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KLUBBENS LEDER
VINTERSOLVERV - Fra 22. desember blir dagene lengere!
Utvilsomt nærmer vi oss jul. På den lille 
radioen jeg har på kjøkkenet startet de 
1.november med å spille julesanger 24
timer i døgnet. På Meny og Kiwi bugner det
allerede av svisker, julekaker i alle former
og julegriser i marsipan. Det som mangler
nå er bare at noen engler daler ned i skjul
bak overfylte reoler slik at angsten for å
ikke å overleve julen forsvinner.

Det var ikke et snev av overlevelsesangst å
spore på Oslo Motor Show på Lillestrøm i
slutten av oktober. Der dalte ingen ned i
skjul, tvert imot! I full offentlighet veltet
mer enn 43.000 glade mennesker inn for å
oppleve bil med stor B. Ingen hadde noe å
skjule.

Det bugnet av elegante
lastebiler, spesialbygg

av ganske dagligdagse
biler fra 60-årene og
nyere bruksbiler,
blandet med noen
bilklubber som
viste seg fram. Det
lå en eim av brente

dekk og uforbrent
bensin over hallene.

Lukten, bilene og
menneskene gjorde
opplevelsen ekstra

sterk. Og midt oppe i alt dette hadde Norsk
MG Klubb en meget flott og presentabel
stand designet av vårt styremedlem Bente
Kristiansen.

Vi fikk vist fram MGA fra 50-tallet, MGB
fra 60-tallet og MG TF fra 2000-tallet. Vi
fikk markedsført oss godt og vist at Norsk
MG Klubb og MG er et godt valg når du
skal velge et bilmerke som hobby. Mange
medlemmer fra fjern og nær kom på besøk
og vi fikk utviklet relasjoner til andre bil-
klubber og miljøer. Vår stand fikk også
besøk av noen motorjournalister som kan
være gode å ha i framtiden. Du verden for
noen fine dager. Og tusen takk til alle de
som gjorde dette mulig!

I årene fremover kan det bli mye viktigere
enn før at vi som driver med bilhobby står
sammen og aktivt forsvarer mye av det vi
tar for gitt i dag. Som at vi kan bruke bilene
våre når og hvor vi vil, at vi har tilgang til
riktig bensinkvalitet, og at det finnes verk-
steder der vi kan få gjort det vi ikke kan
eller vil ordne selv. Politikk og samfunns-
forhold vil by på mange utfordringer. Men
når bilhobbyfolket samler seg er vi mange
og sterke. Vi i Norsk MG Klubb skal følge
utviklingen nøye og gjøre vårt til at vi ennå
i mange år skal kunne glede oss over
hobbyen vår i det som må være ett av verd-
ens aller beste land å kjøre MG i.

Norsk MG Klubb feirer 50-års jubileum i
2020 og Norsk MG Rally 2020, som er
klubbens hovedarrangement, vil være
preget av feiringen. Arrangementskomiteen
lover overraskelser rundt jubileet så følg
med. Invitasjon til Norsk MG Rally ligger i
dette bladet som vedlegg. Det er satt av
plass til 80 deltagende kjøretøy og påmeld-
ingen starter som angitt i vedlegget
4. januar kl. 20.00. Oslo Senter skal som
vanlig arrangere Norwegian Sports Car
Rally som i 2020 går til Geiranger.
Måtte værgudene velsigne begge arrange-
mentene med godt norsk sommervær!

Vi går en spennende MG-sesong i møte
2020, men først skal vi feire jul og nyttår og
noen få vintermåneder. Det er når dette
skrives bare ca. 30 dager til solen snur!

Norsk MG Klubb takker deg for at du er
medlem i klubben vår. Uten deg hadde vi
ikke kunnet se tilbake på alle de morsomme
og hyggelige turene vi hadde i 2019.

Styret ønsker alle medlemmer GOD JUL
og GODT NYTT ÅR !
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Ola Thygesen 
Leder NMGK

Vi ønsker
alle en

riktig god
jul og et
godt nytt
MG-år!

Foto: Anne Bakken Sandtveit
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I MG-familien er det alltid et jubileum!
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Ja, vi feirer så ofte vi kan. Om det er MG-
modeller, moderklubben i England, den 
norske MG-klubben, senterne eller at det er
25 år siden vi kjøpte vår første MG. 

Gled deg til 2020 - vi feirer jubileum for:
Norsk MG Klubb 50 år, MG R-type 85 år,
MG TC 75 år, MG TD 70 år, MGA 65 år,
MGB GT 55 år og MGF 25 år. 
MER JUBILEUMSSTOFF I NESTE MAGASIN og
redaktøren tar gjerne i mot bilder fra medlemmer som
eier en jubileumsmodell.

huMbuG For alle som kjenner medlems-
bladets historie vet at det i 1972-2002 var
navnet på bladet. Fra 1970 til 1972 het
bladet “Norsk MG Register” og fra 2002
“MG Magasinet”. I 1933 lagde MG en
meget spektakulær bil for rekordkjøring og
race. Det var en K3 Magnette med et svært

strømlinjet 
karosseri, lakk-
ert med langs-
gående striper i
krem og brunt 
- MGs farger.
Bilen fikk øye-
blikkelig klenge-

navnet ”Humbug”, oppkalt etter et tradi-
sjonelt engelsk sukkertøy med akkurat dette
mønsteret - og fasongen! George Eystone
satte ikke mindre enn 11 fartsrekorder med
denne bilen.   

Klubbens jubileumsrally, “Norsk MG Rally”
går 10. - 14. juni 2020. Vedlagt finner du en
egen brosjyre med all nødvendig informa-
sjon om turen og påmeldingen. 

“Vi tenner våre lykter når det mørkner”
og venter med lengsel på våren og en ny
kjøresesong! Inntil da: BRUK REFLEKS!

Ønsker dere en God Jul og et Godt Nytt år!
Hilsen Sigurd

HUMBUG

Godt nytt
MG-år!
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Bjørn Erik Vesterås
Fra Lye ved Bryne på Jæren.  
Senterleder Rogaland senter. 

Bjørn Erik er født 1949, gift med Anna
Kristine og har ei datter Daniela 
Andrea som er 33år, nygift med Lars
Christian og bosatt i Oslo.

