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Hei alle sammen!
Sommeren er på sitt beste og 
været har i alle fall i skrivende 
stund vært slik at det ikke er 
noen unnskyldninger for ikke å 
bruke de gamle kjøretøyene. De 
trenger å røre på seg, de også!

Selv har jeg nå fått omregistrert 
Mercedesen min til bevarings- 

verdig kjøretøy. Som vanlig på trafikkstasjonen (det som 
jeg ennå kaller biltilsynet, for ikke å si bilsakkyndige!) 
var det god service og hyggelige mennesker, så alt gikk 
veldig greit. 

Det eneste jeg fortsatt lurer på (etter mange besøk der  
i gården) er hvorfor de har seks betjeningsluker og bare 
har bemannet to av dem når det står 20-30 i kø. Men det 
er ikke noe de som sitter i lukene har skylden for, det er 

Styret Fjærbladet

Besiktigelsespersoner for  
LMK-forsikringen

REDAKTØREN

nok ledelsen som svikter når det gjelder disponering  
av personellet. En gang bedrer det seg nok!

Nå er det ikke lenge før Birkelandsmarkedet går av  
stabelen igjen. Vi satser på pent vær, og satser enda  
mer på at vi får nok medlemmer til å hjelpe oss med litt 
dugnad et par timer den formiddagen. Husk å si ja hvis  
du blir spurt om å delta!

I august er det også et par andre begivenheter som AMK 
gjerne vil markere. Det gjelder LMK-stafetten og NSBs 
sommertog. Begge disse tingene kan du lese mer om i 
dette bladet. Vi håper at riktig mange følger opp her også.

Og da er det ikke stort annet å si enn at jeg ønsker dere 
alle en fortsatt god sommer!

Beste hilsen
Bernt Erik

Juli:
22. Setesdalstreffet

August:
8. Sommertoget på Nelaug 
9. Sommertoget i Marnardal 
11. Sommertoget på Sira 
12.  Sommertoget på Vennesla 
15. LMK-stafetten vest 
16. LMK-stafetten øst 
19. Birkelandsmarkedet

September:
12. Medlemsmøte sentrum
19. Medlemsmøte øst
27. Medlemsmøte vest

Oktober:
10. Medlemsmøte sentrum
17. Medlemsmøte øst
25. Medlemsmøte vest

November:
14. Medlemsmøte sentrum
21. Julemøte øst
29. Julemøte vest

Julemøte sentrum i begynnelsen av desember, 
dato ikke fastsatt ennå.

Styret tar forbehold om at datoer kan endres eller  
fjernes ved behov.

Terminliste våren 2017
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Å bli medlem i AMK er en enkel sak! Innmelding må 
inneholde navn, adresse, telefon og eventuelt  
e-postadresse, og sendes til kassereren.  
Den kan sendes i posten til kassererens adresse:  
Astrids vei 22, 4633 Kristiansand.  
Den kan 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

Fjærbladets mangeårige korrespondent i Aust ønsker å 
redusere sitt engasjement i Fjærbladet og har derfor bedt 
om avløsning fra ”jobben” som fast korrespondent i Aust.  
Vi søker derfor etter en person som kan erstatte ham.

Oppgaven er først og fremst å referere fra møter og 
treff i de østlige regionene av Sørlandet, eventuelt  
også andre referatoppgaver etter avtale med  
redaktøren. I tillegg er det svært populært dersom  
korrespondenten på eget initiativ lager noen artikler  
av interesse for medlemsstokken i AMK.
Noen lønn å snakke om er det ikke, men det utbetales 
et årlig beløp til dekning av påløpte utgifter (som da  
ikke trenger dokumenteres siden utbetalingen er et  
fast beløp). I tillegg stiller klubben et godt digitalt  
kamera til rådighet for korrespondenten.

Dette er en glimrende mulighet til å bli godt kjent med 
medlemmene i AMK og alt som skjer i miljøet!
Interesserte bes henvende seg direkte til Fjærbladets 
redaktør, Bernt Erik Olsen, fortrinnsvis på epost:  
berneol@online.no
Vi venter i spenning!

Stilling ledig!

Det tradisjonelle Birkelandsmarkedet går av  
stabelen lørdag 18. august. Vi ønsker alle hjertelig 
velkommen, både som vanlige tilskuere,  
handlende og ikke minst som hjelpere på  
dugnadsbasis for AMK.

Programmet blir som vanlig, med salg av smått og 
stort, mye mat å kjøpe, underhodning, utlodning og 
ikke minst bilparade. Adgang for publikum fra  
kl. 08.30 og frem til rundt kl. 14.00. Velkommen!

Velkommen til Birkeland



4 5

Kristi Himmelfartsdag:

Stor suksess i Froland!
Kristi Himmelfartsdag opprant med pent vær, og over  
hele Agder tøffet det veterankjøretøy på vei mot Kringla 
idrettsanlegg i Froland, hvor det tradisjonsrike Kristi  
Himmelfartstreffet fant sted.

Dette er et treff som arrangeres av Froland Motorveteraner 
og Agder Motorhistoriske Klubb i et godt samarbeid, og 
gjennom en årrekke har treffet vært så godt besøkt at det 
har vært store problemer med plass for alle kjøretøyene 
på Frolands Værk. I fjor ble det derfor tatt et grep og  
flyttet arrangementet til Kringla.

Men man kan sannelig lure på hvor arrangementet skal 
flyttes når det vokser ut av Kringla også … For her vokses 
det fra år til år, og i år har Fjærbladet fått opplyst at det 
var 770 veterankjøretøy samlet - og i tillegg noen som  
kom i siste liten, så vi kan vel si at 800 kjøretøy var det i 
alle fall!

