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Kjære venner og lesere!

Høsten er kommet, og veteran-
kjøretøyene er nok for de flestes 
vedkommende trygt plassert 
innendørs i påventa av vårsola.

Som vanlig vil jeg da minne om 
at vinteren er en utmerket tid for 
å ta seg av den småfiksen som 

måtte være nødvendig og som kanskje er blitt oppdaget 
i løpet av sommerens bruk. Og skulle det være noen som 
ennå ikke har forsikret veteranen i LMK Forsikring er det 
alltid mulighet for det.

Styret har begynt å planlegge neste års aktiviteter.  
Det er ikke så mye som er klart ennå, men vi håper og tror 
at det skal bli et godt program også i 2023, som vil være 
til glede for medlemmene og for det store publikum.

Styret Fjærbladet

Besiktigelsespersoner for  
LMK-forsikringen

REDAKTØREN HAR ORDET

Det er litt av hvert av arrangementer som har vært også  
i år, og de kan dere lese om i dette bladet. Jeg takker  
de som leverer stoff, og som er tålmodige når jeg maser.
Det er jo medlemmene som må lage bladet, det klarer 
ikke redaktøren sånn helt alene. Men sammen kan vi få  
til et rimelig godt blad!

Og når neste blad kommer i desember, følger det også 
med årskalender for neste år, med mange fine bilder.

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. 
 
Oktober 
26. Medlemsmøte vest 
 
November
8. Medlemsmøte sentrum 
17. Julemøte 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

Det blir ikke så mye medlemsmøter frem mot jul,  
siden det blir julemøter i stedet! Se annonser om  
disse annet sted på denne siden.

Men onsdag 26. oktober kl. 19.00 blir det  
medlemsmøte i Lyngdal, på Røde Kors-huset, og det 
starter som vanlig kl. 19.00. Programmet er Teknisk 
kvarter, filmfremvisning, mat og prat. Og her er alle 
hjertelig velkommen!

Tirsdag 8. november skal det være medlemsmøte  
i sentrum. Programmet er ikke fastlagt ennå, men 
dette blir sendt ut på SMS.

Tradisjonen tro blir det julemøte på Lindlands låve  
i Lyngdal onsdag 30. november kl. 19.00.  
Pris pr. person er kr. 250,-

Påmelding skjer fra og med tirsdag 1. november  
kl. 18.00 til telefon 979 78 307.

Velkommen!

Julemøte i Lyngdal
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Hva er veteranen verd?

Men også vi andre burde tenke litt på det – med tanke  
på verdiansettelsen av kjøretøyet i LMK-forsikringen vår 
(og sikkert også i andre forsikringsselskaper). Her  
konsentrerer vi oss naturligvis om LMK-forsikringen som 
jo som kjent er et usedvanlig godt tilbud til medlemmene i 
LMK-tilsluttede klubber, og som gir inntekter  
direkte til veteranhobbyen vår.

I LMK er ordningen slik at utgangspunktet er en grense-
verdi på 300.000 kroner, det vil si at om et kjøretøy er verd 
25.000 eller 250.000 så ligger den trygt og godt i samme 
polise med den øvre grensen på 300.000, og hvor et  
eventuelt erstatningsbeløp da fremkommer etter taksering 
av skader og mulig restverdi. Ved skader er det ekstra 
trygt å vite at LMK Forsikring har takseringsfolk med  
spesiell kompetanse på eldre kjøretøy.

For de som har biler eller tohjulinger med verdi under 
300.000 er det ikke noe grunn til å tenke med bekymring 
på forsikringen, så sant da ikke kjøretøyet har steget i  
verdi og bikket over grensen.

For de med kjøretøy med verdi over 300.000 stiller det  
seg litt annerledes. Da må man, når man tegner forsikring 
hos LMK, spesifisere det beløp man ønsker forsikring for. 
Dette blir kvalitetssikret av forsikringsutvalget i LMK,  
særlig med tanke på at noen nok kan være tilbøyelige til  
å ha litt urealistiske tanker om veteranens verdi.

