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Førpremiere på W212
i den nye operaen

Terjes nye S211 
med AMG-kit!

Ekstrem forvandling!

Hekta på 16V!
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Frode Strand
Styreformann

Våren er en hyggelig tid for oss bilinteresserte. Snøen blir 
forhåpentlig snart borte, sommerhjulene kommer på, og det blir 
mer trivelig å kjøre bil. Nå syns i grunn jeg det er trivelig med 
litt vinter, i hvert fall når det er skikkelig vinter sånn som vi på 
Østlandet har fått i år. Jeg måker (les: freser) snø med glede, og 
tar gjerne med guttungen og noen naboer i skibakken. Noe helt 
annet er det på veiene, der man det meste av vinteren ser ut til 
å måtte velge enten mellom hardpakket is, delvis oppkjørt av 
busser og lastebiler med kjetting, eller resultatene etter saltves-
enets herjinger.

Vårens første happening er gatebilmessen på Lillestrøm. Denne 
er fra 6. til 8. mars, dvs. omtrent samtidig med at du får dette 
bladet i hendene. Vi har vært på messer tidligere, men vi har aldri 
blitt så godt tatt i mot som vi er blitt av Norges Varemesse i forbin-
delse med gatebilmessen. Nytt er også at vi nå stiller sammen 
med VACN (VW-Audi Club Norwegen) og BMWCCN (BMW Car 
Club Norway). Tross forkjærlighet for ulike bilmerker, er det hy-
ggelig å kunne samarbeide med andre klubber. Jeg gleder meg til 
å se hva dette vil bringe av goder for våre medlemmer fremover.

Det er nå i underkant av tre måneder til det som er årets største 
begivenhet for mange av medlemmene. Helgen 29. – 31. mai er 
det igjen klart for landstreff på Gol. Med en snau meter snø på 
tomta, og mer på vei ned ovenfra er det litt rart, men samtidig 
veldig hyggelig å tenke tilbake på 30 grader pluss, høy solfaktor, 
blanke biler og mange blide mennesker. Hyggelig er det også å 
registrere at flere og flere ser ut til å ta med seg hele familien til 
Gol. Arrangementet er lagt opp til å være familievennlig, og  jeg 
vil på vegne av styret oppfordre alle til å holde mindre familie-
vennlige aktiviteter til sine egne hytter eller rom. Jeg håper å se 
mange, både kjente og nye fjes på Gol i år. VEL MØTT!

Også i år er vi i MB Entusiastklubb invitert av MB 190-klubben til 
gatekjøring på Vålerbanen. Det er god plass til utstilling og andre 
aktiviteter, så det er bare å møte opp uansett om man skal kjøre 
på banen eller ikke. Datoen er satt til 01. august. Dette vil vi kom-
me tilbake til senere, men det 
kan være lurt å sette av da-
toen allerede nå. Husk at dette 
er banekjøring i kontrollerte 
former, og trenger ikke være 
synonymt med grisekjøring. 
Her er det full anledning til å 
få testet bilen litt uten at det 
kommer noen i mot, noe jeg 
anbefaler alle å hive seg på.

S
tyreform

annens hjø
rne
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MB Tidende utgis fire ganger 
årlig, og er MB Entusiastklubbs 

medlemsblad.

Kjære leser,

med en god del av vinteren overstått er det på tide 
å begynne og se fremover mot våren. Allerede nå, 
mens snøen fortsatt lusker rundt hjørnene, kan jeg 
kjenne lukten av polérvoks og den herlige følelsen 
av at bilen virkelig sitter på veien. Det skal bli 
godt å slippe å kjøre rundt på viskelær, og deilig å 
kunne vaske bilen uten at den blir skitten før man 
har kjørt den inn i garasjen igjen.

Terje har antakelig også drømt om varmere vær 
når han tok forsidebildet til denne utgaven. Bildet 
er tatt ved Solastranden på Jæren, og sender 
tankene sporenstreks til varmere dager - på tross 
av isnende vind og drepende kaldt vann når det 
ble tatt. Bildet er forøvrig av hans forholdsvis ny-
ervervede S211, som allerede har rukket å få en 
hel haug med oppgraderinger. Les mer om denne 
lenger ut i bladet.

Ellers kan vi i dette nummeret lese om to medlem-
mer med lidenskap for W201-serien, og som på 
tross av å interessere seg for samme tema har 
angrepet lidenskapen ganske forskjellig. Videre får 
vi en oppdatering på W116-prosjektet til Charlie 
Svendsen, og bladets første Midtsidebil! Sistnevnte 
velges ut blant innsendte bidrag fra medlemmene, 
og premieres med dobbel midtside samt en pre-
mie tilsendt i posten. Les mer om denne og andre 
premieringer i forbindelse med MB-Tidende under 
Klubbnytt på neste side.

God lesning!

Sven Håkon Voldum
Redaktør
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INFORMASJON FRA 
MEDLEMSANSVARLIG

Navn:  Thomas Madsen 
Bosted;  Jessheim 
Alder;  36år 
Bil:  Mercedes-Benz 
Modell;  S210 
Type:  1999 E320 4MATIC 
Diverse; Gift og har 2 små 
barn på 2 og 4 år og jobber 
med drift av data/nettverk og 
det som naturlig hører inn 
under nettverk 

I forrige nummer av MBT var 
vi 728 medlemmer, nå har 
dette bare ynglet og fortsatt 
og vokse. Vi er derfor i skriv-
ende stund over 800 med-
lemmer og målet for slutten 
av året er at vi skal være 850 
medlemmer.

Den store utfordringen for 
meg framover blir vel å få 
sendt ut kontingenten for 
2009, og så snart den er ute 
gjøre klart for Landstreffet 
som endelig er booket på 
Pers på Gol som vanlig.  Vi 
har fortsatt en god vekst 
grunnet vervekamanjen 
og er vel her oppe i godt 
over 40 som har valgt å bli 
medlem.

Fra og med 1.11 blir alle 
automatisk medlem for 2009. 
Jeg vil kalle dette en god 
og sunn vekst fra forrige 
landstreff hvor vi var 638 
betalende. Det blir fortsatt 
en utfordring å få med ALLE 
videre inn i medlemsåret 
2009, men vi får håpe vi 
klarer dette og kommer enda 
nærmere 1000 medlemmer 
i 2009.

 
   Thomas Madsen 
 Medlemsansvarlig

PREMIERING I MB-TIDENDE

For å stimulere medlemmene til å sende inn mer stoff til MB-Tidende, har 
styret besluttet å innføre premiering av bidrag. Vi vil premiere én innkom-
met artikkel for hvert nummer, samt én artikkel fra de fi re utgavene som 
kommer i løpet av 2009. Vinnerne blir plukket ut ved hjelp av loddtrekning, 
hvor representanter fra styret velger blant artikkelnummerene redaktøren 
har tildelt hver artikkel. Vi håper at dette vil være en liten gulrot, og benyt-
ter samtidig anledningen til nok en gang å oppfordre om å dele hobbyen 
deres med andre.  Les mer om hva denne utgavens premie er, og hvem 
som er trukket ut som den heldige vinneren på neste side!

MIDTSIDEBILEN

Etter forslag på internettforumet, ble det avgjort at vi med 2009 som 
prøveperiode, vil ha en Midtsidebil i hvert nummer av MB-Tidende. I den 
forbindelse har vi lagt opp til en uhøytidelig fotokonkurranse, hvor med-
lemmene oppfordres til å sende inn bilder av sin bil (eller andre egnede 
stjernemotiv). I tillegg til å få bildet sitt på trykk, har vi også her valgt å 
premiere vinnerne. Det er ellers ingen føringer for konkurransen, foruten 
at bildene bør være av såpass god kvalitet at bildet kan brukes i dobbel 
A4-format uten at kvaliteten forringes eller motivet må beskjæres. Alle 
medlemmer kan sende inn så mange bidrag de ønsker.

Vi fi kk inn en god del bidrag til denne utgaven, men måtte til slutt foreta et 
valg. MBEs første utvalgte Midtsidebil er innsendt av Trond Erik Holme, 
som har foreviget sin S211 på en av vinterens fi neste dager. Vi gratulerer, 
og sender en MB Entusiastklubb t-skjorte i posten!

Fortsett å sende inn bilder til redaksjonen - kanskje er det din bil som blir 
Midtsidebil i neste nummer!

