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KLUBBENS LEDER
Back in charge!
For oss MG-entusiaster er året delt i to.
Vinterhalvår og sommerhalvår. Naturligvis
er det sistnevnte halvåret fylt med flest 
aktiviteter. Og i år står aktivitetene på rekke
og rad. Sentrene har lokale turer nesten hver
helg og om ikke det skulle være nok, så
kjøres det turer også på onsdager. Flere
senter lager turer til Sverige og Danmark,
det kjøres, det spises og overnattes på
sjarmerende steder. Det er hyggelig å kon-
statere at mange senter nå også legger inn
kulturelle innslag på sine turer. Kunstutstill-
inger, innleide lokalhistoriske foredrags-
holdere og besøk på lokale markeder gjør
turen til mer enn bare en “kjøretur”. 
De sentrene som greier å skape en spenn-
ende rammer rundt turene får også med

flest kvinnelige deltagere.
Jeg kan nevne at i Follo

Senter har alle “gubb-
ene” fått med sine 
bedre halvdeler på
tur nettopp ved å
legge stor vekt på
det sosiale og
kulturelle. 

Når dette skrives er
Norsk MG Rally,
Norsk MG Klubb´s
eget arrangement,

nettopp avsluttet. I år gikk turen til Strand
Hotel i Fevik 30. mai til 2. juni. Det flotte
funkis arkitektoniske hotellet ligger vakkert
til med flott utsikt over havet og har histor-
iske aner. Som skapt for en spennende 
MG-helg, spør du meg. Og det ble det!
Værgudene var med oss. Sol og deilig
sommervær og en fargerik mengde MG-
entusiaster som trivdes i hverandres sel-
skap. Norsk MG Rally blir bare bedre og
bedre for hvert år. På Norsk MG Rally er
det kun mulig for medlemmer av Norsk
MG Klubb å delta, og MG blir prioritert. 
En riktig MG-familiesammenkomst med
andre ord og derfor fulltegnet i løpet av
noen få timer.

Noen dager senere, 6. til 9. juni, kjøres det
Norwegian Sports Car Rally. Her blir det
overnatting på Dr. Holms på Geilo og
Kviknes Hotel i Balestrand. Også her er det
valgt hoteller med historiske aner og
naturopplevelser i stort monn langs veien.
Denne turen arrangeres av Oslo Senter og
her er det mulig å kjøre med den bilen du
har og ikke bare MG. Turen ble også her
fulltegnet på kort tid. De ivrigste medlemm-
ene kunne i år kjøre begge turene da 
arrangementene går hver sin helg.

Det var Årsmøte i Norsk MG Klubb 27.
april i Bergen. Det virker som om fly-
selskapene velger å streike nesten hver gang
klubben skal ha Årsmøte. Denne gangen
var det SAS. I 2015, da vi hadde årsmøte på
Stjørdal, var det Norwegian. Dette medfører
at tilreisende møtedeltagere måtte finne
andre veier til Bergen. Noen med tog, noen
med buss eller egen bil. Jeg sier bare en
ting; det er mange tunneler mellom Voss og
Bergen og veien er lang og svingete. Men
Årsmøte ble det. Referat fra Årsmøte: Se
www.nmgk.no og side 12 i magasinet. 

Peter Skarsjø forlot styret etter eget ønske.
Etter flere års arbeid til beste for Norsk MG
Klubb ønsket Peter avløsning. Få, om noen,
har gjort så mye for klubben. Ved siden av
styrearbeid har Peter vedlikeholdt våre
hjemmesider og laget programmet som gjør
det mulig for oss å ha et så fantastisk opp-
slagsverk som vi har på hjemmesiden
www.nmgk.no. 

Per Johan Krogdahl forlater også styret etter
flere år. Vi takker Per Johan for innsatsen.
Ikke bare for hans innsats i styret, men også
som regalia-sjef med gode resultater. 

Som sikkert mange har fått med seg, har vi
nå fått en ganske aktiv facebook-side. Den
heter: “Norsk MG Klubb Gruppe” og er
åpen for både tekst og bilder. Når du er på
tur, ta et bilde, legg til en tekst og last opp
så skaper vi sammen en morsom og aktiv
FB-side om MG-livet i klubben.

Avslutningsvis vil jeg komme med en opp-
fordring; TENK PÅ BREMSER!
Når skiftet du bremsevæske sist?  Bremse-
væske tiltrekker seg fukt og du risikerer
bremsesvikt. Kjør innom et verksted og få
målt tilstanden. Det holder ikke å skru av
lokket og se at det er væske i beholderen. Ta
en trykktest. Tråkk hardt på bremsepedalen
og hold systemet under trykk en stund.
Kjenner du at den gir etter må systemet
kontrolleres. Dårlige bremseslanger kan
være synderen. Bremseslanger varer ikke
evig! 

Vi gleder oss til sol og sommer. Vi gleder
oss til varme kvelder med noe godt i
glasset, gode samtaler med MG-venner og
utsikt mot fjord og fjell. Norge er vanvittig
vakkert og vi er privilegerte som kan kjøre
rundt i våre biler og nyte alt dette fine. Vær
greie mot hverandre, kjør pent og nyt livet !
Jeg ønsker alle en GOD MG-SOMMER!  
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Ola Thygesen 
Leder NMGK

19 engelske sportsbiler samlet på brygga i Ula, en strandidyll mellom Sandefjord og Larvik.        Foto: Sigurd Sandtveit
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Kultur på hjul!
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På Årsmøtet i lokalene til Bergen senter på
Ytre Arna ble det valgt ny leder, styremed-
lem 2 og varamann 2. Vi ønsker Ola
Thygesen, Bente Kristiansen og Per Roger
Nielsen velkommen og håper alle vil bidra
til videre utvikling av MG-klubben. Egen
artikkel fra Årsmøtet i dette magasinet.  

Ola har vært leder tidligere, i 2008 og fra
2011 til 2015. I tillegg: Sekretær 2010-2011
og redaktør 1998-2001. Han kjenner
klubben og har både kunnskap og kapasitet.
Han samler på MGer og har for tiden disse
bilene i “stallen”: MGB GT 1966, MGB
Roadster1963, MGA 1956, MG TF 1955,
og MGF 1999 og 2001.

Ola nevner i sin lederartikkel hvor viktig
det er å legge opp senterturer som er sosiale
og hvor man besøker steder som også co-
driverne liker. Vi gutta liker museer for bil
og teknikk, motorverksteder og annen
“teknisk hiklemikk”. Be MG-damene
komme med forslag når terminlisten skal
settes opp. Min erfaring er at da kommer
det forslag som passer ypperlig både for
“han og henne”. Kunst og kultur er to 

viktige faktorer og det finnes en mengde
steder som vi kan reise til på korte eller
lange turer. 

Sesongen er godt i gang etter en merkelig
vinter og vår hvor det svingte fra 20 grader
pluss til snø i mai. Når redaktøren fikk
melding om kjøring med MGB V8 i februar
på tørre veier og 10 grader pluss så kriblet
det i gassfoten. Sommeren 2018 fikk vi
mange uker med ekstremvarme og over 30
grader i sørnorge. “Det må være deilig å
kjøre åpen sportsbil i dette været” sa flere
til oss. Nei - det var ikke deilig, det ble for
varmt! Solstikket nærmet seg og vi søkte
skygge og kalde drikker. 

2019 markerer økt fokus på “Kultur på
hjul” og åpningen av “Norsk kjøretøy-
historisk museum” på Hunderfossen 9. juni
og Motorkonvoien til Lillehammer. Nå må
myndighetene innse at veterankjøretøy også
er kulturhistorie og legge forholdene til
rette for klubber og privatpersoner som tar
vare på disse skattene og sørge for at vi har
etanolfri bensin til våre klenodier. 

Ønsker dere en opplevelsesrik MG-sesong!
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Peter Skarsjø
Medlem nr. 550, fra Bergen, leder i  

Bergen senter, biler i dag: MGB 1967 
og MGB GT 1971

Min første bil var en ti år gammel
1965-modell DKW F-102. Tenk deg en
første generasjon Audi 60, men med 
totaktsmotor. Kjøpt for 100 kroner og
med temmelig råttent eksosanlegg. Det
var tykk blårøyk og mye lyd men jeg
elsket den. Et år og mye Gun-Gum 
senere fikk den nådestøtet og ble byttet
ut med en Volvo PV. Denne var enda
eldre, men med litt mer dannet motor-
lyd. Til gjengjeld var den alvorlig an-
grepet av stålmakk og definitivt inne i
terminalfasen. Likevel dekket den mitt
ikke ubetydelige transportbehov i et par
år. Disse to, sammen med min neste bil,
en Mk I Ford Cortina 1500, sementerte
min livslange kjærlighet til biler med
mer enn noen få år på nakken.

Mitt forhold til MG begynte mye 
senere. I mine kretser var det nesten
utenkelig å anskaffe en sportsbil uan-
sett om den var ny eller gammel. Så det
ble mer eller mindre fornuftige person-
biler. Spesielt etter at ektefelle og barn
ble en del av livet. Etter Saab 96 ble det
Mk I Golf og til og med en flunkende
ny VW Jetta. Utvilsomt et nullpunkt i
en bilelskers liv.

En flott og solfylt vårdag i 1999 var jeg
på vei hjem fra Haakonsvern. Da jeg
passerte bensinstasjonen på Fjøsanger
oppdaget jeg en nydelig liten hvit
sportsbil som sto parkert på stasjonen.
Impulsivt svingte jeg inn på stasjonen
for å ta en titt. Det viste seg å være
Truls Sundts nyrestaurerte MGB
Roadster. Maken til nydelig skapning
hadde jeg knapt sett før. Der og da - på
flekken - forelsket jeg meg i MG.

I 1999 var det et begrenset antall slike
biler i Norge. Prisene var temmelig
høye og det var slett ikke enkelt å få tak
i en rimelig god bil til en overkommelig
pris. Det fantes ikke noe Finn.no og
biler ble omsatt i rubrikkannonser i
avisene eller i bilblader. Uten kontakter
i miljøet var det vanskelig å finne noe
som passet. Men i utlandet var det ann-
erledes. Heldigvis hadde jeg oppdaget
internett og det tok ikke lang tid å finne
frem til gode MG-sider. På “MG Ent-
husiast’s Website” fant jeg mange gode
kandidater, men en spesiell bil festet
seg. En Sort 1967 MGB Roadster an-
nonsert under navnet “Black Beauty”.

Etter uansvarlig lite korrespondanse
med selgeren i Santa Barbara i Cali-
fornia hadde jeg kjøpt bil. Vi skriver
fremdeles våren 1999, i mai, så det hele
gikk unna i forteste laget. Bilen var
etter sigende i nydelig stand. Bare å
sette seg inn og kjøre. Dere skjønner
sikkert tegningen nå. Jeg er ikke den
første tullingen i bilmarkedet og jeg er
garantert ikke den siste. 

Etter omlag to måneder ankom bilen
Oslo havn. Jeg og en kamerat hadde
krysset fjellene med bilhenger på kulen
og jeg gledet meg voldsomt til å ta i
mot den vakre MGen. Jeg hadde bildet
av Truls’ nyrestaurerte skjønnhet i tank-
ene og så frem til å bli eier av en
maken. Bare svart. I ettertid innser jeg
at jeg tross alt var temmelig heldig,
men det kjentes ikke slik akkurat den
dagen. Bilen viste seg å være en 
temmelig loslitt bruksbil med nedslitt

interiør, sprukne vinylseter og solsvidd
lakk. Undersiden var heller ikke et
vakkert syn. Så det ble ikke en ny
kjæledegge å cruise rundt med. I stedet
ble det rett inn i garasjen for total ned-
stripp og gjenoppbygging. Tilfeldighet-
ene ville at jeg akkurat da hadde begynt
i ny jobb og ukependlet mellom Bergen
og Stavanger. Og i Stavanger hadde jeg
tilgang til et nedlagt militært bilverk-
sted der jeg kunne stå. Dessuten hadde
jeg fri nesten hver eneste ettermiddag
og kveld. Det tok nesten et år, men til
slutt kunne jeg henge prøveskiltene på
“Svarten” og kjøre stolt, skinnende sort
og blank til Biltilsynet. 

Det var den første. Siden har jeg hatt
flere MGer. Men “Svarten” er frem-
deles i stallen og forblir førstevalget når
jeg skal ut på tur.

