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Kjære AMK-venner!

2020 har vært et bedrøvelig år. 
Ikke bare for oss veteranglade 
mennesker, men for alle. 

For AMK har det blitt et år med 
lite, nærmest ingen, aktivitet.  
Vi har fulgt opp alle anbefalinger 
fra helsemyndighetene og har 

dermed god samvittighet. Men overfor medlemmene er 
nok samvittigheten ikke fullt så god, dessverre, selv om vi 
ikke har fått en eneste tilbakemelding som ytrer misnøye 
over den kursen styret har lagt opp til for klubben i denne 
situasjonen. Det er vi glade for.

Nå er det da bare å håpe at verden får kontroll på  
corona, at det i løpet av vinteren og våren kommer  
vaksiner, og at vi kan gjennomføre det programmet styret 
har lagt opp for neste år – se terminlista på side 3.  

Styret Fjærbladet

Besiktigelsespersoner for  
LMK-forsikringen

REDAKTØREN HAR ORDET

Og da ber vi om forståelse for det, dersom det likevel  
ikke blir mulig å gjennomføre alt.

Fjærbladet kommer som vanlig, selv om det har vært litt 
problemer med å fylle alle bladene med relevant stoff i og 
med at det har vært lite av aktuelle hendelser å skrive om. 
Men vi ser fremover, og bekrefter det med også dette året 
å vedlegge en AMK-kalender som vi håper dere alle vil 
sette pris på. Så er vi på vei inn i et nytt og forhåpentligvis 
bedre år.

Men før vi kommer så langt som til nyåret, kommer julen. 
Uansett verdens elendighet kommer julen og jule- 
budskapet til hver enkelt av oss. Og dermed vil jeg ønske 
hver eneste en av dere som leser dette en riktig god jul  
og et velsignet nytt år!

Beste hilsen
Bernt Erik

Formann: Håkon M. Omland, Skogveien 13, 4630 Kristiansand,
tel. 900 95 891, m-omlan@online.no

Nestformann: Inge Bråtlund, Kvåsveien 474, 4580 Lyngdal
tel. 905 70 245, inge@postkassa.org
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Terminliste 2020

Vi tar alle forbehold om at møtene kan gjennomføres, 
avhengig av myndighetenes pålegg i forbindelse med 
corona-situasjonen til enhver tid. Endringer og  
avlysninger varsles på SMS.

Januar
12. Medlemsmøte sentrum
19. Medlemsmøte øst
27. Medlemsmøte vest 
 
Februar
23. Årsmøte
24. Medlemsmøte vest
 
Mars
9. Medlemsmøte sentrum
16. Medlemsmøte øst
24. Medlemsmøte vest 
 
April
13. Medlemsmøte sentrum
20. Medlemsmøte øst
28. Medlemsmøte vest
 
Mai
  8. Vårmønstring Kristiansand
13. Kristi Himmelfartstur 
 
Juni
6. Kvinesdalsturen
 
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 eller amk@lmk.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

Vi er invitert til å besøke bilforretningen Mobile i Sør-
landsparken tirsdag 12. januar kl. 19.00. Vi vil da få en 
omvisning i lokalene, hvor det er mye nytt siden sist vi 
var på besøk der. Det er bygget helt nytt karosseri- 
verksted og mange andre fasiliteter som sikkert vil være 
av interesse for mange av oss.
Hos Mobile er det veldig god plass, så det burde være 
mulig å få gjennomført møtet her med tanke på  
en-meters-regelen uten problemer. Velkommen til alle!

De øvrige møtene på terminlista har vi foreløpig ikke helt 
oversikt over hvordan skal gjennomføres (bortsett fra 
årsmøtet), og vi kommer til å sende ut informasjon på 
SMS når det nærmer seg.

Medlemsmøter i januar og februar

Det innkalles (med forbehold om smittesituasjonen) til 
årsmøte i AMK tirsdag 23. februar kl. 19.00 i Oddernes 
Menighetshus, Jegersbergveien 6, Kristiansand. Her er 
det romslige og gode lokaler.

Det blir vanlige årsmøtesaker i henhold til klubbens 
statutter, og det blir god servering. Vi håper mange 
har anledning til å være med på dette møtet og ønsker 
velkommen til hver enkelt! Årsmelding, regnskap og 
eventuelle øvrige saker kommer på trykk i neste utgave 
av Fjærbladet, som er beregnet å komme ut til 
medlemmene i slutten av januar.

Innkalling til årsmøte
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Litt forsikringsprat
LMK-forsikringen, i samarbeid med IF, er som vi alle vet et svært godt tilbud til  

våre medlemmer. Vi har hatt en liten prat med «vår mann» i IF, Glenn Pedersen,  
om hvordan det ligger an med forsikringen nå.

Er det noe sving på forsikringssalget nå,  
Glenn Pedersen?
Ja, vi kan ikke klage! Det kommer mange nytegninger på 
veteranforsikring av de ulike typene vi kan tilby. Vi har jo 
både Helforsikring, Restaurerings- og lagerforsikring og 
Blivende Klassiker-forsikring på «menyen» og vi er klar  
for å treffe stadig nye kunder også i 2021. Det jeg er litt 
forundret over, er at det er fremdeles ganske mange 
AMK-medlemmer som ikke utnytter dette gode tilbudet  
for forsikring.

