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MGTD
Bygget i Abingdon eller Stuttgart, eller begge steder ?
Kig ind på side 8 og få historien.

Man tager en hjulkapsel….
Sportsvogne fra
50’erne

Slip teknologien
løs!

Få et nostalgisk gensyn med disse prægtige biler. Se på side 13

…. og hvad så ? - Få løsningen på side 19

Så er bilerne klar til at kunne køre alene…. ! - Måske. Se side 20.

Læs formandens beretning fra generalforsamlingen den 6. marts 2018 på side 5.
Referat og pokalvindere vender vi tilbage til i næste nummer af medlemsbladet.
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FORMANDEN HAR ORDET

Nyt fra bestyrelsen
Den 12. februar holdt bestyrelsen sit sidste møde inden
generalforsamlingen i marts måned.
Budget 2018
Et væsentligt punkt var at udarbejde budgetforslaget til
generalforsamlingen. Bestyrelsens mål for budgettet er
dels et nul-resultat, dels uændret kontingent. Det blev
hævet for få år siden.
Første trin var at vurdere hvor mange medlemmer vi vil
være i løbet af året, dvs. afgange og tilgange samt hvornår. Selv om vi har haft et konstant antal medlemmer de
seneste to år, er det ikke usandsynligt at vi rammes af
samme mindre tilbagegang som de øvrige bilklubber.
Indtægten fra medlemskontingent blev skruet lidt ned.
Øvrige indtægter er stort set uændret.
Næste trin var udgifterne, som blev delt i to. Først budgetteredes de poster der kan betegnes som ”faste”, dvs.
meget dårligt kan undværes eller beskæres. Største
post er bladets distribution + produktion, kontingent til
MhS, porto, forsikring/skat af traileren og køb af carbadges, da beholdningen er i bund mv.
Restbeløbet til de ”variable” poster var lidt mindre end
sidste år. Nogle poster måtte reduceres, blandt andet
tilskuddet til weekend-turen, fordi tilskuddet med det
høje deltagerantal nu er ubetydeligt for den enkelte deltager. Den nye teknologi skal vi også drage nytte af, og
vi foreslår at det årlige tryk + distribution af T-type fortegnelsen gøres elektronisk. De mange følsomme oplysninger lægges i stedet som pdf på klubbens lukkede hjemmeside, hvorfra medlemmerne kan down-loade og evt.
printe den. Fortegnelsen kan ligeledes lægges på den
jyske klubs lukkede hjemmeside. På den måde kan vi
også hurtigt leve op til persondataforordningen, hvis en
T-type ejer ønsker sig slettet.
Vi ønsker at fastholde de mindre traktementer ved klubmøderne, men ikke så flot som tidligere.
Alt i alt et budget som hænger sammen og som fremlægges på generalforsamlingen.
Klubweekenden
De sidste detaljer om klubweekenden til Samsø kom på
plads. Du kan læse mere her i bladet samt hvordan du
tilmelder dig.
Persondataforordningen
Fra 25. maj 2018 træder den nye forordning i kraft, og vi
er stort set klar til at opfylde den. Indmeldelsesblanketten er ændret med information om hvad vi registrerer,
der er udnævnt en dataansvarlig, der er kun et medlemsregister som ligger hos Nets, med den sikkerhed
dette indebærer, T-type registerets papirudgave omlægges til klubbens lukkede hjemmeside. Vi mangler kun at
justere vedtægterne, så det fremgår hvilke oplysninger
vi opbevarer om medlemmerne. Det sker på næste års
generalforsamling.
Vilh Nellemans Ærespokal
I år var valget let, idet vi gerne vil sige tak og hylde ikke
mindre end 50 udgaver af ”Matthies Garage”. Det er et
stort arbejde Matthies Nissen utrætteligt har lagt i artiklerne måned efter måned. Artiklerne bliver også bragt i
den norske og den vestdanske klubs medlemsblade, så
vi er mange der har fornøjelsen af de informative og
letlæselige artikler.
Til højre lidt billeder af pokalens stifter Vilh. Nelleman,
som gennem sin indsats på motorbanerne, udbredte
kendskabet til MG og denne bils fortrinlige køreegenskaber.
Vi ses meget snart derude.

Vilhelm Nelleman. Isbaneløb i 1947 på slotssøen i Hillerød

I kamp for mesterskabet 1949

Billedtekst: Automobil Sports Klubbens senere formand,
Vilhelms Nelleman Jr. hyldes i 1954 af Jens D. Ramsing efter at have sikret sig endnu et danmarksmesterskab på Amager travbane. I bilen sønnerne Jac og Tim.

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.

Kære læser !
Dagene bliver lysere og foråret nærmer sig. En ny og forhåbentlig spændende MG sæson står for døren, og MG’en skal
endelig ud og luftes. At en ny sæson venter bærer dette blad
også præg af, da vi allerede nu kan se frem til de første MG
arrangementer, som er annonceret bagerst i bladet og på
hjemmesiden. Her fremgår også, at årets MG week-end tur
går til det skønne Samsø.
MGTD er en bil der blev bygget i Abingdon, England. Basta!
Er det nu også helt korrekt ? - Kig ind på side 8 og få historien
om MGTD, som også blev bygget i det daværende Vesttyskland. Matthies Nissen har gravet i historien, som viser synlige
forskelle på, hvor den enkelte MGTD er bygget.
Vi bliver lidt ved historier fra en svunden tid, idet vi i vores
arkiv har fundet en sjov artikel omhandlende ”Sportsvogne fra
50’erne”. Det var i forbindelse med det første Gavnø arrangement, at gode MG folk satte sig for, at gøre noget særligt i den
anledning. På side 13 kan du læse historien.
Vi ved alle hvad en hjulkapsel er, og hvad en kage er. Men
hvad disse to ting har med hinanden at gøre kigger Rikke U.
Nissen, inde på side 19, lidt nærmere på.
Efter klubmødet i Nærum, hvor en forsikringsmand fortalte om
veteranforsikringer, har Lars Thousig prøvet at samle de væsentligste spørgsmål og problemstillinger inde på side 21.
Hermed håber vi at de vigtigste spørgsmål er blevet besvaret
på dette emne, som i sidste ende kan koste os dyrt, hvis man
ikke er lidt opmærksom på sine forsikrings bestemmelser.
Månedens moderne islæt er en lille artikel ”Slip teknologien
løs”, som vi har fået lov at bringe fra Bil Magasinet. Se hvad
fremtiden bringer inde på side 20.
Red.

NYT FRA BILVERDENEN

Annoncer:
Optages efter aftale:
 1/1 side kr. 4.000,-

Forleden sad min svoger og jeg og snakkede om nye biler og
det udstyr de leveres med idag. Det slog mig, hvor hurtigt han
kom ind på, hvad der er nødvendigt udstyr, såsom: automatisk
bremse, selvstyrende muligheder, mobile hjælpemidler, gadgets og meget andet. Min svoger kunne slet ikke forstå, hvordan man overhovedet kunne køre i en bil, der ikke som minimum indeholdt sådan udstyr !
Vi er ikke altid enige om ting og sager i livet, og for mig lød det
helt hen i skoven, at man nærmest ikke kan køre i en bil uden
al det - undskyld - gejl, der for mig at se fjerne fokus på selve
det, at køre bil, og helst også på en måde, der gør turen
spændende og sjov. Indrømmet, der er ikke meget plads i
f.eks. en MGTD, eller for den sags skyld i min egen MGF. Men
til gengæld nyder jeg at køre i bilen, hvillet jeg tror er tilfældet
for alle klubbens medlemmer.
At læse bilblade, der udelukkende behandler emner om nye
biler, kan få en til at tro, at bilkørsel i dag alene handler om at
kunne betjene en iPhone opkoblet start, at få uploaded alle
bilens automatiske køre kameraer inden start, og endelig få
sikret GPS-rutevejledningen via sin opkoblede iPhone, så
hackere ikke kan komme ind og forstyrre kørslen. Indrømmet:
Et tænkt scenario, men lyder det ikke realistisk i disse tider,
hvor f.eks. russerne har svært ved at forklare deres hackerangreb på valget i USA?
Inspirationen til ovenstående kommer bl.a. fra artiklen på side
20 inde i bladet, hvor perspektiverne for fremtidens biler i højere grad synes at samle sig om, hvor meget gejl man kan
proppe ind i bilen, og hvor meget af dette, der kan betjenes fra
en mobiltelefon. Glæden ved at køre en bil, høre en potent
motor, og måske i ny og næ få lidt olie på fingrene synes at
fortabe sig i bilernes fortid, hvor jeg så åbenbart befinder mig !
Lad os få lidt synspunkter fra jer, kære medlemmer ?

 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:
Er det mon en Abingdon eller
en Stuttgart MG TD ?
Den viste kommer fra Stuttgart
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GENERALFORSAMLING
FORMANDENS ÅRSBERETNING FOR 2017
Løbene blev afholdt med succes efter det nye reglement, hvor deltagerne opdeles i tre klasser ud fra erfaring/dygtighed frem for biltype. På den måde er det også
sjovt for nybegynderne, da de konkurrer mod hinanden.

Generalforsamling afholdt den 6.marts 2018
——- o O o ——-

Orienteringsløbene blev gennemført, men der skulle lidt
armvridning til for at finde samtlige arrangører. Det er et
stort arbejde at planlægge og afholde et løb, så bestyrelsen var indstillet på at holde en pause med O-løb. Dette
blev meddelt deltagerne efter det sidste Natorienteringsløb, med det resultat, at tre hold straks meldte sig til at arrangere løbene i 2018. En god udgang, og
fremover er planen at forankre denne aktivitet hos den
gruppe medlemmer, som deltager i orienteringsløbene.
De kender præmisserne mht. arbejde og antal deltagere.

Bestyrelsesarbejdet.
I 2017 holdt bestyrelsen seks ordinære møder, hvor der
var fokus på at sikre gennemførelse af medlemsmøder
og de mange aktiviteter. Kasseren deltog i samtlige møder og gennemgik klubbens økonomi. Bestyrelsesmøderne er åbne for suppleanterne og de mødestedsansvarlige, og det var glædeligt at se dem ofte.
Information om hvad der skete på bestyrelsesmøderne
er løbende bragt i klubbladet under lederen, i de måneder hvor der var møde.

Klubbladet.

Aktiviteter.

Ti numre kom som planlagt på gaden i 2017. Blade vi
kan være stolte over, hvor indholdet har været meget
varieret, og med forskellige fokusområder. Vi går efter
indholdet, og må finde os i at billedkvaliteten ikke er
bedre end det vi modtager. Trykket er digitalt, hvilket
kan sætte visse begrænsninger, men vi får det til en meget favorabel pris. Det er årsagen til, at vi kan udgive ti
numre om året.

Klubmøderne blev afholdt med udgangspunkt i de tre
mødesteder: Vestsjælland, Dalby og Nærum. Vintermøderne havde altid et emne ud over den vigtige snak over
bordene. Eksempelvis var der indlæg om en tur PekingParis i veteranbil, garagebesøg om renovering af MG
TC, besøg i en privat større samling af veteranbiler, besøg i motorcykelmuseum etc. I den lyse tid blev der kørt
ture til bl.a. en stor privat have ved Susåen, besøg hos
en virksomhed der sælger bilplejeudstyr og kåring af
årets MG. Listen er meget længere!

Lad mig opfordre til, at endnu flere sender materiale til
redaktøren, så tager han sig af opsætning mv. Det kan
være alt vedrørende MG, men også om spændende ture
i nær og fjern, som inspiration til andre.

Tøseturen gik i år til Dragør med guide af en vægter.
MG A turen havde temaet ”færgen”, og med fire færger
gik det rundt om Isefjorden. En flot og lidt alternativ tur,
hvor vi så noget nyt.

Distributionen af bladet med Bladkompagniet har ikke
været tilfredsstillende, men alternativet med PostNord
var ikke økonomisk muligt. Vi er ikke de eneste som har
haft dette problem, men nu skulle der være lys forude.
Fra februar 2018 udsendes bladet sammen med et indlæg/annonce mv., hvor det økonomiske bidrag muliggør
at vores leverandør fremover kan sende bladet med
PostNord. Lad os håbe det fungerer.

Sommerturen var igen et stort tilløbsstykke med 82 personer, og gik til Vestsjælland med besøg på Dyrehøj
vingård, som er Danmarks største vingård. Vi havde
også inviteret den vestdanske klub, og herfra kom en bil.
Englændernetværket havde arrangeret et meget anderledes løb, hvor to generationer kørte bilerne rundt efter
egen valgt rute til et antal poster. Et godt initiativ som fik
de yngre ned i bilerne til en god oplevelse.

Facebook og hjemmesiden.
Der foregår en livlig aktivitet på vores Facebook side,
nogle gange måske lidt for livligt! Jeg vil opfordre til at
flere medlemmer opretter sig i Facebook og får adgang
til klubbens lukkede Facebook forum. Man behøver ikke
selv være aktiv og fortælle omverdenen om sin gøren og
laden.

Weekend turen.
Igen var der stor tilslutning til klubbens weekendtur, som
gik til Sverige. 43 ekvipager kørte ad små veje gennem
det gamle Danmark til Åhus, hvor vi overnattede. Hjemtur via den svenske sydkyst med afslutning i Johanna
museet, og vejret holdt sig lige indtil Øresundsbroen!
Turen var arrangeret med hjælp fra vores lokalkendte
svenske medlemmer. Stor tak til dem.