GRATISBILLETTER TIL GATEBILMESSEN

I forbindelse med at klubben skal ha stand på Gatebilmessen 6.-8.mars på 
Norges Varemesse, vil alle bidragsytere i dette nummeret få to gratisbillet-
ter hver! Klubben har inngått avtale med VW/Audi-klubben og BMW-klub-
ben om felles stand for kremen blant tyske merker. Følg med på klubbens 
hjemmesider for mer og oppdatert informasjon.

NYE MEDLEMSFORDELER

Klubben får stadig nye rabattavtaler og samarbeidspartnere. Sjekk klub-
bens hjemmesider på internett for oppdaterte lister og detaljer om hva de 
enkelte avtalene går ut på.

FAMILIEMEDLEMSSKAP

Husk at klubben tilbyr familiemedlemsskap. Sjekk klubbens hjemmesider 
for mer informasjon og priser!

KlubbnyttMB
Entusiastklubb
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Denne utgavens premie for bidrag til bladet er sponset av Pers Resort, og er et

Weekendopphold i Leilighet i Pers Leiligheter for inntil 4 personer!

Vinneren ble trukket ut blant de seks artiklene i denne utgaven ved hjelp av loddtrekning, hvor

George McInally
som har skrevet om sin 1985 Mercedes 190 stakk av med seieren!

Vi gratulerer, og takker samtidig Pers Resort for premiering, samt for alle innsendte bidrag!

ARTIKKELPREMIE
NR.1 2009
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Som medlem i MB Entusiastklubb er du med på å styre klubben gjennom valg av styre og dets repre-
sentanter. Viktige saker vil tas opp på årsmøtet for avstemming og diskusjon. Dette vil legge føringer 
for styrets videre arbeide. Det vil også bli gitt informasjon om hva styret har gjort det siste året. Vi 
håper at flest mulig setter av en times tid på Pers Hotell på Gol lørdag 30. mai 2009 klokka 12.00.

  Saksliste :

    1. Åpning av møtet v/styreformann
     1. Valg av møteleder
  2. Valg av sekretær og protokollførere
  3. Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn
    2. Økonomi, årsberetning og diverse godkjenninger
  1. Gjennomgang og godkjenning av årsberetning for 2008/2009
  2. Gjennomgang og godkjenning av regnskap for 2008
  3. Gjennomgang av disponible midler, eiendeler og gjeld
  4. Gjennomgang og godkjenning av budsjett
  5. Anvendelse av disponible midler
  6. Godtgjørelse til styret
    3. Valg
  1. Valg av nye styremedlemmer
  2. Valg av ny valgkomité
    4. Lokallagene
  1. Gjennomgang av økonomi og budsjett for lokallagene
    5. Diverse saker
  1. Diverse forhåndsmeldte saker
  2. Diverse aktuelle saker

Innkalling til årsmøte i MB Entusiastklubb 2009

MBE Landstreff 2009 på Gol

For mange er det tidlig å begynne å tenke på landstreffet allerede nå, men siden dette blir siste utgave av MB 
Tidende før treffet, benytter vi anledningen til å invitere dere alle, samt informere litt om de foreløpige planene. 
Treffet avholdes også i år på Gol, i tett samarbeid med Pers Hotell, 29.-31. mai. Programmet er i grove trekk 
klart, med den største forskjellen fra tidligere år at årsmøtet er flyttet fra søndag formiddag til midt på lørdagen 
under utstillingen. Videre legges det opp til felles brunsj før hjemreise søndag formiddag, noe som også er ink-
ludert i treffavgiften. Vi håper at disse to grepene vil føre til bedre oppmøte på årsmøtet, samt tid til litt sosialiser-
ing før alle igjen drar hver til sitt.

I forrige utgave av MB Tidende publiserte vi de rabatterte prisene vi har fått for overnatting på Pers Resort, 
denne informasjonen samt kontaktinformasjon og rabattkode finnes på klubbens hjemmesider. I skrivende stund 
ryktes det allerede om veldig stor pågang hos Pers, så vi anbefaler dere å begynne planleggingen ganske raskt.

På klubbens hjemmesider finner dere også et påmeldingsformular hvor prisene som er vist på neste side også 
står. Her kan man melde på seg selv og eventuelle ledsagere, barn, venner osv. Husk at vi setter stor pris på 
gjester fra utlandet, som erfaringsmessig er veldig fornøyd med både treff, vær og Norge forøvrig. Ta gjerne 
kontakt med styret dersom det er noe dere lurer på i forbindelse med landstreffet.

Flere og flere medlemmer velger å ta med familien på treffet, noe vi ser på med glede og oppfordrer andre også 
til å gjøre. Gol er et trivelig sted hvor det er lett å trives - hva med en tur i badelandet Tropicana?

PS:
Plakaten som er trykket på høyre side er laget for å promotere treffet på steder hvor man kan tenkes å nå likes-
innede - ta kontakt med styret for å få PDF-filen eller hjelp til å trykke ut noen for å henge opp i ditt nærområde!
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I anledning at MBE deltok på førpre-
mieren for W212, vies nyhetsdelen den 
nye E-klassen i denne utgaven.

Tekst og foto: Frode Strand
Foto: Thomas Madsen

Det er en stund siden ryktene beg-
ynte å svirre om neste generasjon 
E-Klasse, og hvordan den ville se ut. 
En del spenstige idéer ble kreert, og 
etter hvert fikk vi også se bilder av til-
dekte biler. Helt etter ”boka” har sta-
dig kamuflasjen blitt mindre, og de 
datamanipulerte bildene har stadig 
sett mer ferdige ut. Pressebilder ble 
så lekket, og til slutt helt offentlige. 
Den 12. januar ble endelig W212 vist 
for verden under bilutstillingen i De-

troit. Designet har endret seg en del 
fra forrige generasjon. Noe er nytt, 
og en del gamle gener er dratt fram 
i ny drakt. Meningene om hvor vel-
lykket designet er, er selvsagt delte. 
Personlig ble jeg ikke helt komforta-
bel med bildene, men vet at bilder og 
virkelighet ofte ikke gir det samme 
inntrykket. Forventingene var derfor 
store da jeg møtte på førpremieren i 
Den Norske Opera og Ballett den 23. 
februar. Dette er ikke første gangen 
Mercedes lanserer en ny modell 
nettopp der. Da dagen C-Klasse, 
W204 ble lansert, var det i en langt 
fra ferdigbygget opera. Nå er bygget 
ferdig, og alt lå til rette for nok en vel-
lykket lansering. 
Det ble et åpningsshow med opera 
og ny E-Klasse i skjønn forening 
foran en fullsatt opera. Åpningss-
howet syns jeg var bra, og det var 
artig å endelig få se bilen i live, dog 
på noe lang avstand. 
Dessverre ble ikke fortsettelsen den 
helt store opplevelsen. Det var for 
anledningen kun satt fram to biler, og 
med en kapasitet i operaen på 1050 
plasser, sier det seg selv at det ble 
en viss rift om plassene rundt bilene. 
Etter litt ventetid ble det heldigvis 
anledning til å ta bilene i nærmere 
øyesyn og få knipset litt.Stemningslys i dørene på nye E-klasse

AMG-pakken gjør bilen virkelig aggressiv

Med rundt 500 mennesker per utstilt bil, gjelder det å vente på tur
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Bilene som var satt fram var en bur-
gunderrød/brun E500 med AMG-op-
tikk, og en litt mer lommebokvennlig 
sølvgrå E250 CDI Elegance. 
I løpet av ikke altfor lang tid kommer 
til å bli muligheter for prøvekjøring 
hos de lokale forhandlerne. Jeg har 
allerede satt meg på venteliste for 
prøvekjøring. Så gjelder det bare å 
møte opp våken og opplagt. E-
Klassen merker det nemlig hvis du er 
trøtt, og ber deg om å ta pause!

Avantgarde-interiør i nye E-klasse. Biler med 7G-Tronic får “rattgir” og mer plass i midtkonsollen

E-klasse i Elegance-utførelse, her en E250 CDI

Presentasjonen var akkompagnert av rikelig 
med kulturelle innslag

Ryggekamera er option på den nye E-klassen
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Tekst og foto: Terje Holgersen

Da var det på an igjen... Etter en 
formidabel oppgradering av min 
tidligere bil, en 2002 S203 C220 CDI 
så ville jeg nok en gang bytte bil, og 
da kunne jeg ikke være verre med 
211en med tanke på oppgraderinger.
 