MG 1300 er artige biler. En uslåelig
kombinasjon av et bildesign jeg kjente
fra min egen oppvekst (Austin og
Morris) og den lille ekstra spenningen
ved å faktisk kjøre en MG. Jeg har hatt
flere. Ikke så lenge etter at Svarten var
på veien begynte jeg å lete etter en MG
til de mange regnværsdagene på Vest-
landet. Også denne gang viste det seg at
Norge hadde lite å tilby, så jeg endte i
Sverige. Historien om hvordan jeg fikk
den hjem til Bergen er lang og trau-
matisk og spares til en annen gang.  

- entusiasten Peter Skarsjø

Truls Sundts MGB ble starten på min MG-forelskelse. 

MGB Roadster 1967 importert fra Calefornia i 1999. 

Det tok nesten ett år å restaurere “Black Beauty”, “drømmebilen” jeg fant i Santa Barbara, California. 

MG 1300 er en artig bil som også er perfekt på vest-
landske regnsværsdager. 



La meg bare slå fast at strekningen mellom Härnösand (nord
for Sundsvall) til Bergen er lang. Spesielt med en punktert
hydrolasticslange og et sinnsykt feilstilt sett SU HS2-forgass-
ere og generelt dårlig planlagt reise. To ganger ble jeg
stoppet av svensk politi. Begge gangene traff jeg vennlig-
sinnede, men lett fortørnede politibetjenter som lurte på hva i
all verden jeg holdt på med, i en gammel beige skramlekasse
som oste tykk svart eksos, med 15 graders slagside, på-
klistret norske prøveskilter, i lusefart langs førsteklasses
svenske riksveier. To ganger fikk jeg kjøre videre. Jeg tror de
så frem til å få spetakkelet luket bort fra egen bilpark og
ønsket Norge lykke til.

Men bilen var egentlig bra den. Vel hjemme fikk jeg byttet
hydrolasticslangen (med en hydraulikkslange fra Tess) og
justert opp forgasserne. Mer skulle det ikke til. Bilen ble min
hverdagstransport i flere år.

På denne tiden var jeg naturligvis blitt medlem i Norsk MG
Klubb. Jeg tror faktisk jeg var medlem før “Svarten” ankom
kaien i Oslo. Men klubben hadde ingen ordentlig representa-
sjon i Bergen. Truls, Jan Bødtker og jeg fant ut at dette kunne
vi ikke leve med og innkalte alle medlemmer bosatt i og
rundt Bergen til stiftelsesmøte på Krambua, ikke langt fra
bensinstasjonen til Truls. Jeg må innrømme at jeg i farten
ikke husker den nøyaktige datoen, men jeg mener det var om
høsten 2000. Vi var vel en 12-15 personer til stede på møtet
som naturligvis endte med at senteret ble erklært opprettet. 

Dette ble også starten på min “karriere” som tillitsvalgt i
klubben. Jeg ble (naturligvis) med Truls og Jannis i senter-
styret i Bergen. Høsten 2001 ble jeg kasserer i NMGK inntil
jeg flyttet utenlands sent i 2004. I 2011 var jeg tilbake i
Norge og tok fatt på to nye år som kasserer. Da jeg ble spurt
om å overta ledervervet i 2015 var jeg aldri i tvil. Klart jeg
ville stille opp. Det ble 4 fine år med hyggelige medarbeid-
ere - en tid jeg vil huske med stor glede. 

Men tilbake til det viktige med denne hobbyen. Bilene. 

“Svarten”, det vil si den sorte Roadsteren, hadde jeg med
meg gjennom 4 år i England, og jeg har gleden av å eie den
fremdeles. Man skal aldri si aldri, men jeg kan egentlig ikke
tenke meg at “Svarten” og jeg skal skille lag noensinne. 

O-6390, den beige
MG 1300, ble
dessverre solgt da
vi flyttet. Det ble
for vanskelig å ta
vare på to veteran-
biler på legd i ut-
landet. Men jeg
hadde ikke vært
lenge hjemme i
Norge før lysten
meldte seg igjen.

Da jeg fikk sjansen til å kjøpe en flott duo-tone 1300, lot jeg
meg ikke be to ganger. Det var kanskje ikke den mest prakt-
iske bilen, løpstrimmet som den var, men den var til gjen-
gjeld skikkelig tøff. I dag tilhører bilen Bergen senter som tar
godt vare på den og sørger for at ikke forfallet får fotfeste.

Men historien ender ikke her. De som har orket å lese leder-
artiklene mine de siste 2 årene har nok fått med seg at jeg
også har skaffet meg en MGB GT. En 70-modell overligger
som er registrert første gang 2. april 1971, dagen etter at 
tobokstavs registreringsnummer ble innført i Norge. Skiltet
med nummer AX 10039 viser at det nok var temmelig travelt
hos Biltilsynet i Moss akkurat disse dagene. 

Igjen synes jeg at jeg har
vært heldig. Bilen er ikke
akkurat urørt, men det har
vært utført veldig lite arbeid
på den. Og den er likevel
100% rustfri. Rikelig med
oljelekkasjer har vel sørget
for god beskyttelse nedentil,
tenker jeg. Likevel, ikke
verst for en norsksolgt bil
som har gått mange år på
norsk vinterføre. 

For et par år siden kjøpte jeg
en OD girkasse av Halvor 
Asland. Det er ikke allverd-

ens arbeid å skifte girkasse på MGB, men den berømmelige
dørstokken har vært uvanlig høy en god stund. Det har lik-
som vært litt vanskelig å komme i gang. 

To vintre har jeg snakket om at kassen skulle inn i den hvite
GTen, uten at det ble noe mer enn prat. Men endelig - denne
vinteren skjedde det, og siden jeg først var i gang tok jeg en
full oppussing i motorrommet. Det var mer arbeid enn jeg
trodde, men temmelig vellykket om jeg skal si det selv. Det
betyr at jeg og GTen nok skal få mange fine stunder sammen
i årene som kommer.
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Årsmøtet 2015
i Stjørdal

Jeg overtok som 
leder i klubben etter
Ola Thygesen som 

da hadde vært 
leder i 4 år.  

Også min 
lederperiode ble på
4 år: 2015 - 2019.

Årsmøtet 2019
i Bergen

Og ringen er sluttet:
Ola overtok som 
leder etter meg 

og overrakte meg 
klubbens plakett for

innsatsen. 

MG 1300 i duo-tone - en skikkelig tøffing. 
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Helt syd i Väneren, ca 13 mil fra Strømstad, ligger det en herregård
som ønsker dere velkommen med god service, god mat og drikke
og hyggelige rom. På dagsturer kan dere besøke f.eks. Läckø Slott
- Sveriges vakreste, Saab-museet i Trollhätten, tur til Gøteborg eller
tur til vesterhavet og øyene Orust og Tjørn. Det er mye å oppleve

så bli gjerne boende to - tre netter, eller flere. 

Be med dere noen MG-venner og ta kontakt. 
Vi ser frem til å gi dere en god opplevelse!

MG-tur t i l  Sverige?
Velkommen til Ronnums Herrgård

Ronnums Herrgård
Parkvägen 18 • 468 30 Vargön, Sverige
Tel + 46 521-26 00 00 
info@ronnum.se 
www.ronnum.se

Ekebergmarkedet er en av Norsk MG
Klubbs faste arenaer for medlemsverving,
og over tid har vi sett at jo, vi klarer faktisk
å verve noen nye medlemmer. Like viktig
er det kanskje at vi alltid er der sammen
med andre bilklubber, og bygger nettverk.
Det kan bli viktig fremover. Albion, med
det velklingende tilnavnet Norsk-Britisk
Bilhistorisk Forening, er våre faste gode 
naboer. Det er en klubb mange NMGK-
folk har en nær relasjon til.

Litt lengre unna har vi klubbene for Jaguar,
Austin-Healey, Triumph og Morris Minor,
og fra tid til annen Rootes - altså Sunbeam.
Et lite tips til arrangørene: Hvorfor ikke
samle alle disse til et skikkelig British
Corner?

En eneste liten varmegrad om morgenen
gjorde at årets vårmarked, 4. mai, fikk en

litt treg start rent publikumsmessig. Men litt
utpå formiddagen tok solen tak, og folket
kom. På standen hadde vi gammel TF og
MGB. Vi har en enkelt gang hatt en stand
uten MGB, og det gjør vi ikke flere ganger!

Som alltid fikk vi besøk av noen NMGK-
folk, mest fra den trofaste gjengen. Vi ser
gjerne flere av dere her. Markedet er verdt
et besøk, om ikke annet så for å kikke på
menneskene! Mange herlige typer her.
Neste sjanse er høstmarkedet 21.september.

Noen regndråper skremmer ingen. 

Ekebergmarkedet NORGES STØRSTE
DELEMARKED

ARRANGØR 
Norsk Veteranvogn Klubb

Av Tore Lie

Nyvalgt leder på post. 
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LMK 40 ÅR
LMK markerte sitt 40-års jubileum med
en egen jubileumsmiddag under motor-
treffet på Birkebeineren stadion lørdag 8.
juni. De hadde fått med seg TV-profilen
Petter Wilhelm Schjerven, som bidro til å
gjøre kvelden ekstra minnerik.

AMCAR og LMK samarbeider om Motor-
konvoien og Motortreffet. Konvoiene
startet fra ulike steder i Norge med felles
målgang i Lillehammer 7. juni. 

Hvorfor kjører vi Motorkonvoien: 
• Engasjere hele Norges motorhistoriske
bevegelse, spre kunnskap om den kultur-
skatten motorhistorien representerer. 
• Sette fokus på kjøretøy som kultur på
hjul, kjøretøy som hobby- og fritidsaktivi-
tet og det frivillige arbeidet de lokale
kjøretøyklubbene representerer i sam-
funnet lokalt og nasjonalt.  

Motortreffet 7. - 9. juni:
Norges råeste samling av kjøretøymang-
fold med konserter, underholdning og 
aktiviteter i Olympiaparken. Motorsirkuset
“Wall of death”, som blant annet er kjent
fra Goodwood Revival. 

Åpning av Nasjonalt Kjøretøyhistorisk
Museum på Hunderfossen 9. juni.

Norsk MG Klubb er en av de over 140 kjøretøy-klubbene som eier paraply-organisasjonen LMK. If Forsikring er LMKs
samarbeidspartner og tilbyr veteranbilforsikring, blivende klassiker forsikring, lager og restaureringsforsikring og
selvsagt også forsikring av privatbilen, andre kjøretøy, hus, hytte, båt, reiseforsikring m.m

LMK og AMCAR var selvsagt blant de mange som hadde stand under Motortreffet.

Her er stilen virkelig gjennomført. Veteranbusser fraktet deltakerne til og fra byen. 

Snoren klippes. Fra v. tidligere samferdelsminister
Ketil Solvik-Olsen, statsekretær Tommy Skjervold
og konstituert vegdirektør Bjørne Grimsrud.                                                      

Bildene 1-5: Foto: Morten Reiten/Norsk vegmuseum

Alle typer kjøretøy finnes på det nye museet. 

Det er mye brukskjøretøy, men også artige rariteter i
utstillingen, slik som Mustads folkescooter. 

Norsk motorsport er også presentert.           

Spennende utstilling med “svevende kjøretøy                                           

Kong Olavs Cadillac Limousine 1951.        1920- og 30-tallskjøretøy i utstillingen.      
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Norsk MG Rally er et av årets store
høydepunkter for oss som har MG.
Denne gangen lagt til Det Blide Sør-
landet. Fevik er en trivelig bygd i Grim-
stad kommune, ikke langt fra Arendal.

Strand Hotel Fevik er en attraksjon i
seg selv. Oppført i Funkis-stil i 1937,
helt nede i vannkanten med en fantast-
isk sandstrand og utsikt. Her sitter det
mye historie i veggene. Forfatteren
Roald Dahl var stamgjest her i over 30
år, og han er fortsatt høyst tilstede på
mange av hotellets vegger. Gjennom
årene er det utvidet med flere bygge-
trinn, alt i god harmoni med den histor-
iske delen.

Allerede onsdag kveld var mange en-
tusiaster på plass. Noen kom med båten
fra Danmark, det var dansker og noen
norske og svenske Englandsfarere.
Andre var tydeligvis så gira på å
komme i gang at de ikke orket å vente
helt til torsdag!

I løpet av torsdagen trillet det biler inn
fra fjern og nær, og ut på ettermiddagen
var deltagertallet komplett. 65 vakre
biler fra sent 40-tall til litt ut på 2000-
tallet.