Min røde MGB 1963 L-11226 ble kjøpt
i 2004 av Roald T. Nygård på Sola som
hadde bruktimportert denne fra Sverige
i 1996, der den var restaurert. Jeg ble
medlem av NMGK i 2007, men har
ikke vært aktiv i klubben før i 2016, da
jeg ble pensjonist fra Statoil/Equinor.
Jeg har vært senterleder i NMGK
Rogaland fra vinter 2018.

Jeg vokste opp på Eina i Vestre Toten
og familiens første bil var en Chevrolet
1939 de luxe. Forrige eier av denne
bilen hadde vært verksmester i Kolberg
og Caspary i Oslo, Erik Tingelstad.
Dette var en solid bil med stor motor.
Jeg hadde gleden av å lære å kjøre bil
med min far ved siden i Chevroleten.

Senere ble det en del “rallykjøring” på
skogsbilveier i Eina-området, særlig på
vinteren i lånt bil fra bestefar Jonas.
Dette var en Hillman Minx 1954, og
den fikk virkelig kjørt seg.

Min første egne bil var en hvit Saab 96,
totakter 1963 som ble kjørt på bensin
innblandet Castrol to-taktsolje slik at
blårøyken lå som ei sky bak. Jeg kom
til Bryne på Jæren for første gang i
1971, med Saaben som en god
følgesvenn. Denne gikk mange ganger
mellom Bryne og Eina mens jeg var
student på Rogaland Distriktshøgskole. 

Etter endt utdannelse i Stavanger i
1974, gikk turen til hjemdistriktet og
jobb som personalkonsulent ved Rau-
foss Ammunisjonsfabrikker A.S (RA)
Bedriften hadde  ca 2600 ansatte på den
tiden og hadde fire divisjoner,bl a
Ammunisjonsdivisjonen (nåværende
Nammo) og Bildeldivisjonen (som ble
til bl.a Benteler, Kongsberg Automotiv
og Plastal med flere). Bildeldivisjonen
hadde begynt å lage kollisjonssikre
støtfangere i Aluminium til Volvo. Sen-
ere kom flere bilfabrikker til som bl.a
Saab, Audi og BMW. I dag lages det
100.000 støtfangere i uka på Raufoss.

Lite stolt var jeg da jeg og kona i 1975
fikk låne en ny Saab 99 på tur fra 
Raufoss til Kalmar i Sverige for å delta
på en konferanse. Min tredje bil ble da
også en hvit Saab 99L 1973 med
British Leyland 2 l motor. Dette var en
deilig bil å kjøre. 

I 1974/75 arvet jeg tidligere Eina
Brannstasjon - nedlagt på 60-tallet og
kjøpt av min far, som bygde den om til
folkebibliotek. Biblioteket ble drevet av
min mor i noen år til jeg tok over
bygget som ble bolighus for min 
familie. Bygget inneholdt fortsatt en
garasje for brannbilen, en 1931 modell
Ford AA som hadde gått på Eina i
mange år.

Vi flyttet til Bryne på Jæren i 1978 og
jeg begynte i ny jobb i Mobil Explo-
ration Norway Inc. Med på flyttelasset
til Bryne, hadde jeg brannbilen fra Eina
som ventet på restaurering. Bilen hadde
bare gått 8000 km på 60 år og alt det
tekniske fungerte greit. Forden likte seg

best i 40-50 km/t på veiene rundt på
Jæren. Den lengste turen gikk til
Tronåsenløpet i 1994 da det var 150 års
jubileum for Bakke bro ved Sira i Vest-
Agder. Løpet gikk opp de bratte bakk-
ene mot Tronåsen øst for Moi i
Rogaland. 

Etter at Forden var kjørt en del på 80-
og 90 tallet begynte jeg å tenke på en
raskere bil. Jeg var personalleder for
Sleipner Feltet, og hadde fra tid til
annen turer til feltet. I samtaler med
offshorearbeidere blir det fort snakk om
hvilke hobbyer du har. I en av disse
samtalene med en MG-entusiast fra
Bergen, ble interessen for MG vekket.
Jeg ble tipset om en bil på Sola som var
til salgs. Etter vurdering av denne røde
MGB på Sola og en annen grønn MGB
i Oslo, falt valget på den røde. Vår
datter som i 2004 var 17 år, hadde sagt
at en sportsbil måtte være rød, og ikke
grønn som skogen! Plutselig hadde jeg
to veteranbiler som jeg måtte ha gara-
sjeplass til.

MGBen fikk vintergarasje i vårt hus på
Eina som da hadde blitt feriehus. Med
travel jobb og mange verv var det ikke
mye tid til overs å skru på MGBen.
Forden ble solgt til Rolf Wee i Hauge-
sund der den står fint plassert i hans
private museum i Haugesund. 

- entusiasten Bjørn Erik Vesterås

Min røde MGB 1963 modell. 

Chevrolet 1939 de luxe - familiens første bil. 
Bilen jeg lært å kjøre bil med.

Min første bil - en Saab 96 fra 1963. Ufrivillig bading
på Orrestranda på Jæren.

Ford AA 1931 modell - brannbilen som hadde gått på
Eina i mange år. Før utstilling på Gamlebilens Venner
sitt museum på Bryne. 

Forden står nå på Rolf Wee`s private museum i
Haugesund.



For 3 år siden ble jeg pensjonist og på
høsten 2016 startet min mest aktive tid
som MG-eier. Det var veldig godt å ha
en hobby som sto klar. Jeg hadde vært i
kontakt med Kåre Fossum i NMGK
Rogaland før jeg sluttet i jobben, og ble
ønsket hjertelig velkommen til å lagre
bilen i klubbens lokaler i Sandnes.
Høsten 2016 var jeg også med på
spleiselag for å kjøpe ny løftebukk i
klubblokalene. Jeg var den første som
fikk lov til å “prøveløfte” MGBen på
bukken. Dette førte til at jeg oppdaget
rust under kanalen på førersiden. Et
lokk hadde falt av i bakre ende av 
kanalen og vann hadde kommet inn.
Kanalen ble skiftet fra innerst til ytterst
på forskriftsmessig måte av Bryne Bil. 

