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Med wankel og turbo-
diesel mot lavere forbruk

Monster-SL på treff i 
Harsewinkel, Tyskland

15.000 km tilbakelagt 
i high-mileage W211

Nytt skinninteriør i W116

Webastomontering i 124

Rapport fra Vålerbanen
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God høst alle sammen! 

For de som ikke har fått det med seg så er det nå en ny styrefor-
mann i klubben. Alexander Nygård ønsket ikke å stille til gjenvalg 
etter to år med god innsats. En stor takk til Alexander for den job-
ben han har gjort for klubben. En stor takk rettes også til Roger 
Tvedten som har gjort en formidabel jobb med medlemsregisteret 
og Turid Sunde som etter beste evne har prøvd å holde styr på hva 
som rører seg av treff rundt omkring.

Selv om noen har gått ut, så har også nye kommet inn. Det er 
gledelig å se at viljen til å være med og styre klubben er tilstede. 
Sven Håkon Voldum er ny redaktør, og ut fra de første utkast til 
dette bladet tror jeg dette blir veldig bra. MB Tidende har hatt 
en god utvikling de siste årene. Dette er kun mulig å følge opp 
så lenge medlemmene sørger for å sende inn saker om stort og 
smått. Dette skal være medlemmenes blad, og i størst mulig grad 
være fylt med medlemmenes egne artikler. Kontaktinformasjon til 
styret står lenger bak i bladet.

Jeg selv heter Frode Strand, bor i Eidsvoll kommune, er gift og har 
ett barn. Jeg har vært medlem i klubben siden 2003, vært effek-
tansvarlig siden 2005 og sittet i hovedstyret siden 2006. Jeg kjører 
fortsatt rundt i min første Mercedes, en 1992-modell 300 TD Turbo. 
Foreløpig har jeg ingen planer om å bytte den ut.

Årets landstreff på Gol ble som vanlig et stort høydepunkt. Selv litt 
uvilje hos lokale ordensmakter la ingen demper på stemningen. 
Over 100 biler og over 200 personer møtte opp i år. Tendensen 
viser at stadig flere gjør en familietur ut av landstreffet. Dette lover 
godt for oppmøtet i fremtiden. Været kunne ikke vært bedre, Per 
hos Pers resort ordnet alt vi kunne ønske oss, og treffet må ab-
solutt kunne kalles en suksess. Allikevel tar vi gjerne imot forslag 
som kan gjøre treffet enda litt bedre eller litt anner-
ledes til neste år. 

Jeg begynte med å ønske god høst. 
Uansett om vi vil eller ikke (de fleste 
vil vel ikke), så nærmer høsten seg. 
Kveldene blir mørkere, veiene blir 
glattere, og det blir mer krevende å 
være bilist. Det har vært mange ul-
ykker i sommer, så tenk dere godt om 
når dere kjører, ikke ta unødvendige 
risikoer, sørg for riktig justerte lys og kjør 
pent. 

 Frode Strand
 Styreformann

Styreformannens S124 under gjenoppbygging 

etter hellakkering
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MB Tidende utgis fire ganger 
årlig, og er MB Entusiastklubbs 

medlemsblad.

Kjære leser,

Jeg vil først og fremst benytte anledningen til å 
takke avtroppende styreformann og redaktør Alex-
ander Nygård for en fabelaktig innsats både med 
klubben og MB Tidende. Jeg har, som noen av dere 
kanskje vet, vært med helt siden starten, og har 
fulgt den siste tids oppgang - både i antall medlem-
mer og kvalitet på medlemsbladet - med glede. Når 
Alexander i vår spurte om jeg kunne tenke meg å 
overta vervet som redaktør for medlemsbladet, var 
det med ærefrykt og respekt at jeg sa ja. Jeg håper 
å kunne fortsette den positive retningen medlemsb-
ladet har tatt, og samtidig at dere som medlemmer 
vil hjelpe i form av tilbakemeldinger og bidrag.

I dette nummeret av MB Tidende kan dere lese 
litt om forskjellige treff i løpet av året, diverse opp-
dateringer av noen medlemsbiler samt del 2 av 
føljetongen om Mercedes-Benz og miljøsatsinger 
gjennom tidene. Dere finner også en lengre artikkel 
om en av mine egne biler, som jeg ble utfordret til 
å skrive om av Terje Holgersen i MBT nr1 2008. Nå 
har jeg endelig ferdigsstilt artikkelen om eierska-
pet så langt, og håper at dere vil tilgi meg for å ut-
nytte min posisjon som redaktør til å kunne smøre 
bilen ut over hele førstesiden. Bildet ble tatt i Vang 
i Valdres og jeg synes det illustrerer stemningen 
i overgangen fra en lang ferieperiode til høstens 
hverdag på en fin måte.

Med ros, innledning og unnskyldning unnagjort vil 
jeg runde av med å ønske dere god lesning og en 
god høst.

Sven Håkon Voldum
Redaktør
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Heisann!
Dette er vel en meget egnet måte å 
spre litt mer informasjon om hva som 
skjer i klubben når det kommer til 
medlemmer. Jeg starter det hele med 
å fortelle litt om meg selv. Noen her 
vet hvem jeg er men for de fleste er 
jeg nok ukjent, så her kommer litt in-
formasjon:

Verv Medlemsansvarlig
Navn Thomas Madsen
Bosted Jessheim
Alder 36år
Bil 1999 S210 320 4-MATIC

Diverse:
Er lykkelig (ny)gift, har 2 små barn på 
2 og 4 år og jobber med drift av data/
nettverk og det som naturlig hører inn 
under nettverk.

Jeg overtok dette vervet på 
Landsmøtet på Gol nå i år og prøver 
så godt som mulig å gjøre en like 
god jobb som Roger, den tidligere 
medlemsansvarlige,  og håper jeg le-
ver opp til standarden han satte. Vi er 
i skrivende stund oppe i 728 medlem-
mer, vokser jevnt og trutt og håper vi 
skal nå 800 innen året er omme.  Den 
pågående vervekampanjen gir gode 
resultater selv om flere godt kunne 
vært litt mer aktive på denne fronten. 
Det er vervet 61stk hvorav 31 så langt 
har betalt årskontingent, noe som fak-
tisk er et godt resultat. Ett medlem står 
for halvparten av de vervede, og han 
fortsetter jevnt og trutt å sende inn 
nyvervede via klubbens websider. Så 
stå på, Charlie, du gjør en glimrende 
jobb!  På landsmøtet 2. juni var vi 638 
betalende medlemmer, så vi har økt 
med nesten 100 stk siden da. Dette er 
en meget god oppgang og den neste 
store jobben blir å få med alle disse 
videre inn i 2009, men det regner vi 
da som en selvfølge. Jeg regner med 
å komme med litt ”statistikk” også i 
neste utgave slik at de som ikke er 
aktive på MBE sine websider også 
kan følge litt med på hva som skjer  i 
vår verden.
 

Hilsen
Thomas Madsen

Medlemsansvarlig

L i t t  informasjon fra
Medlemsansvarl ig Nyheter

En rask oppdatering på Mercedesfronten

Siste skudd på stammen fra AMG 
Black Series tar utgangspunkt i 
SL65 AMG. Coupécabrioleten er 

nå en ren coupé, og takkonstruksjonen har fått integrert veltebur. Black Se-
ries utgaven er ca 250 kg lettere enn en standard SL65, og yter nå 670hk. 
Dette sørger for en aksellerasjon fra 0-100 km/h på 3,9s, og etter 11s har 
man nådd 200 km/h. Toppfarten er elektronisk begrenset til 320 km/h.

CLC fra 349.900,-
Nye CLC SportCoupé med teknisk basis i forrige generasjons C-
klasse (203) er lansert. Med optiske endringer for å gjøre bilen mer lik 
nåværende C-klasse (204) får man nå en CLC 200CDI fra 349.900,-

SLK med panoramatak
SLK med panoramatak har 
blitt observert under testing i 
Death Valley. Ryktene sier at 
taket vil ha samme elektrosta-
tiske funksjon for å kontrol-
lere transparensen som den 
man finner i Maybach 62.
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Attention Assist
Mercedes-Benz lanserer et nytt system for å oppdage trøtthet våren 2009. Systemet overvåker førerens oppførsel og 
sammenligner dette med en kontinuerlig strøm av data, som gjør det i stand til å oppdage og advare om trøtthet i tide.

GLK i 10,000!
Den kommende kompakt-SUVen fra Mercedes har siden bestill-
ingsstart i juni blitt forhåndsbestilt i 10.000 eksemplarer i Vest-Europa 
alene, til tross for at den ikke kommer til forhandlerene før i oktober.

Mercedes & Mote
Mercedes-Benz Norge 
inngår  samarbeidsavtale 
for de neste to årene 
med  klesdesignerene 
moods of norway.
Samarbeidet skal hjelpe 
Mercedes med å pro-
filere seg mot en ung 
og hipp målgruppe.

SL65 AMG Black Series

nr3 2008.indd   5 18.08.2008   12:47:16



Planleggingen av landstreff 2008 
begynte på høsten 2007. Styret var 
enige om at landstreff 2007 hadde 
vært en suksess, og bestemte seg for 
å gjøre det meste likt, med noen små 
endringer og et par ekstra backup-
planer. Gamle notater ble funnet fram 

alvor å nærme seg. Langtidsvarslet 
vekslet mellom pøsregn den ene da-
gen og sol den neste. Utover i uka ble 
det klart at her var det bare å kaste 
alle backup-planer i tilfelle regn, og 
satse på uteaktiviteter hele helga. 
Treffet startet ikke offisielt før fredag 
ettermiddag, men allerede torsdag 
var det mange som samlet seg i hyt-
teparken eller på hotellet. Selv kom 

og resirkulert, og hotellet ble kontak-
tet. Det var nå 6. gangen landstreffet 
skulle arrangeres på Gol, så både 
klubben og hotellet begynner etter 
hvert å bli rutinert. Vinteren og våren 
innebar en del møtevirksomhet, men 
uten at den store panikken spredde 
seg i styret. 

Våren kom og datoen begynte for 

Landstreff 2008

Flere biler med V12 stilte opp på landstreffet.

W211 med solcellepanel integrert i panoramataket.

En skikkelig drømmebil og den eldste bilen på treffet, 280SE cabriolet!

Årets landstreff er over. Alle er vel hjemme igjen, og for min del ble det en lang-
helg med mange nye og gamle fjes, mye godt humør, mange fine biler, godt vær, 
godt drikke og en del jobbing. Kort sagt en drømmehelg for en Mercedes-entusiast.

Tekst og foto: Frode Strand
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jeg opp ganske sent torsdag kveld 
etter å ha stresset rundt for å hente 
diverse pokaler og effekter. Stemnin-
gen var allerede god på verandaen 
til hytte nr. 13, der avtroppende sty-
reformann Alexander hadde funnet 
fram kassegitaren og litt medbrakt fra 
jobben. Allsangen gikk i alt fra Øys-
tein Sunde til ting jeg knapt greier å 
uttale. 

Torsdag ble til fredag. Heldigvis var 
det ikke stort å gjøre på morgenen, 
så jeg benyttet anledningen til å sove 
lenge. Da jeg kom ut etter frokost 

folk gikk og la seg eller fortsatte fes-
ten på hotellet. Lørdagen kom veldig 
tidlig. For enkelte kom den nok litt for 
tidlig. Fra 08.00 var det oppstilling av 
biler på plassen foran hotellet. En del 
biler sto igjen, enda det var gitt be-
skjed om at alle som har biler på plas-
sen måtte være klare til å flytte disse 
08.00 dagen etter. Husk dette neste 
år! Plassen vi har er ganske trang, 
og med stadig flere besøkende er det 
viktig å få stablet best mulig. Per har 
heldigvis lovet mer plass neste år. Ut-
stillingen gikk sin gang i et vær som, 
etter norsk målestokk, må betegnes 

var det bare å finne fram tynne klær, 
solbriller og solkrem. Her var det 
ikke planlagt for mye overskyet vær. 
Utover dagen trillet det inn biler fra 
både nær, fjern og enda fjernere. 
Den ene strøkne (eller ikke fullt så 
strøkne) bilen etter den andre rullet 
inn. Her var biler fra såvidt over vrak-
pant til over millionen. Felles for alle 
var en svært god tone og høy stemn-
ing. Utover kvelden sto grillingen for 
tur. Denne regnet bort i fjor, men i år 
var alt tilbake til tradisjonen. Lang-
bord ble satt opp og grillen tent. Mye 
god mat og godt drikke ble fortært før 

320km/h er uvanlig gradering i en W124.