Vi forstår at IF har flere gode tilbud til våre medlemmer 
enn bare veteranforsikringen?
Ja, det er sikkert! Vi kan jo tilby alle mulige forsikringer til 
medlemmene i LMK-klubber, både på hus, hytte, bil, reise- 
forsikring og mye annet. Og vi er absolutt konkurranse- 
dyktige på både priser og betingelser, det skal ingen være 
i tvil om. I tillegg til våre gode priser tilbyr vi 15 % rabatt 
når alle de private forsikringene for hver enkelt samles  
hos oss. Det blir det en god besparelse av!

Men her snakker vi jo om to forskjellige grupper, de 
som allerede har sine forsikringer i IF og de som har 
forsikringene i andre selskaper. Hvordan skal disse 
forholde seg?
Medlemmer som har sine forsikringer i andre selskaper, vil 
naturligvis være interessert i å sjekke opp om det er noe å 
tjene på å flytte til IF. Og da er det bare å kontakte meg på 
telefon eller e-post, det koster ikke fem øre å få et tilbud! 

Dessuten må vi ikke glemme at LMK, som veteran- 
bevegelsens paraplyorganisasjon, får en provisjon av 
alle forsikringsinnbetalingene. Jo flere forsikringer, dess 
mer inntekt til LMK. Det blir nesten som Grasrotandelen i 
tipping! Det må da veteraneiere synes er veldig bra! 

For AMK sin del har vi i tillegg den gleden at Glenn  
Pedersen og hans kolleger i IF også i år er med på å  
finansiere AMK-kalenderen som medlemmene får sammen 
med dette bladet.

Da sier vi takk for samtalen og ønsker lykke til med  
forsikringstegningen i det nye året! Glenn Pedersen kan 
kontaktes på telefon 488 50 177 eller på e-post:  
glenn.pedersen@if.no

Styremøte 6. oktober 2020

1. Forrige referat. Ingen kommentar. 

2. Ulike arrangementer. Det ble bra med deltakelse på kjøre-
turen 15. august. Noen fikk tekniske problemer underveis, men 
alt i alt må det kalles et vellykket arrangement. Ekserserplassen 
på Evje var en svært egnet plass for en slik samling. 
Roadshow’et som var annonsert, ble som kjent avlyst.
På medlemsmøtet i Oddernes menighetshus deltok 63  
personer. Tore H. Wiik solgte ut alt han hadde med av bøker 
om «Sørlandske hovedvei».  
Vi har sjekket med Kanonmuseet og klubben er velkommen, 
men det vil koste kr 100/pers. 

Styret diskuterte hvordan vi skal kjøre møtene fremover i lys 
av COVID-19. Gruppa i vest har kommet til at de ikke får til å 
arrangere medlemsmøter nå på en forsvarlig måte underlagt 
COVID-19 reglene. De legger alt på is ut året. Heller ikke i 
sentrum ser vi oss i stand til å holde medlemsmøte i oktober i 
alle fall. Den 10. november planlegger vi fortsatt med møte hos 
Aslak Berntsen. Vi må sikre oss med håndsprit og deltakerliste. 
(Tillegg senere: alle møter ut året avlyst i hele Agder etter  
anbefaling fra myndighetene).
Bernt Erik gjør avtale med Oddernes menighetshus om å  
holde årsmøtet der. Håkon har avtale om Offisersmessa til  
julemøtet, men vi tar forbehold for eventuelle regelendringer 
rundt COVID-19. Mobile ønsker klubbens medlemmer  
velkommen 12. januar i forbindelse med nytt karosseriverksted. 
Dato for Vårmønstringen er endelig bestemt til 8. mai. 
Rally Tronåsen blir som før nevnt, den 7. august. Vi avventer 
første komitémøte til etter nyttår.

3. Eventuelt. Neste års kalender er ferdig, klar til trykking.  
Men alt stiger i pris. Vi ser på muligheten til å legge inn to  
flere reklamefelt på toppen av kalenderarkene. Torstein fikk 
utfordring om å finne avtalepartner på den ene og Bernt Erik 
en annen, eventuelt at en sponsor tar begge. 

Torstein refererte litt fra Nord-Norge turen. Et par biler og en 
motorsykkel klarte ikke turen, men én fikk ettersendt reserve-
motor og fikk byttet den i Trondheim. Sognefjellet var nok den 
største utfordringen. Karavanen holdt ruta og tidsplanen hele 
veien. Det ble 640 mil før Torstein var hjemme igjen. 

Torstein har fått forespørsel fra Mandal om AMK kan bidra i  
forbindelse med 100-årsjubileet for byen i 2021. Vi er positive 
til det. Det var spørsmål om vi har en 1921-modell i klubben. 
Dette skal foregå helgen etter torsdag 1.juli. Klubben kan 
kanskje stille med noen biler i byen. Gruppa i vest følger opp 
dette. 

Det var besøk fra Grimstad Motorveteraner i Steinars garasje 
på Tveide forleden. Det kan også være en mulighet for klubben 
vår, noe vi kan tenke på fremover. (Tillegg senere: Dette er 
avklart og vi er velkommen så snart forholdene tillater det).

 

Året 2020 vil gå over i 
historien som et spesielt 
og vanskelig år. Ingen av 
verdens fremste spesialister 
hadde noen som helst 
aning om at dette skulle 
utvikle seg så dramatisk. 
Vi må alle ta innover oss at 
mye kan skje uten at vi er 
forberedt på det.

