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Kjære venner!
Endelig løsner det så smått – og 
vi har allerede begynt å ha små 
arrangementer i AMK. Det kan 
du lese mer om i denne utgaven 
av Fjærbladet. Og nå gleder  
vi oss til at det kan bli mulig  
med enda flere – og større – 
arrangementer utover sommeren. 
Men det forutsetter jo at vi alle  

er forsiktige og følger smittevernreglene.

Aller mest gleder vi oss selvsagt til Rallye Tronåsen  
som ble fulltegnet på rekordtid og skal gå av stabelen  
7. august. Vi håper og tror at dette skal kunne gjennom- 
føres, men har selvsagt alternative planer dersom  
coronasituasjonen forverrer seg utover sommeren.

Ellers kan vi fortelle at Fjærbladet endelig har fått på plass 
en ny korrespondent i øst! Han er frempå allerede i dette 

Styret Fjærbladet

Besiktigelsespersoner for  
LMK-forsikringen

REDAKTØREN HAR ORDET

bladet (og har også skrevet en god del i bladet tidligere). 
Navnet er Sverre Monsen, han bor på Nedenes og er –  
i tillegg til sitt engasjement i AMK – leder for Mercedes-
klubben i Agder og har selv to flotte Mercedesveteraner.

Vi ønsker Sverre velkommen inn på Fjærbladets side 2  
(og resten av bladet)!

Og så er det sommer! Nå er tiden inne for å bruke  
veteranene – alene eller sammen med andre.  
Og så minner vi igjen om at vi tilbyr markedets beste  
veteranforsikring gjennom LMK Forsikring hos IF.  
Be om et tilbud – det koster ikke noe å spørre!

Fortsatt god sommer!

Beste hilsen
Bernt Erik
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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. 
 
Juli
17. Setesdalstreffet
18. Åseral

August
7. Rallye Tronåsen
14. Birkelandsmarkedet

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

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

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

Desember
7. Julemøte sentrum

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

Den tradisjonelle Åseralsturen med bygdeutstilling, 
kremmermarked, gudstjeneste og komper finner i år 
sted søndag 18. juli. Gudstjenesten starter kl. 11.00 og 
de øvrige aktivitetene kommer i gang etter kirketid.

Vi ønsker alle AMKere hjertelig velkommen til Åseral 
Kyrkje hvor Anders Mathias Larsen (prest) og Reidar 
Skaaland (organist) som alltid stiller opp, sammen med 
andre gode krefter. Kirkekaffe på kirkebakken blir det 
nok også …

Vel møtt søndag  
18. juli kl. 11.00!

Åseralstur

I skrivende stund har vi ikke helt klarhet i hvilke  
arrangementer det blir mulig å gjennomføre i sommer. 
Nedenfor følger en liten oversikt over det vi håper  
på – og så kommer det SMS med nærmere informasjon 
når det nærmer seg.

Setesdalstreffet lørdag 17. juli har vi ennå ikke fått 
noen informasjon om, men vi håper at dette kan  
gjennomføres.

Rallye Tronåsen lørdag 7. august er under intens 
planlegging og bør kunne gjennomføres om ikke en 
uforutsett forverring av corona dukker opp.

Birkelandsmarkedet lørdag 14. august er også  
usikkert foreløpig, men delemarkedskomiteen jobber 
med saken.

Dyrskuet i Lyngdal fra fredag 3. til søndag  
5. september har vi foreløpig ingen informasjon om.

Veterantreff på Brokelandsheia lørdag 4. september 
vet vi heller ikke noe som helst om ennå.

Arrangementer i sommer

Vedlagt Fjærbladet finner dere denne gangen 
LMK sin nyproduserte sikkerhetsbrosjyre.  
Her er mye viktig stoff, veldig flott om dere  
alle leser gjennom den!
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Utdeling av  
restaureringsplaketter

Dessverre var det to stykker som ikke ble med på  
utdelingen, den ene på grunn av en kommunikasjonssvikt 
og den andre på grunn av sykdom, men de går ikke glipp 
av plaketten av den grunn, heldigvis.De dyktige  
«restauratørene» som fikk sine plaketter var:

Kjetil N. Grønning, Søgne, Opel Rekord C Coupé som 
han har jobbet med i mange år og som nå fremstår som 
nærmest ny.

Olav Nilsen, Lyngdal, Moskwitch, også en flerårig innsats 
og en flott bil.