Fikk nok et innfall om at jeg ville 
bytte bil igjen, gikk lenge og kikka på 
diverse 211-biler, og prøvde alt fra 
E200 CDI til E400 CDI uten å finne 
den rette bilen for meg.

  Terjes nye S211
             E200 KOMPRESSOR
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Etter en liten stund uten nybil i tank-
ene så kom det inn en E200 Kom-
pressor, 2005 modell for taksering, 
og jeg fikk et tips av selger om at det 
hadde kommet inn en bil som var 
akkurat noe for meg og stormet ut for 
å kikke på den. Jeg må innrømme at 
jeg ble litt skuffa da jeg fant ut at det 
“kun” var en E200 Kompressor. Den 
første tanken som slo meg var at det 
måtte være alt for liten motor i en så 
svær bil, men etter en liten prøvetur 
så ble jeg overrasket over hvor sprek 
den faktisk var. Må vel si at jeg ble 
solgt med en gang jeg starta bilen 
og hørte hvor stille den sveiv (ikke 

god helg, snakkes på mandag og 
reiste på tur. Men jeg hadde store 
tanker på turen nedover. HVA har 
jeg gjort nå, HAR jeg kjøpt den rette 
bilen? Er ikke lett å vite om det er 
den rette når en kjøper en så dyr 
bruktbil. Men den dag i dag så an-
grer jeg ikke.
 
Jeg sa til meg selv og alle andre at 
denne bilen skulle jeg ikke gjøre noe 
med da den hadde alt jeg ville ha. 
INGEN trodde på meg - RART? Det 
eneste som jeg skulle ettermontere 
i bilen var COMAND, siden det var 
det den manglet som jeg ville ha. 

diesel-klakking som jeg var vant til 
fra 203en).
De kriteriene jeg hadde for å velge 
akkurat den bilen jeg ville ha var at 
den skulle ha:
 - TLF
 - H-feste
 - Avantgarde
 - Skinn/delskinn
 - Sølv
 - Måtte være S211
 
Etter få dager med tenking så be-
stemte jeg meg 10 min før jeg skulle 
dra på guttetur til Aalborg; Jeg tar 
bilen! Signerte kjøpskontrakten, sa 

  Terjes nye S211
             E200 KOMPRESSOR
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Men, “ung og dum” som jeg er så 
ble jeg nok en gang bitt av basillen 
om å oppgradere denne bilen også. 
Steve fra MBenzNL kom til Norge for 
å montere COMAND i bilen, men før 
han kom så begynte jeg å bestille 
andre oppgraderinger også, siden 
jeg fant ut det var kult, det var kult, 
det var kult, osv.

Etter at Steve var ferdig med bilen så 
hadde den følgende ekstra:

 - Comand m/Ipodkit
 - Digital betjening av AC

Det eneste snopet som jeg ville ha 
etter dette, var AMG styling for å 
dempe “gubbepreget” over bilen. Et-
ter noen uker med tenking så sjekket 
jeg hvor mye BoS skulle ha for settet 
ferdig lakkert og montert, og slo til 
når jeg fikk en kjempegod pris på 
det.

Jeg har også bestilt 20” hjul til denne 
bilen, så jeg gleder meg sykt til som-
meren og neste Landstreff på Gol 
nå!

 - Automatisk blendet side-
   speil på høyre side
 - El. innfellbare sidespeil
 
Har snopet mye til bilen hos BoS 
også, deriblant;

 - Solgardiner i alle bakruter
 - Ratt med tre/skinn
 - 19” AMG felger med som-
   merdekk
 - 18” AMG felger med pig- 
   gdekk på
 - Stålplate under motoren
 - Brabus senkesett
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SPEED AUTOTEILE OSLO

      

  Mercedes-Benz Original- og OEM reservedeler  

           

www.speed-autoteile.no

Kontakt oss på tlf.: +4741306467 eller e-post:post@speed-autoteile.no

        

Hvorfor du alltid får de 
    beste kjøpene hos Dekk1

www.dekk1.com

Vi er en uavhengig dekkjede 
som fører alle de viktige 
merkevarene. Derfor kan vi 
alltid anbefale det dekket vi vet 
er best for deg. Både når det 
gjelder kvalitet, ytelse og pris.

Lo
ko

m
o

tiv
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Tekst og foto: George McInally

Tilfeldigvis sto det en stusselig hvit 
190 nede i gata til salgs. Var en 
85 modell, litt rust her og der. Var 
selvsagt en forgasser med blått 
stoffi nteriør, rett å slett noe av det 
billigste du kunne få av W201 fra 
forhandleren på den tiden. Denne 
kjøpte jo jeg selvfølgelig.

Første kvelden ute med gutta 
så måtte jo bilen testes til det 
ekstreme. Motoren ble ruset og 
clutchen ble hurtig utløst, det ene 
hjulet ga etter for kreftene og spant 
så noen runder. Bilen ble så parkert 
og vi gikk inn. Når mørket kom frem 
og det var på tide å dra hjem så 
ville plutselig ikke bilen starte. Etter 
noen hundre meter med dytting 
så ble bilen plassert på nærmeste 
bensinstasjon og forlatt for kvelden. 
Det hele endte opp med en regn-
ing på 14000 kroner for å få den 
reparert. Men med litt fl aks 
i ufl aksen så 

kan si at det var ikke helt originalt, 
men mer en spagetti av ledninger. 
Sven Håkon og jeg lo godt av dette 
for noen år siden når vi byttet til 4 
elvinduer.

Russebilen som ble godt brukt i 
2001 hadde et fabelaktig gammelt 
og dårlig lydsystem, og dette måtte 
jeg jo få over i min bil. Etter som jeg 
var den eneste med egen bil på den 
tiden så konfi skerte jeg lyd systemet 
og stappet det nedi 190’en. Strøm 
ble første hindring, men etter at jeg 
fant noen lampett ledninger i skapet 
til han far så ble det sannelig lyd og. 
Sikringer og slikt var ikke nødvendig 
den gang, det var lyden som gjaldt. 
Dette anlegget varte en god stund, 
men kablingen ble raskt oppgradert 
etter mange vittige kommentarer.

I 2003 ble det aktuelt med styling. 
Deler ble gradvis kjøpt inn og lagret 
på soverommet. Det ble fort trangt 
på rommet etterhvert som to store 
fangere og diverse skjørter tok opp 
mye av plassen. Når alt utenom 

vingen var på plass var det 
på tide å få dette montert. 

Delen ble lakkert hvite 
og montert hos 

noen bekjente. 
Resultatet 

ble ikke 

hadde jeg ikke betalt for bilen enda. 
Etter litt forhandlinger med tidligere 
eier gikk han med på at jeg skulle 
betale reparasjonen, men trekke det 
fra totalsummen han skulle ha. Da 
fi kk han bare 13000 istede for sine 
opprinnelige 27000 og jeg fi kk en 
noenlunde overhalt motor!

Jeg husker at diffen ulet godt og 
understellet var godt og bløtt, men 
dette var jo en Mercedes, så det 
måtte jo være bra. Man kan si det 
var en meget komfortabel bil å 
kjøre. Kompetansen min var på null 
og alt ble gjort på verksted i noen 
år fremover. Diffen ble byttet og di-
verse rust ble behandlet, senkesett 
ble påmontert og hjulstilling justert.
Etterhvert som tiden gikk ble jeg 
mer og mer det motsatte av evn-
eveik. Supersprint eksos ble kjøpt 
inn og grønntonede vinduer med 
elmotorer til fordørene ble hamstret. 
Dette klarte jeg å få på selv, men 
ledningsnettet til elvinduene ble et 

eget kapitel i seg selv. Man 

Vinteren 2000 nærmet førerkortet seg og i mars 2001 ble en bil kjøpt inn. Jeg hadde sett på en 
sort Porsche 944, men dessverre var denne “superbilen” litt for dyr den gang. Jeg merket suget 
etter å få meg en bil økte eksponentielt, jeg måtte ha meg en bil, nå!

From zero to Hero!

Photosession på Vaulen badeplass sammen med 
lokallagets Hangaround (som kjører Mazda)
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støvfritt, men økonomisk. Resultatet 
ble ganske bra den gang, men var 
fremdeles mye som ikke stemte. 
Skjørtene var egentlig til facelift mod-
ellen og tilpassningen ble så som 
så. Eksosen endte opp langt inne i 
bakfangeren og fangeren ble raskt 
tilsotet. Det hele ble toppet med en 
avantgarde grill fra S600.

