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Ja, så er sommeren nesten over, 
og det har vært en fin sommer 
synes i alle fall jeg. Vi har hatt 
mange flotte arrangementer,  
helt fra Vårmønstringen og frem 
til Birkelandsmarkedet. Ja, når 
jeg skriver dette er ikke Birke-
landsmarkedet gått av stabelen 
ennå, men det blir sikkert bra  
(og det kommer nok reportasje  

i neste utgave av bladet).

Vi får stadig nye medlemmer, og det er fint å se at så 
mange av de nye allerede ved innmeldingen er interessert 
både i våre arrangementer og i vår unike forsikrings- 
ordning. Litt trist er det jo at vi har måttet stryke en del 
personer som ikke betaler kontingenten sin, men flere av 
disse er kommet tilbake når de plutselig oppdager at de 
ikke lenger får Fjærbladet. Og den gunstige forsikringen 
kan jo også plutselig ikke lenger være så gunstig.

Styret Fjærbladet

Besiktigelsespersoner for  
LMK-forsikringen

REDAKTØREN HAR ORDET

Nå kommer høsten med «innemøter» og vi tror nok vi  
skal kunne få til noen greie møter med forhåpentlig godt 
fremmøte. Og så er det jo ikke så forferdelig lenge til  
det kommer en ny sesong! Styret arbeider allerede  
med mange planer for neste år, og det kommer nok  
til å bli bra!

Fjærbladet er ganske tykt denne gangen også, og det  
er fordi det er mye stoff i sesongen. Men det kan bli like 
tykt resten av året også, dersom noen av medlemmene tar 
pennen (eller tastaturet) fatt og sender noen ord til bladet. 
Det hadde vært ekstra hyggelig!

Beste hilsen  
Bernt Erik
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Terminliste høsten 2022

Vi tar alle forbehold om at møtene kan gjennomføres,  
blant annet avhengig av myndighetenes pålegg i  
forbindelse med corona-situasjonen til enhver tid.  
Eventuelle endringer eller avlysninger varsles på SMS. 
 
August
20. Birkelandsmarkedet 
31. Medlemsmøte vest 
 
September
2.-4. Dyrskuet i Lyngdal 
6. Medlemsmøte sentrum 
13. Medlemsmøte øst 
28. Medlemsmøte vest 
 
Oktober
11. Medlemsmøte sentrum 
18. Medlemsmøte øst 
26. Medlemsmøte vest 
 
November
8. Medlemsmøte sentrum 
22. Medlemsmøte øst 
30. Medlemsmøte vest

Å bli medlem i AMK er en enkel sak! Innmelding må 
inneholde navn, adr., tel. og evt. e-post, og sendes 
kassereren til adr.: Astrids vei 22, 4633 Kristiansand.  
Den kan også sendes på e-post på adressen:  
berneol@online.no

Innmelding i AMK

Generelt: Post til klubben sendes formannen
Fjærbladet: Post sendes redaktøren
Økonomi: Post sendes kassereren
Medlemskap: Post sendes kassereren
Forsikring: Post sendes en besiktigelsesmann 

Klubbens adresser

Medlemsmøter fremover

Onsdag 31. august blir det møte i Lyngdal hvor  
Tore H. Wiik vil komme på besøk og presentere sin  
nye bok om Sørlandske Hovedvei fra Kristiansand  
til Stavanger. Møtet starter kl. 19.00 i Lyngdal  
Kulturhus, Torggata 4, Lyngdal.
Det blir anledning til å få kjøpt boka på møtet, og den 
kan også – etter møtet – bestilles direkte fra AMK.  
Den er selvsagt også til salgs i bokhandler, både  
vanlige og på nett. Se for øvrig nærmere informasjon 
om møtet på side 5 i dette bladet.

Tirsdag 6. september blir det treff på Luftforsvarets 
skole på Kjevik, vi starter kl. 18.00. Det blir åpen 
hangar, muligheter for å se flyene, motorer og utstyr, 
samt snakke med ansatte og elever. Velkommen!

Det blir flere møter utover høsten, men disse har ennå 
ikke fått noe program. Se datoer i terminlista. Det blir 
sendt ut SMS med informasjon og påminnelser for  
møter som skal holdes før neste utgave av Fjærbladet.

Når det gjelder Dyrskuet i Lyngdal som skal  
arrangeres 2.- 4. september, er det ennå ikke helt 
avklart hvilken rolle AMK skal ha og om det blir noen 
utstilling. Men vi får se når det nærmer seg, og da 
kommer det SMS!

I Øst har vi fremdeles dessverre litt problemer med å 
få laget møter, så vi kan ikke garantere at alle møtene 
som er satt opp for Øst i terminlista kan gjennomføres. 
Men vi jobber med saken, og det er som kjent von  
i hangande snøre!

Takk

Eg vil gjerne få takke AMK-vest for blomster,  
frammøte til Heskestad kyrkje med veteranbil- 
kortesje, og all vennleg deltakelse i anledning  
min kjære Eilef sin bortgang/gravferd.

Turid
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Kvinesdalsturen 2022

Det er søndag 12. juni, og tid for tur. Veret er skiftande, 
overskya og nokre regnskvettar av og til. Tretten spreke 
veteranbilar møter opp på Promenaden, Liknes, bemanna 
med godt humør, og klokka elleve startar kolonna opp.

Me kjører E 39 til Flekkefjord, gjennom byen og vidare  
på fv 44 mot Sokndal. I Åna Sira hadde me eit lite stopp, 
før det bar vidare til Jøssingfjord og eit stopp på utsikts-
punktet oppi fjellet forbi Jøssingfjord. Det er ein krevjande 
veg, med mange krappe svingar, og fleire nedstigningar 
og oppstigningar, gjennom ville fjell. Men dei tilårs- 
komne kjøretøya med sine respektive førarar klarte vegen 
på ein utmerka måte, ingen ufrivillige stopp, ingen uhell. 
Før Sokndal kjørte me forbi gruva Titania.