MNGK Rogaland har tradisjon med å
reise på tur til Jylland i Danmark på
forsommeren og i 2017 ble vi med for
første gang. MG-drivers og Codrivers
neser er følsomme! De liker ikke svart
røyk fra eksosrørene og jeg må nok
innrømme at min 1963 MGB nok
trengte en motoroverhaling. Vinteren
2018 ble motor tatt ut med god hjelp av
Leif M. Smedvig og levert til Nilsen
Motorservice i Stavanger for helover-
haling. Etter noen få uker ble den ny-
overhalte motoren satt inn, igjen med
Leif som den gode hjelper. 

Etter denne overhalingen var det en
fryd å kjøre bilen på tur i Danmark med

gode MG-venner. Sommeren 2018 var
det ikke noe problem å få lov til å kjøre
foran i kolonnen - uten blårøyk!

Vinteren 2018 ble jeg valgt til senter-
leder i Rogaland med Arvid Johnsen
som nestleder og Erling Vølstad som
Verkstedleder. Det er en glede å se at
aktiviteten i NMGK er økende og med-
lemstallet i Rogaland senter har økt til
50 hovedmedlemmer og 8 familiemed-
lemmer.

Vi har i høst startet en dialog med MG-
sentereret på Soma (utenfor NMGK)

for å se om hele MG-miljøet i Roga-
land kan samles i NMGK Rogaland
senter. Jeg håper at vi kan lykkes med
dette!

MG miljøet består av mange trivelige
og dyktige folk og jeg gir en stor takk
til flere i klubben for god hjelp, - Kåre
Fossum, Erling Vølstad og Arvid
Johnsen og flere andre for hjelp til fiks-
ing av små og store mangler og forbedr-
inger på min MGB. Jeg setter også stor
pris på å være på turer med andre MG-
drivers og Codrivers. 
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Kanalutskifting på Bryne Bil. 

MG-klubben i Rogaland på tur til Jylland i 2017.

Motoren er på vei ut for heloverhaling hos Nilsen
Motorservice i Stavanger.

Åpen dag på Vegmuseet i Dirdal i september 2019.

MGBen prøveløftes som den første bilen på den nyinnkjøpte løftebukken.                     MG-garasjen i Sandnes.
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Tidenes motorfest!
Oslo Motor Show 2019 (OMS) ble et
show publikum aldri vil glemme. Arran-
gørene satset på utstillingsobjekter, med-
virkende og aktiviteter som overgikk alle
foregående utgaver av OMS. Det ble suk-
sess. 

Noe nytt, litt gammelt og mye spennende
OMS hadde de samme hovedtemaene som
tidligere, pluss noen nye. Det går i Super-
Cars, Trucks, Motorsport, AmCars,
Classic Cars og Street Cars for å nevne
noe. I hovedsak er det nytt innhold i alle
hovedkategorier.

Kilopris 200.000 kroner
- Vi er spesielt stolte av å ha fått tak i en
ekstremt sjelden McLaren F1 GTR Long-
tail til vår SuperCar-stand i år. Dette er en
av verdens mest verdifulle biler. Prisantyd-
ning er 180.000.000 norske kroner, eller
knapt 200.000 kroner pr kilo, fortalte
messegeneral Tommy Larssen stolt.

Spennende Norgespremierer
En bilutstilling er ikke komplett hvis man
ikke har noen nyheter i hallene. 

VW ID3
På OMS 2019 viste Volkswagen fram sin
nye, forventede elektriske storselger, ID.3
for første gang i Norge.

Harley-Davidson LiveWire
Harley Davidson fikk mye oppmerksom-
het da de for et års tid siden avslørte at de
ville produsere en tung elektrisk motor-
sykkel, LiveWire. 25. til 27. oktober ble
den vist på Oslo Motor Show, for første
gang i Skandinavia.

Nytt av året: Youngtimers veteraner
En av grunnene til at vi i år inviterte det
klassiske bilmiljøet til Oslo Motor Show

var endring i regelverket som gjør at
grensen for å importere klassiske biler er
senket fra 30 til 20 år. Oslo Motor Show
markerer det med en egen stand for “unge
veteranbiler”. Kjente og kjære biler som er
mellom tjue og tretti år gamle. Dette blir et
kjært gjensyn med biler som våre fedre
eide, eller som man drømte om å eie selv i
ungdommen. Kanskje en Toyota MR2,
Nissan 200SX, Opel Calibra, Saab 9000
eller en BMW 850?

Skandinavias gjeveste biler gjennom ti år
På OMS deles det hvert år ut priser til
kjøretøy som utpeker seg. En av de
gjeveste prisene har vært publikumsprisen
“Skandinavias flotteste bil”. For å markere
tiårsjubileet var alle ni tidligere vinnere av
denne tittelen samlet og utstilt på årets
messe.

Ordentlig racing og halsbrekkende oppvisning
I bakgården var det som vanlig heftig live
kappkjøring hele utstillingshelgen. Der
kommer de besøkende uvanlig tett på
knallhard kappkjøring og imponerende
live oppvisningsshow. Blant annet kjørte
tidligere verdensmester Fredric Aasbø sin
halsbrekkende drifting-oppvisning alle
dager på utstillingen.

Norsk MG Klubb 
med stand på norges råeste motormesse

Foto: Ola Thygesen - OJH - OMS

Tre utvalgte MG-modeller fikk plass på standen. Disse modellene er nok de som er mest aktuelle for eventuelt nye medlemmer. 

Mange besøkende som beundret de utstilte MGene.

Også barn elsker MGA. 

Mange beundret vår utstilte MGA.

Tidsriktig bekledning og utstyr. 

Den harde kjerne: Tore Lie, Kenneth Gustavsen og
Truls Sundt. 
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Barn ingen hindring
Messen hadde også en aktivitetshall der
barn kunne utfolde seg. DriftCarting var
en svært populær aktivitet for unger som
ville prøve å kjøre selv. De som foretrakk
mer rolige aktiviteter kunne bygge sin fa-
vorittbil i Lego, eller teste ut et av mange
tilgjengelige ferdighetsspill.

Verdensmestere i fleng
Noen av gjestene på OMS bidrar like mye
til showet som utstilte kjøretøy. Gjennom
årene har fører-ess som Petter Solberg,
Johan Kristoffersson og Pål Anders
Ullevålseter trollbundet de besøkende.