Anne og Aziz Dassouli, Kristiansand, med en nydelig  
Citroën 2 CV som for øvrig ble presentert i Fjærbladet  
i fjor høst.

Martin, Anne Grete og Einar Løvdal, Mosby, med en  
gedigen Fordson traktor som Martin hadde kjørt fra Mosby 
til Oddernes for å få plaketten.

Håkon M. Omland, Kristiansand, med årets prosjekt, 
Mercedes-Benz 220 S, som hadde stått lagret utendørs 
avskiltet siden 1991, frem til Håkon tok hånd om den for  
et par år siden.

Arne Øydna, Kristiansand, Opel Manta Berlinetta  
Automatic, også dette et flerårig prosjekt med flott resultat.

Fjærbladet gratulerer på det beste til plakettvinnerne 
og viser ellers til bildene både av de ovennevnte og 
tilskuere.

Både i fjor og i år måtte vårmønstringen avlyses på grunn av coronaen.  
Dermed var det flere som ikke fikk sine restaureringsplaketter i fjor, og i tillegg et par i år. 

Styret fant ut at det var ønskelig å gjøre noe med dette, og laget derfor et lite 
arrangement innenfor rammen av gjeldende regler lørdag 8. mai.  

Der var det invitert åtte nyrestaurerte kjøretøyer, i tillegg til at noen lokale AMKere  
dukket opp med kjøretøyene sine for å kaste glans over arrangementet.

Arne Øydna med sin Opel Manta Berlinetta Automatic. Anne og Aziz Dassouli. Håkon Omland. Familien Løvdal.

Kjetil Grønning. Olav Nilsen.
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Kristi Himmelfartsturen
Årets Kristi Himmelfartstur ble ikke slik som disse turene 
pleier å være, men i Kristiansand ble det laget til en liten 
tur likevel. 27 biler møtte frem på Brennåsen Senter på 
formiddagen, og med Oddvar Iveland og hans Chevrolet i 
spissen ble det en tur opp og ned fra dalføre til dalføre  
i indre Agder.

Først kjørte vi fra Brennåsen til Finsland, deretter til Koland, 
Bjelland, Byremo og over Naglestadheia til Tingvatn.  

Der var det kaffe- og matpause, og hjemturen gikk via 
Kvås og Konsmo tilbake til Brennåsen. Det var et nydelig 
vær og vi tror alle som var med koste seg. Det var i alle  
fall gildt å komme ut med «finbilene» igjen!

Bildene viser at vi hadde det greit!
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Kristi Himmelfartstur til Z-museum i Treungen
Froland Motorveteranklubb arrangerer hver Kristi Himmel-
fartsdag et stort treff i Froland. Siden det i år måtte avlyses 
av smittevernhensyn, fant turkomiteen i klubben ut at  
de skulle invitere Mercedesklubben og Grimstad Motor- 
veteraner på kjøretur til Z-museum i Treungen. Frolands-
klubben har en veldig initiativrik turkomite hvor blant andre 
Ivar Hurv og Erik Holand stadig drar i gang flotte turer.

Vi hadde oppmøte om morgenen ved klubbhuset deres 
ved Frolands Verk. Oppmøtet fra alle tre klubbene var 
upåklagelig, og i flott vær kjørte vi i følge oppover i natur-
skjønne omgivelser over Dølemo og Åmli opp til Treungen. 
Der ble vi tatt imot av museumssjefen, og i puljer på ti og  
ti iført maske fikk vi se alt museet har å tilby.  

Selv om det er flere flotte biler å se på inne på museet var 
målet for mange for turen å se på Egil Salvesens utstilte 
Mercedes-Benz 220A. Denne bilen ble brukt i bryllupet til 
den kjente oljemillionærsønnen Rockefeller da han giftet 
seg med en jente fra Søgne i 1959 i Søgne nye kirke, med 
bryllupsfest på Klubben i Kristiansand. Bryllupet var en av 
de store mediebegivenhetene i hele verden dette året. 
Bilen ble avbildet i aviser og ukeblader over hele verden. 
Det vil komme en egen artikkel om denne bilen i en senere 
utgave av bladet. 