Det spørs om ikke dette må være et av Norges største 
treff, om ikke det aller største?

I tillegg til disse 800 var det sikkert et par hundre  
«moderne» biler som hadde parkert utenfor selve  
arrangementsstedet. Og folk gikk rundt og kikket på  
herlighetene som var utstilt, pratet, lo og koste seg.

Billedkavalkaden på de neste sidene 
viser tydelig variasjonen i både alder og 
utseende på kjøretøyene – og vi gleder 
oss allerede til neste år!



76
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LMK stafetten kommer!
Hva er LMK stafetten for noe?  

Det er da ikke noe vi har opplevet før?

Nei, det er helt riktig. Det er slik at styret i LMK (Lands- 
foreningen for Motorhistoriske Kjøretøyklubber) har funnet 
ut at det er for lite oppmerksomhet rundt veterankjøretøy 
(og alt for liten interesse for disse fra myndighetenes 
side). LMK stafetten er derfor et forsøk på å fange  
publikums (og politikernes) interesse for denne hobbyen, 
med særlig vekt på at også gammelbil er kultur.

Stafetten er delt opp i mange «avdelinger», både i nord, 
vest, øst og sør. Men den delen av stafetten som gjelder 
oss her på Agder, starter i Bergen. Derfra kjøres det til 
Stavanger, og så videre til Flekkefjord hvor stafetten  
ankommer på kvelden mandag 14. august.

Den delen av stafetten som AMK har ansvaret for, starter 
tirsdag 15. august i Flekkefjord og ender onsdag  
16. august i Arendal, hvor det skal skje en markering i  
forbindelse med Arendalsuka, som pågår på dette  
tidspunkt. Markeringen i Arendal er ikke noe AMK har 
ansvar for, det tar LMK seg av. Men turen fra Flekkefjord 
til Arendal vil vi gjerne gjøre mest mulig ut av!

Som dere kan se på programmet på neste side, skal vi 
innom flere steder for korte stopp. Det er da meningen 

at det på hvert stopp blir  samling på et sted, kanskje en 
kort appell fra AMK/LMK og kanskje også noen ord fra en 
utenforstående, for eksempel en politiker eller kultur- 
personlighet.

Detaljene i programmet er ikke avklart ennå, men vi  
håper i alle fall på et par ordførere og kanskje en  
stortingsrepresentant eller to …

Det kommer til å bli sendt ut SMS med nærmere  
informasjon om hvor samlingsstedet er på de ulike  
stoppeplassene, og vi håper at – selv om det er en vanlig 
arbeidsdag – mange AMK-medlemmer har muligheten til 
å ta med seg kjøretøyet og stille opp på dette. I tillegg  
håper vi selvfølgelig på omtale i de forskjellige media 
rundt i Agder. Dette er jo et litt spesielt opplegg!

Enten dere deltar ved å kjøre med stafetten en etappe  
eller to, eller om dere møter frem på samlingsstedet der 
det passer, så er vi takknemlige for den oppslutningen 
som vi får fra dere alle.

Vi sees!

Kjørerute for LMK stafetten

Tirsdag 15. august

Fra Flekkefjord kl. 09.30 

Kjøre E 39 til Feda, og så via Øyesletta inn til Liknes.
Liknes kl. 10.00 - 10.30

Kjøre over Kvinesheia og deretter på E 39 til Lyngdal
Lyngdal kl. 11.00 - 11.45

Kjøre E 39 til Vigeland, kjøre gjennom Vigeland sentrum (ingen stopp)  
og ut igjen på E 39 til Mandal

Mandal kl. 12.30 - 13.15

Kjøre E 39 til Lohnelia (der motorveien starter), deretter ta av på gamleveien til Lunde  
og Tangvall og gamleveien til Brennåsen (ingen stopp), deretter til Nodeland  

og over Kulia til Mosby og Vennesla
Vennesla kl. 14.45 - 15.30

Kjøre fra Vennesla til Kristiansand via Sødalsveien og til Kristiansand sentrum
Kristiansand kl. 16.00 - 17.30

Kjøre fra Kristiansand til Travparken (løypa fastsettes i detalj senere).  
Utstilling i Travparken fra kl. 18.00 - 20.00.

Onsdag 16. august

Fra Travparken kl. 09.00

Kjøre rv. 41 til Birkeland
Birkeland kl. 09.30 - 10.00

Kjøre til Lillesand
Lillesand 10.30 - 11.00

Kjøre gamle E 18 til Grimstad
Grimstad 11.30 - 12.30

Kjøre gamle E 18 til Arendal (løypa fastsettes i detalj senere)
Arendal kl. 13.15
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Kvinesdals-turen 2017, 11. juni
Dagen er komen, det regner kraftig på morgonen, korleis 
vil veret bli denne dagen, tenkjer nok dei fleste. Men, folk 
møter fram til Liknes, godt tretti bilar, og skydekket er 
lettare og meldingane lovande.

Komiteen for turen har bestemt at det i år blir tur til Lista, 
og Eilef Liland blir peika ut til å orientera litt om ruta, og 
kjøra først. Det blir på gamlevegen mot Lista, svinge av på 
Gjervollstad, kort stopp på Sigersvoll, vidare gamlevegen 
over Jøllestø fram til Nordberg Fort, med grilling og kaffe.