Senere samme år måtte bilstereoen 
få en omgang igjen. Bagasjerom-
met ble bygget inn med 19mm 
MDF plater, trekkt med sort stoff og 
pleksiglass montert foran de “kule” 
delene. Kort tid etter at dette var 
ferdig klarte jeg å sprenge subbene 
og alt måtte rives ut igjen fordi jeg 
ikke fant noen tilsvarende subber 
som kunne brukes i den innebygde 
kassen. Det ble så montert en større 
kasse med noen 12-tommere fra 
Rockford. Dette husker nok noen fra 
Gol i 2005.

Etterhvert som entusiasmen steg ble 
det kjøpt inn mer deler til det hvite 
lynet. Fire nye dører og saccoplater 

aldri før. 18” OZ felger ble kjøpt inn 
og alt var på stell.
Jeg kjøpte meg en delebil med sort 
stoffinteriør, det var nå på tide å bli 
kvitt det blå. Alt innvendig ble byttet 
og blant annet sentrallås ble donert 
fra delebilen.

Senere samme år meldte jeg meg 
inn i MBE. Jeg ble kjent med Sta-
vanger miljøet og ble raskt tatt inn i 
varmen der. Etterhvert ble jeg med i 
klubbhuset til Stavanger avdelingen 

ble kjøpt inn. Ny vinge til bakluka og 
diverse småting ble også samlet. Det 
ble tilslutt endel nye ting som krevde 
lakkering. Det var det den gode idén 
om å omlakkere hele bilen kom frem. 
Fargen som ble valgt var en original 
Mercedes rødfarge, Magmarot, som 
blant annet er på 203. Klarlakk ble 
også påført for å redusere vedlike-
holdskostnadene til den røde fargen.
Resultatet ble fabelaktig. Bilen 
kledde fargen helt og klarlakken 
gjorde at det gamle lynet glinset som 

Selv om bilen tidlig fikk stylingen montert, var det 
først etter lakkering at bilen virkelig forandret uttrykk

Posering foran go\bilen under forsøket på å sette 
verdensrekord på landstreffet 2007.
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og fikk tilgang til mekkelokalet. Etter 
dette tok det helt av når det gjaldt 
oppgraderingen til 190’en.

Etter landstreffet i 2005 var det på 
tide å fylle tomrommet i 18-tom-
merene. Det ble montert frambrem-
ser fra en 1991 500E og bakbremser 
fra en 1994 C36 AMG. Bremse-
skivene var av merket black diamond 
og alt passet rett på. En midtkonsoll 
fra en 16v modell ble montert og 
siden jeg nå hadde en vinge på bak-
luka trengte jeg noen kraftige fjører 
til bakluka, EVOII baklukefjører ble 
kjøpt inn! :-D

Tidlig i 2006 fant jeg meg et skin-
ninteriør på eBay. Sven Håkon var 
på besøk hos Steve i Nederland 
samtidig, så et bud på interiøret ble 
lagt inn. Alt utenom dashbord og 
førerstol ble tatt ut og turen ned til 
Nederland begynnte. Når jeg pas-
serte Tyskland-Nederland grensen, 
med discman på ørene, ble jeg 
stoppet av grensevaktene. De skulle 
bare sjekke dokumentasjonen min 
og kommenterte ikke at bilen var helt 
ribbet innvendig, så er godt mulig 
de er vandt til oss utlendinger som 
kommer ned dit for å hamstre deler. 
Når jeg kom frem til Steve i Neder-

etter manglende vedlikehold. Jeg 
orket ikke dulle mer med den siden 
jeg hadde planer om ny motor en 
gang i fremtiden. Så hvorfor ikke 
begynne med det nå når bilen ikke 
gikk lengre! Skaffet meg en motor 
fra en 89-modell og prosjektet var i 
gang. Samtidig med dette kunne jeg 
endelig få tømt boden for deler som 
bare lå på vent. Av annet utstyr så 
skaffet jeg meg komplett klima, ABS, 
tepomat og webasto. Hadde også et 
seff 16v sideskjørt med dørpaneler, 
nye speil, facelift taklys, branns-
lukker, auto-dimmespeil, belyste 
solskjermer og diverse tilhørende 
ledningsnett som enda ikke var blitt 
montert. Nye frontlykter, nye bak-
lykter, girkasse fra en 2.3-16 og ny 
hovedsylinder med bremsekraftfor-
sterker fra en 2.5-16 ble også kjøpt 
inn til denne anledningen.

Motorrommet var en blanding av 
alt mulig. skulle egentlig vært hvit, 
men var mer sort-rød-brun-hvit. Fikk 
plukket ut alt og oppdaget noen 
hull som måtte sveisest, så ble det 
lakkert i bilens farge.
Så til det komiske. Skulle ut med 
bakruta siden den lakk inn vann, 
men fra den tidligere lakkeringen så 
var pakkningen lakkert. Når ruta kom 
ut tok jo pakkningen med seg litt 
lakk fra taket, så da måtte hele taket 
også lakkeres på nytt. Det var også 
endel rust i vindusrammen, typisk 
min flaks. Etterhvert gikk bakluka i 
gulvet, da måtte den også lakkeres 
om igjen. Bakfangeren endelig repar-
ert, den hadde det jo vært sprekk i 
siden lenge før Gol 05. Diverse hull i 
hjulbuene bak måtte lappes og øvre 
stabstagfester bak måtte også for-
sterkes da disse var veldig rustne og 
hadde blitt revet ut sammen med en-
del gods pga det nye EVOII staget.
Stereoen fikk også en facelift siden 
det nye dørtrekket var klar for nye 
høytalere. Det meste ble hvertfall 
ferdig til Gol 07, selv om det ble noe 

land tok jeg og Sven Håkon og lånte 
vitoen til Steve og kjørte for å hente 
interiøret. Da vi kom frem til tysk-
eren, som ikke skjønte at vi hadde 
GPS og skulle absolutt forklare oss 
veien, ble vi positivt overrasket over 
tilstanden til interiøret. Stolene var 
elektrisk justerbare med varme i, 
men vi visste ikke at førerstolen 
hadde memory og dørtrekkene foran 
var til soundsystem. Så vi dro tilbake 
med et stort glis. Interiøret ble så 
raskt montert i bilen slik at jeg kunne 
starte turen tilbake til Norge.

Etter turen til Tyskland har delen 
bare flommet inn. Lys over baksetet 
og 4-elvinduer ble montert. Jeg fikk 
meg skinnratt med AMG emblem og 
automatisk avblendbart speil. Fikk 
meg den gamle typen inne lys med 
lese lys. Kjøpte meg 190-16v side-
skjørter fra Tyskland og nye origi-
nale el.justerbare og oppvarmede 
sidespeil + diverse annet som ventet 
med å bli montert. Jeg monterte nye 
foringer i subframe og stag i bak-
stillingen, byttet ut bakre stabstaget 
til EVOII stag og fremre stag fra en 
E280.

Rundt juletider 2006 stoppet bilen 
helt. Forgasseren hadde tatt kvelden 

Omlakkeringen utelot motorrommet, som i 
forbindelse med motorbyttet også ble rødt.

Ny motor klar for montering og juling, kun pen-
sjonistkjørt av to tidligere eiere i 200.000km.

Samtidig med motorbyttet ble deler for ABS, 
klima og Webasto montert inn.

Gatemekking etter montering av styling, tåkelysene må på plass.
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sveising få dager før avreise.

I 2008 har modifikasjonene vært 
moderate. En differensial fra en 2.3-
16 (LSD) er blitt montert. Denne ble 
kjøpt og sendt fra Tyskland. Når jeg 
endelig skulle montere den var den 
ene stikk akslingen feil. Jeg endte 
opp med å kjøpe en brukt på eBay 
og fikk tilslutt montert alt. Nye H&R 
senkefjører er montert og de siste 
gamle foringene i bakstillingen er 
byttet. Nå gjenstår bare de fremre 
bærearmene. Utenom dette så har 
ikke alle modifikasjonene gått smer-
tefritt. Webastoen fungerer fremde-
les ikke, men jeg har kjøpt inn en 
ekstra slik at jeg kan feilsøke med litt 
ekstra deler. Klima er ikke helt ferdig, 
mangler kondenser og så må jeg få 
fylt på gass. Jeg har kjøpt inn utstyr 
til å fylle på gass selv, så vi får se 
etterhvert hvordan dette går.
Etter motorbyttet har jeg slitt med 
fjusking ved kaldstart. Jo kaldere 
ute desto verre er den å få til å svive 
selv. Har diksutert dette problemet 
med mangen her i klubben og har 
kommet frem til at jeg må feilsøke 
ved å bytte diverse elektriske kom-
ponenter som henger sammen med 
kaldstarten og tenningen.