Museet har ellers mange andre flotte biler, motorsykler, 
mopeder og andre fremkomstmidler å se på. Ellers finner 
man en komplett godte/tobakksforretning med varer og 
innredning som kan få noen enhver til å føle seg hensatt 
til riktig gamle dager. Kan nevne ellers når man skriver om 
godteforretning, at det også er et eget tannlegekontor slik 
det var for over 80 år siden. Ellers er det en veldig flott  
utstilling fra krigens dager, en komplett hatteforretning 
med varene som var i forretningen den gang den ble 
nedlagt for et par mannsaldre siden. Det er umulig å få 
nevnt alt her, men kan jo til slutt nevne de gode vaflene på 
kafeen. Utenfor museet satte folk opp bord og stoler og 
spiste og koste seg mens man innenfor smittevernreglene 
beundret hverandres kjøretøy. 

Frolandsklubbens leder Magnar Hovatn hadde med seg 
primus, pølsegryte og masse pølser og serverte pølser til 
alle som ville ha. 

Vil til slutt si at det å hive seg med på slike turer er en god 
måte å bli kjent med nye mennesker med samme interesse 
som seg selv. 

Sverre

17. mai i Sirdal
Takk til Bjarne Sinnes som har sendt Fjærbladet noen bilder fra vellykket 17. mai-feiring  
på Sinnes i Øvre Sirdal. Det er flott å ha medlemmer som sender oss bilder fra det som  

rører seg i lokalmiljøet!
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17. mai i Lyngdal

17. mai i Vanse

Det er fortsatt korona-tider, men i Lyngdal blir det veteran-
bil-kortesje like fullt, som i fjor. Masse folk og kjøretøy er 
samla ved ungdomsskulen, omlag femti fine doningar av 
ymse slag, også eit par motorsyklar.

Det er hyggeleg å sjå igjen «gjengen», nå er det lenge  
sidan sist! I dag er alle festpynta, også mange av  
kjøretøya. Best det er, er det eit musikkorps som spelar 
opp med ein marsj og to, så her er stemninga på topp!  
Kl. 11.00 kan kolonna starta, ført an av ordførar  
Jan Kristensen i fin, lånt veteranbil.

Først ein sving gjennom sentrum, som er flott pynta  
med masse flagg, så går ferda rundt om til dei mange 
byggefelta i Lyngdal.  Folk står langs ruta, i bunader  
og med flagg, smiler og vinkar. Plutselig er dei ein  
musikant som gjev oss ein trompet-solo på eit gatehjørne, 

og vesle poden står kry med nyspretta bjørkelauv og flagg 
på trø-traktoren sin. Endatil hunden har fått 17. mai-sløyfe 
rundt halsen! 

Alle folk er blide, mange fotograferer og filmar. Det skvett 
to tre dropar regn, men det er det ingen som bryr seg om. 
Det blir ein festleg tur.

Fint å få vera med og spre glede på denne dagen, og få 
glede tilbake.

Naturen har pynta seg med lauv og blomar, så det er eit 
syn å sjå berre det, og ramma er rett for nasjonaldagen.
Hurra for 17. mai!

Turid
Det pleier å vera veteranbil-kortesje rundt Lista, med  
AmCar-klubben i spissen, kl. 18.00 frå Vanse kyrkje.  

Om det var planlagt slik eller ikkje, veit ein ikkje, men i år 
stilte alle slag kjøretøy opp: veteranbilar, vanlege bilar, 
traktorar, firhjulingar og tohjulingar. Det gjorde jo at rekka 
blei veldig lang, og kjørte seint, i alle fall når ein kom bak 
ein traktor. Noke meir fart gjennom Lista-landskapet er  

ønskelig når ein skal ut til fyret, med vidare. Det øydela 
noko for deltakarane, men, det gjekk jo greit. Og publikum 
langs løypa var godt fornøgd.

Kanskje det blei slik pga. korona-situasjonen, at folk er 
sjuke etter å få delta på noko?

Turid
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17. mai i Kristiansand
Som i fjor ble det også i år veteranbilkortesje (med litt 
annet innimellom) i Kristiansand på 17. mai. 

Arrangørene hadde lært litt fra fjorårets kortesje, som ble 
svært forsinket i forhold til oppsatt timeplan og faktisk  
kjørte kortesje i over syv timer fra begynnelse til slutt.  
Denne gangen ble kortesjen delt i to, en kortesje for 
Søgne, Songdalen og Vågsbygd med start på Brennåsen 
Senter og mål ved Vågsbygd Senter, og en kortesje for de 
østlige deler av byen (inkludert Grim/Tinnheia) med start 
på Torvet og mål ved Oddernes kirke.