Veteranbilbevegelsen er i delvis dvale. Noen samles 
og kjører en tur, eventuelt drikker kaffe og prater om 
nye og gamle prosjekter. Om hva vi skal gjøre med 
kjøretøyet, eller om vi skal kjøpe oss opp med flere 
kjøretøy, andre rydder og selger unna. Prater du med 
noen som har solgt, så går det ikke mange år, så an-
grer de at de kvittet seg med det spesielle kjøretøyet.

Noen arrangementer fikk vi til i 2020. 17. mai ble 
markert i mange kommuner på Agder. Kjøretur i øst 
og vest fra Kristiansand til Evje fikk vi til med god 
oppslutning. Vi fikk også til et møte i Oddernes  
menighetshus med over 60 personer, med foredrag 
om riksvei 40 fra Oslo til Kristiansand. Resten av året 
er alle planlagte arrangementer avlyst.

Vi er alle forskjellige, har forskjellige behov, og vi er 
ulike i hvilket kjøretøy vi synes mest om. Slik må det 
være. Det skaper mangfold og gjør at vi tar vare på 
de fleste type kjøretøy som er morsomme å kunne 
bruke og vise frem for de kommende generasjoner.
Jeg er veldig opptatt at vi fortsetter å tenke veteran-
kjøretøy, selv i disse pandemitider. De fleste kjøretøy 
er nå parkert. Mange av oss har forskjellige oppgra-
deringer og forbedringer vi planlegger å gjennomføre 
i den mørke tiden. Det er også viktig at vi finner ut av 
å holde god kontakt med våre nærmeste kollegaer/
venner, og samles i mindre grupper. Det er også 
viktig å ivareta helse for hver enkelt, å vite hvor mine 
grenser går for hva jeg følger er forsvarlig i forhold 
til pandemien. Derfor oppfordrer jeg hver enkelt til å 
finne den beste og mest forsvarlige måten å samles 
på, i mindre grupper, og med personer en kjenner  
og føler seg trygg på.

Jeg håper og tror at når vi sender opp rakettene til 
nyttår, så kan vi forhåpentligvis legge nye planer for 
året 2021 med mange samlinger og møter. Vårmøn-
string, Tronåsen-løpet, Birkelandsmarkedet osv.  
Vi må håpe at pandemien kommer under kontroll, og 
at det blir vaksine, slik at verden etter hvert kommer 
på det riktige sporet. Da vil jeg ønske hver enkelt av 
dere en god og fredfylt jul, sammen med de  
nærmeste, samt et riktig godt nytt år, både med  
hensyn til helse, og hva vi skal få til i året som  
kommer. Så til vi sees igjen: Ta vare på hverandre.

Håkon M. Omland

FORMANNEN HAR ORDET

Utsolgt!
Som vi skrev i forrige 
utgave av Fjærbladet 
kunne vi selge boka om 
Sørlandske hovedvei til 
grei pris for våre medlem-
mer. Mange slo raskt til 
på dette tilbudet, og det 
tok ikke veldig lang tid før 
det var tomt på lageret 

vårt. Nå har vi fått inn noen ganske få bøker til, med det 
spørs vel om disse kanskje er solgt før bladet kommer ut i 
postkassene … Det går an å spørre!

Hvis noen fortsatt ønsker å kjøpe boka (og det anbefaler 
vi) kan dette gjøres hos bokhandlere eller på nettet. Vi er 
kjent med at enkelte bokhandlere i Kristiansand er utsolgt, 
og etter hva vi forstår er det også tomt hos forlaget, så det 
er slikkert lurt å være litt kjapp i avtrekket her. Vi har nå fått 
høre fra forfatteren at det er bestilt et nytt opplag av boka. 
Dette blir dessverre ikke ferdig før jul, men skal være på 
lager i Oslo senest 15. januar. Då da blir det nye sjanser!

En god julepresangidé er det uansett, hvis den er til å få 
tak i! Hvis ikke må folk bare smøre seg med tålmodighet …
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En Amazon vekkes til live igjen

I 1958 var Volvo Amazon en dyr bil. Den kostet 20.500 kro-
ner, mens en Volkswagen boble kostet 12.200. En sekssy-
lindret Ford Zephyr kostet samme år nøyaktig det samme 
som den firesylindrede Amazonen, og konkurrenten Opel 
Kapitän kostet 21.900 kroner.

Amazonen på bildene har chassisnummer 10325. Volvos 
opptegnelser viser oss at første produksjonsåret, 1957, 
ble det laget 5.500 biler, og året etter nesten 20.000. Det 
gir da en klar indikasjon på at denne bilen ble produsert 
nokså tidlig i 1958.

Dette bildet er tatt i siste halvdel av 60-årene, og viser Amazonen utenfor gården på Kvarstein  
hvor eieren bodde.

Amazonen ble kjøpt ny av ingeniør Aage O. W. Lindboe, 
som den gang var bosatt i «Solbygg» i Kristiansand. Etter 
bare et par tre år skiftet bilen eier, og ble da kjøpt av 
kommuneingeniør Jens Kvarstein på Vennesla. Han kjørte 
med bilen bokstavelig talt resten av livet, og den var nok 
ganske rusten og velbrukt da Kvarstein døde i 1979.  
Og da var jo Amazonen bare en gammel bil som kunne 
kjøres til hogging.

