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tegnede trengte ikke anstrenge seg 
veldig for å få med folk på dette. Alle 
tente på dette og opplegget var ikke 
annet enn at vi skulle treffes og stille 
opp bilene. I forkant annonserte vi 
også i lokalavisen.

Været er jo bestandig et tema hos 
oss da det veksler ofte. Så også 
i forkant av treffet, men på selve 
dagen slo virkelig godværet til. Etter 

Laget består ikke av så mange 
medlemmer, men det er stor inter-
esse for Mercedes i Bodø så poten-
siale for flere medlemmer til klubben 
er der.  Nettopp på bakgrunn av 
MB-interessen bestemte lokallaget 
i samarbeid med den lokale MB 
forhandleren, Nordic Bil AS, at vi 
skulle prøve å samle MB’er til et treff. 
Det ble bestemt at den 9. juni kunne 
være en passende dag. Under-

hvert sol fra skyfri himmel og varmt. 
Så fint ble det at det forventede 
antall besøkende begrenset seg i 
stor grad til påmeldte biler da andre 
valgte hjemmelige sysler.
DnB sin lokale helt på bilfinansier-
ing spanderte pizza på oss som alle 
satte stor pris på.

Når det gjelder bilene så hadde vi 
en fin miks av nytt og brukt. Ikke så 

matic’er, SL, ML, GLK Edition 1 og 
S600. Flere andre fine 212 + 211 
hvorav den ene med full pakke fra 
Carlsson. Vi hadde også loddtrekn-
ing med fine premier fra MB sorti-
mentet.

Vi var veldig fornøyd med arrange-
mentet og stemningen blant de som 
møtte opp var upåklagelig. Det er 
artig å se hvor lett folk kommer i 

mange veteranbiler, men en totalt 
restaurert 190 SL fra 1956 var med. 
Av det mer spesielle kan nevnes 124 
coupe der motor har fått en viss op-
pgradering. Bilen er omtalt i tidligere 
MB tidende. 3 CLS var også med 
deriblant siste skuddet på stammen. 
Bilen er den første nye CLS som ble 
levert i Norge av Nordic Bil og det er 
vi stolte av! Ellers må vi ikke glemme 
et par fine R klasser, GL’er, E350 4 

kontakt med hverandre når en har 
felles interesse. Ser ikke bort fra at 
lignende arrangement blir gjennom-
ført på nytt.

Med disse bilder fra en fin som-
merdag i Bodø ØNSKES ALLE EN 
RIKTIG GOD JUL OG ET GODT 
NYTT ÅR !

Nå er det vel på tide med noen ord og bilder fra lokallag Salten. Vi som stiftet laget holder til i 
Bodø og vi har hatt jevnlige treff ca 1 gang pr mnd på Bryggerikaia.

Mercedestreff i Bodø
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Norge var ca 10 000 kr for kamaksel 
og 2 500 kr per motorfeste. 

Totalpris ble på 30 000 kr fra begge 
som sagt, men det skal da også 
nevnes at jeg her bad om pris på å 
bytte vakuumpumpe i samme tilbud, 
som skulle koste ca 5000 kr.

Etter å ha snakket med kundebe-
handleren hos Reime og Lode på 
Nærbø, så anbefalte han meg på 
det aller sterkeste å vende nesa ut 
av landet for å gjøre denne operas-
jonen. Også jeg som alltid har vært 
en patriotisk og lojal norsk stats-
borger, skal nå begynne å skatte til 
utlandet??? Jaja, det er vel verdt å 
sende en mail å høre ihvertfall.

Jeg søkte litt rundt omkring på foru-
met vårt etter andre som hadde tatt 
service i utlandet. Det var visst ikke 
vits å finne opp kruttet på ny, for å si 
det slik! 

Hvorfor jeg valgte Tyskland fremfor 
f.eks. Sverige husker jeg ikke, men 
at det har noe med leveringstid for 
deler å gjøre er en stor medvirkende 
årsak.

Jeg fant ut flere hadde vært hos en 
Klaus i Flensburg i Tyskland og var 
fornøyd med det, så jeg bestemte 
meg for å undersøke denne 
nærmere.

Jeg kan overhodet ikke tysk, så det 
å bla gjennom nettsidene til en tysk 
bilforetning er et helt eventyr for seg. 
Jeg gjetta meg frem til hva de for-
skjellige ordene skulle bety, prøvde å 
finne likheter med norsk, og trykte litt 
her og der. Jeg kom da til slutt frem 
til en adresse i Flensburg. Så var det 
å finne ut hvor Flensburg er i Tysk-
land da.... 

Jeg så for meg at det lå litt sentralt i 
tyskland, rundt Berlin f.eks. Men det 
skulle jo vise seg å være selveste 
Svinesund for våre danske venner. 
Det er visst til denne byen danskene 
drar på harryhandel. 