Kolonna startar opp, og det ber mot Lista i roleg tempo, 
for det meste på grusvegar.  Frå Kjørkleiv til Listeid går 
vegen høgt oppi lia, med Framvaren djupt nede til  
venstre, vegen er smal, men alle kjem seg vel fram til  
Sigersvoll. og di lenger me kjører, di betre blir veret!  
Framme på Sigersvoll har enda eit par bilar slutta seg til 
følget. Alle får plass på brygga og omliggande område  
til å parkere, og så får dei ei orientering om drifta av 
båttrekket, fra Eilef. Traktoren og kjerra er riktignok ikkje 
på plass enda, det er fordi han har bygd ny kjerre i vinter, 

og den er ikkje heilt ferdig. Eilef har drive drive båttrekket 
sidan 2003.

Det har vore båttrekk over Listeid i uminnelege tider.  
Folk har alltid reist i ei viss grad, og det har alltid vore tøft 
eller umuleg å ta seg rundt Lista med båt. I dei eldste 
skriftlege kjelder me har frå 1500-1600 talet, står det om 
grunneigarane si plikt til både å driva pensjonat for dei 
reisande, og hjelpa dei båtfarande over Listeid. Det  
føregjekk med hand- og hestekraft i hundrevis av år. Før 
siste krig likedan, ei som då var småjente kunne fortelja 
om hesten deira som vart trøytt og lei etter å ha drege eit 
par båtar. Då den tredje båten dukka opp, for hesten av 
stad og gøymde seg i skogen!

Etter krigen vart trekket motorisert med lastebil ein del  
år, det låg nede ein periode, så dreiv Arne Abrahamsen 
med traktor og spesiallaga kjerre i fjorten år, så låg det 
igjen nede i nokre år, før nåverande trekkar overtok.  
Han reknar med å halde på ei tid til. Trekket er populært, 
og blir nytta av kanskje 150-200 båtar kvar sommar,  

som er svært glade for å sleppa det berykta havstykket 
rundt Lista.

Kortesjen startar igjen, me passerer ein del vindmøller, 
fine bygder, mens gyvelen, kommuneblomsten i Farsund, 
skin av gull i vegkanten, og rhododendronen står i sin 
finaste flor i hagane. Snart ser me storhavet rett ut, som i 
dag blinkar blått og venleg. Framme på Nordberg er det 
strålande solskin, og alle kan setja seg ned i ro og mak 
ute på plenen og kose seg med mat og drikke, og ein  
god prat.

Inge Eikeland, kultursjef i Farsund, er med på turen, og 
han tek seg tid til å koma med ei fyldig orientering om det 
verna kystfortet Nordberg, frå andre verdenskrig, som er 
det best bevarte kystfort i verda. Her står enda femten 
av opprinneleg tjueto bygningar, her har vore tre svære 
kanonar og fire luftskyteplasser. Her var eit større antal 
soldatar plassert under krigen, og dei var sjølvforsynt med 
straum, mat, drikke, og kva dei elles måtte trenge. - I 2009 
fekk Nordberg nytt museumsbygg, med kafe og utstillings-

rom. Inge stiller og opp som guide i offisersmessa og 
fortel om maleria på veggene der. Stor takk til deg, Inge!

Turen går så til Borhaug, med kjøring på moloen, «Molja», 
noko ein kan gjere i fint ver. Alle bilane blir med, det er 
nok første gongen det har vore så mange veteranbilar på 
Brekneholmen, det er spesielt, og moro! På Brekneholmen 
var det før slipp og båtbyggeri. I Vanse blir det is-stopp 
ved Rema 1000, som er open, før det blir ein siste etappe 
til Paradisbukta ved Skjoldnes. Det er ein idyllisk plass 
som Skjærgårdsparken har bygd ut for allmenheta, med 
parkeringsplass, sti, bru over bekk, toalett, sitteplasser, 
grill og brygger, ut mot Farsunds- fjorden. Me tek ein rast 
her og, før det er tid for heimreis. Takk for hyggeleg lag 
og ein god tur!

Slik blei Kvinesdals-turen i år, og me var veldig heldige 
med veret, som har vore ustabilt i det siste.

Turid
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Onsdagstur til Go-kart-
kjøring på Lista
Det var i alt 17 veteranbilar som 31. mai kjørte i kolonne 
frå Lyngdal og Farsund og fleire stader, og som kjørte ut 
til den nedlagte flyplassen, til go-kart-banen på Lista.  
Fleire hadde vore her før, men da i regnver, og vart  
skikkeleg blaute. Denne kvelden var det sol, men kald 
vind, men det hindra ikkje kjørarane. I flokk og rad stilte 
dei opp til kjøring, ei dame, Bente Marie Fardal, og  
mange menn, både yngre og eldre. Dei kjørte som racer-
kjørarar, og koste seg masse. Litt stive og kalde var det å 
finna bilane igjen, og turen gjekk så til Bispen, Borhaug, 
for litt mat, drikke, varme og ein god prat.
Takk for ein grei kveld.

Turid

Vegstubb i Vanse
Det blir opna ny veg til Bryneheia midt i juni, og då er  
lokal Amcar-klubb raskt på pletten, for å setja ein spiss 
på arangementet. Vegen blei teikna allerede på slutten 
1960-talet, av dåverande teknisk sjef Gunnar Ersdal.  
I dag er Ersdal invitert til å vera med ordførar  
Arnt Abrahamsen for å klippe snora.

Den nye vegen er både kortare og med mykje mindre  
stigning enn den gamle, og det lettar framkominga  
både for skuleborn og vanlege trafikkantar i Bryneheia. 
Mange ser fram til denne vegen til vinteren, den gamle  
var ei utfordring når det var glatt. Br. Thorkildsen har  
stått for arbeidet.