Og la det være sagt med en gang: Denne gangen holdt 
timeplanen!

Det er moro å kjøre i slik kortesje, det er så mange glade 
mennesker å se langs løypa. Fjærbladets redaktør kjørte 
den østlige kortesjen og det ble en fin tur, fra Torvet via 
Grim og Hellemyr, til Lund, Søm, Hånes, Tveit, Ålefjær  
og Gimlekollen til Oddernes kirke.

Selv om det var en flott tur, er det å håpe at dette blir  
siste gang på denne måten. Det er ikke det samme med 
veteranbilkortesje som med barnetog og alt det andre  
som hører 17. mai til …

Siden redaktøren kjørte måtte han mobilisere hjelpsomme 
fotografer på Lund og i Vågsbygd – tusen takk til 
Svein-Harald Mosvold Knutsen og Christian Berge Haugen 
for bildene!



14 15

Biler på Birkeland
Her er et par bilder fra «Birkeland veterankjøretøy» sin 
første tur i år. Mye folk og biler, og ekstra stas med et godt 
antall med Forder. 

Espen Hauge som arrangerer og har laget Facebook- 
gruppe for gjengen på Birkeland, hadde lagt opp til en fin 
kjøretur fra Birkeland, gjennom Lillesand sentrum, ned til 

Snadderen i Kristiansand for å spise is, for så å kjøre opp 
til Vennesla og over Honnemyr til Birkeland igjen. 

Mange fornøyde blikk og folk langs vegen. Skryt til Espen 
for bra initiativ. Omtrent 30 biler møtte opp.

Jørgen Nygaard
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Lørdag 8. mai 2021 inviterte Risør & Arendal Amcar til «Møtes på midten» på den store plassen  
ved Shell på Grenstøl i Tvedestrand. Alle hobbykjøretøyer var velkomne. Biler av alle kategorier 
strømmet inn på området, og det var plass til alle. Bensinstasjonens personale arbeidet for fullt 

med å selge pølser, brus og is, mens man kikket med stor interesse på hverandres biler. 

En bil som virkelig utmerket seg var en 1959-modell Volga 
eid av et AMK-medlem. Volgaen så ut som den nettopp 
hadde blitt levert ut fra fabrikken. 

GAZ M21 Volga (Gorky bilfabrikk på norsk) ble produsert 
fra 1956 til 1970. Den hadde spesiell høy bakkeklaring 
pga dårlige veier i Russland da som nå. Bilen har en 2.5 
liters firesylindret motor og kunne leveres med en tre trinns 
enten manuell eller automatisk girkasse. 

Det er artig å se at også japanske bilmerker som Honda 
og Toyota var representert. Sikkert andre også i vrimme-
len av flotte kjøretøy. Amerikanske biler er alltid et skue 
for øyet. Mange hadde tatt med seg stoler og bord og 
koste seg med en kaffekopp i sola mens bilpraten gikk 
lett. Det var en stor glede å se at så mange bilinteresserte 
ungdommer hadde tatt veien med sine kjøretøy. Å nevne 
opp alle bilene eller bilmerkene som var møtt opp vil ta all 
spalteplassen i bladet, slik at Fjærbladet nøyer seg med å 
vise dere noen bilder fra treffet. 

Treff i Tvedestrand
Månedlig biltreff i Åmli
Værmeldingene meldte 0-0,4 mm nedbør. I lett regn 
gikk turen oppover på koselige innlandsveier mot  
Froland hvor man derfra skulle kjøre samlet oppover 
mot målet: Det månedlige treffet i Åmli sentrum. Det 
er greit å ha et konkret mål med kjøreturen, og det er 
trivelig å kjøre flere i følge. For mange er det ikke bare 
sosialt, men også en trygghet om noe skulle skje.
 
Siden stjerna på grillen på min bil betyr elementene 
vann, luft og jord samt at en vasker bilene i vann av og 
til var denne turen i regnvær en slags testtur for å sjekke 
at vindusviskerne fungerte og at bilen er tett. Kan nevne 
at man får kjøpt et stoff på bilrekvisitabutikker som man 
kan smøre på rutene og som gjør at vannet perler seg 
og blåser vekk. Dette brukes også på motorsykkel- 
hjelmvisir. Greit å sjekke slikt før man virkelig havner i 
ufrivillig regnvær.
 