Hva fremtiden bringer er ikke godt 
å si, men det er alltid planer for det 
lille røde lynet. Turbo er et hett tema, 
og det kan hende dette blir realisert 
en gang i fremtiden, men foreløpig 
kjører jeg NA. Jeg har fjernet den 
originale støpejerns eksosmanifold-
en og byttet den ut med en rørmani-
fold. Performance messig merker 
jeg ikke mye, men lydmessig er det 
noe helt annet. Jeg byttet det like 
så greit siden jeg måtte fikse andre 
eksosdeler som lakk, og jeg hadde jo 
selvsagt funnet dette billig på eBay.
Men jeg har nå liggende hjemme en 
Mosselman eksosmanifold, så vi får 
se hva 2009 bringer!

Til slutt kan man si at denne bilen til-
hører mangen her i klubben. Mange 
har hjulpet meg og bidrat mye slik 
at jeg har fått gleden av å få kjøre 
den på veien. Jeg hadde nok mistet 
gnisten for lenge siden hvis jeg 
ikke hadde fått støtte fra Stavanger 
gjengen!

På vei til landstreffet på Gol i 2007.

Utenfor Pers på landstreffet i 2005.

Bilen ble stilt ut på Mercedesstanden på en lokal bilutstilling,
hvor MBE var representert sammen med MBKN
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Tekst og foto: Charlie L. Svendsen

Som de fl este sikkert har fått med 
seg så jobber jeg i Dekk1 kjeden, og 
har mitt tilholdsted på Forus avdelin-
gen i Stavanger. Her har jeg vært de 
siste 5-6 årene. Dekk1 kjeden er en 
av MBE sine samarbeidspartnere, 
og har rabattavtale med klubben vår. 
I tillegg så er de faste annonsører i 
vårt medlemsblad MB Tidende.

Vi på Forus avdelingen har holdt til 
i en nedlagt godsterminal helt siden 
avdelingen ble startet opp av Johs 
Lunde Gruppen i sin tid. Dekkfi rmaet 
het den gang Johs Lunde Dekkserv-
ice. Etter hvert så fusjonerte Johs 
Lunde Dekkservice og Jæren Dekk 
kjeden. Navnet på den nye kjeden 
ble som kjent Dekk1. Dette er en 
spennende kjede, som stadig vokser 
og åpner nye avdelinger. Siste skudd 

på stammen er Dekk1 Hønefoss 
som åpnet på nyåret. Dekk1 Forus 
er én av de største avdelingene 
i kjeden, og omsatte i fjor for 14 
millioner. Vi har spesialisert oss på 
dekk/felg til person og varebiler, 
samt at vi har satset stort på dekkho-
tell. Vi er 4 ansatte på vår avdeling, 
og vi er alle lidenskapelig opptatt av 
dekk/felger og biler. Dessuten så har 
vi lang erfaring med dekkbransjen 
alle sammen.

Selv om rabattavtalen mellom MBE 
og Dekk1 gjelder i alle Dekk1 bu-
tikker, så har veldig mange av dere 
i klubben valgt å handle dekk og 
felger av oss på Forus-avdelingen. 
Siden fl ere av dere bor langt fra 
Stavanger, så tenkte jeg rett å slett å 
legge ut litt bilder av den nye bu-
tikken som vi er så stolte av. Bu-
tikken er på ca. 900 kvadratmeter, og 
inneholder personbilhall, varebilhall, 

Ny          -butikk på Forus!

Hvorfor du alltid får de 

    beste kjøpene hos Dekk1

www.dekk1.com

Vi er en uavhengig dekkjede 

som fører alle de viktige 

merkevarene. Derfor kan vi 

alltid anbefale det dekket vi vet 

er best for deg. Både når det 

gjelder kvalitet, ytelse og pris.

Lo
ko

m
o

tiv

Dette må vel være den grommeste
delen av utstillingen?

Velkomstdrink hører med på en offi siell åpn-
ingsfest - for anledningen alkoholfri.

En ordentlig Dekk1-kake ble også servert
- her er det bare å forsyne seg.
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dekkhotell, lager for dekk/felg samt 
en stor butikk.

Tirsdag 3. februar hadde vi offisiell 
åpning av nybygget. Vi feiret med 
store rabatter på vinterdekk denne 
dagen. Vi serverte kaffi, kaker, boller 
og brus. Vi arrangerte konkurranse 
hvor vi ga vekk ett sett med vinter-
dekk fra Vredestein i premie. Miche-
lin stilte opp med sin ut-trekkbare 
show-trailer som de kaller for Green 
Truck. Her presenterte de årets 
nyheter, samt at de delte ut masse 
reklame-artikler. Vi fikk også låne 
Johs Lunde Gruppens grommeste 
trekkvogn som trekkplaster, en helt 
ny amerikansk Freightliner.

Helt til slutt vil jeg bare få takke alle 
dere som har brukt rabattavtalen 
med Dekk1 i fjor, og håper vi får til 
et minst like bra samarbeid mellom 
Dekk1 og MBE i 2009.

Her er den nye butikken vår. Dekk1-logoen mangler fortsatt over butikken, men den kommer.

Her er personbilhallen - deilig å begynne dagen med en fin C-klasse!

Her er den nye “linja”. Med den nye dekkomleggingsmaskinen kan vi legge om opp til 26” hjul!

Michelins showtruck stilte til åpningen

Gjett om det var gøy å kjøre Freighliner!

Her er litt av dekkhotellet vårt. All info om 
kunden, bilen og dekkenes plassering er lagt 

inn på data

Her er varebilhallen vår.
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Tekst og foto: Arnt Stuestøl
Foto fra Våler: Geir Antonisen

Min lidenskap for de 16-ventilerte 
Mercedes-Benz 190 utgavene startet 
våren 2001 da jeg gikk til innkjøp av 
en kondemnert 190E 2.3-16 (to-tre-
seksten blant kjennere). Jeg jobbet 
da som oppretterlærling ved Mer-
cedes forhandler Lyngdal Karosseri 

Arendal, og kapping og sveising ble 
påbegynt. Den gamle fronten ble kut-
tet i A-stolpe og under forstolene. Så 
ble den nye, brukte fronten rensket 
for deler og ledningsnett slik at den 
kunne sveises sammen med rester-
ende bakpart fra den ordinære bilen. 

Påfølgende sveising, sparkling og 
pussing ble utført sommeren 01 før 
bilen var nylakkert 199 Blauschwarz 

& Auto A/S i Lyngdal, for øvrig en 
anerkjent forhandler på Sørlandet, 
og hadde tilgang til deler og fagmes-
sig kompetanse slik at dette ville bli 
en bra bil igjen. Dessverre skulle 
det vise seg at bilen hadde fått 
større skade enn man først antok. 
Med skade i travers og torpedovegg 
besluttet jeg og daværende veileder 
om at bilen burde skjøtes. Jeg fikk 
kjøpt en snau front fra Bilelektro i 

På oppfordring fra Sven Håkon, som jeg har blitt så heldig å bli kjent med gjennom MBE og 
MB 190 Klubben, så har jeg valgt å skrive litt om meg og mine biler. De aller fleste har nok 
sett meg, men kanskje ikke alle kjenner mitt navn. Jeg kom til verden en flott(?) vinterdag i 
januar 1981 og fikk navnet Arnt Stuestøl. Jeg er vel bedre kjent som gærningen i sort 190, 
bl.a. med underholdende kjøring under landstreffet på Gol i 2008.

Hekta på 2.3-16!

Den første av mange  2.3-16, opprinnelig en skadebil som ble skjøtet og bygd opp av meg selv...2.3-16-modellen min ut.

