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Tillykke med jubilæet !
I dette nummer af MG bladet bringer vi artikel nr. 50 fra Matthies Nissens hånd.
Vi ved på redaktionen, at rigtig mange hver gang glæder sig til at læse Matthies tekniske artikler.

Restaurering af en MGA
Retro MG

ADO34

I 2012 forsøgte MG sig med dette såkaldte
MG Icon Concept, som svar på tidens SUV
modeller Se ind på side 8

En sjov fortælling tilbage fra 2004. Men dog
lige aktuel i dag. Se ind på side 10.

Med denne MG Mini Prototype fra 1966,
designet af Pininfarina, forsøgte man at
finde afløseren for MG Midget. Se side 18

HUSK: Generalforsamlingen tirsdag den 6. marts 2018 kl. 19.00 i Nærum
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Nyt fra bestyrelsen
Den 6. december afholdt bestyrelsen årets sidste møde, og
det skete traditionen tro hos kasserer Wiggo.
Bladet
Vi havde inviteret redaktør Allan med til mødet, for at evaluere årets 10 numre af klubbladet. Der er altid forskellige
holdninger og interesser for, hvad bladet skal indeholde.
Tekniske artikler vægtes højt af nogle, andre vil hellere
læse om spændende ture som man selv efterfølgende kan
tage på, artikler om de forskellige MG modeller, både gamle
og de helt nye.
Generelt synes vi, det er lykkedes langt hen ad vejen. Et af
de steder, hvor vi gerne vil blive bedre, er kvaliteten af billederne. Billedet kan se skarpt ud på mobilen, men når det
forstørres og trykkes, bliver det uskarpt. Derfor henstiller vi
til, at I bruger et rigtigt elektronisk kamera med min. 3 MB
pr. billede. Omvendt må vi som læsere nogle gange finde
os i uskarpe billeder, hvis der ikke findes andet, og billedet
er vigtigt for artiklen.
Artikler om de forskellige MG-modeller, personer i MG historien mv. vil vi gerne have mere af, men det kræver, at
nogle af vores medlemmer kommer til tasterne.
Konklusionen var, at Allan igen har frembragt 10 flotte klubblade ud fra de muligheder, der er givet ham.
Datoer 2018
Andet hovedpunkt var at få de væsentligste begivenheder
på plads datomæssigt, og hvem der skal stå herfor. Sæt X i
kalenderen:
 Lør. 21. april: MG for begyndere
 Lør. 28. april: Manøvreprøve 1
 Søn. 6. maj: O-løb 1
 25.-27. maj: T-Type tur
 Lør. 2. juni: Fælles picnictur til Nyord
 Søn.8. juli: Fælles picnictur til H M Dronningens blomsterhave
 Søn. 19. august: Fælles picnictur til et spændende sted
 Søn. 26. august: O-løb 2
 7.-9. september: Klubweekend til Samsø
 Lør 15. september: Manøvreprøve 2
 Lør.13. oktober: Nat-orienteringsløb
Som du kan se er den årlige søndagstur nu udvidet til 3 stk.
Turene går ad let rute til et spændende sted. Spændende at
se, hvordan deltagelsen bliver. Årets weekendtur går til
Samsø, lige et sted for en MG.
Der kommer selvfølgelig løbende information om både
ovenstående og endnu ikke planlagte aktiviteter, eksempelvis ”tøseturen”. Og på trods af god planlægning kan der
komme ændringer.
Økonomi
Wiggo gennemgik økonomien, og lige nu ser det ud til, at
det endelig er lykkedes os at bruge hele budgettet og en
anelse mere til. Ikke så dårligt!
På medlemssiden ser vi ud til at kunne holde status quo, og
undgå den nedgang stort set alle andre bilklubber under
MhS oplever.
DASU og MhS
Der har været afholdt årsmøder i de to organisationer, og vi
har deltaget i begge. Den vigtigste beslutning for os i DASU
er, at fremover skal man have gyldigt kørekort til personbil
for at deltage i DASU arrangementer, dvs. det gælder for
klubbens to manøvreprøver til klubmesterskabet, som er i
DASU regi.
MhS arbejder støt derudaf med at varetage vores bilers
interesser overfor det offentlige. En svær og langsom opgave.

Vi ses derude

En opfordring fra Jan Nielsen, også hvis din MG står i
en kold garage eller carport under et dækken.

Skal du absolut ud og køre vinter MG så husk at skifte
til vinterdæk!

Bliv hellere inde i varmen og drik en kop kaffe. Så kan
sneen og stormen rase udenfor, imens du sætter krydser i din MG kalender 2018 for de aktiviteter du vil deltage i.

Lars

Email: thousig@post11.tele.dk
Tlf: 24 27 41 83
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REDAKTØRENS HJØRNE

Medlemsblad for

MG CAR CLUB
Redaktionens mailadresse:
mgccredaktion@gmail.com

MG bladet udkommer:

.

Februar, Marts, April, Maj, Juni, August, September,
Oktober, November, December.
(F.eks.: Februar blad udkommer i sidste uge af januar o.s.v.)

Artikler og stof i bladet dækker ikke nødvendigvis
MGCC Danish Centres meninger.
Redaktøren forbeholder sig ret til at redigere i tilsendt materiale.
Eftertryk kun tilladt med kildeangivelse og tilladelse
fra redaktøren.

Deadline:
Den 25. i måneden.
(F.eks.: Deadline for marts blad er den 25.januar, og for
april blad er det den 25.februar)

Indlæg til MG bladet:
Vi modtager med glæde indlæg. Send din tekst i et
af MS/Office formaterne. Billeder skal sendes elektronisk.

Arrangements invitationer:
Invitationer der ikke bærer præg af salgsannoncer
eller reklamer optages i det omfang der er plads i
bladet.

NYT FRA BILVERDENEN

Annoncer:

Det har været en pæn historie i diverse bilblade, at Sir Paul
McCartneys gamle Aston Martin DB5 er blevet solgt på en
eksklusiv London auktion med hammerslag på mio.kr.11.4.
Bilen blev leveret til Sir Paul september 1964, hvor den var i
hans ejerskab frem til 1970, hvor den havde kørt 65.000 km.
På samme auktion blev Ringo Stars kraftigt ombyggede Mini
fra 1967 også solgt for kr.865.000. Den skulle angiveligt være
blevet ombygget så han kunne have sit trommesæt bagi. Om
man som gammel rock entusiast tror på den historie er en helt
anden sag (?) - Mon ikke Ringo i 1967, hvor Minien var fra,
havde råd til at få fragtet sit ”gear” på anden vis (?)
Dialogen mellem MhS (Motorhistorisk Samråd) og skatteministeriet omkring en reform og forenkling af bilafgifterne for veteranbiler og youngtimere, syntes ikke at have båret den søde
frugt som rigtig mange havde håbet. Det er endt med en blandet løsning, hvor der ikke er tale om en forenkling, men dog
visse lempelser. Læs referatet fra årsmødet inde i bladet.
Som det er kendt i veterankredse blev den historiske ”Køsters
Motorboghandel” sat til salg af ejeren via en auktion den
17.december 2017. Boghandelens samling på omkring
134.000 bøger, instruktionsbøger, kataloger, magasiner m.v.
burde kunne give ejeren en pæn sum at lune sig på. Men desværre lykkedes det ikke at opnå et tilfredsstillende resultat,
hvorfor ejeren nu søger at afhænde den på anden måde. Så
sidder du med et ønske om at blive boghandler, så er muligheden der nu.
På redaktionen ser vi med glæde, at der fra flere motor relaterede sider bliver sat fokus på, hvordan vi opfører os i trafikken.
Er du en af dem der giver plads, vinker frem og smiler til en
medtrafikant, eller er du måske en af dem hvor langemand
fingeren stritter for meget (?) - Gør vi alle sammen en indsats
for at få trafikken til at glide, så bliver humøret også højere—
ikke ?

Optages efter aftale:
 1/1 side kr. 4.000, 1/2 side kr. 2.000, 1/4 side kr. 1.000, Bagside kr. 5.300,Redaktionen er behjælpelig med eventuel opsætning.

Klubadresse og bankoplysninger:
Hyldestubben 8, 2730 Herlev
Email: thousig@post11.tele.dk
Bankkonto: 9309-4572876123
CVR nr.: 35502777

Oplag:
700 stk.

Tryk:
Privat
FORSIDE:
Godt nytår !
Håber alle medlemmer kom
godt ind i det nye år ?

Medlemsblad

Kære læser !
Med ønske om et godt nytår til alle vore læsere, begiver vi os
nu ind i et nyt og forhåbentligt spændende år 2018 !
Vi har sammensat et farverigt første blad for herved at markere de mange aspekter vores MG mærke indeholder. Således
kommer vi vidt omkring, lige fra en notits om en MG retromodel, over en spændende historie om restaurering af en MGA til
en kort historie om MG projekt bilen AD034 fra 1966.
På denne måde håber vi at have fået sat MG året godt i gang,
ved at gøre MG historierne så farverige og interessante som
muligt. Sidder du inde med en sjov historie med eller omkring
din MG, så lad os høre den ?
I dette nummer af bladet sender vi Matthies Nissen mange
fortjente roser for hans månedlige tekniske artikel ”Matthies
Garage”, hvor artiklen i dette nummer af bladet er nummer 50
i rækken. Hans artikler er i øvrigt blevet så populære, at både
den jyske og norske MG klub nu også bringer Matthies’ gode,
sjove og letforståelige artikler. Tillykke med jubilæet, Matthies,
vi er rigtig mange der ser frem til endnu flere af dine tekniske
artikler.
I bladet markeres en række nyheder, hvor vi med glæde kan
sige velkommen til en ny annoncør: Autohallen ved Ib Rasmussen. Se annoncen på side 37. Se også Marianne Nielsens
opfordring på side 35 til at sende billeder ind, således at vi kan
få en flot MG klub kalender også i 2019.
Fik du i øvrigt bestilt kalenderen for 2017 ? - Ellers kig ind på
side 32.
Sidst, men ikke mindst, minder vi om klubbens generalforsamling den 6.marts 2018. Se ind på siden til højre !
Vi glæder os til et spændende 2018 !
Red.
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GENERALFORSAMLING 2018

.

Indkaldelse til generalforsamling
i MG Car Club Danish Centre (MGCCDC)
Tirsdag den 6. marts 2018 kl. 19:00
i

DVK’s lokale i Nærum, Sommers Automobil Museum
Nærum Hovedgade 2, 2850 Nærum

Dagsorden ifølge klubbens vedtægter:
1.

Valg af dirigent

2.

Formanden aflægger beretning

3.

Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede
regnskab

4.

Behandling af indkomne forslag

5.

Valg af næstformand (lige år)

6.

Valg af to bestyrelsesmedlemmer

7.

Valg af to suppleanter til bestyrelsen

8.

Valg af én revisor og én revisorsuppleant

9.

Fremlæggelse af budget for indeværende periode, herunder fastlæggelse af indmeldelsesgebyr
og kontingent.

10.

Eventuelt

Forslag, der ønskes under afstemning på generalforsamlingen, skal være formanden eller næstformanden i
hænde senest fire uger før generalforsamlingen, dvs.
senest 6. februar 2018. Indkomne forslag skal offentliggøres senest to uger før generalforsamlingen på klubbens hjemmeside.
Forslag til lovændringer skal være indsendt inden den 1.
januar og bekendtgøres for medlemmerne mindst to
uger inden generalforsamlingen på klubbens hjemmeside. Valg og forslag, der ikke angår lovændringer eller
klubbens opløsning, afgøres ved simpel majoritet. Stemmeberettigede er kun medlemmer, der ikke står i økonomisk restance til klubben. Vedtagelse af lovændringer
kræver tre fjerdedeles flertal blandt de tilstedeværende
medlemmer.
Til generalforsamlingen kan der ikke stemmes ved fuldmagt. Afstemningsreglerne fastlægges i øvrigt suverænt
af dirigenten. Et af bestyrelsen valgt medlem fører referat over generalforsamlingens forløb, og dette bringes i
klubbladet og på klubbens hjemmeside.

—— o O o ——

Traditionen tro hylder vi årets klubmester 2017 og nr. 2
og 3, vinder af Stifinderpokalen og Hastighedspokalen
(Ole Fredsgaards Pokal). Og måske udpeger vi igen i år
et medlem, som har fortjent ’Fortjenstpokalen’.

Ad 5: Valg af næstformand:
På valg er Rikke Urbansen Nissen (modtager
genvalg).
Ad 6: Valg af to bestyrelsesmedlemmer:
På valg er Michael Madsen (modtager ikke genvalg).
På valg er Jens Hansen (modtager ikke genvalg).
Bestyrelsen foreslår Torben Olesen (i dag suppleant) og Bent Hedegaard.
Ad 7: Valg af to suppleanter:
På valg er Henning Petersen (modtager ikke genvalg).
På valg er Torben Olesen (modtager ikke genvalg
såfremt han indvælges i bestyrelsen jfr. punkt 6).
Bestyrelsen foreslår Claus Poulsen og Bo Damkjær.
Ad 8: Valg af én revisor og én revisorsuppleant:
På valg er Jørgen Bakka (revisor) og John Milland
(revisorsuppleant).