Nederlandsk S203 med (fungerende) Distronic!

Denne CLSen var av de nyere bilene som stilte ut, og hadde fremdeles prøveskilt.
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som ekstremt. Det var målt tempera-
turer godt over 30°C i skyggen denne 
lørdagen.

I aller siste liten fikk vi streng beskjed 
fra lokale ordensmakter om at fer-
dighetskjøringen vi hadde planlagt på 
lik linje med 2007 var bare å glemme. 
Per kastet seg rundt og fikk leid en 
bane i nærheten. Den var nok i min-
ste laget for store biler, uten at det la 
noen demper på stemningen. De som 
hadde lyst fikk prøve seg utpå. Dess-
verre ble organiseringen av kjøring 
opp til banen litt på hæla, så en del 

mange til middag i år, så en større del 
av salen var tatt i bruk. Forhåpentlig 
fyller vi en enda større del til neste år. 
Det er spesielt trivelig å se at stadig 
flere velger å ta med seg hele fami-
lien på landstreffet vårt. Dette gjør 
det også enklere for mange å kunne 
ta turen. Hotellet byr på mange ak-
tiviteter for store og små, så her er 
det bare å fylle bilen og komme på 
treff! Etter middagen var det klart for 
premieutdeling. Klassene i år var om-
trent som i fjor, med noen små un-
ntak. ”Årets entusiast” var ny av året. 
Denne delte vi ut til en person som 

endte opp i Nesbyen eller langt inne 
i skogen et sted før man fikk samlet 
de fleste. Etter banekjøring var det 
bare å sette kursen ned til hotellet 
igjen. Nå var det knappe to timer til å 
telle opp stemmer, kopiere inn bilder 
fra dagen, samt lage presentasjonen 
med bilder av vinnernes biler. Over-
flødig å si at dette ble hektisk, men 
en liten halvtime inn i middagen var vi 
omsider ferdige. Undertegnede stilte 
i det elegante gallaantrekket shorts, 
trøye uten ermer og slippers. Hotel-
let hadde som vanlig disket opp med 
en aldeles nydelig middag. Det var 

Banekjøringens ukronede konge, Arnt Stuestøl i sin 1984 190E 2.3-16.

En W202 med custom interiør og bl.a. skjermer i nakkestøttene E55 AMG med 5.5l kompressormatet motor som yter i underkant av 500hk
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har utmerket seg ved å gjøre en ek-
stra god innsats for klubben. Styret 
hadde allerede en favoritt, og dette 
viste seg å stemme godt overens 
med medlemmenes stemmesedler. 
Det er bare å bøye seg, og gratulere 
Charlie Svendsen! Etter middagen 
hadde Per leid in stand-up. En del tok 
turen for å se på, noe som var stor 
moro. Senere på kvelden var det et 
oppvisningsshow ute i gata med en 
sjongleringsgruppe. Klubbens pro-
gram for lørdagen var nå over, men 
mange fortsatte festen i hotellets bar 
og på rommene. Selv gikk jeg og la 

fordres til å møte neste år. Et nytt 
styre fikk vi nå valgt, en del saker ble 
stemt over, og i løpet av en drøy time 
var møtet hevet. Mer info om det nye 
styret finnes lenger bak i bladet. Etter 
årsmøtet var det bare å pakke sam-
men og sette kursen hjemover. Litt 
vemodig til sinns over at en fantastisk 
helg er over så altfor fort, men svært 
tilfreds med et vellykket arrangement, 
mange fine inntrykk og en del nye 
venner. Jeg kommer garantert tilbake 
neste år, og jeg håper å se flest mulig 
av dere igjen på dette som for mange 
er blitt årets høydepunkt!

meg etter en dag som hadde gått i ett 
siden jeg sto opp i 8-tida. Det hadde 
vært mye å gjøre, men du verden 
så morsomt også når ting går etter 
planen og folk er fornøyde.

Søndag er hjemreisedag, men først 
er det klubbens årsmøte. Opp-
møtet på årsmøtet er ikke annet enn 
skuffende, det er stort sett de samme 
folkene som kommer hvert år. I år var 
over 200 personer på treffet, mens 27 
stilte på årsmøtet. Det er her klubbens 
drift bestemmes og representanter til 
styret velges. Alle medlemmer opp-

Årets entusiast, Charlie Svendsen! Ronnies S320CDI med AMG-styling Mortens S320, en tidligere ambassadebil.

Charlies 600SEL med 22” felger og originale flaggstenger.

En vaskeekte DTM-bil deltok også, denne har nå en 230-kompressor motor montert.Mangoldet var stort på årets treff, her en V-klasse.
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Møtet åpnes ved styreformann Alex-
ander Nygård.
Alexander Nygård er valgt til 
møteleder.

22 personer har møtt opp. Ytterligere 
fem kommer etter at møtet er startet.
Frode Strand er valgt til sekretær.
Thomas Madsen og Henning Larsen 
er valgt som protokollførere.

Møtet erklæres lovlig innkalt. 

Gjennomgang og godkjenning av 
årsberetninger. Alexander holder sty-
rets årsberetning. Arne Snapa holder 
lokallag Oslos årsberetning. Håvard 

Fremdriftsplan 08/09
Styret ønsker å flytte og utvide klub-
bens it-tilbud.
Vi har en målsetning om 850 med-
lemmer ved årets utgang.

Styrets fullmakt til disposisjon av 
klubbens penger
Styret er gitt fulle rettigheter til å dis-
ponere klubbens penger.

Styrehonorar
Styrehonoraret er satt til 2000,- pr. år 
for alle styrets medlemmer. 

Valg
Alexander Nygård, Turid Sunde og 

Bendiksen holder årsberetning for 
Bergen. Sigurd Biørn holder års-
beretning for Lokallag Innlandet. In-
gen representanter for Trondheim el-
ler Stavanger er på plass for å holde 
årsberetning. Årsberetningene kan 
utleveres fra lokallagslederne for de 
som ønsker det.

Gjenomgang av medlemstallene
Det var ved årsmøtet 648 medlem-
mer mot 582 ved samme tid året før. 

Gjennomgang og godkjenning av 
regnskap
Igor Arne Dusan presenterer klub-
bens regnskap og budsjett.

Powerpoint-presentasjon blad1 Powerpoint-presentasjon blad 2

Powerpoint-presentasjon blad 3 Powerpoint-presentasjon blad 4

Referat fra årsmøtet 2008
Her følger et referat i stikkordsform fra årsmøtet som ble avholdt i forbind-
else med landstreffet på Gol i slutten av mai. Diagrammene nederst er utdrag fra 
powerpoint-presentasjonen som viser de viktigste tallene i klubbens regnskap.
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Roger Tvedten ønsker ikke å stille til 
gjenvalg.

Simon Syversen, Øyvind Repvik, 
Thomas Madsen og Sven Håkon Vol-
dum er alle valgt inn i styret. Frode 
Strand er valgt som ny styreformann. 
Styret vil fordele de forskjellige opp-
gavene internt.

Valg av ny valgkomité
Valgkomiteen består nå av styreform-
ann i hvert av lokallagene.

Gjennomgang av regnskap og 
budsjett for lokallagene 
Budsjett og regnskap utleveres fra 

 Forslag om å bruke navnet 
”Mercedes-Benz Entusiastene/Entu-
siastklubb” for å gi mer profilering på 
Mercedes-Benz. 

 Bjørn Vrålstad takker styret, 
trekker fram MB Tidende. Applaus for 
de som går ut av styret. 

MB
Entusiastklubb

de forskjellige styreformennene etter 
ønske. 

Diverse saker
AMS har satt opp prisen fra 110,- til 
220,- + mva. Klubben greier å betale 
dette for inneværende år, men det må 
finnes en løsning.
 Styret gis fullmakt til å finne 
en løsning. Forslagene er å enten 
heve kontingenten, droppe AMS eller 
inngå avtale med et annet blad, for 
eksempel Mercedes Enthusiast fra 
England.

Det bør gjøres en undersøkelse blant 
medlemmene før en beslutning tas.

Powerpoint-presentasjon blad 5 Powerpoint-presentasjon blad 6

Powerpoint-presentasjon blad 7 Powerpoint-presentasjon blad 8
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Som de aller fleste sikkert har fått med 
seg, så kjøpte jeg en 1977 Mercedes 
Benz 450 SEL i fjor vinter. Denne var 
ment å være en kjekk kosebil i bra 
bruksstand. Men før jeg fikk tid til å ta 
den i bruk,  dukket det opp en kjedelig 
vannlekkasje. Dette ble starten på   
en omfattende restaurering av bilen 
både utvendig og innvendig.

 I sommer har det ikke blitt gjort så 
veldig mye med karosseriet, blant 
annet på grunn av ferier. Det siste 
som ble gjort i vår var å demontere 

av arbeidsmengden som ligger foran 
oss, og ikke minst den finansielle 
biten. 

Det som har vært prioritert den siste 
tiden er setene. Som de fleste vel har 
fått med seg, så ble det bestilt helt nytt 
originalt skinn til alle setene. Roger Al-
lan Solberg, som er innehaver av RA 
møbeltapetsering på Klepp, har tatt 
på seg arbeidet med å sette bilens 
interiør i utstillingsstand. Absolutt 
hele interiøret blir skiftet ut og bilen vil 
få et nytt sort interiør.  Jeg kjøpte jo 
som tidligere nevnt også tilbake min 
gamle 450, og tok ut det skinninter-
iøret som sto i den. Dette så ikke så 

skjermene og fronten for lettere å 
planlegge arbeidet med rustsveising.  
Vi fikk i hvertfall konstatert at vi må 
ha to nye forskjermer og minst én ny 
kanal. Sannsynligvis må vi nok skifte 
begge kanalene. Jeg er rimelig sikker 
på at når vi begynner å rive og slite 
i kanalene på denne gamle bilen,  
dukker det nok opp en del sveisear-
beid i gulvet også. Det kreves også 
en del rustsveising i innerskjermene 
og ved frontstykket.

Planen er at bilen skal være ferdig 
rustsveiset og hellakkert utvendig 
og innvendig på denne siden av jul. 
Dette målet kan bli tøft både på grunn 

Tekst og foto: Charlie Svendsen

Bilen slik den fremstod da den ble kjøpt. Tilstanden på det originale sorte interiøret.Det originale interiøret i bilen.

Oppdatering av mitt 116-prosjekt
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veldig bra ut, men Roger Allan mente 
at det var et greit utgangspunkt og så 
ingen hindringer. ”Jeg bare flekker av 
det gamle skinnet, skifter dårlige og 
defekte fjærer i setene, lager ny stop-
ping og trekker nytt skinn over”, sa 
han. Han fikk det til å høres så lett ut, 
og i et øyeblikk begynte jeg nesten å 
lure på om jeg skulle prøve å trekke 
om selv. Heldigvis slo jeg den tanken 
fra meg igjen i neste sekund.

Da vi planla det nye skinninteriøret 
ble jeg presentert for flere alternativ-
er, men fant fort ut at det mest riktige 
var å bestille originalt skinntrekk. Jeg 
vil jo prøve å holde bilen mest mulig 
original og tidsriktig, selv om jeg ikke 
akkurat er noe originalpoliti.  Roger 
Allan var enig med meg, og sendte 
avgårde bestilling på sorte skinntrekk 
til alle setene, fire nakkeputer og to 

Å. Setene er nå helt ferdige. De blir 
i skrivende stund pakket inn og satt 
på mørkt, tørt og temperert lager in-
ntil de skal monteres inn i bilen. Jeg 
er kjempefornøyd med resultatet, og 
kan knapt vente til de skal monteres. 
Men før setene skal monteres inn, så 
skal Roger Allan trekke interiørdelene 
på A, B og C søylene, samt alle tak-
listene i sort skinn. Dette blir jo litt ek-
stra krydder, siden disse delene kun 
er levert i sort skai originalt. Han skal 
også bestille nytt originalt gulvteppe i 
hele bilen, samt at han skal lage nytt 
taktrekk. Han skal også gjøre litt ar-
beid med alle dørtrekkene, så han blir 
ikke helt arbeidsløs mens han venter 
på at bilen skal bli klar. Jeg satser på 
at jeg i neste nummer kan komme 
med enda en oppdatert artikkel om 
dette prosjektet. Følg med!

midtarmlener. Dette er ikke lagervare, 
og må sys på bestilling. Derfor tok det 
en stund fra bestilling til levering, noe 
som for så vidt ikke betyr noe siden 
setene ikke skal monteres inn i bilen 
før til neste år. En merkelig følelse 
å bestille helt nytt skinn til en 31 år 
gammel bil.