Me kjørte gjennom Sokndal sentrum, og tok av vegen  
mot Heskestad, tok av igjen mot Helleland i krysset på 
Eia, omlag halvvegs til Heskestad. Litt før krysset ligg ein 
gamal, fint vedlikehalden grendeskule, og i krysset eit 
gamalt bedehus, fint i stand. Her er det fine bygder, med 
mange veldrivne gardsbruk. Me kjem først til Eia-gardane, 
så til Skailand, Egeland, Grøssfjeld og der ligg eit skulehus 
til, så Repstad, Rødland, Øvre Hetland, Høyland og Nedre 
Hetland der vegen skrår nedover mot Helleland. Gardane 
er store og veldrivne. Somme stader er slåttonna i gang, 
og sauer og kyr går ute på beite. Landskapet er grønt og 
frodig, og mange slags ville blomster pyntar vegkantane 
med sine flotte fargar. Her er det  mykje triveleg å sjå.

For omlag hundre år sidan, var Eilef sin onkel, William, 
lærar på Grøssfjell skule. Men, han budde på Heskestad, 
og framkomstmiddelet var vanleg trøsykkel. Strekninga var 

nok to mil minst ein veg, smal grusveg med tunge bakkar. 
Slik var det i den tida.

Omsider er me på Helleland, då må me kjøra over  
overgangen til Sørlandsbanen for å koma til E 39. Desse 
bygdene me har passert blir med eit fellesnamn kalla 
Hetlandsheia.
 
Det er bestilt middag på Bens Kafe, nokre valde å kjøra 
heimover, men dei fleste var klar for middag. Bens Kafe 
er ein kjent matstasjon, som har eksistert sidan 1960-talet.  
Her har mange reisande og trailer-sjåførar hatt sitt faste 
stopp fram igjennom åra.

Det var lunt og hyggeleg å sitja inne, største regnbøya  
kom mens me åt middag. Folk var godt i lag, kosa seg 
med maten og god prat. Det var stemning for å kjøra  
E 39 heim, og då passa det fint å ta over Tronåsen, noko 
dei fleste gjorde. Tronåsen er open sommarstid i retning 
fra vest mot aust. Det er alltid stas med ein tur over der.  
Eit siste stopp og takk for turen blei det på Kvinesheia.  
Det var ein lang, men god tur.

Turid (tekst) og Eilef (foto)

Dette er den femte boka i serien Legendarisk veier og nr. 2 som utelukkende handler om Sørlandske hovedvei. Den tar for seg strekningen 
fra Kristiansand til Stavanger. Det er nok den minst kjente delen av veien, men til gjengjeld den mest spennende.  

En entusiastisk skribent som i 1953 beskrev strekningen, uttrykte det slik: «Riksvei 40 er jo på alle måter selve balustraden langs havet, hele 
Sør-Norges utkikksplass. Bak stiger landet til de ville høyder, her og der delt av daler som bare er Vår Herres egne øksehogg i fjellet for å 
slippe havluften gjennom til de enda trangere dalene og bygdene innenfor». 

I dag er den E39, men for de mange som ferdet langs veien mens den ennå var Riksvei 40 og Riksvei 440 var den en utfordrende strekning, 
smal og svingete og mange steder uten fast dekke. 

I denne boka er det lagt ekstra stor vekt på kart og kjøreanvisninger for å lede interesserte inn på de mange og delvis glemte gamle strek-
ningene av Sørlandske hovedvei.  

Men med over 400 nye og gamle fotografier og nær 70 kart blir veiens historie og utvikling gjennom flere hundre år grundig beskrevet i 
boka på 160 sider. Det gjør det mulig å ta turen også fra sin egen lesekrok.  

Kr 419  

Du får kjøpt den hos Agder Motorhistoriske Klubb  

«Sørlandske hovedvei— En veinostalgisk kjøreguide» 

Bli med på en historisk reise 

Sørlandske hovedvei - en veinostalgisk kjøreguide
Bli med på en historisk reise

Boka blir presentert på møte i Lyngdal kulturhus onsdag 31. august kl. 19.00.
Se detaljer om dette på side 3.
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Sommertur til Neset  
på Byglandsfjord

I stedet for et tradisjonelt Hovedløp ble det i år bestemt at vi skulle lage denne dagen  
til en felles kjøretur med felles mål. Neset Camping på Byglandsfjord er et velegnet sted for  
mange biler, spesielt nå i slutten av campingsesongen hvor campingplassen ikke er helt full.

Det ble lagt opp til felles kjøring for de som ønsket det, 
med start henholdsvis fra Frolands Værk, Brennåsen, 
Lyngdal kirke og Rysstad. Men mange kjørte også helt på 
egen hånd, og til slutt talte vi opp 128 biler på plassen!

I tillegg til de «vanlige» veteranbilene fikk vi også besøk av 
en gruppe militære veteraner som kom fra Hannåsleieren 
og tok turen opp dalen fra Evje. Det var veldig hyggelig! 
Med de tider vi nå opplever, var det nok enkelte som 
skvatt litt av det store militære fremmøtet – det kom  
spørsmål om det var russere eller ukrainere som hadde 
søkt tilflukt hos AMK. Men heldigvis sto det påmalt  
US Army på en del av bilene, så da skulle vi nok være  

på den sikre siden. Det er jo overskuddsmateriell fra  
2. verdenskrig som ble gitt delvis som Marshallhjelp til  
Norge på slutten av 40- og begynnelsen av 50-tallet, og 
som gledelig nok er blitt tatt godt vare på av entusiaster.