- I år var vi sikre på at det ville komme
mellom fem og ti regjerende eller tidligere
verdensmestere til OMS. Noen av dem i
andre grener enn motorsport. I tillegg
hadde noen kongelige og noen kulturper-
sonligheter meldt sin ankomst, avslørte
Tommy Larssen.

NM-finale i SimRacing
På samme måte som E-sport er Simulator-
racing i sterk vekst. Siden januar i år er det
kjørt sju kvalifiseringsløp for å finne de
beste av de gode. Kremen av norske førere
i SimRacing Grand Prix 2019  kjempet om
NM-tittelen under OMS.

Eksklusive prototyper
På OMS i oktober ble det også stilt ut et
par prototyper fra BMW som bare er pro-
dusert i et eksemplar. Mer eksklusivt blir
det ikke. Det gjelder for eksempel BMW
E32 GOLDFISH V16 som har en uvanlig
og spennende 16-sylindret V-motor med
godt over 300 hestekrefter og 32 ventiler.
Denne bilen blir sjelden vist fram utenfor
BMW’s eget museum.

Kjendis-biler
Mr. Beans
gule Morris
Mini som
Rowan 
Atkinsson
brukte i
den pop-
ulære
komiserien,
var på ut-
stillingen.
I tillegg
kom det
flere andre biler som har en spennende
bakgrunn eller har vært eid eller kjørt av
kongelige, kjendiser og celebriteter.

52 klubber representert
Motorfolket er flinke til å organisere seg i
klubber og forbund. Over 50 forskjellige
klubber var påmeldt OMS i år, og hadde
fått et stort område for å vise fram sine
flotteste kjøretøy og publikumsvennlige
aktiviteter.

Gikk for rekord
- Vi leker ikke jubileum, smilte en enga-
sjert og optimistisk prosjektleder Tommy
Larssen i Norges Varemesse. - Ti års suk-
sesshistorie forplikter. Vi har virkelig lagt
oss i selen for å lage et outstanding show i
år. Derfor trodde vi at jubileumsmessen
ville gi oss ny besøksrekord - noe den
gjorde med nærmere 44.000 besøkende.

To vakre skapninger: Buick 1938 og Jaguar E-type
1962. 

En annen nydelig Buick - Roadmaster Cabriolet
1953.

Ola forteller to ungdommer fra Harstad om MGAen.

God stemning - masse mennesker. 

En flott representant for 1960-tallet. 

Tre dager med motorshow til glede for over 43.000 besøkende som kom fra alle deler av landet - og noen fra utlandet. 

• 25. til 27 oktober 2019 på Lillestrøm
• 10-års jubileum for Oslo Motor 

Show 
• Oslo Motor Show arrangeres av 

Förlags AB Albinsson & Sjöberg og 
Norges Varemesse

• Mer enn 43.500 besøkende
• 175 utstillere
• Utstillingsareal: ca. 32.000m² + 7000 m² 

utendørs rallybane
• Norsk MG Klubb deltok for første gang
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Lanseringen er utsatt!
“Vi skal starte salget om bare noen
uker. Bilene er på vei med tog og båt
fra Kina. Vi skal ha et stort lager av
biler i Nederland og skal sørge for at
det ikke blir ventelister.” 
Det sa Aiden He, president for MG
Motor Europe, til Broom i slutten av
september. MG var veldig tydelige på
at dette skulle gå fort. Men slik har det
ikke blitt. Den første utsettelsen kom i
starten av oktober. Da fortalte MG at
det ville ta litt lenger tid før de var
klare for lansering.

15. oktober erklærte de at MG ville
komme til Norge i løpet av november,
og at de nærmet seg en partnerskaps-
avtale om distribusjon med danske
Nic. Christiansen Group. Sistnevnte er
for øvrig i dag importør av Jaguar
Land Rover til Norge. Men så kom
kontrabeskjeden. Bransjenettstedet
Bilnytt skriver at det ikke har blitt
noen avtale mellom MG og Nic.
Christiansen Group.

– Vi har kommet til at dette dessverre
ikke er en økonomisk holdbar business
case for oss. Vår forretningsmodell i
Norge var basert på en sterk online
plattform for bestilling av biler, og et
enkelt set-up med service og utlever-
ing av biler fra få servicepunkter, for-
teller Søren Hyltoft som er PR- og
pressesjef hos Jaguar Land Rover
Norge. Han legger til:
– Det har dessverre vist seg umulig å
inngå avtaler med servicepunkter og
"test-spots", som gir tilstrekkelige
marginer til oss som importør. I tillegg
er det en ekstremt konkurransepreget
situasjon i det norske elbilmarkedet.

MG comback
Da MG varslet comeback i Norge, var
det med en skikkelig prisbombe – bare
229.000 kroner for en godt utstyrt
elektrisk SUV. Den kommer i to ver-
sjoner, Comfort og Luxury, og start-
prisen på de to utgavene er
henholdsvis 229.990 og 249.990
kroner. MG ZS EV er dermed blant de
mest prisgunstige i sin klasse.

Den nye elektriske SUV-en kommer
med et batteri på 44,5 kWt som gir en
rekkevidde på 263 kilometer etter
WLTP-standarden, og mulighet for å
hurtiglade fra 0 til 80 prosent på 40
minutter. Den kommer i første omgang
ikke med varmepumpe eller henger-
feste, men fabrikken jobber med det.

ZS er utviklet som elbil fra starten.
Det gjør at man har klart å gjemme
unna batteripakke og elektrisk driv-
linje på en imponerede måte. Tross
kompakte ytre mål (bilen er 4,31 m
lang) skal plassen i kupéen være
klasseledende. Bagasjerommet er dypt
og svelger unna 480 liter. Det er et 
imponerende tall i denne klassen og
gjør at ZS EV bør kunne fungere som
familiebil for de som ikke har de
største plassbehovene.

Det er ikke så ofte bilmerker for-
svinner fra Norge. Men det gjorde
MG. Det som på mange måter var
restene av MG, ble med i dragsuget da
Rover-konsernet gikk konkurs i 2005.
Dermed var det tilsynelatende slutt for
en sterk og legendarisk merkevare.

Tilsynelatende, men ikke helt. MG
havnet nemlig i Kina og ble etter en tid
en del av det store SAIC-konsernet. 
I fjor solgte de over 7 millioner biler. 