Når en veteraneier da finner ut at kjøretøyet plutselig er 
blitt underforsikret, tatt i betraktning den generelle  
prisøkning i veteranmarkedet, hva gjør man så?

Det man gjør, er å kontakte en besiktigelsesperson  
(se liste på side 2) for å få en oppdatert besiktigelse.  
Det skal da fylles ut et enkelt skjema, og det skal tas noen 
bilder av bilen. Vil folk ta bildene selv, anbefaler vi en  
grei veiledning om hvordan bildene skal tas, som finnes  
på www.lmk.no under fanen Forsikring. Men som oftest  
er det greiest at besiktigelsespersonen, som har tatt  
bilder av mange, mange biler, tar bildene.

Deretter sender klubben inn søknaden om verdiøkning til 
LMK, hvor forsikringsutvalget ser på bilder og søknad og 
(i de aller fleste tilfeller) godkjenner saken. Enkelte ganger 
har vi til og med opplevd at forsikringsutvalget anbefaler 
en høyere verdi enn eier og besiktigelsesperson har satt 
opp i søknaden. Så går den videre til LMK-forsikring  
hos IF, og dermed er økningen inne i systemet. Og så får 
nok bileier en liten giro med tilleggspris.

Det er jo slik at det er en fast pris for forsikring for kjøretøy 
opp til 300.000 kroners verdi, og så øker prisen ganske 
forsiktig i trinn oppover etter hvor mye bilen – eller  
tohjulingen – er forsikret for. Og det er jo en grei ordning!

Og til slutt, hvis du som leser dette ennå ikke har fått  
ordnet med LMK forsikring for ditt veterankjøretøy, så  
husk at det koster ingen ting å få et tilbud, både på 
veteranforsikring og alle andre typer forsikringer du måtte 
ha behov for! 

Hos oss i AMK har vi en veldig hyggelig kontaktperson 
hos IF som heter Glenn Pedersen, og han kan du  
treffe på telefon 488 50 177 eller på mail  
glenn.pedersen@if.no 

Spørsmålet om verdi på veteranbil eller tohjuling er vel i grunnen noe som  
mest opptar de som skal selge eller kjøpe, og det er jo naturlig. 

Sørlandske Hovedvei igjen!
Veihistorikeren Tore H. Wiik har igjen kommet ut med  
en bok om de gamle veiene (hans sjette bok om dette  
temaet) – og denne gangen er det Sørlandske Hovedvei 
fra Kristiansand til Stavanger som er tema for boken.  
Dette sto det noe om i forrige utgave av Fjærbladet, så  
det skal vi ikke repetere her.

Presentasjonen av boken for AMK sine medlemmer  
ble lagt til Lyngdal denne gangen, og salen i Lyngdal  
Kulturhus ble, som bildene viser, nesten full, selv om  
presentasjonen også var blitt holdt dagen før på  
Sjølingstad Uldvarefabrik, også der med stort fremmøte.

Wiik holdt et interessant og engasjerende foredrag, som 
utvilsomt bidro til at de aller fleste kjøpte med seg en  
eller flere bøker da møtet var over.

AMK sikret seg også et antall bøker for videresalg til 
medlemmer som ikke hadde anledning til å delta på 
presentasjonen, og disse har også gått unna. Det er noen 
få på lager fremdeles, så om noen føler seg fristet kan de 
kontakte AMK sin nestleder Inge Bråtlund (tlf. 905 70 245). 
Han selger så langt lageret rekker! Forresten kan boken 
kjøpes både i vanlig bokhandel og på nettet også.

Takk for et interessant møte! 