På gensyn til generalforsamlingen
Bestyrelsen
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Lamborghini Terzo Millennio

Formel 1 på Bellahøj Park

”Automobili Lamborghini har i samarbejde med en arbejdsgruppe fra Massachusetts Institute of Technology
skabt et bud på fremtidens eldrevne Lamborghini.” skriver BilMagasinet i i sit Januar 2018 nummer.

Der bliver tale om et regulært scoop, når Copenhagen
Historic Grand Prix i sommeren 2018 besøg af den internationale Formel 1-serie, HGPCA ”Historic Grand Prix
Cars Association”, der præsenterer et startfelt på mere
end 50 historiske Formel 1-racerbiler. På Bellahøj Park
Siden 1979 har medlemmer af serien passioneret stræbt
efter at bevare, og hylde de vidunderlige racerbiler helt
tilbage fra 1920’ernes to-sædes racervogne, og frem til
1960’ernes cigar-formede single-sæde Grand Prix-biler.
Et sådan formel 1 felt er ikke set siden 1961-62, hvor
der var et formel 1 felt på Roskilde Ring.

Denne fantastiske køremaskine som måske definerer
fremtidens superbil byder bl.a. på:
 El-motor på hvert hjul.
 Ved skade eller ridser på bilen skal den selv kunne udbedre skaden ved hjælp af helende kemikalier og mikroskopiske kanaler.
 Hele bilen skal kunne agere som ét stort batteri.
 Selvkørende egenskaber der er tæt på at falde
uden for vores nuværende fatteevne.
 …...og meget mere !
(Kilde: Bil Magasinet)

NYT: Københavns Borgerrepræsentation godkender
ny 3-årig aftale med Copenhagen Historic Grand
Prix
(Kilde: www.chgp.dk)

Bog: Klassiske biler
Den jyske klub havde igen i 2017 stor tilslutning til deres
populære Als løb i august måned.

En
Visuel
historie

”Mere end 250 ikoniske biler fra 1940’erne til 1980’erne.
Historien om de smukkeste og mest nyskabende biler
med beskrivelser, mængder af billeder og facts.
Læs om designerne, og bliv klogere på de fremsynede
firmaer, der gjorde drømme om fart, styrke og innovation
til virkelighed. Læseren får viden om verdens mest berømte vintagebiler, herunder stilfulde cabriolot’er og luksuslimousiner fra fabrikanter som Mercedez-Benz, Ferrari, Rover, Jaguar og Bentley.”
Pris fra kr. 205 til 299, alt afhængig af hvor du køber den
Læse mere på bl.a. www.gucca.dk

Medlemsblad
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Flere fra vores klub i øst har tidligere deltaget i dette løb,
så hold øje med hjemmesiden for Als løbet i 2018.
Som Freja og Tristan Birk Jørgensen indleder deres oplevelser fra
sidste års Als løb:
”Kalenderen melder fredag den
11.august og Minien og Spriten er
pakket med telt, soveposer, luftmadrasser, bleer og sutter. Endelig skal
vi med til vores første MG løb med
mor og far. Weekenden står på overnatning i skoven, kloge snakke omkring en masse flotte biler, grill, køretur med sjove poster, race og ikke
mindst en masse andre børn som er
flasket op med benzin og lugten af
gamle biler - helt ligesom os selv.”
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MG ZS Crossover
.

Den 1.november 2017 blev den nye MG ZS Crossover
præsenteret i England. Skønt at se en ny MG i et marked, der er præget af hård konkurrence indenfor cross
over modeller.
Det er den mindste SUV der endnu er præsenteret fra
MG fabrikkens side. Den leveres med 7 års garanti.

KORT NYT

Som AutoExpress skriver:
”ZS føles formentlig som et skridt fremad for MG mærket, takket være et iøjnefaldende udseende , og et mere
behageligt interiør sammenlignet med andre modeller i
MG sortimentet. Men tag ikke fejl, selvom kabinen ser
bedre ud, føles den stadig billig at rør ved. Og trods en
tilsyneladende raffineret 1.0 liters motor er den træg og
ikke så økonomisk. Men kan du se ud over dette, fordi
du blot søger en billig, komfortabel og praktisk lille SUV,
er den absolut et godt valg.”

(Tja, lidt hårde ord for en MG entusiast. Men jeg er nu
heller ikke fan af disse SUV modeller / red)
Faktaboks:

 Pris i UK:
 I handlen:
 Motor:

£17.495

 Transmission:
 Ydelse:

6-gear aut.. Forhjulstræk

Sep. 2017
999cc, 3-cyl., turbo, 109bhp,
5200rpm, 118lb ft, 18004700rpm
12,1 sek 0-60 mph, 112
mph, 44,9 mpg, 144g/km
CO2

 Vægt og materialer:1239 kg / stål

Rallye Monte-Carlo Historique
Dette fantastiske og historiske rally afvikles for 21. gang.
I 2018, og igen med pæn stor dansk deltagelse. Danskere klarer sig traditionelt godt i dette klassiske rally
med mere end 300 deltagende klassiske biler.
Da løbet i sin oprindelige form blev introduceret i 1909 af
præsidenten for ”Association Sport Automobile Vélocipédique Monégasque” medførte det en lang proces,
inden det første løb kunne afvikles, og som egentlig ikke
var et løb, men mere en form for reklame for at tiltrække
rige europæere til fyrstendømmet Monaco.
Første løb fandt sted i 1911 med start fra 11 udvalgte
byer med i alt 23 startende biler.
——- o O o ——2018 udgangen af løbet er desværre ikke med start fra
København. Men feltet af danske deltagere er stort, hvor
der stiller hele syv ekvipager fra Danmark op. Desværre
ingen MG’ere denne gang, men derimod bl.a. en spændende Lancia Fulvia HF, som er en bil med stolte traditioner i dette klassiske rally.
Denne MGB deltog i 2017

(Du kan læse mere om 2018 versionen af dette rally i veteran
bilbladet Veteran Posten nr. 129 - December 2017)
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Inspiration fra artikel skrevet af Steen
Bachmann i 2012 fra,Bil Magasinet.
Citater bragt med tilladelse af:

Den britisk/kinesiske bilfabrik viser konceptbil med inspiration i tidligere MG modeller

MG

SUV, og er skabt af MG’s eget designteam i Birmingham under ledelse af director Anthony Williams-Kenny.

MG Icon Concept er mærkets første

Bilen er inspireret af nogle af mærkets
mest kendte modeller som roadsteren
MGA og coupéen MGB GT. MG Icon
repræsenterer den moderne MG, og skal
give et indtryk af mærkets ambitioner om
at skabe en bil til fremtiden med inspirati-

er genopstanden som selvstændig britisk bilproducent
med kinesiske ejere. Tilknytningen til Kina betyder, at den lille
bilfabrik med omkring 400 ansatte på
den enorme Longbridge-fabrik i Birmingham viser sin seneste nyhed på Beijing
Auto Show.

8

on i fortiden. Her er bred forende og
bagende, og det markante oktagonformede MG-logo. Bagenden har lodrette
og højt placerede baglygter inspireret at
MGB GT.
Konceptbilen har fire skålformede stole,
hvoraf de to bageste kan slås ned. Den
markerer bilmærkets 50-års jubilæum i
2012.
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Engelsk
politi vil
ha’ MG

Kilde: Bilpriser.dk og ViaRetro. Samle af Allan Christensen

MG's stationcar MG Z-T indføres
som patruljevogn

D

ugfriske nyheder, falske
nyheder, gamle nyheder
eller bare nyheder...

Det engelske politi bil bliver godt kørende i den nye MG ZT-T.

Never mind! - Det er mildest talt ikke en
frisk nyhed vi nu bringer, men vi kunne
ikke stå for sådan en overskrift, ihukommende det faktum, at det formentlig er
færreste af os der gennem tiden har set
en politibil med et MG logo på køleren.
Men i 2001 skulle det have været
”ganske vidst”.

(Fra 2001 forlød det….)

Uanset det lidt pudsige ved denne nyhed, som måske er gået hen og blevet
en antinyhed i bagklogskabens ulidelige
klarsyn, har MG stolte traditioner indenfor leverance af MG’ere til det britiske
politi. Tilbage i 50’erne blev en pæn sending MGA ekspederet frem til politiet,
hvor specielt de kvindelige betjente var
et yndet syn i deres MGA’ere.

Komfortabel arrest

Tidligere har vi i medlemsbladet bragt
netop en artikel om dette ”MG beredne”
politi, som vi overvejer at bringe igen
engang i det nye år, og nu i en oversat
version.

Ikke længe efter lanceringen af MG's
første stationcar nogensinde, har MG
fået et skulderklap af de store.
Det engelske politi har nemlig valgt, at
MG ZT-T skal være deres nye patruljevogn.
Som politibil er der selvfølgeligt visse
ting, der skal modificeres. For eksempel
skal bagsædepassagerernes mulighed
for at forlade bilen i utide begrænses.

Politiversionen kommer ellers i det store
hele til at være en helt almindelig 2,5
liters MG ZT-T med en topfart på 220
kilometer i timen. Men selvfølgeligt med
en lidt alternativ lakering.


Nå-ja !
Italiensk politi gør sig jo i Lamborghini

MG understreger dog, at de ikke har
begrænset komforten på bagsædet ved
eksempelvis at montere umagelige sæder bag i bilen.

Vi så i øvrigt i net mediet ViaRetro, som
gør sig indenfor klassiske biler, og som
vi tidligere med stor glæde har fået lov at
bringe artikler fra, i det nye år vil kigge
nærmere på restaurering af 50’er biler,
og herunder ikke mindst MGA. Vi følger
sagen tæt, og vender tilbage så snart
der er nyt, da vi er overbevist om, at vi
igen får lov at bringe spændende MG
artikler fra ViaRetro.
Vi kan i den forbindelse allerede nu løfte
sløret for, at vi straks i det nye år vil bringe et par artikler fra netop ViaRetro, som
vi har fået lov til at bringe.
Det drejer sig om ”Stickertuning” ! - Er
det noget du kender til ?
Og så drejer det sig om historisk motorsport på et lavbudget.
Glæd dig.

Bliver det mon inspiration til endnu en MG til det britiske politi ?
Tja, man ved jo aldrig, hvad Brexit kan føre med sig !
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Fortællingen om…..
renovering
af en

MGA

Tekst og foto af Martin Okkels
Bringes med tilladelse af forfatteren og medlemsbladet for MGCC Denmark

Beslutningen.

Så kom den endelig!
Den 16. november 2004 på
min 63’års fødselsdag.
Det, det handler om, er min
nyindkøbte, men meget
brugte MG A 1600 MKII fra
1962. Og hvorfor så det. Jo,
jeg har et par gode venner,
som har et par skønne MG’ere. Hver gang jeg har mødt
dem, har det trukket i mig
for at erhverve mig en sådan, så hvad var mere naturligt, end da jeg var gået
på efterløn 3 år tidligere, så
begynde at interessere sig
for sådan nogle køretøjer.

