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Nå er snart året over. Hadde aldri trodd at det første halve året
som styreformann i MB Entusiastklubb skulle gå så fort. Nå
gleder jeg meg til å begynne på andre halvår. Vi har mange
gode idéer til aktiviteter i året som kommer, så jeg håper så
mange som mulig av dere blir med klubben videre også!

Landstreff 2007
Resultatet av avstemmingen vi gjennomførte viste at et klart
flertall av våre medlemmer ville at landstreffet 2007 nok en
gang skulle avholdes på Gol. I 2007 blir landstreffet fra 1. til 3.
juni. På denne måten unngår vi at landstreffet krasjer med både
pinsen og Gatebil i mai. Håper på å få se så mange som mulig
av dere på Gol!

Når dette leses har alle av dere mottatt årets to siste nummer
av Auto Motor og Sport. Dessverre ble utsendelsen av november
nummeret til dere forsinket hos Hjemmet Mortensen. Jeg
håper og tror dette ikke skjer igjen, og jeg håper dere var for-
nøyde med de to første nummerene!

W201
Som fortalt i forrige nummer var min første bil en 1983 W123
300D. Bilen var hvit (med sjarmerende brune kanter) og den
var en tidligere taxi. Etter at bilen døde på grunn av aktiv
dødshjelp fra en baguette-mobil på Kløfta var det krise for
meg. Jeg måtte ha en ny bil kjapt.

Via en bekjent dukket det opp en 1983 W201 190.Altså en
2 liters forgasser. I forhold til 300Den min gikk den som en
rakett, og det forteller dere forhåpentligvis hvor fantastisk
dårlig en W123 300D med automat faktisk går, for en 190 med
2 liters forgasser er langt i fra noen rakett i trafikken.

Millitærgrønn
Bilen hadde et utrolig fint beige stoffinteriør som var helt strø-
kent og den var ekte militærgrønn utvendig. Den var faktisk så
grønn at det eneste den manglet var gule skilter! I ettertid har
jeg funnet ut at fargen mest sannsynlig var 822 Eibeingrün
(barlindgrønn). HELDIGVIS en sjelden farge. Gudene vet
hvorfor jeg kjøpte en bil med denne fargen, men jeg unnskyl-
der meg med at det var mørkt når jeg var og så på den og jeg
hadde ikke peiling på bil.

Det var nå det begynte å ta av. Først handlet jeg treinteriør
til bilen. Dette var noe plastikkdrit som man klistret på dash-
bord og dører. Så utrolig bra ut, helt til solen begynte å steike.
Da rullet bitene som satt på dørene seg sakte men sikkert sam-
men og ramlet av.

Første spede forsøk på senking
Deretter handlet jeg senkefjærer fra H&R. Satte i gang med
friskt mot og fjærklemmer fra Biltema. Jeg begynte foran og
fikk fjærene av. Det var når jeg skulle sette alt sammen igjen
jeg ble litt usikker. Jeg hadde jo aldri tatt av fjærer før, så spørs-
målet var: Hvilken fjær skal sitte foran? Den korte eller den
lange? For å gjøre en lang historie kort kan jeg si at bilen ble
UTROLIG lav foran. I fem minutter.Alltid koselig å måtte
gjøre dobbel jobb.

Handlet også helrøde baklykter og hvite blinklys til bilen. Den
så faktisk bra ut. Fordi jeg handlet en ny bil kjøpte min davær-
ende kjæreste (og nå kone) bilen av meg. Et års tid senere sto jeg
i kø på E6 sør for Kløfta da en Saab dundret i rompa på bilen.
Rompa på 190en fikk en perfekt bue etter fronten på Saaben.
Dermed gikk nok en lekker Mercedes-Benz på dynga…

Har du skrivekløe?
Har du lyst til å bidra med en eller flere artikler til MB
Tidende, eller vet du om noe det er verdt å skrive om, ta
kontakt med redaksjonen i MB Tidende på:
mbtidende@mbentusiastklubb.com

Redaktør
Klubben er fortsatt på jakt etter en redaktør til MB-Tidende!
Har du lyst til å bidra litt for klubben så ikke nøl med å ta
kontakt! Jeg skal ikke legge skjul på at det er tidkrevende å lage
medlemsbladet, men vi har mye flinke folk i klubben som
bidrar med mye stoff og hjelp ellers, så den totale arbeids-
byrden blir ikke så stor som man tror.

Ha en god jul!

Med vennlig hilsen 
Alexander Nygård

Klart for ny frisk

MB-Tidende er et medlemsblad utgitt av MB Entusiastklubb
Ansvarlig redaktør dette nummer: Alexander Nygård (mbtidende@mbentusiastklubb.com)
Grafisk design: Ole Avranden  •  Trykk: Nordberg Trykk
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«A trip to history of 
Mercedes-Benz…»

Mercedes-Benz-treff i samarbeid
med MBSCA 30. Sept. 2006 i
Lyrestad
Mats Harrysson fra Lyrestad i Sverige er
pensjonist og har som vi snart skal se, en
helt unik samling av eldre Mercedes-
Benz. Mats har tidligere jobbet i forsik-
ringsbransjen, blant annet som skadein-
spektør. Herunder har han syslet med
skadeforsikring og skadede biler for
Trygg-Hansa og Volvo. Han har også eid
Hedemora Bildemontering, og dette ble
solgt for en tid tilbake.

Det begynte for alvor for Mats
Harrysson på midten av 1970-tallet da
han realiserte sin guttedrøm om å
anskaffe seg en Mercedes 300, bedre
kjent som Adenauer-Mercedesen. På
mange måter utgjorde denne anskaf-
felsen begynnelsen på det som i dag
utgjør 20 biler i hans eie. Det kan også
være riktig å si at samlingen hans utgjør
et museum alene. MB-Entusiastklubb

fikk et tilbud gjennom MBSCA, om å
være med å se denne samlingen.
Tidspunktet var lørdag 30. September
(2006).Artikkelforfatteren var en av disse
som tok veien til Lyrestad denne helgen.

Jeg var rimelig spent da jeg sammen
med 31 andre biler fra Sverige og Norge
svingte inn på tunet til Mats Harrysson
denne flotte lørdagen. Selve bilsamlingen
var plassert på en låve som var moderni-
sert. Inngangspartiet vitnet om at dette
ikke var en hvilken som helst låve. Over
inngangen hang en diger Mercedes-
Benz-stjerne som var den største i hvert-
fall jeg hadde sett!

� Mercedes-Benz 300d 
Adenauer 1958

Det første som møter oss når vi kommer
inn, er den såkalte Adenauer-
Mercedesen. Kalle-navnet kommer fra
den ikke ukjente tyske kansleren Konrad
Adenauer.Adenauer hadde disse bilene i

sin tid som tjenestebiler. Dette gjaldt
både 300 b, c og d-modellen. For øvrig
ble disse modellene tilvirket i perioden
1957-1962.Totalt ble det laget 3142 biler
av Mercedes 300d. Bilen er sekssylindret,
med innsprutning og hadde 160 hk.Mats
kjøpte denne bilen som nevnt på midten
av 1970-tallet. Selgeren var visstnok en
greve Hugo Hamilton. Dette var også
den første bilen som Mats renoverte.
Harrysson fikk også bilen omlakkert.
Speedometert viser i dag omlag 12.500
mil. Bilen med sine utsøkte linjer er flott
der den står, er i utmerket stand og ofte i
bruk. Jeg skjønte raskt hvorfor modellen
tidligere ble brukt som representasjons-
bil!

� Mercedes-Benz 300 SEL 6.3 –
1972

Mercedes-Benz 300 SEL 6.3 1972
modell er vel en bil flere av oss husker og
forbinder med  1970-tallet. Likevel er

Det var her i Lyrestad i Sverige Mats Harryssons unike Mercedes-Benz-samling var utstilt. «Stjernen» viser inngangspartiet til museet!
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denne bilen her i sjelden god stand.
Denne bilen har en V8 som yter 250 hk.
Modellen så første gang dagens lys i 1967
og ble tilvirket frem til og med 1972.
Modellen ble det laget 6526 eksemplarer
av. Dette var også helt klart en av artik-
kelforfatterens favoritter denne dagen.
Ved nærmere ettersyn ser man også at
dette er USA-modellen,noe lyskasterene
viser. Ekstralysene ved siden av de verti-
kale hovedlysene er visstnok en del av
standard-utrustningen.

� Mercedes-Benz 220 SE coupe
fra 1964 & Mercedes-Benz 300
SEL 1971

Jeg yter selvfølgelig ikke bilene under
rettferdighet, når jeg bare skriver en kort
notis om dem. Bilene er fine de og de er
også i sjelden god stand tatt alderen tatt i
betraktning.

� MB 230 E – 1982 & MB 200 – 1975
Spesielt var også gjensynet med de gamle
«traverne» som /8 (les: strek åtter) og W123.
/8 har alltid hatt en spesiell plass hos meg
og var den første Mercedes`en som min far
anskaffet seg i 1980. Bilen var da seks år
gammel og en rød skjønnhet med hvite
seter og typen var en 280 S, med nyover-
halt motor. Jeg glemmer aldri den bilen!!

Gjensynet med denne modellen satte der-
for tankegangen og minnene i gang, og var
veldig spesiell for meg rent personlig.230E
(W123) med 136 hk og fire sylindre samt
innsprøytning, stod som en kontrast til MB
200 fra 1975 (/8`ern) med fire sylindre,
forgasser og med 95 hk. Jeg tenker da også
på det tydlige skillet i hovedlysene samt
karosseriet mellom disse to modellene, slik
bildene under viser. Denne utgaven av
W123, så ut som om den kom fra «fabrik-
ken» for bare noen måneder siden….. Jeg
må nok innrømme at jeg ble overrasket av
det som møtte meg da jeg åpnet kuffer-
trommet på /8`ern. Kuffertommet var
kanskje ikke spesielt dypt, men plassen
frem mot baksetet var utrolig stor.