 Jeg må få lov til å benytte anlednin-
gen til å skryte litt av Roger Allan. 
Han er nemlig så ekstremt servi-
ceinnstilt og lidenskapelig opptatt av 
det han driver med, at det rett og slett 
er en fryd å samarbeide med ham. 
Han har virkelig peiling på møbel-
tapetsering og bilinteriør, og det har 
beroliget meg mer enn én gang. Jeg 
har fått følge stort sett hele prosses-
sen med setene, og fått se jobben 
steg for steg. Det har vært utrolig 
spennende å få følge med fra A til 

Helt nytt skinn har ankommet. Førerstolen nær ferdigstillelse.Baksetet ferdig trukket om.

Roger Allan hos RA Møbeltapetsering
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Sommeren 2007 begynte jeg så 
smått å tenke på å bytte ut min tro-
faste 190D gjennom ni år. Jeg hadde 
ikke tenkt å selge denne, men heller 
gi den et lite pusterom ved å la en 
nyere bil overta som bruksbil. 190en 
hadde gjennom de ni årene i mitt eie 
gjennomgått store forandringer, sist 
vinteren 2006/07 hvor den gjennom-
gikk en større restaurering. Foran-
dringene har hovedsaklig gått på et-
termontering av originalt ekstrautstyr, 
og bilen var tilnærmet ”vollausstat-
tung” på dette tidspunktet. Etter å ha 
blitt vant til en del utstyr hadde jeg 
følgelig høye krav til etterfølgeren, 
som jeg hadde tenkt meg at måtte 
være en C200/220 CDI av årgang 
2004 eller nyere (dvs etter faceliften). 
Jeg lette lenge og vel, og mangelen 
på biler som var aktuelle gjorde at jeg 
mer eller mindre avskrev muligheten 
for å bytte bil på dette tidspunktet.

Nærmere jul samme år fikk jeg dog 
en skade på undersiden av bilen som 
følge av slett vedlikehold av fylkes-
veiene (og muligens litt for mye senk-
ing), og ved nærmere ettersyn lot 
denne til å være uhelbredelig. Tank-

og etter en god del samtaler og korre-
spondanse via email avtalte vi at jeg 
skulle komme og se på bilen på lille 
julaften. Morten Engstrøm i klubben 
skulle hjem til Stavanger fra østlandet 
samme dag, og tilbød seg å plukke 
meg opp på Gardermoen i sin S320 
for så å kjøre innom Rjukan på veien. 
Som sagt så gjort, bilen ble besik-
tiget og prøvekjørt etter beste evne, 
og avtalen var i boks. Bilen hadde 
selvsagt sine skjønnhetsfeil etter 
318.000 km, men bar likevel preg av 
å ha vært eid av en entusiast som var 

en om å fornye bilparken ble igjen 
høyaktuell, så jakten ble gjenopptatt, 
dog med like mye hell som tidligere.

Mangelen på aktuelle kandidater 
innen C-klassen gjorde at jeg beg-
ynte å se på E-klasser for moro 
skyld. Siden jeg var fast bestemt på 
2004 eller nyere ble det fort klart at 
jeg måtte se på biler med høy km-
stand, noe som i seg selv ikke plaget 
meg nevneverdig. Det som var mer 
frustrerende var at de fleste da var 
Classic-utgaver uten noe særlig ut-
styr. Jeg hadde på forhånd bestemt 
meg for at en E-klasse kun var aktuell 
dersom den (minst) hadde bi-Xenon, 
4-soners klima, soltak/panoramatak 
og var av Avantgarde-utførelse, og alt 
utover dette ville jeg ta som ren bo-
nus. Plutselig dukket det opp en 2005 
E200CDI som hadde gått som drosje 
på Rjukan, og denne hadde en impo-
nerende utstyrsliste til å være ex-taxi. 
Foruten de fire ufravikelige kravene 
jeg hadde satt, kunne den blant annet 
skilte med parameterstyring, helskinn, 
CD-veksler, el. solgardin i bakruten og 
Keyless-GO! Sistnevnte utstyr hadde 
jeg veldig lyst på, men ingen forhåp-
ninger om å finne i dette segmentet, 
så det hadde jeg simpelthen strøket 
fra må-ha-listen. Selger ble kontaktet, 

15.000 km
i high-mileage W211!
I 2007 kom julaften en dag for tidlig for undertegnede. Dette var dagen da jeg hentet 
min nye drømmebil, en 2005 E200CDI! På tross av 318.000 km på telleverket ved 
overtakelse var overgangen fra min tidligere 1984 190D enorm. Etter 15.000 km i mitt 
eie benytter jeg anledningen til å fortelle litt om både bil og dertilhørende opplevelser.

Burger på Bergby’s i Skien på vei hjem med nybilen

Snittforbruk målt på vei hjem fra Rjukan til Stavanger

Tekst og foto: Sven Håkon Voldum
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opptatt av å holde ting i orden. Med 
papirarbeidet og shake-of-hands un-
nagjort bar det i vei mot neste stopp 
som var Skien, hvor vi møtte Cecilie 
og George fra klubben for en burger 
på Bergby’s. Turen videre forløp uten 
problemer, og på de totalt 600 km 
som ble tilbakelagt fra Rjukan til Sta-
vanger klokket jeg inn et snittforbruk 
som jeg i ettertid har hatt problemer 
med å matche.

En ukes tid etter at jeg kjøpte bilen 
hadde jeg fått tid til å gå den litt 
nøyere etter i sømmene, foretatt 
noen mindre modifiseringer, samt 
kjøpt et sett med 18” sommerdekk 
og felger som tilfeldigvis dukket opp. 
Riktignok manglet den en del utstyr 
som jeg kunne ha tenkt meg, men det 
den hadde veide langt på vei opp for 
dette, og jeg hadde innstilt meg på å 
beholde den original en stund fremov-
er. Siden bilen bad om B-service og 
jeg samtidig kunne tenke meg å bytte 
de originale fjærene med et senke-
sett fra Eibach, kontaktet jeg venner i 

vinterdekk. Jeg fikk til svar at det gikk 
helt fint siden det var ’very summer-
like down here’, og satte på de nye 
18” sommerdekkene som allerede 
hadde ligget og ventet i et par måned-
er. Turen begynte bra, med strålende 
solskinn og opphold gjennom Norge 
og Danmark, men idet jeg passerte 
Hamburg befant jeg meg plutselig 
midt i en snøstorm! Heldigvis sørget 
mye trafikk og effektive saltereme-
dier for at det likevel gikk fint, og vel 
fremme ble bilen kjørt inn på verkst-
edet for en gjennomgang før arbeidet 
tok til.

Steve fra MBenzNL og jeg begynte 
like greit øyeblikkelig å demontere 
interiøret for å fjerne ledningene 
som hørte til taxi-ledningsnettet, og 
ble raskt enige om at Mercedes vir-
kelig hadde lagt seg i selen når de 
integrerte dette. Det gikk ledninger 
fra motorrommet og inn i bilen, bak 
dashbordet, gjennom midtkonsollen, 
bakover i bilen, over taktrekket og inn 
i bagasjerommet. Til slutt var hele in-

Nederland som driver verkstedet Au-
tobredrijf Krabbenborg for å få gjort 
dette, samt foreta en gjennomgang 
av bilen for å luke ut eventuelt skju-
lte feil. Dette verkstedet er nærmest 
å regne som mitt faste verksted til 
tross for avstanden, for turen ned er 
blott for en liten svipptur å regne så 
lenge jeg vet at jobben som utføres 
er av tilfredsstillende kvalitet. En an-
nen venn av meg som driver MBen-
zNL holder hus i samme lokale som 
verkstedet, og tilbød seg å hjelpe 
meg med å fjerne det originale ledn-
ingsnettet til taxiutstyret samtidig som 
mekanikerene arbeidet med bilen. Vi 
ble enige om at jeg skulle komme ned 
rundt påsketider, og med de nødven-
dige avtalene i boks var det bare å 
vente - og gjett om jeg gledet meg til 
å kjøre nybilen både på langtur og 
autobahn!

Påsken kom, og før jeg kjørte nedo-
ver spurte jeg om jeg kunne legge om 
til sommerdekk siden jeg ikke var så 
begeistret for å kjøre nedover på 16” 

En uvanlig feilmelding for private E-klasser Her arbeides det på alle kanter av bilen.Hele interiøret ble demontert, inkludert rattstammen.

På vei til Nederland i påsken, med originalfjærer og 18” sportsfelger på sommerdekkene
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teriøret ute foruten taktrekket, som vi 
også lurte på å demontere bare for å 
kunne si at alt hadde blitt demontert. 
Flere og flere ledninger ble plukket 
ut, og underveis i prosessen kom jeg 
i skade for å spørre om det var mulig 
å montere et iPod-kit i kombinasjon 
med den originale Audio20-radioen 
bilen var utstyrt med, og det var da 
det hele gikk galt... I stedet for et en-
kelt iPod-kit ble det fort klart at vi like 
greit kunne begynne på modifiser-
ingene som uansett var planlagt for 
fremtiden - om ikke annet så kunne 
vi i det minste legge inn ledningsnet-
tene til det planlagte utstyret som 
skulle inn. Det ene førte til det andre, 
og plutselig var det originale inter-
iøret lagt ut for salg på eBay siden 
et nytt allerede stod klart, noen kil-
ometer med ekstra ledning ble lagt 
inn, smådeler og kontrollbokser ble 
byttet og nye deler ble pakket opp og 
montert. I alt ble det en lang uke med 
tidlige morgener og sene kvelder, og 
på slutten av uken var jeg så sliten 
at jeg måtte utsette hjemreisen en 
dag i visshet om at jeg garantert ville 
ha sovnet underveis dersom den op-
prinnelige reiseplanen skulle følges. 
Når jeg endelig kom meg avgårde 
kunne jeg dog nyte massasjen i se-
tet mens jeg hørte på musikk på sur-
roundanlegget og lot navigasjonen 
fortelle meg hvilken vei jeg skulle 
kjøre – forvandlingen var rett og slett 
enorm, og alle timene med arbeid var 
brått glemt. Vel hjemme fant jeg ut at 

utstyrslisten hadde blitt utvidet med 
hele 22 utstyrskoder, i tillegg til  fire-
fem som ikke ble helt ferdige. Disse 
nye kodene ble så lagt inn i Mercedes  
database, hvor et par av de originale 
kodene også ble slettet ettersom de 
ikke var aktuelle lenger.

Med bilen gjennomgått og modifisert 
gjenstod det ikke annet enn å nyte 
den, og prøve å venne seg til alle 
de nye funksjonene. Et par måneder 
senere var det igjen på tide med en 
langtur, denne gangen i forbindelse 
med at mine nederlandske venner 
kom på norgesbesøk for å få med seg 
landstreffet på Gol. De har vært med 
til Gol tidligere (Steve var til og med 
deltagende på klubbens første land-
streff på Lillehammer), men denne 
gangen hadde de satt av en hel uke 
for å få med seg litt mer av Norge. 
Jeg hadde på forhånd planlagt en 
rute med innlagte stopp på strat-
egiske steder, og med drømmevær 
uten like ble turen en fantastisk op-
plevelse. Gjestene ankom tirsdagen i 
forkant av treffet, og allerede dagen 
etter bar det i vei fra Stavanger til 
Bergen. Her tuslet vi rundt i finværet, 
tok Fløibanen og inntok en bedre 
middag før kveldssolen ble akkom-
pagnert av gylden drikke på Bryggen. 
Morgenen etter kjørte vi østover, med 
utkikkspunktet i Aurland som første 
stopp. Opprinnelig ville jeg kjøre over 
Aurlandsfjellet, men på grunn av mye 
snø var ikke dette åpent enda. Lærd-

Bilene foran Supphellebreen i Fjærland

Dalen Hotell scoret høyt hos alle sammen.