Medlemsblad

Egentlig var det først min plan at købe et
færdigrenoveret køretøj, men da vi, min
hustru og jeg, i skøn forening havde set
og kørt i et par ”renoverede” MG A-ere,
kunne vi hver gang finde en del ting, som
vi ikke var tilfredse med. Så opstod tanken om at finde en god, sund bil og lade
en professionel foretage renoveringen
efter vore anvisninger.
Det blev så resultatet, næsten da. For da
vi fandt det rigtige eksemplar hos Jørgen
Balle i Ødis, viste det sig, at den var
usandsynlig sund, så mine rådgivere
overbeviste mig om, at jeg sagtens selv
kunne foretage den totale renovering.
Jeg var dog noget betænkelig ved at gå i
gang med projektet, idet jeg aldrig tidligere havde beskæftiget mig med noget
sådant. Godt nok har jeg selv har foretaget så godt som alle reparationer på
mine daglige biler og motorcykler, og de
har kun sjældent været på værksted.
Men alligevel, derfra og så til at renovere
en komplet bil er der trods alt et spring.
Og hvad med pladsen. Jeg har kun en
ganske lille garage på 2,6 x 5,3 m og et
værksted på 2,6 x 2,7 m. Maskinparken
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er også til at overskue, idet den består af
et par hobby-boremaskiner, en kasseret
elektromotor påmonteret en roterende
stålbørste, en kompressor og naturligvis
et fornuftigt sortiment af håndværktøj.
Nå, men efter kortere tids betænkning
slog vi til, og skulle det gå helt galt havde
vi trods alt vennerne at falde tilbage på.
Men det skulle vise sig, at det kun blev
nødvendigt i meget begrænset omfang.
Efterhånden som jeg fik bilen adskilt, fik
jeg bekræftet, at den var helt fantastisk
sund og fuldstændig uden rust. Sælger
havde udskiftet to små pladestykker i
begge paneler bag dørene. Det er det
eneste pladearbejde, der er foretaget på
MG-en.
Men hvad var det så, jeg havde købt.
Jah, da den blev leveret, sagde min hustru, at hvis dette var et pragteksemplar,
ja så ville hun nødig se et dårligt eksemplar. Men den var altså i meget fin stand,
hvilket jeg naturligvis godt vidste.
Dokumentation
Under adskillelse af køretøjet fandt jeg i
dørbeklædninger og andre pudsige steder en del registreringspapirer, der fortæller, at MG’en er indregistreret første
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Den døde Californiske mus, eller rettere det
der er tilbage af

Motoren demonteres ved hjælp af stiger og
diverse primitivt materiel.

gang 00/00/62. Den formodentlig første
ejer har afmeldt den i maj 79. Af papirerne kunne jeg se, at den anden og sandsynligvis sidste ejer, Antony Michael
Bezzina, Brisbane, har overtaget den
16.02.81.
På nummerpladen, som i øvrigt har registreringsnummeret ”19MGA62”, California, er den sidste registreringslabel
dateret februar 1992, så den har sikkert
stået stille siden.
Oprindelig er den leveret sortlakeret med
røde lædersæder, men er senere malet
rødbrun og sæderne forsøgt farvet sorte.
Speedometeret viste knap 100.000 miles, hvilket jeg anser som sandsynligt.
Den har kun været udsat for ganske små
skader. Vores MG har karrosserinummer
GHNL2/104766 og motornummer 16GCU-H-4467. MK II modellen er fremstillet
fra marts 1961 til maj 1962 i alt i 8714
eksemplarer. Denne har produktionsnummer 4414 og er fremstillet i slutningen af 1961.
Vel ankommet kunne det naturligvis ikke
gå hurtigt nok med at komme i gang med
at adskille bilen. Den sidste gang jeg
havde besigtiget MG’en havde jeg noteret mig, at der manglede to tændrør. Jeg
bad Jørgen Balle om at lægge to nye i
bilen, i den tro at jeg kunne starte motoren, når jeg fik bilen hjem. Hvor naiv kan
man være som nybegynder?
Demontering
Noget af det første jeg begyndte at kigge
nærmere på var motorrummet. Den første overraskelse var fundet af en død

mus, eller rettere, det der var tilbage var
kun et indtørret skind.

glasblæse aluminiumsdele, så de så ud
som nye.

Nå, men i gang kom jeg og fik heldigvis
kun ganske få overraskelser i motorrummet. Den mindst behagelige handlede
om køleren. Jeg kunne se, at man tidligere havde løftet bilens forende med en
garagedonkraft. Uheldigvis var denne
skredet og havde placeret sin runde fod
direkte i bunden af kølerelementet. Det
kan den ikke holde til. Men repareret
blev den.

Da jeg nu havde besluttet, at alle dele
skulle sandblæses, måtte jeg nødvendigvis anvende kvarts-sand, der jo støver
meget, så efter at have monteret udsugning ved hjælp af en gammel støvsuger,
kunne jeg nu sandblæse emner op til ca.
0,5 m’s længde i top kvalitet. Større emner fik jeg blæst ude i byen.

Jeg havde på et tidligt tidspunkt anskaffet mig Anders Ditlev Clausagers bog
”Original MG A”. I den vises et foto af
den bagerste del af en undervogn, som
Anders roser i høje toner. Og det ser
unægtelig flot ud. Jeg sagde til mig selv.
”Det vil du lave lige så flot”.
Men ak og ve!!!!!!
Jeg har tidligere ment, at jeg var helt god
til at male med pensel, hvilket jeg begyndte med, med en forudgående børstning med stålbørste. Resultatet var rædselsfuldt, penselstrøg og løbere i lange
baner. Alt blev kasseret. Så nu var gode
råd dyre.
Jeg havde tidligere, i forbindelse med
renovering af en ældre BMW motorcykel,
fremstillet en meget primitiv sandblæsekabine af en omvendt malerbøtte forsynet med en glasrude i bunden. Om kanten af bøtten er monteret et lille skørt
forsynet med et par gummihandsker,
gennem hvilke jeg kan håndtere mindre
emner. Ved hjælp af en billig ”Harald
Nyborg” sandblæsedyse kunne jeg så
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For at undgå penselstrøg måtte jeg nu
nødvendigvis til at sprøjtelakere - malepistolen havde jeg. Udover det fandt jeg en
brugt svejserøgsudsuger, som blev monteret mellem et par aluminiumstagplader.
En afdækning med vatstof gjorde det ud
for filter, og jeg havde nu en super malekabine, hvor selv de største emner kunne håndteres. Enden på det hele blev, at
alle emner blev sandblæst, grundet to
gange og lakeret to gange med 2komponent lak.
A popos lak opstod der et uventet problem. Selvom vi havde erfaret, at virkelige entusiaster insisterede på, at en ægte
veteran skulle føres tilbage til den fabriksoriginale farve, var vi fast besluttet
på, at vores MG skulle være English
Racing Green. På daværende tidspunkt
uvidende om, at denne farve findes i et
utal af varianter. Vi fartede land og rige
rundt for at se på farver, men kun ganske få ”grønne ejere” vidste helt præcis,
hvilken farve de selv havde på deres
køretøj. Endelig fandt vi den, i alt fald for
os rigtige farve, nemlig Jaguar nummer
701.

Medlemsblad
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Det færdige fortøj. Gamle bøsninger og
fortøjet inden renovering.

Motorrummet inden renovering påbegyndes, og de færdigrenoverede detaljer.

Skruer, bolte, møtrikker, skiver og beslag sorteres efter elektrocadmiering.

Adskillelsen af køretøjet skred hurtigt
frem uden særlige overraskelser. En lidt
sjov ting at nævne er, at bundbrættet
under førersædet helt var brændt igennem af varme fra udstødningsrøret. Ellers var næsten alt positivt, når man ellers fik sig skrabet igennem det centimeter tykke lag snavs - en blanding af støv,
sand og fedt/olie. I en sådan situation
kan man kun glæde sig over, at de tidligere ejere ikke har været særligt påpasselige med deres køretøj. Oftest var det
en fornøjelse at se den helt perfekte stålplade under alt snavset. Selv holderne til
akkumulatorerne, der plejer at være næsten rustet væk, var perfekte.

Efterhånden som de enkelte komponenter er færdigrenoveret, opmaganiseres
de på loftet. Her et lille udsnit af delene.

Renoveringen
For at krydre det trælse arbejde med det
sjove, havde jeg fra begyndelsen af projektet besluttet mig for at arbejde efter en
rutine, der sagde: adskille bil i et par
dage, rense og reparere, som den mere
trælse del og endelig male og eventuelt
samle igen, som den sjove del. Bagefter
var det en særlig stor fornøjelse at sidde
og betragte de renoverede komponenter,
som, efterhånden som de blev færdige,
blev opmagasineret på vort loft. Alt blev
lagt ud i nøje udtænkte systemer.

Udstødningsmanifold lakeres med
varmebestandig lak.
Det færdig renoverede og samlede
bagtøj.

Det bedste skulle naturligvis vise sig
senere under slutmontagen af bilen, hvor
det virkelig var dejligt bare at kunne hente de perfekt renoverede dele til brug for
næste dags montage.

Chassisrammen totalt demonteret. Primet efter sandblæsning og lakeret.
Svejsningerne ved motorophæng er ikke
for

Krumtap og svinghjul afbalanceres af
John med undertegnede som publikum.

Medlemsblad

Alle bolte, skruer, møtrikker, skiver og
beslag blev omhyggeligt afrenset. Forknoklede boltehoveder blev rettet op,
kærvene på skruer filet til og alle delene
blev elektro- cadmieret. Der blev også tid
til at fremstille nye spændebånd, skærmskiver, slangeholdere og en del beslag i
rustfrit stål. Jeg ville gerne have udskiftet
en del skruer og bolte med kvaliteter i
rustfrit stål, men som bekendt anvender
englænderne UNF-gevind, hvilket er
vanskeligt at skaffe i rustfrit stål, men
hvor der var muligt, blev skruer, bolte og
skiver udskiftet til rustfaste kvaliteter.

Det er blevet godt vejr, og der kan lakeres i det fri. Her motorblok og topstykke.

En MG A er en utrolig enkel og let bil at
arbejde med. Den består populært sagt
af fire skærme, et par døre, hjælme,
klapper og karosseri, alt sammen boltet
på en god gammeldags chassisramme,
hvor man for en ordens skyld også har
påskruet lidt aksler, hjul og en motor.
Altså meget brugervenlig konstruktion.
Fremskaffelse af reservedele er ikke
noget problem. Ved hjælp af ”Moss’s”
katalog kan man få alt. En meget stor del
af reservedelene er fremstillet i Taiwan,
og kvaliteten er efter min mening meget
dårlig. Jeg har udskiftet samtlige gummidele såsom manchetter, bøsninger og
lignende. Flere af disse dele nåede at
krakelere eller revne inden MG-en kom
ud at køre. Det er frustrerende at bruge
så meget tid og i særdeleshed penge på
så dårlige kvaliteter i reservedele. På
sådanne komponenter ville jeg gerne
betale det dobbelte, hvis kvaliteten var i
orden.
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Motor og gearkasse renoveret og samlet
klar til montage.
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Ved autolakereren er der blevet slebet, primet, silet, grundet
og lakeret til den store guldmedalje.
Som tiden gik, nærmede vinteren 2004 2005 sig. Jeg måtte inddrage vores carport til malerværksted, hvilket var fint
nok, men med et par spotlights, diverse
varmeblæsere og en stor kompressor
skete det mere end én gang, at sikringerne røg sig en tur. Udhærdning af malingen foregik dels i vort grovkøkken og
dels i havestuen. Det ville være en underdrivelse at påstå, at lugten i huset
ikke bar præg af fordampningen.
Ud på foråret 2005 var MG-en efterhånden totalt adskilt, og det var tid til de
større renoveringsopgaver. Sæderne fik
ny masonit i rygstykkerne, og indmaden
til sæderne blev fornyet. Naturligvis blev
de genmonteret med nyt sort læder.
Nogle af delene blev lavet om flere gange før fruen var tilfreds med resultatet.
Instrumenterne var blevet renoveret,
men for originalitetens skyld valgte vi
ikke at lade tælleren nulstille, således at
kilometertælleren (miles) i dag viser køretøjets totale udkørte distance. Med de
færdige instrumenter kunne instrumentbrættet beklædes og instrumenterne
monteres og forbindes med et nyt ledningsnet. Støddæmperne, både for og
bag, var for så vidt i orden, men de blev
for en sikkerheds skyld adskilt og renset,
inden de blev oplakeret.
Kardantunnelen blev på indersiden beklædt med støjdæmpende materiale og
på ydersiden med et lag filt. Nu var det
også tid til at fremstille gulvmåtter, der
blev fremstillet efter i forvejen udskårne
papmodeller. Sammen med måtterne
blev der lavet nye dørbeklædninger med
indbyggede lommer, ligesom der blev
lavet små stiklommer ved fodpanelerne
under instrumentbrættet.
Selvom det var meget begrænset, hvor
meget maling der i tidens løb var smurt
på bilen, besluttede jeg mig for, at alle
stumper skulle totalt afrenses for maling.
Bagagerumsklap, motorhjelm og døre er
af aluminium (!!!), så de blev sam men
med for- og bagskærme samt andre
småting sendt til afrensning, vistnok ved
neddypning i syre.
Chassisrammen samt andre større stum-

per blev sendt til sandblæsning ude i
byen. Det var nok lidt overraskende, at
se kvaliteten at det udførte svejsearbejde
på chassisrammen. Svejsninger nær
motorophæng var nærmere heftesvejst
end fuldsvejst, men det siges, at det er
standarden. Lakeringen af disse emner
tog jeg mig fortsat selv af. Senere da
karosseriet skulle lakeres professionelt,
enedes jeg med autolakereren, Kim Hjort
fra Knudlund, om at lade motorrum og
hjulkasser blive sandblæst ganske let.

chassis forenet. Indrømmet - det var en
stor dag. Bagefter var der kaffe og kage.

Det var nu ved at være sommerferie,
som vi brugte til en 4-ugers ferie på motorcykler til Middelhavet. Alligevel var
mange tanker derhjemme, specielt ved
autolakereren. Jeg havde aftalt en fornuftig pris med Kim, mod at jeg selv skulle foretage silingen af alle sprækker og
samlinger, og hvis han måtte gå til og fra
opgaven i rimeligt omfang. Jeg var blevet
lovet, at alt var færdigt senest den 16.
november 2005, på ét-årsdagen for projektets start. Selve karossen blev leveret
den 25. oktober. Lækkert. De resterende
dele afhentede jeg selv, efterhånden
som de skulle monteres.