Det finnes også en 230 CE i denne
samlingen som er fra 1985. Denne bilen
var hjemme hos Harrysson denne dagen
og beklagelig nok ikke med i denne
artikkelen her.

� Mercedes-Benz 300SL 1996
replica (1957) 

Med en slik samling er det helt klart at
man ikke kommer utenom MB 300SL.
Modellen ble første gang introdusert i
1952 for Le Mans.Dette var også blant de
raskeste «gate-bilene» den gang. Bilen har
for øvrig gått under til-navnet «gull

wing», og ble laget frem til og med 1963.
«Det er noe med linjene på denne bilen»,
overhører jeg noen svensker sier. Og jeg
er helt enig. Bilen er unik den, og fortje-
ner en hederlig omtale også her. Helt
siden jeg hørte Alexander Nygård prate
om en utgave av denne bilen som visst
nok skal, (og da i orginal stand) ha vist seg
på Kløfta for en tid tilbake, har jeg ønsket
å sitte i og føle hvordan denne bilen er.
Nå var tiden kommet,men jeg observerte
raskt at Alexander Nygård var tidligere
ute enn meg. Sjelden har jeg sett et slikt
smil hos den mannen, da jeg så han sette
seg inn bak rattet på denne skjønnheten
av en bil. Og jeg skjønner han godt.
Glemt var det faktum at dette var en
replica, da vi begynte å ta bilen nærmere i
øyesyn. Denne 300SL fra 1996 hadde 6
sylindre og med 215 hk flytter dette seg
raskt nok, da også vekten tatt i betrakt-
ning. Inge Høyer fortalte meg for litt
siden om en hendelse som han selv opp-
levde tilknyttet denne modellen. På
Mosseveien i Oslo for en del år siden, så
han en rekke av disse bilene komme kjø-
rende med dørene i åpen tilstand. Det må
ha vært litt av et syn!! For mange er dette
også den peneste MB som noensinne har
sett «dagens lys». Men for en bil, det er
bare Mercedes som kan lage noe sånt!

Det hører med til historien at Mats også har en 300 D Cabriolet fra 1953. Denne bilen har to forgassere og 6 sylindre som yter 115
hk (innfelt bilde). Produksjons-tiden på denne modellen var 1953-1955. Det ble totalt laget 560 stk. av coupe og cabriolet-utgaven.

Mats Harrysson avbildet sammen me

1 2
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� MB 500 K Roadster Special
(replica) 1936 (1988)

MB 300SL som er beskrevet foran, er
ikke den eneste replica`en Mats har i sin
samling.

Denne MB 500 K er også en replica,
men likevel vakker der den står i enden
av det første rommet vi kom inn i.K’en i
denne sammenheng stod for kompressor
eller «supercharger», dette da med henblikk
på betegnelsen for «orginal»-utgaven fra
1936. Denne bilen var også spesiell og
vakte oppsikt med sin utforming og med
sine 6 sylindre og 125 hk. Noe forundret
ble vi da vi oppdaget en V6 fra Chrysler
under panseret.Det viser seg også snart at
vi overhører noen svensker som forteller
at selve rammen også er bygd hos
Chrysler. Kanskje ikke en «fullblods»
Benz, men man kommer uansett ikke
utenom at dette er en utrolig vakker bil.
Beklageligvis kommer ikke alle detaljer
her frem, men det kan nevnes at eikefel-
gene kledde denne bilen utrolig bra! Det
hadde vært artig å kunne sett en slik bil i
orginal stand en gang. Modellen i sin
opprinnelige form fra 1936, ble det bygd
100 av. Modellen vi her har foran oss, er
det derimot bygd 2000 eksemplarer av. I
en bilbok jeg har liggende fant jeg føl-
gende kommentarer om MB 500 K: «It

en med MB 300SEL 6.3 – 1972 modell

Til venstre: Mercedes-Benz 300 SEL – 3.5 – 1971. Bilen har en V8 på 200 hk. Produksjons-perio-
den strakk seg fra 1969-1972.Antall produserte var 9583.
Til høyre: Mercedes-Benz 220 SE coupe fra 1964. Motoren er seks sylindret på 120 hk. Produksjons-
perioden var fra 1960-1965 og det ble laget 16902 av cab + coupe utgavene.

MB 230 E – 1982 MB 200 - 1975

Over: Mercedes-Benz 300SL 1996 replica (1957) 
Under: MB 500 K Roadster Special med Chrysler motor!
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was a high-speed touring machine with spor-
ting lines and 8-cylinder, 5-liter engine which
gave 160 bhp and 100 mph when blown. It
also drank fuel at the rate of a gallon every 11
miles» (Roberts 1977:268).

� Mercedes-Benz 600 Pullman -
1970

Samlingen på Mats låve er på en måte
todelt. Den ene delen er avskilt fra den
andre med åpen gang fra det ene rommet
til det andre. Etter å unnagjort det første
rommet, står andre del for tur. Jeg er ikke
sen om å kjenne at nakkehårene
«tvinner» seg litt da øynene faller på et
digert «beist» av en bil med en høyde på
151 cm over bakken som står plassert rett
innenfor del to.Bilen er en 600 Pullman.
Helt siden mine egne gutte-dager (Tv-
serien Maktkamp på Falcon Crest på 1980-
tallet) har jeg vært veldig nysgjerrig på
denne bilen. Jeg skjønte ganske raskt at
dette var jeg ikke alene om. Rundt bilen
flokket det seg med entusiastiske
Mercedes-eiere som var dypt engasjerte i
samtale om denne «klassikeren».
Alexander Nygård fra MB E-klubb  sen-
tralt og Thor-Egil Andersen fra MB-E
Oslo-avdelingen utgjorde ikke noe unn-
tak her.

Mercedes-Benz 600 Pullman - 1970 Interiøret og luksusen i denne bilen  står i en
klasse for seg.

Thor-Egil Andersen og Alexander Nygård i
«salongen» på 600 Pullman.Fritt sitert etter A.
Nygård: «Baksetet på en 600 Pullmann fant jeg
ut at passer meg ganske bra ….».

Et uforglemmelig øyeblikk for artikkel-forfatteren sammen med 600 Pullman. V8 på 6.3L med 250 hk

7 7
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I blant er det som om teknikken og
kvaliteten innenfor et visst fagområde
gjør et plutselig hopp fremover etter å ha
stått stille en tid. Slik var det med
Mercedes 600, som en gang av mange ble
ansett for å være verdens beste bil. Bilen
ble presentert for første gang i 1964.
Produksjonsperioden strakk seg fra 1963
til 1981. Den ble kun laget på bestilling.
Motoren i denne bilen var en V8 på 6.3L
med 250 hk. Det ble laget 2677, hvorav
428 Pullman og det fantes bare 100 av
disse med tilsvarende dører som Mats
600 har. Mats bil har for øvrig seks dører
og plass til fem personer i «salongen».
Vekten av bilen skal være rundt 2700 kg.
Hvis man tenker på at dette var tilbake til
1964, og at denne tunge bilen presterte
0-100 km/t på rundt 10 sekunder, så må
dette ha stått i en særklasse den gang.Det
ble også bygd et førtitalls pansrede
modeller. Disse var selvfølgelig ikke så
raske!

Jeg må nok innrømme at jeg ble noe
overrasket over hvor lite benplass det var
på sjåførsiden. Grunnen til dette er at
denne lang-versjonen av Pullman er
utrustet med en fastmontert glassvegg
(justerbar opp/ned) som skiller baksetet
og førerplassen. Bak i salongen er tilstan-
den en noe annen. Som bildene over
viser, står både plassen og komforten her
i en særklasse.Tv, hydraulikk-funksjoner,

luftfjæring, to sammenleggbare seter,
takluke og ikke minst krystallservicet
som er plassert midt i bilens barskap, taler
her for seg selv.

� MB 450 SEL 6.9 - 1975
De av oss som var på treffet ved
Skokloster slott i sommer, kjenner gan-
ske sikkert igjen utseende på bilen under.
Likheten mellom disse er vel kanskje
bare den «gyllen-brune» fargen,da denne
450 SEL med en motor på hele 6.9L er

helt orginal. Dette skal også være den
største MB motor rent volumessig, bygd
i etterkrigstiden, med en V8 (overlig-
gende kamaksel) på 286 hk.
Akselerasjonen er det heller ingen ting å
si på, da den ble målt til 7.4 sekunder på
0-100 km/t. Man skal for øvrig her ikke
glemme at vekten på bilen da også er på
hele 1985 kg. Produksjonsperioden var
fra 1975-1980, og det ble laget 7380 stk.
av denne modellen. En stor bil med
andre ord …….

	 Mercedes-Benz 170 Cab Diesel 1951 & 220 A cab 1953
Bilen til venstre, Mercedes-Benz 170 Cab Diesel 1951, er et sjeldent syn. Som overskriften viser, er dette en fire sylindret
diesel fra 1951. Det ble bygget totalt 400 eksemplarer av denne modellen, og tilvirkings-perioden var fra 1940-1953.

Modellen under derimot, 220 A cab 1953, er seks sylindret med toppventil og yter 80 hk. Det ble laget 2360 stk. av
denne/disse cab & coupe utgavene i årene 1951-1955.