Fra verket gikk turen over Dølemo og opp til parke-
ringsplassen som i gamle gode dager var området hvor 
NSB sin godsterminal var. Det gikk jo jernbanelinje fra 
Nelaug til Treungen før. Følger man godt med på veien 
ser man rester av jernbanegjerder, tidligere jernbane- 
stasjoner og traseer. På stedet hvor treffet holdes er  
det både benker og bord, men i regnværet denne  
onsdagen i mai fristet det mest å gå rundt å prate og 
se på de andres biler. Den som er pådriver for treffet er 
John Lien. Han har arrangert dette treffet i mange år. 
Hver første onsdag hver måned fra mai til og med  
september. På disse onsdagene holder kafeen og  
butikker åpne for de som tar turen, sånn at man kan få 
seg kaffe og en matbit under treffet. Det er god plass 
på området og man kan også ta med seg stol og termos 
for de som ønsker det. Det er ikke mange treff som 
avholdes i så naturskjønne omgivelser som dette. Ikke 
minst er kjøreturen dit en naturopplevelse i seg selv.
 
Lien er også pådriver for det koselige veteranbiltreffet 
under Dølemomarkedet. Det er et treff som også virkelig 
kan anbefales for de som ikke har vært der før. Vi får 
bare krysse fingrene for at Covid 19-situasjonen blir slik 
at det blir Dølemomarked med biltreff i år.
 

Det er spesielt hyggelig å se VW boble, Volvo Amazon, 
Ford Sierra, BMW 3- og 5 serie og slike biler som var 
dagligdagse bruksbiler inntil de gradvis sakte men sikkert 
forsvant og nå heldigvis dukker opp igjen på biltreffene. 
Flott at disse bilene tas vare på. 

Det er utrolig flott at noen tar initiativ til slike treff og at de 
også inviterer med folk utover eget merke eller egen klubb. 

Sverre

John Lien er en custommann og er viden kjent for å ha 
både restaurert og bygd flotte biler. Han holder også 
på med en nå. Kanskje kommer det en egen artikkel 
om denne bilen? Det er bare å følge med i Fjærbladet. 
Utover flotte og prisbelønte amerikanske biler har han 
hele tre Mercedes- Benz som bruksbiler.
 
Det er veldig hyggelig å komme til Åmli og treffe andre 
bilinteresserte. Denne onsdagen var det blant mange 
andre biler mange flotte Volvo å se. For de som vil kjøre 
i følge med andre er Frolands Verk en fin plass å møtes 
på kl. 17.30 hver første onsdag i måneden. Og husk 
på: Bilene tåler regn! Og ikke minst: De tåler også å bli 
brukt!
 
Sverre
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Styremøte 27. april 2021   
Agder Motorhistoriske Klubb

Ikke til stede:  
Torstein Knutsen, Tor Sigurd Skåre, Rune Ludvigsen

Andre deltakere: 
Ånund Lunde

Agenda: 
1. Forrige referat
2. Ulike arrangementer
3. Eventuelt

1. Forrige referat
Ingen kommentar. 

2. Ulike arrangementer 
Vårmønstringen må dessverre utgå i år også. Det er  
avklart med kommunen. De 5 som har gjort seg fortjent til 
restaureringspris, inviteres til et møte på plassen utenfor 
Oddernes menighetshus for en overrekkelse av prisen. 
Det blir kl. 12.00 den 8. mai.

Arrangementet på Kr. Himmelfartsdag er også avlyst. 
Styret vurderer å sende ut en invitasjon til å kjøre en tur 
sammen den dagen i stedet.

Kommunen ønsker to biler fra AMK til å kjøre i hver sin 
kortesje 17. mai. Det blir maks 50 biler i hver kortesje. 
Forberedelsene til Rally Tronåsen er ajour med tidsplanen. 
Løypa er kjørt opp og alt avtalt så langt. Vi håper at det  
blir mulig å arrangere dette løpet. Reserveløsningen er å 
kjøre det neste år, men vi går for å få det til i år så langt  
det overhode er umulig.

Foreløpig vet vi ikke hvordan det blir med Birkelands- 
markedet.

Styret vil ikke arrangere noen reisebaserte turer dette året. 

3. Eventuelt
Det er kommet innspill på å arrangere en form for bilrebus, 
et rebusløp for biler. Styret synes det er en god idé, men 
det blir litt brått på å arrangere i år. I stedet for å gjøre noe 
forhastet og halvhjertet, ønsker vi å vurdere dette for neste 
sesong.