Ganske høye brøytekanter på vei til Lysebotn.

Vi møtte forrige eier i sin nye drosje på Rjukan.

1400moh på Sognefjellet
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alstunnelen ble løsningen, og med 
sine 24.5km og tre kunstferdig be-
lyste haller slo også denne an blant 
gjestene. Neste stopp på ruten var 
Lærdal, hvor vi hadde avtalt å spise 
lunsj med mine foreldre, som kom-
binerte landstreffet med en tur på 
hytten sin der. Vel gjennom fjellet ble 
det tid til en liten sightseeing rundt i 
bygden, før vi besøkte Villakssenteret 
og spiste på restaurant Laksen. Med 
to av torsdagens stopp tilbakelagt bar 
det i vei mot Fjærland, hvor vi skulle 
overnatte på Hotel Mundal. Overn-
attingen inkluderte middag, som ble 
etterfulgt av sosialisering i den unike 
atmosfæren stedet  byr på. Freda-
gen kom, og det var på tide å sette 
kursen mot Gol og landstreffet, men 
ikke før vi hadde fått tatt en titt på 
isbreen og besøkt Bremuseet. Med 
severdighetene vel unnagjort ble en 
av de lengste etappene påbegynt, en 
etappe som gikk over Sognefjellet og 
Valdresflya. Dette bød på mye dårlige 
veier, men også spektakulær utsikt 
og en stigning fra 10 moh. til 1400 
høydemeter på utrolig kort tid. Vel 
fremme på Gol ble vi mottatt av resten 
av medlemmene som var godt i gang 
med den tradisjonelle grillingen ved 
elven, så uten videre nøling kastet vi 
oss med på festlighetene. Lørdagen 
gikk med til utstilling, cruising og fest-
middag, før dag ble til natt og de små 
timer kom luskende. 

før man kjører ned, finner man et ut-
kikksbygg som nærmest henger over 
fjellkanten og som gir 180 graders 
utsikt både innover og utover dalen. 
Veien ned til bunnen av dalen er av 
de mer spektakulære og inneholder 
blant annet en ettfelts tunnel med 
hårnålssving, en formasjon som gir 
artige utslag på navigasjonsskjer-
men. Med turens siste severdighet 
unnagjort gjenstod det bare å besøke 
Thomas Nygård på Fidjeland som på 
forhånd hadde fristet med en kaffetår 
for tørste reisende, før vi igjen rettet 
snuten mot Stavanger. Morgenen et-
ter var det på tide for gjestene å sette 
kurs sørover, mette av inntrykk og 
svingete veier, og klare for autobahns 
og hverdag igjen.

Noen uker etter rundturen med ned-
erlenderene snakket jeg med en 
kompis som fortalte at kona hans 
hadde fått ny jobb, en nyhet som i 
seg selv jo var veldig god. Ulempen 
med dette var at hun gikk rett fra 
gammel til ny jobb i månedsskiftet 
juni/juli, noe som satte en stopper for 
ferieplanene deres. Jeg hadde enda 
ikke planlagt stort, så vi fant ut at vi 
skulle dra på guttetur rundt i landet 
og besøke slekt og venner under-
veis. Reiseruten ble forbausende lik 
den jeg hadde tilbakelagt sammen 
med nederlenderene kort tid tidligere, 
men dette ville likevel bli en helt an-

Utpå søndagen gjorde vi oss klare for 
å dra videre til neste stopp, som var 
lagt til Dalen Hotell i nettopp Dalen. 
Ruten sørover gikk gjennom Rjukan, 
hvor vi stoppet for en is i varmen. 
Tilfeldigvis kom tidligere eier av bilen 
min kjørende forbi, og kjente den 
utrolig nok igjen øyeblikkelig. Mens vi 
stod og pratet om alt som hadde blitt 
forandret, kom en av hans tidligere 
sjåfører forbi, og også han ville gjerne 
se på endringene. Noen minutter se-
nere kom tidligere eiers far forbi, og 
han lot seg heller ikke be to ganger 
om å få tatt en titt på sønnens gam-
lebil. Til slutt tok vi en kopp kaffe og 
tittet litt på den nye drosjen hans, 
denne gang en stasjonsvogn som 
hadde gått utrolige 60.000 km på 
knappe seks måneder, noe ikke en 
gang de hvite skinnsetene bar preg 
av. Vel fremme i Dalen ble vi møtt av 
et hotell uten like, og etter å ha gispet 
oss gjennom det ene imponerende 
rommet etter det andre fikk vi enda et 
hakeslepp når vi gikk ut i bakhagen, 
en hage som var så stor at den best 
kan karakteriseres som en park. Med 
kveldssolen unnagjort ble det tid for 
en drink i salen med dobbel takhøyde 
og et fabelaktig tak av blyglass med 
kunstig lys over.

Mandag morgen la vi i vei over fjel-
let vestover, hvor vi hadde lagt inn en 
stopp i Lysebotn. På toppen av fjellet 

18” CLS-felger på vinterdekkene
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nerledes tur. Vi satte avsted etter jobb 
fredag 4. juli, med Bergen som første 
stopp også denne gang, men nå for 
besøke venner. Etter to dagers so-
sialisering, grilling og uteliv ble det på 
tide å pakke bagasjerommet igjen og 
sette kurs mot Øygarden hvor fami-
lien til kompisen min har hytte. Her 
fikk vi lånt oss en båt og dro ut for 
å sørge for middag, men på tross av 

ikke den lokale butikken. Vi fant likev-
el ut at vi nok skulle klare å skaffe 
mat ved å fiske på vannet som lå ved 
hytta. Som sagt så gjort, båten ble 
dratt ut av naustet og fiskestengene 
ble nok en gang klargjort. Etter å ha 
prøvd fiskelykken i et par timer innså 
vi at prosjektet nok var en smule am-
bisiøst uten å ha en backup-plan, så 
vi kapitulerte og dro ned til bygden 
igjen hvor vi bestilte en pizza. Med 
sulten stillet og vel tilbake på hytta ble 
vi fylt av ny tro på at fisken bare ven-
tet på oss der ute i vannet, så årene 
ble igjen tatt fatt og fiskestengene 
salet opp, dog uten hell også denne 
gang. Mangelen på strøm og vann 
(for ikke å snakke om mat) gjorde at 
vi gikk lei fortere enn gjennomsnit-
tlig ellers på turen, så allerede dagen 
etter ankomst ble Jessheim plottet 
inn på navigasjonen. Her ble vi godt 
mottatt av Morten Engstrøm, som 
viste oss rundt i nærområdet og på 
arbeidsplassen sin, før kvelden ble 
avrundet med pizza og øl hos ham. 
Morgenen etter la vi i vei mot Oslo 
for å se på en mulig ny bil til komp-
isen og kona, en 2006 B200CDI som 
virket utrolig lovende i annonsen på 
finn.no. Bilen var opprinnelig hentet 
ut av en ansatt i Mercedessystemet 
i Tyskland, før den ble solgt videre til 
Norge etter knappe 15.000 km. Den 

utstyr spesiallaget for storfangst, ble 
det kun et par småsei og babytorsk 
på oss. I beste sportsfiskerånd satte 
vi alt vi fanget uti igjen, med lovnad 
om at vi skulle komme tilbake og ta 
hånd om dem når de hadde vokst seg 
større. Etter et par dager på hytta i 
havgapet ble vi igjen rastløse, og la 
i vei mot min families hytte i Lærdal. 
Her var jeg alene noen dager i fjor 
sommer, og med det friskt i minne 
hadde vi små forhåpninger om action 
mens vi var der. Utrolig nok ble det 
likevel noen utrolig lange kvelder her, 
godt hjulpet av lokalbefolkningen. To 
dager etter ankomst rykket det igjen 
i gassfoten, og turen bar mot Fjær-
land, hvor kona til kompisen min har 
vokst opp. Her hadde vi på forhånd 
avtalt å dra på kveldsfiske med noen 
fra hotellet som jeg ble kjent med da 
jeg var på tur med nederlenderene, 
og på tross av hverken napp eller 
fisk ble det tre-fire trivelige timer på 
fjorden, etterfulgt av poker med tip-
spengene deres. Fjærland er et utro-
lig vakkert sted, men siden det her 
skjedde mindre enn i Lærdal, var vi 
etter et par dager klare for å komme 
oss videre igjen. Turen gikk så mot 
Vang i Valdres, hvor kompisen min 
har hytte. Her fantes det hverken 
vann eller strøm, og siden vi kom 
frem såpass sent så nådde vi heller 

I Lærdal krysset vi denne (bevegelige) bruen.

På den andre norgesturen fikk vi endelig kjørt over Aurlandsfjellet
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norske eieren hadde tydeligvis ikke 
videre behov for bil, all den tid han 
kun hadde tilbakelagt rundt 5.000km 
med den på litt over ett år. Den lave 
km-standen og en imponerende ut-
styrsliste ble avgjørende elementer 
for at kontrakten ble signert, og sam-
tidig ble det avtalt at bilen skulle bli 
klargjort til dagen etterpå. Dette pas-
set perfekt med planen vår om en 
rask tur til Sverige, hvor vi tenkte å 
overnatte på Slussens Pensjonat på 
Orust som ligger et par-tre timer sør 
for Oslo. Dagen etter dro vi fordel 
av  de gode veiene nordover mot 
gamlelandet, og var på plass i god 
tid for å hente B-klassen. Vi måtte 
tåle en god del venting på grunn av 
forsinkelser med lånedokumentene, 
men til slutt kunne vi igjen legge i vei 

Vel hjemme kunne jeg igjen parkere 
E-klassen i garasjen etter en tur på 
ca 2500 feilfrie kilometer, en tur hvor 
jeg ikke på et eneste tidspunkt følte at 
det var dumdristig å legge i vei med 
en bil som hadde over 330.000 km 
bak seg. I løpet av de tre langturene 
jeg har hatt med bilen har jeg testet 
toppfart, sprint, klatreferdigheter 
og belastningsevne, uten et eneste 
feilslag – hverken mekanisk eller i 
forbindelse med det ettermonterte 
utstyret. Gjennomgang med Star-
Diagnose viser det samme, bilen er 
rett og slett frisk som en fisk! Kanskje 
er det derfor ikke så rart at mekanik-
eren som foretok EU-kontroll på bilen 
i sommer trodde at den hadde gått 
33.000 km og ikke 330.000 km...

vestover. Ruten gikk via Dalen over til 
Valle, over Brokke-Suleskard og ned 
Sirdal. Denne ruten byr på fantastisk 
inspirerende veier, om enn av heller 
slett kvalitet enkelte steder. Vi hadde 
heldigvis været med oss, og kombin-
ert med lite trafikk var vi hjemme i Sta-
vanger  tidligere enn forventet. Den 
nybakte Mercedes-eieren var utrolig 
nok enda mer fornøyd etter turen 
hjem, og brukte de neste dagene på 
å gjøre seg kjent med alle de små fin-
essene bilen bød på. Jeg kjørte bilen 
et lite stykke hjemover, og ble utro-
lig imponert over hvor kvikk den var. 
Den trinnløse girkassen var til å beg-
ynne med litt uvant, men overbeviste 
etterhvert, ikke minst når man foretok 
kickdown og den holdt konstant turtall 
mens farten økte og økte.

I Valdres parkerte jeg visst midt mellom to kutråkk. På vei hjem med nyinnkjøpt B200CDIPå landsbygda i Sverige
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I MB Tidende nr. 1 2008 begynte jeg 
en artikkelserie om Mercedes-Benz 
og satsing på alternative drivstoff. Jeg 
tok da for meg bilens absolutte barn-
dom, tidsrommet før 1. verdenskrig. 
I denne perioden var bensinmotoren 
fortsatt svært tidlig i sin utvikling, og 
det ble satset på både elektrisk frem-
drift og forskjellige typer hybridløsnin-
ger. I tiden mellom første og annen 
verdenskrig ble bensinmotoren mer 
og mer utbredt. Det tok lang tid før 
man så noen reelle alternativer.