Nu manglede der efterhånden kun bagateller såsom lygter og kofangere og den
uundværlige badge-bar, med blandt andet MG-klubbens badge.

Det går hurtigere og hurtigere. Montage
af måtter, instrumentbræt, hovedcylinder,
varmeapparat, døre og skærme, og den
11. december kunne vi foretage den
første prøvekørsel. Efter billederne at
dømme var det en hårrejsende oplevelse. Ganske vist manglede der at blive
monteret en del komponenter, men køres skulle der - og naboerne der løbende
havde fulgt med i projektet grinede.

Den 16. januar 2006 var vi til syn, og der
ville være at underdrive, hvis jeg påstod,
at synsfolkene ikke var meget imponerede.

Motoren var også blevet lettere renoveret i den forgangne periode. Der var blevet slebet ventiler, honet cylindre, nye
stempelringe, ny knastaksel og knastakselkæde. Gearkassen var også efterset
og enkelte dele udskiftet. Alt sammen i
samarbejde med den lokale MG-guru,
John Thøgersen.
Det sjove - monteringen
Nu begyndte for alvor det virkeligt sjove.
Montering af forhjulsophæng mm., bagaksler osv. Nu kunne MG-en igen komme til at stå på egne hjul. Nye bremserør
og bundbrædder. Alt gik som en leg, ja
det gik næsten for hurtigt. Alle stumper
var jo i forvejen gjort klar lige til at montere. Motoren var inden overhalingen blevet omhyggeligt afrenset og lakeret så
den var lige til at Lægge i chassiset.
Alt var nu klart til montering af karosseriet. Den 25. oktober var John Thøgersen
hidkaldt, denne gang sammen med Vita,
og ved hjælp af diverse stiger og primitive hejse-mekanismer blev karosseri og
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Den 24. januar fik jeg udleveret nummerplader, XY 25.000. Hvordan jeg fik nummeret er en anden og lang historie.
Efterskrift
Og hvad så. Det har været en utrolig
spændende oplevelse som jeg nødigt
ville være foruden. Til at begynde med
registrerede jeg den tid, jeg anvendte,
men blev træt af det ved sommerferietid
2005, men jeg har anvendt ca. 1300
timer.
Min hustru har registreret de penge, der
er brugt på projektet, og der har selvfølgelig været dyrt, men alle pengene
værd.
På vores første sommerferietur i MG-en
havde vi valgt at tage den ”hjem” til England. I meget grove træk gik turen med
DFDS Esbjerg-Harwich og derefter til:

Efter 3 ugers problemfri ferie i England
tog vi med færge over Kanalen og brugte
en uge til den sidste strækning hjem
gennem Belgien, Holland og Tyskland.
En tur på i alt ca. 4.500 km.
I 2007 bragte MG-en os til Norditalien,
en 4-ugers ferie med megen varme. På
denne tur viste MG-ens termometer et
par gange en lidt høj temperatur, så vi
ændrede lidt på vore ruter. Men man
skal heller ikke presse en fin ældre dame
på over 45 år for meget.
Turen var i alt på ca. 4.300 km. Ud over
ovennævnte ferier har vi naturligvis været på adskillige dag- og weekendture

samt mindre ferier herhjemme.
Vi har siden afslutningen på renoveringen tilbagelagt 13.000 miles uden problemer. Jeg siger jer bare. Prøv det. Det
er skønt.
Fremtiden
Og hvad skal vi så beskæftige os med
fra nu af. Ja, da vi kom hjem fra ferien i
2006, tog vi til Århus for at afhente en
Porsche 911 T fra 1973, som jeg har
importeret fra Californien. Den en I skrivende stund færdigrenoveret, men det er
en helt anden historie.

Måtter er færdigmonteret. Nu gælder det instrumentbræt og
øvre elektriske komponenter.

 Cambridge
 Coventry
 Birmingham
 Wales
 Lands End
 Portsmouth
 Folkstone.
Til tider kunne interessen for MG-en
blive for overvældende. En gang blev vi
anråbt af en elektriker, der absolut ville
snakke om bilen. Han kunne bl.a. fortælle, at han netop var i færd med at demontere de gamle maskiner i den nu
hedengangne fabrik i Abingdon. Men det
pudsigste var nu, da en ældre herre på
en campingplads i Folkstone kravlede
ind under bilen. Han skulle lige forvisse
sig om, at standarden var den samme
underneden som den synlige del. Det
var den.

Det færdige motorrum. En del anderledes end ved begyndelsen.

Af de for læserne interessante kulturindslag kan nævnes et besøg på Morganfabrikken i Malvern, Worcestershire. Dette
besøg var en stor oplevelse, ikke blot at
få lov til at følge produktionsforløbet. Nej,
man fik udleveret et kort over fabrikken.
Derpå var indtegnet en rute, som man
opfordredes til at følge. Man måtte fotografere og tale med medarbejderne alt
hvad man ønskede.
Vi besøgte også virksomheden Pilgrim
Cars, der havde produceret komponenter, og lagt lokaler til, den i Discovery Tvserien viste opbygning af en AC Cobra
Replica. Til vores store overraskelse
fortalte indehaveren, at udsendelsen var
rent fup. ”Mark”, som Tv-værten hed,
udførte kun en ganske lille del af monteringen i overværelse af Tv-holdet. Langt
størstedelen af arbejdet blev udført af
firmaet selv. Vi blev vist et ganske lille
stykke væg, der var pænt malet, fordi det
skulle danne
baggrund for
Tvoptagelserne.

Medlemsblad
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Den første prøvetur var både sjov og hårrejsende.

Samlebåndet på Morgan fabrikken. Besøgende måtte færdes på
de blå markeringer.

Fra en dagtur i 2188 m´s højde på ”Col du St. Bernard”,
grænsen mellem Italien og Frankrig.

Det færdige resultat.
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017 var året hvor MG
klubben i Luxemburg
kunne fejre sit 60 års
jubilæum, hvilket vi absolut
ville deltage i.

2

Både om torsdagen, og også
de øvrige dage under jubilæet, blev vi blev mødt af meget
vekslende og smukke naturoplevelser under køreturene.

Klubben repræsenterer landet
på glimrende vis, da den som
landet, ikke er særlig stor.
Dette har dog ingen betydning, da engagementet og
kærligheden til MG mærket er
lige stor som i større lande.

Torsdagens udflugt var benævnt ”City of Luxemburg”,
som indeholdt en guided tur
rundt i den gamle og centrale
del af Luxemburg, og frokosten blev indtaget på ”The
Brauerie”, som var et gammelt øl-bryghus. Aftenens
middag blev indledt med aperitif på bjerget Vianden, hvor
turen derop var med stolelift.
Herefter middag på en hyggelig restaurant, som bød på
egnens specialiteter.

Guy Maathuis gav os, sammen med sit team, en uforglemmelig week-end i dette
smukke land, hvor vi mødte
rigtig mange andre engagerede MG venner.
Da tilmeldingen åbnede måtte
de i klubben sande, at det
ikke tog lang tid, før der var
fyldt op med tilmeldinger til
jubilæet, hvilket Lotta og jeg
var glade for, da vi var blandt
de heldige.

Tekst og foto af
Håkan Sigemark og Lotta Hollström

Mosel.
Fredagen bød på udflugt til
Mosel, hvilket viste sig at indebære kørsel ad vindblæste
veje på begge sider af Mosel
floden. Turen endte ved
Schengen, hvor frokosten
ventede, og hertil et efterfølgende besøg på European
Museum of Schengen, som
viste sig at være meget interessant, når man som europæer kunne se alle disse EU
dokumenter. Turen
tilbage
var valgt med omhu af arrangørerne, da vejene passede
fint til en MG. Aftenens middag var som ventet ganske
glimrende og hertil en god
afslutning på en spændende
dag.

Når man ankommer sydfra
(Spanien / red.) til Luxemburg
fascineres man af det smukke
landskab, hvor landskabet
langsomt ændrer sig, så det
bliver grønt og mere bjergrigt,
lidt ligesom det franske.
Velkomst middag onsdag
aften.
Jubilæumsarrangementet be
gyndte allerede onsdag aften
med registrering og fælles
middag på det ene hotel. Øvrige hoteller, som deltagerene
boede på, lå langs byens
hovedgade.

Ardennes rally.
Lørdag morgen var vi klar til
dagens udfordringer ved det
forestående Ardennes rally,
hvor vi fik udleveret dagens
roadbook.

Mange gamle som nye MG
venner havde tilmeldt sig
arrangementet, hvilket gav en
dejlig stemning og snak på
tværs af lande og sprog under middagen, som bekom os
særdeles vel efter ca. 1750
km. kørsel fra Spanien til Luxemburg.

Dagen bød på flere udfordringer og opgaver, som skulle
løses under gennemførelse af
dagens rally. Selvom dagen
bød på mange opgaver, som
skulle løses, kunne vi trods
dette nyde det utroligt smukke
landskab.

Roadbook så er vi klar!
Vi samledes om morgenen og
fik udleveret torsdagens roadbook, som også indeholdt en
række opgaver, der skulle
løses under dagens tur. Det
viste sig at blive en meget
smuk køretur i det smukke
Luxemburg, som i dagens
anledning lå badet i sol.

Medlemsblad

Turen rundt om Ardennerne
var i særklasse smuk, hvor vi
bl.a. kom til et museum for
minedrift. Her blev serveret
en udendørs og meget velsmagende frokost med bl.a.
grillet kylling serveret fra to
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streetfood vogne, som omkransede museet.
Efter frokost skulle vi køre videre, men
før dette kunne lade sig gøre skulle hver
fører af bilerne møde frem i en lille lade
ved siden af museet, for her at få checket sin viden om MG, idet der blev stillet
en række tekniske spørgsmål om bilen,
før tilladelse til at køre videre blev givet.
Vores roadbook angav den videre vej,
hvor vi på vej op ad en bakke pludselig
ser vores venner Colin Murrel og Steffi
Broch i deres gamle fine D-type, som
havde opgivet ævred. Den havde ellers
gået fint hele dagen, men nu var det slut!
Heldigvis viste MG klubånden sig fra sin
bedste side, da mange stoppede op for
at hjælpe. Der blev kigget dybt i motoren
og mange dele blev cheket, løsnet, renset og genisat. Men starte ville den ikke!
Til sidst kom en eller anden i tanke om,
at man måske skulle løfte ventilkåben,
hvor det viste sig, at der desværre var
tale om et alvorligt motorproblem, så det
bare var at montere det hele igen.
Desværre åbnede himlen samtidig sine
sluser, hvorefter vi i vores Vintage Racing MG måtte trække D-typen tilbage til
hotellet i styrtregn. Vi havde fået vores
kaleche op, men Colin og Steffi var gennemblødte da vi nåede hotellet, hvor de
kunne få deres MG under tag.

Middag efter regn…
Om aftenen blev arrangementets gallamiddag afholdt, hvor velkomstdrinken
blev indtaget på hotellets terrasse - i
tørvejr! - En skøn middag oven på dagens strabadser.
Som sædvanlig var der stor opmærksomhed omkring MG Car Club Luxemburgs 60 års dag fra de deltagende klubber, idet store dele af aftenen blev brugt
til lykønskninger til klubben, samt udtrykt
glæde ved dette fantastiske arrangement, som Luxemburg havde stået for.

Concours de Elegance.
Søndagens aktiviteter stod bl.a. på denne konkurrence, som blev efterfulgt af en
god frokost.
Vi nåede desværre ikke denne del af
arrangementet, da vi måtte forlade Luxemburg søndag morgen, idet vi havde
lovet at kigge forbi Marseille på vej hjem
til Spanien, da vi for nogle venner skulle
kigge på en spændende Vintage Racing
18/30 MG som var til salg.
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Tekst af Keith Adams, AROnline (2011); foto af R. Porter
Bragt med tilladelse af AROnline
Oversættelse Allan Christensen

Foto fra 2004

ADO34 MG Mini Prototype, 1966
(styled by Pininfarina)

Prototypen blev designet som erstatning for MG Midget, hvor der på ADO34 blev
brugt elementer fra Mini Cooper S. Chassiset var designet af italienske Pininfarina.
Desværre kom bilen aldrig i produktion.

D

enne lille “ting” var måske en af
BMCs største muligheder, der desværre mislykkedes. Det drejer sig
om Longbridges version af projektet
ADO34, et Mini baseret sportsvogns
projekt, som var aktuelt i begyndelsen af
1960’erne, og som var udstyret med en
Mini Cooper S motor i et chassis design,
og bygget af, Pninfarina.
Det var for mig mere attraktivt end det
forslag der lå som alternativ fra Abingdon, som mere lignede en skrumpet
MGB.
Desværre blev projektet skrinlagt, samtidig med, at man nedlagde de samtidige
projekter for modellerne ADO35 Coupé
og ADO36, som var et Austin-Healey
projekt, hvor man først 30 år senere så
en Lotus Elan, som den først producerede sportsvogn med forhjulstræk.
Smuk bil - den ligner en Peugeot 204
Cabriolet. Den var baseret på Mini komponenter fra Cooper S. Det ville være
blevet brillant.