Jeg fikk tilbake et pristilbud på 
samme jobben (unntatt vakuumpum-
pe), og fikk et pris overslag på ca 
1500 euro. Jeg tenkte at det var jo 
meget flott, en euro kosta da ca 10 
kr, så prisen ble fort 15 000kr, altså 
ca halvparten av hva de norske verk-
steder skulle ha.

sentrallåsen låste ikke bakluka på 
bilen! “Dette var jo en finfin start på 
en utenlandstur” var tanken som fór 
gjennom hodet mitt da.

Jeg parkerte alltid med bakenden på 
bilen inn mot en vegg eller med hele 
bilen under konstant oppsyn, så det 
hele gikk jo greit. Det viste seg når 
jeg kom hjem til verktøyet mitt, at det 
var stagene fra låsesylinderen og inn 
i selve låsen som hadde hoppa ut 
av ledd. Hvordan det gikk an vet jeg 
ikke.

Etter at jeg fant hotellet i flensburg, 
tenkte jeg at jeg skulle trille ut å finne 
verkstedet jeg skulle ha. Men klokka 
er jo over fire allerede, det er jo ikke 
vits i å kjøre å finne et stengt verk-
sted. Så jeg tusla heller litt i byens 
lange og trange gater for å se meg 
om i regnværet - noe det forøvrig 
skulle bli mer enn nok tid til å gjøre 
de kommende dagene...

Etter at jeg fikk levert bilen på verk-
stedet dagen etter, fikk jeg utlevert 
en leiebil. Klaus & di hadde ikke inne 
leiebil den dagen, så jeg skulle få en 
bil fra naboen deres, Avis. En helt ny 

Det som var litt problematisk oppi det 
hele,  er at jeg et halv år i forveien 
hadde kjøpt min første leilighet. 
Denne skulle stå klar i slutten av 
2011 (i skrivende stund har jeg ikke 
fått noe mer infor om når den er 
klar), derfor var det uvisst om jeg 
hadde råd til å hoste opp 15000 
kroner til bilen dette året.

I juni 2011 kom jeg frem til at spare-
planen min til leilighet var litt foran 
skjema, og da hadde jeg faktisk råd 
til å fråtse litt med bilen alikevel. 

Ferje ble booket til den rimeligeste 
uka i september, sammen med 
verkstedtid. Hotell fant jeg i sentrum 
av byen, 600 kr per natt. Når da alt 
grunnleggende var på plass, tid på 
verksted, ferje over fjorden med 
Colorline og hotell, så var det bare å 
vente på at sommeren skulle pas-
sere og høsten skulle komme. Men 
sommeren kom aldri på Jæren... 
Plutselig var det midten av septem-
ber, og da var det bare å trille av 
sted.

Da jeg kom til ferjeleiet i Kristiansand 
kom første kjepp i hjulet følte jeg. 

W204 til A-klasse pris!

Nice tenkte jeg da, få prøvekjøre helt 
ny bil ved samme anledning i Tysk-
land. Når jeg hadde forlatt næring-
sområdet med alle bilforhandlerene 
ringte telefonen.. Da var Holger 
Rolfs på tråden. “Vi har et problem. 
Jeg ser at du har fått et pristilbud fra 
meg, men det er ikke jeg som har 
skrevet det.” hæ, tenkte jeg.. “Så vi 
har ikke bestilt deler til din bil enda. 
Vi skal bestille de delene nå, men vi 
får dem ikke før i morgen ettermidd-
ag. Så da må du vente til torsdag før 
du kan få bilen tilbake -Hvis du kan 
vente så lenge da. Vil du vi skal bytte 
ventiltetninger også mens vi holder 
på..?” Jeg bekrefta at det ville jeg 
gjerne, og at det skulle gå greit, men 
at jeg har en ferje som går fra Hirt-
shals fredag “High Noon”. “Det skal 
gå fint, og den leiebil du har fått, den 
skal du bare ha helt til du får tilbake 
din bil. Du skal ikke betale noe mer 
enn avtalt.” Sa Holger. Jaja, tenkte 
jeg, det er vel ikke noen forskjell på 
å vimse rundt i næmiljøet i min egen 
bil enn i en leiebil.. Jo, det er egentlig 
det, men det går jo.



2928

Vi er etterhvert blitt en del 123-entu-
siaster i diverse fora. Både på nettet 
og på diverse treff. Det var derfor 
på høy tid at vi fikk vår egen liten 
gruppe for denne modellen også. 
Kjell Fr. Jacobsen fra MBKN tok in-
tiativ til å starte en 123-gruppe i fjor, 
og det aller første møtet hadde vi 
Torsdag 19. august 2010 på Frog-
nerseteren i Oslo. Etter litt frem og 
tilbake har vi nå falt ned på å møtes 
fast den første tirsdagen i måneden 
på Frognerseteren klokka 18.00. 

Dette er en gruppe for alle som er 
interessert i 123. Man trenger ikke 
ha en utstillingsbil for å delta, man 
trenger ikke en gang å ha en 123. In-
teressen er det eneste som er viktig. 
Vi er en gjeng med alt fra bruksbiler 
til biler som aldri har blitt brukt, alle 
er like velkommen.