Fredag 31. mai - gruvebyen Arendal
Fredag morgen bød på nær sagt skyfri
himmel, og 09.45 bar det avgårde på
tur. Løypa var lagt innom Tvedestrand.
Det er en by med til dels ganske smale
gater, som ga oss muligheten til å lage
antagelig den vakreste trafikkork denne
byen har sett. En god opplevelse!

Målet for lunsjen var Næs Jernverks-
museum. Her fikk vi en skikkelig over-
raskelse: Hvem visste at Arendal har
vært en av Norges viktigste gruvebyer?
Nesten ingen. Vi ble guidet rundt an-
legget med stor entusiasme av Knut
Aall.

Næs Jernverk har historie helt tilbake til
1738. Med vannkraft fra Storelva til å
drive blåsebelgene til masovnen og

Norsk MG Rally - NMGR
Tekst: Tore Lie     

Foto: Erik Bogaard, Steinar Braaten, Ola Thygesen, Tore Lie, Rebecca og Harald Ødegaard

Strand Hotel i Fevik var vår base under Norsk MG Rally 2019.           

30. mai - 2. juni 2019 Fevik - Sørlandet

Olas GT og klubbens beachflagg ønsket velkommen. 

Klare for tur på sørlandske småveier. 

Flotte biler i idylliske omgivelser på vei til Næs Jernverksmuseum. 

Gamle hus og gamle biler i vakker forening i Tvedestrand. 



hammerne til smia var dette en blomst-
rende virksomhet, der jernmalmen fra
Arendal ble foredlet til både støpegods
og smidde produkter. Etter hvert også
hesteskosøm, økser og filer. Som så
ofte før ble vi mektig imponert av hva
våre forfedre fikk til med godt hånd-
verk og for oss meget enkle midler.

Med en fargerik historie gikk driften i
rykk og napp frem til endelig slutt i
1959. Men heldigvis for oss ble stedet
fredet, og er i dag et meget severdig
kulturminne.

Så gikk turen videre tilbake til Fevik,
via håndplukkede og vakre Sørlands-
veier.

Lørdag 1. juni - til sjøs
Lørdag startet med en ganske lett til-
stedeværelse av fuktighet i luften. Men
la det være sagt: Dere som valgte å
kjøre med tak over hodet, gikk glipp av
mye på den fine turen inn til Arendal!
Og det var ingen grunn til engstelse,
solen tok etter hvert over.

Dagens hovedmål var båttur i skjær-
gården i Arendal. MS Nidelv har be-
grenset kapasitet, så vi ble klokt delt i
to puljer etter startnummer.

Hva skal man si om Arendals skjær-
gård? Hva med: Kan det bli bedre? 
Naturen er en ting. Men i tillegg, som
noen av oss sa til hverandre der vi satt
og gled forbi det ene praktstedet etter
det andre: Har de gartner, alle sammen?
Imponerende!

Etter båttur - eller før, for de som var i
pulje 2 - var det anledning til å bli mer
kjent med Arendal. For noen av oss
betyr det blant annet softis på torget,
eller kaffe på et trivelig konditori.

Turen tilbake til hotellet gikk igjen på
herlig utstuderte Sørlandsveier med
sterke innslag av idyll. Jeg mener - når
kjørebeskrivelsen ber deg ta til venstre
på Flødevigsvegen - ja, da vet du om-
trent hvor i verden du befinner deg.

Så var det pene klær og festmiddag i
den ganske så spektakulære bankett-
salen på hotellet. På menyen sto 
Ceviche av torsk, Hjort med kirsebær-
saus og Gateau Marcel til dessert.

Jo da – vi skal klare mer av dette.
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2 x MG TC - det er stil over de gamle. 

Klar for fredagens tur - Jan-Vidar (t.v.) med codriver John-Willy Idyllisk og friskt på båtdekket. 

“Stokken Veterankorps” spilte for oss i Arendal etter båtturen. 

Båttur lørdag fra Arendal. 
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En plass i solen. Forfriskninger etter dagens mange opplevelser. 

Vakker trafikk-kork i Tvedestrand. 

Utsikten fra hotellet. 

To fornøyde deltakere. 

Næs Jernverksmuseum var en fin opplevelse. 

MG Magasinet 2-2019

Sjelden fugl. 1958 Magnette Varitone fra Danmark. 

Lunsjtelt ved museet. 

Glade mennesker over alt. 

“Den yngre garde” samlet. Ja, du er med Kari. Solveig og Kjell Normann Andersens MG TF 1955. 

En engasjert guide, Knut Aall, gjorde besøket på
jernverksmuseet ekstra interessant. 
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Kjerstin og Jonny Klemmetsrud er klare for fest. Ola Thygesen overrasker arrangementskomiteen med utstyr for oppryddingsjobben etter festen. 

Ola Thygesen, NMGK Bjørn Olav Fischer, 
toastmaster

Lars Thousig, leder
MGCC Danish Centre

Ewa Brander, leder
MGCC Sverige

Arr. komiteen ble hedret: Steinar Braaten, Berit
Frøseth Nielsen og Erik Bogaard. 

Komiteen ønsket velkommen på åpningsdagen. 

Bankettsalen er virkelig imponerende på Strand Hotel Fevik. 

Og på lørdag var det fest. Fra venstre: Ewa Brander, leder MGCC Sverige, Kenneth Eriksson, Berit Bogaard,
Per Roger Nielsen, Kari Braaten, Steinar Braaten, Berit Frøseth Nielsen. 

Rebecca og Harald (t.v.) sammen med MG-venner. 

Erik Dalheim holdt en fin takk for maten tale og  
avsluttet: “Og nå har vi alle noe godt i oss”. 
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Flystreiken i SAS rammet ikke oss som
reiste med Widerøe fra Torp Sandefjord
lørdag morgen. Bybanen fra Flesland
stoppet like ved Zander K Hotel, vårt
årsmøtehotell. Andre kjørte egen bil
eller tok toget, og enkelte kom aldri
frem til Årsmøtet på Ytre Arna.   

Med tog ankom vi Arna stasjon hvor
medlemmer i Bergen senter fraktet oss
til senterlokalet i Ytre Arna. Der kom vi
inn i en stor verkstedhall med to løfte-
bukker og plass til lagring og mekking.
Innerst i lokalet er det innredet et rom
hvor selve årsmøtet ble holdt. 

Innkalllingen var gjengitt i MG Maga-
sinet og ble sendt ut i eget brev i feb-
ruar, sammen med giro og medlems-
kort. Sakspapirene var lagt ut på klubb-
ens hjemmeside i.h.t. vedtektene.

Det ble registrert 28
stemmeberettigede
hvorav 2 har forhånds-
stemt og det var avgitt
32 forhåndsstemmer.
Marcel Lesche Van-
berg ble “som vanlig”
valgt til dirigent. 

Innkalling, dagsorden
og protokoll fra års-

møtet 2018 ble godkjent. Senterrap-
portene ble godkjent med enkelte
tilleggskrav. Registerrapportene ble
godkjent unntatt registeret MG før
1936 som ikke var mottatt. Rapporter
fra Matrikkelfører, Webmaster og 
Redaktør ble godkjent. LMK-rapporten
legges ikke ved sakspapirene da den er
for omfattende, men det legges ut link
til rapporten. Styrets årsberetning ble
godkjent. F.o.m. 2020 skal alle senterne
benytte samme mal for utarbeidelse av
rapportene til årsmøtet. Sekretæren har
ansvaret for dette.  

Regnskap, revisjonsberetning og bud-
sjettet for 2019 ble godkjent. Konting-
enten f.o.m. 2020 ble fastsatt til 
kr. 550 for medlemmer og kr. 150 for
familiemedlemmer.  

Valgkomiteens innstilling til nytt styre
ble vedtatt med akklamasjon. Øivind
Westby er nytt medlem i valgkomiteen i
tillegg til Per Fredrik Kempf og leder
Erling Vølstad. 

Innkomne forslag: Forslag om ved-
tekstsendring slik at styret settes
sammen av medlemmer fra mange
landsdeler/sentre fikk ikke flertall. 
Forslag 2 om vedtektsendring slik at
styret, med unntak av ledervervet, fritt
kan fordele og omfordele funksjonene i
styret fikk ikke flertall. 

Etter innstilling fra leder av hederskom-
iteen, Sigurd Sandtveit, har styret ut-
nevnt Marcel Lesche Vanberg til
æresmedlem i NMGK.  

Det ble delt ut plaketter til de som
hadde avsluttet verv i klubben.

Etter årsmøtet ble det avholdt møte for
senterledere og tillitsvalgte som ble
kortet mye ned da årsmøte gikk langt
utover fastsatt plan. 

Tekst: Sigurd Sandtveit   Foto: Anne Bakken Sandtveit og Sigurd Sandtveit

Ordstyrer Marcel
Lesche Vanberg.

Det nye styret er:  

Ola Thygesen - Leder ny
Tore Lie - Nestleder

Øyvind Wiksaas - Sekretær 
Anita Wiksaas - Kasserer

Berit Frøseth Nielsen - Styremedlem 1
Bente Kristiansen - Styremedlem 2 ny

Erik A. Bogaard - Varamann 1
Per Roger Nielsen - Varamann 2 ny

Praten gikk livlig på verkstedet før Årsmøtet. 

ÅRSMØTE I NORSK MG KLUBB
Bergen senters klubblokale, 5265 Ytre Arna • Lørdag 27. april 2019

KLUBBENS ÆRESMEDLEMMER
Marcel Lesche Vanberg (ny), Halvor Asland, 

Tore Lie, Truls Sundt, Bård Nielsen, 
John Erik Skjefstad, Halvor Westgaard, 

Knut Horgen, Roy Råge og Bjørn Rygh. 

Plaketter som takk for innsatsen!
Peter Skarsjø          avtr. leder
Per Johan Krogdahl  avtr. styremedlem
Petter Nessimo        avtr. varamann 2
Per Mügge avtr. leder valgkomiteen
Sigurd Sandtveit      avtr. senterleder Vestfold

Dobbel lagringskapasitet med en firesøyler.  

Matrikkelfører Truls registrerer medlemmene. 

Mange sentere drømmer om et slikt verksted. 

Høy stemning allerede før Årsmøtet startet.

Styret var representert med fire medlemmer og flere
kom seg ikke til Bergen p.g.a. flystreiken.
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Peter får plakett som avtroppende leder etter 4 års innsats for klubben. 

Sigurd mottar plakett som avtroppende senterleder i Vestfold. 

Marcel mottar det synlige bevis på at han er blitt æresmedlem i Norsk MG Klubb. 

Veteranbusser kjørte rundt Lille Lungegårdsvann med
passasjerer. Her en Scandia 1964 modell med over 
368 000 km på telleren. 

Japanske kirsebærtrær og bølgende gule tulipaner. Kunstopplevelsene står i kø i Bergen. 

Hyggelig at det legges ned så mye arbeid med å skape et 
“botanisk miljø” i sentrum. 

Møte for senterledere og tillitsvalgte ble amputert da selve
Årsmøtet tok mye lengere tid enn planlagt.  

Middag lørdag på Terminus Bankett med
mange av årsmøtedeltakerne. 

Bergen uten regn!
Vi hadde med paraplyer,
men trengte dem ikke. 

Søndag formiddag ruslet vi
rundt Lille Lungegårdsvann

hvor Japansk kirsebærtre
var i full blomst og tusenvis
av tulipaner bølget seg ned 
mot vannet. Natur og kunst-
opplevelser før hjemreisen

med Widerøe til Torp. 
En flott opplevelse! 

Også fuglene elsker Japanske kirsebærtrær.
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Autopia er Rogalands og Norges nye
bil- og motormesse. Autopia ble ar-
rangert for første gang 5.-7. april 2019
med nærmere 100 utstillere og mer
enn 300 biler fordelt på fire haller. 
Mer enn 12 000 besøkte messen. 

Rogaland senter i Norsk MG Klubb
hadde stand på messen. Et flott tiltak
som markedsførte både MG, klubben
og senteret. Takk til ildsjelene i vest!

Red. 

Norsk MG klubb, Rogaland senter ble
sammen med 9 andre bilklubber invitert
til å delta på motormessen Autopia i
Stavanger i vår. Dette ble en flott arena
å eksponere 3 fine MGer og klubben vår.

Vi var raske med å svare ja til å delta på
messen som foregikk i Stavanger
Forum. Samme sted som den interna-
sjonale olje-og gass messen arrangeres.

