frå Mandal, og fekk bygd opp denne  
staden i begynnelsen av 1900-talet, teikna av ein berømt 
engelsk arkitekt, som feriebustad, og brukt som dette 
lenge, nesten fram til vår tid. Parkanlegg vart etablert 
antageleg samtidig med bygnigane, tidlegare var området 
ein stor sandbanke. Under andre verdenskrig var staden 
okkupert av tyskarane. 

Anlegget blei seld på eit tidspunkt. I dag blir anlegget  
eigd og drive av Lindesnes kommune og Agder fylkes- 
kommune, og ei venneforening driv betydeleg dugnads- 
arbeid. Dermed er anlegget i gode hender, og framstår 

som det flotte anlegget det har vore. Med til det heile  
høyrer forpaktarbolig, klokketårnbygg/stall, drivhus og  
lysthus. I drivhuset er der sjeldne vekster som ferskentre 
og fikentre, Mandal hagelag står for drift av drivhuset.  
Rundt omkring går det mange stiar, og er i dag eit mykje 
brukt friluftområde.

AMK seier tusen takk for at me fekk koma hit og sjå - og 
høyra den fantastiske historia omkring familien Salvesen 
frå Mandal.

Turid
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Forslag til flotte kjøreturer i Agder
Det er lett å sette seg til hjemme og fantasere om kjøre-
turer nedover kontinentet. Kanskje tror vi at gresset er 
grønnere på andre siden av bekken? Vel er det flott i for 
eksempel Danmark og Tyskland, men vi har jo de flotteste 
og mest egnede veiene rett foran stuedøren vår. Veier  
med lite trafikk hvor man kan stoppe for en rast tilnærmet 
hvor som helst, bare man har husket å legge en stol bak  
i bagasjerommet. Det er jo nettopp dette mange  
utenlandske turister er på jakt etter når de kommer hit til 
lands på besøk. 

Det er skrevet bøker om veier og veienes historie, så jeg 
skal ikke her gå i dybden på dette. Som kjent ble vei- 
og jernbanenettet utbygd og utbedret i krigsårene. Det 
overordnede var jernbane mellom Oslo og Stavanger for 
å kunne forflytte tropper i forhold til en invasjon, og veinett 
fra Evje mot kysten for det samme formålet landeveien. 
Vi har mange skjulte perler i Agder som er ypperlige for de 
av oss som ikke er så glad i å bo i telt, men ønsker å kjøre 
turer med godbilen og bo litt mer komfortabelt. I og med  
at vi ikke kom oss nedover til Tyskland i sommer hadde  
vi Agderferie. På en av turene våre kjørte vi fra Arendal 

gjennom Froland på FV 42 til Evje. Der overnattet vi på 
flotte og ærverdige Dølen hotell. Hotellet hadde nok sin 
storhetstid da Forsvaret benyttet Evjemoen og de andre 
moene i området. Nå er det kommet til nye drivere som har 
brakt hotellet tilbake til sine velmaktsdager. 

Uten å skryte for mye, - det er veldig koselig å sitte og  
spise den gode maten de serverer der rett langs Otras 
bredder. Maten serveres av lokale servitører som har  
smilet på lur sånn at man virkelig føler seg velkommen. 
Parkeringsforholdene er meget gode, og det er en 
gangtunnel under veien opp til sentrum. Evje sentrum har 
mange koselige forretninger, og jeg må jo bare nevne 
dagens middag på Pernille kafé. Denne kafeen mener jeg 
har vært drevet helt siden 1930-tallet.

Under krigen var Dølen hotell tilholdsstedet til den tyske 
lokale bykommandanten (Ortskommandant). På Evje- 
moen rett overfor sentrum er det et flott militærmuseum 
hvor man får et inntrykk av forsvarets aktiviteter fra  
etableringen i 1912, under krigen og fremover til leiren ble 
lagt ned i 2002. Kunne skrevet masse om museet, men for 

meg var det de best investerte kr 40 så langt – dette som 
billetten kostet. 

Vi kjørte videre langs FV 42 og svingte opp FV 455 i 
krysset på Sveindal. Ved Fiskland tar man av til venstre 
inn på FV 360 som er skiltet mot Eikerapen og Eikerapen 
gjestegård. Her er det en fantastisk gjestegård med flotte 
rom, god mat og omgitt av en flott natur og ikke minst en 
fantastisk utsikt. Herfra kan man gå fotturer, leie seg en 
hest eller kjøpe fiskekort og gå på fisketur. 