 Den som ventar på noko godt, ventar ikkje til fånyttes, 
seier ordtaket, slik òg her.

Turid

Amcar-treff, Vigelandsdagen, 17. juni
Det er samla eit stort antal amerikanske kjøretøy på Vigeland på idrettsplassen, i det fine veret. 
Då underteikna dukkar opp, er det fleire som har reist, og nokre driv med det. Her har vore bilar
sidan tidleg på dagen, nå nermar det seg kvelden. Det har vore kåring av finaste utgave av fleire  
katagoriar bil, med premieutdeling. Her er enda mange flotte kjøretøy å sjå, og mange hestekrefter  
å høyra. Her er òg Terje Bilstad frå Ualand med sin Chevrolet Belair 1956 modell, pluss mange  
kjensfolk frå AMK.

Turid
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Hurra for 17. mai!
Som vanlig deltok AMK i folketoget i Kristiansand, og her 
har vi fått  et bilde av vår nestformann Ånund Lunde 
med svigersønn og barnebarn på vei i kortesjen.

Oppslutningen var god og været rimelig bra.  
Bildet er tatt i krysset Markensgaten/ 
Dronningens gate.

Onsdagstur til Eik Treskofabrikk

Det er den 14. juni 2017. AMK Vest skal ha sin siste  
onsdagstur denne sesongen, til Rogaland, til Eik Tresko-
fabrikk i Hovsherad. 14-15 gamle bilar møtest i Lyngdal, 
og kjører mot Flekkefjord, der kortesjen svingar av E 39, 
og kjører gamlevegen over Loga, Flikka og Lavoll. Før Moi 
kjører den òg den gamle vegen, gjennom Moi sentrum, 
vidare gml veg til høgre for E 39, vidare ca ti kilometer.

Treskofabikken ligg i sentrum av Hovsherad, kalla Eik. 
Fleire veteran-bilar har kome til undervegs, nå kan ein telja 
22 stk. Her blir me godt tatt i mot av Karin og Sigmund 
Stenberg, som eig og driv fabrikken i dag. Dei ønsker vel 
møtt, og byd på grilla pølser, kaffe og wienerbrød.  
Olav Hægeland deler ut emblemet fra Amk, og takkar for 
at me får koma.

Sigmund gjev oss historia omkring fabrikken, som blei 
grunnlagt for 110 år sidan, av Velle Espeland, og blei  
driven av denne familien fram til 1971. Då hadde dei  
produsert eit stort parti tresko for USA og sendt avgårde, 
men dei fekk aldri betalt for ordren, og fabrikken gjekk 
konkurs. Fabrikken blei starta opp igjen av tre ungdommar 
frå Oslo. Dei dreiv han i tre år, men produserte utan  
kontroll, fekk eit kjempestort lager, men hadde ikkje  
kundar. Dei gjekk konkurs. Anna og Trygve Espeland 
overtok, og dreiv fabrikken til 1986. Då overtok regnskaps-
føraren deira, og heldt på i tre år.

Fabrikken blei i 1989 kjøpt av Karin og Sigmund Stein-
berg, og dei driv han i dag. Sigmund fortel om seks tøffe 
år med hardt arbeid, for å koma i balanse økonomisk, 
samtidig som det skulle produserast, lagast nye modellar, 
skaffast kundar og skaffast gode medarbeidarar. Etter 
denne harde innkjøringsperioden, har det gått forsiktig 
den rette vegen: oppover. I dag er her åtte fast tilsette, 
og produksjonen ligg på 30 000 par i året. Dei produserer 
mange slags tresko, 8000 par tresko, resten med mjuk 
sole, motesko og arbeidssko med og utan vernetå. Dei 
brukar okseskinn, og kuskinn, med og uten hår, i mange 
mønster og fargar. Helsevesenet og oljeindustrien er  
nokon av kundane, skobutikkar, og privatfolk likeså.

Frå Slovakia kjøper dei alt lèr, frå Slovenia alle botnar,  
som dei fin-dreier sjølv, - frå Italia alle fotsenger. Alt av 
garveri er nedlagt i Noreg. Dei brukar lim utan skadelege 
stoffer, for ikkje å skapa helserisiko. Det er berre ein 
skofabrikk til i landet utanom denne. Som tilleggsprodukt 
dreier dei merkepålar for turstiar.

Den 5. des. 2015 fekk fabrikken sin største prøvelse:  
flaumen «Synne» Hove-elva, som renn like forbi, auka opp 
til uante høgder. Vatnet stod til sist over ein meter høgt 
inne i fabrikken, det såg forferdeleg ut, og maskinane var 
påført skader. Då heldt eigarane på å miste motet - men 
så  bretta dei opp armane, rydda og tømte ut, naboar og 
bygdefolk kom med kostar, skufler og bøtter, vafler og  

kaffe, og hjelpte til. Dei fekk rydda ut all sand og dritt, 
sopa og vaska, og klarte å få liv i maskinane igjen. Etter 
ein iherdig innsats var produksjonen faktisk i gang igjen 
etter ei veke! Uteområdet tok det seks månader å få ryd-
da og asfaltert igjen. Me kan berre ana kva innsats som 
måtte til  for å koma seg igjennom dette, og koma vidare!  
Heldigvis var dei greit forsikra.

Me er imponert over dei Stenberg, som har reist seg fleire 
gonger, og driv ei verksemd som lagar gode produkt, og 
gjev levebrød både for seg sjølv og andre.

Nå får gjestene høve til å kjøpa seg sko, og handelen går 
fint. Stenberg og frue er godt fornøgd med besøket. Folk 
som kjører forbi, er hjarteleg velkommen innom, for å kikke 
eller handle.