De er Kinas suverent største bilpro-
dusent og har også store ambisjoner
om å slå seg opp utenfor Kinas
grenser.

Vi følger med på utviklingen og håper
å se MG ZS EV med norske skilter på
veien i 2020 - året den norske MG-
klubben feirer 50 år.

Kommer MGs elektriske SUV
MG ZS EV til Norge?

Av Sigurd Sandtveit, Broom, Bilnytt
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MG-MODELLER 
PRODUSERT AV SIAC

Øverst til høyre viser vi 12 modeller
som SIAC har produsert, og mange

nye modeller er under utvikling.

ROVER-MODELLER 
PRODUSERT AV SIAC
Til høyre viser vi 18 modeller som
SIAC har produsert, og mange nye

modeller er under utvikling.

MERKER
Baojun, Maxus, MG, Roewe, 

Wuling, and Yuejin. 
Joint venture kjøretøy selges under

merker som: Buick, Chevrolet,  Iveco,
Škoda, og Volkswagen. 

FABRIKKER
SAIC har fabrikker bl.a. i: Chongqing,

Liuzhou, Shanghai, Shenyang,
Qingdao og Yantai og en fabrik i 
Storbritania, Longbridge plant.

FREMTIDEN?
Det er lov å drømme...

SIAC er forkortelsen for:
Shanghai Automotive Industry Corporation
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MGA-SPALTEN

MGA er den første MG-modellen som ble
produsert etter sammenslåingen av Austin
og Nuffield, og den er naturlig nok den
første MGen som benyttet det nye konser-
nets mekaniske deler. MGA erstattet MG
TF 1500 Midget og ble offisielt lansert på
Frankfurt Motor Show.  

Mye av drivverket er fra Austins modell
A50 personbil, mens chassis er en relativt
enkel videreutvikling av MG TD. Karos-
seriet derimot var ganske nytt. Et lignende
karosseri var to år tidligere satt på et TD-
chassis, men det kom aldri i produksjon (i
stedet ble TF sendt ut på markedet i 1952.)

MGA Mk I kom på markedet i 1955 og er
utrustet med en 1489 ccm B-motor. Året
etter kom den fantastisk vakre coupe-
modellen og i 1958 kom en råtass av en bil
med en twincam motor på 1588 ccm. MGA
Mk II, som kom i 1961, hadde en noe
større boring som ga motoren et slagvolum
på 1622 ccm og en toppfart på 100 mph.
MGA ble avløst av MGB i 1962.

1489 ccm-motoren ble utstyrt med to H4
SU-forgassere som ga 68 hk (51 kW), men
ble snart oppgradert til 72 hk (54 kW).
Lockheed hydrauliske trommelbremser ble
brukt på alle hjul.

En MGA testet av det britiske magasinet
“The Motor” i 1955 hadde en toppfart på   

97,8 km/tt og akselrerte fra 0–60 km/t på
16,0 sekunder. Det ble registrert et drivstof-
forbruk på 10,6 l/100 km. Testbilen kostet 
£ 844 inkludert skatter. 

Totalt ble det produsert 101.081 MGA fra 
1955 til 1962. 

Mer om MGA i marsutgaven av magasinet. 

MGA Mk 1 fyller 65 år i 2020
Av Sigurd Sandtveit

MGF
Den moderne sportsbilen fyller 25 år i 2020
I marsutgaven av MG-magasinet kommer vi med en større jubileumsartikkel

Jubileer i 2020
Neste år er det flere MG-jubileer som
skal feires: Norsk MG Klubb 50 år,
MG R-type 85 år, MG TC 75 år, MG
TD 70 år, MGA MK I 65 år, MGB GT
55 år og MGF 25 år. 
MER JUBILEUMSSTOFF I NESTE MAGASIN

MGF
Bygget 1995 - 2002 
Facelift 1999/2001 
Antall produser: 77 269 

Da MGF ble lansert 8. mars 1995 på
“The International Geneva Motor
Show” markerte det at MG igjen ville
satse på å produsere toseters sportsbiler
i stort volum. Bilen ble tatt meget godt 
imot og skapte begeistring hos de fleste,
unntatt de mest konservative MG-ei-
erne. MGF var en roadster i klassisk
engelsk stil, men med en rekke interess-
ante konstruksjonsdetaljer. Med meget
lave budsjetter fra Roverledelsen klarte
fabrikkens designere og ingeniører å
skape en moderne og fremtidsrettet bil 
- både teknisk og designmessig. 

Fjæringssystemet Hydragas var ingen
egentlig nyhet. Det var en videreutvikl-
ing av Hydrolastic, lansert i 1962, og
brukt på en rekke BMC-modeller 
allerede på sekstitallet - og det bød på
gode kjøreegenskaper kombinert med
komfort. Hydragas ble lansert på Austin
Alegro i 1973.

For å oppnå gode kjøreegenskaper
valgte man en midtmotorplassering
hvor MG Rovers K-motor på 1,8 l med
elektronisk multipoint innsprøytning
var kraftkilden. Den kom i to varianter,
enten 1.8i med 120hk eller VVC 
(Variable Valve Control/variable ventil-
styring) og 143 hk. Begge modellene
var kun tilgjengelig med 5 trinns manu-
elle girkasser.

MGF var velutstyrt. Fjernstyrt alarm og
startsperre, ABS og elektrisk servostyr-
ing, var standardutstyr på alle modell-
ene som gikk til eksport.

Når vi ser tilbake nå, ser vi hva et flott
stykke design MGF representerer. Det
var få endringer av interiør og eksteriør.
Bilen har i hovedsak vært kosmetisk
uendret over denne første seksårsperi-
oden, men det har vært en rekke spesi-
alutgaver, nye modeller og detalj-
endringer som vi kommer tilbake til i
marsutgaven av magasinet.

MGF 1995 - starten på et sportsbileventyr. 

Av Sigurd Sandtveit

Foto: mgfregister.org

Foto: classicargarage.com



11MG Magasinet 4-2019

I 1965 ble MGB GT introdusert.
Skjelden har det vært utviklet en bil
med så fine proposjoner fra en toseter
roadster. GT-versjonen ble en suksess
over natten - også på eksportmarkedet.
Den var en rimelig og svært praktisk bil
som hadde baksete til to og var registr-
ert for 2+2. GTen hadde noe dårligere
akselerasjon enn roadsteren, men topp-
farten var ca. 8 km/t høyere (170 km/t)
pga den aerodynamiske formen. 