I mange år har 123-modellene vært 
en bil for de som vil kjøre mye, langt, 
komfortabelt og med lave utgifter. 
Alderen gjør sitt til at modellen nå 
blir mer og mer en bil for entusiaster. 
De første årsmodellene er for lengst 
blitt veteraner, og om kun få år er 
det 30 år siden modellen gikk ut av 
produksjon.

Faktisk er vi i Norge i en unik posis-
jon med det faktum at vi ikke bare 
har mange 123-er fortsatt i trafikken, 
men vi har noen meget spesielle 
biler også. Blant annet en 1976 
200 som kun har gått 227 km siden 
ny, og den gamle vannverksbilen, 
en 1982 300TDT som kun har gått 
38 000 km. Begge disse bilene er 
sannsynligvis unike i verdenssam-
menheng.

For de som kan tenke seg å være 
med på dette er det kjekt å komme 
seg på mailingslisten slik at man 
får med seg eventuelle endringer 
i programmet. Før sommeren var 
vi for eksempel hos en 123-entusi-
ast i Hokksund og tittet på hva han 
drev med der. Vi håper å få til flere 
turer utover året. Når vi ikke har tur 
oppfordrer vi alle som har lyst til å 
komme til å gjerne ta med bøker, 
brosjyrer, deler etc. Alt er interessant 
som har med 123 å gjøre!

Ta kontakt med Kjell på mail k.fr.
jacobsen@gmail.com hvis du har 
lyst til å få informasjon om 123-aktiv-
iteter fremover.

Norsk 123-gruppe

ikke helt til rette i denne C-klassen 
jeg fikk låne. Det gikk forøvrig noen 
lyskryss før jeg forstod hvordan jeg 
kunne kvele en bil med automatgir 
med bare å trykke inn bremse-
pedalen! Men du kan tro jeg gliste 
bredt da jeg fant ut at den starta 
av seg selv når jeg slapp bremse-
pedalen!

Det gav meg forresten en liten tanke, 
når man trekker en tung henger med 
en slik bil opp en bakke, må stoppe 
på toppen av bakken, typisk i et 
kryss. Motoren er varm, og normal 
skikk og bruk er å la motoren få 
surre litt og fordele varmen fra turbo. 
Hvordan vil det fungere på en slik bil 
når man da tråkker inn bremsen på 
toppen av bakken med meget god 
varme i maskineriret...? 

Men den ting jeg kommer til å savne, 
er den atuomatiske åpne og lukke-
mekanismen på bagasjeromsluka. 
Den var rett og slett helt genial!

Men da jeg endelig fikk tilbake bilen 
igjen, var det tross alt med glede 
og lykke. Ikke rista motoren når den 
stod på tomgang, ikke kaklet den 
like mye som før. Det var rett og slett 
som jeg ikke kjente den igjen. 

Det ble noen timer dagen etter til 
å se meg rundt i Flensburg og i 
Glücksburg samt andre små steder 
rundt om. Imponerende mye bakeri i 
Tyskland.

Flensburg er fra gammelt av en 
havneby, med mye fisk og sjø-ting 
som hovednæring, mye av dette 
er nå borte vekk, og stort sett bare 
turisme og “vanlig” næring som er 
hovedytelsen i dag. Det som er igjen 
av havnedriften er nå litt museum og 
litt som går igjen i de lokale spisest-
edene.

Jeg hadde tenkt å besøke Hamburg 
når jeg alikevel hadde lagt op til 
å være ca en ukes tid i Tyskland, 
men når jeg kom ca halvveis på 
autobahn med leiebilen så ble jeg 
lei. Jeg hadde jo ikke noe konkret 
mål i Hamburg. Hadde jeg hatt en 
adresse, et eller annet konkret å 
gjøre der, så hadde det vært lettere 
enn å bare trille uten mål og mening 
inn i en storby... Plutselig står man 
innerst i en enveiskjørt blindgate 
uten snuplass, eller noe sånt.

Det mangler en del på at jeg ville 
hatt en 220CDI som privat bil i fast 
eige. Den er meget hissig og god 
å kjøre, men jeg finner meg liksom 

Det skal da sies at en gammel bil blir 
ikke nyere med årene, og den bærer 
jo preg av litt slitasje. Men selv med 
litt vedlikehold av føre var -prinsip-
pet, så holder den seg ganske bra, 
om jeg må si det selv.

Pga litt endringer i Norsk kronekurs 
og litt endringer i Euro`en, så ble 
ikke servicen i seg selv så dyr som 
jeg regnet med i første omgang 
likevel.

Og et raskt overslag i pris med alt, 
ferje, hotell, tapt arbeidsinntekt, til og 
med utgifter til bare vas, så var det 
hele billigere enn å ta denne servi-
cen på et Mercedes-Benz verksted i 
Norge.

Totalt sett er jeg meget fornøyd, det 
krevde en del planlegging, og med 
litt nyere lærdom om å sende en liten 
påminnelse om at timen nærmer 
seg, så kan dette verkstedet fint 
anbefales videre.
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