Takk for ei interessant oppleving, og lukke til vidare!

Turid
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På tur til Evje
AMK Vennesla hadde fellestur til Evje onsdag 14. juni.

Følgende møtte opp: Even Olaisen (BMW 325 Cab),  
Magnus Berg (Citroën 2 CV6 Special), Per Stallemo 
(Taunus V6 hardtop), Olav Solberg (Mercedes-Benz 280 
SE), Roald Aasen (1938 Plymouth) og Paul T. Anderson 
(uten bil) var passasjer.

Vi ble hyggelig mottatt av Hilde i Spisekroken på Evje.  
Det ble ikke pølser, men baguetter og kaker, kaffe og brus.

Været var strålende, så BMW-kalesjen var nede hele  
kvelden. Turen gikk på «interessante veier» der vi blant 
annet kjørte gjennom de gamle jernbanetunnelene på 
Røyknes på tilbakeveien.

Paul T. Anderson

Tinget i Hægebostad
Det er Ting i Hægebostad helga 17. og 18. juni. Her er 
alle veteranbilar velkomne, ikkje minst svære doningar  
frå Eiken og indre bygder dukkar opp, og alle veteranbilar 
får gratis adgang. 

Her samlast mange for å sjå på nytt - og kanskje handla 
noko - innan landbruksredskap, traktorar, graspresser  
m.,m., og elles er det salg frå boder av alt mulig. Ein ny 
utstillingshall er på plass, og mange slags salg er i gang 
i den.

Til tider er det underhaldning, og det er mat å få kjøpt.  
Det er ein flott dag  lørdag, og veteranar møter opp og 
hygger seg på Tinget.

Turid



18 19

På tur med Mercedes-klubben
Mercedes-Benz-klubben Agder arrangerer hvert år tur til 
Vennesla, nærmere bestemt til Kvarstein, hvor Jens  
Kvarstein på Kvarstein Gartneri ønsker velkommen til  
sin flotte park (hvor det til og med er tillatt å kjøre på 
gresset!).

Som tidligere var det også i år grillmat på menyen,  
og det dukket opp mange fine Mercedeser + en  
Excalibur. Reidar Skaaland tok seg av den musikalske 
underholdningen, og stemningen var høy.

Svært mange av Mercedesklubbens medlemmer er også 
aktive AMK’ere, og det er veldig hyggelig. Det som er litt 
pussig er at det er en del AMK-medlemmer som har  
Mercedes, men som ikke er med i Mercedesklubben.  
Men det har de anledning til å bli!

Mercedesklubben har møter månedlig i vinterhalvåret, og 
i tillegg til treffet på Kvarstein arrangere de også grilltreff 
på Fevik Gård, vanligvis i slutten av august.
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Sommertur til Danmark

Folkene i Thisted har en usedvanlig sprelsk fantasi  
når det gjelder å pønske ut oppgaver på postene.  
I år var det disse tingene vi måtte gjennom:

Post 1 
Her var det satt opp et nedløsrør i 45 graders vinkel hvor 
det ble sluppet ned poteter, og så skulle den stakkars 
deltakeren treffe disse potetene med en hammer når de 
skvatt ut i bunnen av røret.

Post 2 
Litt mer standard oppgave, kjør frem 8,25 meter fra der 
bilen sto.

Post 3 
Tippekonkurranse om den lokale banken (sponsor,  
selvsagt).

Post 4 
Her skulle vi løfte på en nokså stor stein og vurdere hva 
den veide.

Post 5 
Så var det tid til å måle kreftene - slå ned en spiker i en 
treblokk med maksimalt fem slag. Høres greit ut, men 
spikeren var ganske lang og hammeren var ganske  
liten og lett …

Post 6 
Så var det å parkere, og da stoppe slik at støtfangeren 
foran sto rett over et merke i veien.

Post 7
Å kaste med golfballer er ikke så lett alltid, det heller!

Post 8 (i mål)
Her fikk vi legge et slags puslespill før vi leverte startkortet 
fra oss og gikk til en nydelig lunch.

En kan ikke si at nordmennene briljerte på premielista, 
men alle gjennomførte løpet i fin stil, og beste nordmenn 
ble Anders og Håkon Omland som fikk 14. plass og en 
passende premie. Det øvrige plasseringene forbigår vi  
i stillhet, men som sagt, alle kom til mål!

Ni AMK-biler med til sammen 22 passasjerer tok seg en tur til Danmark i juni.  
Det var veteranløp i Thisted, og det må en ikke gå glipp av! Været var flott og vi hadde 
en hyggelig tur, om en med en del utfordringer under løpet (og en vrangvillig  
forgasser på hjemveien for en av deltakerne).
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På traktorfarm i Thisted
I forbindelse med veteranbilløpet i Thisted fikk vi  
nordmenn også anledning til å være med på en gård  
hvor eieren samlet på traktorer! Vi fikk en interessant  
omvisning blant de over 100 eksemplarene som han 
hadde samlet på seg foreløpig (!!), og enkelte traktorer, 
både restaurerte og urestaurerte, ble også startet opp 
uten vanskeligheter.

Eieren hadde fått en rekke premier for sine traktorer på 
utstillinger, og disse var også stilt opp i lokalet.
Dette var sannelig et uvanlig innslag i Danmarksferien,  
og vi takker så mye for besøket, som ble avrundet med  
en kaffeskvett og litt å bite i.