Det var ikke lagt opp til noe fast program, så folk gikk rundt 
og traff gamle kjente, kikket på biler og koste seg. Kanskje 
burde vi tatt med høyttaleranlegget, så vi kunne bundet 
hele samværet litt sammen på den måten. Vi lærer!

Som bildene på de følgende sidene viser, var det et  
bredt utvalg av eldre og nyere biler og vi tror alle hadde  
en hyggelig dag! Det ser i alle fall slik ut på bildene …
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Setesdalstreffet 2022

16. juli var det igjen dags for nytt Setesdalstreff, etter to år med avlysninger, grunnet Covid 19.  
Også denne gangen var arenaen for treffet idrettsplassen på Rysstad-moen, en helt suveren plass for et biltreff,  

med Otra og det mektige fjellet Andenapen i bakgrunnen. Været var også fint, og folk koste seg i sola. Deltagelsen  
var vel for så vidt grei, men her er det plass til mange flere neste år! Setesdal er jo litt av en perle, om man  

kommer fra nord, syd, øst eller vest! Treffet ble også i år, tradisjonen tro, avsluttet med kolonne med vakre kjøretøy  
til Valle. En stor takk til den driftige AMK klubben i dalen!

Øyvind

Endelig var det mulig å gjennomføre Setesdalstreffet igjen. Dette har vært et etterlengtet treff. 
Setesdal byr på vakker natur og særdeles gjestfrie og trivelige mennesker. 

Arrangørene hadde gjort en god jobb med gjennom- 
føringen av arrangementet som var på idrettsbanen ved 
Yamaha rett sør for Sølvgarden hotell. Deltakerne ble møtt 
av AMK sin portal og hyggelige arrangører. 

Været var strålende, bokstavelig talt. Det var knallvær og 
folk hadde med seg de obligatoriske stolene og bordene 
og koste seg med de historiske kjøretøyene. 

På dette treffet kan man oppleve kjøretøy som man ikke 
ser så ofte ellers. En spesiell bil som kan nevnes blant så 

mange andre som var blant de fremmøtte bilene, er en 
Auto Union eller DKW Munga. Munga var en terrengbil 
bygget av Auto Union i Ingolstadt i tiden fra 1956 til 1968. 
Det er jo der man bygger Audi i dag. Selve kallenavnet 
Munga er en tysk forkortelse for Mehrzweck Universal 
Geländewagen mit Allradantrieb, som på norsk bør bety 
noe slikt som Universalt terrengkjøretøy til allsidig bruk 
med firehjulstrekk.

Volvo PV er alltid et vakkert syn. Her kunne man oppleve 
flere utgaver, til og med en med politiskilt på taket.  

AMK sin portal var på plass.
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Forklaringen på dette var at for ikke så altfor mange år  
siden benyttet ansatte i både politi og lensmannsetaten 
sine egne private kjøretøy. Man hadde derfor slike skilt 
man satte på bilen sin når man hadde vakt. Men uansett 
så var man ikke mye høy i hatten hvis man ute på lande- 
veien oppdaget denne bilen i bakspeilet. 

På treffet var det mange biler som var et vanlig syn i  
gatebildet på 1960- og 1970- tallet. Man følte man var  
hensatt til denne tiden der de sto på rekke og rad, den  
ene finere enn den andre og omvendt. 

Som vanlig på disse treffene så finner bileierne hverandre 
og tips og råd om alt fra vedlikehold til deletilgang  

utveksles. Det var også spesielt hyggelig at så mange 
unge hadde funnet veien til treffet med bilene sine. 

Det å gjennomføre et slikt treff krever dugnadsarbeid og 
frivillighet. Ofte tar vi som bare kommer innom alt som en 
selvfølge, men det ligger et stort arbeid bak som er  
usynlig for de fleste. 

En stor takk derfor til de som sørget for at vi besøkende 
fikk en kjempeflott dag i vakre Setesdalen. Vi gleder oss 
allerede til neste gang.

Auto Union Munga eller DKW Munga.
Det var vel ikke denne bilen man ønsket  
å se i bilspeilet på 1960 tallet.

Volvo PV Pick Up må være et sjeldent syn.
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Kristi Himmelfartsdag dro tre veteranbiler med sjåfører  
og passasjerer fra Mandal på vei mot Telemark Første 
stopp på veien var treffet på Gullknapp flyplass i Froland. 
Været var bra, men litt kjølig. Det var enormt med utstilte 
veteranbiler, alt fra lastebiler, sportsbiler, amcars og andre 
veteraner. Det ble antydet ca. 1300 veteranbiler, pluss 
mange hundre «vanlige» biler fra tilskuere. 

Etter noen timer her går ferden videre mot Seljord i  
Telemark hvor vi skal overnatte i rom på Hovstø camping. 
Fredag og lørdag er det vårmarked på Dyrskuplassen.  
Dette er et marked for deler til gammelbilen, antikviteter 
eller hva som helst annet. Her får vi også ta med inn  
veteranbilen på plassen for utstilling. 

Etter fredagen på markedet er det tilbake til campingen. 
Da kommer det to biler til fra Lindesnes og Lyngdal opp  
og det blir grilling ute med god mat og prat, før vi kryper  
til køys. Lørdag blir det igjen en dag på markedet og  

utstilling av bilene, før vi utpå ettermiddagen setter kursen 
mot Fyresdal. Da skal vi til Olav Kvipt på Kvipt Gjestegård. 
Her blir vi mottatt av Olav sjøl på tunet hvor det blir bilprat 
og diverse, før det blir servert hjemlaget tre-retters  
middag, med fyr på peisen i bygninger fra 1600-tallet.  
Det er Olav sjøl som står for både matlaging og servering. 
Etter hvert blir det innkvartering på hytte og stabbur  
for natta. 