Vi ser nå at Tore H. Wiiks neste prosjekt blir veier i indre 
Østfold, og den boken blir nok ikke presentert spesielt for 
AMK sine medlemmer, men mange vil nok finne den både 
interessant og morsom når den tid kommer at den kommer 
på markedet. Fjærbladet vil holde leserne oppdatert!
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Flott dag på Birkeland
Endelig ble det Birkelandsmarked igjen etter et par års 
ufrivillig pause på grunn av corona-pandemien. Og det var 
tydelig at dette arrangementet har vært savnet! Fullt opp 
av veteranbiler, selgere, kjøpere og nysgjerrige – og et 
riktig godt økonomisk resultat for AMK!

Selgere kom både fra øst og vest, kanskje noen fra nord 
også for alt vi vet. Vi pratet med skrotnissen Kjetil Fuhr 
fra Jæren, og han var i alle fall svært fornøyd med både 
været, fremmøtet og omsetningen.

Vi har ikke hørt om noen som telte veterankjøretøy,  
men et par hundre må det nok ha vært. Og ut fra billett- 
inntektene har det vært over to tusen innenfor portene i 
tillegg til veteraneierne og alle de som hadde noe å gjøre 
med arrangementet.

Årets parade, som Gunnar Hamre sto for, var britiske biler. 
Det er en god del bilder av disse her (med takk til Øyvind 
Eikelia for fotografering.)

Det er forresten et litt sårt punkt – det er veldig vanskelig  
å få AMK-medlemmene til å være med og ta et tak i  
dugnaden. Og det er ikke første gang det er slik at noen  
få av de riktig ivrige og innsatsvillige må trekke hele  
lasset alene.

Spesielt for medlemmer som likevel skal på markedet – 
hvorfor ikke spandere et par timer til å hjelpe klubben?  
Det er god tid til å se seg om likevel!

I alle fall – en vellykket dag med bra vær, og alle var visst 
fornøyd.

7
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Håkon Omland og Steinar Støle ønska velkommen til  
klubbkvelden. Håkon hadde presentasjon og informasjon 
om klubbaktiviteter. Deretter overtok Steinar Støle og  
Jostein Teistedal. Her ble det fortalt om bakgrunnen for  
det private museumsbygget, samlingene og aktivitetene 
på bygget.

For mange er Steinar kjent for sitt engasjement for  
historien rundt og bevaringen av det østerrikske bilmerket 

Steyr. Han har fått flere utmerkelser for sin restaurering  
av en 1958 Steyr 480 tømmerbil med slektstilhørighet.  
Sist i rekken var Birkenes Kommunes «Kulturblomst» - 
kulturpris, utdelt 17. mai i år. Under kveldens møte ble 
tilhørerne presentert for sommerens store nyhet: Steinar  
og medhjelpere har fått hjem igjen en Steyr tømmerbil 
nummer 2! I mange år har bilen fra 1967 vært tatt godt 
vare på av Steyrentusiast Erling Raade på Jevnaker. Bilen 
er, foruten en omlakkering, autentisk bevart fra den var 

Steinars garasje
13. september var det AMK sin tur til å komme på besøk til Steinar Støle og hans garasje  
ved Birkenes Bygdemuseum. Sammen med AMK’ere var også medlemmer av det lokale  

veterankjøretøymiljøet og Steinars Garasje Venneforening godt representert. Rundt 60 i tallet.

nybygd hos Ottosen Mekaniske Verksted ved Boen i Tveit. 
«Onkel Jon sin Steyr» kom i sommer hjem igjen til nye 
lokale eiere denne sommeren. Ute på tunet sto derfor de  
to «Brødrebilene fra Landvik» til beskuelse sammen for 
første gang på mange år.

Steinar holdt også oppe bussgarasjen til Birkenes  
Bygdemuseum. Her restaureres «Melkeruta» til det  
tidligere jernbaneselskapet Lillesand Flaksvannsbanen 
(LFB). Her gjør en liten dugnadsgjeng et stort og  
omfattende restaureringsarbeid av det eneste gjen- 
værende, rullende, materiell til selskapet.  

Med Steinars bygg, samlinger av kjøretøy og motorsager 
og alle fremmøtte gammelkjøretøy, var det nok å se på  
og prate om. Mye god prat og matservering fra folk i 
venneforeningen.