Hjemmesiden kører uden problemer, og det er her de
mere ”faste” informationer findes. Her kan du blandt andet se datoer for kommende arrangementer, så snart vi
kender dem.
DASU.

Sport.

Som klub med ret til licensudstedelse i DASU (Dansk
Automobil Sports Union) har vi også ret og pligt til at
deltage i visse møder, primært det årlige repræsentantskabsmøde. Det gjorde vi også i 2017.

Det lykkedes at afholde to manøvreprøver på banen i
Skælskør. Først skulle der dog fejes jord op efter de
jordbunker, som kommunen havde læsset af. Igen en
stor indsats af gruppen omkring banen.

På mødet blev det bl.a. besluttet, at deltagere i arrangementer under DASU skal have et gyldigt kørekort.
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FORMANDENS ÅRSBERETNING FORTSAT…...
Motorhistorisk Samråd.

Afslutningsvis vil jeg takke de mange medlemmer som
er med til at holde klubben kørende med et højt aktivitetsniveau. Nogle af dem kender I fra en aktivitet, medens andre arbejder mere skjult i kulissen.

Samrådets opgave er at varetage interesserne for biler
over 35 år, overfor politikere, styrelser og råd.
Der udsendes jævnligt et nyhedsbrev, som er blevet
bragt i klubbladet, evt. i komprimeret form.

Er der noget som ikke fungerer helt perfekt, så husk på
at klubben drivers af frivillige i fritiden, og alle gør deres
bedste under temaet: ”MG – the Mark of Friendship”.

Vi deltog i Samrådets årlig møde i november måned.
Økonomi.
For første gang i mange år, har vi et mindre underskud
på cirka seks tusinde kr. ud af en samlet indtægt på
322.000 kr.

Herlev den 20. februar 2018
Lars Thousig
Formand

Det har jeg ingen problemer med, specielt fordi det skyldes et indkøb af MG rødvin i november måned, som
skal holde i 1. halvår 2018
Medlemmer.
I 2017 fik vi 42 nye medlemmer, medens vi mistede 43
medlemmer. De mistede medlemmer skyldes primært at
bilen er solgt, og vi formoder at mange af køberne er at
finde blandt de nye medlemmer.
Sammenlignet med en tilbagegang på 3 % blandt medlemmerne under Motorhistorisk samråd, kan vi ikke være andet end tilfredse.
——-

(PS: Regnskab for 2017 og budget for 2018 fremgår af medlemsblad
nr. 2 - 2018)
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European MG Conference 2018

Danske ølentusiaster

Fra European MG Manager Håkan Sigemark har vi
modtaget følgende information:

.

Kære kollegaer
Vanen tro holder vi vores
European Conference hvert
andet år, hvor det som bekendt nu er tid for denne i
2018.
Vi besluttede tidligere at
vende tilbage til efteråret som tidspunkt for konferencen, hvor den så falder i forlængelse af NEC
Classic Motor Show i Birmingham.
Datoen for vores konference er fredag den 9. søndag den 11 november, hvor MG Car Club UK
er vært for arrangementet.

KORT NYT

MG klubben har fået lavet en samlet pakke for dette arrangement indeholdende to nætter i enkelt
værelse og middag lørdag aften for i alt £ 200,eksklusive drikkevare.
Ønskes dobbeltværelse koster det i alt £ 270,Værelser er på det pompøse Wroxall Abbey Hotel
& Estate, som i øvrigt er ejet af et medlem af
MGCC UK.

FDM DASU Classic 2018

Fisker Emotion

Så er kalenderen for FDM DASU Classic løb klar:
Den 7.april:

Varde

Den 12.maj:

Slagelse

Den 9.juni:

Nordsjælland

Den 18.august:

Sydsjælland

Den 29.september:

Fyn

Den 27.oktober:

Østjylland

Vi fik i klubben en henvendelse fra ”Danske Ølentusiaster”, som ønskede at få
optaget vores artikel om
den engelske øl ”Old
Speckled Hen”, som Lars
havde skrevet en artikel
om i vores november 2017
blad, i deres medlemsblad.
Det er altid morsomt og hyggeligt at opleve, at andre
interesse klubber finder anvendelse af artikler, der som
udgangspunkt intet har med deres interesse at gøre.
Men hvad pokker, vil emner om øl ikke altid vedrører os alle (?)
I øvrigt er deres medlemsblad meget flot, og repræsenterer deres medlemmer, som består af landets mere end ca. 800
bryggerier og mikro bryggerier på bedste vis.

Så er den meget kreative og danske bil designer
Henrik Fisker på banen igen, med sin nyeste kreation: Fisker Emotion.
Bilen er 100% el-drevet med en forventet rækkevidde på 700 km. Bilen forventes på gaden i 2019.
Vi må blot håbe at det denne gang lykkes for Fisker at få gang i salget, da det tidligere har knebet
med at stå på egne ben med eget bilmærke. Han
havde kæmpe succes med sine bildesign hos både BMW og Aston Martin, så mon ikke det lykkes
for ham denne gang.

Se ind på:

Bilen bliver angiveligt først præsenteret på det
amerikanske marked til en pris af kr.800.000. Så
må vi se hvornår den kommer til Danmark.

dasu@dasu.dk
for nærmere informationer
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Abingdon On The Rhine
or

Stuttgart On The Thames

Oversat og bearbejdet af Matthies Nissen

Titlen på denne artikel virker lidt forkert, ikke?
Den handler om en af de MG TD’er, der blev bygget i det daværende Vesttyskland.
Vesttyskland?
Så er overskriften måske ikke så forkert endda? - Lad os kigge lidt nærmere på det.

J

eg fandt den usædvanlige og lidt
anderledes artikel i et gammelt
amerikansk MG blad med titlen
’Sacred Octagon’ fra 1993. Bladet blev
udgivet af ’The official Publication af The
New England MG T Register’ og som
bladets titel antyder så har/havde man
stor - næsten religiøs - veneration for
MG mærket. Ikke så mærkeligt da USA
var et af MG’s betydeligste eksportmarkeder. Artiklen er skrevet i 1993 af Bob
Wilson.

Han koncentrerede sig mest om udbulingen på venstre side af motorhjelmen der hvor dynamoen sidder - hvilket skulle
vise sig at være det eneste normale ved
den bil. Det tog ikke lang tid at regne ud
at denne bil var andeledes. F.eks. er
denne TD over 2½’ bredere indvendig i
kabinen. Et tonneaudækken fra en TF’er
passer - med få justeringer - meget bedre end det originale dækken til en TD.

Hurtigt svar fra min far: ’Save your money, son!’

De løse sideruder jeg bestilte passede
heller ikke, de manglede næsten 3’ i at
kunne nå bagud til de bageste løse sideruder. Karosseriet bolte var millimeter
gevind, medens chassis og drivlinie var
med tomme gevind (Whitworth). Den
elektriske benzinpumpe lignede til forveksling den originale engelske Lucas
pumpe, men den var i virkeligheden
’Made in Germany’. Alle elektriske dele
var af fa. Bosch inkl. tændspole og den
største akkumulator, som jeg nogensinde har set, samt - hold godt fast - 22
sikringer i ledningsnettet, alle af den keramiske type, som også anvendes i tyske biler som VW og Mercedes.

Min by Lexington, Kentucy, er egentlig
ikke ret stor, men jeg så først den røde
bil igen i foråret 1962 da en nabo kom
hjem med den for at hans kone kunne
prøvekøre den. Hun sagde ’no’ men jeg
sagde ’yes’ og efterfølgende begyndte
en længere odyssey.

Jeg sendte et spørgsmål til BMC: Er
dette i virkeligheden en MG? Et hurtigt
svar via telegram: ’Yes’, det er en MG. Et
efterfølgende brev forklarede nærmere
at mit chassis #9238, var et ud af 25
afsendt til Vesttyskland, men af ukendte
årsager kun det nøgne chassis.

Sælgerene advarede mig om at den var
forkert, noget om en ’German racer’.

Emnet blev droppet bortset fra spredte
forespørgsler fra min side når jeg deltog i

Men nu til sagen. Artiklens forfatter indleder med at fortælle hvordan han blev
ejer af den mærkelige MG TD:
Det begyndte i efteråret 1956. Som ung
teenager var jeg på vej i kirke sammen
med min far. På vejen ser vi en pæn rød
roadster og der udspinder sig følgende
replikskifte.
’Det er sådan en bil jeg gerne vil have,
når jeg engang får kørekort!’

Medlemsblad
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forskellige events/træf med min bil, indtil
jeg i 1967 sammen med min familie flyttede til Columbus, Indiana. Mens vi var
bosat i Indiana og senere i Illinois, mistede TD’eren sin status som hverdagsbil.
Efterfølgende blev bilen adskilt i smådele, herunder afmontering af karosseri fra
chassisrammen, med henblik på en komplet restaurering. Den klassiske papkassemodel! Og sådan henstod den i mange år.
Efter nogle små tiltag, der indbefattede
reparation af råddent træ og karosseriplader, blev jeg til stadighed mindet om,
at intet i min bil havde de samme dimensioner, som det originale britiske karosseri. Herefter begyndte vi den egentlige
restaurering i fuld skala. Vi havde på det
tidspunkt besluttet, at vi havde behov for
at vide så meget som muligt om de tysk
byggede TD’er.
Jo mere vi spurgte, desto mere gik det
op for os, at vi vidste mere om de tysk
byggede TD’er end andre kunne svare
på. Det var ikke meget og det var ikke
godt nok.
Det første gennembrud kom i 1985 da
jeg besøgte Porsche fabrikken i Stuttgart. Jeg spurgte i den forbindelse om
hvem forhandleren, hvis navn var anført
på den plade, der var anbragt på højre
side af bilen nederst foran fordøren, kunne være. En hurtig søgning afslørede at
forhandleren stadig var aktiv samt at han
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stadig solgte Austins og Jaguars, men at
forretningen var flyttet fra Heilbronner
Strasse i city, til en forstad lige uden for
byen. Et besøg her, var lige nøjagtigt
den guldmine som jeg havde håbet på.
To af de ansatte identificerede straks
hvilken bil der var tale om.
’Oh you have one of our cars. There
were only twenty five, you know.’
Vi tilbragte hele eftermiddagen sammen,
hvor vi talte om biler generelt og om MG
TD’ere, samt specielt om min TD.
Jeg noterede følgende fra mødet med
Herr Rensler:

 Det nøgne chassis - uden karosseri kom til Stuttgart, sammen med diverse smådele i en trækasse, som tillige gjorde det ud for et interimistisk
sæde under kørsel ad lanevejen fra
Køln til Stuttgart.

 Det begyndte med ét chassis. Der

blev først lavet en model af karosseriet i hånden som prøve. De resterende chassiser ankom i to sendinger.

Herover:
Bilen som den så ud før den blev restaureret. Den røde cirkel markerer den tyske forhandlers skilt.

 Der blev også fremstillet tre sedaner

T.h. / T.v.:

(Y-modeller?). En af disse er stadig
kørende i München.

Den
tyske
forhandlers
skilt.

 Efter færdiggørelsen af de to sendin-

ger kom der ikke flere chassiser fra
MG fabrikken i England. Man sagde
at projektet ikke var ’worth the effort’,
hvad de så mente med det?

 Der fandtes ikke tegninger af karosseriet. Pladerne blev bukket og alle
karosseridele blev håndfremstillet
med fotos som model.

Herunder:
Den tyske chassisnummerplade / typegodkendelsesskilt..

 Efter at projektet blev opgivet, blev

der fremstillet adskillige andre biler
på skadede chassiser og mange
MG’er med mindre trafikskader blev
repareret. Nogle endda med komplet
tysk fremstillet front eller bagende.

 Han anslog at der var bygget eller
repareret 100-125 biler, incl. de 25
TD’ere.

 Man havde ingen bevarede opteg-

nelser om projektet, lige som man
ikke havde mange følelser for det
færdige produkt. Det var bare en
god mulighed for at producere for de
mange GI’s som ønskede en bil, og
som havde pengene til at betale
herfor.

Billeder hentet på MG klubbens hjemmeside i UK

 Selv om chassiserne blev fremstillet

i 1951, blev de solgt som 1952 modeller.

Således udstyret med informationer og
fyldt med ny entusiasme, påbegyndte vi
den sidste del af vores restaureringsprojekt. Det varede to år. Et af vore medlemmer, Dave, fortalte at der også var en
anden ’German car’ i Florida og med lidt
hjælp fandt vi den.
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Denne bil har samme ’immigration story’
og idet den også var blevet hjemtaget til
USA fra Tyskland af en GI, der var udstationeret der. Der var imidlertid brugt
tredive år eller mere på at bringe den
tilbage til britisk standard. Benzintanken
var blevet udskiftet. Vindspejlets ramme
var tilsvarende blevet udskiftet. Interiøret
var blevet udskiftet med et originalt britisk sæt.
Alt elektrisk udstyr af mærket Bosch var
udskiftet med Lucas. Bilen står nu nydelig, konverteret med trådhjul, to farvet
karosseri og en del ekstra chrome detaljer. Men under al pynten er den stadig
som den originale tysk fremstillede. Kofangerne er stadig lavere, fladere og
mindre. Motorhjelmen er lidt fladere. Alle
udluftningsgæller på siden af motorhjælmen har samme længde og der er ikke
gjort plads til låsetøjet, som til gengæld
er anbragt længere bagude.
De indvendige dørlåse er ikke den traditionelle ’silent block type’, men de er af
tysk fabrikat ’Bomoro’ med låsetøj helt
ude i kanten af dørrammen og ikke på
siden af døren. Bilens serienummer passer ikke.
Dave fortalte at han selv havde resterne
af en tysk TD stående. Men kun bagenden. Han havde altid omtalt bilen som
’that damned German thing’. Det blev
besluttet at jeg skulle have den til reservedele til brug for min egen restaurering.