Søndag morgen er det klart for en aldeles nydelig frokost 
med nybakt brød, før vi har en omvisning i verkstedet til 
Olav hvor han driver med restaurering av gamle biler. 

Besøket på Kvipt var helt spesielt og kan anbefales på det 
sterkeste. Så settes kursen sørover og hjemover. Det ble 
en svært vellykket tur, med biler som gikk helt knirkefritt. 
Takk for turen og flott reisefølge.

Øystein Klev

Tur til Telemark i mai

Gullknapp

Seljord

Kvipt



14 15

AMK-folk på Danmarkstur
Tradisjonen tro var det en del AMK-folk som tok seg en tur til Ringkøbing siste helga i juli og deltok på løpet der.  

Fjærbladet har fått mange fine bilder av Reidar Skaaland og takker for det! 
Som de fleste andre veteranbilløp har også Ringkøbingløbet opplevd at antall deltakere er redusert i de  

senere år, men det er jo nok av flott å se på likevel!
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Kirken var som alltid full av veteranbilister, som hørte på en 
god tale av Anders Mathias Larsen og flott sang og musikk 
av Siri Marit Aasland, Espen Egeland og Reidar Skaaland. 
Og etterpå var det kirkekaffe utenfor!

Vi føler oss alltid velkommen i Åseral, og det er en god 
følelse, synes i alle fall redaktøren. Og når man ser på 
bildene, ser det ut til at alle følte seg vel og koste seg.

Vi sees igjen til neste år!

Flott søndag i Åseral
Den tradisjonelle AMK-gudstjenesten i forbindelse med bygdeutstillinga og  

kremmermarkedet i Åseral gikk som vanlig av stabelen midt i juli.
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Fredag er det igjen klart for tur til Telemark for fem biler  
fra Lindesnes - Lyngdalregionen. Målet denne gang er 
Sjøormløpet 2022. Vi starter fredag 24. juni, og kjører  
igjen til Hovstø camping i Seljord. Her blir det grillkos på 
terrassen på kvelden. 

Lørdag morgen kjører vi til Dyrskuplassen hvor starten  
skal gå. Vi er tidlig ute, og tar frokosten på plassen.  
Det stiller ca 85 biler til start, og starten går fra kl.10.  
Ruta går over Kviteseid til Vrådal, videre til Vrådalsosen  
og retur på motsatt side av Vrådalsvannet tilbake til mål 
som er ved Straand Hotell i Vrådal. Totalt ca. ni mil.  
Ved mål blir det servert rømmegrøt, og etter hvert blir det 
premieutdeling. Da går 3. premien på rebusløpet til en av 
våre, samt to sponsorpremier til «vårt» lag.

Etter avslutning her må to av bilene kjøre direkte hjem, 
mens de tre andre kjører mot Brokelandsheia, hvor vi skal 
overnatte. Neste dag står Vegårshei Bygdetun på tur for 
besøk. Dette er et museum som ble skapt av en privat 
samler og inneholder det meste fra en svunnen tid. Denne 
plassen er absolutt verdt et besøk. Etter noen timer her går 
turen hjemover og avsluttes med en bedre middag hos 
Gunders i Søgne. Igjen en vellykket tur for både biler og 
folk. Takk for turen.

Øystein Klev

Tur til Telemark i juni

Hovstø camping.

Eilef Liland til minne
I slutten av juli fikk vi det  
triste budskapet at vår gode 
venn Eilef Liland plutselig  
og uventet var gått bort.

Eilef var en god mann for 
AMK. Alltid villig til å ta et  
tak der det var behov, og 
spesielt i forbindelse med 
Rallye Tronåsen hvor han  
i en årrekke var en av  

krumtappene i arrangementet.

Han var også, sammen med kona Turid, svært flink til  
å møte frem på møter og arrangementer i AMK. Så nå 
føles det nærmest som det er en vegg borte i vestfylket!

Eilef ble begravet fra Heskestad kirke 9. august under 
stor deltakelse. En gruppe av hans venner organiserte 
felleskjøring med veteranbiler fra Lyngdal og kjørte 
bort til Heskestad i samlet flokk begravelsen.

Vi lyser fred over Eilef Lilands gode minne.  
Det vil leve lenge blant oss i AMK!

Grilling på Hovstø camping.

Begge bilder er fra startområdet på Dyrskuplassen.

Rast på vei til Brokelandsheia. Post i løpet.

Vegårshei Bygdetun. Avslapping ved Bygdetunet.
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Helga begynte med ankomst til Rosfjord Strandhotell på 
fredagen med grillbuffet om kvelden og mange blide og 
fornøyde mennesker.

Lørdag morgen gikk turen til Flekkefjord, hvor det var start 
av løpet med god hjelp av Flekkefjords alltid hyggelige  
og hjelpsomme ordfører Torbjørn Klungland.

Siden de som hadde ansvaret for løpet delvis er de  
samme som har noen fingre med i spillet i Rallye Tronåsen, 
gjorde vi det lettvint og tok samme traséen også for dette 

løpet. Løypa gikk da gjennom Flekkefjord, til Jøssingfjord 
og nesten til Hauge i Dalane, over heia til Moi, og deretter 
over Tronåsen. Så var det lunsj på Lendemoen, og så  
gikk turen tilbake til Lyngdal, til den lokale Mercedes- 
Benz-forhandleren Lyngdal Karosseri og Auto.

På kvelden var det festmiddag, og søndag dro folk hver  
til sitt.

Som bildene viser, så ble det et flott løp.

Flotte Mercedes-Benz’er i Lyngdal
Mercedes-Benz-klubben i Norge arrangerer hvert år Stjerneløpet, rundt om i landet.  