9
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� Mercedes  Benz 450 SLC 1980 &
Mercedes-Benz 300 SL cab 1987

Sanseinntrykkene er mange når man går
rundt og beskuer en slik samling herlige
biler. Etter hvert går det opp for meg at
jeg har vært så opptatt av alle MB`ene
rundt meg, at jeg rett og slett den første
halvtimen ikke har fått med meg at selve
bilsamlingen her er omgitt av modellbiler
som er plassert i orginalemballasjene opp-
under taket i det første rommet. I tillegg
finnes helt unike modellbiler i glassmon-
tre rundt omkring i rommet. Herunder
finnes et uttall Mercedes «ting» som blant
annet en skrivemaskin av nettopp merket
Mercedes Prima som Harrysson forteller
at han kjøpte uken før, på markedet på
Ekeberg i Oslo. Når jeg kaster blikket ned
igjen etter å ha beskuet alle modellbilene
i taket, ser jeg en skjønnhet av en hvit MB
som bare hadde gått nærmere 42 000 km.
Bilen er kjent som W107 og jeg oppdager
raskt at denne rekke 6`ern ligner misten-
kelig mye på den samme motoren som

sitter i min W201, da min motor likevel
får jeg høre har litt mindre «borring» enn
denne.Denne Mercedes-Benz 300 SL cab
1987 (til høyre på bildet over – hvit av
farge), er en seks sylindret 180 hk bil.
Disse modellene ble laget i perioden
1985-1989, og ble totalt produsert i
13742 eksemplarer.

Vi har vel alle sett «til års gamle»
Mercedeser med hvit farge som har
begynt å få «rust-brune» merker her og
der. Det gjelder ikke denne bilen foran
meg. Bilen er i utrolig god forfatning, og
det er sjelden at jeg ser en slik «gammel»
bil med hvit farge i slik utrolig god stand.
Nydelig er også Mercedes-Benz 450
SLC (blå-sølvfarget) som er fra 1980.
Bilen har en V8 på 200 hk og det ble
bygd hele 31739 av denne modellen som
ble bygd i hele 8 år (1972-1980).


� MB 220 SE Coupe 1960 
Alexander Nygård og Thor-Egil
Andersen fra MB-E Oslo-avdelingen, er

som nevnt to «entusiastiske herrer» som
er med denne lørdagen. Det er tydelig at
de begge er mer oppvakte enn meg,og at
de kjenner til ordtaket «alle kan se, men få
kan observere….». I det vi tre står og
beskuer en Mercedes-Benz 220 SE
coupe fra 1960, ber Alexander meg se
ekstra nøye på gulvet i det første rommet
vi kom inn i. Med ett oppdager jeg også
det de har observert, nemlig at i flisene
på gulvet kan man se innskriften
«Mercedes-Benz» i mørkt på hvitt. En
artig detalj som helt sikkert ikke alle har
fått med seg. 220 SE Coupeen fra 1960
er for øvrig en seks sylindret bil med 115
hk. Disse ble det produsert 830 stykker
av i perioden 1958-1960.


 MB 220 SE Cabriolet 1959
Det er noe «spesielt» med en cabriolet,
tenker jeg for meg selv når jeg går og
beskuer en MB 220 SE, ikke helt ulik
modellen over, men denne er en cabrio-

Mercedes-Benz 300 SL cab 1987Mercedes  Benz 450 SLC 1980 

MB 220 SE Cabriolet 1959MB 220 SE Coupe 1960 
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11 1212

MB-Tidende_06nr04-2  12-12-06  10:11  Side 8



NR 4·06 |   MB-TIDENDE   |   9

let. Får jeg råd en gang skal denne være
av samme typen som bilen under. Dette
er en seks sylindret MB fra 1959 med
115 hk. Fargen er blå. Det nærmest
«oser» av kvalitet i denne utgaven med
røde skinnseter, hvitt ratt og med et
utpreget dashboard i «tre-interiør».
Dessverre kan man nok si, når man får
høre at disse bare ble laget i tidsperioden
1958-1960.Totalt antall produserte var
1112 eksemplarer.


� MB  220 SE Cabriolet 1965
Det skal også ikke glemmes at vi som var
her denne dagen fikk en unik mulighet
til ikke bare se,men også lov til å sette oss
inn i, åpne panserene og ved enkelte
anledninger starte motorene på enkelte
av disse bilene. Ikke alle bilene er i like
god stand. Men de av oss som faktisk er
«entusiaster» i ordets rette forstand, vet jo
at det er også dette som er mye av gleden
med det å eie en Mercedes av noe eldre
årgang. Det å få ting i bedre stand, eller
det å se ting bli bedre, er mye av den
følelsen mange entusiaster har felles. Det
«slår meg» plutselig at det må være helt
fantastisk å våkne om morgen og kunne
gå til denne fantastiske samlingen å
beskue, «skru på», og vedlikeholde disse
bilene. Det skulle så gjerne ha vært
meg…

Bilen under er hvit av farge, har en
rekke 6-sekser på 120 hk, og er fra 1965.
Bilen går under betegnelsen W111 og  er
en 220 SE cabriolet. Det ble laget 16902
stykker av denne bilen og ble produsert
fra 1960 til og med 1965.


� Mercedes-Benz 560 SEL 1990
I enden av det andre rommet finner vi en
av de «nyeste» bilene Mats har i sam-
lingen sin. Dette er en MB 560 SEL fra
1990 med en V8 på 279 hk. Dette er
kanskje ikke den mest strøkne W126 jeg
har sett, men bilen er fin den.
Tilvirkningsperioden var fra 1985-1992,
med et antall produserte biler på 78442
stk.W126 er også slik jeg ser det, en av de
vakreste biler MB har laget i «nyere» tid.
Kanskje jeg skulle spurt Mats Harrysson
om råd før jeg kjøper en slik i nær frem-
tid…


� MB 600 CL – 1993
«Nyeste» bil i samlingen til Mats er en
MB 600 fra 1993. Bilen har en V12 på
hele 6 liter og som yter 394 hk. Mats bil
er fra det første året denne typen ble satt i
produksjon. Modellen under er i sølv av
farge, og ble visstnok produsert til og
med 1998. Det ble laget 8572 stykker av
denne typen. Man kan si mye pent om
disse «nye» MB`ene selvfølgelig, men
man skal ikke glemme at det er en grunn
til at de Mercedesene vi ser rundt oss i
hverdagen har de linjene og den kvalitet
de har. Mats Harrysson og samlingen
hans har i denne sammenheng,gitt oss en
unik mulighet til nettopp å se, få innsyn i
og ikke minst forstå hvorfor det er slik.

MB  220 SE Cabriolet 1965 MB 600 CL – 1993

Mercedes-Benz 560 SEL 1990

14

13 15
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Slutten!
Når vi går rundt og titter på disse flotte
bilene i låven til Mats Harrysson, så må
jeg spørre han om det er en modell som
rangerer høyere enn de andre. Mats ten-
ker seg et øyeblikk om og kaster blikket
mot innganspartiet der Adenauer-
modellen står (Mercedes-Benz 300d
Adenauer - 1958 modellen). Egentlig
blir jeg noe overrasket over svaret hans.
Jeg hadde trodd at MB 300SL 1996
(replica 1957) med «Måkevingene» eller
600 Pullman-modellen var de naturlige
valgene i denne samlingen. Jeg spør
hvorfor det nettopp er denne bilen som
valget falt på. Mats sier at det var denne
bilen som han anskaffet seg først. Det var
også denne bilen som under renove-
ringen, virkelig åpnet øynene hans for
hvilken kvalitet det var i en Mercedes.
Joda, det må vel nå uten tvil, være lov til
å titulere Mats Harrysson for å være en
ekte Mercedes entusiast. Samtidig så er
jeg veldig takknemlig for dette unike
besøket, og jeg håper at andre i mitt eget
«hjemland» med unike samlinger som
ligner denne, også vil følge Mats

Harrysson`s glimrende eksempel og åpne
dørene for innsyn for «entusiaster» som
oss.

Mats Harrysson forteller at han har en
sønn og to døtre (hvis artikkelforfatteren
ikke oppfattet feil da). Han sier at kona
og døtrene er engasjert i samlingen hans,
mens derimot sønnen ennå ikke har
samme entusiasme for bilene. Før vi for-
later Mats Harryssons Mercedes-Benz
samling kommer jeg i prat med en av
døtrene hans. Som den gode entusiast jeg
er, tok jeg meg den frihet og spurte om
damen var singel…

Helt til slutt vil jeg bare si at jeg, Bjørn
Vrålstad, står alene og har det fulle ansvar
for de feil og mangler som skulle ha fun-
net sted i denne artikkelen. Denne artik-
kelen er ment som en hyllest,og min siste
hilsen, til min far som gikk bort mens jeg
skrev den. All ære til han som introdu-
serte meg for Mercedes-Benz. Jeg gjorde
en avtale med han før han forlot meg,om
at min nåværende W201 (190E 2.6-
1987), hans siste MB og min første, aldri
skal selges…

Mats Harryssons 
Mercedes-samling:
MB 300 D – 1958,
MB 300 Cabriolet – 1953,
MB 300 SEL 6,3 – 1972,
MB 600 Pullman – 1970,
MB 300 SL – 1957 (1996),
MB 230 E – 1982,
MB 200 – 1975,
MB 170 Cabriolet – 1951,
MB 220 A Cabriolet – 1953,
MB 500 K Roadster Special
(replica) 1936 (1988), 
MB 450 SEL 6,9 – 1975,
MB 450 SLC – 1980,
MB 300 SL Cabriolet –1987,
MB 220 SE Coupé – 1960,
MB 300 SEL 3,5 – 1971,
MB 560 SEL – 1990,
MB 600 CL – 1993,
MB 230 CE – 1985,
MB 220 SE Cabriolet – 1965, 
MB 220 SE Cabriolet – 1959.

Kilder: MBSCA-nettsider, Peter Roberts; «A
Pictorial History Of The Motor Car» 1977,
bladet Nostalgia nr. 6 - 2006, og personlig
oppmøte i Lyrestad samt samtale med Mats
Harryson 30. September 2006.

Vi tilbyr gratis diagnostisering, i tillegg til de rimeligste prisene for

service, reparasjon og overhaling av MB automatkasser.