Slik så utgangspunktet for den første..
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metallic mandag 13. august. Så ble 
de to påfølgende dagene brukt på 
å montere dører, panser og koffert, 
samt  sette inn ruter og soltak slik at 
bilen kunne bli vanntett. Dette pga 
jeg reiste til Bardufoss natt til 16. 
august for å avtjene verneplikt.
Videre ble bilen mer og mer komplett 
for hver gang jeg var hjemme på 
perm og juli 2002 ble bilen forevist 
Biltilsynet og godkjent skjøtet. 
Dermed kunne jeg stolt kjøre lovlig 
med min 190E 2.3-16 rundt om og 
få beundrende blikk på en stilig bil. 
Den hadde også blitt oppgradert 
med helskinn, 2x el vindu (4x el 
vindu ved en senere anledning) og 
varmeseter donert fra et annet vrak 
jeg kjøpte gjennom oppbygningspe-
rioden. Jeg var også nødt til å bytte 
panser siden dette opprinnelig var 
en 84-modell med første type visker, 
og den nye fronten var fra 87 med 
panorama visker. Dermed ble et 
panser for panorama visker anskaf-
fet og lakkert. Dette var tidlig i min 
periode som kjenner for W201, så 
dette ble en av mange oppdagelser 
som viser litt forskjeller på årsmodel-
lene til W201. Før godkjennelsen av 
bilen hos BT, så fikk jeg kjøpt meg et 
sett med brukte Lorinser RS8017537 
og fikk påsatt nye 215/40-17 slik at 
rulleomkrets skulle stemme overens 
med kravene. Begge deler er skrevet 
inn i vognkort på bilen. Disse felgene 
hadde jeg frem til jeg i mai 2006 gikk 
til innkjøp av 8x18” AMG Style IV 
replica. Den versjonen jeg fikk tak i 
hadde også AMG-logo inngravert, 
som egentlig ikke var helt lovlig meg 
bekjent. Dekkene denne gangen ble 

Dunlop SP SportMaxx 215/35-18 og 
disse hjulene bærer bilen ennå.

Driftsmessig har i grunnen bilen vært 
trofast. Sant nok hadde jeg et uhell 
ved at registerkjedet røyk og 3-4 
ventiler tok kvelden. Dette skjedde 
i under kant av 80km/t og ca 2500 
o/min. Motor ble reparert, men en 
tikkelyd jeg aldri fikk bort, gjorde at 
jeg satte i en motor fra en annen 
tysk 2.3-16 jeg hadde stående. El-
lers har jeg byttet mellomaksel ved 
tretthetsbrudd i splines’ene i leddet 
og differensial to ganger. Ene ganga 
pga sprekk i huset og siste ganga 
pga Geir fikk hjertet i halsen, da jeg 
slapp speeden i 150km/t og det kom 
en grusom, kaklende lyd fra diffen 
under turen til Tyskland i fjor. 
Jeg har (dessverre) en tendens til å 
være litt hard med bilen ved kjøring 
på bane og på Vålertreffet i august 
kom jeg i skade for å gire raskere 
enn jeg clutchet. Dermed opplevde 
jeg at den ble litt kranglete å få i tred-
je, mulig pga en dårlig synkroniser-
ingsring, eller en bøyd sjaltegaffel.

I dag står bilen og venter på vår, 
tørre veier og fint vær. Bilen ble brukt 
første vinter i mitt eie. Etter det har 
den stått i ro på vinteren for å slippe 
at det sultne veisaltet skal spise opp 
det gamle stålet i bilen.
Pga dette, og i tillegg for å spare 
litt på drivstoffutgifter, bestemte jeg 
meg for å finne en billigere bil å kjøre 
med. Jeg hadde ei lita stund hatt lyst 
på en 190D og mars 2003 kjøpte jeg 
bilen en kompis hadde hatt et par 
mnd. Dette var en 84-modell, lakkert 

Får i ulveklær øverst, original ulv nederst. 190D “16V” med OM601-motor og 72hk.

190E 2.3-16 med 185hk.

..å ha som økonomisk bruksbil.

..og begrenset utstyrsnivå ble kjøpt inn for..

En 1984-modell 190D med rundt 300.000km..

Før modifiseringsviruset igjen kom snikende..

..og bilen ble konvertert til en 16V-kopi.
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480 Manganbraun metallic, beige 
stoff interiør, rullet 296’km og med 
bl.a el. soltak, ABS og sentrallås 
som standard. Denne var meningen 
skulle være billig og eie, men våren 
kom og jeg falt for å investere i et 
sett nye AMG Monoblock Replica 
i 7,5x17”. Dette gav bilen et flott 
utseende, og forrige eier var virkelig 
litt snytt for å ha solgt bilen. 
På denne tiden kjørte jeg langtrans-
port, og jeg fikk stiftet bekjentskap 
med folk rundt forbi. Bl.a med en 
i Oslo som hadde en skadet 16V-
fanger liggende. Jeg hadde allerede 
montert en 16V spoiler på koffert-
lokket og gikk og spøkte litt med 
kjentfolk at denne bilen skulle få full 
styling. Noen mnd senere gjorde jeg 
alvor av spøken og fikk samlet sam-
men og lakkert alle de vitale delene 
som kjenner en 16V. Et skinninteriør 

for å få riktig plassering av eksos. 
Dermed var det kun skaleringa på 
speedometeret og selve lyden av 
motoren som kunne avsløre at dette 
ikke var noen ordinær 16V. 
Planer om en OM602 turbo og ei 
5-trinns getrag kasse var ofte innom i 
hodet mitt. Dette ble det ikke noe av, 
noe som er litt sørgelig. Jeg har sett 
filmklipp av en finsk 16V med over 
400 dieselhester og det fungerer noe 
fryktelig. I senere tid ble bilen lånt 
bort til en kompis og så solgt pga jeg 
gikk over til W210 E270 CDI som 
bruksbil.

Eller har jeg vært innom diverse an-
dre W201, både i bensin- og diese-
lutgaver. Disse har bestått av bl.a. 
190E 2.0, 190D 2.5 og 11 stk 190E 
2.3-16. Noen har jeg solgt videre og 
3-4 stk 2.3-16 har blitt hugget, stort 

ble medbrakt fra Ski etter endt MB 
190 Klubb treff ved Tyrigrava mai 
03. Senere skulle det vise seg at jeg 
hadde kjøpt meg et MB-tex interiør, 
og jeg var nok en gang ei erfaring 
rikere. Dette ble solgt videre siden 
jeg aldri monterte det i bilen. Så, 
tilfeldigvis ved levering av varer til en 
bensinstasjon i Kristiansands-områ-
det, fikk jeg øye på en avskiltet 2.3-
16. Eier jobbet like ved og jeg fikk 
overtalt han til å selge meg komplett 
interiør siden han likevel skulle bruke 
bilen til rally. 

Mars 04 hadde bilen skiftet farge 
til 199 Blauschwarz metallic, fått 
komplett styling, 16v helskinn interiør 
med varme, el vindu foran og den 
kjente 16v konsollen med oljetemp, 
stoppeklokke og voltmeter. En bakre 
lyddemper fra 2.3-16 ble også donert 

Biler er til for å brukes, her er den første 2.3-16en min (med 18” AMG replica-felger) i aksjon på Vålerbanen under MB190Klubb sitt årlige treff.

Interiøret i 190Den etter ombygging til 16V-
look. Selv girkulen ble skiftet til en i skinn.

Ett av to prosjekter i garasjen nå, en 100% 
original bil som skal renoveres i karosseriet.

Helskinn-interiøret i bilen over ser tilnærmet 
nytt ut, skinnet i setene er fremdeles matt!
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sett for å forsyne andre 16V-eiere 
med deler. I dag huser gården min 
den tidligere omtalte 84 modell 
190E 2.3-16, en 2001 W210 E270 
CDI Avantgarde og fire andre 2.3-
16, deriblant den ene med automat.  
To av de andre står for tiden i gar-
asjen, der den ene får total res-
taurering karosserimessig. Begge 
bakskjermene, samt 
ytre del av hjulhuset 
har blitt byttet. Ven-
stre  forskjerm var 
også kraftig angrepet 
av rust i bunndelen, 
så denne vil også bli 
erstattet. Denne bilen 
vil bli hellakkert i 702 
Rauschsilber metallic 
og forhåpentligvis framstå 
som strøken.