Men nei! Kvarsteins sønnesønn med samme navn,  
medlem nr. 79 i AMK, satte foten ned og kjørte bilen på 
låven. Og der sto den i førti år!

Nå er Amazonen kommet frem fra låvestøvet, er sveiset, 
rettet og hellakkert, motoren ser bra ut og resten kommer 
etter hvert. Det er beregnet at den skal være ferdig i god 
tid før Vårmønstringen 8. mai 2021, hvor den da vil stå 
frem med sitt originale skilt.

Fjærbladet følger med i utviklingen og vi gleder oss til 
å se bilen ferdig!
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Egentlig var ikke dette firmaet bare bilforretning, men 
faktisk importør av Mercedes-Benz personbiler. I tiden helt 
fra før 2. verdenskrig hadde det vært hele fem importører 
av Mercedes-Benz i Norge. Dette var: Bertel O. Steen AS 
som importerte lastebiler og Cederwall-Larsen & Patt AS 
som importerte personbiler i Oslo. Brødrene Algaard AS 
importerte biler i Bergen, Holst & Hauge AS i Stavanger  
og Frithjof Anderssen i Trondheim. 

Mercedes-Benzfabrikken hadde i slutten av 1960- årene 
begynt å overta en del importørbedrifter i en del andre 

europeiske land, og det ble da oppfattet som anstrengende 
å ha fem forskjellige firmaer å forholde seg til bare i Norge. 
Disse fem firmaene skal først ha startet et felles firma for 
teknisk samarbeid, men i 1972 mistet fire av disse fem  
firmaene agenturene sine og Bertel O. Steen A/S ble 
eneimportør i Norge. Dette er egentlig en annen historie, 
men poenget er at mange store firmaer utenfor Oslo ser  
ut til å ha handlet ny vogn til sin direktør direkte hos  
Cederwall-Larsen & Patt i Oslo, enda det fantes lokale 
forretninger. Kanskje andre vet mer om akkurat dette 
fenomenet?

Et flott prosjekt i Froland

Men det var den flotte 280S’en til Elmar Ørn Jonsson dette 
skal handle om. Første eier var et lite oljefirma i Oslo som 
kjøpte den til sin direktør, og ting tyder på at bilen utfra 
slitasje, servicehefte og speedometerstand formentlig kun 
har gått 134.000 km. Den skal ha stått lagret i hele 30 år 
på en låve før Elmar tok den ut og fikk startet den opp. 

Interiøret er helt og pent. Den har til og med den flotte  
nakkestøtten på passasjersetet fremme. Med bilen fulgte 
den originale mappen med instruksjonsbok osv. Til og 
med invitasjon til et ball på Grand Hotell i regi av KNA. 

Før Elmar satte bilen i garasjen gikk den dårlig. Han har 
plukket fra hverandre den ene av de to forgasserne, og 
han måtte først bruke skje til å grave ut gamle avleiringer 
osv. Den andre står for tur. Tanken har han også renset 
og den inneholdt også mye som ikke bør inn i bensin-
systemet. Slanger er byttet, masse nye tenningsdeler og 
motordeler er erstattet med nytt. Innvendig har han gått 

over det flotte treverket og fått tilbake glansen i dette. Det 
er overraskende lite rust å se selv på de vanlige stedene. 
Han har fått tak i nye originale hjulbuer som skal på plass 
senere.

Legg merke til hvor blank toppen er. Den er forsiktig 
maskinpusset med Autosol. Sjeldent å se et så velstelt 
motorrom. 

Han har fått tilbake det gamle sekssifrede skiltet som bilen 
først ble registrert med. Det er bare å glede seg til våren 
når bilen med Elmar bak rattet blir å se langs veiene og på 
våre lokale treff.

Er vi heldige får vi også oppleve Elmars 108-bil på neste 
års treff for Heckfloss og følgegenerasjoner. Ellers er  
Elmars garasje også litt av et syn. TV på veggen, brus-
skap, en stor skiltsamling på veggene og en koselig 
kaffekrok. 

I en garasje i Froland befinner det seg virkelig en skatt.  
En W108 280S ble kjøpt ny hos den prestisjetunge Mercedes-Benzforhandleren  

Cederwall-Larsen & Patt AS i Oslo.
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«Ny» bensinstasjon i Lyngdal

Inge har også fått tak i gamle pumper, oljekanner og 
masse annet tidsriktig utstyr, fra kassaapparat til godterier 
i hyllene (som neppe er spesielt spiselig nå …)

Her er sitteplasser både i butikken og på spiserommet,  
og her møtes familie og venner når det passer slik.  
Da Fjærbladet var på besøk, var det familiebesøk som  

sto på programmet. Og sannelig har Inge også anskaffet 
en «enarmet banditt» og ei knipsekasse, slik at gjester  
kan ha noe å more seg med.

Bildene viser en del av detaljene.  
Et flott initiativ fra Inge Bråtlund!

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

Inge Bråtlund, kjent AMK’er fra Lyngdal, har bygget seg en aldri så liten bensinstasjon i 
50-talls-stilhjemme på tunet, med gjennomgang til veteranbilgarasjen og verkstedet,  
og med kjøkken/spiserom etter alle kunstens regler.
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Årsmøte, Rally Classic Klubb
Me er kjent med bil-turen Rally Classic Lindesnes -  
Kirkenes som blei tatt i august 2020. Den 24. oktober 2020 
samla  mange av desse deltakarene, pluss nokre andre 
medlemmer, seg til sosialt samvær og allsidig program på 
tidlegare Lista Flystasjon. Først var det lunsj på Vestheim, 
deretter blei medlemmane kjørte i Limousin av Kristina 
Bonnevie til krigsmuseet, til omvisning med guide. Etterpå 
var det høve til å kjøra Go-cart for dei som ønska det.