Medlemsblad
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Sportsvognsprojekt ADO34, 35 og 36
Projektet ADO034 var aktivt i perioden 1960-1964, og var baseret på et ønske om at udvikle en Mini baseret roadster, som logisk ville have erstattet MG Midget og Austin-Healey Sprite. Forskellige udgaver så dagens lys hos Austin på Longbridge og
MG i Abingdon, hvor også en coupé udgave (ADO35) blev udviklet, samtidig med en Austin-Healey udgave (ADO36).

Longbridge biler - MG projekter

Longbridge ADO34. Prototypen var bygget (og sandsynligvis designet) af Pininfarina, og står nu hos The Heritage Collection i Graydon

Bilen til højre er præsenteret i ”MG The
Untold Story” af David Knowles, og oprindelig tænkt som et eksempel på et
blivende eksemplar af ADO35, med tydelige henvisninger til ADO34 og dens

kendetegn fra Pininfarinas involvering i
projektet.
Dette eksemplar af ADO35 skal nu igennem en omfattende restaurering, som
entusiaster er begyndt på.

Austin-Healey projekter

Formentlig er den
redesignet af Dick
Burzi fra Longbridge.

Meningerne er delte, men denne lidt
alminlige bil anses generelt for at være
Austin-Healeys version af en ADO34.

Billedet til højre
viser en lukket coupé version af ADO34, bestykket med hvad der synes at være en aftagelig hardtop.
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Det er imidlertid ikke den DO70 designede Michelotti model, som er foreslået fra
forskellig side i pressen.
Medlemsblad
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Abingdon modeller

Denne Abingdon ADO34 ligner umiskendelig en diminutiv MGB.

Denne udgave af en Abingdon model har forskellige
front detaljer, som viser en længere motorhjelm og et
bredere fornt gitter.

Her ses to forskellige front versioner udviklet af MG (ADO34) og Austin-Healey variant (ADO36).
På Austin-Healey modellens front badge (til højre) kan læses ”Austin-Healey Sprite”.
Sidelysene på modellerne synes at stamme fra den nyere Marris J4 van.

Medlemsblad
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MGA som samlesæt

MÅNEDENS MG MODELBIL

Tekst og billede af Lars Thousig

For nogle år siden solgte Tiger butikkerne sportsvogne
klar til samlebåndet. Der var adskillige at vælge imellem,
herunder en MG A. Fabrikanten var Speed Car med en
serie Veteran Cabriolet i 1:43. Teksten var på både
dansk og svensk/norsk, og VN legetøj A/S stod for distributionen.
Aldersgrænsen for at købe sættet var 3 år, så det kunne
jeg opfylde.
I forhold til prisen på 10 kr er det en særdeles fin model,
og her ser du både sættet og en som er samlet.
På æsken anføres modellen som en MGA 1956, men det
er en model fra tidligst 1959, da det er en 1600 ccm med
de karakteristiske baglygter, med et ”fyrtårn” til afviserblinket.
Farven er lidt mod Mineral Blue, og som den eneste blå
MGA har den blåt indtræk på dørene, piping i blåt, men
sorte sæder.

Faktaboks:
MG A 1500 cc blev lanceret i maj 1955
MG A Coupe kom i 1956 og ophørte i 1962 efter totalt
9.564 stk. var produceret
Twin Cam modellen kom i 1958, og ophørte i maj 1960.
Kun 2.111 styk blev det til pga. motorproblemer.
1600 cc modellen, med skivebremser foran, lanceredes
i1959
Mark II med den tilbagetrukne grill og nye baglygter
kom i 1961
I 1962 var det slut med MG A efter 101.081 styk var
løbet af samlebåndet.
Afløseren var MG B – en helt ny konstruktion.

En sjov lille sag, som jeg skulle have købt flere af, og
lavet en model af samlebåndet i Abingdon, hvor karossen
blev hejst ned fra første sal til chassisrammerne på båndet i stueplan.

Herunder eksempel på et andet samlesæt fra producenten Revell:

Lidt modelbilhistorie:
Historien om Tekno 1928-1960:
Tekno producerede i alt 40 bilmodeller i perioden
1950-1959. Blandt disse var følgende MG modeller:

 1952 - MG TD
 1959 - MGA Coupé
OBS: 1959 var også året, hvor Telkno producerede 2
mio. eks. af VW boblen. Flere end der blev produceret af VW i virkelig størrelse !
Kilde: www.tekno-vilmer.dk
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Repræsentantskabsmøde
Af Rikke U. Nissen

L

ørdag den 18. november 2017 var
Kurt Larsen og undertegnede til
repræsentantskabsmøde i DASU i
Horsens. Alle klubber har mødepligt,
ellers modtager man en bøde for manglende fremmøde, så vi havde fået fuldmagt med fra den vestdanske klub, som
ikke selv kunne deltage. Vi repræsenterer 16 stemmer og den anden klub 31
stemmer. Stemmetal er lig med antal
DASU licenser udstedt gennem klubben.
Dvs. at der er 16 medlemmer af vores
klub, som har en DASU licens. I alt er
der 7.155 stemmer i DASU.
Den afgående formand Bent Mikkelsen
fortalte i sin årsberetning bl.a. om status
vedr. dødsulykken i Randers i september
2017, hvor to officials blev dræbt under
et rallyløb. Chaufføren af rallybilen havde ramt en sten, som slog de to unge
hjælpe ihjel. Politiet er efterfølgende
kommet frem til, at det var et hændeligt
uheld, og at chaufføren og den arrangerende klub kunne frikendes for ansvar.
DASU har oprettet en mindefond for de
to ofre (lukkes ned 31.12.2017).
DASUs økonomi for regnskabsåret 1/102016-30/9-2017 viste, at såvel indtægter
som udgifter lå under budget. Årets overskud var TDKK 219 og disponibel egenkapital derefter TDKK 3.933. I øvrigt har
man planer om at ændret regnskabsår,
så det følger kalenderåret. Jeg kan i
øvrigt oplyse, at bestyrelsesposterne er
ulønnet arbejde, men at DASUs sekretariat koster næsten 4 mio. kr. i lønudgifter
årligt. DASU har en del sponsorindtægter, bl.a. fra Dansk Metal, som støttede
med over 700.000 kr. i 2017, bl.a. i form
af Metal Rally, hvor unge mennesker kan
komme ud og prøve sporten.
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Der skulle på repræsentantskabsmødet
stemmes om diverse forslag. Dels var
der nogle rent administrative ændringer
af vedtægterne, som alle stemte for uden
brug af stemmesedler, dels var der reelle
forslag omkring ændringer i reglementer.
De færreste punkter havde vores særskilte interesse, men nedenstående forslag har betydning for os:
Et kontroversielt forslag med baggrund i
et dialogmøde med medlemsklubberne
var, at mister man kørekortet, så mister
man sin DASU-licens, uanset om man er
aktiv kører eller official ved arrangementer. Kurt og jeg var ikke enige heri. Er det
en dobbeltstraf eller fuldt fortjent, at ryger
kørekortet, så ryger licensen? Hvad med
licenshavere uden kørekort (f.eks. under
18 år), hvordan skal de straffes, hvis de
overtræder færdselsloven? Vi stemte
blankt på klubbens vegne. Resultat af
den skriftlige afstemning var 4.709 stemmer for, 1.727 imod og 719 blanke. Det
betyder, at deltagerne ved MG klubbens
manøvreprøver fremover skal fremvise
gyldigt kørekort og på ’tro og love’ bekræfte kortets gyldighed, før de kan deltage i manøvreprøverne. Denne regel
bliver indført fra første manøvreprøve i
2018.
Fem klubber søgte om optagelse i DASU. Bestyrelsen havde forhåndsgodkendt dem og givet dem lov til at udstede
DASU licenser, og nu skulle årsmødet
endeligt godkende dem. Ingen af klubberne havde 25 DASU-licenser og kunne
derfor ikke jf. vedtægterne optages, da
25 er mindstekrav. Ca. 1/3 af medlemsklubberne, os selv inklusive, er under
mindstegrænsen. Dette var der lidt diskussion om, men 4 af de 5 klubber endte
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med at blive optaget. Den femte var en
udbryderklub, som der åbenbart var nogle, der ikke brød sig om. Vi undlod at
stemme, da vi jo åbenbart ikke selv lever
op til reglerne. Jeg synes, at DASU skulle ændre deres vedtægter, så de passer
til virkeligheden, så denne type diskussioner kan undgås fremover…
Efter 9 år som formand fratrådte Bent
Mikkelsen, og eneste kandidat til posten
var Henrik Møller Nielsen, så han blev
valgt. Han kommer i øvrigt ind ’fra højre’,
da han ikke først har været menigt medlem af bestyrelsen. For at kunne opstille
skal man i øvrigt have et vist antal klubber bag sig som stillere. Derudover var
der genvalg til de siddende bestyrelsesmedlemmer, som var på valg.
Dagen bød også på valg til diverse udvalg samt et længere indslag med uddeling af hæder til diverse personer og
klubber, som har gjort en ekstraordinær
indsats for motorsporten og DASU.
Hvis man har mod på at læse det officielle referat af årsmødet, så findes det på
linket herunder.
https://www.dasu.dk/media/33380/repreferat-2017.pdf
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Nyheder
Af Rikke U. Nissen

Årsmøde i Motorhistorisk samråd

L

ørdag den 25. november var Lars
Thousig og undertegnede til årsmøde i Motorhistorisk Samråd i
Middelfart. Der var fremmødt 42 deltagende klubber med tilsammen 238 stemmer.
Under bestyrelsens beretning kom formand Steen Rode-Møller ind på MHS’s
arbejde i 2017.
Afgifter: MhS har arbejdet for definition
af originalt eller tilstræbt originalt køretøj.
Ønsker det sidste, da især gamle biler er
svære at holde helt originale. Ønsker
vægtafgift relateret til forbrug og ikke en
fast sats. I dag 25 %. Ønsker 10 % pga.
få kilometer kørsel i de gamle biler. Mener at de fleste veteranbiler kører under
1.500 km om året. Ønsker 30 års grænse, også for veteransyn, som i dag er 40
år.
Registreringsafgift ved import er blevet
ændret. Det oprindelige forslag indeholdt
brændstofafgift på 6.000 kr. pr. km under
20 km/l den importerede bil kører. Dette
er ændret, så man beholder den gamle
grænse med 1.000 kr. pr. km under 16
km/l. Procentsatsen er nedsat fra 105 %
til 85 %.
Historisk korrekte nummerplader: MhS
ønsker gule plader, papegøjeplader,
traktorplader, anhængerplader. Dette er
forelagt Skatteministeren, som er positiv.
Inden for de næste to år kommer forannævnte plader i udbud, og på et tidspunkt herefter er der håb om, at de kan
bestilles igen. Der er holdt møde med
producenten af de sorte nummerplader
(Ketner Utsch) med baggrund i de mange fejl som de senest producerede emaljeplader indeholder, så de kan få korrekt
udseende.
Har fremsat ønske til Skatteministeriet
og Miljøministeriet om at veteranbilers
forsikringspræmie skal fritages fra skrotningsafgift på 100 kr., da de gamle biler
stort set ikke skrottes/adskilles til reservedele.
Der er lidt rod med forståelsen af de nye
synsgrænser. Bestyrelsesmedlem Michael Deichmann oplyser, at Trafikstyrelsen opererer med en synsgrænse for
veteransyn på 30 år, 35 år og herefter
hvert 8. år jf. Synsvejledningen oplyser,
at når en bil er 35 år og derover, så kan
den veteransynes (mod tidligere 40 år).
Et køretøj kan registreres til veterankørsel, når det er registreret første gang for
mere end 30 år siden og kun benyttes
lejlighedsvis (ingen steder af lovgivning

fremgår, hvad lejlighedsvis omfatter).
MhS kæmper for en 30 års grænse for
både veteransyn og veteranstatus.
2018 er europæisk år for kulturarven.
MhS advokerer for fejring på store køredag 5. juni, men vil ikke selv derudover
påtage sig deltagelse i fejring.
Man har i 2017 opnået, at få ændret i
Detailforskrifter for Køretøjer, så indregistreringsdato ændres til 1/1 og ikke
31/12, såfremt den præcise dato for første registrering ikke kendes. Dette kan
ændres ved omsyn.
Økonomien i MHS blev også fremlagt.
Indtægter var 24K bedre end budget
(794K mod 770K), og udgifter var 76K
under budget (718K mod 795K). Hermed
blev årets resultat: 76K mod budget på
minus 24K. Der budgetters med et lille
underskud i det kommende år. Medlemskontingentet forbliver uændret.
Herefter var der indlæg om FIVA og
NHMS samt indlæg ved Venstres transportordfører Kristian Pihl Lorentzen, som
holdt en levende tale om sin kærlighed til
veteranbiler, og hvorfor han arbejder på
at sikre gode vilkår for veteranbiler.
Kristian samarbejder med MHS, som har
en ’aktionsliste’ med tiltag, som de gerne
vil have gennemfært i Folketinget og
lovgivningen. Bl.a. arbejder han for miljøkravene, som kammer over mht. veteranbiler etc. Er fokuseret på dette i Folketinget. Det er så forsvindende lille del
af emissionen, som kommer fra de historiske køretøjer. De historiske nummerplader skal på plads, selvfølgelig skal
man kunne købe historiske papegøjeplader etc. Man får ikke refusion i sin afgift,
hvis man vil eksportere/sælge sit veterankøretøj til udlandet. Det skal laves
om.
KPL tror det er klogt, at veteranfolket
også bidrager økonomisk til kassen, så
vi kan sige, at vi også bidrager til samfundet.

