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derfor var det en fordel for meg å 
ha med Thorsten. Han kjenner godt 
til de fleste W201 og har nærmere 
20års erfaring. Bilen ble saumfart 
stort sett alle veier, over – under – 
innvendig osv. El. Justerbare stoler 
kjørt i alle retninger, vinduer og 
soltak likeså.

Neste steg var å starte bilen. Det var 
bra med strøm på den, og det sildret 
gjennom kroppen da den AMG-
friserte M103 motoren brummet på 
lave turtall. En fantastisk lyd gjen-
nom det originale 2-rørs eksosanleg-
get, spesiallaget for 3.2 AMG. Jeg 
lot Thorsten ta seg av prøveturen, 
nettopp pga han har samme bil selv. 

Han ble overrasket over at det var 
såpass lite lyd fra drivverk og syntes 
gearkassen var bra å gire med.  
Motoren i 3.2 AMG er satt sam-
men med komponenter som stort 
sett er plukket rett fra hylla hos 
Mercedes-Benz. Med bl.a. veiv fra 
300D, lettet svinghjul, endret boring, 
andre stempler og råder og kam-
mer fra AMG, skal denne produsere 
234hk/172kW ved 5750 rpm og max 
dreiemoment på 305Nm ved 4500 
rpm. Kraften går videre gjennom ei 
Getrag gearkasse hentet fra 300E-
24, men med annen utveksling og til 
slutt passerer den ASD-diffen med 
2.87 i utveksling før kraften skal ut til 
de originale 7,5”x16” alufelgene med 

den. DER, etter 6 timer på reisefot 
stod den! En original 1991 190E 3.2 
AMG i 199 blåsvart metallic med 
styling fra fabrikk. Levert med stoff 
interiør i sportline-utførelse hvor 
begge stolene var elektrisk juster-
bare. Ellers hadde den aktiv bass-
system – basshøytalere i dørene 
drevet av en forsterker som er plas-
sert i høyre bakskjerm, solskjermer 
med lys, klimaanlegg, varmeseter 
osv. Bilen ble beskuet utvendig og 
inn gjennom vinduer mens Thorsten 
fikk kontakt med eier av verkstedet. 
Selgeren hadde ikke mulighet til å 
møte oss, så handelen fikk gå over 
tlf og via eier av verkstedet. For meg 
var en 6-sylindret 190 ukjent, og 

Turen oppover fra Karlsruhe mot 
Hannoversch Münden ble alt annet 
enn kjedelig. Turen gikk i moderat 
fart nordover og jeg følte meg raskt 
komfortabel med bilen. Første 
etappe ble ikke så altfor lang da 
Thorstens 500SL trengte litt suppe, 
samtidig som jeg fylte opp min. 
Siden bilen hadde stått en stund så 
ville det nok ikke bli noe rallyetappe 
og de store hastighetene uteble… 
Helt til en Porsche Boxster kom opp 
bak oss. Jeg lot den gli forbi og slo 
meg til ro med det. Verre ble ble det 
da den skulle forbi Thorsten. Farten 
økte og jeg kunne ikke gjøre annet 
enn å holde følge. Å ligge mellom 
200 og 240km/t den siste halvti-

men før avfarten fra A7 mot Hann. 
Münden ble minnerik og jeg smiler 
enda av episoden!

Jeg skulle overnatte hos Thorsten til 
dagen etter. Det bar opp tidlig og vi 
fikk gjennomført en KE-check pluss 
litt småting før jeg skulle hjemover 
og rekke min mors 50 års kalas. 
Tollskilt ble ordnet og dermed bar 
turen oppover. Nok en dag ble det 
mye smiling og det ble ikke mindre 
da tommelen til sjåføren i en forbi-
passerende bil kom til syne. Gøy 
at slike aldrende biler vekker folks 
interesse.

Foreløpig var det kun noen få som 

sine 225/45-16 som sender kraften 
ned i bakken. Dette skal sørge for en 
toppfart på 244km/t.

Tilbake hos den lille forhandleren 
skulle handelen begynne. Litt hadde 
jeg fått prutet på tlf, og da Thor-
sten under prøveturen sa at jeg så 
absolutt burde handle, var det bare 
å trå til. Litt mer pruting med eier ble 
gjort og det var en meget fornøyd 
eier som satte seg i sin egen 190E 
3.2 AMG, i tillegg til å ha fått med en 
helt ny, bakre lyddemper fra Sebring 
(2 ovale enderør kontra Eberspächer 
som hadde 2 firkantede) til 3.2 AMG. 
Disse er utgått fra fabrikk og leveres 
ikke lenger.
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om salg. Senere på dagen ble det 
kjøretur og det føltes veldig spesielt 
å ha 4 av mine biler med på turen 
Lista rundt. Takk til Terje, Geir og 
Truls for deres sjåførjobber.
En måned senere var det tid for 
landstreffet på Gol. Jeg var usikker 
på om jeg skulle ta med meg denne 

bilen, ettersom jeg også hadde fått 
skilt på min 190E 2.5-16. Valget ble 
til slutt AMG’n og til stor glede kunne 
ble den stilt ut på enden av 190-rek-
ken der.

Sommeren (?!) kom og jeg hadde 
valgt å jobbe mesteparten av juli. 

visste at jeg hadde handlet en AMG 
og mot slutten av april ble bilen 
publisert på forumet. Likevel var 
det ekstra moro å kunne overraske 
Stavanger-gjengen som kom til Lyn-
gdal for årets første biltreff i regi av 
MBKN avd Agder. Her var det flere 
skuelystne og det ble også spørsmål 

var fortsatt inntakt sammen med alle 
koblinger. Det ble anskaffet en brukt 
Becker Mexico Compact Disc og 
dette skal bli funksjonerende etter 
en service av begge deler.

