
Jo eldre, særere og mer sjeldent det er, desto mer interessert blir Øystein 
Asphjell. Ingeniøren var sentral i utviklingen av elbilen Think, men i hans 

egen, mekaniske samling er en strøken 356 Split Window selve stjernen.  

Samlerglede
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Når du hører om en fyr midt i 40-årene som 
samler på Porsche, er nok ikke Øystein 
Asphjell typen du ser for deg. I over 25 år 

har den lange, hengslete, jordnære sivilingeniøren 
vært fascinert av Ferdinand Porsches ingeniørkunst. 
For Asphjell har samling alltid ligget i blodet. Han 
vokste opp med en far som hadde et utvalg av eldre, 
amerikanske biler. 

– Faren min elsket Ford, så for meg var det naturlig 
å pusle med dem i helgene, jobbe på dem, skru dem 
fra hverandre, og sette dem sammen igjen. Jeg var 
ute og holdt på med faren min lenge før jeg fikk 
sertifikatet selv, forklarer Asphjell.  
– Jeg eier en 1928 Ford Model A Phaeton som faren 
min ga meg da jeg ble født, så den har vært min hele 
livet, sier han.

Som en naturlig progresjon studerte han til sivil-
ingeniør (maskin) tidlig på 1990-tallet, og han ble 
prosjektleder for utviklingsavdelingen for den lille, 
norske, elektriske bilen Think. Han har fremdeles flere 
urbane Think-biler på sin landlige eiendom, og han 
bruker en av dem til og fra jobb, «og til tauing», som 
han sier. I 2013 var han sågar medforfatter på boken 
«Elbil på norsk». 

Imponert av Porsche
Asphjell gjorde sin lidenskap om til en samlerhobby 
en gang på 90-tallet. 
– Som ingeniør har jeg alltid vært imponert av 
Ferdinand Porsches arbeid. Når du er i er i en bransje 
der målet er å komme opp med tekniske løsninger for 
bil, så vil alltid Porsches omfangsrike arbeid være en 
inspirasjon, sier han. 
Asphjells egen samling begynte med en Boble.

– Boblehistorien er en fascinerende en, så min første 
bil var en 1954-modell, og den har jeg fremdeles, 
sier han. 

Den siste setningen der definerer Asphjells samler-

natur. Han har ikke for vane å kjøpe og selge, eller 
å bytte ut deler av samlingen sin. Det er mer en 
samling som har vokst jevnt og trutt siden det første 
kjøpet av den nevnte 54-modellen. 
– Jo mer jeg dykket ned i historien til Volkswagen 
og tidlig Porsche, jo mer opptatt ble jeg av obskure 
modeller, teknisk sett og av hensyn til ulike karosse-
riproduksjoner.

I dag inkluderer Asphjells samling noen av de 
mest sjeldne Boblene i verden. Han eier et par VW 
Rometsch (en åpen og en lukket, selvfølgelig), en 
Dannenhauer & Stauss convertible (bestilt av en 
svensk baronesse), en tidlig Major Hirst Boble (en av 
de 500 første) samt to svært tidlige 356 racerbiler. 
En 1955 1500s som ble kjørt av den svenske Por-
sche-importøren Scania Vabis i «Midnattssolrallyet» i 
1955, og en fabelaktig sint, svart 1951 split window 
med en ultrasjelden Italmeccanica-kompressor. 

Think tauer 356
Vi har reist til Øysteins låve nord for Oslo for å lære 
mer om denne bilen, og for å ta bilder av den i sola. 

– Jeg har ikke startet den siden mai, sier Øystein. 
– Men den kommer til å starte, ikke bekymre dere for 
det. Jeg har kjørt den helt til Tyskland. Bare gi meg et 
minutt, sier han. 
Men Øysteins optimisme hjelper ikke. Den vil ikke 
starte. 
– La oss bare taue den ned på veien, sier Asphjell og 
henter frem «bergingsbilen» sin, en bitteliten 2010-
modell Think.  

– Den er helt ideell til tauing. Maksimalt dreiemo-
ment fra null omdreininger, og ingen gir, sier han. 
Det artige og svært usannsynlige paret er snart på 
veien, og den 1,3 liter store 356-motoren vekkes til 
live. Selv om lyden er gjenkjennelig, tilfører kompres-
soren en ny dimensjon av skrangling til kakafonien 
som er en tidlig Porsche Boxer-lyd. 
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Gammel, finsk isracer
Jeg bretter meg selv ned i det fabelaktige, grønne 
skinninteriøret mens Øystein varmer opp bilen langs 
svingete veier utenfor låven. 

– Du vet, da jeg kjøpte denne tidlige bilen i 2000, ble 
fremdeles 356 sett på som en glorifisert Volkswa-
gen. Akkurat denne bilen ble solgt ny til Finland i 
1951, og ble brukt der i en rekke israce og rallyer 
opp gjennom 50-tallet. Den fikk så to nye eiere i 
Finland, før den ble «restaurert» sent i syttiårene med 
baklys fra en Ford Granada, dørhåndtak fra en Fiat, 
og 4-bolts krommede felger med eker – for å nevne 
noen av «spesialitetene» i den tidlige Porsche-re-
staureringen. Husk at på denne tiden fantes det 
ikke reproduserte deler på samme måte som i dag. 
Bilen ble oppdaget og solgt til England tidlig på 
1980-tallet, og eieren påbegynte en restaurering. 
Han hadde begynt å jobbe med å fjerne omfattende 
rustangrep, men oppdaget snart at alle hans deler 
var for nye, A- og B-seriedeler, så han ga opp. Jeg 
betalte ham 8.000 pund, og tok prosjektet med 
hjem, forklarer entusiasten.