Etter dette styremøtet er vi klar for å stryke 46 medlemmer 
som ikke har betalt kontingenten for året. 

Neste styremøte 
Tirsdag 8. juni kl. 18.00 på hytta til Håkon.

Rally Classic 2020 Lindesnes - Kirkenes ble en fantastisk og uforglemmelig opplevelse.
Med veteranbiler og Tempo veteran motorsykler forserte vi Norges mest spektakulære  

flelloverganger i glitrende solskinn med snøhvite fjelltopper og blågrønne bekker og fossefall.

Rally Classic også i år!

På vår ferd nord/østover «stakk vi innom» Nordkapp bare 
for å kunne dokumentere at her var vi. På veien videre 
over Finnmarksvidda ble vi ønsket velkommen av flokker 
med nysgjerrige reinsdyr. Rallyet hadde målgang innerst i 
Pasvik ikke langt fra tre-riks-grensa (Norge - Finland - 
Rusland). Lenger øst var det ikke mulig å komme uten 
visum!
 
Rally Classic 2021 Lindesnes - Lofoten skal bli en like stor 
opplevelse! Vi starter fra Lindesnes fyr søndag 8. august 
med første stopp på Motorcenter Norway A/S på Kroheia 
i Hauge i Dalene. For de som ikke har fått det med seg - 
dette er Norges største og mest komplette mororsport- 
anlegg og inneholder «alt» som kan forbindes med  
motorsport. Anlegget er p.t. under bygging/klargjøring 
men skal åpne nå i juni.
 
Rally Classic er spesielt invitert til å kjøre parade-runde på 
hovedbanen! før vi kjører videre til Hjelmeland for et bedre 
måltid og overnatting. Traséen går videre til Voss -  
Ålesund (Skodje) - Ørland (Brekstad) - Brønnøysund - 
Glomfjord - Lødingen - og målgang Å i Lofoten søndag 
den 15. august.
 

Eneste kriterium for deltakelse er i år, som i fjor, at kjøre- 
tøyet er veteran (min. 30 år) og at medlemskontingent i 
Rally Classic Klubb (RCK) kr 250,- er innbetalt til kt.nr. 
3000.43.95448.

Av hensyn til overnattings-stedene er det satt en  
begrensning på antall deltakere. Det er fortsatt ledige  
plasser men fristen for påmelding er satt til 20. juni.  
Startkontingenten er i år kr 5.000,- pr. deltaker og dekker 
samtlige overnattinger, et felles måltid, klistermerker til 
bilene/gule vester til MC, T-skjorter, caps + + ?
 
Søndag 20. juni inviterer vi alle interesserte og nysgjerrige 
til informasjonsmøte i kinosalen på Lindesnes fyr. Video  
fra fjorårets Rally Classic, presentasjon av sponsorer,  
presentasjon av Motorcenter Norway, utdeling av  
klistermerker og effekter, mulighet for påmelding …
 
Dette bør du ikke gå glipp av!
 
For ytterligere opplysninger, Bjarne Skogsfjord,  
tlf. 971 99 202 eller mail: bjar-sko@online.no
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Gjenbruk av veteran
Et mangeårig AMK-medlem har løst spørsmålet om hvordan man kan gjenbruke en veteran-tilhenger:  
Han har forfremmet den til vedskjul! Dette synes Fjærbladet var veldig oppfinnsomt, og skulle det være flere  
smarte innretninger der ute tar vi med takk imot bilder!

Ny «Sørlandske hovedvei» -  
bok på gang!

Som de fleste lesere av Fjærbladet vel har fått med seg, 
har mossingen Tore H. Wiik skrevet flere bøker om riks- 
veier som ble til Europaveier. Den siste, og den som har 
vært mest aktuell for oss i sør, kom ut i fjor og ble  
presentert på et større AMK-møte i september 2020.  
Den handler om Sørlandske Hovedvei fra Oslo til  
Kristiansand og har masse interessant lokalt stoff.

Denne boka ble fort utsolgt, så ved juletider ble 2. opplag 
trykket, og også det er utsolgt fra forlaget nå. Det blir nok 
et 3. opplag, vil vi tro. I alle fall her på Sørlandet var det 
stort salg, blant annet gjennom AMK som tilbød boka  
via Fjærbladet.