Medlemsblad

Made in Stuttgart til venstre og Made in
Abingdon til højre.
Da stumperne ankom erfarede jeg at de
indeholdt de manglende brikker i puslespillet.
Her var de originale tyske dørbeklædninger med de store lommer. Der var også
de rigtige ’Bomoro’ dørlåse og alle de
andre karosseridele passede - Bingo!
Min restaurering er næsten færdig. Der
er kun nogle småting der udestår. Ingen
tvivl om at denne MG er anderledes og vi
har gjort os umage for at bevare den
som sådan. Ikke bare for at være anderledes, men for at være tro mod originalen. Ingen tvivl om at vi havde nogle udfordringer i vores projekt.
Da jeg købte bilen havde den kun få
miles på tælleren og alt ved den syntes
at være originalt: sort kaleche stof, sorte
løse sidestykker med læder remme og
sorte tæpper i vognbunden - typisk tysk.
Herudover glat læder på oversiden af
ryglæn, store lommer i sidedørene, ikke
nogen opbevaringsboks for sidevinduerne, men derimod store læderstropper
som dørstop. Disse sliddele var intakte
og var veltilpassede. Min TD er komplet
og så korrekt som vi med vores nuværende viden kan gøre den ud fra det som
vi ved, men vi er sikre på at der er flere
informationer derude. Vi skal bare finde
dem!
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Efterskrift
Artiklen rejser nogle spørgsmål, som det
kunne være interessant at få belyst, bl.a.
hvorfor sendte MG fabrikken 25 chassiser til Tyskland. Måske for at dække en
stor efterspørgsel?
Efter krigen var der mange GI’s stationeret i Tyskland. Mange af dem havde været udstationeret i England under krigen
og havde her fået smag for MG’erne. GI
er et udtryk anvendt på et medlem af de
amerikanske styrker eller dele af deres
udstyr. Udtrykket er i dag et akronym for
Government Issue (statens ejendom).
Ordet chassis dækker i artiklen over
chassisramme med for- og baghjulsophæng, samt hele drivlinien (motor, gearkasse og bagtøj).
Det var så Bob Wilsons beretning om de
tysk byggede TD’er. Bob omtaler i flæng
’jeg’ og ’vi’. Jeg ved ikke hvad han mener
med ’vi’ - måske refererer han til sit klubmedlemskab?
Når man læser artiklen skal man huske
på at den er skrevet i 1993. På den baggrund kunne det være interessant at vide
om bilen eksisterer endnu og om der er
flere af de originale tyskbyggede MG’er
tilbage. Der ingen tvivl om at Bob gjorde
det rigtige, nemlig at bevare bilen i sin
originale form - gad vide hvad den i dag
vil kunne indbringe på en auktion?
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Tekst, foto og tegninger hentet fra bladet til det første Gavnø arrangement i 1989

Sportsvogne….

Austin Healey 100

... fra 50’erne

Sportsvogne. Lugten af brændt gummi, støvede italienske landeveje, snoede engelske sogneveje begravede i hække, snerrende og smældende udblæsning.

A

lt det, som blev så forbudt mens
benzinpriserne i 70’erne steg og
steg, og forureningen regnede ned
over os. Ingen sund transport-fornuft kan
forsvare sportsvogne; bilen som legetøj.
Men lad os lige vende sagen om. Der
har aldrig eksisteret så mange sportsvogne, at de har kunnet bidrage noget
særligt til energiforbruget eller til forureningen eller det trafikkaos, der gør daglig
bilkørsel så kedelig. Det er de såkaldt
fornuftige transportkasser, der sviner,
fylder og brænder benzin af, mens de
sidder i kø og venter på hinanden.

Hvorfor 50’er sportsvogne?
Ganske vist påstår den engelske Vintage
Sports Car Club, at der ikke er bygget
ordentlige sportsvogne efter 1930. Men
for mange står 50’erne i en særlig glans.
Måske er det fordi, man bare skal være
over 40 for at have været ung i 50’erne.
Dengang engelske sportsvogne var
grønne, italienske var røde, franske var
blå og tyske var sølvfarvede og ikke syltet ind i reklamer. Og under motorløb
kunne man se og genkende kørerne,
ikke på sponsormærker, men på deres
eget private tøj og udseende.
Der er imidlertid også saglige grunde til
at beskæftige sig med 50’ernes sportsvogne. Krigen havde uddannet en mas-

se teknikere og udviklet mange nye ideer, og efterhånden som den økonomiske
udvikling tog fart, kom der kapital, så
disse teknikere kunne komme til at anvende deres ideer. Nogle var meget underlige og førte ingen steder hen, mens
andre var den spæde og famlende begyndelse til epokegørende nyskabelser.
Nu er sportsvogne mange ting, og der er
stor forskel på en Jaguar D-type, som er
lavet udelukkende til at køre løb med, og
så en Triumph Spitfire, som er lavet udelukkende for at se smart ud. Det tjener
derfor heller ikke noget formål at forsøge
at definere præcist hvad en sportsvogn
er. De fleste ved det godt. Hovedsynspunktet i denne artikel er, at de banebrydende sportsvognsproducenter i 50’erne
svingede mellem at producere rene racersportsvogne og luksuøse stykker legetøj, mens de store bilfabrikker forsøgte
at lave noget billigere, som lignede de
dyre.

Vogne fra samlebåndet
Det man kan kalde produktionssportsvogne var mærker som MG, Triumph,
Austin-Healey og Sunbeam-Talbot i den
”billige” ende af skalaen og BMW, Alfa
Romeo, Jaguar, Lancia og Porsche i den
dyre. Prisforskellen var ikke, som i dag,
udtryk for en større eller mindre mængde
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ekstra udstyr. De dyre produktionssportsvogne var teknisk avancerede,
mens de billigere var konservative og
ganske enkle. Jaguar og Alfa Romeo var
kendt for deres meget højtydende motorer med dobbelte, overliggende knastaksler.
Porsche byggede på lette platformchassiser, luftkølede boksermotorer og aerodynamiske kaosserier.
BMW byggede på høj produktionskvalitet
og originale detailløsninger. Lancia ofrede meget på utraditionelle transmissionsog affjedringssystemer for at opnå optimale køreegenskaber.
De billigere sportsvogne, derimod, var
ganske konventionelle med et tungt
chassis, uafhængig forhjulsaffjedring, en
oftest 4-cylindret rækkemotor fortil med
træk til den bladfjederophængte bagaksel. Men der kunne opnås ganske pæne
resultater med sådanne konstruktioner.
Mange hævdede at de foretrak de noget
primitive egenskaber, og især MG solgte
masser af biler; først de meget traditionelt udseende TC, TD og TF modeller,
og fra 1955 A modellen med helt nyt
udseende.
Sunbeam-Talbot repræsenterede et
yderpunkt, som kun kunne gøre sig gældende som sportsvogn ved ganske omMedlemsblad
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Jaguar XK120 fra 1951

fattende undervognsmodifikationer på,
hvad der i virkeligheden var en gyngehest af en Hillman i nyt tøj. Men den så
godt ud, og udseendet var - og er - en
faktor ingen producent kunne tillade sig
at overse. Et meget stort publikum købte
sportsvogne for udseendet, lyden og
kalechens skyld.
I USA var der endvidere en bestemt
slags prestige knyttet til europæiske
sportsvogne. Det var ganske vist ikke
nogen stor procentdel af de amerikanske
bilkøbere, som købte en europæisk
sportsvogn. Men det amerikanske marked var så stort, at selv en lille brøkdel af
det betød meget for de europæiske fabrikker.
Alfa Romeo byggede mellem 1951 og
1958 i alt 20.000 eksemplarer af 1900
modellen, langt de fleste 4-dørs berlina
modeller, og Jaguar byggede mellem
1948 og 1957 21.000 eksemplarer af
XK120 og XK140 typerne. MG, som byggede flere sportsvogne end nogen anden, producerede mellem 1945 og 1955
knap 50.000 køretøjer.

Ke amatører køre til motorløb i deres
hverdagssportsvogn, skrue overflødig
vægt af og deltage med liv og lyst i løbet
og derefter køre hjem efter en dejlig dag.
De havde det sjovt, men de vandt ikke.
Det havde de kunnet omkring 1950, men
netop fra 1950 til 1955 skete den udvikling, der skilte gadebilen fra banebilen.
Da Lancia i 1951 blev nr. 2 i Mille Miglia
og slog store Alfa Romeo og Ferrari vogne, skete det med en let tunet 2 liters
Aurelia GT taget fra produktionen.
Men samme år kom Jaguar til Le Mans
med en helt ny type sportsvogn bygget
udelukkende til motorløb, C-typen. Den
havde kun motorkonstruktionen til fælles
med den almindelige produktionsmodel
XK120, ellers var det et torsionsaffjedret
rørchassis med en letmetals karrosseri.
C-typen vandt løbet og viste vejen i en

I den anden ende af spektret producerede BMW kun 665 eksemplarer af 503 og
507 modellerne.
De drømte alle om at lave en sportsvogn, som kunne sælges i USA.
Det var kun Jaguar og MG som solgte
ret meget i USA, men til gengæld fik
europæiske købere glæde af en hel underskov af ofte meget velkonstruerede
køretøjer, som AC Ace, Healey, Jowett
Jupiter, Turner og DB-Panhard. De kom
fra små fabrikker, som ikke var tyngede
af traditioner eller store lagre, som skulle
bruges.

Alfa Romeo Giulletta 1300 fra 1954

Som oftest blev der ansat helt unge og
friske ingeniører, som konstruerede det
bedste de havde lært. Det kom der gode,
men ofte for dyre, biler ud af.
Senere drog større fabrikker nytte af, at
f.eks. AC og Jowett havde vist, at sportsvogne ikke nødvendigvis skal have stenhårde, ubekvemme fjedre. Det er vigtigere, at affjedringsbevægelsen er styret af
et gennemtænkt hjulophæng.

Racersport
Endnu i 1956 kunne man se entusiastis-

Medlemsblad

Jaguar Cs rørchassis fra 1951 var tidens bedste
bud på en let og stærk konstruktion. Men var dyr
at lave og blev kun anvendt til racersportsvogne
eller dyre produktionsvogne

Lancia Aurelia GT
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udvikling, der i løbet af ca. 10 år skulle
gøre racersportsvogne til rene køremaskiner, mens produktionssportsvognene
udviklingsmæssigt gik i stå for til sidst at
blive overhalet af tunede og forbedrede
standardvogne som 60’ernes Mini Cooper og Lotus Cortina.
Til motorløb fik Jaguar følgeskab af bl.a.
Ferrari, Aston Martin og den lille, nye
”fabrik” Lotus, som i bogstavelig forstand
begyndte i en baghave.
Med Guilietta modellen på 1300 cc fra
1954 gik Alfa Romeo for alvor ud på
markedet. Bertones karrosseri og Alfa
Romeros motor gjorde den 2 dørs
Sprint til en utrolig populær sportsvogn,
som var i produktion i 11 år i mange og
stadig hurtigere versioner.

Nr.3 - April 2018

Jaguar D’s selvbærende pladekonstruktion peger frem mod vore dages racervogne.
Blandt produktionsbiler førte den direkte til Jaguar E fra 1961.
Ferrari og Aston Martin lavede sportsvogne til normal brug, baseret på de
erfaringer og den prestige, de hentede i
løb.
Men det var dyrt at bygge racersportsvogne, så gadebilerne måtte være dyre,
eller der måtte hentes penge fra en mere
normal produktion, hvis man ville overleve.
At det ikke altid var nok måtte Lancia
sande, da de i 1955 efter 5 glorværdige
års indsats i motorløb havde sat så mange penge til, at familien Lancia måtte
overlade fabrikken til kreditorerne.
Aston Martin levede af at producere David Brown traktorer, mens Ferrari levede
af Italiens særprægede finans- og erhvervsforhold og lave lønninger. Lotus
solgte enkelte konstruerede racersportsvogne i samlesæt, så køberne kunne få
råd.
Da Daimler-Benz i 1952 gik ind i motorsporten, gjorde de det med 50’ernes
måske dyreste sportsvogn, 300 SL. En
kompliceret rørgitterramme med en 3liters motor, uafhængig affjedring på alle
fire hjul og lukket metalkarrosseri. Det
var en succes i løb, og det utrolige skete,
at der fra 1954 blev produceret en næsten uændret version til hverdagsbrug.