Etter noen diskusjoner på Mekke Treff
og Årsmøte, var det enighet om å stille
ut Bjørn Chr. Grassdal sin gule MGB,
Geir Magne Edvinsons grønne MGB og
Bernt Mærland sin svarte MGA.
Flotte representanter for MG-klubben! 

Vi var tidlig enige om å stille med minst
to medlemmer til enhver tid på messen.
Alle de tre bileiere stilte opp, sammen
med Erling Vølstad, Bjørn Erik Vesterås
og Johan Ørke. Gode naboer var Mazda
Miata klubb. 

Nytt medlem Johan Ørke stilte med
lerret og prosjektor og Geir Magne
Edvinson hadde laget en flott billedserie
som ble vist kontinuerlig. Geir Magne
hadde med 60-talls rekvisitter for å vise
hvilke tidsperiode bilene ble produsert.

Beachflagg og seil ble brukt og MG-
folderen ble delt ut sammen med en
nylaget klubbbrosjyre som Bjørn Chr.
Grassdal var så velvillig til å få laget.

Vi hadde mange interesserte besøkende
og den yngste og mest interesserte var
bare 3 år. Det er lurt å starte tidlig med
rekruttering av nye medlemmer. 

Alt i alt en fin opplevelse for oss i
Rogaland senter og for alle besøkende.

Bjørn Erik Vesterås, senterleder Rogaland

Autopia Motormesse i Stavanger
5. - 7.  april 2019

Senterleder Bjørn Erik Vesterås til venstre og Bernt Mærland bemanner standen. 

300 biler var med på utstillingen - hvorav 3 MGer. 

Geir Magne Edvinson og Bernt Mærland. Bernt Mærlands flotte MGA. 

3 år og stor interesse for MG. Rekvisitter fra perioden bilene ble produsert. 
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Biler har vel alltid fenget meg, med
bilinteresserte brødre og eneste jenta i
flokken så lekte også jeg med biler. 1979
traff jeg min mann Jonny, og allerede da i
en travel hverdag var det stor interesse og
følge med på Jonny sine skru prosjekter.
Det startet med Opel, siden MG og der er
vi ennå.

2013 fylte jeg 50 år og fikk min egen
MGA som min mann hadde bygget til
meg. Under hele byggeprosessen var jeg
med og bestemte hvordan den skulle bli.
Som damer flest så er vi jo opptatt av
blant annet farger, sittekomfort og utsende
på bilen. Det jeg ikke visste, var at på
dagen min så fikk jeg overrakt bilskilt
med min fødselsdato: 31. mars 1963.

Vi har hatt mange flotte opplevelser med
Follo senter, en fin gjeng og ærevære dem
som legger opp turer, flinke folk. Mange
felles turer har det også blitt til England.
Vet nesten ikke hva jeg skal nevne da alle
turene har vært innertiere. Vår første tur til
England i 2006 som vår daværende senter-
leder Jan Gunnar Fjeldberg arrangerte,
sitter ennå klistra på hjernen som en fan-
tastisk opplevelse. Turen gikk til
Yorkshire, Lake District, Gouthland
(Aidensfield) og Whitby. Vi hadde knall-
vær alle dagene og nesa blei rød etter
hvert. Veldig lei meg for at det ikke går
noen båt i fra Norge til England lenger.

Vi har Jonny sin MGB og min MGA, ikke
noe problem da de blir godt brukt begge to
gjennom sesongen. Vi legger også mye
utpå korte turer, eller bruker bilene i hver-
dagen når været tilsier det. Bilene har gitt
oss mye glede og mange hyggelig opplev-
elser som ingen andre skjønner før de har
anskaffet seg en liten MG-bil selv.    

Kjerstin Klemmetsrud
Bosted: Mysen  •  Senter: Follo  •  Bil: MGA 1960

Med en Rover V8 3,528 cm3 under panseret og 5-trinns girkasse er MGAen en opplevelse å kjøre. 

Klassiske biler bør ha “campingvogn” som står i stil. En Lillebror for eksempel. The Château Mobile. 

Ladies 
Corner
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Uansett bilmerke eller motortype
kan vi gi motoren et langt og godt liv!

“Motorproblemer er til å grine av!”

nsker du en motor som
går stillere, lengere og
mer effektivt?

Å skifte til en syntetisk kvalitetsolje som
Royal Purple gir mange positive utslag.
Ønsker du å gi motoren “et langt liv” bør
du gjennomføre en proff motorbehandling.

PROFF MOTORBEHANDLING 1 - 4
1) Innvendig motorvask
Mineralolje etterlater avleiringer i motoren
som begrenser oljesirkulasjon i motorens
smøresystem. Det vil redusere kompresjo-
nen, øke oljeforbruket og forårsake mange
andre oljerelaterte problemer. 

QMI INNVENDIG MOTORVASK fjerner
avleiringer og rengjør motoren innvendig.
Den inneholder ingen aggressive stoffer
som kan angripe pakninger og tetninger. 

Fordeler: Konsentrert og vannbasert, inne-
holder ikke white-spirit eller diesel. Frigjør
fastlåste stempelringer og ventiler. Myk-
gjør gummipakningene og forbedrer olje-
sirkulasjonen til alle motordelene. Øker
effekten. Inneholder smøremidler. Fjerner
avleiringer fra ventilløftere. Motoren går
stillere og motorens liv forlenges.Innven-
dig motorvask vil klargjøre "problemmoto-
rer" for QMI MOTORBEHANDLINGEN.  

2) Motorbehandling med PTFE
QMI MOTORBEHANDLING er ikke en
oljetilsetning men en metallbehandling.
Den forandrer ikke oljens egenskaper. QMI
MOTORBEHANDLING legger et mikro-
tynt belegg av PTFE (Polytetrafluoreten)
på metallet. Friksjon og slitasje blir drama-
tisk redusert, samtidig som effekt, dreie-
moment og brukstid øker. QMI MOTOR-
BEHANDLINGEN har den ASTM 

godkjente test Sequence IIIE, som er aner-
kjent over hele verden, og er godkjent av
motorfabrikantene. Denne testen viser en
reduksjon av slitasje på hele 88% i forhold
til referanseoljen.

Fordeler: Redusert friksjon og slitasje.
Øker motorens levetid. Reduserer varme-
gang. Økt ytelse. Mindre reparasjoner.
Starter lettere. Mindre drivstoffforbruk.
Oljen varer lengre. QMI brukes i motorer
av alle størrelser, også to-taktere, fra mo-
torer på store skip, til små hobbyfly. Alle
opplever det samme; større effekt, mykere
gange, renere motor og færre problemer. 
QMI MOTORBEHANDLING holder i
min. 80.000 km.

3) Kvalitetsoljefilter
Oljefilter er noe vi gjerne bytter ved hvert
oljeskift, eller en gang i året. Men hva med
kvaliteten på oljefilteret?

4) Kvalitetsolje
Royal Purple syntetisk olje er den eneste
oljen som oppfyller alle de 12 viktigste 
oljeegenskapene. 

Her er noen fakta:

400% sterkere oljefilmstyrke - reduserer slitasje

300-500% større motstand mot  nedbrytning 
- øker oljen brukstid 

1.5 - 3.0% økte hestekrefter og moment

3 - 5% bedre drivstoffbesparelse enn andre 
"energisparende oljer"

Mer enn 20% reduksjon av skadelige eksosutslipp

Opp til 12% reduksjon i motorvarme

Separer ut fuktighet - beskytter mot rust/korrosjon

Profesjonelle motorbyggere og racingteam foretrek-
ker Royal Purple®Ø

Innv. motorvask Motorbehandling Kvalitetsoljefilter Kvalitetsolje

+                +                  +

QMI-serien: I tillegg til innvendig motorvask
og motorbehandling med PTFE finnes pro-
dukter for girbehandling med PTFE (også
automatkasse), radiatorrens, radiatorbehand-
ling og ikke minst lekkasjestopper - laget for
bruk i alle typer forbrenningsmotorer, 

automatkasser, girkasser, kardanger, servo-
styringer, hydraulisk utstyr, kompressorer,
pumper, propellsystemer og annet utstyr. 
QMI lekkasjestopper er blandbart med alle
typer oljer.

For mer informasjon, tester,
kundeerfaringer, forhandler-
oversikt m.m.

www.royalpurple.no
www.royalpurple.com
www.qmi.no

Can Import AS
Tlf.: 32 87 70 77
E-post:
johansenthor@gmail.com
Adr.: Papyrusfabrikken
Pb. 103, 3051 Mjøndalen

Et vanlig papiroljefilter til venstre og Royal Purple til
høyre. Oljefilterne fra Royal Purple filtrerer ned til 5
mikron, det vanlige er 15-20 mikron.

Thor Johansen i Can Import AS
forteller at produktene er blitt
veldig populære blant en rekke
bilentusiaster - også blant vete-
ranbileiere. Flere bilklubber
gjør felles innkjøp og arrange-
rer verkstedmøter hvor med-
lemmene gjennomfører PROFF
MOTORBEHANDLING på sine
biler.

Slik får du en motor som bare gleder seg til neste tur, 
men som også tåler å stå ubrukt gjennom en lang vinter. 
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MGA-SPALTEN
Jeg har lenge ønsket meg en MGA. Det er
noe tiltrekkende med denne bilen. Den er
vakker og designmessig elegant i nesten alle
vinkler. Etter minst 5 besøk i like mange
garasjer for å se på MGA, fikk jeg til slutt
”ut fingern”. Kjøpte en MGA fra 1957 i
februar 2019 som jeg hentet på bilhenger og
kjørte hjem. Tidligere eier har tatt den helt
ned til rammen og hadde bygget den opp
igjen etter beste evne.

Originaliteten har nok forsvunnet litt på
veien da den har fått forstilling med skive-
bremser, motoren er en 1622 og grillen fra
en 1962 modell. Noen skavanker her og der
var det, men bilen er tross alt 62 år gammel.
Teknisk tror jeg det meste er gjort. Men så
var det dette med utseendet da. Her var det
nok en ufaglært hjemme-lakkerer som etter
beste evne hadde trent på lakkering. Ikke
bare var det ”appelsinskall-lakk”, men også
ganske ujevnt lakkert. Forsøk fra min side
på rubbing og polering var nyttesløse.

Oslo Senter hadde en ”inne-kveld” på Care-
Center i Oslo der de demonstrerte hva som
var mulig å gjøre med dårlig, for ikke å si,
umulig lakk. Jeg ble ganske fasinert og
tenkte at de fikk prøve seg på min bil. Men
bare panseret i første omgang. Om det ble
bra ville jeg ta resten. Ble det bra? Det ble
ikke bare bra, men veldig bra! Jeg skjønte
straks at mine naive forsøk ikke ville lede
meg noen vei så vi avtalte å ”friske opp”
hele bilen. Alt av krom og løse detaljer ble
demontert og så startet prosessen. Micheal
på CareCenter forklarer:
-  Det vi har gjort, er sliping med 800 og 1000
gritpapir for å jevne ut maling og fjerne oksyda-
sjon så mye som mulig for ikke å forårsake noen
skader. Deretter våtsliping med 1500, 2000, 3000
og 6000 gritpapir for å jevne ut overflaten og for-
berede lakken for nødvendig lakk-korreksjon.
Full tre-trinns lakk korreksjon med kraftig
rubbing, ullputer og roterende poleringsmiddel
for polering i 1. trinn. Deretter polert med med-
ium rubbing og VRG-maskin for å fjerne virvler
og hologrammer etter første trinn ... og etterbe-
handlingspolish med lett abrasjonsforbindelse
for å forbedre fargen og bringe opp skinnet i
lakken. Arbeidet er toppet med en halvsyntetisk
forsegling for å bevare resultatet og naturlig voks
til slutt for å holde dybden på fargen.

Du verden! At dette var mulig kunne jeg
ikke ha forestilt meg. Nå er det slik at Care-
Center i Oslo ikke er noen vanlig ”poler-
ingsgarasje”, men er spesialister i lakkpleie.
Spesialutdannede medarbeidere legger ned
all sin kunnskap i å bringe biler tilbake til
fordums prakt. Dette går med lakk av god
gammel kvalitet og min lakk var sikkert 15
år gammel. Nøyaktighet og grundighet er
også nøkkelord hos CareCenter. For ek-
sempel ble glassene på baklyktene også pol-
ert og ser nå ut som nye. Til og med metallet
inne i baklysene ble det polert. Nå gleder
jeg meg til kjøre den “nye” MGAen. Jeg
føler at denne MGAen kan komme til å bli
en god venn. Vi sees sikkert i løpet av
sommeren og jeg håper å treffe andre MGA-
eiere for utveksling av erfaring med MGA.
Jeg har mye lære om denne type bil.