Hovudføremålet med samlinga var å formelt stifta ein ny 
klubb, og å halda årsmøte for klubben.
-  Klubben sitt navn vart Rally Classic Klubb, RCK.
-  Regnskap vart gjennomgått.
 - Vedtektene blei gjennomgått med noko diskusjon og  
 enkelte justeringer.
 - Styre blei valgt med Bjarne Skogsfjord som formann,  
 fire styremedlemmer og to varamedlemmer.

Alt gjekk greit.

Nå venta ein betre trerettars-middag, og folk kosa seg 
saman. Me fekk òg sjå eit par videosnuttar frå den  
berømmelege turen, og gjennomgangstonen var at dei 
hadde hatt det veldig greit, blitt kjent og når noko stod 
på, hjelpte dei kvarandre. Også andre med trouble langs 
vegen fekk hjelp.

Enkelte måtte bryta, dessverre, men noko uflaks må ein 
mest rekne med på så lang tur, med tilårskomne kjøretøy. 
Det virka som om fleire allerede var i gang med ny  
planlegging for neste år, og styret var ope for innspel.

Dessert, kaffe og kake avslutta kvelden.
Takk for ein grei dag og kveld.
Lukke til vidare med Rally Classic Klubb.

Turid

Reparasjon av Gammelmercedes hos  
Asbjørns Bilverksted i Lillesand

Jeg antok at bremsene var i god stand siden jeg nylig 
hadde skiftet alle seks hjulsylindre og bremseslangene, 
fått vulkanisert nytt belegg på alle bremsesko og skiftet 
friksjonsskiver. Testen viste at «bremsene var bedre enn 
på mange nye biler», som mekanikeren sa.

Når det gjaldt kingboltene så var det noe slakk, men ikke 
mye. Dette var en glimrende anledning til å få en riktig  
fagmann til å fornye bilen. Jeg kjøpte fabrikknye tyske de-
ler, og mekaniker Oddbjørn Thingsbæk sa seg villig til  
å utføre jobben med å skifte kingbolter og foringer.  
En shims-skive måtte høvles noe ned, ellers gikk alt greit, 
han beregnet seks timers arbeid på begge sider. Jeg fikk 
ham også til å skifte fremre og bakre gummiforinger på 
bærearmene, bakhjul begge sider. For dette arbeidet ble 
jeg fakturert for fire timer. Ingenting å si på den beregnede 
tidsbruken, med noe fradrag for litt prøving og feiling. 
Oddbjørn er en solid reparatør med erfaring som  
bilmekaniker siden 1990, han er nå 48 år gammel.

Alle deler nevnt her er kjøpt av Bergsland Bilservice som 
importerer fra leverandør i Tyskland. Dette firmaet leverer 
førsteklasses deler, som regel Mercedes originaldeler.  
Jeg har kjøpt de fleste deler til Mercedesen her siden 
1995, og kjenner etter hvert innehaveren ganske godt.

Jeg kan anbefale Asbjørns Bilverksted for trygg og  
pålitelig reparasjon av veteranbilen din. De er hyggelige 
og hjelpsomme folk, og hvis du må sette fra deg bilen 
både bringer og henter de deg på Tingsaker buss- 
holdeplass.

Oddbjørn er ikke bare mekaniker, han er også biltrial- 
sjåfør. Med sin Suzuki deltar han i presisjonskjøring i  
terreng. En gang skled han utfor en fire meter høy skrent  
og landet på taket, forteller han. Veltebøylen tok av for 
fallet, bilen ble snudd på hjulene igjen og med brukket 
ribbein fullførte han løpet. Han har vunnet seks Norges-
mesterskap og er blitt nr. 2 i et Europamesterskap.

Hilsen til AMK fra
Kai Haugen

Etter å ha lest i siste nummer av Fjærbladet om tilbudet fra Asbjørns Bilverksted om sikkerhets- 
kontroll av veteranbilen, og sett mangellista på de to Mercedesene, tenkte jeg at det kunne være 
interessant å få undersøkt min 190 fra 1958. Bilen har jeg hatt helt fra hverandre og skrudd  
sammen igjen, den var ferdig restaurert i 1997.

Oddbjørn Thingsbæk i aksjon med Suzuki!

Redaktøren av Fjærbladet vil gjerne tilføye  
følgende:

Jeg har også hatt bilen hos Asbjørns Bilverksted, 
som det fremkom i et tidligere blad at var nødvendig.  
Full utskiftning av bremsekalipere og klosser og 
slanger og jeg vet ikke hva. Har ikke hatt så gode 
bremser på bilen noen gang i de åtte årene jeg har 
hatt den!  

Og det beste: Prisen var meget behagelig og faktisk  
under det jeg hadde fryktet - og jeg slutter meg  
selvsagt fullt ut til Kai Haugens anbefalinger.
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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
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nye medlemmer 
i amk siden sist

Vi ønsker de nye medlemmene  
i AMK hjertelig velkommen  

i klubben!