De første ti årene i Øysteins eierskap ventet bilen 
tålmodig mens Asphjell samlet korrekte deler. Da han 
omsider gikk løs på israceren, hadde Øystein allerede 
samlet 356-deler i flere tiår. 
– Jeg hadde det mest av det jeg trengte her fra før, 
sier han.

20 hester ekstra
Bilen fremstår nå som strøken i svart, med grønt 
interiør og noen helt unike magnesiumfelger. 

– Det lille, norske firmaet Norlett laget disse flotte, 
industrielle felgene av magnesium og aluminium. 
De er 16x4, så en anelse større enn de originale 
16x3,25 Porsche-hjulene denne bilen ville ha hatt, 
sier Asphjell.  

Et annet høydepunkt er den nevnte kompressoren 
fra Italmeccanica som Øystein fant for mange år 
siden. Mens den originale motoren leverer rundt 60 
hestekrefter, antar Asphjell at kompressoren tilfører 
ytterligere 20 gamper. Kompressoren var ikke en del 
av bilen da den var ny, men den var laget i 1951 for 
en 356. Et faktum Øystein vet å sette pris på. 

– Italmeccanica var etablert like etter krigen, og de 
ble berømt for sine kompressorer til Alfa Romeo og 
Lancia. I 1950 reklamerte de med «tilbys snart i VW 
og Porsche», sier Asphjell. 

Men selskapet gikk under i 1953, og kom siden 
tilbake som mer kjente S.C.O.T. IT 1100-kompresso-
ren ble laget spesielt for VW og Porsche som et kit i 
1951 og 1952. Helt perfekt for en svart racer. Bare 
tre ikke-intakte utgaver skal ha overlevd på verdens-
basis, men Øystein kom over sin på et loppemarked i 
Oslo like etter at han kjøpte bilen. 

– Helt utrolig. Fyren ville ha rundt 8 000 kroner for 
den. Vi ble enige om salg for 6 000 kroner. Noen få 
år senere tilbød en samler meg 12 000 euro bare for 
kompressoren.

DeLuxe-bussen fra 1960 
er en av få som ble levert 
med «skolebuss-opsjon»  
- godkjent for 11 barn! 
Øystein fant den på en av 
sine jaktturer og forhandlet 
med første eier  i 15 år før 
han til slutt fikk kjøpt den 
av arvingene.
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Kjørte 356 til Tyskland
To dager etter at bilen hans var ferdig i juni 2015, tok 
Øystein og en venn turen til det legendariske VW/
Porsche-treffet i Bad Camberg i Tyskland. En ukes 
tur der de rullet over 2 000 kilometer, inkludert løpet 
«Petermax Müller Gedächtnisrennen». Med unntak 
av en svidd dynamo klarte 356-en turen fint, selv på 
Norlett-felger de fryktet ville være for skjøre. Tyskere 
på showet kunne ikke tro at den svarte eleganten 
med delt frontrute hadde kjørt hele distansen fra 
Norge for egen maskin. 
– Den kjører veldig bra, sier Øystein med et smil. 
– Vil du prøve? 

Jeg så frem til muligheten, men det er åpenbart 
at dette ikke er en bil bygget for førere på 194 
centimeter, og med min kroppsfasong. Taket er lavt, 
akselavstanden er bare 210 centimeter, setene er 
derfor skremmende langt fremme. Med bena bøyd 
og knærne ved rattet ser det ut som mer strev enn 
hygge. Ved første øyekast er inntrykket at dette er 
en vanlig VW/Porsche av sin tid. Det er først når den 
presses hardere i andre og tredje gir, at de ekstra 20 
hestene legger i vei. 
– Det er på ingen måte noen rask bil etter dagens 
standard, men i sin tid var dette nok til å være en 
racer, sier Asphjell.

Supersjeldent forgasserpar
–  Jeg selger ikke, og jeg samler ikke for å tjene 
penger på verdistigning. Jeg samler på grunn av 

gleden bilene mine gir meg, sier Øystein med 
dagens største smil. Tilbake på gården avslører 
Øystein at han har mer på lur enn bare biler. En 
omfangsrik samling av billitteratur og deler åpen-
barer seg, og bak låvedør på låvedør avsløres nye 
skatter. Oppe på loftet plukker han ned en sliten, 
brun skinnkoffert. 

– Dette er et matchende par med 40 DCM-1-for-
gassere, sier han mens han holder dem ærbødig 
foran seg som om det var Dronning Elisabeths 
septer. De legendariske forgasserne ble spesial-
produsert for debuten til Porsche 550 Spyder i 
1953-utgaven av Mille Miglia. De kostet tre ganger 
så mye som de konvensjonelle Solex-forgasserne, 
men de fungerte så godt at de ble de foretrukne 
forgasserne for 550 racerbiler  – ikke de ordinære 
550-ene. De er veldig sjeldne, og Øysteins par har 
serienummer 56 og 57 av 200 totalt produserte. 

– Jeg fant dem ved en tilfeldighet. Alt startet med 
en e-post fra en ukjent samler i Norge. Han skrev 
han visste at jeg var interesserte i rare, tyske biler, 
og at han hadde et par store Webere, sier Asphjell. 
Han rister på hodet. 
– Hvordan i alle dager kunne et par racerforgassere 
havne i Norge, når det aldri har vært en 550 her i 
landet, spør han.
Det spørsmålet vil holde Porsche-entusiasten 
beskjeftiget i lang tid fremover.  

«Jeg selger ikke, 
og jeg samler 
ikke for å tjene 
penger på 
verdistigning»
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