Det er et løp bare for biler med stjerne på panseret (eller i grillen) og i år var det tid for et løp i sør.  
Det møtte frem ca. 85 stjernebiler og alle hadde en flott tur.
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Mandal by 100 år
Mandal by fikk bystatus i 1921. På grunn av corona-situasjonen ble 100-års feiringen utsatt et år. 

Dette ble da blant annet markert med opptog og veteranbilkortesje gjennom byen  
den 2. juli i år i flott sommervær.

Det deltok ca. 80 biler. Flere av sjåførene og passasjerene 
var utkledd i passende bekledning til bilen. Den eldste var 
T-forden fra 1922 til Svein Arild Strædet fra Laudal. Det var 
flere 20-modeller, men en litt spesiell en var Per Einar  
Erland fra Mandal sin Nash fra 1928. Han deltok med  
samme bilen i 50-årsmarkeringen av byen. Så da gjenstår 
det å se hvor mange av de som deltok i år stiller igjen om 
50 år med samme bil.

Etter kortesjen ble bilene stilt opp på parkeringsplassen 
i Bryggegata, mens det foregikk diverse underholdning 
rundt om i sentrum.

Det ble en flott markering av by-jubileet.  
Gratulerer med 101 år.

Øystein Klev

Onsdagstur til Øyslebø

1. juni er det igjen kvelds-utflukt for AMK Lyngdal, denne 
gongen til Øyslebø. Omkring tjue bilar tek ut frå Lyngdal 
kyrkje, så kjem nok Mandals-bilane med etter kvart.

Det ber mot Mandal via E39, i Mandal tek ein så vegen på 
vestsida av elva Marna innover  eit stykke, på eit tidspunkt 
svingar me over brua på andre sida av elva og kjører  
vidare på austsida. Då ser me gamlevegen på motsatt 
side, med stabbesteinar ut mot elva, eit fint byggverk.

Denne dagen startar laksefisket, og ganske riktig:  
fiskarane  er på plass midt i elva oppover med stengene 
sine, og drøymer om storfisken. 

Det er ein kjølig kveld, men lyst og stille, og dalen har  
kledt seg i forsommar-skrud: trea bugnar av lauv i alle 
slags grøne variantar, graset står tett og langt, klart for 
slått. Gardar og tun er ryddige og velstelte, nokre hekkar 
og prydbusker blømer, likeså  kastanje-trea med blomster-
klasane oppretta som lys mot himmelen. Ein vakker kveld, 
det bebuda lyn- og tordenveret ser ein ingenting til, der 
imot eit fint kveldslys som gyller alt omkring ein.

Omsider er me framme ved målet, som er Heddeland 
Bilopphogging på Øyslebø. Mandals-bilane er allerede  
på plass, til saman blir det 30-40 veteranbilar. Mellom  
dei frammøtte er også Svein Arild Strædet, med ein utsøkt 
flott 1930-tals blå Buick personbil.

Me blir tatt imot av eigar og drivar Jan Arild Andersen.  
Han har gjort dette til sitt levebrød. I tillegg til opphogging 
av gamle bilar, omset han brukte bilar, brukte deler, dekk 
og felg, og han driv med dekk-hotell. Før omvisning  
rundt på området, får Jan Arild Andersen takk og AMK- 
emblemet av Olav Hægeland. Deretter er det høve til å ta 
seg ein tur rundt omkring ilag med Andersen, som viser 
rundt og fortèl om verksemda si. Dette er ein dugeleg 
arbeidsmann som har skapt ei nyttig bedrift i dei indre 
bygder.

Etter omvisninga forset turen heim i den fine juni-kvelden. 
Takk for turen!

Turid

Olav Vegge fra Lyngdal med sin A-Ford 1929-modell. Per Einar Erland, Mandal deltok med sin 1929 modell Nash. Denne ble 
registrert på han 14.05.70, og han var også med i opptoget for Mandal Bys 
50-årsjubileum  i 1971.
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Besøk på Vegårshei bygdetun
Vegårshei bygdetun er et lokalt bygdemuseum. Museet 
består av mange ulike bygninger med lokal tilknytning som 
er flyttet inn på en eiendom som tilhørte Julius Grasåsen. 
Han etablerte samlingen som i 1984 gikk over til å bli en 
stiftelse. Alle bygningene er fylt med ulike gjenstander  
som kan knyttes til de ulike bygningene. Det er mange 
ulike arrangementer på bygdetunet i løpet av et år. Et fast 
arrangement vier oppmerksomhet til veteranbiler. 

Da jeg fikk høre at bygdetunet skulle gjennomføre årets 
veteranbilarrangement søndag 7. august tok jeg turen  
bort for å oppleve stedet og atmosfæren. I flott vær hadde 
bygdetunet satt ut godt med stoler og bord på ulike steder 
og det var flere salgsboder som fristet med nystekte  
vafler og varme pølser. Frivillige dirigerte biler til ulike  
parkeringsområder rundt om på området, mens andre 
hadde oppgaver inne i bygningene eller solgte mat og 
drikke. Uten frivillighet er det ikke mulig å arrangere slikt, 
så stor takk til de som ofret en søndag for at vi andre  
kunne gå rundt og snakke med kjente og virkelig kose oss.

Det ble mange inntrykk på kort tid, så en beskrivelse av 
alle bilene blir vanskelig. Derfor får bildene tale for både 
stemning og inntrykk. En ting er i hvert fall sikkert; og det 
er at det blir et nytt besøk på Vegårshei bygdetun til  
neste år. 

Sverre Monsen

Bygdetunet.

Biler var virkelig aerodynamiske før også, som denne flotte Forden.