1936 Verdens første passasjerbil 
med dieselmotor
I 1936 introduserte Mercedes-Benz 
verdens første dieseldrevne person-
bil. Den het 260D, hadde en 2545ccm 
motor med overliggende kamaksling 
og dieselpumpe fra Bosch. Effekten 
var 45 hk. Bilen, som veide over 1,5 
tonn, hadde en toppfart på 95 km/t. 
Slett ikke ille for en dieselbil i 1936. 
Dessverre ble produksjonen lagt ned 
allerede i 1940 etter ca. 2000 produ-
serte enheter, fordi Mercedes måtte 
konsentrere seg om produksjon av 
krigsmateriell i stedet. Dieselmotorer 
var i sin barndom vanskelige å få opp 
i noe særlig turtall. I 1926 lanserte 
Mercedes en 6-sylindret lastebil-
motor som greide ”hele” 1300 rpm. 
Grunnen var at den økte kompres-
jonen krevde at motoren ble laget av 
svært solide, og derfor tunge, deler. 

1957 Multifuel
Året 1957 lanseres multifuel. Laste-
bilen LG315 ble levert med en motor, 
som i følge instruksjonene kan kjøres 
på bensin, parafin, petroleum, diesel, 
skiferolje, smøreolje og råolje. 

1969 Nye forsøk med hybrid
Etter Maybachs mislykkede forsøk 
med en bensin-trykkluft-hybrid tidlig i 
århundret startet Mercedes for alvor 
opp igjen med hybriddrift i 1969, da 
de lanserte OE 302. Dette var en ek-
sperimentell buss for bybruk. En ele-
ktrisk motor på 156 hk kunne brukes 
for nullutslipp. Ved behov kunne en 
dieselmotor startes for å lade bat-
teriene. Denne kunne kjøres på kon-
stant turtall, med konstant belastning, 
og derved yte mest mulig effekt i 
forhold til forbruk av drivstoff og ut-
slipp av støy og eksos. Dessverre var 
hybridkomponentene både for tunge 
og for dyre til at bussen ble noe annet 
enn et eksperiment. OE 302 fikk sin 
etterfølger i OE305 i 1978. Hybriddrif-
ten var den samme, men kapasiteten 
var økt til 100 personer. På kun bat-
teridrift kunne den kjøre 50-75 km, og 
opptil 300 km i hybriddrift. 

I 1936 var man kommet svært langt 
i å få motorene opp i turtall. 260D 
hadde en maks effekt helt oppe på 
3000 rpm, og ble derfor ansett som 
en brukbar drivkilde i en passasjerbil. 
Grunnen for introduksjonen av diesel 
var at man skulle kunne utnytte et 
annet drivstoff, samtidig som det ga 
et overlegent lavt forbruk i forhold til 
bensin. At motoren tålte langt flere 
km enn tilsvarende bensinmotorer 
ble man først klar over etter hvert.

 

1943 Ved som alternativ til bensin
I 1943 tilbød Mercedes-Benz et nytt 
alternativ til bensindrift i personbiler. 
Grunnen var ikke at denne løsningen 
var så mye bedre, men at tilgangen 
på drivstoff ble dårlig under 2. Ver-
denskrig. En slags fyrkjele som om-
danner ved og damp til gass kunne 
installeres i de fleste biler. Gassen 
kunne brukes i vanlige bensinmo-
torer. På denne måten kunne man 
kjøre bilen på ved, som var lett å få 
tak i. Ikke veldig effektivt, men det 
fungerte. Systemet ble levert i laste-
biler fra 1937 (Se hovedbilde øverst 
for illustrasjon av konseptet).

Mercedes-Benz
miljøsatsinger

Tekst: Frode Strand
Foto: Daimler AG

1936 260D fra Mercedesmuseet i Stuttgart.

Mercedes OE302 hybridbuss fra 1969.

Del 2
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1969 C111 med Wankelmotor
1969 var også året da Mercedes pre-
senterte prosjektbilen C111 med Wan-
kelmotor. Motoren gikk på bensin, 
som i seg selv ikke er alternativt, men 
måten å bruke det på var definitivt 
alternativ. Wankelmotoren er en ro-
tasjonsmotor. Det er ingen stempler 
som går opp og ned. Det burde derfor 
i teorien være mulig å få en wankel-
motor mer effektiv enn en stempelmo-
tor. Andre fordeler er at motoren tar 
lite plass, og at den er stillegående. 
Wankelmotoren var patentert av Felix 
Wankel allerede i 1933, og Mercedes 
jobbet hardt med å forbedre den fra 
1962. Da C111 ble lansert hadde 
den Wankelmotor med 3 rotorer, 
samlet volum på 1,8 liter og 280 hk. 
Den greide en toppfart på ikke min-
dre enn 260 km/t. 0-100 brukte den 
5,0 sekunder på. C111-II ble lansert 
i 1970 med 4 rotorer, 350 hk og en 
toppfart på 300 km/t. Dette var svært 
imponerende tall, men dessverre har 
også Wankelmotoren sine svakheter. 
Først og fremst var det vanskelig å 
få dem til å holde. Dernest var utslip-
pene og forbruket for høyt. I tiden 
rett etter oljekrisen begynte forbruk å 
spille en stor rolle, noe det i mindre 
grad hadde gjort da forskningen på 
Wankelmotorer begynte. Det ble med 
dette forsøket for Mercedes’ del. An-
dre fabrikater har med vekslende hell 
prøvd seg på wankel. C111 var en 
eksperimentell bil, laget for å kunne 
teste ulike drivkilder. Da Wankelmo-
toren viste seg å være ubrukelig dyt-
tet de i stedet ned en dieselmotor.

1976 C111-II med 190 hk diesel og 
16 verdensrekorder
Etter oljekrisen var dieselmotorer blitt 
populære pga. det lave forbruket. 
Dessverre var de også fryktelig trege. 
Med utgangspunkt i en 80hk, 5-sy-
lindret 3-liter diesel fra 240D 3,0 og 
300D, samt en aldri så liten turbo fra 
Garret ble effekten økt til 190 hk. I lø-
pet av 60 timer på Nardobanen, med 
start midnatt 12. Juni 1976 ble ikke 
mindre enn 16 rekorder satt. Flere 

talt 89 kjøretøy ble bygget, og kjørte 
til sammen over 2,9 millioner km i 
testfasen. I 1975 var bilene klare til 
produksjon. Disse ble anbefalt for in-
nenbys bruk i varebiler som tilbakela 
inntil 100 km daglig. En hybridversjon 
med dieselmotor var også planlagt, 
men dessverre var produksjonskost-
nadene for høye til at prosjektet ble 
satt ut i livet.

1974 450 SL med metanoldrift.
Endelig skjer det testing på artige 
biler. I 1974 viste Mercedes-Benz en 
450 SL med metanoldrift. Høy oktan 
på drivstoffet gjorde det mulig å øke 
kompresjonen helt opp til 1:14. Best 
effekt fant man ved ca. 1:11. For-
dampingen av drivstoffet gir noe av 
den samme effekten som i et aircon-
dition-anlegg. Kjølingen sørget for 
vesentlig lavere innsugstemperatur. 
Den lavere temperaturen bidro både 
til bedre fylling i sylindrene og dan-
nelse av langt færre nitrogenoksider. 
Den store ulempen med metanol er 
at drivstoffet inneholder langt mindre 
energi. Dobbel mengde drivstoff er 
derfor nødvendig. 450SL bruker jo 
ikke rent lite fra før, så en enorm tank 
ble nødvendig for å opprettholde for-
nuftig rekkevidde.

av rekordene var absolutte, altså 
uavhengig av type motor. Snittfarten 
ble 252 km/t. Mercedes hadde med 
C111-II for alvor vist at det var mulig å 
få krefter ut av en dieselmotor. C111 
ble aldri masseprodusert, men den 
banet vei for dieseldrift i 123 og 126. 
Fra 1980 med 121 hk, og fra 1982 
med 125 hk.

Busser utgjør gjerne en fin basis når 
nye ting skal testes. De har tyngden 
og størrelsen som ofte trengs for å 
putte inn plasskrevende teknologi før 
det kan masseproduseres smått nok 
til å plasseres i personbiler. 

1971 Naturgassdrevet bybuss
I 1971 ble enda en eksperimentell 
buss lansert. OG 305 hadde plass 
til 113 passasjerer og gikk på natur-
gass. Motoren var en seks-sylinder, 
basert på de samme prinsippene 
som en bensinmotor. Miljømessig 
var prosjektet en stor suksess. Ut-
slippene var langt lavere enn ved 
dieseldrift, men økonomien var for 
dårlig. Energibehovet økte med 10%, 
og effekten sank tilsvarende. Nye for-
søk med elektrisk drift. Som jeg skrev 
i artikkel 1, så skulle det gå over 60 
år før Mercedes igjen begynte å vise 
elektriske kjøretøy. I små biler blir 
batteriene for tunge til å kunne gi ak-
septabel rekkevidde, så det ble satset 
på større kjøretøy. 

1972 LE 306, elektrisk varebil
LE 306, en liten varebil, fikk i 1972 en 
42 hk elektromotor som ga en toppfart 
på 70 km/t og rekkevidde på 65 km. 
Disse kunne lades relativt fort, men 
det ble også innført et system der 
man byttet hele batteriet. Et komplett 
batteribytte tok ikke lenger tid enn å 
fylle en bensintank, og vips var man 
igjen klar til å gli lydløst rundt. Først 
ble 3 biler bygget for test. De ble også 
brukt under OL i München 1972. To-

Mercedes C111-II fra 1969.

Mercedes C111.

Mercedes LE306 fra 1972 med elektromotor.

450SL fra 1974 med metanoldrift

Interiør fra 450SL med metanoldrift
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Jeg har i mange år hatt lyst til å reise 
på treff til Tyskland, men det har til 
nå aldri klaffet helt. Det er jo vanvittig 
langt å reise for oss som bor på lan-
dets beste vestkant. Først må vi kjøre 
fra Stavanger til Kristiansand, og så 
ta danskebåten til Hirtshals. Deretter 
må vi kjøre gjennom Danmark, ned 
til Hamburg, videre forbi Bremen og 
ned til Osnabrück. Fra Osnabrück går 
det også en god halvtimes tid bort til 
treffet. Som den eneste deltakeren 
fra Norge skulle jeg i år endelig få 
oppleve ”Europas største Mercedes-
treff” i Harsewinkel. Jeg begynte tidlig 
å planlegge turen sammen med hele 
familien. Vi leide oss inn på et gam-
melt ærverdig hotell i Osnabrück som 
heter Park Hotell, og slo treffet sam-
men med tre herlige dager i denne 
flotte byen.

Da vi endelig ankom treffet, fikk vi ut-
delt stemmesedler som vi måtte fylle 
ut og levere inn igjen. Denne sedde-
len var meget omfattende, og innebar 

at man stemte på både 1., 2. og 3. be-
ste bil innenfor hver klasse. Kanskje 
ikke så rart at den var omfattende, 
siden det skulle deles ut 70 pokaler. 
Stemmeseddelen skulle fylles ut og 
innleveres bare et par timer etter at 
vi kom. Vi ankom nemlig ikke treffet 
før klokka 12:00, ca. fire timer etter 
at det hadde startet. Det var ikke så 
mange som gikk rundt og stemte, så 
det var nok mange som hadde levert 
seddelen inn allerede. Vi var blant de 
siste som ankom treffet, og ble lettere 
sjokkerte over hvor mange biler som 
stod utstilt.  I følge arrangøren var det 
over 250 biler i år!!

Mange hadde slått opp telt bak bilene, 
og bodde på plassen. Treffet var lagt 
til et stort jorde, og det var målt opp 
både parkeringsplasser og veier imel-
lom. Treffet virket veldig profesjonelt 
lagt opp, og bar preg av at mange 
hadde gjort mye for å få til dette treffet 
på best mulig måte. Det var salg av 
grillmat og drikkevarer i en låve like 
ved. Ute på området stod det også 
parkert en semi-trailer som inneholdt 
lydanlegg, pokaler og fungerte som 

Tekst og foto: Charlie Svendsen

På tur til Europas 
største Mercedestreff!