To begrensede produksjonsserier har
sin nisje i MG-historien: MGB GT 
Jubilee, en limited edition på 750 biler
for å feire 50 år med MG-produksjon.
Disse er grønne med gullstriper. De ble
lansert i mai 1975 og er nå svært etter-
traktet som samlerbiler. 

MGB GT  55år i 2020
--- Design: Pininfarina --- Av Sigurd Sandtveit      

MGB GT 1970 med amerikansk spesifikasjoner. Lekre linjer på Grand Touring-utgaven. Design: Pininfarina.

GT står for “Grand Touring” - altså touringversjonen av en rask sportsbil - som MGB.

MG R-Type ble produsert av the MG Car
company i 1935. Den var tegnet for kon-
kurransebruk, og var videreutviklet fra 
MG Qtypen.

Rammen var revolusjonerende og var 
Y-formet og ekstremt lett. Den hadde uav-
hengig fjæring på alle hjul som den første
MG, og muligens den første fra Britisk bil-
industri. Bilen hadde en trimmet motor
fra 1928 Morris Minor og Wolseley 10.
Med en Zoller kompressor ga motoren 
110 bhp ved 7200 rpm. Girboksen var 
firetrins av preselektor-typen. Kardang
med hus av aluminium, festet til rammen.
Den hadde også drivaksler med universal-
ledd. Karosseriet var laget av aluminium 
og lett avtagbart.

Bilen deltok på stevne på Brooklands 
International Trophy uten å oppnå topp-
plassering. Man innså at fjæringen bak
skapte problemer, og endringer ble fore-
slått, men dette ble aldri utført da den nye
sjefen, Leonard Lord, la ned MG Racing
Department. Private fortsatte å konkurrere,
og bilene i fabrikkteamet ble solgt til Evans
familien som allerede hadde en av de andre
bilene. En av de ti bilene ble solgt på auk-
sjon av H&H i 2006 for £130,000.

MG R fyller 85 år i 2020

TC var den første etterkrigsmodellen MG lanserte. Den var
ganske lik førkrigsmodellen TB. Den hadde samme XPAG motor
som TB med litt høyere kompresjon. Mere moderne materialer i 
interiøret tillot en bredere cockpit. Den ble også eksportert til USA,
selvom den bare ble bygget som høyreratt. Eksportmodellen til
USA hadde litt mindre hovedlyskastere som tillot USA spesifiserte
sealed beam lyskastere, større baklys med blinklys og blanke støt-
fangere.

Over 10,000 ble produsert, et stort antall etter MG standard. Den
kostet £527 på hjemmemarkedet i 1947.

MG TC fyller 75 år i 2020

Fra v.: MG TC 1946 Jan Vidar Ødegaard, MG TC 1949 Knut Horgen.

Foto: Jan Vidar Ødegaard

Foto: pinterest.com

MG R 1935

Foto: Tony Hisgett/flickr.com
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MG T-Type er en serie to-seters sports-
biler som ble produsert av MG fra 1936
til 1955. Serien omfatter disse modell-
ene: MG TA, MG TB, MG TC, MG TD
og MG TF Midget. Den siste av disse
modellene, TF, ble erstattet av MGA. 

TD fikk en modifisert hypoid bakaksel
og MG-Y type ramme. Ny forstilling
med uavhengig fjæring, spiralfjærer og
tannstang, og den fikk mindre (15")
platehjul. Venstrerattet utgave ble også
introdusert. Støtfangere ble standard 
utstyr for første gang. MkII utgaven
hadde en kraftigere motor på 57 bhp
ved 5.500 omdreininger. 

Ca. 30,000 biler ble produsert i peri-
oden 1950-1953. 28.000 ble eksportert,
hvorav nesten 24.000 til USA.

MG TD  70 år i 2020
Av Sigurd Sandtveit      

MG TD 1952 modell                                   Foto: Sigurd Sandtveit

Hjerte- og lungeredning - hjertestarter

RING 113
Når noen trenger akutt hjelp i forbind-
else med ulykke eller sykdom ringer du
først 113 medisinsk nødnummer. For at
de skal vite hvor du er bør du laste ned
appen 113 hjelp på mobiltelefonen. Da
vil de se GPS-kordinatene der du er og
hjelpen kommer raskt til riktig sted.  

FØRSTEHJEPSUTSTYR I BILEN
Førstehjepsskrin og brannsluknings-
apparat er obligatorisk. Et brannteppe
kan også anbefales.   

FØRSTEHJEPSKURS
Røde Kors er en av flere som arrang-
erer kurs for enkeltpersoner, bedrifter,
foreninger m.m. Varighet ca. 3 timer. 
Kontakt din lokale Røde Kors-avdeling
og spør om de kan demonstrere hjerte-
og lungeredning og bruk av hjerte-
starter på et innemøte i senteret. 

Det finnes også nettbaserte kurs og 
videoer som kan være til god hjelp,
men erstatter neppe et kurs med 
instruktør. Noen nettadresser:
www.norskforstehjelp.no/kurs
www.youtube.com 

HJERTE-LUNGEREDNING (HLR)
Er du nærmest den som blir akutt syk
eller skadet er det du som må ta ansvar
og hjelpe. Din kunnskap og innsats kan
redde liv.
1) Hjerte-lunge-redning skal bare ut-
føres på personer som er bevisstløse og
ikke puster normalt. Du må først under-
søke  pasienten i inntil 10 sekunder for
å kunne avgjøre dette. Når du konklud-
erer med at pasienten er bevisstløs og
ikke puster normalt, ring 113 og be-
gynn med HLR

2) Se etter tegn til liv. Rist forsiktig i
pasienten og rop “Er du våken?”
Gi frie luftveier: Løft opp haken ved
hjelp av 2 fingre, legg en hånd på
pannen og bøy hodet bakover. Sjekk om
pasienten puster normalt i inntil 10 
sekunder. Puster ikke normalt? Rop

etter hjelp. Ring 113 og sett mobiltele-
fonen på høyttaler. Gi 30 brystkompre-
sjoner: Trykk midt på brystet midt
mellom brystvortene. Trykk ned minst
5 cm på voksne. Trykk med en takt på
100 kompresjoner pr. minutt. Gi
deretter 2 innblåsinger

Fortsett med 30 brystkompresjoner og 2
innblåsinger (30:2) helt til vedkomm-
ende begynner å puste eller ambulanse-
personell eller annet redningspersonell
tar over.