Den andre bilen, som er 199 
Blauschwarz og solgt ny i Norge, 
står uten motor og gear. Jeg kjøpte 
denne med veldig dårlig toppakn-
ing og en tur innom på Gatebil sitt 
treff i Kr.sand gjorde at den helt tok 
kvelden. Dermed ble det bestilt di-
verse deler, og etter litt om og men, 
så bestemte jeg meg for full overhal-
ing av hele bunndelen også siden 
jeg først slipte ventiler og planet top-
pen. Planen var å bruke denne bilen 

bilene i over 20 år. Resultatet ble et 
bedre skyv i bilen og på hjemturen 
nådde bilen 245km/t. Ikke verst med 
en tilårskommen 190E 2.3-16. Dette 
var litt om meg og mine biler. Håper 
folk satte pris på å lese om mitt liv 
med 16V. I så tilfelle vil det kanskje 
med tiden komme reportasje fra flere 
biler.

som vinterbil i første omgang, men 
enda står den uten den 16 ventilerte 
M102 motoren med kode M102.983.

Selv om jeg mange ganger har vært 
innom tanken på å selge min aller 
første 16V, har jeg aldri fått meg til å 
gjøre det. Og kjenner jeg meg selv 
rett, så er nok ikke epoken med 16V 

over. Jeg har stort sett 
noe i kikkerten 
hele tiden, men 
penger setter 
begrensninger. 
Folk har også 
flere ganger 
nevnt hvorfor 
jeg ikke skaffer 
med en 2.5-16. 
Jeg har selvsagt 

tenkt den tanken, 
men for min del er det så lite som 
skiller modellene, og effektmessig 
viser de seg å være veldig like.  
Forrige sommer deltok jeg på 
den tyske 16V klubbens treff hvor 
nærmere 150 stk 16V deltok, ink-
ludert flere Evolution og Evolution 
II. Jeg fikk testet min 84 modell på 
rullende landevei og bekreftet at den 
gikk litt magert. Nye tenningsdeler 
og innsprøytningsdyser, samt juster-
ing av CO ble utført av Thorsten 
Stadler som har drevet med disse 

Det andre prosjektet nå for tiden, er en original bil som er solgt ny i Norge, som trenger full overhaling av motor. Legg merke til reg.nr.

På vei hjem fra 16V-treff i Tyskland

Toppen fra bilen over etter at den var ferdig 
gjennomgått og planet.

Baksetet fra bilen over, standard med delskinn 
og bøtteseter (2+2).
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Tekst og foto: Sissel Røberg-Larsen

Ca hver 3 mandag er vi å finne 
nede hos Høyer hvor vi har veldig 
hyggelige kvelder og vi har alltids 
masse å snakke om. Vi har hatt film 
og pizza aften som jo alltid bringer 
mange medlemmer ned hit. Det er 
veldig hyggelig.

Vi har hatt mye utflukter rundt om-
kring. Det er alltid hyggelig å reise 
rundt og vise oss frem med våre fine 
blanke biler. Frognerseteren er flittig 

mange som henger seg på og det 
er skikkelig gøy og se alle mer-
cedesene som kommer kjørende. 
Og når vi parkerer bilene og de står 
blanke på rekke og rad så er det 
mange som stopper opp for å beun-
dre. Og da blir man jo litt stolt av å 
eie en så fin bil.

Det er mange fine steder som vi 
reiers til og stort sett så er vi ja 
sånn et sted mellom 10-15 biler 
som cruiser dit vi skal . Drøbak er 
også et fint sted vi reiser til. Sitter 
og spiser pizza å nyter utsikten fra 
terrassen på Miramar. Koselig. Men 
når ferietiden begynner da har vi en 
sommeravslutning i klubben. Det er 
jo mange som drar bort og da er det 
ikke satt av noen klubbmøter i klub-
ben de mandagene. Men selvfølgelig 
har vi de som ikke har tenkt seg 
bort og da må man finne på noe til 
dem og da møtes vi på noe vi kaller 
”kontoret” Mac Donalds på Grorud. 

brukt som cruising sted pga deres 
utsikt og  gode eplekake. Noen tar 
bare kaffe og kake mens andre igjen 
kjøper seg middag.

Vi har mange fine steder vi drar til 
for å ha det hyggelig og spiser litt 
god mat og ta seg en kopp kaffe eller 
brus. Peppes på Løren er flittig brukt 
særlig viss det er litt labert oppmøte 
når vi skal på tur. Utenfor Oslo finnes 
Tyrigrava og dit reiser vi flere ganger 
for der ute kan man få en burger de 
kaller Tyriburgern  og den er bare så 
god. Når vi skal utover dit så er det 

MBE Lokallag Oslo

Jeg tenkte jeg skulle skrive noen ord om oss her i Lokallag Oslo og hva vi gjør når vi kommer 
sammen for å ha klubbmøtene våre. Vi er en ganske stor gjeng her i lokallaget som teller rundt 
380 registrerte medlemmer. Men er stort sett en fast gjeng på rundt 15-30 stk som møtes hver 
mandag. Vi har da klubbmøter hver mandag i lokalene til Inge Høyer i Oslo hvor vi er så heldige å 
få være når vi ikke reiser ut på turer eller er på besøk hos noen av våre samarbeidsavtaler. 

MBE Lokallag Oslo på Frognerseteren På Tyrigrava for å få Tyriburger
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Dit kommer de mest ihugga for å 
snakke og drikke kaffe. Og det er 
faktisk ganske mange som dukker 
opp der. 

Sommer avslutninga 
våres for klubben fantes 
sted oppe på Garder-
moen gjestegård i år. 
Mange Store og noen 
små møtte opp da. Der 
fikk vi kjempegod mat 
og vi hadde det så 
hyggelig der. Og det 
er noe vi har her i klubben våres. 
Vi satt lenge og i år var vi så heldige 
med knall vær.. varmt og godt og 
da er det morsomt å arrangere noe. 
Selv kjørte jeg hjemover med cab-
ben nede kl 23.15 om kvelden. Så 
skulle ikke klage på været i alle fall.
På høsten når det er på tide med en 
høstsjekk da drar vi ned til Steffan 
på Bertram bil. Der får vi sjekka lys, 
bremseveske, frostvæske og etc.. 
det er noe vi gjør hver høst og kjem-
pefint gjort av Steffan som holder 
oppe så vi får det gjort.

Vi har også hatt noen verveturer for 
klubben. Sist på Storo senter i Oslo 
og rundt område der. Mange fine 
mercedeser som fikk flyers fra oss 
den kvelden.

Høytiden er nok når det nærmer seg 
jul at man har julemiddag. Den har 
man som vi pleier på Mortens kro 
på Gjelleråsen. Der er det en stor 

og god parkeringsplass . Hyggelig 
betjening er det også der. De har 
også dekorert et flott rom til oss så 
vi får en fin julestemning. Og for ikke 

snakke om julemiddagen 
.. Nydelig mat med 
god drikke til da er 
det en skikkelig fin 
stemning der. Det er 
faktisk mange som 
finner veien hit når vi 
arrangerer julemidd-
ag.. Bare nå til jul var 
vi 34 stk og det er bra. 
Vi bruker å ha et jule-

bord som vi da pleier å ha i februar 
mnd. Men de siste gangene så har 
det blitt avlyst pga litt lite påmeldte 

McDonalds kalles “kontoret”

og det er jo synd da vi har det så 
fint og har det kjempemorsomt når 
vi er samlet. Så min oppfordring til 
dere som ikke ”tørr” helt å ta steget 
ned til klubben er at dere må bare 
komme ned og bli med da vi har det 
så fint og finner på mye morsomt og 
trivelig sammen og samtidig får man 
sjansen til å treffe mange hyggelige 
og blide mennesker som vi er her 
nede hos oss. Ja selv jeg turde til 
slutt og har det helt topp her iblant 
gjengen. Håper at dere med dette 
har fått et lite innblikk i Lokallag Oslo 
og hva vi gjør gjennom året. 