Miraklenes tid er ikke forbi!    
Tekst:og foto: Ola Thygesen

Strippet for alt. Panseret har fått en omgang. 

En del av høyre bakskjerm etter sliping og rubbing. 

Tålmodighet og grundighet gir resultater.

Noen små justeringer gjenstår på bakparten.

Det nærmer seg slutten. Vindusrammen skal monteres.

Når enden er god…

Krom og glass på
baklyktene ble også
polert. 

Klar for nye 
opplevelser.
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?Teknikk & Råd & Tips & Erfaringer
I denne spalten gir vi medlemmene råd og tips bl.a. om vedlikehold, reparasjoner og forbedringer av MGen.

På klubbens nettsider www.nmgk.no finner du “Teknisk forum”. Der kan du også stille spørsmål og få svar fra 
klubbens mange eksperter og lese om hvordan andre har løst sine tekniske problemer og utfordringer. 

Justere høyden på MGF
Av Ola Thygesen

Når du fjerner det sorte dekselet i bakkant kommer to nipler til syne - en til høyre og en til venstre side.

Når justerte du høyden på din
MGF? Korrekt høyde gir behagelig
fjæring. Har kjøpt pumpe og gjør
justeringen selv. Om det er noen
som trenger hjelp, ta kontakt.

Høyden måles fra senter felg rett
opp til skjermkant. Trykk i dekkene
må være korrekt og bilen må stå på
flatt underlag, ubelastet og bør ha
full tank. Skal egentlig måles med
reservehjulet på plass, men dette er
ganske upraktisk når du pumper
opp. Om bilen er blitt kjørt bør du
la den stå ca. 2 timer etter kjøringen
og du skal gynge på fronten før du
måler høyden. 1995-2002 alle mod-
eller (ikke MGF Trophy) 368 mm
+/- 10 mm 2001-2002 MG Trophy
348 mm */- 10 mm Temperatur ca.
17°C

Skal du ha firhjulskontroll på din
MGF så er det viktig at du har just-
ert høyden riktig før kontrollen. 

Byttet hjulmuttere på MGF?
Av Sigurd Sandtveit

Løs kon

ORIGINAL NY ORIGINAL NY

De nye har “alt i ett” “Blekket” som sitter 
utenpå mutteren løsner

Kompakt

ADVARSEL
IKKE kjøp disse hos

Biltema. De ser blanke og
fine ut, men konen er for

liten og kan “smette”
gjennom hullet i felgen. 
De har riktige gjenger og
stigning, men er farlige.

Har blitt anbefalt av 
en ansatt i Biltema. 

IKKE BRA!

Art.nr. 333308
Biltema

Hjulmuttere til besvær!
Da jeg skulle ta av hjulene løsnet
“blekket” på hjulmutteren. Med
tang og skrutrekker fikk jeg fjernet
blekket og tilbake stod en “naken”
hjulmutter i en mindre dimensjon. 
Dersom dette hadde skjedd langs
veien og du ikke har flere dimen-
sjoner på pipa eller hjulvinna er du
ille ute. “Blekket” er brukt for å få
mutteren til å se fin ut, men er
ubrukelig. De gamle originale hjul-
mutterne har en løs kon, mens de
nye er helt kompakte. 

Hvor får du kjøpt de nye hjulmutt-
erne? Der de selger dekk og hos
bl.a. Volvo- og Fordforhandlere for
disse merkene bruker hjulmuttere
som passer MGF. Pris ca. kr. 30 pr.
stk. og det er ikke mye for sikker-
heten. Bruk momentstav når hjul-
mutterne strammes (9 - 12 kg)
ellers kan mutter og felg ødelegges. 

Hardtop på MGF
Av Sigurd Sandtveit

Hørt om Britisk Bilimport AS?
Importselskapet Britisk Bilimport
AS ble etablert 9. juli 2000 og over-
tok importen av Rover til Norge. 
Modellprogrammet med Rover 25,
45, 75 og MGF fortsatte. MGF ble
etter dette levert med hardtop og
vinterhjul i Norge. Hardtoppen er
pen, sitter godt og har varmetråder i
bakruta - en skikkelig “vinterbil”?

Stram mutterne riktig med
momentstav.

MGF med hardtop er også et vakkert syn. 



Diskusjonen om inn-
blanding av etanol i
bensinen har vart i
mange år og snart

kommer vi til et 
kritisk punkt hvor vi

kanskje ikke får tak i ren superbensin.
Vi må få politikerne til å jobbe for tiltak
som sikrer at det også i fremtiden blir
tilgang til bensin uten innblandet
etanol.

Det er internasjonalt vedtatt at man skal
blande inn biodrivstoff i bensin og
diesel for å redusere de globale CO2-
utslippene. Og det er en “politisk plan”
for opptil 30 % innblanding av biodriv-
stoff. For de som har eldre kjøretøy
som hobby ville en slik innblandings-
prosent betydd en avvikling for bruken
av våre veteranbiler. En større inn-
blandingsprosent av etanol i drivstoff
har vist seg å være en reell trussel for
bilhobbyen. Land som har prøvd seg på
E15 (15 % innblanding av etanol i
bensin) har rapportert om diverse 
problemer. 

Allerede med 10 % innblanding dukker
det opp problemer med bensinslanger,
bensinpumper, korrosjon og senere
lekkasje i drivstoffsystemet. Slike pro-
blemer har igjen ført til driftsstans og

bilbrann. Etanol egner seg best for bruk
i nyere kjøretøy som brukes daglig.
Med etanolholdig drivstoff vil det, i et
kjøretøy som står, allerede etter tre uker
begynne å skje en prosess med driv-
stoffet som eldre kjøretøy takler dårlig,
eller ikke takler i det hele tatt. Det er et
faktum at ingen kjøretøy før 1987 er
beregnet for å kjøres på etanolholdig
drivstoff. 

Etanol i bensinen kan føre til skader på
magnesium, aluminium, gummideler
og pakninger i drivstoffsystemet, gi
dårligere gange og høyere forbruk. 
Høyoktanbensin har flere fordeler som
bl.a.: bedre motoreffekt, renere motor
og mindre ettertenning. 

Redaktør i Norsk Motorveteran Tor
Ivar Volla skrev følgende debattinnlegg:
“Regjeringen ønsker ikke å redde bil-
istene som eier eldre biler. De vil ikke
pålegge landets bensinstasjoner å selge
bensin som de eldre bilene kan bruke.
Det kalles sikringskvalitet, og dreier
seg om etanolfri bensin og med inn-
blanding under fem prosent etanol.
Det vil være å pålegge bransjen “unød-
vendige merkostnader”. De skriver
også at det må være opp til bransjen og
markedet å løse denne utfordringen”.

OK, da MÅ vi støtte de som selger 98
oktan uten etanol. Selv har jeg alltid
fylt Shell V-Power på både eldre og
nyere MGer. Det er kun på vår RAV 4
vi fyller 95 oktan. I år som vi har hatt
Motorkonvoien med Motortreff på
Lillehammer og Åpning av Nasjonalt
Kjøretøyhistorisk Museum på Hunder-
fossen, bør tiden være inne for å minne
våre politikere om at de har et stort ansvar
for at vi også i fremtiden vil ha “Kultur på
hjul” i Norge. 

LMK, Landsforbundet av Motorhistoriske
Kjøretøyklubber, hvor Norsk MG Klubb
er med - har som en av sine viktigste opp-
gaver å jobbe mot det politiske Norge for å
sikre at vi også i fremtiden kan få tilgang
til drivstoff som eldre biler tåler. 

Etanol i bensinen ødlegger MGen din!
Av Sigurd Sandtveit

Bruk oljeselskap som tilbyr etanolfri superbensin. 
Øker salget av denne kvaliteten vil de kanskje beholde
“supern” uten pålegg fra myndighetene.  

Lei av å måtte bruke nøkkel for å åpne bagasjelokket?
Av Sigurd Sandtveit

I alle de årene vi kjørte MGB var ikke
dette noe problem, men på MGF/TF
må du bruke hovednøkkelen til å låse
opp bagasjelokket - hver gang! Dette er

irriterende og
unødvendig.
Som en nød-
løsning fikk
vi slipt opp en
ekstra nøkkel
som vi kunne
ha i lomma
når vi var på
tur. For hoved-
nøkkelen satt i
tenningslåsen.

Men det finnes en løsning:
Elektrisk bagasjeromsåpner
Gjør det mulig å åpne bagasjerommet
via en kontakt inne i kupeen. Settet er
universalt og kan monteres på nesten
alle biler. Leveres komplett med motor,
beslag, kabler og kontakt til ca. kr. 150. 

Foto: thansen.no
Motoren festes til braketten og vaieren festes til
åpningsmekanismen til låsen. En ledning til
jord, den andre legges skjult i bagasjeroms-
lokket og strekkes frem til kupeen, der du mont-
erer trykkbryteren. Mange steder å skjule
bryteren, eller monter den sammen med de
andre bryterne i konsollen. 

Da jeg undersøkte om
det var mulig å få lite
nummerskilt foran på
MGFen for å få bedre
kjøling, svarte Statens
Vegvesen:
Alle MGF er eurotype-
godkjente. Eurotypegod-
kjente biler er produsert
for å kunne utstyres med
store/smale kjenne-
merker foran og bak og
kan derfor ikke tildeles
små skilter. 

Hva forteller kodene på chassisplata?
Av Sigurd Sandtveit

e11 i øverste linje betyr at bilen er 
Eurotypegodkjent i England. De
andre nummerne har med direktiv-
nummer å gjøre. Å finne lakk-koden
var enkelt. CMU = Solar Red og
lakkboks ble kjøpt inn. 

En svensk MGF med
lite skilt og vårt store
norske skilt.
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Når uhellet er ute!
“All’s well that ends well”
Sitat fra William Shakespeare i 1623.

En lørdag i oktober 2018 skulle jeg gjøre min 1966 MGB
klar for vinterlagring. Tørt vær, god temperatur og litt tid til
overs gjorde at jeg impulsivt tok årets siste “MGB-tur”. Rett
nord for Kodal i Vestfold, på en lang rett strekning skjer det:
En møtende bil kommer over i motsatt kjørebane. Jeg rekker
bare å si “…men i hæ…te!” før det smeller. Møtende bil,
som ikke hadde bremsespor i det hele tatt, traff meg på ven-
stre forhjul og subbet bortover hele venstre side av bilen i til-
legg til å skyve meg inn i guardrailen på høyre side. Det ble
ikke noen personskader - takk og pris!

Bilen var forsikret i If (LMK forsikringen ) som umiddelbart
ble kontaktet. If henviste bilen til Vest Bilskadesenter AS i
Vestfold. Deretter fulgte en langvarig og litt kronglete pro-
sess med taksering av skaden. Med god hjelp fra LMK
sentralt ble oppgjøret til slutt akseptabelt og arbeidet med å
bestille nye deler kunne begynne. Delene ble bestilt fra
Moss-Europe og inkluderte begge forskjermene, frontpanel,
kromlister, støtfanger, radiator, kjølevifte og en masse “bits
and bobs”. Komplett heloverhalt, “bolt on” forstilling ble
levert av en norsk MG-entusiast.

En felg var ødelagt og jeg valgte for egen regning å bytte alle
felgene til krom eikefelger. Kalesjen var moden for fornyelse
og jeg kjøpte en ny i mohair. På E-bay fant jeg nye blink og
parklys foran og nye baklys. Delene fra Moss-Europe var av
høy kvalitet og passet bra, med ett unntak. Leveransen kom
raskt. Læringspunkt nr. 1 er å sjekke delene med en gang
etter ankomst. Returretten er tidsbegrenset.

Bortsett fra panser og bagasjelokk måtte resten av bilen lakk-
eres. Det ble besluttet å lakkere hele bilen på nytt. Bilen har
skiftet farge flere ganger siden den forlot fabrikken Abing-
don i desember 1965. I motorrommet fant vi den originale
Dark British Racing Green BLGN29. Bilen ble opprinnelig
eksportert til Bakersfield, California hvor den senere ble om-
lakkert i turkis. I 1997 ble bilen solgt til Østerrike og fikk der
den litt friskere Racing Green fargen BLGN25. Nå skulle
den originale fargen tilbake! 