• Gratis diagnostisering

• Service 

• Reparasjon 

• Rimeligst på pris 

Norges ledende spesialist
på Mercedes-Benz girkasser
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Eier: Thore Paulsen og min sønn André
(8år) Notodden
Motor: Rekkesekser på 190 hk
Girkasse: Automat
Utstyr: Bilen er sort med sort el. skinn,
klima, servo, sentrallås,AMG-understell,
windshot, hardtop, el. cab, original alarm,
varmeseter, alt elektrisk, sound system
med mp3, oppgradert til nyere baklykter,
hvite blinklys foran, profesjonelt sota ruter
(inkl. også hardtop), bilen er en 2+2 seter,
8.5 og 10x17” 3-delte OZ-felger med
Dunlop sport 9000 dekk, 235/45 og
255/40, alt på bilen er godkjent, har fått
felger og understell godkjent i vognkortet.

Den er aldri vinterkjørt, har kun stått
varmt og tørt til utstilling om vinteren.

Litt mer info om bilen: Jeg brukte
ganske lang tid før jeg fant den bilen her,
jeg hadde bestemt meg for hvordan bilen
skulle være. Det var viktig at den var sort

med sort skinn, den skulle være reg. for
4, den skulle ha hardtop, det var veldig
viktig for meg at bilen hadde full doku-
mentasjon (service, antall eiere osv).

Etter mye leting fant jeg tilslutt en som
stod i Frankfurt.ALT stemte, så da sendte
jeg en kompis ned for å se på den. Han
kunne da fortelle at bilen ble kjøpt ny
03.11.1992 av en eldre kar (født i 1921)
som har hatt bilen siden den var ny.
Sommeren 2005 døde han,bilen hadde da
gått 132 000 km og alt av servicer var fulgt
opp. Familien til han karen hadde satt den
inn hos Mercedes for salg. Den var veldig
fin og alt stemte, så da slo jeg til. Jeg kunne
helt sikkert funnet en billigere/tilsvarende
bil, men jeg er veldig opptatt av historien
på bilen, så da betaler jeg heller litt mer,
noe jeg tror kan lønne seg når du even-
tuelt skal selge den igjen.

Jeg fikk bilen i september 2005 og
bestemte meg for at jeg MÅ jo ha et skilt-

nummer som passer til bilen. Etter mye og
intens jobbing fikk jeg registrert den i mai
2006. Da ble det NV 55300. Jeg har nå
kjørt ca. 2 000 km med den, og storkoser
meg, en drøm å kjøre, samt at den vekker
mye oppmerksomhet.

Jeg har en sønn på 8 år som elsker den
bilen. Han legger ut til venner og lærerer
på skolen om hvor tøff og fin den er.
Standardspørsmålet hans er: Pappa, kan vi
ta en kjøretur med SLen?

Planer fremover: Jeg er på jakt etter
et koffertlokk med bremselys, så skal jeg
montere nytt eksosanlegg.Tenker det blir 2,
eventuelt 4 utblås bak (AMG-look), mon-
tere blinklys i speilene. Ønsker også bedre
lyd (subwoofer), samt multimedia.Vurderer
også nye felger (19”).Vi har mange planer,
men vi må først se hva lommeboka sier…

Jeg har lovet sønnen min André at
den bilen aldri skal selges, den skal han
overta når han får lappen!

Mercedes 300SL 
1993 modell W129
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Onsdag 11.10.2006 var MB Entusiast-
klubb avd. Oslo invitert til en lukket før-
lansering av den helt nye GL-klassen hos
Bertel O. Steen Jessheim.

Rundt 20 medlemmer, og omtrentlig
like mange andre dukket opp hos for-
handleren på Jessheim denne dagen.
Vi var lovet prøvekjøring av GL «og 
litt annet». Hva dette andre var visste vi
ikke, men det var nok ingen som ble
skuffet. Til vår disposisjon sto :
– B170.
– C180 Kompressor.

– E220 CDI med facelift og 170hk.
– R320 CDI kort.
– R320 CDI lang.
– GL320 CDI.

Alle disse er kjempemessige biler i sitt seg-
ment, men det var GL og R vi var mest
spente på. GL starter så vidt over én mil-
lion kroner uten ekstrautstyr og registrert
som personbil. For de fleste blir det nok
med drømmen, men duverden for en
drøm! Noen sportsbil er den ikke,men det
forventer man heller ikke av en slik bil.

Når man kjører GL merker man ikke
helt hvor diger doning man egentlig kjø-
rer. Den både styrer, akselerer og ikke
minst bremser på en særdeles overbevi-
sende måte.Vi kunne ikke dy oss, og tok
en ørliten tur på vekta ved Jessheim.
Formidable 2,86 tonn veide vi med 3
personer i bilen. Da er det intet mindre
enn imponerende av Mercedes å få
denne bilen til å oppføre seg så bra som
den gjør på veien. Forbruket er heller
ikke spesielt høyt; 0,99 liter pr. mil på
blandet kjøring.

Oslo-avdelingen 
på lansering av GL
Dinside.no sier: «Bissnisstanks fra Mercedes» og «et mektig

slagskip på fire hjul». De konkluderer med «Du sitter som 

en konge i småtrafikken, på landeveien, på grusveien og i

terrenget».

Mercedes selv sier: «Kun én ting mangler: Konkurrenter»

Etter prøvekjøring kan vi ikke annet enn å si oss enige i alt

sammen.

B-klassen er 
en kjempemessig småbil

E-klasse med facelift og lakkbeskyttelse fra
Ernestus Paint Protection.

R-klassen kan det ta litt tid å bli vant med, men
når man først blir det, så er den en utrolig lekker bil.

Riktignok er ikke Stig så veldig stor, men så er heller ikke GL så veldig liten.
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B170
Motor: 1991 ccm
Effekt: 109 hk / 
Moment: 250 nm / 
0-100 km/t: 11,3 sekunder
Toppfart: 184 km/t

C180 kompressor
Motor: 1796 ccm
Effekt: 143 hk / 5200
Moment: 220 nm / 2500-4200
0-100 km/t: 9,7 sekunder
Toppfart: 223 km/t

E220 CDI 170 hk T-modell
Motor: 2148 ccm
Effekt: 170 hk / 3800
Moment: 400 nm / 2000
0-100 km/t: 9,1 sekunder
Toppfart: 218 km/t

R320 CDI kort
Motor: 2987 ccm
Effekt: 224 hk / 3800 
Moment: 510 nm / 1600-2800
0-100 km/t: 8,7 sekunder
Toppfart: 222 km/t

R320 CDI lang
Motor: 2987 ccm
Effekt: 224 hk / 3800 
Moment: 510 nm / 1600-2800
0-100 km/t: 8,8 sekunder
Toppfart: 222 km/t

GL320 CDI
Motor: 2987 ccm
Effekt: 224 hk / 3800 
Moment: 510 nm / 1600-2800
0-100 km/t: 9,5 sekunder
Toppfart: 210 km/t

Tekniske data:

Styreformann ønsker seg ny bil. Innfelt:Vi snakker ikke småbil.
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Det hele startet med en tur til Bergen, det regnet som vanlig og
turen hjem virket ganske oppkvikkende pga at solen tittet
igjennom idet vi kjørte sørover mot Stavanger.

Bilen virket helt ok, alle temperaturer og trykk var helt som
de skulle være, men så, etter en liten halvtime etter ferja fra Os
begynte den å bli vanvittig dau, virket rett og slett ikke skikke-
lig lengre….Tenkte ikke så mye mer på det for alt gikk jo som
det skulle og ingen merkelige lyder hørtes.Turen hjem fortsatte
som vanlig.

Når jeg stoppet for en rundkjøring på Aksdal rett utenfor
Haugesund så fikk jeg mistanke om at noe var forferdelig galt,
den ville ikke gå skikkelig på tomgang, tenkte med en gang på
en elektrisk feil, men hjem måtte vi så bar det av gårde og hjem
kom vi uten noen problemer utenom det som er nevnt tidligere.

Dagen etter bar det opp på verkstedet til min svoger. Det
var på tide å sjekke dette grundig for å finne feilen.Vi tok ut
tennpluggene og det første vi så var at sylinder nr 2 hadde helt
våt tennplugg.

Kompresjonstest viste at sylinder nr 2 hadde 0 i kompre-
sjon… huff og huff tenkte jeg, og med min flaks så har vel alt
gått rett til det berømte h….ete.!!

Videre trykkluft ned i sylinder nr 2 viste at det blåste i ekso-
sen, ikke noe i veivhusventilasjonen eller innsuget, så da var det
litt mer håp..!

Dette var ikke helt etter planen, men et kraftig spark bak om at
noe måtte gjøres og det grundig.!

Broderen skulle til Thailand i en hel mnd. Det passet jo glim-
rende! Så da hadde jeg bil, vel, om vi kan kalle det bil da, en
Mazda 626 1988-modell 2 liter forgasser gått over 230’ km. For å
si det enkelt, helt forferdelig, men i nøden spiser fanden fluer…

Hjelp ble tilkalt, og en god venn av meg, Jonny, stilte med
Amerikaner type stor V8 og tralle for nå skulle bilen opp til
Stavangeravd sitt verksted/lokale i Noredalen 188 for å få ut
motoren og diverse.

Håper denne reportasjen kan gi dere som har en Mercedes et
lite innblikk i hvordan ting er oppbygd og at dette kan hjelpe
litt ved reparasjoner. Om ikke hel motoroverhaling av en 124
motor, men ved moderate reparasjoner i og rundt motor slik at
det kan blir litt enklere for medlemmer av MBE

Denne motoren og automat-kassen står også i SL 300-24.
Alle 260/300 M103, 280/320 M104 samt begge AMG

modellene (3,4 og 3,6) har veldig mye likt slik at de som har en
slik vil også ha god nytte av dette.

Vel oppe i Noredalen ble bilen plassert på bukken, eksosanlegg,
mellomaksel og batteri ble demontert/koblet fra.