JT



12 13

På tur til Nederland og England
En gruppe AMK-medlemmer var på tur til Nederland og England i september.  

Dessverre har Fjærbladet ikke fått noen reportasje derfra, men vi lever i håpet om at kanskje  
noen sender inn noen ord og litt bilder til julenummeret vårt (hint, hint!). I mellomtiden viser vi 
noen fine bilder fra steder som ble besøkt (museer og Europas største delemarked på Beaulieu) 

med takk til reiseleder Olav Breen.
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AMK-styremedlem Rune Ludvigsen inviterte til  
medlemsmøte hos Luftforsvaret på Kjevik i september,  
og det dukket opp henimot 60 interesserte medlemmer  
i det fine været, velegnet til å lufte veterankjøretøyene  
i på en rask tur.

Flere av de ansatte var med på møtet og kunne forklare  
og svare på spørsmål om flyene og mekanikken og alt  
det andre som vi fikk se. Det ble et veldig sosialt møte, 
med koselig prat deltakerne imellom.

Medlemsmøte på Kjevik
Dessverre fikk vi ikke sett nærmere på innholdet i den  
boksen som var merket «flyfiller», men det var kanskje  
noe annet der enn enkelte trodde …

Vi takker for besøket og kommer gjerne igjen –  
hvis ikke hele Luftforsvaret flyr sin vei …

15
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Olav Hægeland ønsker alle vel møtt, og vil at møtet blir  
innleda med eit minutts stillhet for å minnast Eilef, som blei 
tatt fra oss så hastig i slutten av juli. Forsamlinga reiser 
seg, det er rørande og fint, takk! Til gravferda hans stilte 
klubben opp, hele 17 veteranbilar kom til Heskestad  
kyrkje, det set eg og min familie veldig stor pris på.

Olav tek så for seg ein gjennomgang av arrangement og 
turar klubben har gjennomført i sommarsesongen, som 
vanleg ei lang liste. Det er ganske imponerande alt som  
er utretta, av onsdagsturar, andre turar og løp. Tur til  
Knuden, Kvinesdalsturen, Setesdalstur to gonger,  
Åseralstur, Jubilemstur for Mandal by, Dyrskue i Lyngdal, 
for å nemna nokre.

Fleire av medlemmane kjem med kommentarar til  
opplevingar undervegs frå løp og turar, det krydrar  
samværet, og fleire uttrykker berikelse og gode  

Medlemsmøte i AMK, Lyngdal,  
28. september

Det er hyggeleg å møte igjen vener og kjente etter ein lang sommar. Det tykkjer nok fleire  
enn eg, da eit tredvetals medlemmer har møtt fram. Det trengs ikkje nødvendigvis å vera  

så stort eit program, det å møtast over ein kaffekopp og ein prat er hyggeleg i seg sjølv.

opplevingar med å få delta i klubben, det er fint.  
Frå Dyrskue i Lyngdal blir det nemnt at Jan Bråtlund  
kjørte mange barn med Gråtass og tilhenger, det var 
veldig populært.  Det var mange veteranbilar på utstilling 
lørdagen.

Mat og kaffe kjem på bordet, og praten flyt greit rundt 
småborda i Røde Korshuset i Lyngdal.

Etter pausen viser Øystein Klev på storskjerm forskjellige 
humoristiske klipp frå aviser og plakatar om tidlegare 
tiders syn på kvinner bak rattet, og om artige, heilt sprø 
visninger av (feil-)restaurering av kjøretøy. Greie innslag 
med rom for litt smil og latter.

Takk for i kveld!

Turid

Grillkveld på Lindesnes
Da Jarle Boye solgte gården på Fevik stilte Torbjørn  
Rypestøl sin flotte eiendom på Vigeland til disposisjon. 
Været var flott og Reidar Skaaland hadde tatt med seg  
et elektrisk orgel da han ankom i sin staselige Ponton. 