Luksus og lukkede vogne
Den, der midt i 50’erne havde penge nok
og lyst til en bil, der var både velkørende, hurtig og anderledes, havde noget at
vælge imellem. Ferrari, Jaguar, Bristol,
Lancia, Aston Martin, Maserati, Mercedes, Alfa Romeo, Porsche, Lagonda,
Talbot, Pegaso, Facel, Vega, Jensen,
BMW.
Og de var virkelig forskellige. Men på ét
punkt lignede de hinanden. Der var ikke
ret mange åbne vogne. I 30’erne havde
enhver bil med sportslige ambitioner
været åben. Familiebiler og direktørkareter var lukkede. 10 år efter krigen holdt
kun de billigere produktionssportsvogne
fast ved de åbne biler. Folk med penge
ville ikke have frisuren ødelagt.
Udviklingen mod lukkede sportsvogne
begyndte Bristol, som i 1948 viste en

coupé, som i realiteten var
en krydsning mellem BMW
326, 327 og 238 fra før krigen. Konstruktionen blev
videreudviklet, og den meget omhyggeligt byggede og dyre - bil blev kendt som
”the businessman’s express”.
I Italien havde Pininfarina
allerede før krigen arbejdet
med tanken om en lukket
sportsvogn, aerodynamisk
meget mere tilfredsstillende
end en åben bil. Det blev
efter krigen til det banebrydende Cisitalia-karrosseri,
som blev videreudviklet til
Lancia Aurelia GT, kaldet
verdens første Gran Turismo.
Det er nok i udviklingen af
den hurtige, sportslige, bekvemme rejsevogn, at 50’ernes største betydning i
sportsvognenes
historie
ligger. Betegnelsen GT blev
efterhånden et tegn på højeste prestige og blev derfor
naturligvis misbrugt og endte i løbet af 60’erne som et
skilt på ligegyldige familiebiler forsynet med fartstriber.

Standard Vanguard. Motoren på 2 liter blev brugt
både i Triumph TR2 og Morgan +4

Porsche, en robust rallybil



Effekt og tophastighed på en række udvalgte biler:
Alfa Romeo Giulietta Sprint, 1954
Aston Martin DB2/4, 1953
Austin Healey 100/6, 1956
Bristol 401, 1949
Ferrari Super America, 1956
Jaguar XK 120, 1948
Jowett Jupiter, 1951
Lancia Aurelia GT, 1954
Mercedes Benz 300 SL, 1954
MG A, 1955
Porsche 356A, 1955
Simca 8 Sport, 1952
Sunbeam Alpine, 1954
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80 hk, 160 km/t
125 hk, 180 km/t
101 hk, 165 km/t
85 hk, 145 km/t
340 hk, 260 km/t
160 hk, 200 km/t
63 hk, 145 km/t
118 hk, 185 km/t
240 hk, 206 km/t
72 hk, 155 km/t
60 hk, 160 km/t
50 hk, 135 km/t
80 hk. 150 km/t
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MANDEN BAG
MG BLADET

Interview af Rikke U. Nissen. Fotos fra Allan Christensens private arkiv.

B

landt vor klubs helt store aktiver er
medlemsbladet, som udkommer
10 gange årligt. Hverken klubbens
hjemmeside eller Facebook side kan
konkurrere med medlemsbladet i popularitet.
Derfor har vi sat manden bag bladet i
stævne til et interview om MG Bladet.
Efter lidt tøven (ægte beskedenhed?)
indvilger Allan Christensen i at være
hovedperson i en artikel i sit ’eget’ blad.
Hvor længe har du været redaktør af
MG Bladet?

Hvor stammer din interesse for at lave
blad fra?
Det er en lang historie, idet jeg allerede i
5. klasse lavede et skoleblad sammen
med en klassekammerat. At det så kun
udkom i ét nummer skal jo ikke gøre
historien ringere, vel?
Min interesse for at skrive har siden skoletiden været stor, og jeg reddede mig
altid ret gode karakterer i dansk stil. Hertil begyndte jeg tidligt at skrive små historier og digte til mine venner til fødselsdage og jul. Jeg skrev også en ungdomsnovelle da jeg var i begyndelsen af 20’erne, dog uden at den blev udgivet.

har ofte været mit våben i en it-branche,
der til tider kunne være tæt på vanvittig.
På bladsiden har jeg gennem tiden medvirket i mange bladproduktioner. Således
har jeg været redaktør både på klubbladet i Hørsholm Golfklub og i Furesø Golfklub, og tidligere har jeg i min politisk
aktive tid været medredaktør på det lokale partiblad. Så opgaven i MG klubben lå
mig ikke fjern, da muligheden viste sig.

Fra blad nr. 1 i 2011 overtog jeg tjansen
som redaktør.

I mit erhvervsaktive virke har jeg skrevet
mange faglige artikler til bl.a. Børsens
Ledelseshåndbøger, været klumme skribent på Jyllands Postens tillæg ”Digitalt”,
skrevet kronikker, indlæg og boganmelderser i Computer World osv., så pennen

Hvor lang tid er du typisk om at sætte et
blad sammen?
Det afhænger lidt af hvor meget stof jeg
har til det enkelte blad. Hvis der er meget
godt stof – på dansk – med gode billeder
og et godt læseværdigt sprog uden for
mange ”bøffer” og ubehjælpsomme formuleringer, samt godt input til arrangements-annoncer, der ønskes sat i bladet,
så kan jeg sammensætte et nummer af
bladet på omkring 20-25 timer.

Allan Christensen som ’Business-Allan’

Ungdoms-Allan med kæreste (senere
fru Hanne) i sommer en 1974 til indianerfest i Spanien.

Roskilde Festival-Allan

På bestyrelsesmøde i februar 2010 besluttede man at styrke den gamle redaktion med undertegnede, efter at jeg siden begyndelsen af 2009 havde assisteret den siddende redaktionen med
artikler og opsætning af disse.
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I måneder hvor der er knapt så meget
stof skal jeg bruge tid på at efterlyse
materiale hos gode klubvenner, selv ud
og søge efter materiale på nettet, eller
søge hos nogle af de bilblade, som vi
med stor glæde har fået lov til at bruge
som kilder, og leverandører af artikler, til
vores blad. I sådanne måneder kan det
tage op mod 40 timer, at lave et blad.
Da jeg så heller ikke er professionel designer og layout-ekspert, kommer det ind
imellem til at koste lidt ekstra tid, når jeg
f.eks. skal have lavet en særlig opsætning på en speciel artikel. Men det er en
kreativ proces jeg faktisk godt kan lide at
arbejde med.
Hvad er din største udfordring med bladet?
Da det er besluttet, at hvert blad skal
være på 40 sider er det en løbende udfordring, at få fat i interessant artikel materiale på dansk.
Vi har for nogle år siden besluttet at alle
artikler skal være skrevet på dansk, hvilket kræver oversættelse af artikler skrevet på fremmedsprog. Det medfører
selvfølgelig lidt ekstraarbejde, hvor jeg
heldigvis får stor hjælp fra både Lars
Thousig og Kirsten & Bob Cobley.
En anden udfordring er at få leveret billedmaterialet i en ordentlig opløsning.
Ofte klipper vi artikler fra tilsendte filer,
hvor billederne er i en elendig opløsning,
og hvor vi ofte ikke kan få dem i en bedre kvalitet. Det medfører, at de kun kan
gengives som meget små billeder i bladet, hvilket efter min – og bestyrelsens
mening – gør læsningen lidt uinteressant. Jeg vil helst gengive billederne i et
stort format, hvilket kræver en høj opløsning, så her må jeg indimellem gå på
kompromis og gengive et billede, der
måske burde være gjort lidt mindre.
Hvad er din vision med bladet?
Sjovt nok er min personlige vision, at
bladet med tiden overgår til at blive et
rent elektronisk blad, idet der i dag er
smarte og lette måder at opsætte et
elektronisk blad på. Man kan ganske
enkelt via en browser sende bladet, så

du som læser kan sidde og bladre i det
på din computer, fuldstændigt som sad
du med bladet i sofaen, bortset fra at
bladet præsenteres på skærmen.
Men udover disse tekniske muligheder,
som med tiden nok skal blive virkelighed
for MG klubben, er det min vision at skabe et alsidigt og spændende klubblad,
som præsenterer vores MG’ere, historien, udviklingen og alt andet relevant
omkring det ædle MG mærke.
Endvidere ønsker jeg at skabe et blad,
der sammen med MG historierne kigger
ud på den bilverden vi alle lever i, idet
jeg mener det hele hænger sammen.
Svagheden ved mange bilklubblade er
efter min mening, at de lukker sig om sig
selv, uden at kigge ud på den samtid vi
bilmæssigt lever i.
Hvad ser du som bladets største styrke?
Jeg kan ikke sige det med sikkerhed,
men jeg har en fornemmelse af, at medlemmerne generelt er tilfredse med bladet både indholds- og layout-mæssigt.
Det er i hvert fald hvad jeg ofte hører.
Jeg opfatter også alsidigheden omkring
emnevalg som en styrke, hvor flere har
rost at vi ikke kun fokuserer på de helt
gamle MG’ere, men også inddrager nyheder på MG fronten, da mærket faktisk
lever i bedste velgående med de kinesiske ejere ved roret, selvom man selvfølgelig kan have sin mening om tidens nye
MG modeller.

også let lader sig gøre.
Hvor ligger din egen interesse for MG
henne?
Jeg har siden min barndom været vildt
interesseret i biler og motorløb, hvor jeg
allerede som 10 årig havde en pæn stor
samling Tekno biler nærmest i ”mint condition”, da jeg lagde stor vægt på at opbevare bilerne i deres originale æsker.
Jeg havde bl.a. en MGA 1600 i BRG
bemaling, som jeg var meget forelsket i,
og hertil en MG TC (tror jeg det var),
samt en meget smuk sort Mercedes 180.
Disse var blandt mine favoritter.
Hvor min bilinteresse kom fra aner jeg
ikke, da biler overhovedet ikke interesserede hverken min far, mor eller bror. Vores første bil var en Ford B V8 fra 1932,
som min far købte i midten af 60erne.
Det var også den første bil jeg kørte i,
efter at havde fået kørekort en uge efter
min 18 års fødselsdag i november 1968.
Min første bil var en lyseblå Morris Minor
1000 fra 1966, som jeg anskaffede mig
for kr. 6.800 i 1972. det var nærmest
himmelsk at få sin egen bil, også fordi
jeg havde en rigtig god skolekammerat,
som kørte go-cart, og som havde et par
brødre, der kørte orienteringsløb i deres
Fiat 600. Så endelig fandt jeg en kammerat, der som jeg var bidt af biler og
motorløb.

Jeg tror også den forholdsvis faste struktur i bladet glæder mange, og gør mit
arbejde mere overskueligt, når bladet
tilvirkes.

Man kan undre sig over hvorfor jeg aldrig
selv deltog i race, hvilket dog aldrig har
undret mig selv, idet mekanikerfunktionen omkring en bil aldrig har interesseret
mig (man får jo beskidte fingre!). Det er
bilers design, æstetik, udstråling og ydelsestal, der optog mig, hvilket det fortsat
gør.

Hvorfor tror du at et trykt blad i disse
digitale tider er så populært?
Jeg er ret overbevist om, at alderssammensætningen blandt klubbens medlemmer er en væsentlig årsag til dette. Hertil
viser undersøgelser fra den generelle
danske bladbranche, at det blandt alle
aldre fortsat er populært at sidde med et
fysisk blad i sofaen, i sengen eller hvor
man nu tager det med hen for at læse
det, selvom f.eks. læsning via en iPad

Oprindelig var jeg interesseret i at få
anskaffet mig en MGA som sommerbil,
og da det så i midten af 90erne var ved
at blive aktuelt, fandt alligevel ud af, at
kærligheden til en MGB var blevet større,
trods drengeårenes drømme om en
MGA. Årsagen til dette var, at min svigerfar tilbage i 1970 havde anskaffet sig
en rød MGB som ”sit legetøj”, hvilket var
tidens mest hotte sportsvogn. Jeg kunne
næsten ikke være i mig selv, når jeg

Min søn Johan var meget stolt af
vores MGB dengang i 1995

Min MGF VVC fra 1998. Fotograferet i 2005.
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sammen med min kæreste (nu hustru
gennem en menneskealder) fik lov at
låne denne fantastiske nye MGB, for så
at cruise op ad Strandvejen. Var somrene ikke længere, varmere og bedre dengang?
Nå, tilbage til mine MG’ere. Min søgen
endte med, at jeg fandt frem til en flot
tartanred MGB fra 1964, som jeg anskaffede mig i 1995, og havde frem til 2005.

Jeg havde stor fornøjelse af den bortset
fra når teknikken drillede, så da jeg solgte den var det med den erfaring, at kommende eventuelle sommerbiler, skulle
være mere moderne, hvorfor valget af en
MGF VVC fra 1998 blev et naturligt valg
for mig.
Hvor længe har du mod på at forsætte
som redaktør?
Da jeg nu er blevet deltids pensionist har
jeg fået lidt mere tid til bladarbejdet, og
jeg synes det er en sjov og kreativ proces at lave bladet, så jeg fortsætter gerne nogle år endnu, hvis ellers jeg får lov
af bestyrelsen (?)
Da jeg også går med tanker om en elektronisk fremtid for bladet, må vi se hvad
fremtiden bringer, og hvad bestyrelsen
ønsker.
***********

Min fars første bil, en Ford B V8 1932.
Han malede den lyseblå - med pensel!
Jeg kørte nogle enkelte gange i den tilbage i 1968. Den stod opstaldet på mine
forældres lystgård i Højby, hvor den blev
afhændet i 1982 til en udenlandsk køber.

Tak til Allan for at åbne for sine tanker
for medlemmerne. Og skulle han en dag
mangle stof til bladet, kan han jo hive sin
ungdomsnovelle frem af arkiverne og
udgive den.



Festaben Allan på restaurant og ødelagte briller i 2017 - oplyser han selv. Eller
også sidder han og pønser på nye artikler til MG bladet...