2018: Samlet tilgang på 1174 medlemmer i de 7 nye klubber. Dermed netto
+174 medlemmer og i alt 33.393 medlemmer. Ingen klubber har meldt sig ud.
Der blev vedtaget diverse vedtægtsændringer. Nu kan der optages støttemedlemmer som f.eks. museer. De skal betale kontingent, men ikke med baggrund i
antal medlemmer. Deres kontingent fastsættes af MhS-bestyrelsen. Har ikke
stemmeret. Bestyrelsen foretager en
prøvelse ja/nej, men årsmødet beslutter
om støttemedlemmet kan optages. Støttemedlemmer kan fremsætte forslag til
behandling på årsmødet, men ikke vedrørende vedtægtsændringer. De kan
heller ikke indvælges i bestyrelsen.
Til bestyrelsen var følgende på valg Henning Thomsen (modtog ikke genvalg),
Michael Deichmann og Ole Nørretranders (begge modtog genvalg). Allan
Snogdahl opstillede til bestyrelsen. Alle
tre valgt ved klapsalver.
Hernæst var der information om Persondataforordningen, som træder i kraft 25.
maj 2018. Forordningen handler bl.a. om
foreningers registrering af medlemsoplysninger, og MG klubben skal ligesom
alle andre følge forordningen. Det betyder, at vi skal have nedfældet skriftlige
retningslinjer for vores håndtering af
medlemsdata.
Under Eventuelt-punktet opfordrede Lars
Thousig opfordrede MHS til at tage dialog med tekniske skoler, så disse kunne
udbyde kurser i f.eks. hvordan fungerer
en strømfordeler etc. Hermed kan vigtig
viden videregives til kommende generationer. Henning Thomsen fortalte, at det
samme emne har været drøftet på FIVAs
årsmøde med en tilsvarende opfordring
til de respektive lande.



Følgende klubber blev optaget i MHS på
årsmødet, medlemstal i parentes: Halsnæs Klassisk Motorklub (59), Jaguar
Club of Denmark (1060), Sydsjællands
BMC Klub (10), Englænderklubben (87 engelske motorcykler, Bornholm), Nordsjællands Veteranknallertklub (46), Trabant og Wartburg Vennerne (66), American Style (44).
2017: 113 klubber med tilsammen
33.219 medlemmer. Er et fald på 1.000
medlemmer.
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...teknik,
holdninger
og gode råd……
af Matthies Nissen
moganissen@youmail.dk

Når du læser dette, så er der mindre end
to måneder til at du atter kan komme ud
på vejene med din MG - hvis du ikke har
en helårsforsikring. Men uanset forsikringsforholdene, så er det vejret og
vejmyndighederne (saltning!) der afgør
om det er tid til den første køretur i det
nye år. Dette være sagt for at minde dig
om, at det nu er ved at være tid til at få
foretaget de sidste vedligeholdelsesarbejder på MG’en.
Nyt karburatorproblem?
For ca. 35.000 km siden renoverede jeg
karburatorerne på Rikkes GT. Med renovering mener jeg: nye spjældaksler, nye
dyser og dysenåle, svømmerventiler mv.
Kort sagt: Alt var nyt bortset fra karburator blokken og svømmerhuse med dæksler. Sidst i november blev GT’eren blev
kaldt hjem til ’vor herre’ til vinterservice
(olieskift mv.). Her opdagede jeg, at der
løb benzin ud af slangen, der er monteret på det forreste svømmerhus. Et ikke
ukendt problem, hvis svømmerventilen
er slidt og dermed utæt.

ikke er et ukendt fænomen for SU karburatorer af HS typerne (MGA, MGB,
Midgets m.fl.). Måske har akslen ikke
godt af mange gange at blive trukket ud
og monteret igen, når svømmerventilens
tilstand skal kontrolleres?

Øverst på fotoet den slidte aksel og nederst
akslen på den bageste karburator - heller ikke
denne har det særligt godt, men kunne dog
stadig opfylde sit formål.

Af med dækslerne over svømmehusene
(det ville jeg alligevel have gjort i fm.
med mit serviceeftersyn). Da jeg løftede
låget af, kunne jeg straks konstatere at
svømmeren hang skævt, og at den som
en følge heraf var kæntret i svømmerhuset. Det var årsagen til at karburatoren
flød over. Men hvorfor hængte den
skævt?
Slidt aksel
Det var den fordi akslen, hvorom svømmeren bevæger sig op og ned, var slidt
næsten helt igennem! Det kan ikke lade
sig gøre! Svømmeren bevæger sig med
motoren i gang næppe mere end +/- én
millimeter. Så det kunne ikke være årsagen. Nej, årsagen skulle findes i ’broen’
på undersiden af svømmerhusets dæksel, der holder akslen på plads. Akslen
er ’presset’ ind i broen, så akslen ikke
kan bevæge sig når den første er monteret. For enden af akslen er der rouletteret nogle spor hele vejen rundt, så den
skulle ikke kunne gå løs fra befæstelsen
i broen. Ved det sidste serviceeftersyn
året forinden, sad akslen da også rimelig
godt fast, ikke hårdt fast, men alligevel!
Akslen var altså gået løs i sit leje, og
grundet vibrationer fra motoren var den
bløde messingaksel slidt næsten helt
igennem. Hvorfor kan jeg ikke svare på,
men jeg har hørt fra anden side, at det
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E markerer messingakslen, som jeg nu har
udskiftet med en aksel af rustfrit stål. A viser
hvordan man indstiller svømmerhøjden ved
f.eks. et bor (3,2 - 4,8 mm på en MGB)

Jeg har nu afhjulpet problemet ved at
lave nogle nye aksler af rustfrit stål, som
jeg med følsom hånd har presset på
plads. De slides garanteret ikke over! For
god ordens skyld har jeg selvfølgelig
også kontrolleret den anden MGB - den
blå - og her var der ingen tegn på slitage,
så messingakslerne får lov til at blive lidt
endnu, men de er under observation!
Hjælpelygter på MG’en
Jeg fandt det nedenfor viste billede i den
franske MG klubs blad ’Heritage’. Bortset
fra at billedet signaler sol og sommer hvem kan huske så mange år tilbage? så er der vel egentlig ikke noget, der
påkalder sig særlig opmærksomhed. Jo
da. Prøv at se på den eftermonterede
lygte. Det er en Lucas Ranger fjernpro-
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jektør. Normalt ser man kun den klassiske Lucas tåge- eller fjernlyslygte med
den blanke knop midt i glasset monteret
på MG’erne.

Lucas Ranger fjernlygte på MGB

En anden interessant ting på billedet er,
at der er monteret gule forlygtepærer i
bilens nær- og fjernlyslygter. Nogen husker måske at franskmændene kun tillod
gule forlygtepærer ikke alene i de franske biler, men også når man som turist i
egen bil aflagde landet et besøg, til stor
irritation for os danskere. Man tillod heller ikke biler med ’sealed beam’, kort
sagt hvidt nær- og fjernlys var bandlyst.
Jeg kender ikke den tekniske begrundelse for de franske regler og kan heller
ikke huske hvornår de ophævede reglerne, måske ved indtræden i det daværende EF?
Tidstypiske hjælpelygter til MG’en
Som nævnt er den klassiske hjælpelygte,
med den blanke knop og med et lygteglas på 5 ’ i diameter, den foretrukne og
dermed mest udbredte hjælpelygte på
MG’erne. Jeg mener at lygten kom på
markedet allerede i 1953 - måske et par
år før - idet de første Magnetter som
standard havde monteret denne lygte
som tågelygte. Lygten var også standard
på Rolls Royce, Jaguar m.fl. dyre engelske biler - det er måske derfor at lygten
foretrækkes af mange MG ejere!
Lygten solgtes i Danmark som ’Lucas
tvilling sæt’ med én tåge- og én fjernlys
lygte. Normalt med hvide pærer, men
kunne også fås med gule pærer. Den
fandtes også i en udgave med gule glas,
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formentlig beregnet for det franske marked. Men uanset farven så er det vigtigt
at man monterer den rigtige pære. Der
findes to udgaver af pærer, en med
tværstillede glødetråd til tågelygten og
en med langsgående glødetråd til fjernlyslygten - se billede. Man kan også vælge at udstyre begge lygtetyper med halogenpærer, men også disse lyskilder er
forskellige.

’The driver is offside’, altså længst væk
fra kantstenen i bilens højre side, stadigvæk når man kører i England og rattet er
i højre side!

Lucas Ranger, her i tågelygteudgave
Billede af disse veltjente vingemøtrikker dokumenterer ovenstående!

Vingemøtrikker igen, igen…!
Nu da vi igen er ved vingemøtrikker, så
lad mig fortsætte lidt endnu i samme
spor. Jeg har før skrevet en del om dem,
men aldrig om hvorfor de ikke er tilladte
og hvorfor de ikke kan godkendes til syn.
Men nu får du den rigtige historie
(måske?):

Den mest populære Lucas hjælpelygte, her
som tågelygte

Lygten kan måske fås i original brugt
udgave, men de fleste lygter er mere
eller mindre gode replicaer. En rigtig
lygte - original eller replica - skal have
navnet ’Lucas’ indstøbt i ’hanekammen’
øverst på lygten, lige som der helst skal
stå ’Lucas’ på glasset. I øvrigt kan man
købe reservedele til lygten, bl.a. fatninger, den rørformede bolt til fastspænding
af lygten og meget andet, samt selvfølgelig nye paraboler.

Pathfinder med sealed beam, sjælden Lucas
hjælpelygte

Sidste skud på stammen når vi taler om
hjælpelygter til klassikeren er Lucas
’Square’ lygten. Som navnet antyder så
er den firkantet/rektangulær og den fås
lige som de øvrige lygter som tåge- og
en fjernlyslygte. Lygten kom på markedet
omkring 1970 og er som standard udstyret med halogen pære. Personlig synes
jeg at den klæder en MGB, idet lygten
kan monteres under kofangeren. Hvis de
medfølgende
afskærmningsdæksler
monteres, så sidder de rimeligt velbeskyttet mod stenslag mv.

Historien begynder - eller slutter - den
14. september 1927. Den berømte og
meget feterede amerikanske danserinde
Isadora Duncan optrådte på alle de store
europæiske scener. Hun havde bopæl i
Europa, men også i Sovjetunionen, idet
hun havde særdeles megen sympati for
det kommunistiske styre. Hun var kendt
for at iklæde sig et langt vildt flagende
rødt silketørklæde, og det blev hendes
skæbne. Duncan var passager i en helt
ny åben sportsvogn som hun skulle lære
at køre. Da hun lænede sig tilbage i sædet for at nyde søbrisen fra Middelhavet
fik hendes lange røde tørklæde fat i vingemøtrikken på det ene baghjul. Resultatet var skæbnesvangert. Tørklædet
viklede sig om vingemøtrikken, strammede til omkring hendes hals og trak hende
ud af bilen. Hun var dræbt på stedet.
Hun blev 49 år.
Hvis man tænker på udformningen af en
1927 sportsvogn, så forekommer historien at være sand. Men om denne hændelse har givet anledning til et dansk
forbud mod vingemøtrikker er nok mere
tvivlsomt.

Pære til fjernlys lygten med langsgående
glødetråd
Square her med det medfølgende dæksel

For fuldstændighedens skyld skal nævnes, at lygten også fås i en 7’ udgave
solgt
under
model
betegnelsen
’Flamethrower’! Uha, man kunne få det
indtryk at man dermed kunne starte en
skovbrand, men det er næppe tilfældet!
Lygten blev især anvendt på de MGA,er
der deltog i Le Mans.
Som før omtalt så er der også Lucas
’Ranger’ lygten som også fås i en tågeog en fjernlyslygte. Jeg har prøvet at se
lidt i diverse bilkataloger og mener at
kunne datere den tilbage til 1963. Tilsvarende med den model der hedder
’Pathfinder’. Denne lygte findes kun med
’sealed beam’ som lyskilde.