Tore H. Wiik sa på møtet i september at han i grunnen 
hadde tenkt å avslutte bokserien med denne boka, men 
etter den entusiasmen han hadde møtt her i sør ville han 
nå fortsette, med en bok om Sørlandske (Vestlandske) 
Hovedvei fra Kristiansand til Stavanger, og ta for seg  
både traséen over Tronåsen og traséen via Jøssingfjord.

Nå er arbeidet godt i gang, og det har allerede blitt  
fotografert en hel del. Men mer skal det bli, både i vestre 
Agder og i Rogaland. I slutten av mai var Wiik på besøk 
her, og hadde da med seg Svein Arild Strædet og hans 
flotte Buick 1938 på befaringer og fotografering i Mandals-
regionen, og dagen etter et par dager med Inge Bråtlund 
som for variasjonens skyld stilte med forskjellige biler de  
to dagene, Opel Olympia og Kapitän! De tok for seg  
Lyngdalsregionen og et godt stykke vestover, forbi  
Flekkefjord.

Det blir nok flere besøk her nede av Tore H. Wiik og kona, 
og så skal vinteren brukes til å sette dette sammen til  
en bok som er planlagt å være ferdig trykket på etter-
sommeren neste år. Det skal bli spennende!

Fjærbladet kommer til å følge med i utviklingen – og  
selvsagt vil AMK arrangere møte om dette når boka  
foreligger. Sannsynligvis vil dette møtet bli arrangert i 
Lyngdal.

Fjærbladet ønsker lykke til videre i arbeidet og takker  
for fine bilder!

Knuden – også kalt Sløyfen – sett i fugleperspektiv. Kart over løypa som ble tilbakelagt.

Nye brukere av gammel vei, Rekeland. Fra Rekeland.

På gjengrodde stier.

Den gamle Trybakken.

«Mannskapet» på turen.

Den gamle Trybakken.

Åna-Sira.

Gluggevann på Kvinesheia.

Klar til avgang!
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Gumpens Auto Vest as
www.gav.no - tlf. 24 03 48 00

SALMAKERVERKSTED
KARL V. SØRENSEN

Bil, båt, møbler, div.

Ålefjærv. 371, Kr.sand. Tlf. 38 19 80 20

LANTZ AUTO A/S
4735 EVJE

AUTORISERT BIL- OG LAKKERINGSVERKSTED

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

Det beste utvalget
av slitedeler til din bil!

Velkommen

Mjåvannsveien 5, 4628 Kristiansand

Tlf.   38 18 59 00

Vi ønsker de nye medlemmene  
i AMK hjertelig velkommen!

Finn Blankenberg, Frolands Verk
Inge André Flaat, Lindesnes

Maksim Slovjantsev, Kristiansand
Leif Terjesen, Færvik

Oddvar Nilsen, Lindesnes
Sondre Rosenberg, Vatnestrøm

Anker Haugmoen, Froland
Svein G. Nielsen, Nodeland

Therese S. Bjerland, Kristiansand
Frode Virak, Flekkefjord

Magne Lindekleiv, 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
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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. 

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

Arbeid utføres
Sandblåsing utføres raskt og  

rimelig til veteranpriser.

Roy Gundersen, tlf. 918 66 805 
(Vågsbygd/Kristiansand)

Selges
Volvo Amazon, 1964 modell,  

4 dører, til salgs. 
Eilef Liland, mob. 995 67 498

Veteranparkering
Vi har utvidet anlegget og har nå 
seks ledige parkeringsplasser til 
veteranbiler i oppvarmet lokale i 

Louises vei 10 i Kristiansand.

Kontakt: Bjarne Andresen,  
tlf. 905 37 676.

AMK, Mercedesklubben, Grimstad motorveteraner samt  
Frolandsklubben har siden i fjor hatt en avtale om sikkerhets-
kontroll av kjøretøy hos Asbjørns bilverksted AS i Lillesand. 
Prisen er kun kr 500,- som også inkluderer bytte av bremse- 
væske. Dette bilverkstedet er et av de få igjen i vårt distrikt 
som påtar seg reparasjoner av veterankjøretøy. Jeg hører 
fortsatt argumenter som at det ikke er nødvendig, men det er 
det faktisk. For de kjøretøyene som er verneverdige og ikke 
lenger trenger EU-kontroll er det tvingende nødvendig. 
Erfaringene så langt fra bilmekaniker Oddbjørn Thingsbæk 
som har gjennomført kontrollene i Lillesand er at det spesielt 
er feil knyttet til bremser som går igjen på kjøretøyene som 
kontrolleres. Det er også avdekket feil i forstillinger som kunne 
ha medført alvorlige situasjoner hvis det ikke hadde blitt  
oppdaget og reparert.