Fra sædvanligvis pålidelig kilde har vi modtaget dette foto, som er taget i forbindelse med en hemmelig
mission, som Bob Cobley pludselig var blevet indblandet i, da han blev forfulgt af et 3-hjulet køretøj, som
svarer til den scooter bil en falsk mælkemand kører i, i James Bond filmen ”The Man with the Golden Gun”.
Som Bob udtalte: ”Jeg følte mig ligesom James Bond i skikkelse af Roger Moore med Britt Ekland ved siden af mig i en MGB.”
PS: Godt at Bob vågnede og opdagede at bilen var hans egen MGB V8. Men måske kunne V8’ere ikke
trække fra Scooter bilen ?

Medlemsblad
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MAN TAGER EN HJULKAPSEL
Af Rikke U. Nissen

Når nu vinteren bliver for lang og du trænger til noget MG-indhold i tilværelsen.
Når det samtidig er ’spærretid’ ude på vejene (vintertid), og du er lækkersulten…
Det er jo hele 3 ting på én gang! Et rent Kinder-æg tænker du. Nej, endnu bedre.
Det er MG skildpadder!
I 2016 år prøvede vi cookies med MGlogo på. Til jul lavede vi MG-logoer i rispapir til at sætte på hjemmelavede fyldte
chokolader. Nu går vi planken ud og
laver deciderede MG chokoladeforme.
Formen skal selvfølgelig laves ud fra et
MG logo, som er præget, således at
konturerne af logoet overføres til chokoladen. Udfordringen er 2-delt: Dels skal
logoet vende rigtigt (dvs. ikke være spejlvendt). Dels skal det ikke være for stort
(der er grænser for, hvor stor en fyldt
chokolade skal være).
Bob Cobley havde i en tidligere udgave
af medlemsbladet en quiz, hvor man
skulle se, hvor mange MG oktagoner og
logoer man kunne finde på sin bil. Du
kan finde mange, men de færreste kan
bruges til at støbe en chokoladeform ud
fra. Selv nøgleringe var i tankerne, men
duede heller ikke. Så kiggede jeg på
Magnettens hjulkapsler, hvor der er et
fint præget logo. Måske…
Marianne og jeg havde forrige år indkøbt
silikonemassen til at lave chokoladeforme af, så nu skulle det komme an på en
prøve. (Silli Creation 2-komponent silikone. Købt på kagebixen.dk )

Så var det bare at vente til massen
størknede.
En meget fin afstøbning var nu lavet.
Komplet med alle de grater og stenslag
som hjulkapslen havde fået gennem
årene. Måske lidt for komplet til perfekte
chokolader, men det gør vel kun chokoladerne mere autentiske! Næste skridt
har intet med MG at gøre. Man smelter
noget mørk ckokolade og hælder et mellemtyndt lag i formen. Det som ikke
størkner ret hurtigt hældes ud igen. Dernæst køler chokoladen af og alt efter
hvor tykt et chokoladeskjold man vil ha-

ve, så gentages processen, eller man
lader være og går direkte til at hælde
den hjemmelavede romcreme i.
Fyld ikke helt op. Der skal være plads til
et chokoladelåg. Lad romcremen sætte
sig. Luk af med et låg af flydende mørk
chokolade. Skrab overskydende chokolade af. Lad chokoladen køle af og tryk
den ud af formen. Nu har du din egen
chokolade-skildpadde med MG-skjold.
Det er ikke en kæmpeskildpadde – det er
en megaskildpadde, for MG-logoet på
hjulkapslen er ca. dobbelt så stor som en
kæmpeskildpadde.
Velbekomme

Det er kæmpeskildpadden
øverst på tallerkenen.

Et styk original hjulkapsel årgang 1958
blev afvasket og en prøve af den 2komponente silikonemasse blev blandet
og presset ned over det ottekantede MG
-logo på hjulkapslen.
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Slip teknologien løs
Tekst og foto af Steen Bachmann, Bil Magasinet.

Artikel bragt med tilladelse af Bil Magasinet

Bilindustrien har overhalet Færdselsloven indenom med ny
-teknologi. Steen Bachmann søger (igen) job hos transportminister Ole Birk Olesen for at hjælpe til med at få flere
selvkørende biler på vejene.
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Hr. transportminister Ole Birk Olesen:
Jeg ansøger hermed om tilladelse til at
føre en selvkørende bil. Det vil ske på en
forsøgsstrækning, der går fra grusvejen i
Vestsjælland, hvor jeg bor, og til Bil Magasinets redaktion i København. Der er
tale om en Audi A8, som jeg låner for at
teste et system, der lader den køre sig
selv uden, at man rører rat eller pedaler.
Det er den første bil med den såkaldte
niveau 3 selvkørende funktion. Den er
velvalgt til min pendlerrute, som omfatter
en endeløs motorvejsstrækning med
daglige harmonikasammenstød, fordi
folk kører som idioter.

Belært af min forrige ansøgning som
konsulent fra januar 2017, hvor jeg tilbød
at -revidere lovgivningen om biler og
investeringer i broforbindelser for en halv
departementchef-løn (og et udlæg til en
makulator), har jeg denne gang undersøgt tingene. Mine naboer – en produktionsleder på en fabrik, der laver remoulade, og en pensioneret Jaguar-direktør
(der nu kører Subaru), er villige til at
medvirke i et forsøg, hvor vi afspærrer
vores grusvej og ser, om Audi’en selv
kan køre uden om de enorme huller,
som Kalundborg Kommune på grund af
svigtende økonomi ikke har udbedret.

skal du tage den med til Folketingets
Transport-, Bygnings- og Boligudvalg.
Det lyder bøvlet, men jeg skal nok sende
et par ekstra eksemplarer af Bil Magasinet, du kan tage med. Selve loven om
forsøgsordningen fylder 25 tætskrevne
A4-ark, og dem har jeg altså ikke tid til at
læse, da jeg også skal nå at køre brænde ind.

Min dokumentation består af en mandag
morgen i december, hvor det tog mig to
timer og 34 minutter at køre de 105 km
på arbejde på grund af tre separate ulykker, hvor tre eller flere biler var kørt op i
hinanden.

Når denne test er gennemført, kører jeg
sydpå ad den dødsensfarlige rute 22,
landevejen mellem Kalundborg og Slagelse, hvor gennemsnitsfarten er 120
km/t og overhalinger over fuldt optrukne
striber, under broer og venstre om helleanlæg er helt normalt.

Autopiloten er klar

Vejdirektoratet har desværre slukket for
informationstavlerne på motorvejene
(der havde til formål at, øh, informere),
og argumentet med, at man jo bare kan
bruge deres app i stedet, har jeg det
anstrengt med: Jeg foretrækker at kigge
ud af forruden, når jeg kører bil.
Den mandag morgen kom titusindvis af
pendlere for sent på job, og det sker
hver uge – ikke bare i trafikken ind til
København, men på indfaldsveje til større byer over hele landet. Vi skal derfor
have flere computerstyrede biler og færre idioter på vejene, for computerne holder afstand. Det gør idioterne ikke.
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Kan Audi’en klare det uden, at jeg får
tæsk af en landbrugselev på vej på arbejde, kommer vi til motorvejen. Her har
den computerstyrede A8 den fordel, at
den selv holder en passende afstand til
bilen foran, hvilket vil være uhørt på de
kanter.
Nuvel, der er også bykørsel fra Valby og
videre ind til city, men det går så langsomt, at en selvkørende bil umuligt kan
udgøre en fare for nogen. De mørklagte
cyklister med 60 km/t og døds-ønsker er
meget farligere.
For at min ansøgning kan godkendes,

20

Jeg kan forresten også godt hjælpe med
at opdatere Færdselsloven, så den svarer til nutidens bilteknologi, nu jeg er i
gang.

Senere på året fås et system til den nye
Audi A8, som kan køre bilen selv uden,
at man rører rat eller pedaler. Audi vil
gerne sælge det herhjemme, men afventer en ændring af Færdselsloven;
den kræver nemlig, at føreren har fuld
kontrol over køretøjet

Audi A8 kan køre selv, og overhaler dermed den danske Færdselslov indenom.
Loven omtaler ikke selvkørende biler.
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Tekst af Lars Thousig

John Keller-Larsen

D

et var indirekte overskriften på
klubmødet i Nærum den 6. februar.
På baggrund af forskellige erfaringer og henvendelser tog vi dette vigtige
område op på mødet.
Vores medlem, forsikringsmægler John
Keller-Larsen, tog udgangspunkt i de
behov du har som ejer af en veteranbil
med veteranbilforsikring. At sammenligne de forskellige forsikringer er egentligt
irrelevant og noget nær umuligt. Selv
Motorhistorisk Samråd har opgivet en
sammenligning.
John gennemgik en lang liste over de
behov/krav du skal overveje, om din
veteranbilforsikring opfylder.
Her er et udpluk af de vigtigste:

 Er det et krav at bilen skal fremstå i

originaltilstand som den gang den
blev fremstillet? og hvordan tolker
forsikringsselskabet dette??? Har du
ændret på motorstørrelse eller ligger
der en 1800 cc MG B motor i din
1500cc MG A? Har du monteret en
Ford 5 trins gearkasse, monteret et
mindre Nardi rat, foretaget lidt tuning?
Bedste råd er at få dette indskrevet i
din police ellers risikerer man, at der
ikke er dækning under forsikringen.

 Kan du opfylde kravet om hvordan

køretøjet opbevares? Har du ”kun” en
carport, eller står den i et åbent parkeringshus, så tjek lige om kravet er,
at den skal være i en lukket og aflåst
garage. Og hvad så når du er i sommerhus/på ferie, hvor bilen ikke kan
stå i aflåst garage? Er du så dækket
mod tyveri og hærværk?

 Hvem må køre din bil? Er der be-

grænsninger som eksempelvis gør at
dine børn med gyldigt kørekort ikke
må låne og køre bilen, hvis det er dit
behov/ønske?

 Bilen må bruges til hobbykørsel. Det

står der i de fleste betingelser, men
det er en gummiparagraf med store
udvidelses – og indsnævringsmuligheder.

 Du må typisk køre til et organiseret

træf, men må du også køre en tur
sammen med andre veteraner eller
en tur op ad Strandvejen med konen
og herunder besøg på et konditori??

 Må du køre til udlandet? Også når det

Konklusioner

er personlig ferie og ikke et træf? Her
er der problemer med visse forsikringer. Tjek policen før du vil en tur til
Sverige eller Tyskland. Pas på, for du
kan godt få det røde SOS internationale kort fra forsikringsselskabet eller
downloade det selv, da det er koblet
på din kaskoforsikring, men du må
måske ikke køre i udlandet. Det kan
give falsk tryghed.

Vi havde en god dialog med spørgsmål
på mødet. John understregede vigtigheden af, at hvis du har behov for undtagelser fra forsikringsbetingelserne SKAL du
få en SKRIFTLIG bekræftelse fra forsikringsselskabet, at du er dækket. Det er
let at få en forsikringssælger til at sige ja
i telefonen, noget andet når skadesafdeling ser på din anmeldelse. Så nytter
mundtlige aftaler/tilsagn ikke meget.

 Må du køre en tur og på vejen købe

Kan forsikringsselskabernes krav ikke
opfylde dine ønsker og behov, er der et
meget nærliggende, men overset alternativ. Du kan kaskoforsikre MG’en som
almindelig personbil (veteranbil), i det
forsikringsselskab du bruger til dine øvrige forsikringer. Så slipper du for de begrænsninger og usikkerheder veteranbilforsikringerne kan have. Prismæssigt er
der ikke den helt store forskel. Det er
muligt at få stilstandsforsikring i vinterhalvåret, så præmien reduceres i den
periode.

kager hos bageren til eftermiddagskaffen hjemme? Nogle selskaber tillader ikke at bilen bruges til shopping,
så ingen kager hvis det står i dine
forsikringsbetingelser!

 Kører du til og fra arbejde om somme-

ren de dage, hvor solen skinner? Det
er også et ”gummiområde”, for hvor
mange gange kan du køre til jobbet
og vise bilen frem for kollegerne?
Måske slet ikke!

 Er du dækket, hvis du deltager i et
pålidelighedsløb/orienteringsløb
klubregi?

i

 Hvor mange kilometer kører du om

året? Tjek i betingelserne om det passer med de kilometer du må køre.

 Vil du køre i vinterperioden? Det er

ikke alle selskaber som tilbyder vinterkørsel mod et tillæg i prisen.

På mødet blev det oplyst at en almindelig bilforsikring på en MG A med vinterstilstand koster ca. 2.100 kr. årligt, og for
en MG B uden stilstand lige under 3.000
kr. Så differencen er til at overse, og du
kan få opfyldt dine behov, og sove trygt
om natten. Begge tegnet hos det forsikringsselskab, som blev anvendt i forvejen.



 Vil du køre familemedlemmer/venner
til bryllup, konfirmation mv., uden at få
penge for det? Et vanskeligt område
som mange selskaber ikke tillader,
selv om det ikke er erhvervskørsel.

 Hvis du selv har foretaget en reparati-

on/renovering af bilen, eksempelvis af
bremsesystemet, er du så dækket,
hvis der sker en skade, som kan henføres til din egen udførte reparation?

 Har du tjekket forsikringsværdien af

din MG? Mange glemmer at justere
og typisk få opskrevet forsikringsværdien af sin MG. En MG B købt for 8 år
siden til 80.000 kr bør i dag nok forsikres for 120.000 kr hvis det er en gennemsnitsbil. Højere hvis du har investeret i en motor-og gearkasserenovering, rustarbejde og total oplakering.
Du bør tjekke værdien ofte og regulere forsikringen tilsvarende.