Det er viktig å parkere slik at man slipper å få bulker i 
siden på bilen når man skal ta ferjen fra Kristiansand 
til Hirtshals. Etter dette bildet ble tatt, ble resten av 
fergen fylt opp bortsett fra plassene rundt bilen vår. 
Skal love dere at mange kikket og stusset på hvorfor 

vi fikk slik spesialbehandling!

Vi overnattet på et gammelt ærverdig hotell i Osna-
brück som heter Park Hotell. Dette hotellet lå en god 

halvtime fra treffet.
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treffets hjerte. Rett foran denne tral-
len var det satt opp et stort telt hvor 
det var det lagt opp til forskjellige 
aktiviteter. Da vi ankom kunne man 
kjøre bilen inn i teltet og presentere 
den for publikum. Siden underteg-
nede er sjenert og ikke snakker verk-
en tysk eller engelsk særlig bra, lot vi 
være, og fant oss heller en grei plass 
å stille oss opp. Litt senere på dagen  
målte de lydnivået fra eksosen når 
man ruset motoren. Dette var pas-

net.  Undertegnede fikk det virkelig 
travelt med å stemme siden det var 
så utrolig mange flotte biler å stemme 
på. Her var det stilt opp alt mulig fra 
helt originale biler til ekstremt påko-
stede og stylede biler. Det var til og 
med noen flotte oldtimere som hadde 
møtt opp. I tillegg hadde de plassert 
et totalvrak av en 190E på plassen, 
og konkurransen gikk ut på å gjette   
pris på en eventuell reparasjon. Artig 
påfunn av arrangøren, forresten. Da 

selig rånete og morsomt, og jeg fant 
ut at dette ville jeg også prøve. Med 
original eksos nådde jeg selvsagt ikke 
langt nok opp lydmessig. 

I et annet telt hadde de lagt opp til 
å måle lyd av bilstereo. Her har jo 
ikke jeg noe å stille opp med, så jeg 
fortsatte heller å tørke bilen vår mel-
lom regnbygene. Dessverre var ikke 
været med oss denne gangen, så 
det ble en del runder med tørkeskin-

Her tørkes siste dråpene av etter en grundig hånd-
vask like ved treffplassen. Rett etterpå braket det løs 
med et forrykende tordenvær, og vi måtte søke tilflukt 

10-15 minutter inne i selve vaskehallen.

En av vinnerene i ‘Fast’n’Furious’-klassenDetalj fra siden på bilen til høyre.
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treffet nærmet seg slutten, så var det 
premieutdeling. Her fikk vi pokaler for 
lengste reisevei til treffet, samt at vi 
fikk 3. plass for beste S-klasse. Dette 
var et kjempekjekt treff som jeg vir-
kelig håper å kunne delta på en an-
nen gang også. 

Hjemmeside:
www.mercedestreffen.de

Litt klassikere var det også å se. Her en 450 SEL-6,9 
og en SLC av edel årgang med 6,9 maskin i.

En utrolig gjennomført CLK, selv dashbordet var rødt

Her fikk vi pokal for 3. plass i “Beste S-klasse”

En av vinnerene i ‘Fast’n’Furious’-klassen

Her står 70 pokaler klar for å deles ut

Litt råning måtte vi jo være med på! Her måles lyd i 
eksos.

En av vinnerene i ‘Fast’n’Furious’-klassen

Her har vi fått to pokaler!
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Jeg eier på 5. året en ’92 MB 300 TD 
Turbo. I denne har jeg montert diverse 
mer eller mindre nyttig utstyr. Det jeg 
virkelig har savnet, men aldri helt turt 
å ta fatt på, var montering av Webas-
to. Hjemme har jeg alltid kunne brukt 
Defa motor-/kupévarmer, men den 
bruker jo masse strøm, og trenger 
flere timer for å ha noen effekt, selv 
med 2kw vifteovn. I tillegg er jeg blitt 
litt skeptisk etter at et lager i ovnen 
røyk, og en t-split har smeltet. 

For de som lurer på hva Webasto 
er, så er det en motor-/kupévarmer. I 
motsetning til Defa, så bruker Webas-
toen bilens drivstoff for å lage varme. 
Mange dieselbiler har i dag slike bren-
nere installert fra fabrikk for å hjelpe 
til med å holde motoren varm under 
drift i kaldt vær. Det er også mulig å 
bestille Webasto med ur eller fjerns-
tyring som ekstrautstyr, men dette er 
såpass dyrt at det ikke er veldig van-
lig å se.

124 ble i sin tid levert med en bren-
ner som het DBW46 for diesel og 
BBW46 for bensin. Disse er gamle, 
produseres ikke lenger, og er van-
skelige å få tak i deler til. Den nyere 

Brenneren jeg kjøpte var med 
fjernkontroll og ikke ur. Dette synes 
jeg egentlig passet greit. Jeg lånte 
en gang i tida pappas BMW med We-
basto og fjernkontroll. 20 min. var nok 
til å gi god varme, og fjernkontrollen 
rakk fint gjennom murveggene på 
jobben. Etter ganske mye tull med en 
vanskelig tysk selger fikk jeg omsid-
er brenneren hjem. Det viste seg at 
fjernkontrollen var en billig sak man 
kan få kjøpt hvor som helst for noen 
skarve kroner. Rekkevidde var maks 
50 meter ved klarvær og fuglesang. 
Sånn for sikkerhets skyld var den helt 
død. Grunnen til at det ikke fulgte 
med ur fant jeg ut etter mye prøving 
og feiling. Det viste seg da nemlig 
at jeg hadde kjøpt en kjørevarmer, 
og ikke en forvarmer. Den største 
forskjellen på disse er at sistnevnte 
har vannpumpe. At den manglet van-
npumpe visste jeg jo, men bilen min 

typen, som fortsatt installeres i nye 
biler, heter Thermotop. Disse finnes 
det mengder av på tyske eBay til for-
nuftige priser. Etter å ha lest gjennom 
koblingsskjema for begge typer be-
stemte jeg meg for å droppe den orig-
inale og heller gå for montering av en 
Thermotop, selv om det innebar at alt 
av fester, ledninger og slanger måtte 
mekkes til selv. 

Det begynner å nærme seg høsten, 
og skal man montere Webasto, er det 
bare å brette opp ermene og sette i 
gang. Når det først er blitt vinter og 
altfor mange minusgrader, er det ikke 
noe trivelig å stå ute med montering. 
Brenneren min var ferdig montert 
november 2007, så jeg fikk kose 
meg med varm bil hver morgen og 
ettermiddag hele helgen. Mens jeg 
monterte skrev jeg en del om frem-
gangen og utfordringene på nettet. 
En del bilder er tatt med her, men de 
som er nysgjerrige kan logge seg inn 
under ”Gjør det selv” på forumet og 
se mange flere. Brenneren kjøpte jeg 
på eBay for ca. 3000 kroner allerede 
på tampen av 2006, med planer om 
å montere den ”til sommeren”. Som 
alle vet, er sommeren i Norge kort, 
og plutselig var løvet blåst av trærne 
uten at jeg var kommet i gang med 
monteringen.

Montering av
Webasto i 124

Tekst og foto: Frode Strand Monteringen bestod i hovedsak av:

-Lage feste til selve brenneren.
-Montere elektrisk, både ledningsnett til 
brenner og tilkobling til varmeapparatet.
-Montere eksos.
-Tilkobling til kjølevann.
-Tilkobling til diesel.
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har det fra før, så det hadde ingen 
praktisk betydning. Problemet var at 
elektronikken er noe annerledes, og 
store deler av det medfølgende ledn-
ingsnettet måtte jeg bygge om siden 
jeg etter hvert bestemte meg for å 
installere ur i tillegg. Ledningsnettet 
og dieselpumpa var helt nytt, men det 
fulgte ikke med kjøleslanger, eksos- 
og dieselrør.

Siden Thermotop aldri er montert 
originalt i 124 måtte jeg lage et feste. 
Den gamle vareveggen sto fortsatt 
bak huset, så bevæpnet med vinkel-
sliper og diamantblad gikk jeg løs på 
den. Jeg fikk god hjelp med sveising 
av en bekjent før jeg pusset ned fes-
tet, rustbehandlet og malte det svart. 
Med brenneren på plass var det bare 
å gyve løs på det elektriske. Én ting 
var at jeg måtte bygge om en del i 
ledningsnettet som fulgte med, en 
annen ting var at det måtte endres 
litt i bilens elektriske anlegg før man 
hadde noe å koble til. Webastoen må 
starte kupévifta og sirkulasjonspumpa 
for at det skal bli varme i kupeen. Jeg 
ønsket også at varmeapparatet skulle 
startes ordentlig, med temperatur-
regulering og det hele, samt at det 
skulle være mulig å stille hastigheten 
på vifta. Ved ikke å ha den på et fast 
trinn kan jeg velge om varm kupé el-
ler varm motor skal prioriteres høy-
est. Kupévifta er enkel, det er bare 
å trekke ut en ledning fra sikring 12, 
men varmeapparatet er verre. Sikring 
7 gir strøm dit, men også til en hel 
del andre ting. I tillegg har sikring 7 
strømforsyning sammen med en del 

slutt monterte jeg uret. For enkelhets 
skyld ble det montert på venstre side 
av rattet, rett til høyre for lysbryter-
en. Da slapp jeg også å borre hull i 
midtkonsollet. 
Egentlig skal uret bare sende et sig-
nal til brenneren, og så vil den ta seg 
av å starte sirkulasjonspumpe, var-
meapparat og kupévifte, men pga. at 
jeg har en kjørevarmer må alt styres 
fra ledningsnettet. Uret gir ikke nok 
strøm til det, så litt ekstra elektronikk 
måtte på plass. Takket være god hjelp 
fra broderen fikk jeg det til, og det fun-
gerer utmerket.

Eksosen har jeg gjort veldig enkelt. Et 
fleksibelt aluminiumsrør ble kjøpt på 
Mekonomen og festet med ståltråd litt 
vekk fra diverse slanger og rør. Det 
munner ut i bunn av motorrommet like 
bak motorfestet og servoen. Eksosen 
blir ikke veldig varm, så det meste av 
komponenter bør tåle direkte kontakt, 
men det kan være lurt å holde ek-
sosen litt unna drivstoffslanger. 

Kjøleslanger hadde jeg trodd det 
skulle være enkelt å få tak i. Prob-
lemet er at det blir en del skarpe bøy-
er, noe vanlige kjøleslanger ikke tåler. 
En spesiallaget slange med to stk. 90 
grader bend i hver ende og ca. to me-
ter lengde koster tett oppunder 1000,- 
ny. Stjerneservice kunne skaffe ves-
entlig billigere, men som så ofte før 
endte jeg på eBay. Original slange 
kom på under 250,- inkludert frakt til 
Norge. Leveringstiden var ca. én uke. 
Som nevnt så har bilen min elektrisk 
sirkulasjonspumpe fra før. De fleste 

andre sikringer, så setter jeg strøm 
rett på den, vil en mengde forskjel-
lige systemer i bilen starte opp. Løs-
ningen ble å finne de to ledningene 
som går til varmeapparat og sirkulas-
jonspumpe, og trekke disse over et 
relé med 5 bein. Når Webastoen ikke 
jobber, går strømmen fra sikring 7 rett 
gjennom reléet og til varmeappara-
tet, mens med Webastoen på, brytes 
reléet så strømmen kommer i stedet 
fra brennerens ledningsnett. Med en 
gang varmeapparatet får strøm, start-
er temperaturreguleringen, duoven-
tilene og sirkulasjonspumpa.

Ledningsnettet monterte jeg med 
sikringer bak batteriet. Ledninger kan 
man trekke over til venstre side un-
der varmeapparatet. Heldigvis var de 
akkurat lange nok til å først trekkes 
over til venstre, og deretter frem til 
brenneren. Det var først etter at alt 
dette var gjort at jeg fant ut av for-
skjellene på kjørevarmer og forvar-
mer. Det ble en del banning, klipping 
og lodding, men det fungerte omsider 
slik jeg ville ha det. For sikkerhets 
skyld besto ledningsnettet kun av 
grå ledninger. Noen av dem har en 
tekst i enden med fargenavn på tysk. 
For de som måtte ønske å installere 
Webasto selv: se etter ledningsnett 
med ordentlig fargekodede ledninger. 
Det er de som er originale. Mitt grå 
er hjemmemekket, men etter hvert 
som jeg har fått det til å oppføre seg 
som et originalt, ser det ut til å funke 
bra. Webasto har liggende koblings-/
monteringsskjema på sine nettsider, 
og disse har jeg hatt god nytte av. Til 

Prøvemontering av brenner før nytt feste sveises. Nytt feste laget av småbiter fra en gammel varevegg, 
sveiset sammen og malt med svart hammerite.