Eiendommen til Torbjørn ligger idyllisk til rett ved elva 
som renner gjennom Vigeland og bare et steinkast fra det 
karakteristiske fyrtårnet som står midt i rundkjøringen hvor 
E39 møter Fylkesvei 460. Huset er omkranset av store  
plener som egner seg veldig godt til å parkere godbiler.

Selv om Torbjørn hadde ordnet med masse sitteplasser på 
terrassen sin, ville folk sitte nærmere elven. Det er spesielt 
artig at medlemmer dukker opp med nye biler som man 
ikke har sett før. Det er spesielt artig med nyinnkjøpte  
biler og noe av det fine med slike samlinger er jo erfarings-

utveksling av teknisk art så vel som hvor deler kan  
fremskaffes. Og spise grillmat og for ikke glemme  
Mandalskringlen som Torbjørn tryllet frem. 

Reidar Skaaland spilte vakker musikk. Vi i Agder- 
avdelingen er virkelig heldige som har en slik musikalsk 
kapasitet i våre rekker. 

Praten satt løst og et av de store samtaletemaene var  
elektronisk tenning i stedet for stift og kondensator. 
 
Denne grillkvelden er nå allerede etablert som en tradisjon, 
så det er bare å merke av i kalenderen neste års  
arrangement samme sted. 

Sverre

Hos Torbjørn.

Reidar Skaaland trakterer orgelet og tryller fram nydelig musikk.

Jarle Boyes E-klasse cabriolet.

Torbjørns W111.

17
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Landbrukets dag på Evje gikk av stabelen helga 12. til 
14. august. På søndagen var det innbudt spesielt for 
veteranbiler. Dette var vel nytt i år. Det var oppmøte ved 
vegstasjonen utenfor Evjemoen, og kl. 13 ble det felles 
innkjøring på området. Bilene ble geleidet inn og gjennom 
hele messeområdet, og hver sjåfør fikk presentere seg 
selv og bilen når vi passerte speakeren ved matteltet. Vi 
ble tildelt egen parkering inne på messeområdet. Været 

viste seg fra sin beste side, og stoler og bord kom fram 
mellom bilene for nyting av både medbrakt og innkjøpt på 
messa. Vi ble plassert rett ved siden av forsvarsmuseet på 
Evjemoen, og mange benyttet seg også av et besøk her. 
Det ble en svært vellykket dag, som vi håper vil fortsette i 
årene fremover.

Øystein Klev

Landbrukets dag, Evje

Søndag ettermiddag er ensbetydende for mange med 
sunne interesser med å ta en tur ut på Tangen. Disse 
søndagene er for mange veldig befriende. Man treffer og 
kommer lett i kontakt med andre som er litt over snittet 
bilinteresserte. Og helt for ordens skyld: Man kan parkere 
hvor man vil. Uansett bilmerke og årgang.

Offisielt eller rettere sagt uoffisielt begynner treffet klokken 
14.00, men da var mange allerede på plass og hadde  
vært det en stund. Folk på tvers av klubber og bil- og  
motorsykkelmerker. 

Stoler og bord finnes frem fra bagasjerom og kaffe- 
koppene tas i bruk. Kunsten er å få elget seg inn nærmest 
Martha og Egil A, eller Terje A fordi de alltid har med seg 
deilig velsmakende kake. 

Søndag 11. september var ingen unntak. Værgudene slo 
til. Vi lar bildene tale for seg selv! 

Sverre

Søndagstreff på Tangen

Mange flotte kjøretøy av alle merker.

Dodge Coronet. En Dodge med Ratlook-utseende men i topp teknisk stand.

Her sammenliknes detaljer på en 1964 modell med en  
1969-modell eid hhv av Egil salvesen og Terje Abrahamsen. Mange fant veien til Tangen denne flotte høstdagen.
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Tradisjonen tro, bortsett fra korona-årene, ble Dyrskuet  
i Lyngdal holdt helga 2. til 4. september, i flott høstvær. 
Og like tradisjonelt stilte AMK avd. vest opp med utstilling 
og demonstrering av sagbruk, tresking og mølle. Gamle 
traktorer og veteranbiler var jo en selvfølge. Her var også 
en motorsagsamling og selvfølgelig en stor samling av  
diverse stasjonær-motorer som humret og smalt innimel-
lom. Et meget godt mottatt innslag for de yngste  
var traktorkjøringen med gråtassen til Jan Bråtlund.