Disse Datsunene er svært sjeldne og et kjært gjensyn for publikum.

Disse folkevognene så ut som de hadde kommet rett fra fabrikken.

Flotte biler. Ford Mustang.

Her kjøres i gang en Lauson landbruksmotor. Ikke mange slike biler igjen å se langs veien i dag.

Ikke mange vet hva dette er, men det var et 
vanlig løfteredskap før i hine hårde dager.

Mange flotte veteransykler å se.

Mange hadde med seg egne stoler og bord, 
og mange kjente ansikter å se.

Mercedesen er en 280S som tilhører 
Elmar Ørn Jonsson fra Froland.
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Styremøte 14. juni 2022

Det begynner å haste med å få regi på årets hovedløp.  
Det skal gå i øst i år, 6. august. Håkon tar kontakt med 
Magnar Hovatn og avtaler et opplegg. Tanken er da for 
eksempel med en delt start, en i Arendal, en i Kristiansand, 
forslagsvis Brennåsen, pluss en start i Lyngdal. Møtested 
vil være i Evje-området. Det kan være et godt sted å møtes 
til grilling og kanskje en konkurranse. Håkon snakker med 
Sverre Monsen og Magnar Hovatn om å styre starten fra 
Arendal. Rune tar ansvar for start fra Brennåsen og Inge 
tilsvarende fra Lyngdal. Vi avpasser starttidspunkter slik at 
vi ankommer Evje ca. kl. 12.30-13.00.  
 
Neset Camping sa seg svært interessert i å ta imot oss. 
Inge avklarer hva vi kan gjøre på Neset, grilling, kjøp av 
mat og eventuelt.  
 
Torstein har deltatt på planleggingsmøte for Dyrsku’n i 
Lyngdal. Det satses på å spare penger, så vi må påregne 
en god del lavere inntekter til AMK derfra. 
 
Birkelandsmarkedet nærmer seg også. Tor Sigurd deltok 
på planleggingsmøte for ei uke siden. Det er nå AMK sin 
tur til å skaffe flere billetter. Vipps blir oppgitt på billettene. 
Det blir kr 100 i inngangspenger for alle over 16 år. 
Standleie opprettholdes med kr 400 for 3x3m og kr 600 for 
dobbel «bås». En utfordring i 2022 er at friidrettsbanen er 
under renovering og ved mulig forsinkelse, kan denne bli 
utilgjengelig. Det er alternativer, men på kunstgressbanen 
må det legges underlag for å hindre oljesøl. Det synes som 
det kan bli trangt om plassen. Blir friidrettsbanen ferdig, 
må det legges en kjørebane over ny løpebane. Styret vil 
melde tilbake til komiteen at AMK er bekymret for plass til 
bilene. Veteranbilene og markedet bør være i nærheten av 
hverandre. Paraden må avklares med Gunnar Hamre. Tor 
Sigurd tar kontakt med ham om det. Det gjenstår også å 
engasjere med de ressursene som AMK må stille.  
 
Det planlegges med lanseringsmøte for den nyeste boka 
Tore Wiik om Sørlandske hovedvei. Onsdag 7. september 
foreslås som aktuell dato, da i Lyngdal. Inge snakker med 
Tore Wiik og avtaler endelig.  
 
Medlemsmassen er kommet under 1000 etter at 51 er  
strøket på grunn av manglende betaling av kontingent.  
 
Det er «veteranbilgudstjeneste» i Åseral kirke 17. juli.  
Det er 200-års jubileum for kirken. Alt av butikker og  
salgssteder er åpne.  
 
Setesdalstreffet er dagen før, 16. juli, på Rysstad. 
 
Det er kommet forespørsel fra Landbrukets dag på Evje, 
14. august. De er interessert i å få besøk av veteranbiler.  
Neste år skal hovedløpet gå i sentrum. Styret definerer 
sentrum som derfra og nordover. Vi tar en henvendelse til 
Setesdal om interesse for å få til noe oppover i dalen. 

Motorrommet på denne bilen var uvanlig rent og velholdt og 
granskes nøye av Jim Kenneth Duus og Elmar Ørn Jonsson.

Motorsykkelen granskes nøye.

Stemningsbilde fra bygdetunet.Stemningsbilde.

Tenk at disse så og si er nesten helt borte fra gatebildet. Vegårshei.

Vegårshei.V3.

Styremøte 9. august 2022

Referatet fra siste styremøte godkjent. 
 
Arrangementet på Neset Camping gikk stort sett  
utmerket med 128 fremmøtte biler. Det ble bemerket 
at grillen kom noe sent i gang og at det muligens 
burde vært en høyttaler slik at arrangementet ble litt 
mer bundet sammen, men totalt sett tror styret at alle 
var godt fornøyd med samlingen. 
 
Dyrskuet i Lyngdal er det litt usikkert med fremdeles,  
det er visstnok noen praktiske problemer der borte.  
AMK stiller nok opp hvis det blir aktuelt, selv om  
godtgjørelsen er halvert fra tidligere år. Om vi skal 
fortsette med å støtte opp om Dyrskuet må vurderes 
nærmere etter hvert. 
 
Det blir møte 31. august i Lyngdal med foredrag av  
Tore H. Wiik om hans nye bok om Sørlandske  
Hovedvei. 
 
Vi tar sikte på at Hovedløpet i 2023 blir et  
tradisjonelt løp og at dette legges til Setesdal.  
Håkon kontakter lokale ressurspersoner som kan  
stå for arrangementet. 
 
Høstens møter i sentrum fordeles slik at Rune har  
ansvar for møtet 6. september, Aslak 11. oktober og  
Håkon 8. november. 
 