P asser perfekt.

Ledningsnettet kan se skremmende ut, men tar man 
en og en ledning, så er det ikke så vanskelig.

Tilkobling til strøm for kupévifta. Laget hull for feste av ur.

1 2 3

4 5 6
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124 har dette, men noen har det ikke, 
og på mange av de som har, går 
den ikke lenger. Denne pumpa skal 
starte når tenninga er på, vifta på I el-
ler mer, og minst ett av temphjulene 
på ca. 20°C eller mer. Starter den 
ikke, må den overhales eller byttes 
før man kan bruke Webasto. Plas-
seringen av kjøleslanger varierer fra 
modell til modell, men vannet skal på 
sin tur først varmes opp i brenneren, 
deretter gjennom varmeapparatet og 
til slutt inn i motoren før det tar fatt på 
ny runde. Det er altså oppvarming av 
kupeen som har første prioritet, men 
vannet blir uansett såpass varmt at 
man får god lunk også i motoren selv 
etter bare 15-20 minutter. På min bil 
går det en slange fra toppen, ned til 
pumpa, helt bakerst på venstre side i 
motorrommet. Derfra går vannet i en 
ganske spesiell slange opp til spyl-
evæsketanken og varmeapparatet. 
Jeg erstattet slangen fra toppen med 
webastoslangen, så vannet derfra 
går inn i nedre inntak (merket med 
piler, så det er umulig å ta feil), og ut 
igjen av ytre uttak før det går gjennom 
pumpa og så opp til varmeapparatet. 
Det er trangt om plassen, men med 
den originale slangen gikk det om-
sider greit. Å bøye til en vanlig slange 
ville blitt håpløst. Jeg var litt skeptisk 
til om noe ville virke siden jeg hadde 
fått fjernkontroll som ikke fungerte.

Nå var jeg kommet langt nok til at 
jeg kunne prøvekjøre med diesel på 
en colaflaske stående oppe i motor-
rommet. Første forsøk feilet, og jeg 
kjente jeg begynte å bli litt grinete. 

pumpa til sentrallåsen. Derfra går det 
kabelgate under forsetet og frem til 
torpedoveggen. Jeg fikk loddet sam-
men ledningen, og spent som en liten 
unge fyret jeg opp. På fjerde forsøket 
var det kommet diesel helt frem, og 
det begynte å bli varmt.

Jeg har kjørt med dette hele vinter-
en. Planen var egentlig å bruke Defa 
hjemme, og Webasto på jobben, men 
det er litt for enkelt å bare trykke på 
knappen, så Defa ble ikke rørt hele 
vinteren. Det man skal huske på, er at 
Webasto bruker en del strøm. I hov-
edsak er det hastigheten på kupévifta 
som bestemmer forbruket. Som en 
tommelfingerregel bør man kjøre like 
lenge som det Webastoen har jobbet, 
for å sikre at man får ladet opp bat-
teriet ordentlig. Forbruket av diesel er 
ganske beskjedent: 0,7 liter diesel pr. 
time ved full belastning. 

Det eneste jeg har igjen nå, er et 
lite nerde-prosjekt, der jeg bruker en 
gammel telefon til å fjernstyre et relé, 
som igjen aktiverer uret. Dette blir 
som erstatning for fjernkontrollen, og 
får i praksis ubegrenset rekkevidde.

Det viste seg heldigvis at det bare 
var snakk om et forsøk til for å få 
ut luften i dieselslangen. Brenneren 
fyrte opp, og i samme øyeblikk beg-
ynte det å snø. 25 minutter etter var 
det isfritt på frontruta og siderutene 
fremme. Motortemperaturen hadde 
krøpet helt opp til 65°C. Siste punk-
tet for å få installasjonen ferdig var å 
få lagt opp dieselrør og tilkobling til 
tanken. Tilbake på eBay hadde jeg 
funnet dette også, nemlig et ti meter 
langt gjennomsiktig plastrør som var 
blitt mitt for i underkant av 300 kro-
ner inkl. frakt. Dieselrør skal naturlig 
nok ikke ligge i nærheten av eksos. 
Under høyre baksete er det et lite 
rom der noe mekanikk til ASD-sys-
temet er plassert. Jeg skrudde ned 
dekslet, og oppunder var det helt 
ren tectyl, så der inne vil nok pumpa 
få det fint. Eneste ulempe var at jeg 
måtte trekke røret bakover på venstre 
side av bilen, helt bak til baksiden av 
traversen, over på høyre side og frem 
til pumpa igjen. Tilsvarende måtte 
et rør trekkes fra tanken og frem til 
pumpa. Nedre rør fra tanken klippet 
jeg i to, og tredde innpå en original 
t-split kjøpt hos Stjerneservice for 
rundt hundrelappen. Denne t-splitten 
er litt spesiell da den må være tilpas-
set både de tynne rørene til Webasto 
og bilens eget rør. På 124 er det 8mm 
rør. Jeg klemte igjen røret på begge 
sider, klipte over og fikk øyeblikkelig 
en masse diesel på meg. Jeg fortet 
meg med t-splitten, og endelig ble det 
tett. Fra dette lille rommet under bak-
setet går det gjennomføringer som 
kommer igjen inne i kupeen like bak 

Uret på plass. Det blir ganske trangt. småsår på fingrene og oppover 
underarmene var obligatorisk.

Litt forskning på uret før montering. det gir bare drøye 
10v ut, noe som er for snaut til å drive et relé.

Litt hjemmelaget elektronikk. Helt unødvendig hvis 
man får tak i en parkeringsvarmer.

Etter ca. 25 minutter var det 60C i motoren Et lite prosjekt jeg begynte på. Tanken er å kunne 
ringe til telefonen, og få den til å skru på uret. 

Kostnader: 
Brenner, pumpe, ledningsnett 3000,-
T-split    100,-
Ur    400,-
Vannslange   250,-
Dieselslange   300,-
Eksosrør   200,-

Totalt ca.    4250,-

7 8 9

10 11 12
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Fredag 8.august hadde MBE blitt 
invitert til å delta på banekjøring på 
Vålerbanen i regi av MB190 Klub-
ben, et arrangement som en gruppe 
fra Lokallag Stavanger hadde plan-
lagt å delta på i lang tid, og diverse 
forberedelser av bilene ble utført – 
eller i det minste planlagt utført. De 
av medlemmene som følger med på 
forumet har kanskje fått med seg at 
undertegnedes W201 gjennomgikk 
en solid ’mekkefest’ for å klargjøres 
til treffet, en aktivitet det vil komme 
mer om i MB Tidende ved en senere 
anledning. Opprinnelig planla vi å 
kjøre i samlet flokk bort til Våler da-

gikk videre østover. Vi hadde startet 
rundt halv tre på ettermiddagen, og 
begynte å bekymre oss for hvor sent 
vi ville komme frem. Når vi nærmet 
oss Oslo begynte gutta som allerede 
var på Sanngrund å bli utålmodige, 
og kontakten tiltok. Etter å ha fått litt 
mer presis veibeskrivelse fant vi ut at 
det slett ikke lå langt unna, så vi rakk 
å dele litt god drikke og mer gode his-
torier mens vi ventet på gjengen fra 
Sørlandet. Med disse vel innlosjert 
gikk praten over til taktikk før vi fant 
det for godt å hvile ut før morgenda-
gens strabaser.

Morgenen etter var det en frisk og ivrig 
gjeng som møttes for å sammen kjøre 
opp til Vålerbanen. Noen av dem som 

gen før arrangementet, men Bernt 
og to av sønnene tjuvstartet allerede 
på onsdagen for å hente en M104 
3.2l motor i Sverige. De fikk følge 
av Johnny og Frode som skulle lev-
ere fremfor hente deler, dog ryktes 
det at også disse tok turen innom 
Sverige for å handle. På torsdagen 
la Espen, George og undertegnede 
i vei østover mot Sanngrund Camp-
ing hvor hytter var bestilt på forhånd, 
og samkjørte bespisning med Morten 
som var på vei vestover. Fortløpende 
kommunikasjon gjorde at vi kunne 
sirkle oss inn på det mest sannsynlige 
møtepunktet, som til slutt viste seg å 
være en kafé på Høydalsmo. Her ble 
det både burgere og gode historier, 
før våre veier igjen skiltes og turen 

Tekst og foto: Sven Håkon Voldum

Rapport fra banetreff på Vålerbanen!
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hadde vært med på arrangementet i 
fjor ledet an oppover, og ordnet det 
samtidig slik at vi fikk handlet grillmat 
og fylt opp tanken på veien. Arrange-
mentet var lagt opp med oppmøte kl 
1300, hvorpå grillen ble fyrt opp og 
bilene ble stilt opp med millimeter-
presisjon. Siden vi stod opp hadde 
det vært overskyet og faren for regn 
var hele tiden overhengenden, dog 
håpet vi på det beste. Mens vi grillet 
kom den fryktede regnskuren, og alle 
forsøkte å søke ly under to partytelt 
som hadde blitt satt opp for anlednin-
gen – to partytelt som merkelig nok 
ikke holdt tett, men snarere sørget for 
at regnet ble forvandlet til tett yr. In-
nimellom regnbygene ble lufttrykk og 
camber målt, banen ble diskutert og 

siderutene enn frontruten på dette 
treffet! Det våte føret hadde likevel 
sine ulemper for de som hadde mer 
enn gjennomsnittlig å skyve på med, 
for grepet på langsidene var også 
slett og førte til at blant annet Bernt 
(og sønner) spant fra ende til annen 
dersom pådraget ikke ble moderert. 
Etter et par timer med grenseløs 
moro og uante mengder kilometer og 
drivstoff begynte det plutselig å regne 
så voldsomt at de fleste valgte å ta et 
pit-stop til det gav seg. Når regnet av-
tok og vi igjen begynte å kjøre, viste 
det seg at de enorme vannmengdene 
hadde laget en utrolig dyp pytt i 
inngangen til det svingete partiet. 
Vannstanden sank heldigvis sakte 
men sikkert, men i lange perioder 

andre igjen valgte å psyke seg opp til 
det som skulle skje. Etter noen timers 
sosialisering var det tid for førermøte, 
hvor vi fikk instrukser om oppførsel 
og regelverk for banen av Kjetil Bol-
neset. Med formaningene vel fordøyd 
gjenstod det bare å komme seg ut på 
banen, og jeg tror ikke jeg var den 
eneste som ikke klarte å holde ord når 
jeg hadde lovet meg selv å ta det rolig 
de første rundene. Med våt bane var 
grepet diskutabelt, men etter litt føling 
gjaldt det stort sett å kjøre så fort som 
mulig. Fordelen med regnet var at 
det gav ekstra muligheter for de av 
oss som ikke har for mye krutt under 
panseret. Dette var noe især Johnny 
så ut til å utnytte i sin 190E 2.0 – jeg 
tør nesten å påstå at han slet mer på 

Rapport fra banetreff på Vålerbanen!
Lokallag Stavanger på tur
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 Lokallag Stavanger
Leder    George McInally  408 45 093 george.mcinally@gmail.com
Reiseleder og husfar  Frode Larsen Sæterstøl  928 14 590 frode_lars@hotmail.com
Webansvarlig   Sven Håkon Voldum  916 11 629 shvoldum@gmail.com
Kasserer   Thomas Nygård   482 85 863 th-nygaa@online.no

Lokallag Stavanger treffes hver mandag klokken 1900 og har klubblokaler på Fossvatne i Sandnes, nærmere bestemt 
i andre etasje i Noredalen 188. Her møtes medlemmene på mandagstreffene, og ved andre aktiviteter.