Det var også rigget telt for nyting av kaffe mm. Torstein 

Knutsen tok seg av salgsvogna til AMK for salg av  
klubbeffekter. 
 
På lørdagen ble det også holdt utstilling og premiering  
av amcar og klassiske biler inne på et annet område.  
Dette var noe Dyrskuet selv arrangerte. AMK var ikke 
engasjert i dette.
 
Det ble en atter engang ett vellykket Dyrskue.

Øystein Klev

Dyrskuet i Lyngdal
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Tur til Z-museet
Søndag 25. september arrangerte AMK tur 
til Z-museet på Treungen. Det var avgang fra 
Lyngdal kirke kl. 10, og fra Evje ca. kl. 11.30.

Fra Evje og oppover ble det totalt 17 biler. Ved ankomst 
museet, ble det mottakelse som vanlig av sjefen selv.  
Det ble omvisning og det er jo helt utrolig hvor mye det  
går an å få samlet under tak. 

Museet har i dag ca. 2000 m2, men planlegger å utvide 
med 250 m2 til, til neste sesong. I tillegg skiftes også deler 
av utstillingen ut etter hvert, så her vil det stadig være 
«nye» ting som dukker opp.
Etter besøket drar gjengen sørover igjen, og i Åmli blir det 
stopp med middagsbuffet på kafeteriaen. Denne smakte 
så godt at når folket ankom Evje senere på turen, var det 
ingen som greide den sedvanlige softisen der til dessert.
Fra Evje kjørte folk hver til sitt etter igjen en svært vellykket 
tur uten problemer.

Øystein Klev

Dølemomarknaden 2022

Det er initiativrike John Lien som også i år sto bak veteran- 
bildelen av marknaden. Været var strålende, og tradisjonen 
tro fant folk frem stolene sine fra bagasjerommene. Noen 
hadde sågar med seg kokeapparater av god gammel 
årgang og kokte kaffe og varmet pølser.

Selve veteranbildelen fant sted rett innpå selve messe- 
området, slik at det var svært kort vei til alle serverings- 
tilbudene, og ikke minst for å besøke alle messestandene. 
Man kunne oppleve en helikoptertur, prøve seg på økse-
kasting under kyndig veiledning, og ikke minst oppleve 
motorsagshowet til Ole Sundsdal. Blandingen av veteran-
biler, rømmegraut og trivelige folk kan man leve lenge på. 
Noen av de veldig mange bilene som dukket opp ser man 
sjelden andre steder. Spesielt kan nevnes en Folkevogn 
boble 1200 1965-modell som ble kjøpt ny av oldefaren 

til Jim Kenneth Duus hos Volkswagenforhandleren O. M. 
Lunde som lå i Blødekjær i Arendal. 

Det var hele to stk Rolls Royce å se, og det er ikke  
hverdagskost. Det er også spesielt koselig å se at det er 
tatt vare på mange av de bilene som folk flest hadde råd 
og muligheter for å anskaffe, som Opel Kadett, Lada,  
Mazda, Ford Taunus, Amazon og så videre. Dette var biler 
som var vanlige å se i gatebildet da mange av oss  
var unge. 

Forhåpentligvis blir det tradisjonen tro ny marknad neste 
år, og det er absolutt å anbefale å ta med seg godbilen dit. 

Sverre

I år ble det atter en gang gjennomført Dølemomarknad på Dølemo i Åmli kommune.  
Lørdag 26. august, som var første messedag, var det veteranbilutstilling.  

Over 200 veteranbiler hadde funnet veien. 

Flotte biler med messeområdet i 
bakgrunnen.