Bremseslanger må faktisk byttes og det er ofte vanskelig å 
oppdage dårlige bremseslanger. Bremsevæske har vært  
som alt fra vann til gjørme, og slik gammel og ubrukelig  
bremsevæske kan ødelegge pakninger og andre viktige 
bremsedeler. Vann fører jo også til rust i bremserørene.  
Utover dette må man ha det klart for seg at bremsene ikke vil 
ha effekt i visse kritiske situasjoner. 

Ser man seg ikke i stand til å betale kr 500,- for en sikkerhets-
kontroll så må man i hvertfall få noen andre kyndige personer 
til å gi en såkalt «second opinion». Vi opplever at færre og 
færre verksteder tar på seg reparasjonsoppdrag på veteraner. 
Det har ikke bare med kompetanse å gjøre, men like mye  
forventningene folk har til selve reparasjonen. Å skru på et 
godt voksent kjøretøy kan jo i mange tilfeller bli som å  
restaurere et hus. Man vet ikke hva som skjuler seg under. 
Å skaffe deler som uventet er defekte tar tid, og det å lagre et 
kjøretøy for verkstedene er utfordrende ved at alle kjøretøyene 
som venter på deler ikke kan stå inne. Spesielt ikke om de 
ikke er kjørbare. En enkel reparasjon kan bli betydelig dyrere 
om noe underliggende er galt. Derfor er enda et argument at 
en uhildet person sjekker kjøretøyet at en sikkerhetskontroll 
er en god innfallsvinkel for å få oversikt over det som kommer 
og som etter hvert må byttes, slik at disse delene kan kjøpes 
eller bestilles av eieren i god tid før de faktisk akutt må byttes.

Sverre

Selv om smittetallene i nå kryper nedover er det  
viktig for oss i bilmiljøet og følge helsemyndig- 
hetenes anbefalinger. Det store biltreffet som  
mange har ventet på er avlyst. Likeledes er vår 
egen klubbs vårslipp hos vår merkeforhandler i 
Lyngdal utsatt fra 15. mai til 4. september - samme 
dag som Dyrskuet i Lyngdal, slik at turen til Lyngdal 
vil for mange av oss bli kombinert med en tur dit. 

Vi planlegger et kabriolettreff på Eikerapen Gje-
stegård i Åseral 20.-22. august 2021. Invitasjon er 
sendt ut når Fjærbladet leses. Her spiller det ingen 
rolle om bilen kommer rett fra fabrikk eller er godt 
voksen, bare den er en kabriolet. Blir dette suksess 
og det blir nok deltakere fra avdelingen vår, kan 
dette fort bli en årlig begivenhet. Det hadde også 
vært artig å få til et treff for Mercedes-Benz nytte-
kjøretøyer, Geländewagen, sykebiler, taxier, brann-
biler, buss og lastebiler osv. Hvis noen som føler 
et kall for å hjelpe til med å få et slikt arrangement 
opp og stå, er det bare å ta kontakt med meg. 

Ellers skal vi ha rammebiltreff på Strand hotell på 
Fevik i Grimstad helgen 27.- 29. august 2021.  
Invitasjon kommer – og vi håper at dere som har en 
bil i denne kategorien hiver dere med. 

Ellers gleder vi oss til de øvrige arrangementene 
våre som dere finner på nettet på siden  
Mercedesklubben.no
Kan nevne grillkveld på Kvarstein, grilling hos  
familien Boye m.fl. Vi sender ut informasjon  
og påminnelser på Gnist og SMS. Noen av  
arrangementene våre vil være sammen med  
AMK og/eller Frolandsklubben. 

Håper alle har fått start på bilene sine og at flest 
mulig har hatt sikkerhetskontroll på den. 

God tur! Beste hilsen Sverre Monsen

Status

Sikkerhetskontroll i Lillesand

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

BENT SALMAKER
Røsstadveien 39, Søgne
Tel. 974 17 002
drift@bentsalmaker.no



De
sig

n 
og

 p
ro

du
ks

jo
n:

 B
jo

rv
an

d 
& 

co
 as

• 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