Hver søndag har de en fantastisk middagsbuffet.  
Middagsbuffeten egner seg som et godt mål for en  
kjøretur med godbilen i seg selv.

Fra gjestegården på Eikerapen er det ca 40 km til  
Nostalgilåven, forøvrig omtalt et annet sted i dette  
Fjærbladet. Derfra kan man for eksempel kjøre ned langs 
FV 43 mot Lyngdal og østover langs E39. Det vi gjorde 
etter en natt på gjestegården var å kjøre tilbake langs  
FV 42 gjennom Evje og derfra nedover retning Arendal.  
Vi svingte rett før Mykland til venstre inn på vei 413  
gjennom Lauvrak til Dølemo. Derfra tok vi FV 41 til Åmli. 
Fra Åmli kjørte vi hjemover på vei 415 nedover mot  

Tvedestrand og derfra på gamle E18 som nå er vei 421. 
Dette her var en tur med bare to overnattinger, men det 
er så uendelig mange flere koselige veier, severdigheter, 
natur og overnattingssteder som ligger rett rundt oss og 
som vi tar som selvfølgeligheter. 

Min erfaring er at på alle småveiene er det lite trafikk,  
mest fastboende, og det er mulighet for å stanse for en 
kaffepause på medbragt stol mange plasser. Skal man 
sette opp telt og overnatte gjelder selvfølgelig egne  
regler for dette. 

Det er mye igjen av sommeren, og høsten er også en fin 
tid å benytte godbilen. Håper flest mulig får litt inspirasjon 
til å fylle opp termosen og starte godbilen og komme seg 
av gårde på kjøretur. Bilene har faktisk best av å bli brukt! 
Beundre dem i garasjen kan vi gjøre til vinteren. 

Sverre

Dølen hotell i Evje sentrum - uterestauranten er på baksiden.

Koselig bru i Evje sentrum. Flott strek 8 amerikansk utgave utenfor Pernille kafe i Evje sentrum.

Droppkontainer fra krigen med fallskjerm utstilt i museet. Fra militærmuseets utstillinger på Evjemoen.

Mercedes-Benz avbildet med en miljøvennlig gressklipper.

Eikerapen gjestegård i all sin prakt.

Uterestaurant rett ved Otras bredder.
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Fjærbladet besøker  
nostalgilåven i Åseral

Mange har etter hvert hørt om Nostalgilåven, men hva  
er det egentlig? Vi tok turen dit en tirsdag ettermiddag i 
strålende solskinn, og fant en stor bygning full av  
gjenstander fra en tidligere tid som utgjør selve  
utsmykkingen av stedet. Både utvendig og innvendig står 
det gjenstander som får frem gode minner. Gamle  
reklameskilt og nostalgiske møbler og innredningsdetaljer 
man fant rundt om på 1950-tallet er å se. Det er nok av  
ulike former for sitteplasser både inne og ute, og når man 
parkerer godbilen på jordet eller parkeringsplassen utenfor 
blir man jo straks en del av utstillingen selv. 

Parkeringsplassen fylte seg opp med flotte glis mens vi var 
der, og det gledelige var at så mange i ulike aldre hadde 
funnet veien. Spesielt at så mange ungdommer hadde tatt 
med seg sine biler var spesielt gledelig.

Det var ikke bare biler, men også mange motorsyklister 
hadde tatt turen. De hadde en egen oppstillingsplass slik 
at man kunne beundre de flotte motorsyklene mens man 
satt ute og spiste. 

Inne selger de blant annet både pizza, pølser og brus, 
men må nevne de enorme kuleisene de har. Mange  
familier tok pizzamiddagen her denne dagen etter det vi 
kunne observere. 

En flink og for oss talentfull syngende artist med navnet 
Rossmann spilte på utsiden for et lydhørt publikum, og 
gjorde besøket denne tirsdagen veldig spesielt og  
minnerikt. 

Stedet er åpent tirsdag ettermiddager og på søndager. 
Sånne møteplasser som er godt tilrettelagt for motor- 
interesserte og drevet av idealister er sjeldne og fortjener 
å bli besøkt. 

Og ja: Pizzaen var kjempegod, og selges også i stykkevis! 
Og ja, man er også helt sikkert også velkommen om man 
kommer i en helt ny plastikkbil. 

Sverre

Flotte biler på rekke og rad.

Inne i Nostalgilåven.

Mercedes-Benz W201 190E - håper vi får se denne på treffet for 

blant annet disse på Kvarstein gartneri lørdag 11. september.

