
INVITASJON TIL

TREKKFERJEFESTIVALEN
18. og 19. juni 2011 ved Trysfjorden i Søgne 

Generelt om festivalen:
Dette er tradisjonelt et hyggelig og avslappet treff for 
gammelbilmiljøet i Norge. Landets eneste operative 
trekkferje settes i drift for veterankjøretøyer og andre re-
isende denne helgen. Det blir markedsplass, utstilling av 
veterankjøretøyer, underholdning og mye moro for hele 
familien.
P.S. Gratis adgang for alle med veterankjøretøy.
Følg med på våre nettsider utover våren for oppdatert 
program og annen relevant informasjon.

Holmen Trekkferje:
Man antar at det mot slutten av 1770-årene ble anlagt 
ferjeforbindelse over Trysfjorden ved Holmen i Søgne. Det 
var på denne tiden at “Den Vestlandske Hovedvei” ble 
anlagt. Grunnet Trysfjordens beliggenhet mellom høye 
fjell, var Holmenferja det eneste bindeleddet mellom øst 
og vest på Den Vestlandske Hovedvei frem til 1. oktober 
1923 da den ble avløst av den nye veien rundt Trysfjorden.
Flere farkoster ble skiftet ut i løpet av de årene ferjetrafik-
ken varte, men en firkantet modell gikk igjen. Fremdriften 
var også hele tiden den samme; en wire eller et tau var 
strukket over det 100 meter brede sundet. Ved hjelp av 
en klubbe på wiren ble ferjen trukket med håndmakt over 
sundet. Ferjemannen hadde uten tvil en stri jobb.

I følge kilder er dette ferjeanlegget det eneste i sitt slag i 
Nord-Europa som har både ferja og tilknytningsveier på 
begge sider intakt. Få med deg dette spesielle kulturmin-
net og ta turen til Trysfjorden i sommer.

Familiecamping i Ospedalen:
Den gode, gamle og tidsriktige campingplassen i Os-
pedalen vil også i år være åpen for de som måtte ønske 
det. Dette er for mange prikken over i’en på festivalen; 
standarden er enkel - men stemningen desto bedre. 
Campen er åpen fra fredag 17. juni, og det vil være folk 
fra arrangøren til stede fra klokken 16.00. Veien inn til selve 
plassen blir skiltet fra E39.

Pris for overnatting kr. 100,- per døgn.
Har du spørsmål til campingen, vennligst ta kontakt med 
Jarl på jaerland@broadpark.no eller telefon 90584546.

Nøyaktig veibeskrivelse til campingen finner du på våre 
nettsider.

Følg med på:www.trekkferje.net


