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Det er trolig at en handel ble avtalt, for 
von Tangen var klar med denne bilen 
for neste sesong på isen. Også med 
sin nyervervede Veritas var resultatene 
variable og karrieren tok slutt etter en 
velt under Djurgårdsloppet i Helsinki.  
Restene av denne vogn har i nyere tid 
blitt gjenoppbygget i Tyskland.

Sven Eriks 328 ble overlatt til andre å 
kjøre, hvem som egentlig eide bilen er 
uklart da den nok ikke ble omregistrert 

i mars på A-69935 som en BMW 328. 
Men toppresultatene uteble denne første 
sesongen på isen, og von Tangen dro 
til Danmark for å prøve seg på den nye 
Roskilde Ring. På isen ble han frakjørt 
av flere etablerte kjørere med Erik 
Hellum i spissen med Morgan pluss 
4. Også spesialene med Ford-motorer, 
både med 4 og 8 sylindre var vanskelige 
å slå, og bedre gikk det ikke i Danmark. 
Der ble han grundig frakjørt av en 
belgier med en Veritas, en sportsvogn 
laget i Tyskland, også denne basert på 
førkrigs BMW-deler. 
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ved alle eierskiftene. Han har derfor en 
liste over bilens start i løp og en over de 
eiere jeg har sporet opp. Da Sven Erik 
kjøpte bilen i Valdres som siste eier i 
1977 var den kjørbar, men moden for 
full restaurering.

Den ble demontert og lagret i 30 år. I 
disse årene har han sondert flere veier 
å gå frem, et alternativ var å bygge den 
opp som en replika av en original 328. 
Valget ble å gjenoppbygge den i Norge 
med så mange opprinnelige deler og så 
lik den originale som mulig.
   Det største avviket på denne bilen er nok 
montering av en Volvo M-40 girkasse 

som kan tåle kreftene. De girkassene fra 
Hurth og ZF som BMW brukte hadde 
et hus støpt i lettmetall. Sven Erik har 
flere slike liggende og han vet hvor 
fort de ryker. BMW-fabrikken bruker 
nå selv Volvo girkasser i flere av sine 
museumsbiler, men museumsfolkene 
har nå bestilt en liten serie med den 
originale girkassen hos ZF.
   Når det gjelder karosseriet er skjermene, 
dørene, panseret, seter, dashbord og 
frontstykket de originale delene, men alt 
treverk er nytt. Med hensyn til fargevalg 
kan dette sikkert diskuteres, men bilen 
var hvit de første år, deretter rød, brun 
og lys grønn. BMW’en som man ser 
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av bildene er i prinsippet ferdig, men 
det er litt etterjustering og trimming av 
motoren.

Peter von Tangen:
  Østensjøvannet, 27. februar 1955
  Skumsjøen, 6. mars 1955, nr. 2
  Roskilde Ring 21. august 1955

Anders Wilse:
  Lysern, mars 1956, nr. 2
  Jarenvannet, mars 1956
  Mjøsa ved Gjøvik, mars 1956
  Kalabanen, våren 1957, nr. 2

P. G. Jonsson:
  Østensjøvannet, februar 1958
  Tunevannet, februar 1958
  Mjøsa ved Lillehammer, mars 1958
  Jarenvannet, mars 1958, nr. 1
  Femsjøen, mars 1958, nr. 2
  Drammen Travbane, mai 1958, nr. 6
  Jarenvannet 1959, nr. 6
  Bjerke Travbane, 1959, nr. 1
  Kalabanen, 1959, nr. 1

Reidar Hellgren:
  Gallisvannet, 1960
  Østensjøvannet, 1960
  Jarenvannet, 1960
  Drammen Travbane, 1960

Etter løpsperioden kom en rekke eiere/
brukere som hadde den som bruksbil. 
Disse hadde bilen før Bjørnrud fikk tak 
i den: Tom Corneliussen, Bjørn Hegnar, 
Herman Bjerkeskaug, Kåre Venli, Ivar 
Krogsrud, Hans Lundmoen, Ole Birger 
Gjevre og Torstein Dale.
   Det var jo en fin liten 2-seters sportsbil 
som sikkert var populær på 60-tallet. Da 
rasjoneringen ble opphevet i 1960 hadde 
ikke alle råd til å kjøpe nye sportsbiler 
som MG, Thriumph etc., da var det 
kjekt å ty til de brukte.