Bildene her viser noen få av traktorene og litt til …
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Et fantastisk museum!
Under en biltur i USA i fjor kom vi til et museum som vi hadde merket oss allerede før vi dro hjemmefra. Det ligger  
i byen Tallahassee i Nord-vest Florida og dette måtte avlegges et besøk! Det var ikke bare biler, men også motorsykler, 
dokker, trøbiler, lekebiler, stasjonærmotorer, påhengsmotorer og noen få båter, kassaapparater, radioer,  
Abraham Lincolns likvogn, golfkøller, lommekniver og litt annet småplukk.

Alt dette var samlet av én, formodentlig nokså rik, amerikaner. Det sto et stort skilt ved inngangen om at dette var  
et privat museum, og at de ikke mottok en eneste dollar i offentlig tilskudd. Dette var midt under presidentvalg- 
kampen i fjor, og da vi var kommet hjem, fikk vi melding fra en amerikansk venn om at Mr. Trump hadde holdt  
valgmøte på dette museet, som altså tilhørte en av hans supportere!

Det var en helt fantastisk opplevelse, og billedkavalkaden på de neste sidene sier i grunnen mer enn ord …
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6. juni i Sørlandsparken
Som kjent er 6. juni blitt fastsatt som Hobbykjøretøyenes 
dag, både i Norge, Sverige og Danmark. Amcar-klubbene 
over hele Norge har tatt initiativ til arrangementer mange 
steder på denne dagen, og også andre klubber har fått  
til noe.

I Kristiansand har Amcar invitert AMK med på utstillingen  
i alle år. Den er nå flyttet fra sentrum til Sørlandsparken, 
og også i år møtte det opp mange biler. Vel var det nok 
flere amerikanske enn europeiske (og japanske) biler, 
men det er jo alltid moro å sparke i dekk og høre på  
brummende åttere.

Kanskje litt flere AMK-medlemmer kunne 
møte frem neste år?  
Gode kaker har de også!

Den skal tidlig krøkes …
På arrangementet 6. juni fikk AMK et nytt medlem, som stiller i  
de yngres rekker. Men det er jo ikke så rart, når både far og onkel 
og farfar er medlemmer i AMK (og farfar til og med formann i 
klubben), at interessen for de kjære gamle allerede er vakt!

Velkommen som medlem til Aleksander Omland,  
her trygt plassert på farfar Håkons arm.
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”Vognmannen” rullet på Birkeland
Som nevnt i forrige utgave av Fjærbladet, ble lastebilløpet 
«Vognmannen»  arrangert på Sørlandet i år. Dette er et 
løp som Transporthistoriske Forening står bak, og i likhet 
med Norgesløpet arrangeres det en gang årlig på  
forskjellige steder i landet, og da i samarbeid med krefter  
i de lokale klubbene, altså i dette tilfellet AMK.

I St. Hans-helga gikk løpet altså av stabelen her i sør, 
med start på Birkeland og med ei løype som gikk derfra til 
Lillesand, gjennom Høvåg og så vidt innom Kristiansand, 
og så tilbake til Birkeland.
Fjærbladet var til stede på startstedet og tok noen 
bilder som kan nytes her.
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Vi ønsker de nye medlemmene  
i AMK hjertelig velkommen!

Jens Christian Madsen, Grimstad
Lars Inge Østensen, Grimstad

Wenche Dølbakken, Færvik
Per Vidar Slåttekjær, Søndeled

Harry Eriksen, Selåsvatn
Alf Nordbø, Arendal
Nils O. Linjord, Eiken

Daniel Nielsen, Kristiansand
Alfred Rysstad, Rysstad

Dreng Ose, Bygland
Julian Richard Ekern, Lindesnes

Aleksander Omland, Kristiansand
Yngvar Kiledal, Kristiansand
Nils Harald Stallemo, Øvrebø
Bjarne Steinsland, Hægeland

Nye medlemmer  
i AMK siden sist

Gumpens Auto Vest as
www.gav.no - tlf. 24 03 48 00

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

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
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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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Vi ønsker de nye medlemmene i AMK 

hjertelig velkommen i klubben!
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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
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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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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  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).

Medlemsmøte i Lyngdal, 25.09.2013

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

I kveld har berre 15 medlemmer møtt fram, det 
er uvanleg få til Lyngdal å vera, men det er jo ikkje 
alltid det passar for mange. Olav Hægeland ønsker 
alle hjarteleg velkommen. Dernest bed han om eit 
minutts stillhet til ære for Kåre Udland, som har  
gått bort.

Me får referat fra siste styremøte,  Norgesløpet gjekk veldig 
greit. Dei andre arrangementa som har vore, har og stort 
sett gått greit. I Setesdal var det kjempestor oppslutning. På 
Birkelands-marknaden er det behov for større hjelpande 
mannskap, til ein vaktpost her og der ei stund. Klubben har fått 
ny nestformann: Ånund Lunde, Kristiansand, som får rosande 
omtale som ein dyktig mann for AMK, det er bra! Fjærbladet skal 
frå 2014 av koma ut i seks utgåver, men med like mykje innhald, 
istadenfor nå ni utgåver.  Dette for å gje redaktøren gunstigare 
arbeidstilhøve. Hovudløpet 2014 er tenkt i Evje-området.

Når det gjeld arrangement i sommar, deriblant dyrskue, er 
desse nå vel i hamn, og folk er godt nøgde. Framover så blir 
det kveldstur til Kenneth Trælandshei, onsdag den 2.okt.13, frå 
Klokkargården kl. 18.00, hyggeleg! Olav fortel om rydding på 
Landbruksmuseet, sidan gjenstandane der skal få ny tilhaldsstad 
på dyrsku-plassen, og om ein skurdtreskar som er vanskeleg å 
starte. Eilef fortel om fin tur til Ådne Buås. Svein Byremo fortel 
om greie veteranturar, til Ål og til Danmark.