Bilen vel oppe på bukken.

Her ser en de øverste boltene til automaten, 3 forlengere og en
17 pipe i enden så løsnet de fint.

Motoroverhaling 
av en 1991 300/E/CE/TE-24-motor
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At automaten kunne tas av motoren med motoren i bilen
gjorde det veldig enkelt når motoren skulle ut, den kunne hei-
ses rett opp. Jeg måtte bare demontere 50 slanger og kob-
linger… skal bli spennende når dette skal på igjen…

Tømming av A/C, litt R134a som må ut før demontering,godt
det ikke var R12… har hørt det ikke er helt heldig å puste inn,
men vi tok ingen skjangser uansett så viftene i lokalet ble startet
og «vi» holdt pusten under tapping for deretter å gå ut av loka-
let etter tømming og ta en kopp kaffe…

Det elektriske gikk uten problemer. Å koble av alle kontaktene
og vakuumslangene gikk helt greit. Det vil være forholdsvis
enkelt å montere pga at alle er forskjellige og passer bare på en
plass, typisk Tysk….

Litt kaotisk, men det er faktisk system i rotet…

Denne vaieren går ned til «kickdown» på automaten som er på
venstre side,det er lettest hvis en kobler fra oppe på motoren og
lar den henge på automaten.

Den røde vakumledningen går ned til automaten på høyre
side mens den lyse vakuumledningen skal ned til venstre side.
Disse må av før automaten demonteres.

Vakumledningene kan bare plugges ut, de er ikke festet på
noe vis, bare presset inn i en svart gummislange.
Når automaten ennå er på, men bakre motorfeste(på automa-
ten) er koblet fra så vil motoren hvile i torpedoveggen. Dette
gjør det mulig å komme til de øvre boltene til automaten som
nevnt tidligere. Etter at automaten er koblet fra så faller moto-
ren frem. Det er en fordel å «låse» motoren med en 2” x 4” og
noe tau slik at den står trygt og ikke «faller» frem og skader noe,
slik som radiator eller lignende….

Her ser en hvor langt motoren faller frem når radiator og stab-
stag ikke er montert.
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Elefant er et uunnværlig hjelpemiddel når en slik tung motor
skal ut.

Alltid noen koblinger og eller slanger som ikke vil av…

Endelig ute og plassert på motorstativ. Det hele tok ca 5 timer,
fra bilen ble plassert på bukken til motoren var på motor-
stativet…

Det er et par ting som er montert på en 300-24.Her ser en luft-
kompressor helt til venstre, venstre nede er dynamo, vifte med
tilhørende viskosekobling, vannpumpe i midten oppe, servo til
høyre oppe og AC-kompressor helt nede til høyre. Det lille
hjulet i midten er løpe/strammehjul.

Det ble tatt masse bilder både før og under demonteringen for
å kunne bruke disse når delene skal på igjen.Alle boltene til
hver enkelt del/festebraketter ble nøye merket og lagt i hver sin
«kopp», det håper jeg gjør monteringsjobben mye enklere.

Motoren så passe medtatt ut, cm tykke lag med gammel
motorolje etter lekkasjer i leppepakning og simmerring i front.

Leppepakningen så ut som noen hadde kastet den på plass i
sammen med en hel tube silikon, men sånn er det ofte når ting
leveres til verksted, alt skal gå så raskt, og en får det ikke 100%
rent og tørt når det er så trangt nedi motorrommet.
Håper på bedre resultater nå.

Et lite tips: når en skal demontere senterbolt på veiv så sitter
den som f… Den er trukket til med 400 Nm og sikkert satt inn
med Loctite, derfor må det skikkelige saker til, slagtrekker er et
godt hjelpemiddel, varme samt hammer kan brukes til å slå rett
på bolthodet for å løsne Loctiten.

Jeg brukte en 2” x 4” trebjelke som jeg la nedi mellom
«skinkene» på veiva slik at veiva sto i ro og ikke ble skadet, dette
var et tips fra Nilsen Motor, uten det hadde jeg sikkert brukt
dobbelt så lang tid på å løsne denne bolten, for den satt noe helt
sinnsykt.

Her er et bilde fra under innsuget her vises oljefilter med tilhø-
rende rør til oljekjøleren helt oppe til høyre.

I midten er venstre motorfeste, over dette festet vises tempomat.
Det er en elektromotor som er koblet til gasspjeldet via et stag
opp igjennom innsugsmanifoilen.
Det er 2 «støttestag» under manifoilen, disse brukes også som
fester for cruiskontroll, elektriske kabler og feste til diverse rør,
som til oljekjøler og A/C.
Helt til venstre kan vi se baksiden av kompressoren til AC og vi
skimter så vidt servopumpen helt oppe til venstre.
På bunnpannen nesten midt i bildet ser vi tilkoblingen til sen-
soren for oljenivå.
Alt dette ble plukket av, og når disse tingene var lagt på hylla,
alle boltene lagt i hver sin kopp ble motoren slik:
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Her er fortsatt toppen, registeret og kammene på.

Siden alt skulle fra hverandre, og jeg planla nytt kjede etc, samt
at det står ganske klart i boka angående hvordan kammer, veiv
og slikt skulle stå før kjedet monteres igjen så brydde jeg meg
ikke om å merke noe,de som bare skal av med toppen for enkel
overhaling kan gjøre det lettere ved å bruke merkepenn eller
lignende og merke hvor kammene skal stå for å lette monte-
ringen.
Etter demontering av topp kom årsaken til alle problemene opp
i dagen, resultatet var 1 stk svidd ventil.Takker og bukker for at
det ikke var verre…

Etter at toppen var av så ble del den levert til en kjent «trimme-
guru» her i Stavanger. Erik Bjørvik heter han. Han kaller seg
selv EBB på nett.Etter å ha hørt masse positivt om denne karen
samt at han tok toppen til et annet MBE medlem så fikk han
jobben med å «porte» den,plane, slipe ventiler,bytte den skadde
ventilen og bytte ventiltetningene, samt en generell sjekk av at
ventil-styringer og slike ting var innenfor MB-spesifikasjoner.

Bunndelen ble levert til Nilsen Motor i Stavanger, der den ble
demontert, og rengjort. Full overhaling ble bestilt, slik at etter
måling av slitasjen i sylindre og lagre så ble det bestilt nye deler

slik som veiv lagre, endelagre, stempelfjærer, simmer-ringer, og
tetninger. Deretter ble sylindrene honet opp, veiva polert, og
oljepumpa demontert og rengjort. Hele motoren ble montert
og den så slik ut da jeg fikk den tilbake:

Toppen så slik ut….

Her ser en innsugsporten:

Her er eksoportene.
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Her i midten, nede har vi stappet inn en plugg, her var det tid-
ligere innløpet til luftkompressoren.

Den virket slik at den pumpet inn luft i eksosen for å få en
videre forbrenning i eksosrøret. Dette førte til raskere oppvar-
ming av katalysatoren.Det ble bare montert på denne modellen i
3 år.M104 motoren fikk 93’ oppgraderingen (280 og 320) ble alt
slikt fjernet… Derfor trenger vi ikke slikt.

Her er et bilde av motoren slik den så ut etter retur fra Nilsen
Motor:

Her er oljepumpa helt til høyre med kjede montert, «skvalpe-
brettet» i midten, alt rengjort og ferdig montert.
Bare for å illsustrere, nedenfor er samme motor men før over-
haling:

Etter at det meste av deler var kjøpt inn begynte monter-
ingen:

Her er undertegnede i gang med montering av ventilløftere,
fikk også hjelp av Bernt (øverst neste spalte) til montering av
toppen.

Vi måtte bruke en vinkelmåler da vi skulle dra til toppen, dette
verktøyet er et must til slik montering der en skal dra til bolter
90 grader slik som topplokks-boltene skal ha, to ganger etter at
en har dratt til med angitt moment.

Eksosmanifoldene slipte jeg rene både innvendig og utven-
dig, fjernet alle støpekanter og fikk sjekket alle hullene og slipt
dem godt med «dremmelen», rundet av alle kanter og åpnet
kanalene litt.

Deretter lakkerte jeg manifoldene med en spesiallakk fra
Wurth. Den var oppgitt til å tåle 650 grader, tiden får vise om
det holder…

Over ser dere at motorfeste, motorblokkens tappebolt, feste
til luftkompressor og dynamo. Kamkjede, eksosmanifoldene og
kjede til oljepumpe er montert og alle plastdetaljene montert,
så nå gjenstår bare kammene slik at kjede kan settes på rett plass.

Biltemas motorstativ virket veldig «mykt» for etter hvert som
jeg monterte på utstyr på motoren så begynte det å gynge bare
jeg tok borti.

Vi måtte stable noe under enden på motor, for tanken på at
motoren skulle gå i gulvet var ekkel. Det var sikkert ikke nød-
vendig, men det hjalp på nattesøvnen.
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Etter noen timer i Noredalen så ser motoren slik ut:

Jeg måtte kjøpe ny reim som er kortere da luftpumpa ble fjer-
net. Originalt er lengden 2445 mm mens etter litt prøving og
feiling fant vi ut at en reim på 2415 mm passet perfekt.

Jeg har under denne overhalingen byttet fremre veivsensor,
bakre veivsensor, bankesensor, loddet opp nye ledninger og nye
krympestrømper til flere av de elektriske kontaktene da de bar
preg av tidens tann.

Alle sensorene kan kjøpes nye ferdige med kontakter i
begge ender. Det gjorde jobben enkel, og det trengtes siden,
den ene sensoren hadde direkte brudd. Det er utrolig at moto-
ren har gått.

Ellers har jeg sandblåst toppdeksel og lakkert det selv. Det
samme med motorfestene, eksosmanifoilene og servodeksel.

Nytt filter i servo, nye slanger til diverse kjølerør, pakninger,
o-ringer og masse klips etc. ble kjøpt inn etter hvert.