Vinteren 2019 var streng og verkstedet fikk inn kollisjons-
skadde biler på løpende bånd. Jeg var litt for snill og sa at de
godt kunne prioritere disse bare jeg fikk min bil klar til
Norsk MG Rally i slutten av mai. Dette er læringspunkt 
nr. 2. Dette skulle jeg aldri ha sagt! Allerede i slutten av mars
ble jeg engstelig og måtte begynne å mase, ofte daglig. Siste
uke av mai kom og da viste det seg at radiatoren ikke passet.
Som en gjøkunge i andre fuglearters reir stilte jeg derfor på
Norsk MG Rally i Fevik med min Rover 75 fra 1953. Takk til
raus arrangementskommite! Rovern er en kul bil, men ikke
helt det samme som en helrenovert MGB på MG-treff.

Tekst og foto: Anders Rasmussen, Vestfold senter

På en rett slette et par mil fra Sandefjord ble jeg påkjørt.
Mye arbeid for å få bilen klar etter skadene den ble påført. 
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I begynnelsen av juni, gjensto radiator og vifte, forstillings-
kontroll samt ny bremsevæske og lufting. Det viste seg at bil-
ens radiator og festeplate ikke var original og riktig for 1966
modellen. Radiator som ville passe var lagervare hos Classic
Auto i Gressvik. Alt kom på plass slik at jeg kunne delta i
Motorkonvoien 2019 med en flunkende “ny” 1966 MGB i
Dark British Racing Green.    

En litt artig historie på tampen; Under arbeidet med å finne
tilbake til den originale fargen søkte jeg hjelp på Facebook-
gruppa “MGB Appreciation Society”. Der fikk jeg hyggelig
hjelp av den amerikanske rockelegenden David Crosby, tid-
ligere frontfigur i The Byrds og senere i Crosby, Stills, Nash
& Young. Litt “star struck” lovet jeg David Crosby å sende
han bilder av den ferdige bilen. 

Og helt til slutt… da jeg så bilen uten støtfanger, tynne stål-
skjermer og radiator skjønte jeg at her var det meste mellom
fører og møtende bil ingenting og luft. Læringspunkt nr. 3
blir derfor: Kjør pent! En frontkollisjon i en MGB får lett de 
alvorligste konsekvenser. Min bil var heldigvis utstyrt med
sikkerhetsbelter. Jeg vil på det sterkeste anbefale installering
og bruk av disse. Rovern fra 1953 skal også få sikkerhets-
belter. Til slutt er det er bare å gjenta William Shakespear’s
utsagn fra 1623; “All’s well that ends well”.

Nå nærmer det seg, men tiden går sakte når kjøreseongen nærmer seg. 

Heldigvis ble MGBen klar til Motorkonvoien 2019 til Lillehammer hvor vi deltok
på motortreffet og åpningen av Norsk Kjøretøyhistorisk museum. 

Og slik var MGBen før den ble påkjørt. 

MGer ved landingsstripa. 

150 MGer og andre engelske sportsbiler samlet til treff.  

MG J2 1933 - vant pris for flotteste MG. 

Beachflagget brukes flittig på utstillinger, treff og arrangementer. 



Tirsdag 9. april var siste møte i gamle
Alfreds garasje på Fagerholt. Det ble en
liten teknisk økt med montering av forstill-
ing på MGB og montering av “Frontline
Castor Correction kit”.

Lørdag 4. mai var det verkstedmøte på KIV
i Kristiansand. Vekstedmøte hos Are på
KIV i går, Bjørn Erik, Arild, Geir, Jan Olaf,
Magnus og undertegnede møtte, foruten
hyggelig besøk av nytt medlem Rune Mork.
Han kom med en artig hvit Austin Healey
sprite (Frogeye). 

Mange fra
klubben
møtte på
våmønstr-
ingen på
torvet i
Kristian-

sand, lørdag 11. mai, i flott sommervær. 

Det var hyggelig å treffe MG venner på
Norsk MG Rally på Fevik 30.5 til 2.6.

AGDER
Av Jan Vidar Ødegaard 
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Hva skjer i sentrene?
Oversikt over turer og møter finner du i kalenderen på: www.nmgk.no > Aktivitetskalender

Endelig er kjøresesongen i gang. Visst har vi
hyggelige møter og treff gjennom den mørke
årstiden, men det er nå vi kan høste gledene
ved å ha investert i denne hobbyen. Selv om
vinteren kanskje har inneholdt mye mimring
fra foregående sesonger, bilder er sortert og
arkivert, noen ‘blink-skudd’ kanskje delt
med venner, de mindre hyggelige episodene
er pratet igjennom, ønskede utbedringer er
planlagt og kanskje utført, så er det nå det
skjer. En ny sesong ligger foran oss, med
mange muligheter.

Sentralt har Norsk MG-klubb planlagt og 
invitert til nye treff, sentrene har utarbeidet
sine terminlister, og mange private har sine
planer om nye turer og opplevelser.

Noen har brukt vinteren til å få tatt de store
jobbene på bilen. Ved vårt årlige vårtreff hos
Lier Traktor ble det presentert ett par
prakteksemplar, en MGA og en Healey!
Disse vil vi nok se mer til i sommer.

Vi andre vil jo også glede oss over at bilen er
klargjort, enten det er vask og støvsuging
som er utført, polering, oljeskift og smøring
av ett par nipler et sted, eller kanskje nye
dekk er montert før sesongen. Vi håper alle
får en fin og kjøresikker sesong.

Sesongens første felles kveldstur er gjenn-
omført, på veier i Eiker kommunene. En tur
på 60-70 km i nærområdet, avdekket at for
flere av deltakerne var dette ‘nye’ veier. Det
synes løypesjefen var veldig hyggelig. 11
toppløse stilte til start, i flott sol. Dette lover
godt for fortsettelsen.

Vi besøkte Eiker Gårdsysteri, og ble av dag-
lig leder Anne Mari Sando fortalt hvordan de
etter å ha bygget nytt automatisert fjøs, har
utviklet driften med et ysteri og fått frem
premierte, velsmakende oster. Her ble det
smakt og handlet oster. Kaffe og vaffel var
bestilt, og smakte særs godt den litt kjølige
kvelden, før vi igjen satte oss i bilene. 

BUSKERUD
Av Øivind Westby

Eiker Gårdsysteri består av et nybygget tidsmessig løsdriftsfjøs, eget tilhørende ysteri, gårdsbutikk 
og et møte- og selskapslokale.

På vei til spennende opplevelser. 

Eiker Gårdsysteri. Her ble det smakt og handlet oster, 
og Kaffe og vaffel hører med.

Vårmønstringen på torvet i Kristiansand. 

Slalomtrening med feil bil. 

Verkstedmøte. 
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Det er et halvt år siden forrige oppdatering
fra Bergen senter. Vintersesongen vår har
som vanlig vært preget av inneaktiviteter.
Vi har fremdeles åpent hus tirsdager på
dagtid og onsdager på kveldstid. Denne
vinteren har vi hatt mye aktivitet på verk-
stedet og ikke fullt så mye i kaffesalongen.
Min egen GT har fått en ordentlig oppuss-
ing “der fremme” i tillegg til ny girkasse.
Eyolf Angelvik har også skiftet girkasse -
opptil flere ganger. Atle Grimstad har
bygget om sin 65-modell til to-krets med
servo. Det er faktisk en større jobb enn det
høres ut til å være og ender sannsynligvis
opp som en teknisk artikkel på nettsiden
eller i medlemsbladet. I tillegg har Mark
byttet fra Edelbrock til SU på sin GTV8 før
han oppdaget at toppakningen måtte skiftes. 

I tillegg har det vært småjobber å gripe fatt
i til hjelp for de medlemmene som ikke kan
eller tør å gå i gang alene. En har fått ny
vannpumpe, en annen ny fordeler med elek-
tronisk tenning.

Så ja, det har gått for seg både i bilhallen og
på løftebukken. Enkelte dager har det
nesten vært trangt om plassen, men nettopp
derfor har det alltid vært noen å spørre til
råds eller be om hjelp. Vi er glade for at
verkstedet brukes mer og mer. Det er derfor
vi har skaffet oss det. Vi minner medlemm-
ene om at vi fortsetter med åpent hus i
klubbhuset i sommersesongen også. Dere er
hjertelig velkomne til å stikke innom, enten
det er for å fikse noe på bilen eller bare for
å slå av en prat.

Vi har selvfølgelig ikke bare vært i verk-
stedet denne vinteren. Som vanlig har det
vært vafler og kaffe på medlemsmøtene 
- en sikker vinner. I begynnelsen av februar
hadde vi for andre gang årsfest i lokalene til
Fana Lions Club. Her spiste vi ordentlig
mat - en voldsom oppgradering fra den 
berømte “Julepizzaen” vi pleide å benke
oss rundt tidligere år. 

I april hadde vi gleden av å være vertskap
for klubbens årsmøte. Selvfølgelig valgte vi
å holde møtet i klubbhuset. Det medførte
en hektisk aktivitet i tiden før møte.
Dugnadsviljen var upåklagelig og mange
stilte opp til forberedelsen av lokalene, som
sjåfører på dagen og ellers som “staff ” for
at alt skulle gli knirkefritt. Takk for inn-
satsen til alle som stilte opp. 

Vår- og sommersesongen er selvfølgelig
allerede i gang. Mange har hentet ut bilene
fra klubbhuset og det er god plass i garasjen
igjen. Vi skriver siste del av mai og den år-
lige Hardangerturen er naturligvis tilbake-
lagt. Ikke sjelden er den en temmelig våt og
kald opplevelse. Ikke i år - det er utrolig
hva en solskinnsdag i ny og ne gjør for
humøret. Og det ble en riktig solskinnstur
på smale småveier og langs flotte fjorder
hele veien til Jondal og Rosendal. I år traff
vi dessuten innertier med fruktblomstr-
ingen. Nesten alle bilene kom heldigvis fra
det uten protester. En bil måtte likevel få
profesjonell hjelp hjem. Ironisk nok var
dette den yngste av dem alle - en litt lune-
full MGF.

Av Peter Skarsjø

BERGEN

Fosser og fjorder på vår Hardangertur. 

Årsmøte ble i år holdt i senteret. (se side 12-13)

Da Peter skulle
bytte til overdrive-
kasse i GTen og
motor og girkasse
var tatt ut så han
hvor begredelig
motorrommet så ut. 

Resultat: 
Full renovering og
et meget fint resul-
tat.

Atle Grimstad har bygget om sin MGB 65-modell til to-krets med servo. En omfattende jobb. 

Nesten 30 personer fikk plass i møterommet. 
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Endelig er vi i gang igjen! I Follo har vi
tradisjon for at årets første fellestur går 
1. mai, og ofte i samarbeid med et annet
senter. Slik var det også i år.

Men først, sesongens siste innemøter. 
20. februar tok vi opp tråden fra turplan-
leggingen vi startet med på september-
møtet. 20. mars var det en ny, spennende
reisekveld. Denne gangen var det Jette og
Chris som delte sine opplevelser fra en tur
til Vietnam via Thailand og Kambodsja. 
10. april gikk vi gjennom hvordan man
stemmer på nettet, i forbindelse med
NMGKs Årsmøte. 

Og så 1. maituren. Den gikk til Sverige. Det
vil si - 100 meter inn på den svenske siden
av Kornsjø. 21 Follo-biler startet fra YX-
stasjonen på Nygårdskrysset. Nye sluttet
seg til i Spydeberg, på Rakkestad og i
Halden. Vel fremme var turen vokst til 25
Follo-biler og 12 Østfold-biler. Det er fore-
løpig rekord for en 1.mai-tur!

Ved brygga i Kornsjø lå den lille damp-
båten Prøven og ventet på oss, spesielt fyrt
opp for anledningen. Den er mye nyere enn
den ser ut, men er bygd på gode tradisjoner
og fyres med ved. Lyden av dampmaskin er
noe av det mer beroligende du kan høre på,
litt på nivå med bølgeskvulp og fuglesang.
Siden bare åtte av gangen fikk plass om
bord var det rikelig tid til å nyte stedets lok-
ale kjøkken mens man ventet.

Neste aktivitet var allerede dagen etter. Vårt
medlem Bente Kristiansen hadde ordnet
med bremse- og sikkerhetssjekk for oss på
sin arbeidsplass Thrane-Steen Nord AS. Vi
ble møtt av svært hyggelige og kompetente
mekanikere som utførte en profesjonell
måling av bremseeffekten, kontroll av
vanninnholdet i bremsevæsken og en gen-
erell inspeksjon av tilstanden på
bremseslanger, styring og diverse annet
spennende på undersiden.