I slutten av august tok jeg og Morten 
turen til Hann. Münden for det årlige 

190-treffet der. Jeg i min AMG og 
han med sin Evolution II. Der nede 
deltok vi på utstilling hvor jeg stilte 
med tre AMG’er; den omtalte, en 
sølvgrå som jeg hadde kjøpt usett to 
uker før og en sort med automat og 
ASR. Alle originale og med styling. 
Med i papirene til den sølvgrå fulgte 

Både før og etter treffet på Gol ble 
det utbedret litt på bilen. Nye dek-
sler i bagasjerommet, nytt zebrano-
deksel til brytere ved gearspak, nye 
topplager for demperne og ny stjerne 
på panseret. Originalt hadde bilen 
Becker Mexico 2000. Denne man-
gler, men radiodelen under baksetet 
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da jeg skulle montere dem på bilen. 
Selger som spurte etter fine bilder av 
bilen med disse på, ville bruke dem 
til profilering, det ble det ingenting av.
Enden på visa ble å sette på de hvite 
blinklysene, dem har jeg vært veldig 
fornøyd med!
Vinterene går utrolig fort. Hadde 
mange planer for bilen det ikke ble 
noenting av denne vinteren. Tengte å 
bytte en del ting på den, som blandt 
annet hardyskiver samt å fikse litt på 
nivåreguleringen der ett rør røk i fjor 
sommer. Bilen skal brukes i som-

merferien 2012, så da gjelder det at 
ting er i den skjønneste orden. Ellers 
så er det mange planer videre. Det 
er dessverre kommet noen blemmer 
og sår, samt en del riper som gjør at 
man får lyst til å lakkere den. Så det 
er et mål å få gjort dette ettervært 
også. Man skal jo alltids ha noe å 
gjøre, å jeg har det ikke travelt. Vi tar 
det litt og litt, så har vi det artig med 
hobbyen enda lengere

Har i lang tid ønsket US blink på 123 
bilene jeg har hatt, men det har aldri 
dukket opp. Samlet i vinter sammen 
en haug med gamle blinklys som jeg 
pusset litt opp med autosol og pol-
ish. Her har vi Bosch (de mørke) og 
Hella, samt ett hvitt par jeg handlet 
på stjerneservice for noen år siden.
Ble tipset om noen us blink som lå 
på ebay tidligere i vinter, og jaggu 
fikk jeg ikke ønske oppfylt :D
Det som skulle bli en etterlengtet sol-
skinnhistorie fikk dessverre en trist 
ende. Dem var så sprø, så dem røk 

Valgets kval
av blinklys til 123-serien 
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jeg har skrudd alt sammen igjen? 
Så da var jeg glad. En kollega fra 
jobb kom innom og observerte 
fenomenet, og påpekte at det var 
noe vibrasjon på hjulet som drar 
multireimen. Så jeg byttet det med 
hjulet fra gamle motoren, og stram-
met opp noen våte koblinger på 
bensin tilførselen, så var det duket 
for prøvetur og PKK.

Bilen gikk gjennom PKK uten an-
merkninger - med unntak av eksos-
lekkasje på grunn av en skrue som 
hadde falt ut (hvilket ble ordnet og 
godkjent i løpet av en time). I etter-
kant har jeg observert at det lekker 
litt olje fra bunnpanna - jeg har trolig 
ikke gjort en god nok jobb når jeg 
byttet over bunnpanna fra gamle 
motoren. Jeg har etterstrammet 
noen av boltene og det har forbedret 
situasjonen men jeg er ikke sikker på 
om den er 100% enda. Men bilen er 
i praksis fullt kjørbar og i daglig bruk. 
Den er en nytelse sammenliknet 
med Honda CR-V traktoren som 

jeg hadde mens Mercedesen stod i 
garasjen.

Nøden lærer naken kvinne å spinne 
heter det - jeg er ikke noen mekani-
ker og kommer trolig ikke til å bli det, 
men når situasjonen krever det så 
må man jo bare brette opp ermene 
og ta i et tak. I mitt tilfelle var det ikke 
mye å tape på å prøve selv, men 
mye å tjene om det skulle gå bra. 
En betydningsfull faktor var også 
medlemskapet i MBE, hvor jeg visste 
at det fins mange mennesker med 
mye kunnskap om sånt; da visste 
jeg at jeg hadde et sted å gå om ting 
skulle vise seg å være vanskelig. 
Jeg fikk en hel del nyttige svar og 
tips i løpet av prosessen fra hjelp-
somme forum deltagere.

Jeg hadde skrudd og koblet alt riktig, 
mente jeg, så jeg koblet til batteriet 
igjen og vridde rundt nøkkelen. Etter 
ca et halvt minutt hostet den seg i 
gang, og gikk ujevnt på en måte jeg 
har opplevd før: da den ene coilen 
var gåen. Jeg stoppet motoren igjen 
og byttet coilene til de som satt på 
den havarerte motoren (begge to var 
ganske nye) og da startet motoren 
som den skulle! Den bråkte noe 
enormt, for jeg hadde ikke koblet ek-
sosanlegget ferdig; og så observerte 
jeg at det sprutet bensin fra et sted 
også, så jeg slukket motoren igjen 
for å finne ut av det. Det viste seg at 
jeg hadde bommet med en pakning 
på bensin tilførselen til dysene. Etter 
at jeg hadde fått ordnet pakningen, 
og slått løs de fast rustede boltene i 
eksos anlegget slik at det kunne fes-
tes ordentlig, så gikk motoren meget 
fint og ordentlig.

Dette var en stor lettelse, for min 
hovedbekymring gjennom alt arbei-
det var jo: kommer den til å virke når 