Per Otto Bakke’n, Mosby

Arvid Olsen, Tvedestrand

Hallvard S. Uppstad, Rysstad

Ønskes kjøpt:

Karmann Ghia Coupè ønskes kjøpt. Helst 

modellen med lakkert dashbord. Bilen 

kan gjerne være et oppussingsobjekt, men 

fortrinnsvis rustfri og tilnærmet original.

Kan kjøpe tidligst vår-/sommer 2013 

idet jeg først må selge min nåværende bil, 

en 1996 Lotus Elise.

 

Leif-Otto Eriksen, AMK-medlem

tlf  905 12 960 

mailadresse: lottoeri@online.no

Til leie:

Til AMK-medlemmer som er interessert 

i rimelig vinterlagring av biler eller 

andre motoriserte kjøretøy kan det 

opplyses at undertegnede har en gård på 

Bøylestad i Froland med stor låve der jeg 

nå skal begynne å leie ut to etasjer for 

vinterlagring av biler, motorsykler o.l.

Om interesse kan jeg tilby gode priser.

Svein Ragnvald Bøylestad, tlf. 38 19 32 95

Ønskes leid:

Garasje/garasjeplass ønskes leid i 

område Mandal. 

Stig Wulff, tlf. 993 48 947

Selges:

1975 modell Ford Transit. 17.000 km. 

Bilen er i god stand og er nå i daglig drift. 

42.000kr 

Tlf. 905 01 946

Selges:

1967 modell Ford Transit 

45.089 km. Bilen ble restaurert til 

museum i 2007. Museet gikk konkurs og 

bilen ble siden brukt som reklamebil. 

Bilen er nå nylakkert og meget pen inni 

og utvendig. Finnes ikke mange som er 

så fine, den er nesten som ny. 

68.000kr 

Tlf. 905 01 946

Ønskes kjøpt:

Deler til Plymouth 4 dørs 1934 modell:

• Reservehjulsfeste bak.

• 2 stk felger

• Hjulkapsler 4 stk

• Hovedlykter foran

Malvin Vinge, tlf 917 82 540 etter kl 17.00

klubbeffekter
AMK kan tilby følgende:

Grillmerke med logo, emalje 100,-
Tøymerke med logo 30,-
Klistremerke med logo 10,-
AMK-pin (liten) (ikke mange igjen) 25,-
T-skjorte med logo 
str. M – L – XL – XXL  50,-

Caps (svart) med brodert logo 50,-

Ved bestilling for over 160 kr.  

sendes varene portofritt.

Ellers kommer porto i tillegg.

Varene bestilles hos redaktøren  

(se adresse m.m. på side 2).

NORGESLØPET 2013 - PÅMELDINGSBLANKETT

Mjåvannsveien 5, 4628 Kristiansand

Tlf.   38 18 59 00

kjøring med åpen eller lukket veteranbil  
til bryllup og andre festlige anledninger

Telefon 932 34 408, Ånund Lunde, Kristiansand
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nye medlemmer i amk siden sist
Vi ønsker de nye medlemmene i AMK 

hjertelig velkommen i klubben!

14

selges:
Jeg har mange deler 
til Mercedes, både 
til 180 og 190 fra 
femtiårene og MB 200 
fra syttiårene, selges til 
gi bort-priser.

Henv. Reidar 
Christiansen, 
tlf. 926 54 030

Minneord om Kåre Udland

Mjåvannsveien 5, 4628 Kristiansand

Tlf.   38 18 59 00

kjøring med åpen eller lukket veteranbil  
til bryllup og andre festlige anledninger

Telefon 932 34 408, Ånund Lunde, Kristiansand

styremØte 25.06.2013
1. Norgesløpet. Norgesløpet 2013 i 
regi av AMK ligger bak oss og styret sier 
seg tilfreds med gjennomføringen. Dette 
bygger på mange positive, til dels svært 
positive, tilbakemeldinger. Bernt Erik har 
referert mye fakta om løpet i Fjærbladet 
som kommer ut i disse dager. Alle ære til 
alle dem som bidro til suksessen. Spesielt 
nevnes igjen vårt unikum Bernt Erik som 
gjennomførte svært mange oppgaver på en 
prikkfri måte samt Håkon som var leder 
av hovedkomiteen, speaker på løpet og 
foretok premieutdelingen på en trygg måte. 
Håkon blir da ifølge tradisjon og regler, 
neste års hoveddommer i Norgesløpet 
som skal gå i Bergen.
2. Birkelandskomiteen. Det har 
vært møte i Birkelandskomiteen og det 
har resultert i forslag fra BIL om ny 
samarbeidsavtale mellom AMK og BIL. 
Styret gjennomgikk eksisterende avtale 
og nytt forslag punkt for punkt og hadde 
klare kommentarer, spesielt på fordelingen 
av inntekter på billetter og parkering. 
Styrets innstilling og kontraforslag på 
avtale sier at inntektene skal fordeles likt 
og at billettsalg er BIL sitt ansvar mens 
AMK skal ha ansvar for parkering. Det 
forutsettes da at hver part oppfyller sitt 
ansvar og at arbeidsinnsats, timer eller 
personer, derfor ikke er noe moment i 