 Lokallag Innlandet
Kontaktperson   Sigurd Biørn   415 03 016 sbiorn@gmail.com 
Kontaktperson   Rolf Åge Sørdal   472 32 638 rolfage85@yahoo.no

Innlandet er foreløpig i oppstartsfasen, men det går stadig fremover. Fast treff første torsdag hver måned ved OBS på 
Rudshøgda. Det jobbes med å finne et egnet sted hvor vi kan være innendørs. Følg med i MB Tidende og på forumet.

 Lokallag Bergen
Leder    Håvard Bendiksen  934 67 048 bergen@mbentusiastklubb.com
Avtaleansvarlig   Tor Olav Brath   450 03 408 torolav@hotmail.com
Treffansvarlig   Cathrine Rasmussen  991 08 005 catclaw@girlsgofast.com
Styremedlem   Runar Vildskog   900 90 334 runar.vildskog@hjemme.no
Økonomisjef   Therese Rasmussen  986 44 036 therese76@hjemme.no

Lokallag Bergen har ingen faste treff, men prøver å samles ca. to onsdager hver måned, i tillegg til en del søndager. 
Terminliste vil bli lagt ut både på forumet og trykket i MB Tidende, så følg med og møt opp til treff!

 Lokallag Trondheim
Leder    Torbjørn Flenstad  901 64 909 torbjorn@flenstad.com
Sekretær   Stig Brudeli   928 40 656 sbrudeli@hotmail.com 

Vi møtes nå på Autohuset der vi kan sitte inne i stedet for å stå ute i kulda. Gateadressen til Autohuset er: 
Hornebergveien 10, Fossegrenda.

 Lokallag Oslo
Leder    Arne Snapa   916 10 805 ars@arstrading.no
Kasserer   Kenneth Slettum  419 04 790 kslettum@getmail.no
Sekretær   Sissel Irene Tønsberg  938 81 090 sissel_tonsberg@hotmail.com
Styremedlem   Bjørn Mohn   41306467 mbe230t@bluezone.no
 
Lokallag Oslo har treff hver mandag, i utgangspunktet hos Inge Høyers billakkering i Brobekkveien 102, men ofte med 
utflukter til samarbeidspartnere eller andre steder i området. Følg med i MB Tidende og på forumet for mer informas-
jon. Det sendes også ut en info-mail til alle medlemmer. Får du ikke denne, ta kontakt med styret.

K o n t a k t i n f o r m a s j o n

måtte førere av bensinbilene senke 
hastigheten til gangfart for å forsere 
denne. I etterkant ble det også klaget 
på litt fusking av enkelte, men dette 
gikk heldigvis over og la ingen dem-
per på moroa. Været holdt seg noen-
lunde stabilt etter det voldsomme reg-
nskyllet, og siden vi nå hadde rundet 
midten av kjøretiden var det mange 
som heretter valgte å kjøre nærmest 
kontinuerlig.

Da klokken rundet ni var fem timers 
banekjøring over for i år, utrolig nok 

lighetene, men for de fleste i Lokallag 
Stavanger var en fullkommen dag 
over og en liten hvil før turen vestover 
var på sin plass. Morgenen etter kom 
vi oss tidlig opp og la i vei i strålende 
solskinn, kun med en liten matpause 
på Høydalsmo. Vel hjemme var det 
på tide å gjennomgå inntrykk og er-
faringer og begynne planleggingen til 
neste års treff, som hvis man skal tro 
ryktene kanskje blir lagt til en lørdag 
fremfor en fredag. Vi kan ikke an-
net enn å glede oss og oppfordre så 
mange som mulig til å delta!

uten uhell eller andre negative hen-
delser foruten en stakkar som fikk 
startproblemer like etter ankomst, og 
ikke lyktes å få gang på bilen igjen 
før like etter klokken ni. Totalt var det 
rundt tretti 190er på treffet, inkludert 
to originale Evolution II som kun er 
produsert i 500 eksemplarer, samt et 
par håndfuller andre modeller. På vei 
sørover mot campingen stoppet vi på 
en pizzarestaurant og sørget for at 
vi kunne gå og legge oss, ikke bare 
mette på inntrykk, men også på god 
mat. Enkelte valgte å fortsette fest-

George i full fres nedover langsiden. Bernt prøver å legge dødvekt i undertegnedes bil Bernt (evnt sønn?) i moderat sig nedover langsiden.

Guttas forsøk på å lokke til seg høner mislyktes..

Middagspause på Høydalsmo på vei østover.
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 Hovedstyret

Styreformann    Frode Strand     957 53 008    styreformann@mbentusiastklubb.com
Medlemsansvarlig  Thomas Madsen    971 45 415    medlemsansvarlig@mbentusiastklubb.com
Økonomiansvarlig  Igor Arne Dusan    926 33 552     okonomi@mbentusiastklubb.com
Treff- og avtaleansvarlig  Frode Larsen Sæterstøl    928 14 590     avtaleansvarlig@mbentusiastklubb.com
Sekretær og effektansvarlig Morten Engstrøm    916 12 986    effekter@mbentusiastklubb.com 
Redaktør for MB Tidende Sven Håkon Voldum    916 11 629    mbtidende@mbentusiastklubb.com 
Webredaktør   “Syver-Benz”     414 77 088    web@mbentusiastklubb.com
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Styremedlem   Runar Vildskog   900 90 334 runar.vildskog@hjemme.no
Økonomisjef   Therese Rasmussen  986 44 036 therese76@hjemme.no

Lokallag Bergen har ingen faste treff, men prøver å samles ca. to onsdager hver måned, i tillegg til en del søndager. 
Terminliste vil bli lagt ut både på forumet og trykket i MB Tidende, så følg med og møt opp til treff!

 Lokallag Trondheim
Leder    Torbjørn Flenstad  901 64 909 torbjorn@flenstad.com
Sekretær   Stig Brudeli   928 40 656 sbrudeli@hotmail.com 

Vi møtes nå på Autohuset der vi kan sitte inne i stedet for å stå ute i kulda. Gateadressen til Autohuset er: 
Hornebergveien 10, Fossegrenda.

 Lokallag Oslo
Leder    Arne Snapa   916 10 805 ars@arstrading.no
Kasserer   Kenneth Slettum  419 04 790 kslettum@getmail.no
Sekretær   Sissel Irene Tønsberg  938 81 090 sissel_tonsberg@hotmail.com
Styremedlem   Bjørn Mohn   41306467 mbe230t@bluezone.no
 
Lokallag Oslo har treff hver mandag, i utgangspunktet hos Inge Høyers billakkering i Brobekkveien 102, men ofte med 
utflukter til samarbeidspartnere eller andre steder i området. Følg med i MB Tidende og på forumet for mer informas-
jon. Det sendes også ut en info-mail til alle medlemmer. Får du ikke denne, ta kontakt med styret.

K o n t a k t i n f o r m a s j o n
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Nasjonale
Auto Motor og Sport  - Abonnement på bladet er inkludert i medlemsskapet (normalpris 455,- pr. år).
Esso Mastercard  - -30 øre rabatt pr. liter på drivstoff, -20% på vask, -10% på olje.
Stjerneservice AS  - -10% på alle varer unntatt olje, samt gode spesialtilbud.
Speed Autoteile   - Inntil -10%, sender over hele landet.
Dekk1    -  -35% på dekk,  -40% på felger Avtalen er landsdekkende.
Sarpsborg Karosseriverksted - -10% på reparasjon av alu.felger.
Nor-Teknikk A/S   - -20% rabatt på gjeldende priser.
Nergaard Data og Elektronikk - -10 - 20% på bilstereoprodukter.
Veng    - Inntil -35% på diverse bildeler.
Krefting & Co /Autoglym  - Gode rabatter på bilpleieprodukter.
Emblem Spesialen  - Rabatt på Mercedes-effekter.
Bilxenon-Service AS  - -20% på ombyggingssett, -25% på pærer.
TS Racing Chiptuning Center - 1000,-  i rabatt på tuning, Tiptronic tilpassing og tilbakesetting er med i prisen. 
Dypvik Trading AS  - -10% ved å oppgi medlemsnummer ved netthandel.
Oljelageret.no   - -10% på oljer og smøremidler, leverer Fuchs oljer.
C. Christoffersen a.s.  - -25% på PPG produkter, og -10% – 20% på tilbehør til billakkering.

Oslo
Berg’s Automatservice AS - -10% på gjeldende priser.
AutoTrio AS   - Inntil -20%.
Keen Autoteknikk AS  - -10% på gjeldende priser.
Karosseri Spesialisten  - -10% på timepris. Gode tilbud på forhåndsberegnet pris.
Inge Høyers billakkering  - -10% på gjeldende priser.
Haugens Bilshine  - -10% på Ditec-behandling og bilpleie.
Baastad Bildemontering  - -20% på nye deler, -15% på brukte deler.
Autokvikk Alnabru  - -10% på alle tjenester.
Bertel O. Steen Autostern - -10% på verksted, opptil -25% på deler.
Dekk1    - -35% på dekk, -40% på felger.

Stavanger
TS Racing/Kvål Auto AS  - Samme rabatt som under landsdekkende.
Johs Lunde Bilpleie  - Rabatt ved fremvising av medlemskort.
Lakk & Verktøy i Lurabakken - -20% rabatt.
Nor-Teknikk A/S   - Retter bulker uten å lakkere, -20% på gjeldende priser.
Autopartner AS   - Originaldeler til Mercedes. 15% rabatt på ikke spesialbestilte varer
Dekk 1 på Forus  - -35% på dekk,  -40% på felger (kontakt Charlie Svendsen)
     Dekk1 har utsalgssteder i hele Rogaland, avtalen gjelder alle stedene.

Bergen
Dekk1 Åsane   - -35% på dekk,  -40% på felger.
Dekk1 Minde   - -35% på dekk,  -40% på felger.
Dekk1 Kokstad   - -35% på dekk,  -40% på felger.
Autohandel   - -10% på Tectylbehandling, -30% på frontruter, -10% på ruter, -15% på bilpleie
Auto-huset AS   - -15% på alle varer

Kristiansand
TS Racing   - Samme rabatt som landsdekkende avtale. Mobilenhet operer her per i dag.
Dekk1    - -35% på dekk,  -40% på felger

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

S a m a r b e i d s p a r t n e r e
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Trondheim
TS Racing/Bjørnstad bil AS - Samme rabatt som landsdekkende avtale.
Lakkspesialisten AS  - -25% på lakk, -20% på sandpapir og sprayprodukter, -15% på Autoglym.
CD Bildeler AS   - -10% på slitedeler og rekvisita.
Bilradiospesialisten AS  - -5% på tilbudsvarer , -10% på ordinære priser.
Auto-huset AS   - -15% på deler og tilbehør.

Fredrikstad
TS Racing (Stabburveien 18) - Samme rabatt som landsdekkende avtale.
         

Molde
TS Racing /Autoteam Molde - Samme rabatt som landsdekkende avtale.
         

Vestfold
TS Racing   - Samme rabatt som landsdekkende avtale. Mobilenhet operer her per i dag.

Mandal
Dekk1    - -35% på dekk,  -40% på felger

Lillehammer
Høistad Bildeler   - Klubbens medlemmer får varierende  rabatt på 15-45%.

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

S a m a r b e i d s p a r t n e r e
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Gensere: 250,-
S - M - L - XL - XXL

Ta kontakt med ditt lokallag 
hvis du ønsker lokallagslogo på 

genseren.

Skiltplater m/ny design: 50,- Jakker: 500,-

Refleksvest: 50,-

Bestilling
Alle ordrer på 500,- eller mer sendes fraktfritt ved forskuddsbetalling. Avtales ved bestilling.

For bestilling, kontakt effektansvarlig Morten Engstrøm på tlf: 91612986 eller mail: effekter@mbentusiastklubb.com

Du kan også bestille effekter i klubbens webshop på: butikk.mbentusiastklubb.com

Andre effekter:
Trøyer 150,- 
kr 125,- pr. trøye ved bestilling av to 
eller flere. Spesialtilbud på trøyer i 
størrelse M og L, kun 50,- pr. stk!

Nøkkelbånd   50,- 
Caps    50,-
Tidligere MB Tidende 20,- 

Effekter fra MB Entusiastklubb

Streamer ny type: 50,-
Vi har også gammel type  til 

samme pris.

B-Blad
Returadresse:
MB Entusiastklubb
Postboks 11 Vollebekk
0156 Oslo
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