Nostalgilåven med parkeringsområde.

Sånn sofa burde man egentlig ha.

Rossmann opptrer på utsiden av  
Nostalgiloven for et lydhørt publikum.



34 35

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!

Tharald Øverlie, Lyngdal

Geir Åsen, Rykene

Torbjørn Rypestøl, Lindesnes

Paal Lidi, Kristiansand

Theis Vasstøl, Grimstad

Ove Henriksen, Lindesnes

Liv Anita Strædet, Farsund

Øistein Flaa, Kristiansand

Kurt Eigil Eliassen, Hauge i Dalane

Michael Engman, Kristiansand

Bjørn Rinert, Risør

Åge Bergerud, Kristiansand

Tor Erling Håkedal, Hornnes

Jan Hansen, Holum

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
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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

Vi skal lørdag 11. september fra ca klokken 10.00 til 15.00 
arrangere et treff for biltypene W123, W124 og W201, samt 
de ulike typene av de to første modellene som coupe og 
stasjonsvogner. Vi håper at veldig mange som har disse 
bilene tar turen til Kvarstein gartneri denne lørdagen.  
Og så må jeg jo bare si: Ja, dette er et treff for de oven-
nevnte biltypene, men det betyr jo bare at vi plasserer 
disse sammen, og har du en nyere, eller eldre for den saks 
skyld, av en annen type Mercedes-Benz så er du jo  
hjertelig velkommen uansett. Vi satser på brus- og  
pølsesalg, kanskje blir det en tradisjonell utlodning også. 
Jeg håper at vi kan få dratt med flest mulig ungdommer på 
dette treffet. Om de er med i klubben vår eller ikke er ikke 
viktig. Kjenner du noen med en slik bil så la ordet gå.

Ellers så håper jeg at riktig mange finner veien til Lyngdal 
og vår merkeforhandler der lørdag 4. september når vi 
sammen med dem skal gjennomføre vårt utsatte vårslipp, 
som nå i år ble høstslipp. 

Dagen etter, søndag 5. september skal vi grille på plenen 
til Jarle Boye på Fevik gård. Husk å ta med stol til alle 
arrangementene. Kan i den forbindelse nevne at  
Mercedes-Benz har begynt å produsere og selge de  
originale stolene som man minst bør ha to av i  
bagasjerommet. Ta kontakt med din nærmeste forhandler 
for å sikre deg stoler.

I juni 2022, altså til neste år, skal vår avdeling arrangere 
det årlige Stjerneløpet. Det er et helgearrangement som 
går på omgang mellom de seks avdelingene. Vi hadde det 
sist i 2015 (ble ikke avholdt i 2020 pga corona) i Lyngdal. 

Når dette leses har vi avholdt både Heckflosstreff, 
Rammebiltreff og Cabriolettreff. I skrivende  
stund er vi i gang med planleggingen av de to  
siste arrangementene. 

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

Vi har bestilt det samme hotellet i Lyngdal til neste år. 
Bildene på denne siden er fra Stjerneløpet 2015.
Arrangementet er veldig tradisjonelt oppbygget, med en 
middag fredag kveld, en lengre kjøretur lørdag formiddag 
med ulike poster med bedømming og til slutt en middag 
lørdag med premieutdeling. Søndag er hjemreisedag, men 
med mulighet for å finne på noe da også. Arrangementet 
krever en arrangementskomité, samt frivillige til å bemanne 
postene under kjøreturen. Derfor oppfordrer jeg herved de 
som har mulighet til å bidra med det ene eller andre til å 
melde seg til meg eller andre i styret. Vi er veldig takk- 
nemlige også dersom det er noen AMK-medlemmer som 
kan tenke seg å være med og hjelpe oss med å gjennom- 
føre dette. Vi tar sikte på å ha et planleggingsmøte i  
Lyngdal tidlig på høsten. Å delta i en arrangementskomité 
er både sosialt og hyggelig, og skaper ikke minst nye  
relasjoner. Ingen ting å være redd for med andre ord. 
Hvis noen nye medlemmer ikke har fått installert Gnist, 
eller ikke får meldinger på Gnist så er som oftest  
e-mailadressen ikke lagt inn i medlemsregisteret vårt  
eventuelt det er en skrivefeil i den. Ta kontakt med meg om 
så er tilfelle for å få rettet opp i dette. 

Fortsatt god sommer,
beste hilsen Sverre og resten av styret
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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