avtalen. Det understrekes at vi må sikre at 
mannskap som har avtalt å stille, virkelig 
gjør det. Alle delansvarlige i komiteen 
kontakter hver enkelt av sitt mannskap 
kort tid før markedsdagen. Dessuten 
bør vi gjøre dette til en positiv sak for 
mannskapene slik at det hele oppleves som 
lystbetont. Parkeringsarealet ble diskutert. 
I fjor benyttet vi kun en mindre del av 
kunstgressbanen. Der kreves imidlertid 
tildekking for å unngå eventuelt oljesøl. 
Erfaringen fra i fjor med leide presenninger 
var at de er tunge å legge ut og dyre å 
leie. Økonomisk kommer vi lengre med å 
kjøpe billige lettpresenninger fra Europris 
eller Biltema. Slike må imidlertid sikres 
bedre mot vind. Noen sandpølser kan 
være egnet til det, men dette må vi huske 
på å forberede. Vi kan ikke stikke ned noe 
i banen.
3. AMK’s nettside. Vi har redaktør 
for nettsiden på plass, men hun har en 
utfordring i å få stoff nok og at dette er 
ferskt. Normalt fungerer nettsider slik 
at nyheter kommer inn der fortløpende. 
Samtidig har redaktør av Fjærbladet ønske 
om å ha stor nyhetsgehalt i det trykte 
bladet. Inge tar ansvar for å koordinere 
dette.
4. Veteranbilgudstjeneste m.v. 
i Åseral. Arrangementet er populært, 
men det er etter hvert kommet mange 
negative tilbakemeldinger på at kompene 
har kommet opp i 100 kr/stk. Det oppleves 

som temmelig dyrt. Styret ønsker å ta 
opp med arrangør i Åseral at personer i 
veteranbiler som stiller opp, tilgodesees 
med inntil 2 gratis komper pr bil. Ut 
fra normalt deltakende antall, bør ikke 
dette i seg selv svekke økonomien i 
arrangementet i særlig grad. På den annen 
side fjernes et irritasjonspunkt og goodwill 
for dette kan medføre flere deltakere på 
sikt.
5. Vårmønstringen. Styret har god 
erfaring med å flytte vårmønstringen til 
Travparken. Avvikende synspunkter er det 
alltid, men et faktum er at fylkesmusseet 
etter hvert ble et for trangt område. Det 
har ryktes at vårmønstringen skal flyttes 
tilbake til museet og at det kun skal være 
åpent for medlemmer. Disse ryktene har 
intet rotfeste hos styret. Styret ønsker 
imidlertid å se på tiltak som kan gjøre 
arrangementet mer intimt og samlende, 
eksempelvis med en ytre avgrensning. Vi ser 
ikke noen fordel i å samle bilene i grupper 
pr merke. En naturlig spredning gir mer 
følelse av mangfold. Kanskje bør man samle 
seg i østkanten av plassen i tilfelle det kan 
være litt lunere mot vind. Kanskje kan vi 
få inn noen utstillere for å lage litt mer 
variert innhold? En idé er å levere litt info 
til utstillerne på Birkelandsmarkedet for å 
lokke noen av disse til vårmønstringen. 

R.S.

Den 10.06.13 kom den triste meldinga 
om at Kåre Udland hadde gått bort.

Kåre har vore medlem i AMK sidan 
starten.
Han var ein trufast medlem på møtene 
og arrangementa i AMK, først og fremst 
i Lyngdal.

Av yrke var Kåre sjølvstendig 
næringsdrivande, og dreiv med 
lastebiltransport, og snøbrøyting om 

vinteren. Han var vant med å stå på, seint og tidleg.  Han beheldt 
ein yrkesbil òg som pensjonist. Han viste stor interesse for gamle 
bilar, hadde sjølv fleire, både person- og lastebilar.

 For nokre år sidan blei han reine kjendisen, då han rigga til den 
1929 mod. gamle lastebilen sin med gamal snøplog, og deltok i 
snøryddinga om vinteren.  Han kom både i avisa og på fjernsynet.
Etter dette blei han kontakta av mange gamle vener, som gav 
han positive tilbakemeldinger. På neste klubbmøte tok han 
ordet, og fortalde  morsomme historier om opplevingar i denne 
forbindelse, det blei ei hyggestund utanom det vanlege for oss!

Fjærbladet har tidlegere skrive føljetongen «bygge-prosjektet 
Ford 1924 modell» hos Kåre, som gjaldt oppbygging av ein bil 
Kåre hadde ståande i kassar.  Det var eit artig prosjekt for heile 
klubben i Lyngdal.

På Dyrskuet stilte han alltid opp, helst med gamal lastebil, som 
han somme tider kjørte ut pukk med  til stiane og vegane 
gjennom området frå det «lokale pukkverket». Med hatt eller 

sjåførlue  - og pipe - kom han i kjent stil og gav sitt bidrag.

Kåre var den som alltid hadde vist om ein gamal Ford som stod 
på ein låve i Kvås, og han var pådrivar på Olav Vegge at han måtte 
få bilen i stand. Ved hjelp av fleire eldsjeler innan AMK lukkast 
det å få bilen på svev igjen, og klubben har sidan hatt ein fornøgd 
eigar som medlem. 

Kåre leverte ein gong ein skulestil han hadde gøymt på til 
Fjærbladet, og me fekk fornøyelsen  av å lesa denne på trykk i 
bladet.