Højre/venstre, hvor svært kan det være?
Jamen, det er svært især når man læser
ældre engelsk motorlitteratur: ’In the
nearside you find a map light.’ Hvor og
hvad er ’nearside’? Det er såmænd venstre side (i kørselsretningen), idet man i
England kører i venstre side. Dermed er
venstre side nærmest kantstenen, altså
’nearside’.
Man kan også støde på udtrykket
’kerbside’. Det er også venstre side, idet
’kerb’ er det engelske ord for kantsten.
På racerbaner er der også ’kerbs’ men
de er både i venstre og højre side!
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PS!
Du har sikkert ikke bemærket det, men
nu gør jeg det for dig: Det var så Matthies’ Garage nr. 50!
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MG tip…...

Tekst og foto af
Kirsten og Bob Cobley

MGs OEM leverandører.
”TEX-IT før Brexit !”

Men hvorfor denne forskellighed?
Forklaringen er, at alle MGs Abingdon
biler oprindeligt var designede til at blive
samlet af dele fra et antal meget nøje
udvalgte underleverandører, de såkaldte
OEM-fabrikker (Original Equipment Manufacturers).
I teorien skulle en MG altså forlade fabrikken forsynet med komponenter og
olie m.v. fra disse udvalgte leverandører.
Men var de berømte ”Abingdon parts
bins” løbet tør for en komponent, blev
bilen måske færdiggjort med en
”uoriginal” del eller to fra en ”secret reserve parts bin”. Baggrunden for den
hemmelige reservedel var, at UKs bilindustri var meget følsom over for strejker
fra ca. 1960, og indtil MG Abingdon lukkede for produktionen i 1980.
Det var en kort baggrundsforklaring på,
hvorfor noget så banalt som et viskerblad ikke altid er et OEM-viskerblad.
Et enkelt OEM-tjek: står der stemplet
TEX i viskerbladenes metaldele, er det
en OEM-del fra Tex Automotive Ltd. Står
der ikke noget, er viskerbladene sikkert
udmærkede, men ikke de OEMviskerblade, som MG foreskrev.
Tex Automotive Ltd blev etableret i 1947
og er lige siden blevet anvendt som
OEM-leverandør til MG, Rover, Triumph,
Jaguar og mange andre klassiske bilmærker. Tex eksisterer stadigvæk i Oxfordshire ikke langt fra Abingdon-onThames i dybeste Barnaby country.
Til sidst et godt råd: hvis du bestiller viskerblade fra Tex eller andre steder, tjek
da altid størrelsen på dine viskerarme.

S

om de fleste ved, er vore klassiske
MGere herlige, håndbyggede,
håndsamlede biler - og hurra for
det. MGs Abingdon-fabrikker havde selvfølgelig ingen robotter til at samle bilerne, og en del af charmen ved at eje en
MG er at sammenligne detaljer.

Medlemsblad

Jeg vil vove den påstand, at ingen af
bilerne er fuldstændig ens, hverken dengang de forlod fabrikken eller nu. I tidens
løb er der blevet udskiftet mange dele,
og ekstraudstyr er tilføjet - ikke mindst ny
teknologi har ændret på valgmulighederne.
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MG brugte 5 mm viskerarme til UK og
EU-biler og 7,2 mm til USA biler (min
MGB). Desuden kan man vælge mellem
almindelig skinnende rustfrit stål eller
håndpoleret rustfrit stål.

Så hellere Tex-it før Brexit.

LM AUTO

KØB-SALG-SERVICE
Lars Madsen
Langemosevej 7
4100 Ringsted

Rustreparation af
veteranbiler
Pladedele fremstilles

Telefon: 23745101
CVR: 28437951

Mit speciale:
Få din bil lavet lørdag-søndag,
så har jeg den køreklar til dig
mandag morgen !
Ring for aftale.

v/Bo Kjer

40 45 88 82
bo@kjer.net

Ballerupvej 91, 3500 Værløse
27
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Det kan du
finde på hjemmesiden
Tekst af Rikke U. Nissen
Webmaster

J

eg bliver af og til spurgt af medlemmerne, om ikke jeg kan lægge dette
eller hint på hjemmesiden. Ofte går
ønsket på ting, som faktisk allerede er at
finde på siden. Derfor kommer her en
lille oversigt over, hvad du kan finde på
mgklub.dk
I menuen til venstre på hjemmesiden
finder du:

I topmenuen finder du:



Oversigt over kommende arrangementer i klubben





Invitationer til udenlandske MG
arrangementer (Intl. arrangementer)

Information om klubben, bl.a.
klubbens og MG mærkets historie
(Om klubben)



Kontaktsiden med alle kontaktinformationer (Kontakt)



Information til interesserede, som
overvejer medlemskab med information om alt det klubbens tilbyder (Bliv medlem)



Køb & Salg



Oversigt over bøger og film i klubbens bibliotek (Bibliotek)



Links til andre MG klubber (links)



Reglementer etc. vedr. klubmesterskab inkl. oversigt over tidligere vindere (Klubmesterskab)



Regalia-siden med en liste over
de klubrelaterede regalia, som du
kan købe (Regalia)



En næsten komplet liste med
gennemgang af MG modellerne
gennem tiderne, også nogle specialmodeller (Bilmodeller)



Billedgalleriet med fotos fra årets
arrangementer – i 2017 er der
fotos fra 25 arrangementer
(Billedgalleri)

Hvis du logger ind i menuen til højre
(login info findes her i bladet), så finder
du et ekstra menupunkt i topmenuen:
For medlemmer. Her finder du følgende
undersider:



Medlemsliste



Generalforsamlingsreferater



Udlånsbørsen med grej som
medlemmerne udlåner til hverandre, også hjulmøtrikker



Matthies’ Garage – hele arkivet
med stikord til, hvad du finder i
hver artikel



European Touringhandbook med
MG værksteder og reservedelsforhandlere i hele Europa



Diverse information om import af
MG

… samt meget mere.
Så brug hjemmesiden. Der er rigtig
megen information!

Find også MG kalenderen
for 2018 på hjemmesiden

Medlemsblad
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2015/2016

Champions

Ja, vi har som bekendt en trofast tilhænger af

den engelske fodbold liga, og med en særlig kærlighed til Arsenal. Da Arsenal vandt cup pokalen i
2015 syntes vi lige at Bob Cobley - for det er ham vi
taler om - skulle have lov at fejre dette.
Arsenal vandt som bekendt ikke mesterskabet, men
det gjorde i stedet den lille upåagtede klub Leicester
City med Kasper Schmeichel i målet til stor overraskelse for alle. Om mesterskabsholdet og byen siger Bob:

”…..ikke Arsenal
men sensationsholdet 2015-2016,
fordi jeg er født og
opvokset i "Smile
City" . Prøv at sige
"Leicester" i stedet
for "cheese" eller
"appelsin" næste
gang du skal lege
fotograf.”
29
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INDBYDELSE TIL ANDRE ARRANGEMENTER

XII MG BY THE SEA - GABICCE MARE
Den 20.maj - den 28.maj 2018

MG CAR CLUB D’ITALIA

Ønsker du at deltage:
Hvis du ønsker at deltage i dette spændende arrangement i
skønne Italien, så kig ind på vores hjemmeside:
http://mgklub.dk/internationale-arrangementer/
Hvor tilmeldingsblanket, betalingsbetingelser og detaljeret
program fremgår.
Du kan også læse mere om arrangementet på den til arrangementets oprettede hjemmeside::
http://www.gabiccemareturismo.com/de/eventi/xii-mg-bythe-sea-21-28-maggio-2018
Kontaktoplysninger:
E-mail: mgbythesea@gabiccemare.com
Tel.+39.0541.953600, fax +39.0541.953138

Siden 1992 er dette årlige arrangement blevet gennemført
med stor succes.
Og igen i 2018 gennemføres arrangementet i skønne Italien.
Da antallet af deltagere har et maksimum, vil princippet efter
”først til mølle” blive anvendt. Din tilmelding og betaling skal
være arrangørerne i hænde senest den 30.marts 2018.
Priser:
Registrering: €220 per bil.
Hotel:
€720 - 1.080, alt afhængig af hotelvalg.
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INDBYDELSE TIL ANDRE ARRANGEMENTER

70 års jubilæum for Earls Court Motor Show
Den 22.-24. juni 2018
2018 invitation - til alle med en bil fra 40’erne !
Det er således ikke kun et arrangement for
vores ædle Rolls-Royce modeller, men for
alle entusiaster med en bil fra 40’eren, som
kunne tænke sig at præsentere deres ædle
klassiker på dette enestående arrangement.
Ole Hviid-Nielsen
Sekretær i Rolls Royce Enthusiasts Club, Danish Section

Burghley House Stanford Lincolnshire

E

fterkrigstidens tilbagevenden til bilproduktion
markerede en ny og spændende renæssance for
Storbritannien og verden. Det var i 1948, at Earls Court
genåbnede sine døre for sit første efterkrigs motorshow.
Vi i Rolls-Royce Enthusiasts Club, åbner vores døre og
holder en særlig fest for at markere dette unikke event i
den britiske bilproduktions historie ved at præsentere
dette 70-årige:
“Tribute til 1948 Earls Court Motor Show”
Vi inviterer hermed alle stolte ejere af klassiske biler og
motorcykler,. Altså er ALLE efterkrigs 1940’ers køretøjer for første gang inviteret til at komme og deltage i
denne helt specielle weekendbegivenhed, som skal
afholdes sammen med vores årlige:
Omkostningerne ved denne begivenhed er reduceret til
£ 15 for alle 1940-biler og motorcykler og dækker deltagelse i Earls Court Motor Show fest, velkomt receptionen om lørdagen og resten af vores weekend RollsRoyce Rally & Concours arrangement, handel telt mv
på fredag, lørdag og søndag.

Rolls-Royce Enthusiasts’ Club (RREC) Rally & Concours på Burghley House, Stamford, Lincolnshire,
PE9 3JY, den 22-24 juni 2018.
Burghley House har en fantastisk beliggenhed med en
magisk eventyr-baggrund for klassiske biler, og det er
et interessant sted at besøge, og betragtes som det
fineste elisabethanske hus i Storbritannien.

Vi afholder også et festligt tema “Roaring 1940s Gala
Evening”, lørdag aften, den 23. juni, hvor deltagerne
inviteres til at deltage – dette er dog til en ekstra pris på
£ 48 per person.

Udover at have alle modeller af 1940s biler og motorcykler udstillet og for at bidrage til at skabe atmosfæren, vil deltagerne blive opfordret til at bære påklædning der passer til perioden og der vil være ‘bedste
kostume’ præmier og “periodeboder”, bogsigneringer,
udstillinger, præsentationer og meget mere.

Hvis man ønsker at deltage i denne unikke begivenhed, bedes man sende e-mail til ECMS-formanden,
detaljer som nedenfor:
http://rrec.dk/?p=2359

Vi vil gerne have din tilstedeværelse for at dele viden
med andre vigtige klassiske mærker – både amerikanske og europæiske, som enten blev lanceret eller udstillet på Earls Court Motor Show i 1940’erne.

http://rrec.dk/wp-content/uploads/2017/10/A5-EMCS
-FLYER_NEW.pdf

Vi vil gerne have klubmedlemmers hjælp til at udvælge/
finde fem biler fra 40-rerne, især fra 1948, der vil være
med til at forbedre denne begivenhed med deres stilfulde tilstedeværelse.
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KOMMENDE KLUBMØDER

MG kalender 2018 –
sådan får du fat i den!

Marts 2018

Med baggrund i tilbagemeldingerne på generalforsamlingen i marts har vi af sparehensyn valgt ikke at udsende
2018-kalenderen sammen med medlemsbladet. Portoen
er efterhånden oppe i et niveau, hvor der skal tænkes
alternativt, så det har vi gjort!

NÆRUM
Tirsdag den 6. marts
2018 kl. 19.00
Generalforsamling

Kalenderen vil kunne afhentes på klubmøderne i Nærum,
Dalby og Vestsjælland, hvor vi forventer at have kalenderen klar til uddeling fra 7. november og fremefter.
Igen i år har I været gode til at indsende fotos til Marianne Nielsen. Røde biler har været meget populære tæt
fulgt af grønne biler. Desværre har vi måttet droppe nogle
af de rigtig flotte motiver, fordi billederne har været i for
lav opløsning til at kunne klare at blive blæst op i A4.
Nogle af disse motiver har vi samlet på bagsiden af kalenderen i stedet.

SYDSJ., LOLLAND &
FALSTER
Tirsdag den 13. marts 2018
kl. 19.00

Tommelfingerreglen er, at billedet ikke skal være taget
med en mobiltelefon, men med et rigtigt kamera og i en
opløsning, så motivet fylder mindst 3 MB og meget gerne
mere. Endelig skal motivet ’ligge ned’, dvs. være bredere
end det er højt.

VESTSJÆLLAND
Tirsdag den 20. marts
2018

Pas også på med, at
motivet ikke er for
mørkt. Solnedgangsbilleder er flotte, men
vent ikke med at trykke
på udløseren til solen
er næsten nede .