Over: Lada var en trofast sliter for  
mange på 1970 tallet.

I midten: VW Boble 1200 1965 kjøpt ny 
hos O. M. Lunde i Arendal og eid av 
familien Duus.

Mazda 1200 og Ford Taunus er skjeldne syn i dag og et gledelig gjensyn  
på Dølemo.

Rolls Roycen på bildet som eies av Terje Abrahamsen skulle egentlig 
skrotes, men heldigvis fikk Terje kjøpt bilen. 
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Sesongavslutning på Vrådal

Værmeldingen var ikke akkurat lovende, men ankomst-
dagen fredag kjørte jeg forventningsfullt oppover i min 
1982-modell C123 retning Vrådal. Bare kjøreturen i seg 
selv i flott høstvær med skog ikledd høstfarger er en opp-
levelse i seg selv. Man blir aldri lei av å kjøre langs Nidelva 
så vel som langs Nisservann. Eneste triste på turen var 
at Åmli bakeri hadde stengt dørene på grunn av de høye 
strømprisene. 

Vel fremme så jeg at hotellet hadde rigget seg til med 
utendørs servering av både grillmat, gjærbakst og drikke. 
Det var satt opp telt slik at man kunne søke ly for det  
varslede regnet lørdag. 

Biler strømmet til. Alt fra messingbiler til moderne  
Lamborghini-er. Spesielt hyggelig var det at majoriteten 
var folk godt under pensjonistalder, og enda mer  
motiverende: Det var folk fra alle de forskjellige interesse- 
områdene innen bilmiljø som fra egne jenteklubber, fra 

rånemiljøet, Mercedesklubbene, Amcar-miljøet, Messing-
bilmiljøet og ikke minst Porscheklubben som stilte  
mannsterke opp. For ikke å glemme Team Tyggegummi. 

De hadde virkelig nyere spreke sportsbiler og bestod av 
en ungdommelig kameratgjeng fra Porsgrunn. Sammen 
kjørte de turer land og strand rundt. Tror neppe jeg hadde 
klart å holde følge med dem selv med min C123 med hele 
136 hk. 

Da klokken ble 1800 ble vi samlet i hotellets konferansesal. 
Hotelldirektøren selv ønsket velkommen til treffet og  
presenterte programmet. Konferansesalen var rigget til 
med både serveringsfasiliteter så vel som parkering av 
treffets mer sjeldne biler som for eksempel en 1919 modell 
Lancia og en Lotus-Omega. 

Det ble vist filmer på storskjerm, klipp fra kjente bilfilmer 
som Back to the future. Plutselig stanset filmklippet, en 

Det vi har vært vant til i bilmiljøet er at det er noen ildsjeler i miljøet som arrangerer noe for oss,  
og man må få tak i noen andre til å hjelpe til med å realisere arrangementet. Det er ikke akkurat 

det letteste, og mange gode ideer til arrangementer realiseres aldri. Gleden var derfor stor  
da Straand hotell i Vrådal inviterte til en bilavslutningshelg siste helgen i september.

kjøreport gikk opp og inn kom en de Lorean brukt i filmen. 
Likeledes under treffet fikk vi presentert den kjente røde 
Volvo 240`en fra filmen Rådebank. En etter en trillet  
sjeldne biler inn og bileiere eller skuespillere fra filmene 
presenterte bilene. 

Lørdag regnet det kraftig, og etter frokost var det tid for 
førerutviklingskurs på flystripen i Fyresdal. Hotelldirektøren 
kjørte først i sin elegante røde sportsbil, og etter at de 
individuelle forsikringsvilkår for den enkelte bil var sjekket, 
så var denne delen av arrangementet i gang. 

Hotellet hadde merket parkeringsplassene godt slik at 
klubber som hadde bedt om å få stå samlet fikk ordnet 
dette. Om natten sto bilene svært trygt da vakter var til 
stede hele tiden. 