HJERTESTARTER
Hjertestarter er et 
apparat som ved hjelp
av to elektroder klist-
ret på brystet kan gi
ett eller flere strømstøt
gjennom hjertet ved
hjertestans. Hjertestarteren vil vurdere
hjerterytmen og beslutte om denne bør
slås ut med et strømstøt, for på denne
måten gi hjertet mulighet til å selv
starte på nytt med en hensiktsmessig
rytme. Hjertestartere vil gi brukeren
stemmeveiledning om hvordan denne
brukes under hjerte-lungeredning
(HLR). Finn nærmeste hjertestarter:
www.norskehjertestartere.no  

Enkelte MG-sentre vurderer å anskaffe
hjertestarter som tas med på turer,
møter og treff. 

En livsviktig investering.

Av Sigurd Sandtveit      
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Turen gikk av stabelen siste helgen i august.
Fra Sem gikk turen via Hvittingfoss og
Skollenborg til Notodden med middags-
stopp på den sjarmerende og morsomme
Elgsjø kafe og Brukthandel hvor vi selvsagt
fikk servert deilige elgkarbonader. 

Fra Notodden kjørte vi langs Heddals-
vannet, forbi Hjuksebø og Nordagutu før
veien tok oss vestover igjen med ankomst
Bø Hotel i passe tid til en øl eller to før
sengetid. Det er merkelig så godt man sover
etter en dag i MG uten tak. 

Vi våknet lørdag morgen til  en himmel
dekket av lave tåkeskyer. Vi kjørte med
trygg navigering av Jorunn og Jørn på mor-
somme MG-veier forbi Heddal Stavkirke
før vi svingte av nordover til Gransherad og
Tinnoset. RV 37 på vestsiden av Tinnsjøen
holder fin standard uten å bli kjedelig av
den grunn. Første stopp var Mæl stasjon
som er en del av anleggene som ble fredet
og innlemmet i Unescos verdensarvsliste.
Her ligger D/F Ammonia og M/F Storegut
fortøyd. D/F Ammonia er søsterskipet til
D/F Hydro som ble senket under tungt-
vannsaksjonen 20 februar 1944. 

Ferden fortsatte nordover til Rjukan og
Vemorkanlegget. Her fikk vi lov til å kjøre
over gangbrua, - en bil av gangen. Juvet
under brua er 90 meter dypt! Tankene gikk
hen til de norske kommandosoldatene som
hadde kravlet seg fram i juvet vinteren
1943. Vemorkanlegget har mye mer å by på
enn tungtvannsaksjonen. De gamle lokal-
ene huser Norsk Industriarbeidermuseum.
Da kraftstasjonen ble åpnet i 1911 var dette
verdens største vannkraftverk. 

Fra Vemork kjørte vi tilbake til Rjukan og
over Flistjønnskaret (1260 m.o.h. ). På
veien oppover kjørte vi forbi ulykkesstedet
der en Cadillac Coupe de Ville fra 1959
kjørte i fjellveggen for et år siden. Vi
stoppet på veiens høyeste punkt i tykk tåke
og ganske surt vær, men slo vi opp kalesj-
ene våre? Nei da, MG-folk gjør ikke sånt
uten at vi må! Veien fortsatte videre inn i

tåkehavet og ned til Tuddal, Heddal og hjem
til Bø hotell hvor vi fikk servert et fantast-
isk buffetbord og passende drikke. 

Søndag morgen våknet vi til noe som lignet
på sol! Utenfor resepsjonen høstet vi be-
undrende blikk og kommentarer fra hotell-

ets gjester. Kvinnelige beundrere ble tilbudt
skyss, - men til ingen nytte. Vi kjørte i dei-
lig sol til Vrangfoss sluser, - et imponer-
ende sluseanlegg som ble ferdigstilt i 1892.
For et slit det må ha vært å bygge anlegget!
Vi høstet ytterligere beundrende blikk og
positive  kommentarer fra tilfeldige turister,
- og ganske stolte kjørte vi videre gjennom
Skien og opp bakkene mot Siljan. Nesten
på toppen stoppet vi ved Kikut Kro, et fan-
tastisk sjarmerende sted med god mat og
ditto utsikt. Etter måltidet vårt tok vi farvel
med hverandre, gruppen løste seg sakte
men sikkert opp, og glade og fornøyde
kjørte vi våre MGer inn i solnedgangen. 

Tekst: Anders Rasmussen   Foto: Anders Rasmussen - Per Arnfinn Andersen

Vestfold senter på        tur i Telemark

Elgsjø kafe mellom Kongsberg og Notodden. 

Mæl stasjon ved Tinnsjøen. 

Avreise fra Bø Hotell. 

Vemork sett fra lufta. Foto: nia.no

Vrangfoss sluser i Lunde. Det største og flotteste av
sluseanleggene i Telemarkskanalen. Det består av fem
løftekamre med en samlet løftehøyde på 23 m.

Under: Flotte MGer ved Kikut kro. 

Veiens høyeste
punkt. 
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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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Norsk MG Register ble stiftet i 1970 og de
som dro det i gang møtes årlig. I år gikk
turen til Røros i Johan Falkbergets fotspor
med tur til hans hjemsted, gården Falkberget
ved Rugeldalen og avisen Fjelljom. På vei
til Røros overnattet vi i Alvdal for å samles
til fellestur til Røros dagen etter. Men
gjennom Østerdalen kan det være skummelt
å kjøre med mye elg i skogene der. 

Alvdal bærer preg av Kjell Aukrust, men vi
konsentrerte oss om smeltehytta “Lovise
Hytte” som smeltet all kobbermalmen som
kom fra Folldal gruver. Ved Alvdal ligger
fjellet Tron, en flott topp på 1666 moh. Opp
dit, Norges nest høyeste vei, ba MGBen
pent om å få kjøre, og jeg sa ja. Med Tore
Kvernsjøli som kjentmann bar det oppover
og jammen var det noen skikkelige kneiker
å forsere. En gang måtte vi rygge langt til-
bake og ta bedre fart. Men opp kom vi.