21

Selskaber med veteranforsikring:



Aros



Runa



Veteranforsikring Danmark
(Thisted forsikring)



GF forsikring



ETU forsikring

Se vores annoncør bagerst i bladet !
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...teknik,
holdninger
og gode råd……
af Matthies Nissen
moganissen@youmail.dk

Jeg ved det godt, det bliver værre og
værre og nogen gange meget nørdet,
men det må du bære over med, eller
springe teksten over! Denne gang er det
første afsnit er ikke særlig nørdet, det er
bare forfærdeligt! Læs selv:
Gal mands værk?
Under overskriften ’Klassiker får nyt liv’
bragte den svenske MG klubs blad
’Bulletinen’ en meget interessant artikel
om alternativ genopbygning af gamle
klassikere. En amerikaner ved navn Michael Richardson havde fået den idé at
’genopfinde’ de gamle klassikere. Han
har startet en virksomhed ved navn ’EDrive Retro’ i Helsingfors (Finland). Som
du sikkert allerede kan udlede af navnet,
så drejer det sig om el-biler, vel at mærke klassikere fra 60’erne.
Nabo til ’E-drive Retro’ er et lille firma
’Grips Garage’ der tager sig af restaurering af de gamle temmelig forfaldne klassikere. At dømme efter billederne i artiklen bliver der ikke sparet nogen steder.
Når chassis, hjulophæng mv. samt karosseri er færdige overgår bilerne til ’Edrive Retro’ hvor de udstyres med elmotor mm.
En af de ombyggede klassikere er en
MGA. Nydelig at se på, men hvad er der
tilbage af den originale bil? Ikke meget:
chassis, karosseri (uden kofangere) og
instrumentbord, det er alt! Hjulophæng
er ændret så der er uafhængigt ophæng
både for og bag, oven i købet med justerbare ’coilovers’ med gasstøddæmpere som på Lotus 7, skivebremser på alle
hjul og så selvfølgelig el-motor og batteripakke. Er det fremtidens klassiker?
Den er uden tvivl miljørigtig og vil gøre
sig godt i de større byers miljø zoner.

Sådan ser en elektrisk MGA ud! Tilsyneladende ikke de store udvendige forandringer, men
under det ydre gemmer der sig noget, der er
helt anderledes.
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Derimod vil weekend ture være problematiske for slet ikke at tale om deltagelse i udenlandske træf/events! En anden
begrænsning kunne være prisen:
150.000 euro eller ca. 1,1 mio. kroner.
Men så er der også to års garanti! Til
købsprisen skal lægges dansk registreringsafgift mv, og inden du kan komme
ud at køre skal bilen også typegodkendes.

El motoren er koblet direkte på kardanakslen.

Motorrummet ser lidt anderledes ud. Det er
herfra at al elektronikken styres.

Flere klassikere der venter på en trist skæbne. Den smilende mand i billedet er Michael
Richardson.

Ladestikket er naturligvis anbragt under tankdækslet.

Hvad får man hvis man skulle finde på at
erhverve sig verdens mest uoriginale
MGA? En åben bil med el-motor med en
effekt på 105 kW (ca. 142 hp) og et drejningsmoment på 390 nm. Batterikapaciteten er kun på 22 kWh hvilket rækker til
ca. 100 - 150 km alt efter køremåde. En
normalopladning tager ca. 6 timer og en
lynopladning tager ca. 25 min. (20 - 85 %
opladning). Der er ikke opgivet nogen
tophastighed, men mon ikke at bilen
også kan følge med på motorvej?
Hvis du erhverver dig en el-dreven MGA,
så vil der være nogle begrænsninger
hvis du vil deltage i klubarrangementerne. Aftenkøreture og O-løb vil være OK.
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Ovennævnte kunne lyde som en dårlig
’aprilsnar’, men det er det desværre ikke!
Men det bliver spændende at se hvem
der bliver til nar - Richardson eller os
andre? Under alle omstændigheder så
tror jeg ikke at vi får mange el-drevne
klassikere at se på dansk jord eller for
den sags skyld på det europæiske kontinent. Hvis jeg havde så mange penge,
så ville jeg nok overveje en værdifast
investering i en rigtig klassiker!
O-ringe til MGA og MGB bagaksel
Jeg ’faldt’ også over en anden interessant artikel i det svenske klubblad. Her
beretter et medlem om sine trængsler i
forbindelse med udskiftning af hjullejer
og pakdåser på sin MGA. Efter montering af trækakslen opdagede han at samlingen var utæt. Han kontaktede sin
svenske reservedelsleverandør som
svarede: ’Du har nok fået O-ringe med
den forkerte dimension - desværre har
jeg ingen andre, og jeg ved ikke hvor jeg
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kan få O-ringe med den korrekte dimension.’
Det nævnte problem er ikke nyt for mig.
Sidste gang, for snart længe siden, da
jeg skiftede pakdåse på MGB’eren fra
1964 havde jeg det samme problem. Da
jeg ikke kunne få den nye O-ring på
plads - den gled hele tiden ud af sin reces - så genanvendte jeg den gamle
med godt resultat. I hvert fald blev bagakslen tæt.
Det bagtøj som det drejer sig om er banjo-typen, der sidder på MGA fra ultimo
1955 og på MGB tourer til medio 1967.
O-ringen har reservedelsnummer ATB7354, men som sagt så er dimensionen
forkert! Eller er den? Et opslag på
www.mgaguru.com afslører at de første
MGA bagtøjer slet ikke havde reces i
baghjulsnavet og følgelig ikke behov for
O-ringe. MGA 1500 fra 1955 har en Oring, med en større diameter end de Oringe, der skal anvendes på MGA 1600
modellerne.
Men vær opmærksom på, at selve baghjulsnavet meget vel kan være blevet
udskiftet undervejs i bilens levetid og at
en konvertering fra pladehjul til trådhjul
også fordrer at der monteres et nyt baghjulsnav. Forvirret? Det er jeg også! Men
ikke Moss og de andre reservedelsleverandører! De sælger lystigt én størrelse
O-ring, nemlig ATB7354 til alle hjulnavene på MGA og MGB! NTG har deres
eget reservedelsnummersystem, her
hedder O-ringen G046 og koster næsten
tre gange så meget som hos Moss, men
det er ikke usædvanligt for NTG! Men
måske er det NTG’s O-ring der passer til
din bagaksel?

Det svenske medlem stillede sig ikke
tilfreds med svaret fra sin reservedelsleverandør. Han gik på opdagelse og fandt
frem til en lokal maskinreparatør
(Nyköping i Sverige), der kunne levere O
-ringe med en indvendig diameter på
78,97 mm og en tykkelse på 3,53 mm.
Det lykkedes ham at få ringene på plads
og - nok så vigtigt - at få bagakslen helt
tæt for olie, selv om O-ringenes dimensioner ikke er helt korrekte.

Når målingen skal udføres er der bedst
at trække håndbremsen og sætte MG’en
i frigear. Herefter vrides kardanen til den
ene side og der ridses en streg med en
spids genstand på kardanflangen og
selve bagtøjet. Kardanen vrides herefter
til den modsatte side og der sættes en
ny streg på kardanflangen. Afstanden
mellem stregerne måles. Bladet angiver
at sløret - afstanden mellem stregerne ikke må være større end 6 til 7 mm.

De korrekte dimensioner er iflg. mgaguru
(omregnet fra inch. til mm):
MGA 1500: indv. diameter: 83,39 mm,
tykkelse 3,3 mm (83,39 x 3,3 mm)
MGA 1600 og frem incl. MGB med banjo
bagtøj: indv. diameter 79,93, tykkelse
3,38 mm (79,93 x 3,38 mm)

Jeg ’står ikke på mål’ for rigtigheden af
det angivne slør. En måling på Magnetten (der alligevel var klodset op) gav et
slør på 6 mm, så helt forkert kan det
opgivne mål ikke være. Jeg kan desværre ikke finde noget tilsvarende mål i de
tekniske manualer.

Konklusion: Du kan sikkert kun købe én
størrelse O-ring hos din reservedelsleverandør. Du kan ikke ud fra årgang og
chassisnummer være sikker på, at du
kører rundt med det originale baghjulsnav. Der er derfor kun to muligheder:
Genbrug eller opmåling af dit hjulnav.

Voltmeter
Vi er mange, der har haft lyst til at montere et voltmeter i MG’en. Det er et nyttigt instrument, men der skal foretages et
mindre indgreb i ledningsnettet og hvor
skal man finde plads til et voltmeter på
instrumentbordet uden at ’ødelægge’ det
pæne instrumentbord? Radiodækpladen
er selvfølgelig en mulighed - hvis man
ikke har radio monteret - men her er en
anden mulighed.

Herefter ud på det frie marked for at få
fat de korrekte O-ringe. Jeg har ’googlet’
lidt på nettet. Man kan købe O-ringe i
størrelserne 80 x 3,5 mm og 83 x 3,5
mm, de burde kunne anvendes. Jeg kan
ikke anvise en forhandler, men måske
har din reservedelsleverandør allerede
købt hjem til lager!
Slør i bagtøj
Jeg har megen glæde af, at der nogen
der betænker mig med gamle bilblade,
der alligevel skal smides ud. Når de er
blevet læst/skimmet af mig, så ryger de
til genbrug rent fysisk eller de fundne
guldkorn bliver arkiveret og måske senere bragt her i bladet. F.eks. så stødte jeg
på et gammelt svensk magasin
’Signalhornet’ fra 1984. I bladet var der
en købsguide for MGB. De fleste
’advarsler’ var velkendte, men der var én
som jeg ikke kendte, nemlig hvor stort
det tilladte slør i bagtøjet må være. Jeg
ved godt at det må/skal være ret stort,
men ikke hvor stort.

Jeg har anskaffet mig en lille smart
’dims’. Det er et stik til cigartænderstikket. Stikket har indbygget et digitalt voltmeter og et termometer samt et udtag til
et USB stik. Hvis dit cigartænderudtag er
monteret nogenlunde synligt på instrumentbordet, så kan stikket anvendes
som et helt almindeligt voltmeter under
kørslen. Ellers kan du bare have det
liggende i handskerummet og bruge det
som ethvert andet måleinstrument, når
batterispændingen skal tjekkes.

Voltmeter mm. til 49,- kr. hos T. Hansen.

Der findes også en anden model af et
voltmeterstik. Forskellen på dette og
ovennævnte er, at dette ikke har termometer. Til gengæld er der akustisk alarm
for lav spænding og der er to USB stik.
Stikket har ’knæk-funktion’ således at det
kan vinkles op til ca. 45 grader. Kan også købes hos thansen.

Pilen viser hvor O-ringen skal monteres i
recessen. Dimensionen på O-ringen er ikke
helt rigtig, men den kan anvendes.

Måling af slør i bagtøj
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MG tip ….

Tekst og foto af
Kirsten og Bob Cobley

OEM leverandør Lockheed
artikelserien om OEM-dele specificeret af MGs Abingdon fabrik er vi nået
til en meget vigtig bremsedel, nemlig
hovedbremsecylinderen (”brake master
cylinder” på engelsk) produceret af Lockheed.

I

Heldigvis kan Lockheed OEM-bremsedele stadigvæk købes mange steder
bl.a. fra annoncesponsorer i MG bladet,
på nettet som NOS (”New Old Stock”)
eller som renoveret hovedbremsecylinder fra anerkendte bremseværksteder.

Lockheed har en lang og interessant
historie. Man skulle ellers tro, at Lockheed Ltd var et datterselskab af en meget berømt flyfabrik, måske bedst kendt i
Danmark for deres C-130 Hercules
transportfly i tjeneste hos flyvevåbnet.
Det er næsten korrekt, men også kun
næsten.

Hvis du importerer fra England læg da
mærke til, at der er forskel på dele beskrevet som ”renovated” og ”re-manufactured”. En renoveret hovedcylinder har
for det meste fået udskiftet de hydrauliske tætninger og er derefter blevet testet. En ”re-manufactured” hovedcylinder er måske så slidt, at firmaet har
boret cylinderen ud, derefter presset en
ny cylinderforing ind og sat tætninger i.

I 1917 tog Malcolm Loughead patent på
et hydraulisk bremsesystem til biler, som
allerede var opfundet i 1914 af Fred
Duesenberg til racerbiler. Malcolm og
hans bror Allan Loughead (som etablerede Lockheeds USA-flyfabrik) var af
skotsk afstamning. De fandt ud af, at kun
få mennesker kunne udtale deres familienavn (prøv selv!). Af marketinggrunde
ændrede familien derfor efternavnet til
Lockheed i 1930.
Vi flytter historien om Lockheeds hovedbremsecylinder til England, hvor Automotive Products Ltd (ofte forkortet AP)
blev etableret i 1920. AP var oprindelig
startet som importør af motordele til vedligeholdelse af US lastbiler efterladt i
Europa efter første verdenskrig. I kraft
af sine USA-forbindelser opnåede AP i
1928 licensrettighederne til at producere
og markedsføre Lockheed bremser i
hele Europa. Lockheed Brake Company
Limited havde produktion i Leamington
Spa, Warwickshire, og i 1935 blev firmanavnet ændret til AP Lockheed.

Et firma, jeg har brugt, når der var tale
om en sjælden hovedbremsecylinder,
som ikke er i handelen, er Past Parts.
Det hedder ”build and return” dvs. man
skal sende enheden til Past Parts, som
sender retur med posten. Dyr anbefalet
postforsendelse, men hvad ofrer man
ikke for glæden ved sin klassiske bil?
For at efterleve MGs slogan ”Safety
Fast” og sikre sig, at MGs OEMforskrifter er overholdt, tjek da at
”Lockheed” og ”Made in England” er
indstemplet (billeder).