HUSK:
Kig ind på hjemmesiden og find flere spændende
arrangementer, både i MG regi og i klassiker regi

KLUB WEEK-END
September 2018

Arrangement komiteen arbejder på fuld kraft
med at få årets klub week-end arrangement il
at falde på plads !

Som noget nyt bliver der mulighed for at designe turen
helt efter dit ønske og behov, idet der er bliver mulighed
for enten at vælge en 2-dages tur den 8.-9.september
eller en længere 3-dages tur den 7.-9. september 2018.
Turen går i år til den skønne Samsø, som bl.a. er et
yndet sted for kunstnere at bo og udleve deres kunst.
Hertil er der også mulighed for at besøge det lille Austin
baserede museum, som i 2017 skiftede ejere.
Vi vender tilbage med flere detaljer om klub weekend’en i kommende nummer af medlemsbladet.

Så er sæsonen
flaget i gang!

Medlemsblad
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NÆRUM

Tirsdag den 6. februar 2018 kl. 19.00
Du har sandsynligvis tegnet din forsikring til din
klassiske MG, da du købte den og har siden da kun
set opkrævningerne, sandsynligvis også betalt automatisk via Betalingsservice ?

Mødested:
Sommers Bilmuseum,
DVKs lokaler på 1.sal

——- o O o ——-

Nærum Hovedgade 3, Nærum

Temaet for denne aften er at kigge nærmere på forsikringen ud fra DIT behov.

Er din MG forsikret som DU vil have det?

Vores medlem, forsikringsmægler John Keller-Larsen,
vil sætte fokus på de behov, du som MG ejer skal tage
stilling til.
Tag din forsikringspolice med, så kan du løbende tjekke, om netop dine behov er opfyldt, eller om du skal
foretage dig noget for ikke uforvarende at komme i problemer, den dag skaden er sket.
Du vil sandsynligvis også få nogle gode tips med hjem
vedrørende din forsikring.
Det er således ikke en skønhedskonkurrence imellem
selskaberne, for nogle kan lide de tynde og andre de
buttede.
På gensyn til en livlig aften!
John og Lars

VESTSJÆLLAND

SYDSJÆLLAND

Tirsdag den 20.februar 2018 kl.19.00

Tirsdags den 13.februar 2018 kl.19.00

Mødested:

Mødested:

AAU Forskningscenter Flakkebjerg,

Pedelkantinen

Forsøgsvej 1

Bavneskolen

4200 Slagelse

Bavnestræde 36, Dalby

Planlægningsmøde 2018

4690 Haslev

Vi mødes og planlægger sammen programmet for
2018.

Claus Poulsen kommer til Dalby og fortæller om sidste
vinters renoveringsprojekt, hvor hans MGB fik den store
tur.

Har du forslag til besøg, køreture, foredrag eller andet,
så hold dig ikke tilbage.

Til mødet har du chancen for dels at få overblik over
hele forløbet samt ikke mindst mulighed for at stille
spørgsmål.

På gensyn!

Under mødet kan du se frem til at der serveres kaffe og
brød.
På gensyn
Jens og Claus

OBS: Modelbillede
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Af Tage Sømer

D

et er slut
for denne gang
med at min
MG TF
H
1072 pryder
de
danske
landeveje.
Til gengæld
har den nu
igen overtaget
husets
havestue,
hvor den står
og
pryder
huset
gennem en lang
og trist vinter.
Foråret ventes
med
længsel !
Med en venlig
MG-hilsen
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MÅNEDENS VINDERBILLEDE I 2018

Gennem de seneste to år har vi modtaget rigtig mange flotte MG billeder
fra jer, til glæde for os alle, både når årskalenderen udkommer med de
foretrukne 12 billeder repræsenterende årets 12 måneder, og når månedens vinder præsenteres i medlemsbladet.
Vi fortsætter konkurrencen i 2018 (læs herunder), og glæder os til at se,
hvem der får præsenteret deres billede i bladet, hvor vi fra blad nr.2 præsenterer vinderen af januar måned.

Med udgangspunkt i vores flotte 2017 kalender, opfordrer vi fortsat til at sende jeres MG fotos til Marianne. Også i
2018 får vi lavet en kalender, som er endnu flottere end kalenderen for 2017, så vi er stærkt afhængige af jeres billeder. Vi er selvfølgelig interesserede i billeder af din MG, men også meget gerne i nogle sjove situationer eller med personer i sjove situationer omkring MG’en. Vi præmierer fortsat månedens foto med en flaske MG vin og alle
modtagne fotos indgår i puljen til 2018 kalenderen. Marianne glæder sig til at modtage jeres fotos !

Send dit billede til: marianne.nielsen@bec.dk
Dit billede bedes sendt i original format, og skal fylde mindst.2 MB.

NB: MG medlemsbladet forbeholder sig, uden andre krav, ret til eventuelt, at anvende de indsendte billeder i medlemsbladet eller i forbindelse med klubarbejde i øvrigt.

Udgivelsesplan 2018
for MG medlemsbladet

Blad nummer og måned

Deadline

Hos medlemmerne

25.december

Uge 4

2. Marts

25. januar

Uge 8

3. April

25. februar

Uge 12

4. Maj

25. marts

Uge 16

5. Juni

25. april

Uge 21

6. Juli-August

25. maj

Uge 25

7. September

25. juli

Uge 34

25. august

Uge 38

9. November

25. september

Uge 43

10. December

25. oktober

Uge 47

1. Januar-Februar

8. Oktober
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SÆLGES

SÆLGES
Rulams pilot jakke

Ubrugte reservedele til MGB
1973

KØB & SALG

Størrelse XL. Flot. Pris kr. 950,00.

Hans Frederiksen
Tlf.: 40512020
E-mail: hfre@hfa.dk

MGF 1.8i VVC årgang 1998
Fantastisk velholdt og flot nysynet med den kraftige VVC
center motor på 1.798 ccm og 143 hk. Hertil fjernbetjent
centrallås med startspærre og alarm, el-ruder, cd/radio,
læderkabine, læderrat, airbag og ikke ryger.
4 nye dæk på 15’’ nyslebne VVC alufælge, nyt udstødnings system med lydpotte, afgangsrør og katalysator.
Hertil ny tandrem, ny vandpumpe, nye bremser, nye
tændrør, forhjulsleje skiftet, olie og filter skiftet, Hertil er
bilen textylbehandlet, checket og testet fra a til z. Synet
april 2017.
Bilen er højrestyret med 80.000 miles på tælleren. Er
importeret fra UK, hvor jeg har haft den på danske plader
siden september 2007.
Sælges privat for kr. 65.000

Allan Christensen
Tlf.: 42 44 53 93
E-mail: allan.h.chr@gmail.com

Tegning af Peter Heydenreich.
Bringes med tilladelse af tegneren og

Medlemsblad

36

Jeg har solgt min MGB 1973 US-model og har følgende reservedele liggende. Ring for priser.
1 Varmehane (1971-1976)
1 Tankmåler
2 Bremseskiver
2 sæt Bremseklodser
1 sæt Bremsebakker – bag
2 Bagerste bremsehjulcylinder
1 Bremsehovedcylinder 2-kreds
1 Knastaksel Sport
16 Ventilløftere
2 Luftfiltre original
1 Komplet udstødning
1 Lucas forlygte indsats H4
1 Oliepumpe 18 v motor
1 Brugt gitter Honnycom (1973 model)
Diverse MG litteratur
2 Oliefiltre
1 Komplet kobling m. trykskive
1 Lister til kaleche (AHH 6440)
2 Motorophæng
2 sæt Forhjulslejer m. pakdåser
2 sæt Kardankryds
1 sæt Carburator cyncro tester org. DOMI tester
Anders Valentin Jakobsen
Tlf.: 61994510
E-mail: lise.anders@live.dk

Velkommen til Autohallen
Jeg har repareret biler i næsten 40år efter de gamle håndværks principper – før ”køb og smid ud” tiden.

Mit værksted tilbyder alt inden for reparation og vedligeholdelse af DIN MG:










I vores hyggelige retro butik kan du købe:










Almindeligt service eftersyn
Alle typer reparation af MG
Olieskift, dækskifte (også dæk med trådfælge)
Plade- og malerarbejde
Små eller store renoveringer
Klargøring og fremstilling til syn
Toldbehandling, nummerplader – også historiske
Renovering af dynamoer, generatorer og startere

Diverse Castrol Classic produkter
Benzin tilsætning og andre bilpleje produkter
Udvalg af skruer, møtrikker osv – i enkelt stk
Ægte gamle autoradioer
Udvalg af mindre reservedele
Tidstypisk tilbehør til bilen
Tidstypisk tilbehør til chauffør og passagerer
(Vintage accessories) - kan også lejes for et par dage!

Grønholtvej 16,
3480 Fredensborg
Telefon: 20 26 32 20
E-mail: rasmussen@sport.dk

Ring eller kom forbi – så
finder vi ud af at få dig og
din MG velkørende!
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MG CAR CLUB
Danish Centre

KONTAKTOPLYSNINGER

BESTYRELSE

MG REGISTRE

FORMAND
Lars Thousig
Hyldestubben 8, 2730 Herlev
Tlf. 44 44 41 83 / 24 27 41 83
E-mail: thousig@post11.tele.dk

MG T-Typer
Peter Clausen,
Strandvejen 158B, 3070 Snekkersten
Tlf. 20 84 67 86 (mll. 16-18)
E-mail: petermgtd@gmail.com

NÆSTFORMAND
Rikke U. Nissen
Rådhusvej 14, 4300 Holbæk
Tlf.: 59 43 88 50
E-mail: rikkeunissen@webspeed.dk

MGA
Jørgen Hedetoft,
Drejøvej 10, Vor frue, 4000 Roskilde
Tlf. 46 37 25 62
E-mail: j@hedetoft.eu

BESTYRELSESMEDLEM
Michael Madsen
Lærkebakken 21, 3460 Birkerød
Tlf.: 22 54 18 54
E-mail: andemad@mail.dk

MGB / MGC / MG GT / MGB V8
Søren Lorentzen,
Højbjergvej 14, 4700 Næstved
Tlf. 61 45 54 61 / 28 75 60 01
E-mail: soerenl@mail.dk

BESTYRELSESMEDLEM
Marianne Nielsen
Tyttebærvej 8, 4600 Køge
Tlf. 61 56 21 75
E-mail: marianne.nielsen@bec.dk

SPRIDGET
Bent Hedegaard
Tlf. 40 19 11 69
E-mail: benthedegaard@hotmail.com

BESTYRELSESMEDLEM
Kurt Larsen
Ingeborgvej 4, 4130 Viby Sj.
Tlf.: 46 19 41 57
E-mail: kurtj.larsen@mail.tele.dk

MGF / TF / MG Z-Typer
Allan Christensen,
Vangebovej 13, Søllerød, 2840 Holte
Tlf. 42 44 53 93
E-mail: mgccredaktion@gmail.com

BESTYRELSESMEDLEM
Jens Hansen
Krags Krog 5, 4684 Holmegaard
Tlf.: 20 20 29 19
E-mail: Jensh.fensmark@mail.tele.dk

MG Magnette
Matthies Nissen,
Ewalds Have 40, 4300 Holbæk
Tlf.: 40 16 54 86
E-mail: moganissen@gmail.com

Sandvigvej 6, Svinø Strand,4750 Lundby

KASSERER

DASU
LICENSBESTILLING:

Wiggo Madsen
Friisvej 14, 2635 Ishøj
Tlf.: 20 29 15 08
E-mail: wiggo.madsen@sol.dk

Anlis Nissen
Tlf.: 59 43 51 99
E-mail: medlemmgklub@gmail.com

BLAD & MEDLEMMER

WEBMASTER

REDAKTØR:

INDLÆG M.V.:

Allan Christensen
Vangebovej 13, 2840 Holte
Tlf.: 42 44 53 93
E-mail: mgccredaktion@gmail.com

Rikke. U. Nissen, Tlf.: 59 43 88 50
E-mail: rikkeunissen@webspeed.dk

KØB & SALG:
MEDLEMSREGISTRERING:

Anlis Nissen, Tlf.: 59 43 51 99
E-mail: medlemmgklub@gmail.com
OBS: Har du ikke modtaget bladet senest den 1. i måneden,
så kontakt Anlis Nissen

ANNONCER, TRYKNING OG DISTRIBUTION:
Peter Clausen, Tlf.: 20 84 67 86
E-mail: petermgtd@gmail.com
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Anlis Nissen, Tlf.: 59 43 51 99
E-mail: moganissen@gmail.com

HJEMMESIDEN:
www.mgklub.dk
Brugernavn: mgklub
Password: 1954magnette

36 års erfaring med reparation af MG.
Salg af reservedele. Nye eller brugte fra Danmarks
største lager
Her kan du også få gode råd, vejledning og en
MG snak

Åbningstid:
Man-fredag: 11-16.30
Lørdag efter aftale
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Peter Mogensen

Mellemskovvej 1
Kollerød, 3450 Allerød
Tlf: 25 84 12 40
Mailadr.: pmmg@live.dk
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