På høstsjekk hos Bertram Bil

MBE Lokallag Oslo har julebord
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Tekst og foto: Charlie L. Svendsen

Da er tiden inne for flere oppda-
teringer om mitt 116-prosjekt. Til 
nye lesere så kan jeg fortelle at jeg 
desember 2007 endelig fikk realisert 
drømmen om å kjøpe meg en fin 
W116 bil igjen. Jeg har hatt to 116-
biler tidligere, og har virkelig savnet 
disse flotte S-klassene fra 70-tallet. 
På slutten av 80-tallet hadde jeg en 
1973 modell 280SE og 1979 modell 
450SE.

og det så i grunnen veldig bra ut i 
forhold til alderen. Jeg slo til og fikk 
Ånund til å ta bilen med seg hjem. 
Etter at bilen måtte stå ute i noen 
uker her hjemme i øsende regnvær, 
så begynte det å lekke masse vann 
inn i bilen. Asbjørn Fagervik og 
Thor-Egil Kolltveit kom ut en tur for å 
sjekke hvor lekkasjen var. Det endte 
med at en stadig større reparasjon 
trengtes, og til slutt sto jeg igjen med 
et helrenoverings-prosjekt. Asbjørn 
og Thor-Egil tok oppdraget med å 
totalrestaurere bilen, og ikke lenge 

Etter nesten 20 år uten 116-bil var 
tiden inne for å gå til anskaffelse av 
en slik bil igjen. Planen var egentlig 
å få fatt i et eksemplar som var i bra 
bruksstand, og som kunne brukes 
slik som den var uten de helt store 
omkostningene. Etter en stund så 
fant jeg en dunkelblau 1977 mod-
ell 450SEL som så virkelig bra ut. 
Denne sto veldig langt sør i Tysk-
land, så dermed måtte jeg atter en 
gang få hjelp av Ånund Nomeland/
Nomeland Import i Kristiansand. Han 
reiste ned og fikk sjekket den opp, 

Siste nytt om mitt
W116-prosjekt

Slik så bilen ut da jeg kjøpte den. Da dette 
bildet ble tatt, var jeg lykkelig uvitende om 
hva som ventet av arbeid og påkostninger.

Etter en grundig inspisering av alle gjennomganger i torpedoveggen, ble det klart at det var helt nødvendig å bestille alt nytt.
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etterpå så var det stort sett bare et 
chassis igjen av bilen. Restaurerin-
gen ble mer og mer omfattende, og 
etter hvert så ble en lokal møbel-
tapetserer kontaktet. Han skulle i 
utgangspunktet bare reparere et 
sete for meg, men det resulterte i at 
jeg slo til på en totalrestaurering av 
setene og bestilte like godt helt nytt 
originalt skinn til alle setene. Dette 
utviklet seg ytterligere til å omfatte 
formsydd dashbord og midtkonsoll i 
skinn, samt at resten av listverk og 
interiørdetaljer ble trukket i samme 
skinn. Det blir også laget nytt teppe 
i gulvet, samt at han skal lage nytt 
taktrekk. Men tilbake til oppdaterin-
gene.

Jeg har vært så heldig å få Øyvind 
Lyngheim fra Sandnes til å overta 
hele jobben med karosseriet, de-
montering og montering. Han jobber 
til daglig som karosseri-arbeider 
hos Hegre Auto (Toyota/Mazda 
merkeverksted) på Lura. Her har han 
jobbet de siste 7 årene. Før det så 
jobbet han først 3 år på karosseri-
avdelingen til Peder S. Fjetland (VW/
Audi merkeverksted), og deretter 
3 år på karosseriavdelingen til vår 
kjære Bertel O Steen avdeling her i 
Stavanger.

Dessuten så har han hatt omfattende 
oppdrag hos oss tidligere også. Det 
var han som tok på seg ansvaret for 
å demontere/montere vår Mercedes 
Benz 600 SEL for noen år siden da 
den gjennomgikk totalrestaurering. 
Han gjorde en fantastisk jobb den 
gangen, og det har aldri løsnet så 
mye som ett eneste klips etter at han 
skrudde den bilen sammen igjen.

Han overtok prosjektet i slutten av 
januar, og har siden den gangen 
virkelig stått på for å ferdigstille bilen 
for lakkering. Det første han gjorde 
var å demontere resten av bilen. 
Alle deler i motorrommet ble skrudd 
løs og lagt over selve motoren. 
Motoren vil ikke bli tatt ut i denne 
omgangen, og derfor måtte han lage 
plass slik at det ble mulig å få lakkert 
alt karosseri rundt motoren. Den 
andre utfordringen var å tilpasse 
soltak-kassetten. Det viste seg at vi 
måtte bruke den originale kassetten 
som sto i bilen tidligere, og dermed 
måtte vi skifte hele frontstykket på 
selve kassetten. Så måtte kasset-
ten demonteres og sandblåses. Den 
skal etterhvert grunnes og lakkeres Her ser vi hvordan alt som normalt er festet på innerskjermene er lagt over motoren.

Her er både hjulbuen og kanalen på venstre side omsider ferdig.

Med kanalen på venstre side ferdig, kunne endelig dørene på denne siden tas av.
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i samme fargen som bilen. Tom på 
delelageret hos BOS i Stavanger 
fikk i oppgave å få hjem absolutt alt 
av nye pakninger, klips og lister til 
soltaket. Her skal det ikke komme så 
mye som en dråpe inn etter at bilen 
er ferdig.

Da soltaket var under kontroll, så var 
det hjulbuen bak på førersiden som 
sto for tur. Her måtte det skjæres 
vekk en del av indre skjermen, og 
sveises inn nytt stål. Da dette var 
ferdig, så var det til å skjære ut plass 
til den nye kanalen som skulle skiftes 
i sin helhet. Da kanalen var på, 
kunne han endelig ta av dørene på 
denne siden også. Han tok også en 
grundig kikk på alle gjennomganger 
i torpedoveggen, og fant ut at alle 
gjennomgangene måtte skiftes. Her 
sparte han meg for flere vannlek-
kasjer. Noen av disse pakningene 
var så gamle og morkne at de hadde 
garantert begynt å lekke vann innen 
kort tid. Atter en gang ble det bestilt 
inn nye deler.

Hullet til antennen på taket ble svei-
set igjen, og han begynte å slipe litt 
rundt der hvor bakvinduet skal være. 
Der ble det bare hull på hull, så da 
var det ingen bønn. Her måtte han 
også skjære ut, å sveise inn nytt stål.

I skrivende stund så er bilen så 
klar som den kan bli her hjemme, 
og planen er at den skal fraktes på 
biltralle til Kverneland Bil på Bryne 
førstkommende fredag. Der står 
Håkon Solbakken klar til å gyve på. 
Han skal først gå over hele bilen å 
sandblåse småflekker som gjenstår. 
Deretter er det sparkling, pussing og 
lakkering. Hvis alt går etter planen 
så kommer det en utfyllende artikkel 
om lakkeringen i neste nummer av 
MB Tidende.

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

Dette bildet har jeg fått av en tidligere eier av bilen i Tyskland som jeg har fått kontakt med. Han 
har vært eier av bilen i 17 år. Dessverre så hadde han ikke noen bedre bilder av bilen.

Endelig sto bilen på hjul igjen, og kunne trilles 
ut av garasjen. Ikke lett å holde garasjen ryd-

dig når bilen står stand-by
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K o n t a k t i n f o r m a s j o n

 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
IT-ansvarlig   Øyvind Repvik     908 04 002    itansvarlig@mbentusiastklubb.com

 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 like sør for Sandnes, nærmere bestemt 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
Treffansvarlig   Cathrine Rasmussen  991 08 005 catclaw@girlsgofast.com
Økonomisjef   Therese Bendiksen  986 44 036 therese7@broadpark.no

Lokallag Bergen treffes annenhver onsdag, og for 2009 er det oddetallsuker som gjelder. I tillegg arrangeres det treff 
enkelte 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.
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K o n t a k t i n f o r m a s j o n S a m a r b e i d s p a r t n e r e

Som medlem i MB Entusiastklubb har man tilgang på rabattavtaler hos alle våre samarbeidspartnere. Vi har 
forhandlet frem gode rabatter og spesialtilbud som fort kan spare inn kostaden for medlemsskap.

Vi håper dere finner denne medlemsfordelen nyttig, og oppfordrer til å benytte dere av den så ofte som mulig.

Se komplett oversikt over samarbeidspartnere og hva avtalen gjelder på www.mbentusiastklubb.com.

Lyst til å bli samarbeidspartner?
Ta kontakt med Avtaleansvarlig Frode Larsen Sæterstøl:

tlf: 928 14 590 eller mail: avtaleansvarlig@mbentusiastklubb.com

MB
Entusiastklubb

Kontakt oss idag på telefon 22 76 98 10
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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,-

Refl eksvest: 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 fl ere. 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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