Navnet Lockheed og produktionsværktøjet ejes i dag af AP Caparo Ltd, som
stadigvæk producerer såkaldt ”Heritage”
bremsedele efter OEM-specifikationer.

Medlemsblad
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Herover:
- NOS dele
Herunder:
- ”Heritage” dele
Længst nederst til venstre:
- ”Made in England”
I midten:
- Se efter ”Lockheed”
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FEBRUAR MÅNEDS VINDERBILLEDE

Du opfordres til at sende et
dejligt og flot MG inspireret
billede til Marianne, da vi
også i 2018 skal have lavet
en flot MG kalender.
Vi er derfor stærkt afhængige af dine billeder. Send os
billeder af din MG, en sjov
MG situation eller andet der
har med din MG a gøre. Vi
præmierer fortsat månedens
foto med en flaske MG, som
vil kunne afhentes under
generalforsamlingen i marts
2019.
Send dine billede til:
marianne.nielsen@bec.dk

Foto af Claus Geitner, som viser en MG GT V8 og en MG Midget

Dit billede bedes sendt i original
format, og skal fylde mindst.2
MB.

NB: MG medlemsbladet forbeholder sig ret til at anvende de indsendte billeder i medlemsbladet eller i forbindelse med klubarbejde i øvrigt.
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Englændertræf i Løgumkloster

MG Sportsmesterskab

Den 8.– 9.juni 2018

Søndag den 22.april 2018

I lighed med tidligere år er der fredag den 8. juni et
fredagsarrangement som starter med en lækker Englænder Buffet kl. 17:30 på Løgumkloster Centralhotel.
Efter spisningen tager vi på en lille køretur i det sønderjyske. Vi holder pause under vejs, hvor der vil mulighed for købe aftenkaffe. Derefter kører vi retur til Løgumkloster.

Fra vores jyske søsterklub har vi modtaget:

Lørdag den 9. juni 2018 får vi igen den smukke markedsplads i Løgumkloster til at skinne af charme fra
gamle engelske køretøjer, og alle er velkommen, hvad
enten det er med bil, lastbil eller motorcykel.

Sted:
Go-kart Center Skærbæk, Astrupvej 40, 6780 Skærbæk.
Se evt. http://m-s-s.dk/gokart-center-skaerbaek/.

Tilmelding senest den 20/05 2018 til Anton Schulz,
telefon 2999 3789, mail: schulz@ascoonbs.com eller til
Ena
Pedersen
telefon
2277
7439,
E-mail:
ena@klostervine.dk
Du kan se meget mere på
www.englaendertraef.dk

Vi mødes søndag formiddag mellem kl. 08.30 og 09.00
på gokart centeret, hvor der er registrering og teknisk
kontrol af bilerne. Da vi har en stram tidsplan, med forhåbentlig mange deltagere, er det vigtigt, at du er der
senest kl. 09.00 til licenskontrol. Der er teknisk kontrol
mellem kl. 09.00 og 09.30, hvor det forventes, at du
opholder dig ved bilen indtil din bil er godkendt.
Der bliver afholdt førermøde umiddelbart efter teknisk
kontrol er overstået, og vi forventer at prøverne starter
senest kl. 10.00.
Kig ind på vores hjemmeside:
www.mgklub.dk

Kig ind på : www.mgklub.dk for flere informationer

Kastellet

Gavnø Classic Autojumble

Søndag den 6. maj 2018 kl. 13.00-16.00

Søndag den 10. juni 2018

Sted:

Jubilæumsår - 30 år !
I anledning af jubilæumsåret vil vi sætte mere fokus på
konkurrencen Concours de Charme, og da vi kan se, at
du tidligere har besøgt os med et køretøj fra før 1971,
vil vi varmt opfordre dig til at deltage for at markere jubilæumsåret.
I konkurrencen Concours de Charme præmieres de
køretøjer som på bedste vis udgør en helhed med hensyn til køretøj, tidstypisk påklædning og fremtoning.
Konkurrencen opdeles i klasser efter årgang. Dit køretøj bedømmes efter følgende kriterier: Motorrum, Interiør, Lakering, Undervogn, Originalitet og Kunstneriske
præsentation.
Concours de Charme vil tage udgangspunkt i et klassisk felt af biler fra før 1971, og i anledning af jubiæumsåret skruer vi op for præmierne!
Vi glæder os til at modtage din tilmelding på:
www.gavnoe.dk/autojumble-tilmelding.html
Inden den 31.maj 2018 kl. 12.00.
Derefter vil det ikke være muligt at komme med i det
store jubilæumskatalog.

Indkørsel ad Norgesporten
Høflig brugerafgift kr. 20,00 pr. køretøj.
Arrangør: DVK.
Officiel invitation følger i næste nummer af bladet!

Charlottenlund
Søndag den 27. maj 2018 kl. 13.00-16.00
Sted:
Charlottenlund Travbane
Charlottenlund MotorClassic "Veteran, Classic og liebhaver bilfest - årligt køretøjs get together "I Lunden".
Tema: Tysk motor-teknik og design, men alt på hjul er
velkomne! - Tilmelding for fri indkørsel for køretøjer på
www.charlottenlundmotorclassic.dk
Entre pris for voksne kr. 80,00
Arrangør Racing-catering.dk
Officiel invitation følger i næste nummer af bladet!

Medlemsblad

Med venlig hilsen
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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

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

FASTE SOMMERTRÆF - 2018

Kære MG klubmedlem
Vi har gennem nogle år månedligt bragt en
oversigt over ugentlige sommertræf og
dækspark aftener på Sjælland, Lolland og
Falster.
Da der allerede findes glimrende oversigter
både i flere klassiker blade, men også på
lokale hjemmesider, som typisk har ordet
”visit” i sig, har vi besluttet blot at henvise til
disse informations kilder.
-
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Skal du finde et arrangement i dit nærområde, så kan de bl a. ses her:
FDM MotorClassic
Veteran Tidende
Lokale hjemmesider ”visit …..”
God fornøjelse med sommerens mange
ugentlige møde arrangementer for klassikere
og youngtimere.
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Svensk MG træf - SMGM
Fredag den 15.juni - søndag den 17.juni 2018
Priser

Svensk MG træf lige rundt om hjørnet
Du har i år let ved at deltage i den svenske klubs store
MG træf, da det holdes i Falsterbo. Nærmere kan det
vel ikke være Danmark! Deltagerne bor på Falsterbo
Kursusgård i Höllviken, som ligger 30 km sydvest for
Malmø.
Træffet starter fredag eftermiddag/aften med en buffet
og ”get together”.
Lørdag er der tur ad de små gamle danske landeveje,
hvor ruten på ca 180 km fører dig gennem bølgende
landskaber. Frokost på en ”kulturmärkt” (fredet) restaurant ude i skoven. Der er også lidt sjove opgaver undervejs. Lørdag aften 3 retters menu med vinmenu
(ikke ad-libitum!).
Søndag efter morgenmad er der mulighed for at besøge det historiske og kønne Skanør og Falsterbo. Som
afslutning kan du vælge at deltage i en let frokost et
sted mellem Höllviken og Malmø.



Deltagerafgift: 500 Skr. pr. bil. Kan blive højere,
hvis du ikke er medlem af den svenske klub



Lørdagsaktiviteten inkl. mad, drikkevarer og entré koster 350 Skr. pr. person



Overnatning i dobbeltværelse med 2 personer
fra fredag til søndag (søndag kun morgenmad),
buffet fredag, 3 retters menu inkl. vinmenu lørdag aften, koster 1.771 Skr. pr. person



Overnatning mv. som ovenstående i enkeltværelse koster 2.261 Skr. pr. person
Tilmelding
Vil du med, så send en mail til south-centre@mgcc.se,
hvorefter du får yderligere information om tilmelding og
betaling.
På gensyn
Hans-Åke Nilsson
Tlf.: 0046 705 86 84 81
Max Jacobson
Tlf.: 0046 708 93 84 01

Se mere på vores hjemmeside under internationale
arrangementer.

Jeg tilpassede bilens rat, så jeg altid kunne komme til at banke 7-9-13 under ”bordet” mens jeg kører.
Medlemsblad
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MANØVREPRØVE 1
Søndag den 28. april 2018

Mødested:

Deltagerbetaling:

SMS, Sjællands Motorsport Stadion



DASU Licens haves samt medlemskab af MG
klubben: Gratis

4230 Skælskør



Medlem af DASU, uden licens: Kr. 150,00

Prøv dig selv af i din bil, på en sikker måde !



Medlem af MG klubben, men ikke af DASU:
Kr. 200,00



EJ MG klub medlem, men har DASU licens:
Kr. 50,00



EJ MG klub og ej DASU medlem:
Kr. 250,00

Klintevej 51

En perfekt og sikker måde at lære sin bil at kende. Vi
kører efter DASU’s Klubrally reglement med stor fokus
på sikkerhed, hvor du selv bestemmer dit ambitions–
og fart niveau. Der vil kun være én bil på prøven ad
gangen.
Alle klassiske biler af engelsk oprindelse kan deltage.
Point tæller til årets hastighedskonkurrence, som er en
del af klubmesterskabet. Points til klubmesterskabet
kan kun optjenes af medlemmer af MG klubben, og
som kører i en bil af typen MG eller Austin Healey Sprite.

Betalingen dækker en DASU endagslicens, hvilket er
en ansvarsforsikring for eventuelle skader på 3. mand.
Den almindelige forsikring dækker ikke under manøvreprøver.
Med sportslige hilsner

Starttilladelse gives til indregistrerede biler (ikke prøvenummerplader !), som er udstyret med sikkerhedssele (minimum 3-punkts), samt kørere med minimum
”E” godkendt styrthjelm, samt gyldigt førerbevis.

MG Manøvreprøveudvalget:
Kurt Larsen : mobil: 23607191
(kurtj.larsen@mail.tele.dk)

Dagens program:









og

Ankomst mellem kl. 8.30 – 9.00.
Registrering og licensudfærdigelse.
Teknisk kontrol ca. 9.30 – 10.00.
Førermøde efter teknisk kontrol.
Prøverne forventes startet kl. 10.00.
I løbet af dagen gennemføres flere prøver. Den
ene af prøverne bliver en rundbane med rigelig
mulighed for at prøve bil og fører af.
Prøverne forventes at kunne gennemkøres 2-3
gange.
Alle tider ved gennemkørslerne tæller med til det
endelige resultat.

Henning Petersen: mobil: 21454422
(henning@petersen.mail.dk)

Er du i tvivl ?


Spørg en af kontaktpersonerne, der er nævnt på
hjemmesiden, hvor du også kan læse mere om
afvikling af MG manøvreprøven.



Se ind på: www.mgklub.dk

Efter manøvreprøven:
Mens der regnes på resultatet af dagens prøver, byder
vi på en øl eller vand og forhåbentlig en varm ristet
pølse.

Tilmelding:
Senest torsdag den 19. april 2018

Til:
Kurt Larsen
Mail: kurtj.larsen@mail.tele.dk
29
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ÅRETS STORE M

MG KLUB W

Fredag den 7. september - søn
Så er det igen blevet tid til at tilmelde sig MG klubbens
weekend tur. Vi skal en tur – ikke ud i det blå – men en
tur over det blå. Vi skal nemlig til Samsø, hvor der bliver mulighed for at deltage fredag – søndag (to overnatninger) eller lørdag – søndag (én overnatning).

Transport:
En ting som vi desværre ikke kan arrangere, er færgeturen frem og tilbage. Vi kan ikke få lov at booke billetter til så mange, hvorfor du selv skal sørge for at gøre
dette – både frem og tilbage. Husk at bestille i god tid
og til den rigtige dag!
Overfartstiden er ca. 1 time og 20 minutter med afgang
fra Kalundborg kl. 8.30, 15.50 og 19.20.
Se mere her:
https://www.faergen.dk/service/sejlplaner/
samsoefaergen.aspx
OBS
Book ikke færge, før du har modtaget bekræftelse på
din deltagelse. Du kan naturligvis også vælge at tilbringe nogle dage før eller efter denne tur på det skønne
Samsø. I så fald skal du selv sørge for at booke hotel
før og/eller efter vores MG weekend.

Ballebjerg

Hvad sker der fredag, lørdag og søndag:

Samsø er ganske vist en af vore større små-øer, men
da vi erfaringsmæssigt bliver mange, arrangeres der
flere ture rundt på øen, som man kan deltage i, da nogle seværdigheder ikke kan rumme os alle på én gang,
ligesom parkering til vore mageløse automobiler kan
blive en udfordring. Så vi er nødt til at dele os op i mindre grupper.

Fredag aften arrangeres fællesspisning og lørdag aftens middag indtager vi på restaurant Bernht, Ballen
Badehotel, som kan rumme os alle. Nogle får så en lille
spadseretur, når aftenen er omme.
I løbet af lørdag og søndag skal vi i mindre grupper
rundt på øen og stifte bekendtskab med nogle af dens
seværdigheder. Vi skal bl.a. se Vesborg Fyr, som er
opført på Valdemar Atterdags Borg fra 1300 tallet,
Samsø Tekniske Museum – det tidligere Austin Museum, som nogen nok allerede kender, Ballebjerg som er
Samsøs højeste punkt. Endvidere Langøre, en i dag
fredet havn, som har været anvendt siden vikingetiden.
Og så skal vi på safari!