Det blir ein del diskusjon omkring julemøtet i november, mellom 
anna om påmelding, sjå eigen annonse annan stad i bladet. Så må 
me ha mat, i dag er det Karsten Hansen som er kaffe-kokar, og 
kona hans som har laga deilege rundstykke!  Dessutan har kona 
til Peer Højrup baka to kaker til møtet, flott!  Tusen takk, gode 
damer! Etter kaffepausen blir det vist video fra tidlegare løp.

Takk for i kveld!

Turid

Vi ønsker de nye medlemmene 
i AMK hjertelig velkommen  

i klubben!

Anne-Grethe Løvdal, Mosby 
Martin Løvdal, Mosby 
Sverre Monsen, Færvik 

Tommy Rysstad Homme, Grendi 
Johan Ringsby, Kristiansand 

Roy Olsen, Kristiansand 
Karin E. Sissener, Arendal 
Tor Petter Hudalen, Risør 
Liv Karin Løvdal, Mosby

selges:

Jeg har en Chrysler Le Baron 1983 mark 
cross cab.  Dette er den eneste her i Norge.  
Selges for 69.000 .
Henv. Ove Sandve, tlf. 905 43 224

julemøte sentrum
Også i år arrangerer vi julemøte i sentrum 
– tirsdag 26. november kl. 19.00 på 
Offisersmessa, Gimlemoen. 
Det blir servert juletallerken og bløtkake,  
og det blir musikalsk underholdning og 
anledning til hyggelig samvær.
Påmelding pr. telefon til Håkon på 900 95 891 
eller på mail til Bernt Erik, berneol@online.no
Vel møtt!

påmelding til  
julemøtet i lyngdal
den 27.11.2013, kl 19.00, Akersmyr  
(hos Lindland)
Den som ønsker å være med på julemøtet, 
kan melde seg på, fra mandag 04.11.13 etter 
kl 18.00 til Olav Hægeland,  
mob. 97978307 eller 38343367.
«Først til mølla-prinsippet» gjelder!

Det tradisjonelle novembermøtet i regi av AMK blir i år tirsdag 19. november.  
Møtet starter kl. 18.00, og det blir som vanlig servert risgrøt, og det blir også i år en 
video-kavalkade på storskjerm fra de mange store og små arrangementer gjennom et 
langt veteranår. Her er klipp fra mange løp, turer, treff og møter fra både AMK, Froland 
Motorveteranklubb og GMV… og ellers. Etterpå blir det kaffe og kake.

Lokalet rommer maks. 90 personer, så vær tidlig ute med påmeldinger! Først til mølla… 
Denne er bindende og kan gjøres på telefon 976 14 518 eller på e-post oeikelia@online.no. 
Prisen er som i fjor, kr. 100,- pr. pers. og betales på stedet.

julemøte i Froland!

Innkjøps- og  
rabattavtaler

Vi minner om klubbens  
rabattavtaler: 

LMK forsikring: gir AMK- 
medlemmer svært gode tilbud på 
forsikring både av veterankjøretøy 

og alle andre eiendeler. Be om 
tilbud på tlf. 67 20 60 30 eller send 

en mail til: lmk@watercircles.no

Per Hagen AS:
Oppgi kundenummer 500434 

Bilextra Kristiansand.  
(Bang og Folkestad AS)

Oppgi kundenummer 101130  
og vis medlemskort

Bilextra Lyngdal:  
Vis medlemskort

Bilextra Arendal:  
Vis medlemskort

Würth Arendal (Stoa):
Vis medlemskort

Bilteknikk Sør
Sørlandsparken: Vis medlemskort

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

Som mange sikkert har fått med 
seg, har AMK fått nye piquet- 
skjorter til salg (se bildet). I tillegg 
har vi også fått flotte kaffekrus 
(termo) i svart eller hvitt, med logo. 
Og så har vi naturligvis fremdeles 
noe igjen av det gamle lageret!

Følgende artikler kan vi selge:
Piquet-skjorte i svart, blå eller hvit 
med logo, størrelse 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 julepresangidé til svigermor?

AMK-caps (se bildet), leveres kun 
i svart, kr. 50 pr. stk.

Grillmerke med logo, emalje, kos-
ter som før kr. 100 pr. stk.
Klistremerke med logo koster som 
før kr. 10 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).

KlubbartiklerAMK Styremøter

Referat 21.06.2017

1. Forrige referat 
Ingen kommentar.  
 
2. Sms-systemet 
Dagens system har flere svakheter og begrensninger,  
ikke minst kvote på utsendelser. Bernt Erik har sjekket med 
Telenor som nå har en funksjonelt bedre løsning. Det vil ikke 
ha kvotebegrensninger. Men det vil ha en pris pr melding.  
Ut fra en beregning på vår bruk, vil det anslagsvis koste  
kr 4.500 pr år, noe mer enn i dag, men funksjonelt da langt 
bedre. Blant annet vil alle med passord kunne sende fra 
egen PC. 
 
Et godt og fleksibelt system ansees å være svært viktig i  
kontakten med våre medlemmer. Det var full enighet i styret 
om å gå for denne løsningen. Det innebærer at vårt  
eksisterende system må sies opp. 
 
3. Kr.Himmelfartsturen 
Det ble et storslått arrangement med rekordmange kjøretøy, 
flott på alle måter. For AMK sin del må vi neste gang få med 
mer av klubbens varer.  
 