Tennkabler, rotor og fordeler er nesten nytt slik at det ble
beholdt.

Hver skrue og deksel ble rengjort i diesel. Skruene ble der-
etter sprøytet med loctite rengjøringsspray og satt inn med
Loctite 2701 gjengelåsing slik at det ikke løsner med det første.
De boltene som må kunne løsnes under service ble montert
tørre men med rett moment.

Jeg har fått gjort mye mens motoren har vært ute. Jeg har
strekt nye kabler fra dynamo til batteri og inn i bilen til stereo.
Understellsbehandling, hjulhus utvidelse ala AMG, ny eksos,
nytt oppheng til automat og mellomaksel, nye balatakoblinger
og mye mer.

I del 2 av denne reportasjen vil jeg komme inn på hvordan det
hele gikk, motoren er nå montert i bilen men ikke startet eller
testet, det vil bli vist hvordan utvide hjulhusene, sveising av
eksos etc.

Det vil bli tatt en test på dyno (rullende landevei) for sjekk
av motor og effekt, men det er først etter at alt er innkjørt og
jeg har full kontroll over luft/bensin forholdet (A/F) og ten-
ning. Så gled dere til take 2 som vil komme i et senere nummer
av MB tidene.

Jeg vil takke alle de som har hjulpet meg med dette prosjektet
og en spesiell takk til Bernt som har lånt meg verktøy, produ-
sert utstyr og gitt meg mange gode tips, Morten for lån av
Elefant,Arnfinn for lån av motorstativ, Jonny og broderen for
lån av bil i perioden Mercen ikke var på veien.
Nilsen Motor og Erik Bjørvik for jobben gjort med motoren.
Georg for produksjon av spesialverktøy og diverse.
Torbjørn for mange gode tips og ikke minst Bjørn (Speed
Autoteile) og Simen (Stjerneservice) for glimrende service og
gode priser på deler.

Utstyr som trengs til en slik jobb:

– Moment nøkkel.
– Vinkeltrekker.
– «elefant»
– Motorstativ.
– Spesialverktøy, mothold for å montere senterbolt på veiv.
– Torx/12kant piper av god kvalitet til å løsne/montere

topp/kam holdere, biltema duger ikke.!
– Diverse piper og nøkler fra 10mm til 32mm
– Loctite gjengelåsing.
– Haynes Reparasjonsmanual.
– Rengjøringsspray, Loctite, bremse/forgasser-rens etc.
– Diverse forlengere til 1/2” pipe.
– Uhnbraco pipesett til 1/2” pipe.
– RTV Silikon som pakningsstoff.
– BOS forretning i nærheten for en kommer til å trenge

diverse klips etc. underveis….

Håper dette ikke var helt bortkastet tid,og til de som er interes-
sert i flere detaljer kan ta kontakt med undertegnende på mail
eller telefon.

frode_lars@hotmail.com   eller   tel: 928 14 590

Mvh
Frode
MBE Stavanger 
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S-klassetreffet 
i Dortmund 
Etter Berlin i 2005 må jeg innrømme at
Dortmund i 2006 ikke hørtes like forlok-
kende ut som åsted for S-klassetreffet.
Men jeg har stor tillit til klubben og sær-
lig til den arrangementskomiteen som ble
satt på saken. Jeg bestemte meg derfor
tidlig om å få med meg årets S-klassetreff
uansett.Og jeg angrer ikke – om Antonio
Samaranch hadde vært med, kunne han
nok en gang fått holde avslutningstalen
med ordene ”The best S-klassetreffen
ever”. Men la oss ta det i tur og orden.

Heldigvis er de tyske og de norske skole-
høstferiene noenlunde samkjørte i
månedsskiftet september/oktober slik at
det er mulig for oss langveisfarende å
delta på S-klassetreffene i Tyskland. Disse
treffene foregår nemlig ofte over 4 – 5
dager, hvorav hovedprogrammet går over
3 dager.Men så legges det til en uformell
«ankomstsamling» kvelden før treffet, og
for de som har god tid legges det også inn
et arrangement på avreisedagen, dvs
morgenen etter avskjedstilstelningen.

Uansett så la jeg i vei sydover allerede
onsdag kveld 27. september for å kunne
legge inn en ekstra kveld blant klubb-
kompiser i Hamburg på torsdagen før jeg
fortsatte videre til Dortmund på freda-

gen. Dortmund ligger midt i
Ruhrområdet, langt vest i den midtre
delen av Tyskland. Avstanden fra Oslo
over Rødby – Puttgarden utgjør om lag
1.300 km. Selv med en W126 er ikke det
barnemat å ta i et stykke – men det er
uansett en fryd å kjøre S (og en kveld i
Hamburg etter 2/3 av veien hjelper jo
også). På vei til Dortmund og
Hiltonhotellet ble jeg oppringt av den
ene av de to andre norske deltakerne,
Karl Trondsen. Karl har en flott 560SEC
som fikk 1. premie i klassen 123/126 på
MBE-stevnet på Gol i sommer. Han
hadde startet fra Oslo samme dag og
hadde ved hjelp av GPS’en sin kjørt rett
til hotellet og satt nå overlegent og lurte
på hva jeg somlet med.Men, jeg måtte en
svipptur via Düsseldorf for å plukke opp
resten av familien min først – de er ikke
like glad i lange kjøreturer som jeg er. Jeg
kom derfor ikke fram til hotellet før nær-
mere 22.

Dagen etter, lørdagen, ble vel den dagen
som var den beste for oss som drar for
bilenes skyld. Hele arrangementet den
dagen foregikk på anlegget til Autohaus
Hirsch i Dortmund (www.hirsch-dort-
mund.de) og i et fantastisk vær. Her var
det lagt opp til en utstilling av alle delta-

kerbilene (over 200 den dagen, inklusive
flere W220 og W221), grillfest og
«Biergarten», hoppeslott og andre barne-
aktiviteter, utstilling av hele anegalleriet
for S-klassene til MB samt en W100, og
en flott middag som avslutning av kvel-
den. I tillegg hadde Autohaus Hirsch lagt
opp til en åpen dag i verkstedet med spe-
sialtilbud på deler og enklere reparasjo-
ner. Det hele var lagt opp slik at gjestene
kunne spasere rundt i verkstedet og se
hva som ble gjort og få tips og veiledning
av mekanikerne. Og hvilke mekanikere!
Denne gjengen var håndplukket for
denne dagen av Hirsch blant litt eldre
mekanikere med spesiell kjennskap til og
interesse for W116/126/140. Noen var
til og med hentet inn fra pensjons-
tilværelsen – den eldste jeg hilste på
hadde begynt i lære på dette verkstedet i
1956, og hadde vært verksmester mens
W116 og W126 var toppmodellene.

Denne dagen ankom den siste norske
deltakeren, Kjell Jacobsen, også han med
GPS rett til Autohaus Hirsch. På forhånd
hadde vi bestilt deler til avhenting hos
Hirsch den dagen, samt at Storesvarten
fikk nye bensinpumper og montert nytt
trekk under motorpanseret. Karl
Trondsen fikk montert ny midtre eksos-

28. september–3. oktober 2006
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potte på sin SEC. Før bilene ble satt på
bukken rigget dessuten verksmesteren til
en egen vaskehall for bilene fra Norge –
etter 1.300 km på motorveien var begge
godt innhyllet i den velkjente blåsorte
matte «motorveihinnen» og felgene
hadde samme farge som dekkene takket
være bremsestøvet.

Programmet på dag 2 var besøk til
”industribyen Dortmund”, dvs den
industribyen det en gang har vært. Mye
av tungindustrien er nå bokstavelig talt
blitt museumsgjenstander.Vi besøkte et
gammelt koksverk, og for de som synes
det høres kjedelig ut, kan jeg berolige
med at det faktisk var utrolig fascine-
rende å se dimensjonene på anlegget,
arbeidsforholdene, og hvordan naturen

langsomt tar hele industriområdet til-
bake. Anlegget dannet også en flott
ramme for bilene som ble parkert rundt
om på hele området.Resten av dagen var
det tur til Schloss Nordkirchen for de
som synes det ble for ”heavy” med fore-
lesninger på tysk om hvordan man skifter
register på W126-motorer og lignende
tekniske lekkerbiskener.
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Dag 3 var satt av til et rebuslignende løp
gjennom det naturskjønne området
Sauerland som ligger nær Dortmund. Jeg
må innrømme at rebusene ble for mye
pes, så jeg fikk Karl til å plotte endepunk-
tet inn på GPS’en og så tok vi ”raka
vegen” til restauranten som var målet for
turen.Arrangementskomiteen var dårlig
forberedt på slik eklatant (utysk) juks og
lurte på å innføre en ekstrapremie for
”schummeln” – juks og fanteri. Men
Kjell Jacobsen reddet den norske æren
ved å følge rebusene til punkt og prikke
og på mønstertid, og juryen mente at vår
tidlige forsyning av kaffe og kaker fikk
være belønning nok.

Avslutningsseremonien ble holdt inne i
VIP-arealene på ”Signal Iduna Park”, før
VM 2006 kjent som Westfalenstadion og
fortsatt hjemmebanen til Borussia

Dortmund.Det var ingen kamp der,men
vi fikk komme inn på tribunene, og det
ble kjørt et lydopptak av tribunejubelen
fra en Borussia hjemmekamp. En utrolig
sterk opplevelse som ga det rette suget i
magen, og dimensjonene på anlegget (ca
2xUllevål stadion) imponerte sterkt.
Jentene mine er fotballgærne og for dem
ble nok dette besøket høydepunktet på
turen. Det ville nok vært helt ideelt for
Lillestrøm og Starttilhengere ettersom
Boroussia Dortmund spiller i gult/sort.
For undertegnede som foretrekker hel-
rødt ble det selvfølgelig ikke helt det
samme – men bevares ; – ).