Det er planleggingsmøte på Birkeland i dag og det 
er derfor vanskelig å ta stilling til detaljer omkring 
markedet. Styret er opptatt av det vanlige problemet, 
å få nok mannskap til arrangementet. Tor Sigurd får 
tilsendt medlemsliste på mail fra de aktuelle  
kommunene som kan stille folk. 
 
Kalenderen for 2023 er under arbeid og Håkon og  
Bernt Erik tar seg av å kontakte tidligere annonsører 
med sikte på at disse tar et år til.
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Vespa på dagen 60 år

60 år ar gått siden Magne Furu kjøpte Vespaen sin, et  
jubileum som ble markert med hagefest for venner og  
kjente - med bløtkake, boller og Twist. Sløydlæreren på 
Høvåg skole har blitt 76 år og setter tohjulingen sin meget 
høyt!

Vespa-patriot
Den lette motorsykkelen på 125 kubikk stod virkelig i 
sentrum i hagen til Magne Furu. Iført Vespa belte og Vespa 
klokke, tok en stolt Magne Furu imot alle de 30 som kom i 
sine kjøretøy av nyere og eldre årgang - på to og fire hjul.
- I Grenland der jeg vokste opp, fantes mange Vespa.  
Min store Vespa-interesse begynte allerede i 1960. Da var 
jeg 14 år. Siden vi var fire søsken fikk vi ikke allverdens 
med lommepenger, men jeg gikk med både Varden og 
TA. Jeg stod opp klokka 4 og syklet med avisene før 
skolestart, fortalte Magne Furu som er av den sparsomme 
typen. Han dro til Skien for å sette inn 2 kr i banken, om 
han kom over det …

Fant vognkort
Sin første Vespa kjøpte han altså for 2600 kr som 16-åring. 
Han kjørte med denne inn til Oslo, og besøkte familie på 
Smøla. Allerede i 1962 dro han til Valdres med denne.
- I 60 år har denne stått registrert på meg. For ti år siden 
oppdaget jeg at jeg ikke hadde vognkort. Jeg tok kontakt 
med politiet i Skien som fant en kopi i kjelleren. Det hadde 
jeg aldri trodd de hadde funnet frem til, 50 år etter at jeg 
fikk det. …

Festlig lag
I Øvre Hestheia i Lillesand hadde han dekket bord og  
kjøpt inn flere bløtkaker og bakt mangfoldige boller, da 
kjente ble invitert til bursdagfest for Vespaen. Han leste 
opp historie om Vespaen som begynte i Italia i etterkrigs- 
årene. Et innslag i 60 års feiringen var platespilling av  
musikk av Paul McCartney, en mann som samme dag fylte 
20 år mer - altså 80 år.

Tekst og foto: Arnt Georg Arntzen

- Om alle kan se så fine ut når de er 60 år, har de virkelig mye å glede seg over!

I samarbeid med:

Noen kjøretøy trenger 

EKSTRA KJÆRLIGHET
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Velg  
LMK-FORSIKRING

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

Du får blant annet:  

  Spesialiserte skaderådgivere som gir deg et rettferdig og 
smidig skadeoppgjør

 Gode dekninger både på veien og hjemme under lagring

 Opptil 15 % på dine private forsikringer hos If

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

71283_0_LMK annonse x4 generell A4.indd   3 15/12/2017   16:10

Nytt og spennende!
Vi er blitt gjort oppmerksom på at Risdal Touring i år skal arrangere busstur til Oslo Motor Show.  

Det kan kanskje være av interesse for mange, og derfor nevner vi det her.  
Nærmere informasjon om turen kan nok finnes på deres hjemmeside: www.touring.no

Det vil være flott om denne turen ble fulltegnet, slik at det kanskje kan bli en  
årlig foreteelse med tilbud om slik tur.

Skal du avskilte bilen i vinter?
Skiltene skal fra høsten beholdes på når sesong- 
baserte kjøretøy, som for eksempel veteranbiler  
og motorsykler, avregistreres.
 
Skal tre i kraft 12. september.
Det det legges opp til er at man går inn på  
«vegvesenet.no» og avregistrer kjøretøyet (skilt- 
nummeret). Det som skjer da er at forsikringsselskapet 
får automatisk melding om dette og tar bort TFF  
(veiavgiften). Etter dette kan ikke kjøretøyet brukes 
«rullende».

Når man skal på registrere kjøretøyet senere, så er  
det litt mer arbeid.
 
Trinn 1 er at man går inn på «min side» hos forsikrings-
selskapet. Her vil man finne sine kjøretøyer og kan da 
velge den man ønsker å ha skilt på og aktiviser den/de. 
Det betyr at det blir sendt en erklæring fra forsikrings-
selskapet til Vegvesenet/biltilsynet.
 
Trinn 2 er at man må melde fra på «vegvesenet.no»  
for selv å aktivisere de kjøretøyene.
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Gumpens Auto Vest as
www.gav.no - tlf. 24 03 48 00

SALMAKERVERKSTED
KARL V. SØRENSEN

Bil, båt, møbler, div.

Ålefjærv. 371, Kr.sand. Tlf. 908 88 834

LANTZ AUTO A/S
4735 EVJE

AUTORISERT BIL- OG LAKKERINGSVERKSTED

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

Det beste utvalget
av slitedeler til din bil!

Velkommen

Mjåvannsveien 5, 4628 Kristiansand

Tlf.   38 18 59 00

Vi ønsker de nye  
medlemmene i AMK  
hjertelig velkommen!