Tilstanden på bilene var generelt meget
god, selv om noen fikk beskjed om å bytte
bremsevæske umiddelbart. Noen oljelekk-
asjer og andre ting ble også funnet. Kjekt å
vite om i god tid!

To dager etter, 4. mai, var det vårens Eke-
bergmarked, med vår tradisjonelle stand på
vegne av Norsk MG Klubb. Etter en litt treg
start i morgenkulda kunne vi etter hvert
glede oss over riktig god pågang.

8. mai, og ny onsdagstur. På et lite gruppe-
arbeid på Bremsesjekken 2. mai ble det 
bestemt at den skulle gå til Hagestua i Son.
Og det gjorde den, men hagen fikk være i
fred for oss denne gangen. En temmelig
kald vind jagde selv det godt kledde mann-
skapet fra 13 MGer innendørs i varmen i de
trivelige lokalene. Takk til betjeningen på
Hagestua, som igjen holdt åpent spesielt for
oss.

PS: Når dette skrives kan vi glede oss over
å ha fått tre nye Follo-medlemmer på en
uke. Det liker vi!

Av Tore Lie

FOLLO

Vi satte vårt preg på Kornsjø. 

Prøven har fått opp dampen. 

Ute bra, men inne best på Hagestua. Prøven er en intim farkost. 

Lekkert over, lekkert under. Ikke bare Ladies Corner på bremsesjekken. 

Hva sier viserne, tro?Det er noe eget med V-åttere. 
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Vår og sommer er vanligvis været flott i
Vestfold, men turene til Oscarsborg festning
og Sunnås fort ble avlyst p.g.a. regn. 

8. mai hadde vi tur til Hedrum Bygdetun i
Kvelde hvor vi hadde “historisk foredrag”
og guidet omvisning. Bygdetunet eies og
drives av Hedrum Historielag som kjøpte
gården i 1984. Det er tett med arrange-
menter og den årlige veteranbildagen kan
samle opptil 150 kjøretøy. Sandefjord og
Larvik Veteranbilklubb er også brukere av
bygdetunet og det årlige “Grevlingløpet”
har mål og premieutdeling der. 

15.mai hadde senteret tur til Minnehallen i
Stavern. Været var varmt og sommerlig og
vi startet fra Torp Motorhotell for å kjøre
småveier til Stavern. 7 biler deltok på turen.
Minnehallen ligger vakkert til med utsikt
over Skagerak så langt øyet rekker. Den ble
reist i 1926 som et minnesmerke over nor-
ske sjøfolk i handelsflåten som omkom i 
1. verdenskrig. Senere er det lagt til navn på
de som døde i 2. verdenskrig, og i alt er nå
ca. 8500 navn skrevet inn nede i krypten i
kjelleren. Oppe er det en frise under taket
laget av Nicolai Schøll. Den skildrer livet til
en familie hvor to sønner dro til sjøs, og
bare den ene kom tilbake. Vår guide, mas-
kinsjef Jens Rolf Evensen, kunne også for-
telle at diktet på sidene av alteret er skrevet
av Hermann Wildenvey til åpningen. Etter
omvisningen ble det piknik i trebåthavna i
Stavern i nydelig kveldsol.

Tur til Marinemuseet og Karljohansvern
lørdag 25. mai. 6 biler med codrivere møtte
på Bokemoa og 3 biler sluttet seg til oss i
Horten. Siden vi har vært på museet og
omegn et par ganger tidligere, så hadde vi
en litt annen vri denne gangen. Vi tok for
oss museets fartøyer, Ubåt, Kanonbåt og
Fregatt. På Fregatten KNM “Narvik” traff
vi en tidligere skipssjef på fartøyet som
ivrig fortalte om “Narviks” tjeneste. For de
som ikke ønsket å se på marinefartøyene,
var det mulig å rusle sammen med Trine
inne på KJV og besøke og handle litt på
“kunstgallerier” og atelierene på museums-
området. Til slutt hadde vi en liten piknik. 

VESTFOLD

Ikke pikene, men guttene på broen.

På vei til Minnehallen i Stavern på flotte MG-veier som det er mange av i Vestfold.   Foto: Anne Bakken Sandtveit

Sjømennenes minnehall i Stavern er vårt nasjonale
minnesmerke over norske sjøfolk i handelsflåten som

omkom i krigshandling under to verdenskriger. 
Innviet av kong Haakon VII den 1. august 1926. 

Hedrum Bygdetun i Kvelde. 

Gammel låve med møte- og selskapslokaler.

Piknik på den gamle sykehusbrygga.

Alt sto i
full blomst
i Horten

denne lør-
dagen, - til

og med 
codriverne
blomstret. 

Og litt
shopping 
ble det

også tid til.

Av Sigurd Sandtveit, Ki Sagen,  
Harald Heffling, Finn Gunnar Bruun 

og Per Arnfinn Andersen 
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22/4   Vi åpnet kjøresesongen 2. påskedag
med tur til Storedal Kultursenter i Skjeberg.
10 biler møtte på Esso Hafslund Sarpsborg
til en halv times kjøring fram til anlegget.
En hyggelig tur i fint vårvær. Storedal Kult-
ursenter er et opplevelsessenter for natur og
kunst spesielt lagt til rette for blinde og
svaksynte. Anlegget ligger på gården
Storedal som tilhørte Erling Stordal. Han er
også kjent som mannen bak Ridderrennet
på Beitostølen. 

1/5   Kjøretur til Kornsjø sammen med
Follo. Vi møttes 11 biler ved Kiwi Risum,
Halden for å møte de fra Follo. Derfra
kjørte vi i lang rekke til Kornsjø og brygga
for dampbåten D/S Prøven. Mange benyttet
anledningen til en tur med båten. D/S
Prøven og kiosken ligger på svensk side
ved den gamle tollstasjonen. Det gamle
jernbanestedet Kornsjø har fått nytt liv om
sommeren med D/S Prøven og kiosken på
grensa.

Kornsjø samfunnet ble etablert som
grensestasjon når jernbanen ble åpnet i
1879. Det var stor aktivitet med omlasting
og tollklarering. I dag stopper ikke togene
på Kornsjø lenger. Det var også stor trafikk
med mye svenskehandel, men nå er forret-
ningene nedlagt. 

/

ØSTFOLD
Av Egil Hagen

Piknik ved Storedal Kultursenter

Den monumentale skulpturen som ruver over parkanlegget på Storedal er laget av den kjente billedhuggeren
Arnold Haukeland. Skulpturen er en lydskulptur og lydinstallasjonen er komponert av den kjente komponisten

Arne Nordheim

Klare til avreise. 

Tid for litt kaffe før tur med D/S Prøven.

“Ode til lyset”

D/S Prøven ved Kornsjø. 

37 biler fra Østfold og Follo senter. 

LITT HISTORIKK
D/S “Prøven” var en dampbåt som trafikkerte
Nordre Kornsjø og Midtre Kornsjø fra 1899
til 1905. Båten gikk mellom svenske Mölne-
rud og norske Kornsjø. Men situasjonen
rundt unionsoppløsningen i 1905 skapte en
stemning av uvilje mellom grenseboerne.
Dette førte til at trafikken på Kornsjøene
stoppet helt opp, og aldri kom igang igjen. 
En tid gikk “Prøven” som slepebåt på sjøene,
men forfalt raskt. Dampmaskinen ble tatt ut
og solgt til en smie, og “Prøven” var historie 
i et snaut hundreår. Idag går et nytt dampskip
med samme navn på Kornsjøene. Denne
dampbåten var nybygget i Sverige, og hadde
under navnet “Vikens Drottning” bare gått
noen få sesonger på Göta kanal og innsjøen
Viken, mellom Vänern og Vättern. Båten ble
omdøpt til “Prøven” etter den gamle båten,
og satt i drift som turistbåt på Kornsjøene i år
2000. Fartøyet er 8,40 meter langt, og 2,20
meter bredt. 
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Norsk MG klubb, Rogaland senter var
sammen med 9 andre bilklubber invitert til
å delta på den nye motormessen “Autopia” i
Stavanger fra 5.-7. april 2019. Dette var et
av høydepunktene denne våren og et flott
sted å få eksponert 3 fine MGer og klubben
vår. (se artikkel side 14)

Klubben har hatt Mekke-treff og vårsjekk
på bilene i våre lokaler Lunden 6 i Sandnes
på onsdager gjennom hele vårperioden,
mars til mai. Verkstedleder Erling Vølstad
har sjekket biler og hatt god hjelp av nest-
leder Arvid Johnsen og MG eiere. 

Senterleder Bjørn Erik Vesterås sin MGB
1963 fikk sin bevaringsverdige status på
Statens Vegvesen trafikkstasjon på Forus
den 24.04.2019. Dette var en enkel og
smidig prosess å få til, og med kjekke 
kontrollører på stasjonen. Bevaringsverdig
status er det nå flere av medlemmenes biler
som har.

24. april hadde vi vårt første medlemsmøte
etter årsmøtet i mars med godt besøk av 11
medlemmer. På dette møtet var det informa-
sjon om kommende turer i 2019 og hva
medlemmene ønsket av aktiviteter, fra saks-
liste til Norsk MG klubb sitt årsmøte i
Bergen og info om vårsjekk og viktig kon-
trollpunkter på bilene.  

Det våres tidlig på Sør-Vestlandet og flere
av oss hadde allerede tatt ut bilene for “luft-
ing”.

Erling Vølstad kjørte til Næstved i Dan-
mark i begynnelsen av mai og kjørte sitt
barnebarn i sin MGB ifm konfirmasjon. 

Et av høydepunktene var Norsk MG Rally i
Fevik 30. mai - 2. juni der flere fra senteret
deltok, og senterturen til Jylland i Danmark
fra 13.-18. juni. 

Vi gjelder oss til flere turer i tiden som
kommer.

ROGALAND
Av Bjørn Erik Vesterås

Arvid Johnsen (til v.) og Erling Vølstad gjør vårsjekk. 

Erling Vølstad har vært i Danmark og kjørt barnebarn
og konfirmant Alberte i sin røde MGB.

Fra medlemsmøte i april (fra v.): Olav Sandvold
Bjørn Chr. Grassdal, Erling Vølstad og Olav Sletvold.

Erling Vølstad (t.v) og Arvid Johnsen monterer 
gassdempere på bagasjelokk. 

Olav Sandvold (fra v.) Bernt Mæland og 
Arvid Johnsen.

Musikk må til for å kjøre MGB mener Erling Vølstad.  

L11226 MGB 1963 har blitt Bevaringsverdig kjøretøy,
og eier Bjørn Erik Vesterås er fornøyd.



På årets siste innemøte den sjuende april,
sto bilpleie i fokus - hos CareCenter i Oslo
sentrum. Ekspertene der demonstrerte blant
annet riktig stell av lakk og skinnseter på
noen av medlemmenes biler. Som takk for
denne muligheten til å ”vise seg frem”, gir
CareCenter oss medlemmer 15% rabatt
denne sesongen.

Oslo Senter hadde sitt tradisjonelle ”Vår-
slipp” den 1. mai, i Sjøflyhavna på For-
nebu. Dette er årets første offisielle
kjøretur. Og dermed var sesongen i gang!
Rundt 25 MG-venner i 15 biler koste seg i
hverandres selskap tross småregnet som
kom snikende. Etter beskuelse av nypolerte
biler og gjensidige oppdateringer om vint-
erens store og små tekniske og karosseri-
messige utbedringer, kjørte vi småveier opp
til Frognerseteren. Der ”okkuperte” vi i
kjent stil et langbord og fortsatte kosen med
eplekake, wienerbrød og - for noen - en for-
sinket middag. Praten fortsatte entusiastisk
på parkeringsplassen før turen omsider gikk
hjemover igjen. En fin kveld!

Den 4. mai besøkte noen av oss Ekeberg-
markedet og standen til Follo senter. I sol-
regn! Ola Thygesen bidro til standen med
utstilling av sin vakre, gamle TF. Ellers var
det spredte besøk av våre medlemmer ut-
over dagen.

Den 12. mai deltok vi i Vårmønstringen til
Norsk Sportsvogn Klubb på Øvrevoll. Det
var dårlig med MGer som deltok, og også
spredt plassering - noe som gjorde at merk-
ets fotavtrykk denne dagen ble heller dårlig.
Men vi som var der gjorde maksimalt ut av
det.