Tirsdag morgen satte familiene Jacobsen
og Nordvik seg i bilene og satte kursen
hjemover. Jeg kjørte hele veien i ett rykk,
og var hjemme rundt 22-tiden, mens
Kjell Jacobsen tok fergen fra Kiel og var

tilbake i Oslo onsdag morgen. Kjell
Trondsen fikk med seg utflukten siste dag
– til det nye ”Meilenwerk” som er eta-
blert i Düsseldorf. Det er bygget etter
samme lest som det i Berlin, men er mye
større. Hvordan det var, får dere pumpe
Karl om neste gang dere ser ham!

Jørn Flemming

Landsdekkende
• Auto Motor og Sport – Abbonnement inkludert i med-

lemsskapet.
• Esso Mastercard – 30 øre p.l. i rabatt, 20% rabatt på vask, -

10 øre på olje og ingen årsavgift.Vi har søknadsskjema for
Esso Mastercard, ta kontakt med avtaleansvarlig eller styre-
formann.

• Meguiars/Norsk Prol AS. Meguiars profesjonelle bil-
pleiemidler. 20% rabatt.Tlf. 32 84 27 00

• Sarpsborg-Karosseriverksted – 10 % rabatt på reparasjon
av aluminiumsfelger. Kontakt daglig leder Dag Martin
Watvedt, tlf 69 15 54 66, e-post: skv@sarpsborg-karosseri.no
web: www.sarpsborg-karosseri.no, adresse: Ludvig Enges vei
21, 1722 Sarpsborg

• Guard Systems – Kanalg. 3, 3263 Larvik, tlf: 33 14 18 00.
Sporingsmodul/søk- og gjennfinningsmodul + 1 års abon-
nement til 3.490,- (500,- under ordinær pris. Full pris
5.110,-) Abonnement pr. År: 1.690,-

• Emblem Spesialen – Mengder av forskjellige ting. Bl.a.
Mercedes klokke med gravering til 1200,- eller en klokke
med gravering og roterende stjerne til 2200,-.Tlf.938 40 727

• Nor Teknikk A/S - Smarte reperasjoner av: Småbulker
uten lakkering, svihull i stoffseter, rifter eller slitasje i skinn-
seter, syntetisk skinn på dørtrekk og skader i dashbord. 20%
rabatt på gjeldende satser. Startpris på stående og liggende
flater etter dagens satser.Ved pakkepriser på reperasjoner av
flere skader på samme bil, står prisen som er gitt.Avdelingen
i Stavanger har adresse: Forusbeen 1, 4033 Stavanger.
Tlf: 51 57 53 80, faks: 51 57 53 78.

• Speed Autoteile Oslo – leverandør av orginale og OEM
reservedeler for Mercedes-Benz, BMW,Audi,Volksvagen og
Smart. Inntil 10 % rabatt. De leverer også bilunderholdning
og styling. Web: www.speed-autoteile.no, e-post:
post@speed-autoteile.no.Telefon: 41306467.

• Stjerneservice – leverandør av orginale og OEM reserve-
deler for Mercedes-Benz.Alle medlemmer får 10% rabatt på

Landsdekkende og lokale
samarbeidspartnere
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alle varer unntatt kampanjevarer og varer til fast lavpris. Fast
lavpris på Mobil 1 5W-50 til 110,- pr liter og Mobil 1 0W-
40 til 99,- pr liter. Følg med på hjemmesidene til
klubben for juletilbud.
Web: www.stjerneservice.no,
e-post: kundeservice@stjerneservice.no, telefon: 90 65 19 33

• Nergaard Data og Elektronikk - opptil 20 % rabatt på
bilstereoprodukter.

• Veng – Inntil 35% på diverse bildeler.
• Krefting og co/Autoglym – Gode rabatter på bilpleie-

produkter.
• Bilxenon-service AS – 20 % på ombygningssett og 25% på

pærer.

Oslo-området
• Bertel O. Steen AutoStern AS – Sognsveien 68/70, 0855

Oslo, 22 18 67 00, 10% på verksted, inntil 25% på reserve-
deler m/unntak av aggregater. Det gis også gunstige beting-
elser på deler og tilbehør samt dekk på forespørsel.

• Haugens Bilshine Ditec AS – Aslakv.14,0753 Oslo,22 73 42
50. 10% rabatt på Ditec behandling og vanlig bilpleie.

• Karosserispesialisten AS – Malerhaugveien 15,0661 Oslo,
23 21 09 90. 10% rabatt på vanlige timepriser.

• AutoTrio AS – Opptil 20 % rabatt.Adresse: Caspar Storms
vei 2, 0664 Oslo. 22 64 87 30.Web: www.autotrio.no 

• Bergs Automatservice AS – 10% på gjeldende priser.
Adresse: Fyrstikkalleen 21, 0661 Oslo, 22 19 55 10.

• KEEN Autoteknikk. Spesialist Mercedes-Benz, Bosch
Innsprøytning. 10% på gjeldende priser. Adresse:
Brobekkveien 64E, 0583 Oslo, tlf: 22 72 12 25.

• Inge Høyers Billakkering AS – 10% på gjeldende priser.
Adresse: Brobekkveien 102B, 0528 Oslo, 22 64 88 60.
Web: www.ihb.no

• Jims Lagerutsalg - Firmaet ligger vegg i vegg med Inge
Høyers billakkering. Han fører lakk og lakkprodukter fra
PPG , Han lager også spraybokser med orginal farge.
Slipematriell, polish, poleringsutstyr, Sparkel fra Car system,
Rusthindrende produkter, (hulromsvoks, «tectyl» m.m.) fra
Maston og Teroson. Han er svært fleksibel og justerer ut-
valget kjapt etter etterspørsel.Avtalen gir 15% rabatt på alt
bilrelatert - lakk, bilpleie, m.m. Samt at han gir spesialpris på
større enkeltkjøp av lakkmateriell. Besøksadresse:
Brobekkveien  102, 0582  OSLO,Tlf: 22654543.

• Båstad bildemontering – Inntil 20 % på nye deler og 15 %
på brukte deler.Adresse: Båstad Bildemontering, 1866 Båstad.
Tlf 69828033, fax 69828655.Web: www.baastad-bil.no

• Auto Kvikk AS – 10% rabatt på alle tjenester.
Web: www.autokvikk.no, adresse: Nedre Kalbakkvei 90,
1081 Oslo.Telefon: 23 17 76 30 

Stavanger-området
• Rogaland Rekvisita A/S – Varierende rabatter.Adresse:

Sjøhagen 9, 4016 Stavanger, tlf: 51 82 95 50.
• Bilradio A/S – 10% rabatt på ordinære varer. Adresse:

Kvalebergv. 21, 4016 Stavanger, tlf: 51 58 66 00.

• Dekkspesialisten A/S – Sørflåtv. 6, 4018 Stavanger,
51 58 50 51, 35% rabatt på dekk og 40% rabatt på felger.

• Stavanger Bil & Elektro A/S – 10% avslag på gjeldende
verkstedpriser.Adresse: Sørflåtv. 9, 4018 Stavanger,
tlf: 51 88 46 00.

• Bilpleiespesialisten A/S – Gode priser på vask og poler-
ing.Adresse: Hillevågsv. 101, 4016 Stavanger, tlf: 51 58 19 10.

Trondheims-området
• Auto-Huset AS – 15% rabatt på deler og tilbehør.Adresse:

Hornebergveien 10, 7038 Trondheim, tlf: 73 95 69 70.
• Bilradiospesialisten AS – 10% på ordinære priser, 5% på

tilbudsvarer.Adresse: Sørenga 9, 7032 Trondheim,
tlf: 73 94 98 50.

• Lakkspesialisten AS – 25% rabatt på  lakkprodukter, 20 %
på sandpapir og sprayprodukter, 15 % på Autoglymprodukter.
Adresse: Ranheimsv. 7 A, 7055 Trondheim, tlf: 73 84 91 30.

• CD Bildeler AS – 10% på slitedeler og rekvisita.Adresse:
Thoning Owesens gate 22, 7044 Trondheim, tlf: 73 91 91 17.

Bergens-området
• Solberg Dekk – 30% rabatt på dekk og felger i henhold til

importør sin prisliste/fakturagrunnlag.
• Autoproff – 10% rabatt på tectyl behandling, 30% rabatt på

frontruter, 10% rabatt på side og bakruter, 15% på bilpleie.

Januar 2007
1. Januar:
Stengt pga helligdag. Mc Donalds på Østre Aker er likevel
et alternativ for de som ønsker det.

8. Januar:
Vanlig møte i Brobekkveien.
Oppmøte 17:30. (Eventuelt cruising)

15. Januar:
Vanlig møte i Brobekkveien.
Oppmøte 17:30. (Eventuelt cruising)

20. Januar:
Julebord. Plass og pris kommer vi tilbake med etter hvert
men sett av datoen uansett.

22.Januar:
Vanlig møte i Brobekkveien.
Oppmøte 17:30. (Eventuelt cruising)

Terminliste for
lokallag Oslo
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Den 16. oktober besøkte Lokallag Oslo
Auto Kvikk på Alnabru. Dette var det
første av flere planlagte bedriftsbesøk
Oslo-avdelingen arrangerte denne høs-
ten. Oppmøte denne dagen var godt, og
over 20 entusiaster fra Oslo-avdelingen
møtte opp. Nysgjerrigheten i forkant av
besøket var også stor, da flere lurte på hva
slags nytt utstyr for testing av bil Auto
Kvikk hadde skaffet seg. Innledningsvis
kan det kort nevnes at testen dreide seg
om å måle effekten ved bremsing.
Prøvene foregår slik at hjulene tas av, og
motoren arbeider for fullt opp mot
hydraulikse bremseenheter. Noe forenk-
let er det slik bilens effekt måles ut til
drivhjulene i en Rototest.