Torgeir Rypestøl, Kristiansand
Rune Parker Daneilsen, Mandal

Jarl Andre Stølen, Lyngdal
Ole Wilhelm Svensen, Kongshavn

Geir Skjæveland, Lindesnes
Tor Petter Olsen, Søgne

Gunleiv Djupesland, Finsland

Velkommen tilbake til:
Otto W. Eriksen, Nodeland
Jarle Sagedal, Vennesla

Nye medlemmer  
i AMK siden sist

LÅS – BESLAG – NØKLER –  
LÅSSYSTEMER – POSTKASSER

NØKKEL TIL VETERANBIL?
SPØR OSS!

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

systemlaas.no – post@systemlaas.no

Følgende artikler kan  
vi selge:

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

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

Det vedlegges giro i pakken  
(trenger ikke forhåndsbetales).

Klubbartikler

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

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

Arbeid utføres
Sandblåsing utføres raskt og rimelig 

til veteranpriser. 
Roy, tlf. 918 66 805

Som dere vet får man ikke mer moro enn man lager til 
selv. Og det andre steller i stand. Det som står på blokka 
ut denne sesongen er Land og Sjø i Froland 21. august, 
grillkveld hos Thorbjørn Rypestøl på Lindesnes søndag 
28. august kl. 16.00 og klubbkveld sammen med AMK på 
Luftforsvarets Skole Kjevik tirsdag 6. september kl. 18.00.
Videre er det sendt ut invitasjoner for Rammebil, Ponton 
og 190SL-treff og Heckfloss med følgegenerasjonertreff 
til alle som har slike biler eller interesse for dem. Hvis 
man ikke vil bruke hele helga på disse treffene går det jo 
an å nøye seg med en overnatting. 

Til neste år har avdelingen så langt besluttet å  
gjennomføre vårslipp hos Lyngdal Karosseri og Auto  
i Lyngdal i mai. Det planlegges et cabriolettreff samme 
helg som vårslippet. 

Vi vil fortsette tradisjonen med et W123, W124, W201 og 

W202-treff. Det største arrangementet til avdelingen  
neste år vil bli et Kingbolt og hjelpesnekketreff. Når 
datoer og praktiske avtaler er gjort vil dette bli lagt ut på 
Mercedesklubben.no. Informasjon vil også komme  
på Gnist. 

Hvis noen andre skulle ha ledige hender, litt initiativ og 
ledig tid pluss en god ide til et treff, kjøretur eller annet 
som kan falle i smak hos avdelingens medlemmer så er 
det bare å kontakte en i styret. Som jeg skrev innled-
ningsvis, man får ikke mer moro enn man lager til selv. 
Håper alle bruker bilene sine. De tåler godt å bli kjørt 
med.  Fortsatt god sommer!

For styret Sverre Monsen

(Bildene på denne siden er pene biler fra  
Mercedesmuseet i Stuttgart.)
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Støtt AMK  
når du tipper!

AMK er tilknyttet Grasrot- 
andelen hos Norsk Tipping. 

Det betyr at alle som vil støtte 
AMK kan bestemme at 5% av 

det han/hun tipper for,  
blir overført vår klubb fra  

Norsk Tipping.

Gi beskjed om at du vil støtte 
AMK med grasrotandelen  

når du skal tippe neste gang.  
Hvis det blir spørsmål om  
klubbens nummer, kan du  

oppgi 990 938 873. 

Litt nytt fra Mercedes-Benz klubben Agder
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CITROËN Ë-C4 
SPAR 27 400,–

Pris er inkl. frakt og leveringsomkostninger levert Oslo. Rekkevidde opptil 357 km (WLTP). Elektrisk rekkevidde avhenger av kjørestil, veiforhold, utetemperatur, varme/klimaanlegg og forhånds temperering. Forbehold om trykkfeil. Bildet er illustrasjonsfoto og utstyr kan avvike. For mer 
info citroen.no. 

299 900,-
KOMPAKT-SUV MED GOD BAKKEKLARERING
OPPTIL 357 KM REKKEVIDDE
OVERLEGEN KOMFORT 

KUN

Bertel O. Steen, 

Solheimveien 7, 1471 Lørenskog

67 92 60 00, <epost>, www.bos.no

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

Kampanjeprisen gjelder Citroën ë-C4 med Feel Pack og er inkl. frakt og leveringsomkostninger levert Oslo. Lokale leveringskostnader kan forekomme. Rekkevidde opptil 357 km (WLTP). 
Elektrisk rekkevidde avhenger av kjørestil, veiforhold, utetemperatur, varme/klimaanlegg og forhånds temperering. Forbehold om trykkfeil. Bildet er illustrasjonsfoto og utstyr kan avvike.  

 
Les mer om kampanjen på mobile.no.

CITROËN Ë-C4 
SPAR 27 400,–

Pris er inkl. frakt og leveringsomkostninger levert Oslo. Rekkevidde opptil 357 km (WLTP). Elektrisk rekkevidde avhenger av kjørestil, veiforhold, utetemperatur, varme/klimaanlegg og forhånds temperering. Forbehold om trykkfeil. Bildet er illustrasjonsfoto og utstyr kan avvike. For mer 
info citroen.no. 

299 900,-
KOMPAKT-SUV MED GOD BAKKEKLARERING
OPPTIL 357 KM REKKEVIDDE
OVERLEGEN KOMFORT 

KUN

Bertel O. Steen, 

Solheimveien 7, 1471 Lørenskog

67 92 60 00, <epost>, www.bos.no

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

Kampanjeprisen gjelder Citroën ë-C4 med Feel Pack og er inkl. frakt og leveringsomkostninger levert Oslo. Lokale leveringskostnader kan forekomme. Rekkevidde opptil 357 km (WLTP). 
Elektrisk rekkevidde avhenger av kjørestil, veiforhold, utetemperatur, varme/klimaanlegg og forhånds temperering. Forbehold om trykkfeil. Bildet er illustrasjonsfoto og utstyr kan avvike.  

 
Les mer om kampanjen på mobile.no.


