Strek åtte Mercedes fra
før 1974. Lett å kjenne
igjen på den smale
grillen og de dørmonterte speilene.
Den reviderte utgaven
som kom i 1974 levde
et kort liv. 123modellen kom allerede i
1976, og var mye mer
moderne etter tidens
krav. Men, som med de
fleste nye Mercedesmodeller, syntes de
fleste den gamle var
penest det første året.

En bil er et fremkomstmiddel som er
ment å skulle frakte en fra A til B uten
problemer og uten nødvendigvis å gi
noen spesielle opplevelser på kjøpet.
Det beste er å velge en bil som er omtrent
slik som naboen sin, og som kommer på
topp i testene i Forbrukermagasinet og
TV2 Hjelper Deg.
Deretter kan man kjede seg i hjel bak
rattet på sin perfekte Corolla eller hva det
måtte være mens andre skrur og mekker,
pusser og gnikker og fyller litt av fritiden
sin med noen helt basale frustrasjoner og
gleder som kommer av det å dyrke en
interesse for spesielle biler.
Min bilportefølje består ikke
nødvendigvis av spesielle biler. Enkelte vil sågar hevde at
mange av bilene er direkte usportslige og rare. Dette kan
nok stemme, men som det vil fremgå av beskrivelsene
rundt hver enkelt bil har praktisk talt alle hatt sine
særegenheter og spesialiteter som har gjort dem spesielle
for meg.
Jeg forventer ikke at mange skal være enige med meg. Jeg
skriver ned disse notatene — og fyller på med noen bilder
— mest for min egen del. Det er fort gjort å glemme…
Livet flyr så fort av sted, og plutselig sitter vi der og lurer
på hva som skjedde mens vi var opptatt med å betale
regninger. Jo da, det var livet det.

Mille Miglia, hvor det
går på livets landevei

Så — for å hjelpe litt på husken følger en kronologisk
bilfortegnelse knyttet sammen med enkelte tanker rundt de
enkelte klenodier og hva de kanskje har vært med på.

Min far kunne gjerne ha den fineste bilen i verden uten
at det betydde stort. Den fineste bilen i verden på den tiden
vill vel ha vært en hvit 1975 Mercedes 240D med soltak
og vindavviser. Femogsyttimodellen hadde den bredere
grillen som kom i syttifire med en ekstra ’munn’ under
støtfangeren, nye dører uten små luftevinduer foran , nye,
stripete baklykteglass og en del andre detaljer.
Soltaket med vindavviseren var et absolutt krav. Jeg hørte
til og med om noen som fikk levert en ny Mercedes av
rette slaget men som manglet soltaket. Bilen ble
sporenstreks satt på verksted for innmontering av vippetak
av glass. Soltak av den typen som noen år senere fulgte
senterpartiets desentraliseringsbudskap og som man i dag
stort sett bare kan observere i mer grisgrendte strøk av
landet.