Kåre var ein stillfarande mann, men lun - med gode replikkar, 
morsomme påfunn, og god til å fortelja. Han var ein fargeklatt, 
- det var alltid folk og liv rundt Kåre.  Han fekk «den gyldne 
tænnplug» i 2009.

Kåre hadde fast plass under klubbmøta på Rosfjord. Han har 
delteke på alle møtene frå starten så nær som eitt.  Han vil bli 
djupt sakna.

Turid

Kåre fekk Den Gyldne 
Tændplug i 2009

Stor stas hos Kåre, juni 2009: prøvetur med Ford 1924 modell!  
Andrè og Kåre er gode kompisar.

På Tronåsen 2011 fekk Kåre litt hjelp til å komme opp den 
verste kneika

Tor Arne Walskaar, 
Kristiansand

Sten Martin Simonsen, 
Borhaug

André Nøkland, Søgne

Benedicte Øydna, 
Kristiansand

Geir S.T. Jakobsen, 
Kristiansand

Geir Jørgensen, Kristiansand

Jonas Åberg, Kristiansand

Odd Egil Skregelid, 
Flekkefjord

Bjørnar Jansen, Grimstad

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!

Sondre Klovland Bøe, Brennåsen

Christopher Halvorsen, Kvås

Ole Morten Thoresen, Vanse

Kenneth Larsen, Lindesnes

Telleiv Kvelland, Lyngdal

Bror Knut Skjeggedal, Arendal

Kjell Ørsland, Lyngdal

Tor Børge Bjørkestøl, Lillesand

Tor-Ivar Thorkildsen, Flekkefjord

Hans Jørgen Fiskådal, Kristiansand

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

Vi har bredt utvalg av skrue
og bolt i metrisk, fingjenget
og tommes gjenger.
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Dette året har vært preget av Covid19. Styret har forsøkt 
etter beste evne å holde i gang aktiviteter innenfor  
gjeldende smittevernsregler og råd. Vi har hatt til hensikt 
å arrangere julebord som i fjor på Hotell Norge i Lillesand, 
men et samlet styre kom til at det ville være uforsvarlig og 
har nå avlyst også dette arrangementet. Men vi har en lang 
rekke planlagte aktiviteter i 2021 om smittesituasjonen er 
under kontroll da.
 
På nyåret skal vi gjennomføre årsmøte. I hvilken form vil 
smittevernsituasjonen bestemme. Mange av oss i styret  
er på valg, og det er flott om det er noen yngre og  
engasjerte krefter som melder seg til valgkomiteen eller til 
meg om du har tid og anledning til å ta i et tak. Vi trenger 
noen som kan ta initiativ til treff, turer, bedriftsbesøk, 
artikler til medlemsblad osv. Ring gjerne til meg eller 
valgkomiteen som er Egil Salvesen og Helge H. Svendsen, 
eller til andre i styret. Vi føler at det er viktig å få med folk 
fra ulike deler av Agder, og ikke bare fra området mellom 
Grimstad og Kristiansand.
 

Vi i Agderavdelingen har vår egen Facebookside som 
etter mitt syn burde vært benyttet betraktelig mer. Kanskje 
kunne man lagt inn litt kjøp og salg av biler og deler der 
og skulle man ønske på en godværsdag å kjøre sammen 
med noen andre for selskapets skyld så er det flott å legge 
ut noe på siden vår. Personlig så savner jeg flere felles 
kjøreturer, gjerne med stol og medbragt mat. Alltid koselig 
å bli bedre kjent med andre. Initiativrike personer som øn-
sker å være pådrivere og tilretteleggere må gjerne komme 
frem fra skjulet  og ta initiativ, og gjerne også komme inn i 
styret. Ideer og forslag til aktiviteter ønskes også. Husk at 
vi ikke får mer moro enn det vi lager til selv.
 
Håper alle har fått inn bilene sine for vinteren. Dessverre 
er det museår i år, slik at det er ekstra viktig nå å huske 
på gode museforebyggende tiltak for å unngå skader på 
bilene.
 
Mit freundlichen Mercedes-Benz -Grüßen
Sverre Monsen

Mazda B 1800, 1983 modell, kjørt 
118.000 km., med bra helårsdekk. 
Henv. Gunnar Grindberg,  
tlf. 452 31 065

Selges

Støtt AMK  
når du tipper!

AMK er tilknyttet Grasrot- 
andelen hos Norsk Tipping. 

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. 

Hei, jeg leter etter en Opel Kaptein 
1962 modell som min far  
importerte i 1964. Registrerings-
nummer er PC 17110, understells-
nummeret er 212300405. 
 
Har snakket med han som bilen 
er registrert på, men han har solgt 
den videre til en kar i Kvinesdal 
Jeg har vært i kontakt med han 
også, men han har solgt den  
videre til en han ikke husker  
navnet på. Er det noen som har 
opplysninger om eier, eller hvor 
bilen befinner seg, så ta gjerne 
kontakt. Telefonnummeret mitt er  
957 32 912. 
 
Hilsen Trond Jevne, Froland

Etterlysning

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 ved-
legges giro i pakken (trenger ikke 
forhåndsbetales).

Klubbartikler



RETUR: AMK, Astrids vei 22, 4633 Kristiansand
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SØRLANDETS STØRSTE UTVALG AV

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

NYE OG BRUKTE BILER

Velkommen til nyåpnet bilbutikk i Sørlandsparken!
– 5 nybilmerker, over 100 bruktbiler og eget bakeri.