Tor Sigurd holder kontakten med Froland med hensyn til 
evalueringsmøte og videre oppfølging. 
 
4. LMK-stafetten 2017 
Fra vest starter stafetten i Bergen 13.august. Fra vest har  
de ansvaret for stafetten fram til Flekkefjord der AMK  
overtar ansvaret. 
 

Stafetten skal komme vestfra og østfra til Arendal på  
Arendalsuka onsdag 16.august, middag der vi samles  
utenfor Arendal Kino for å presentere bilfolkets budskap  
for politikerne. 
 
Håkon og Bernt Erik har hatt et møte med ansvarlig for  
stafetten, Leif Skare om detaljer om stafetten. Dette får bred 
omtale i Fjærbladet som kommer ut i slutten av juli.  
 
5. Komiteer i gang på andre arrangementer  
 
Vognmannen:  
Inge meldte inn til styremøtet at alt er i boks.  
 
Hovedløpet: 
Som nevnt forrige gang, må vi planlegge med hovedløp nes-
te år i Mandals-området. Torstein og Oddvar blir i alle  
fall med i en komité.  
 
Kvinesdalsturen: 
Turen gikk som en drøm. 
 
Sommertoget til NRK: 
Bernt Erik vil skrive om dette i neste Fjærbladet. 
 
6. Eventuelt 
Torstein tok opp spørsmålet om hvordan det er gått med 
oppgjør med bussen i forbindelse med Tronåsen. Det ble 
mer kjøring enn forutsatt og sjåføren har blitt forespeilet en 
større godtgjørelse enn først avtalt som kompensasjon for 
dette. Siden det er uklarheter rundt dette, ønsker AMK å ta 
ansvar og rydde opp ved å utbetale som forespeilet. For 
fremtiden vil styret ha skriftlige avtaler på alle forhold som 
innebærer utbetalinger.  
 
Torstein tok opp behovet for en «ropert» til arrangementer. 
Håkon sjekker markedet for å finne en moderne versjon. 
 
Neste styremøte: Torsdag 14.09. kl 18.00 i lokalet til Ånund. 

Ny SMS-tjeneste
Som det fremgår i referatet fra siste styremøte ovenfor 
her, har styret godkjent at AMK legger opp til en ny 
SMS-tjeneste og avvikler den vi har nå. Årsaken til dette 
er først og fremst at det på den nåværende tjenesten er 
en antallsbegrensning som mange ganger har ført til at vi 
har måttet gi opp å sende ut SMS fordi månedens kvote 
har vært brukt opp. 
 
Dette er en veldig utilfredsstillende situasjon, og derfor  
tar vi nå et nytt grep og har gjort avtale om en ny SMS- 
tjeneste med ubegrenset antall utsendelser. Denne vil 
forhåpentlig være klar til bruk omtrent samtidig med at 
medlemmene får dette Fjærbladet. 
 
Vi får fra tid til annen tilbakemeldinger om at noen  
medlemmer ikke får SMS fra oss. Dette kan skyldes flere 
ting, blant annet: 
 
•  Vi kan ha et feil mobilnummer innlagt 
•  Medlemmet kan ha fått nytt nummer, mens vi ikke  
 vet det og sender på det gamle 

•  Vi har erfart at enkelte medlemmers mobiler er  
 sperret for denne typen SMS, noe medlemmet selv må  
 fikse på telefonens innstillinger 
 
I tillegg er det noen medlemmer som vi ikke har mobil-
nummer til, fordi de ikke står i telefonkatalogen på nett, 
enten fordi de ikke ønsker å stå der, eller fordi de har  
telefon betalt av arbeidsgiver og det derfor er arbeids- 
giveren som står som eier av nummeret i katalogen. 
 
I begynnelsen av august kommer vi til å foreta en test  
ved å sende ut en SMS til samtlige medlemmer (altså  
når systemet er installert og oppdatert). De av våre  
medlemmer som IKKE har fått noen SMS fra oss innen  
ca. 10. august, og som ønsker disse, må være så  
vennlige å gi tilbakemelding til Bernt Erik på SMS  
nummer 416 30 263 så vi kan få ordnet opp i  
problemene. 
 
Styret håper at dette skal gi en bedre SMS-tjeneste både 
for klubben og for medlemmene.



32

RETUR: 
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Sommertoget
De fleste har sikkert lagt merke til, eller fulgt med på,  

NRK-serien Sommertoget på fjernsynet.

Nå kommer Sommertoget til Sørlandet! I den anledning vil vi i AMK gjerne stille opp  
på de stasjonene hvor det er stopp. Vi har også meldt inn vår interesse til NRK,  

men har ikke fått noen tilbakemelding ennå.

På vei vestover stopper Sommertoget på Nelaug tirsdag 8. august og på Marnardal stasjon  
onsdag 9. august. På tilbaketuren fra Rogaland blir det stans på Sira fredag 11. august og  

på Vennesla lørdag 12. august.

Vi er kjent med at i Marnardal har lokale AMK-medlemmer allerede satt seg i sving for å få til et  
fyldig fremmøte av veterankjøretøy ved stasjonen denne kvelden som toget kommer.  

Styret støtter opp og vil gjerne også se slike initiativer de andre stedene.

I tillegg vil toget kjøre på den vanlige traséen, så om noen kjører opp til et sted der toget  
kommer forbi på vei til neste stopp, er det slett ikke umulig at de blir med i programmet.  

Bare se etter toget med Sommertoget på!

Da sees vi på stasjonen, dere?  
Nelaug, Marnardal, Sira eller Vennesla!