Møtet hos Auto Kvikk ble ansett av

klubbens medlemmer som interessant,og
i løpet av denne kvelden ble vi forespurt
av Christer Halvorsen,Teknisk konsulent
hos Auto Kvikk om vi selv kunne tenke
oss å teste en av våre egne klubbmedlem-
mers biler. Svaret var helt klart positivt!
Mandagen uken etter stod derfor en av
klubbens egne medlemmer for testing av
sin egen MB. Bilens eier var Inge Høyer,
og bilen var hans godt kjente Mercedes-
Benz  500E, Brabus 6.5L, 32V. Stor var
nysgjerrigheten på hva som ville komme
ut av denne testen, hvordan testen skulle
foregå og ikke minst hvor mange Hk
denne spesielle bilen hadde…

Noe av det vi hadde hørt før vi
ankom Auto Kvikk,var det at de visstnok
skulle inneha noe av de nyeste og mest

spesielle måleinstrumenter for testing av
bil som finnes på dagens marked. Her-
under var det et faktum at Auto Kvikk
også hadde muligheten til å teste trekk-
kraften på alle fire hjul (firehjulstrekkere)
og ikke bare på to hjul. Utstyret gikk
under navnet Rototest – VPA –R4.

Auto Kvikk har bygget eget rom til sin
Rototest – VPA –R4, og kan måle på
hjulene med hensyn på «Nm, Hk og
Km/t». Her er det lagt inn kraftige vifter
og eksosavtrekk, slik bildene under illu-
strerer. Det kan også nevnes at Auto
Kvikk påtar seg arbeid vedrørende chip-
trimming, effektmåling og optimaliser-
ing også.

24 |   MB-TIDENDE   |   NR 4·06

Lokallag Oslo – 

Auto Kvikk på
Alnabru
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Hva er en Rototest og hvordan
fungerer den?
En Rototest er et målingssystem hvor det
å måle effekt og moment står i fokus.
Testen på Inge Høyers bil forløp seg på å
direkte måle det momentet som et hjul-
nav gir. Bilen (motoren) var i utgangs-
punktet satt til å ha 450 Hk og 664 Nm
(kilde: MBEntusiastklubbs hjemmeside).
Det var også dette som var interessant for
eier og de fremøtte å finne ut om stemte.

Det spesielle med Rototesten, er at det
ikke er tap eller problemer som følge av
friksjon fra dekkene på bilen. Det er hel-
ler ingen store (rulle)tromler som er
gravd ned i bakken (slik det tidligere var
i slike sammenhenger), eller «rør» eller
andre forhold som kan tenkes påvirke
resultatene under målingene. Hver av
disse ble koblet til sentralenheten (det
hvite skapet til høyre på bildet over).Til
hver dynamomotor var det også koblet

en oljetrykksdrevet vifte. Kraften fra
hvert nav ble så overført til et separat
oljesystem hvor oljen igjen ble kjølt i vif-
tehuset samtidig som den drev rundt vif-
ten.Viftene var sentrale i denne sammen-
heng og ble brukt som kjøling til bilen.
Bilen var nå etter alle tilkoblinger til
motor og sentralenhet, klar for testing.
Motoren ble kjørt rolig i begynnelsen for
å få den varm. Deretter startet selve tes-
tingen, og et brøl fra denne «rå» Brabus-
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motoren vitnet raskt om at dette ikke var
hvilken som helst motor som ble testet i
benk. For enkelte av oss var det helt klart
en fordel med «øreplugger» under denne
seansen. Under sluttfasen av testingen av
Inge Høyers bil, fremkom det blant annet
at hans Brabusmotor ytte hele 428 hk
(233.9 kW) med ca. 5790 omdreininger.
Dreimomentet var for øvrig på noe over
600 Nm ved 4380 omdr. Her var det
hestekrefter i massevis…

Rototest VPA-R4 kan forholdsvis
enkelt flyttes, da alle enhenter går på hjul
(se bildet over). For en firehjulstrekker

(4WD) henger faktisk hele bilen på
dynamometerene. I tillegg til sentralen-
heten brukes det flere kanaler som igjen
inneholder datalogger med innganger for
blant annet ladeluft temp, oljetemp,
eksostemp, ladetrykk, lamda, vanntemp
osv.Alle disse kan framstilles grafisk og
som kommer opp på en skjerm. Disse
kan selvfølgelig printes ut.

Rototest er regnet for å være verdens
mest nøyaktige måleinstrument til sitt
formål, og feilmarginen er på bare 0.1 %.
En ting jeg likevel helt aldri fant ut av,var
i hvilken grad «luft-kvaliteten» kunne

påvirke resultatene i en slik test som ble
foretatt med Inge Høyers bil. Uansett var
det interessant å delta på en slik test. Jeg
tok meg den friheten å sjekket litt rundt.
Både DaimlerChrysler,Volkswagen AG,
Renault SA,Volvo Car Corporation AB
er blant de som bruker firmaer på lik
linje med Auto Kvikk som har Rototest.
Dette bidrar helt klart til en nærmere
bekreftelse på hvilken verdi man derfor
legger i en slik Rototest.

Helt til slutt vil jeg bare si at jeg, Bjørn
Vrålstad, står alene og har det fulle ansvar
for de feil og mangler som skulle ha fun-
net sted i denne artikkelen.

Hvor i Oslo-området kan man
foreta en slik Rototest? 
Auto Kvikk har adresse 
Nedre Kalbakkvei 90, 1081 Oslo.
Tlf: 23 17 76 30; Mobil 94 80 89 95.
Bruk også linkene: www.autokvikk.no
og www.rototest.com, for mer informa-
sjon om dette.

Kilder:
Auto Kvikk, personlig oppmøte hos
Auto Kvikk samt samt samtale med
Teknisk konsulent Christer Halvorsen,
hjemmesiden til firmaet Børge Olsen
Racing AS: www.boracing.no
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Kontaktinformasjon til styret og
lokallagene i MB Entusiastklubb
Styreformann og lokallagsansvarlig
Alexander Nygård
styreformann@mbentusiastklubb.com
Telefon: 934 50 977
Telefontid: 18.00-20.00 på hverdager

Styremedlem, treffansvarlig og
annonseansvarlig
Turid Sunde
annonse@mbentusiastklubb.com
Telefon: 901 16 000

Styremedlem, sekretær og
effektansvarlig
Frode Strand
effekter@mbentusiastklubb.com
Telefon: 957 53 008

Styremedlem og 
avtaleansvarlig
Geir Morten Hetle
avtaleansvarlig@mbentusiastklubb.com
Telefon: 958 01 480

Styremedlem og 
økonomiansvarlig
Igor Arne Dusan
igor.arne@c2i.net
Telefon: 926 33 552

Styremedlem og 
medlemsansvarlig
Roger Tvedten
medlemsansvarlig@mbentusiastklubb.com
Telefon: 909 36 138

Styremedlem og webredaktør
Frode Larsen
web@mbentusiastklubb.com
Telefon: 928 14 590

IT-ansvarlig
Tjærand Matre
itansvarlig@mbentusiastklubb.com
Telefon: 473 16 787

Postadresse:
MB Entusiastklubb 
Postboks 11,Vollebekk
0516 Oslo

LOKALLAG OSLO
Formann: Johnny Antonsen, tlf: 911 10 074
johnny.antonsen@posten.no

Lokallag Oslo treffes hver mandag klokka 17.30 i lokalene til
Inge Høyers Billakkering i Brobekkveien 102B i Oslo. Se ter-
minlisten på nettsidene til MBE for den mest oppdaterte infor-
masjonen vedrørende fremtidige aktiviteter eller ta kontakt
med Johnny.

LOKALLAG STAVANGER
Formann:Thomas Nygård, tlf: 48285863
thomas.nygaard@online.no

Stavanger Lokallag treffes hver mandag klokken 1900, og et
vanlig treff er et rent sosialt arrangement,hvor vi peker og skry-
ter, bløffer og diskuterer. Lokallaget har klubblokaler på Foss-
Vatne i Sandnes, nærmere bestemt i andre etasje i Noredalen
188. Her møtes medlemmene på onsdagstreffene, og når det
ellers måtte skje aktiviteter her.

LOKALLAG BERGEN

Per dags dato er det ikke noe styre i Lokallag Bergen. Dette er
fordi ingen i det gamle styret ville ta gjenvalg på grunn av jobb-
forpliktelser.Av denne grunn ligger Lokallag Bergen på is.Vi
håper noen ønsker å dra i gang lokallaget her igjen.Ta kontakt
med styreformann hvis du ønsker å bidra.

LOKALLAG TRONDHEIM
Formann:Torbjørn Flenstad, tlf: 90164909
torbjorn@flenstad.com

Vi samles på Plantasjen oppe på Tiller (Tillertorget), annenhver
fredag i måneden kl. 1900. Der står vi i parkeringshuset, helt
borte ved utgangen ved en stor vegg som bilene stilles opp mot.
Vi treffes også oftere hvis det er stemming for det, dette avtales
isåfall på våre faste møter og/eller på MBE’s forum i god tid i
forveien.

MB Entusiastklubb klubbeffekter
Bestillinger gjøres til effektansvarlig Frode Strand, telefon 957 53 008 eller e-post: effekter@mbentusiastklubb.com
• Streamere: liten/stor, innvendig/utvendig, hvit/grå: 50 pr. stk. 2 for 80,-
• T-shirt: 4-6,8-10, S, M, L, XL, XXL: 150,-. 2 for 250,-
• Nøkkelbånd: 50,-
• Fleecegenser: S, M, L, XL, XXL: 250,-
• Skiltplate (for nye skilt): 50,-
• Caps: 150,-
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Thore Paulsen sin 300 SL. På det nederste bildet har han fått nye felger og 2 stk 4” utblås.

B-Blad
Returadresse:
MB Entusiastklubb
Postboks 11 Vollebekk
0516 Oslo
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