OSLO
Av Roy Thorvaldsen

Det  var heller dårlig med MGer og spredt plassering
på Vårmønstringen til Norsk Sportsvogn Klubb. Det
var hyggelig at Knut Horgen fra Buskerud/Drammen
kom innom standen til Oslo, for han er ”pappaen” til
senterlederens lille blå.                       Foto: Thor Sørensen

Etter “Vårslippet” kjørte vi på småveier opp til 
Frognerseteren.

Årets siste innemøte: Bilpleiedag hos CareCenter i
Oslo sentrum.                         Foto: Babette van der Horst

Det var en pen samling MGer fra Oslo Senter å skue i Sjøflyhavna på Fornebu under ”Vårslippet” 1. mai.

I medlembladet har vi egne spalter for:
MG-entusiasten, Ladies Corner og Ny i MG-klubben. Senterlederne ber jeg sende meg forslag til kandidater, men nå håper
jeg at også medlemmene vil komme med forslag. 

Noen kriterier: Alle må være medlem i MG-klubben. 

MG-entusiasten er mer enn gjennomsnittet opptatt av MG som bil, er gjerne aktiv i klubb eller senter og er en person som
andre medlemmer ser opp til for sitt engasjement. Har gjerne vært medlem i mange år. 

Ladies Corner er en MG-dame som er aktiv og deltar på turer og innemøter. Trenger ikke å eie egen MG, men er ofte en 
codriver.  

Ny i MG-klubben er et medlem som har vært med i 1 til 2 år og vært med på mye av senterets aktiviteter. 

Redaktøren venter på dine forslag! E-post: sigurd@asker-reklame.no

Har du forslag til kandidater?
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Alltid blide og positive

Ernst Kammerhuber og

Sissel Brinchmann var

blant senterets medlemmer

som besøkte Ekeberg-

markedet og standen til

Follo - der Oslos (og nå

klubbens leder) Ola

Thygesen også bidro, med

sin vakre røde TF.



Kjenner du noen som kjører MG som
ikke er medlem i Norsk MG Klubb?
Da gir jeg deg en utfordring: 
VERV ET NYTT MEDLEM, send meg
e-post, og du blir med i konkurransen
om å vinne en skikkelig flott premie!

Sørg for alltid å ha klubbens MG-folder
i bilen - både i MGen og privatbilen.
Ser du en MG parkert som for deg er
ukjent - legg folderen i bilen. Snakk
med MG-eiere på turer, treff eller 
utstillinger.

Lyst til å bli med i “verveteamet”?
Vi søker medlemmer som kan tenke seg
å gi litt av sin fritid til arbeidet med å 
skaffe flere ny medlemmer. I våre bil-
registre har vi registrert flere hundre
MGer hvor eierne ikke er medlem i
Norsk MG Klubb. Oppgaven er å spore
opp disse - sende mail, SMS eller ta en
telefon og spør om de ønsker å bli med
i klubben. 

Hører jeg fra deg?

Sigurd Sandtveit
Mobil: 90 50 70 93
E-post: sigurd@asker-reklame.no

Vervekampanje Din codriver fortjener vel et
familiemedlemskap?

Kun kr. 100,- pr. år
Familiemedlemskap gir samme rettigheter

som et hovedmedlem, men mottar ikke eget
MG Magasin.

Meld inn på: www.nmgk.no

Eller send e-post til Truls Sundt med:

Familiemedlemmets navn, 
e-postadresse og fødselsår og 

hovedmedlemmets navn  

E-post: sundt@online.no

Mob. 90777615

Her kommer noen ord fra Vårteffet til
Nordmøre og Romsdal Kjøretøyhistorisk
Klubb der noen av NMGKs medlemmer
deltok. 

Knut-Tore Sylte tar imot oss hver vår og det
blir som regel stinn brakke med tilhørende
parkeringsproblemer, men siden NMGK
medlem Knut Mjelva driver campingplass
100 meter unna treffplassen blir moderne
biler dirigert dit for parkering og veteran og
klassikere får parkere på treffplassen. 

Knut-Tore er VW entusiast og har både luft
og vannkjølte modeller i stallen. Han har
også en Porsche 914 som var et samarbeid
mellom Porsche og Volkswagen fra 69-76.
Han har restaurert et gammelt bilverksted
som er i første etasje på huset han bor i, der
det også er mange gamle ting fra verksted-
drift, så det blir også som et museum. 

MOLDE
Av Rune Kallestad
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Lørdag 11. mai startet vi kjøresesongen
med å arrangere vårmønstring sammen
med Trondheim Sportsvognklubb. Dette er
noe vi har samarbeidet om og fått til å
fungere. I år ble vårmønstringen arrangert
på plassen foran Kimen kulturhus på Stjør-
dal. Dessverre var ikke været på vår side
samt at det også var konfirmasjonshelg, så
oppmøtet ble deretter. Til sammen 12 biler
møtte opp og av disse var nesten halvparten
fra MG-klubben. 

Stjørdal motormesse ble arrangert i idretts-
hallen like i nærheten samme helg, så før vi

dro hjem måtte vi selvsagt ta en tur innom
for å se på bilene. Ingen MG var stilt ut så
den runden gikk fort. 

Har fortsatt mye på terminliste så vi håper
været blir bedre utover. Neste tur er som 5
glade ‘’gutter’’, med avreise 17. mai er til
England med delemarked og motormuseet
på Beaurlieu som mål. Hurra-hurra-hurra
(3 ganger). Drar dit med tom koffert og for-
håpentlig fylt opp til hjemturen. 

MIDT-NORGE
Av Petter Nessimo 



S E N T E R L E D E R E
Agder senter
Jan Vidar Ødegaard
Mobil: 992 33 512
nmgkagder@nmgk.no

Bergen senter
Peter Skarsjø
Mobil: 990 03 315
nmgkbergen@nmgk.no

Buskerud senter
Øivind Westby
Mobil: 930 92 769
nmgkbuskerud@nmgk.no

Follo senter
Tore Lie
Mobil: 901 40 658
nmgkfollo@nmgk.no

Midt-Norge senter
Petter Nessimo
Mobil: 928 98 041
nmgkmidtnorge@nmgk.no

Molde senter
Rune Kallestad
Mobil: 922 17 771 
nmgkmolde@nmgk.no

Oslo senter 
Roy Thorvaldsen
Mobil: 968 63 097
nmgkoslo@nmgk.no

Rogaland senter
Bjørn Erik Vesterås   
Mobil: 975 47 036
nmgkrogaland@nmgk.no

Vestfold senter
Finn Gunnar Bruun   
Mobil: 907 37 892
nmgkvestfold@nmgk.no

Østfold senter
Egil Hagen  
Mobil: 977 57 215
nmgkoestfold@nmgk.no

K O N TA K T P E R -
S O N E R
MG-Innlandet/Øvre Østlandet 
NY kontakperson søkes

Ålesund
Randi Asbjørnsen
Mobil: 915 31 313
randi.asbjornsen@hotmail.no

MG Nord Hammerfest
Odd Enevold
Mobil: 926 58 475
odd@advokatenevold.no

R E G I S T E R F Ø R -
E R E
MG før 1936
Olav Sommerin Tlf: 62 96 18
15  Mobil: 952 55 422
nmgkmmm@nmgk.no

MG 1936 - 1955
Ola Thygesen
Mobil: 924 04 540
nmgktregister@nmgk.no

MGA, ZA, ZB, Mk III,
Mk IV Magnette og TwinCam
Hans Løvdahl 
Mobil: 909 50 969
nmgkmga@nmgk.no

MGB, MGC og MGB V8
Truls Sundt
Tlf: 55 91 15 07
nmgkmgb@nmgk.no

Moderne Midget
Ole-Fredrik Lynum
Mobil: 916 15 626
nmgkmidget@nmgk.no

MGF/TF
John Paulsen   
Mobil: 902 88 566
nmgkmgf@nmgk.no

Heidi Pettersen Vestregate 21 F 2315 Hamar

Petter H. Godlund Olav Nygardsvei 54 0688 Oslo

Helge Svensen Glitterudveien 12 1352 Kolsås

Terje Jakobsen Sørseterveien 27 3405 Lier

Harald Ruiz-Davila Sætrebakken 12b 3475 Sætre

Tron Henrik Alm Lynnegutua 1 2750 Gran

Espen Haarr Gamle Hognestadvegen 22 4340 Bryne

Rune Mork Andøyfaret 3 4623 Kristiansand S

Ingrid Katrud Arons v. 48 3029 Drammen

Steven Ford Tranavegen 47 7713 Steinkjer

Helen Grefsrud Hesteløkka 19 2069 Jessheim

Ingunn Elder William Farresvei 6B 7022 Trondheim

Jon Fredheim Ingedalveien 480 1747 Skjeberg

Ragnvald Joakimsen Øvre Krossdalen 167 5627 Jondal

Harald Rosingaunet Randemsletta 6 1540 Vestby

Hans Erik Sand Merengata 20 3405 Lier

Ailin Tingeling KnudsenSkogveien 40B 1410 Kolbotn

Svein Per Sjåstad Stadlandet 6750 Leikanger

Jarle Hotvedt Holumbakken 34 1481 Hagan

Geir Knevelsrud Holtegutua 34 2067 Jessheim

Sissel Jacobsdatter Brinchmann Gamlehagen 23 1151 Oslo

Kåre Herrevold Sørsida 1632 6730 Davik

Vi ønsker nye medlemmer 
velkommen i Norsk MG Klubb!
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ENDRINGER AV ADRESSE, TELEFON OG E-POST, 
KJØP OG SALG AV MG MELDER DU PÅ 

www.nmgk.no
Eller kontakt Truls Sundt  

tlf. 90 777 615  
sundt@online.no

Kun kr. 100,- pr. år
Familiemedlemskap gir samme rettigheter som et hovedmed-

lem, men mottar ikke eget MG Magasin.
Meld inn på: www.nmgk.no

Eller send e-post til Truls Sundt med: 
Familiemedlemmets navn, 

e-postadresse og fødselsår og 
hovedmedlemmets navn  

E-post: sundt@online.no

Mob. 90 777 615

Meld inn co-driver
som familiemedlem

MGer i ettermiddagskø i Larvik på vei til Stavern. 



DIN ANNONSE
i neste MG Magasin?

Kontakt redaktøren for
mediaplan og priser

LIER TRAKTOR

ØVRE EIKERVEI 75 • TLF 32 21 81 81 • post@liertraktor.no

VI GJØR DIN VETERANBIL MER MILJØVENNLIG:
Vi har over 20 års erfaring med salg og montering av

M A G N E T I Z E R  M I L J Ø M A G N E T E R
• REDUSERER UTSLIPP MED OVER 50%

• 5 - 6 % EFFEKTØKNING
• 8 - 10 % DRIVSTOFFBESPARELSE
Priseks.: MGB 2 forgassere kr. 3.840 + mva. Mont. ca. kr. 500 + mva. 

WWW.LIER-TRAKTOR.NO

VERKSTED  -  SERVICE
SPESIALIST PÅ GAMLE BILER

Bruk våre samarbeidspartnere

Å R E T S  N Y H E T
Skummende B i lp le ieser ie  t i l  høytr ykkvaskeren

www.autoglym.no •     www.krefting.no

Vertshotell forVertshotell for
Norsk MG Rally 2017.Norsk MG Rally 2017.
Velkommen tilbake  Velkommen tilbake  

til Haugesund!til Haugesund!

HOTEL, HAUGESUND

Adresse: Ystadvegen 1, 5538 Haugesund

Telefon: 52 86 10 00

www.radissonblu.com/no/hotell-haugesund

Kjetil`s Auto AS
Langmyra 5, 3185 SKOPPUM 

Tlf. 48 50 51 68
kjetilsautoas@gmail.com

Verksted for alle typer biler
- også veteranbiler og sportsbiler

www.meca.no

Vi ligger mellom E18 og Horten

Reparasjon og service - Vi har kompetanse og 
erfaring - også på MG og andre sportsbiler.
Kjøleproblemer - registerreim - vannpumpe

motoroverhaling - clutch - eksos - bremser m.m.

• Tilrettelegger for 
klubber

• Ny utstilling 
hver sesong

• Kafè ala 1950
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Returadresse:
Norsk MG Klubb
c/o Truls Sundt
Bendixens vei 63
5067 Bergen

Norsk MG Klubb er tilsluttet MGCC - MG Car Club i England og                  LMK - Landsforbundet av Motorhistoriske Kjøretøyklubber

www.nmgk.no

Fjelshøjvej 5 - 9260 Gistrup - Tlf. 98374190 - info@classic-center.dk 

Panoramabilder: Sigurd Sandtveit