En jury skulle kåre blant annet juryens favoritt og beste 
antrekk. Det var også en pris til eldste bil. Juryen bestod 

av Benny fra programserien Broom, Tore Bendiksen fra 
bladet Bil Autofil, Olav Haugen Hasdal fra Hasdal Racing 
og undertegnede. 

Eldste bil var lett, fordi det var Lanciaen fra 1919 og eieren 
var kledd tidsriktig fra topp til tå, så han stakk av med  
premien for beste antrekk også. Juryens favoritt ble  
Lotus-Omegaen. En fantastisk bil som var datidens  
raskeste, seriebygde bil for ordinære veier. 
Søndag var det igjen flott vær og folk koste seg rundt 
bilene og man fikk nye bekjentskaper. 

Jeg håper hotellet gjentar denne suksessen til neste år.  
Da håper jeg også at flere fra de lokale Agderklubbene  
tar turen opp og koster på seg deltakelse på dette  
arrangementet. Ryktene sier at neste års arrangement 
finner sted helgen 22. - 24. september …
 
Sverre

Biler fra hotellets egen samling. Biler fra hotellets egen samling.

Egil Eiken fra Stavanger med sin sjeldne Opel Diplomat, 5.4 liter 
V8, samme motor som står i Corvette. Egil er ved siden av å 
være aktiv i Opelklubben også leder for Mercedes Benz Klubben 
Norge sin Stavangeravdeling. Egil Salvesens røde 190SL var også hjertelig tilstede i Vrådal. 

Bilpleiekongen stilte med egen butikk under arrangementet.

Eieren av Rådebankvolvoen hjertelig tilstede  
her på panseret på en ekte rånebil.

Her er et medlem i bilklubben Norwegian Car Girls Carclub  
Råånerbabes igang med å tørke av bilen.

Lancia Kappa fra 1919. Ombygd til lastebil i 1959 og brukt som 
torgbil i Drammen. De avkappede delene lå mange år i vann 
under Drammensbrua før de ble reddet. Restaureringen tok 
nesten 30 år.

Sjelden Volvo.

Volvo 240 som ble brukt i serien Rådebank.
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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!

Trond Temte Haug, Arendal

Øystein Goksem, Mandal

Viggo Næss, Kristiansand

Håvard Skaaland, Arendal

Andreas Marthin Omdal, Vanse

Trond Kvidbergskår, Holum

Svein Dahl, Kristiansand

Sigmund Bakken, Vatnestrøm

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

Hei alle nye og gamle medlemmer!

Det går mot høst og bilene er vel på vei til vinterlagring. 
En flott kjøresesong er over, og bare minnene er igjen. 
Det har vært mange arrangementer, og dessverre er  
det altfor få helger i kjøresesongen så det har vel vært 
valgets kvaler over hvilke arrangementer man skulle 
velge. Flere av de lokale klubbene prøver å koordinere 
arrangementene sine slik at man ikke legger viktige  
arrangementer på samme dag. Men noen kollisjoner vil 
det alltids være med arrangementer utenom vårt fylke.
 
For Mercedesklubbens medlemmer og for andre  
interesserte er det viktig å følge med på nettsiden  
Mercedesklubben.no. Avdelingen vår har også en egen 
facebookside, og for de som liker å bruke tid bak en  
PC så er det bare å følge siden vår. Den heter Mercedes 
Benz Klubben Norge avdeling Agder. For nye  

medlemmer er det viktig å laste ned appen Gnist for der 
kan det også komme informasjon.
 
Styret har allerede fastsatt datoer for flere arrangementer 
i 2023, og disse finnes altså på Mercedesklubben.no  
under fanen Arrangementer og deretter under fanen  
Agder. Det er bare å notere seg datoene i kalenderen.
 
Skulle du ha ide til noe mer vi kan finne på sammen  
utover programmet som er lagt så langt så ta gjerne  
kontakt med en av oss i styret.

Mit freundlichen Grüßen, Sverre Monsen

(Bildene er fra Mercedesmuseet i Stuttgart)
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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. 

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.
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