Endvidere er afstandene på øen til at overse, og selv
om vi på turene kører en omvej – for at få set mest muligt af øen – satses der på, at der vil være god tid både
lørdag og søndag.
Derfor vil der, ud over
de planlagte besøg, Ballen Badehotel
være mulighed for på
egen hånd, eller sammen med andre deltagere, at besøge steder af interesse. En
liste med forslag udleveres ved start lørdag
formiddag.
Da der på Samsø ikke
findes et hotel, vi alle
kan være på, skal vi
bo på to hoteller i Ballen, nemlig Ballen Badehotel og Det lille
Sommerhotel. Disse
hoteller ligger bogstaveligt talt ved siden af
hinanden.

Medlemsblad

Desuden er der mulighed for – blandt meget andet selv at tage en tur i verdens største labyrint, besøge
The Morgan Garage, besøge Lars & Lars og her smage på øen, drikke en kop kaffe på Mårup Havn, besøge
øens vingård, Samsø Energiakademi eller Yduns Have. Og bliver I længere tid på øen, var det måske en
ide at tage 18 huller på en af Danmarks smukkeste
golfbaner – husk at medbringe såvel køller som caddie!

Det lille sommerhotel
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MG BEGIVENHED

WEEK-END

ndag den 9. september 2018

Tilmelding:

Priser:

Kunne du og din co-driver tænke jer, at være med til at
gøre denne tur til en festlig og underholdende tur, gør
du ét af følgende:

Prisen for fredag – søndag bliver kr. 1.850,- pr. person

Enten mail til:
medlemmgklub@gmail.com
Eller skriv til:
Anlis Nissen, Ewalds Have 40, 4300 Holbæk

Prisen for lørdag – søndag bliver kr. 1.175,- pr. person
Færgebilletten koster kr.438,- tur/retur.
Husk der er mulighed for at få pensionistrabat for de af
jer, der har den titel på visitkortet!

Deltagerprisen dækker:

Her oplyser du om følgende:
 Ankomst fredag (2 nætter) eller ankomst lørdag
(1 nat)
 Antal personer
 Deltagernes navne
 Hjemme adresse
 E-mail adresse
 Telefonnummer, helst mobil
 Ønske om handicapvenligt værelse (vi har to af
disse værelser til rådighed)
 Hovedret lørdag aften: Ønsker du fisk eller kød
 Særlige forhold som f.eks. allergi m.v.
 Der er ikke mulighed for at medbringe hund på
årets tur



Overnatning



Dagens ret fredag aften. Drikkevarer for egen
regning.



Morgenmad lørdag, hvis du deltager alle 3 dage.



Frokostpakke lørdag. Drikkevarer for egen regning.



3 retters middag lørdag aften inkl. kaffe. Drikkevarer er for egen regning.



Morgenmad søndag



Roadbook / rutebeskrivelse



Godt vejr!

Sidste frist for tilmelding er 1. juni 2018:

Afbestilling:

Tilmeldingerne behandles efter ”først til mølle” princippet. Undlad venligst selv at ringe til hotellet!

Skulle du komme i en situation, hvor det bliver nødvendigt at afmelde dig til turen, vil mulig refusion være afhængig af, hvornår afmelding sker. Dog skal der betales minimum 30 % af den ”nøgne” hotelpris. Din
rejseforsikring vil måske dække afbud. Se din police.

Når vi har konstateret, at der er plads, modtager du en
e-mail eller brev (helst mail, så husk at opgive en sådan ved tilmelding) med instruktion om, hvordan du
skal betale.

Vi glæder os til at se jer.

BETAL INGEN PENGE OG BOOK INGEN FÆRGE
FØR DU MODTAGER BEKRÆFTELSE PÅ DIN DELTAGELSE. Først når du har modtaget bekræftelsen,
skal du foretage betalingen, hvorefter du er fuldbooket
og får en kvittering.

Mange hilsner arrangørgruppen:
Jørgen Frode Bakka,
Hans Frederiksen
Torben Olesen
31
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INDBYDELSE TIL MG KLUB KURSUS

MG KURSUS FOR BEGYNDERE
Lørdag den 21. april 2018 kl.10.00 - 16.00

Der er dem, ”der bare kan det med MG” og så
er der dem, der ikke er så gode til det med
MG. Hvis du tilhører sidste gruppe, så er her
et tilbud til dig:
Indbydelse til MG kursus for begyndere!

Du bedes medbringe:
 Din egen MG med donkraft, hjulnøgle og reservehjul
 Arbejdstøj og arbejdshandsker
 Mad til frokost, klubben byder på kaffe, en øl eller
vand
Kurset afholdes som ‘hands-on’ kursus, og du arbejder
under kyndig vejledning med din egen MG. Du vil blive
lidt snavset og måske klemme en finger, men vi giver
os god tid, så du virkelig får det lært. Og der er tid til
spørgsmål undervejs.
For god ordens skyld skal jeg gøre opmærksom på, at
der ikke er mulighed for olieskift eller for mindre reparationer – det tillader tiden ikke.
OBS! MG Klubben og kursusleder fraskriver sig ethvert
ansvar for eventuelle skader på dig eller din bil under
kurset. Knækker der en hjulbolt, går en pære, smutter
skruetrækkeren m.m., så er det dig selv der må bære
en evt. ekstraudgift.
Tilmelding som mail til moganissen@youmail.dk, hvor
du angiver dit navn, bilmodel og årgang.
Du vil modtage svar så snart jeg har modtaget din mail.
Max. deltagerantal er 6 personer/biler efter ”Først til
mølle” princippet. Jeg satser på, at vi kan arbejde indendørs.
Matthies

Afholdes hos:

L.M. Auto, Langemosevej 7,
4100 Ringsted.
Kursus er en gentagelse af tidligere afholdte kurser. De
der har deltaget tidligere er altså ikke længere begyndere!

Kursusplan:
 Gennemgang af MG’ens opbygning, herunder besigtigelse af undervogn på lift
 Kontrol og evt. efterfyldning af motorolie og andre
væsker
 Udskiftning af div. pærer
 Skift af reservehjul med brug af bilens eget værktøj
 Kontrol af dæktryk
 …… og meget mere !

Medlemsblad
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INDBYDELSE TIL MG KLUB ARRANGEMENTER

ORIENTERINGSLØB 1 OG PICNICTUR
Søndag den 6. maj 2018 kl. 09.30

Mødested:

Når vi mødes starter vi med orientering om turen, hvor
første bil sendes afsted kl. 10.00.

Parkeringspladsen overfor ”Søhuset”

Tilmelding er nødvendig - og sidste frist er:

Venlighedsvej 10

Den 1. maj 2018

2970 Hørsholm

Mailadresse: jens@altecmedico.com
Telefon: 40378482
——- o O o ——Husk:
Oplys om du/I vil deltage i orienteringsløbet eller picnicturen, af hensyn udarbejdelse af kørebøger og andet.

OBS: For at opnå point til klubmesterskabet skal du være medlem af MGCCDC og deltage i din
MG. Vil du ikke deltage i konkurrencen, kan du køre turen som
picnictur efter den udleverede
rutebeskrivelse.

Bedste hilsner og på gensyn
Linda og Jens

MGA TUREN 2018

Lørdag den 14. juli 2018 kl. 08.30

”ØRESUND RUNDT”
MGA TUREN:
Vores tur er en heldagstur, hvor vi byder velkommen og
serverer kaffe/te og rundstykker og bliver orienteret om
turen. Vi tager færgen fra Helsingør og kører i Sverige
ad kystvejen mod Mølle, hvorefter vi har lagt en spændende rute omkring de bedste steder rundt om i Skåne
og ender sydpå.
Turen bliver primært en køretur, hvor vi forventer at tilbagelægge ca. 250 km med flere pitstop undervejs. Vi
slutter i Sverige ved Øresundsbroen ca. kl. 17-18 med
tak for idag.

Mødested:
Snekkersten havn
——- o O o ——-

Deltagerne betaler selv overfarten af færge og bro og
medbringer frokost og kaffe. Afhængig af tiden kan der
være behov for, at vi måske vil købe lidt aftensmad inden vi forlader Sverige. Det er op til den enkelte og naturligvis tiden.

Tilmelding:
Senest den 1. juni 2018
Til
Poul eller Christian på mail:

På gensyn og med venlige MGA hilsener

Poul.olsen6@gmail.com

Poul, Bente, Birgit og Christian

KLJ@sport.dk
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INDBYDELSE TIL MG KLUB MØDER

NÆRUM

Tirsdags den 3. april 2018 kl.19.00
Det bliver en aften med spændende historier om højdeog lavpunkter i den lange karriere, og tro mig, der kommer også en del røverhistorier.

Mødested:
DVKs klublokale på 1.sal
Sommers Bilmuseum

Kom til et klubmøde uden megen teknik, og tag din codriver med. Det bliver både interessant og underholdende. Har du en rallyinteresseret ven/veninde, så tag vedkommende med som gæst.

Nærum Hovedgade 3, Nærum
Aften med rallykører Karsten Richardt

På gensyn
Lars

Karsten Richardt i dag, 67 år gammel.

Vi får besøg af den legendariske rallykører Karsten
Richardt, som var en meget vindende rallykører i 36 år.
Han blev blandt andet danmarksmester to gange som
andenkører - ham der viser vej og fortæller om forhindringer forude - sammen med legendariske Holger Helle.

Karsten Richardt og Ole Frederiksen kørte på et tidspunkt Mitsubishi
Lancer Evo 3.

VESTSJÆLLAND

SYDSJÆLLAND

Tirsdag den 17.april 2018 kl.19.00

Tirsdags den 10. april 2018 kl.19.00
Mødested:

Mødested:

Bavneskolen

Fynsvej 10

Bavnestræde 36

4200 Slagelse

Dalby - Haslev

Garagemøde hos Jens Westrup

Bliv klogere !

Vi skal se hans projekt med den italienske supersportsvogn, De Tomasso Pantera.

Preben Jensen fortæller om SU pumpen.

Til mødet vil der være øl, vand og kage, som klubben
giver, og Jens laver kaffe.
Tilmelding:
Helje Sørensen: mail hes@arkiplus.dk.

Følg også med på hjemmesiden: www.mgklub.dk

Medlemsblad
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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
35
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KØBES

KØB & SALG

SÆLGES
Rulams pilot jakke

Nummerpladelampe

Har max været brugt 10 gange. Pris kr. 1.000,-.

1 stk. velholdt nummerpladelampe til MGB – den er
forkromet og sidder i kofangerhornet.
Claus Geitner
Tlf.: 21801301 (MobilePay)
E-mail: claus@geitner.dk

Kristian Eriksen
Tlf.: 51982907
E-mail: vorup@fiberflex.dk

Reservehjulsholder-udvendig-til
MGA
Evt. lånes/lejes i 3 mdr. (aug./sep./okt.)

MGA Roadster 1962
Klassisk engelsk sportsvogn, British Racing Green. Meget flot stand og løbende vedligeholdt af MG mekaniker.
Kører fremragende. Sorte nummerplader. Monteret med
Lita sportsrat (original rat haves). Nuværende ejer har
haft bilen siden 1999. Pris: 185.000 kr.

Jørgen Krag
Tlf.: 50739869
E-mail: jek@outlook.dk

Hjulmøtrikker til MGF
Enkelte eller et helt sæt.
Ib Holm Nielsen
Tlf.: 25790502
E-mail: ibholmnielsen@hotmail.com

Jørgen Frode Bakka
Tlf.: 40115434
E-mail: frode@bakka.dk

KOMMENDE KLUBMØDER
Maj 2018

FORÅRETS MG /ÅRETS MG
Glæd dig til klubmøderne i maj måned, da vi traditionen tro kårer forårets smukkeste MG i Nærum
og Årets MG på Vestsjælland.
Møderne er altid populære, da foråret normalt
fornemmes i luften, samtidig med de længere og
lysere aftener.
Få pudset og poleret din MG, som denne aften er
stjernen og centrum for al opmærksomhed.
Forårets MG i Nærum:
2012

Tirsdag den 1. maj 2018
kl. 19.00

SYDSJ., LOLLAND &
FALSTER
Tirsdag den 8.maj 2018
kl. 19.00

VESTSJÆLLAND

2013

Tirsdag den 15. maj
2018

2014

HUSK:
2015
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Kig ind på hjemmesiden og find flere spændende arrangementer, både i MG regi og i
36

MÅNEDENS MG BILLEDE

Jeg har repareret biler i næsten 40 år efter de gamle
håndværks principper – før ”køb og smid ud” tiden.
Mit værksted tilbyder alt inden for reparation og vedligeholdelse af DIN MG:













Vi ved at rigtig mange medlemmer er begejstrede for vores årskalender med de mange
flotte MG billeder. Vi er afhængige af jeres
medvirken, så indsend jeres billeder til os, så
vi kan få kåret en vinder hver måned, samtidig med, at vi kan få fremstille en flot kalender, også i 2019.
Send dit billede til:
marianne.nielsen@bec.dk

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
Sals af olie, bolte, møtrikker m.v.
Sikker opbevaring af biler - hele året
Autotransport: hente og bringe ordning
Ring eller kom forbi,
så finder vi ud af at få dig og din MG velkørende!
Grønholtvej 16,
3480 Fredensborg
Telefon: 20 26 32 20
E-mail: rasmussen@sport.dk
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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. 28 92 31 48
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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