I 2003 var bilen på den høyeste veien i
Norge, opp til Juvashytta 1840 moh. Men
dette var heller ikke noe å skryte av for i
1999 var den på Stelvio med sine 2860 moh
i Italia. Men Tronfjellet var verst å kjøre
opp.

Da “Norsk MG Rally” var fulltegnet valgte
Solveig og jeg å forlenge turen til Røros
vestover til Sunndalsøra. Nedover vakre
Sunndalen tok vi en avstikker ved Gjøra
opp mot Jenstad. Ned mot Åmotan er det
syv store elver og tre av dem møtes i
Åmotan. 

Etter overnatting i Sundalsøra fortsatte vi
innover og oppover Litledalen. I vakker
natur kommer vi inn til Aursjøen 856 moh
og Aursjøhytta. Store oppdemninger i om-
rådet har gjort det mulig for turister å kjøre
disse spektakulære veiene. Brønnhøbrøstet
var veiens høyeste punkt med sine 947 moh.
På siden så vi rett ned i dalen 800meter
lenger ned.

Men alt dette var bare en forsmak på hva vi
egentlig skulle i fjellheimen her. For da vi
kom ned til Eikedalsvannet var ikke veien
lang før vi kunne parkere og se oss rundt, og
der var den jo, Mardølafossen. Fossen er
nordeuropas høyeste og i to fall dundrer den
i bakken hvert år fra 20. juni til 20. august. 
I løpet av en halvtimes tid gikk vi helt inn til
fossen i vanntåken for å høre, se og smake
på vannet.

Etter nok en overnatting i Sundalsøra, gikk
turen hjem til Skarnes via Oppdal, Folldal,
den blå veien øst for Rondane, Atnadalen og
Østerdalen. Både kartleseren og bilen opp-
førte seg eksemplarisk på turen som var på
150 opplevelsesrike mil.

Med MG til Røros og Sundalsøra

I Folldal gruver skulle ingen sovne på dass. 

Folldal Gruver startet drift i 1748 og ble lagt
ned i 1993. I forbindelse med tusenårsskiftet
ble gruvene valgt til kommunens tusenårs-
sted. Grunnlaget for driften av gruven var
kobberkis. 

Mardølafossen
kom i fokus i
sommeren 1970,
under Mardøla-
aksjonen, der 
filosofen Arne
Næss sammen
med rundt 300
andre, lenket
seg til steiner
som protest mot
utbyggingen av
fossen. 
Aksjonen ble
gjengitt i en
norsk doku-
mentarfilm fra
1972, “Kampen
om Mardøla”. 

Av Olav Sommerin

Tore Kvernsjøli ser utover kongeriket fra Tronfjell.
Aursjøveiens 
høyeste punkt. 

Denne elgen var
det ikke så lett å
kjøre på. 

Midt mellom
Oslo og Trond-
heim står verd-
ens største elg,
Storelgen fra
Stor-Elvdal.
Sølvblank og
over 10 meter
høy ruver den i
skogen langs
riksveg 3 på
Bjøråa raste-
plass.
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Foto: Jan Vidar Ødegaard
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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. 

På klubbens nettsider
finner du “Teknisk
forum” som de fleste 
av oss vil ha stor nytte 

og glede av. Både hobbymekanikeren som
utfører mindre oppgraderinger og repara-
sjoner på egne biler og de proffe som re-
staurerer og gjør det meste selv.

Utskifting av fordeleren med en elektronisk
utgave er et tema som flere er opptatt av.
Her gjengir vi deler av det som er skrevet
på forumet og hva Kjell Hagen Nilsen (som
tidligere drev MG Service) mener om elek-
tronisk tenning i MG. 

Jeg importerte og solgte både Pertronix 
Ignitor (omtrent samme teknologi som 
Accuspark) og 123 fordelere og har levert
et 50 talls systemer til MGer med ca. 50/50
fordeling mellom typene. Hovedforskjellen
mellom disse er at Pertronix og Accuspark
benytter den originale (kanskje utslitte) for-
deler der hvor 123 benytter seg av en kom-
plett ny fordeler med bedre kvalitet på rotor
og fordelerlokk. Selv om man får en bedre
tenningsstabilitet med Pertronix og
Accuspark enn tidligere vil slitte eller fast-
sittende sentrifugalvekter gjøre at fortenn-
ingsfunksjonen tildels er satt ut av
funksjon. Samtidig er 123 programmerbar
slik at man kan få en tenningskurve som er
tilpasset sin motor uansett trimmingsgrad
og tilstand. 123 har en egen versjon for

MGer hvor de innlagte tenningskurvene er
tilpasset MG-motorer. 123 vil være bedre
(men også dyrere) enn Pertronix og
Accuspark selv om disse er langt bedre enn
en slitt original med stifter og konden-
satorer som stadig trenger justering og/eller
utskifting.

Som jeg var inne på i et tidligere innlegg
virker anlegg som Aldon, Accuspark og
Pertronix utmerket så lenge de ikke mont-
eres inn i en slitt fordeler. De kan kompens-
ere for slitasje i selve fordelerakselen, men
om fjærene til sentrifugalvektene har blitt
slappe eller hele mekanismen har satt seg
fast vil tenningstidspunktet ved forskjellige
turtall bli feil. Det samme gjelder for 
vacuumstyringen av tenningen. Om mem-
branen har sprukket eller mekanismen har
satt seg fast (jeg har sett mange tilfeller av
feil i både vekter og vacuumsystem) blir
tenningstidspunktet feil. Bilen vil gå, men
ikke gå så bra som den kan og ofte bruke
mer bensin og forurense mer. 

I en 123 fordeler er de fleste feilkilder
fjernet. Det er ingen stifter eller konden-
sator og både turtallskompenseringen og
vacuumkompenseringen foregår helt elek-
tronisk uten bevegelige deler. Tilnærmet
samme system som på moderne biler.

Ulempen med en elektronisk tenning er at
om den går i stykker langs veien kommer
du ikke videre. Derfor anbefalte jeg alle

mine kunder å ha de utskiftede delene 
liggende i bilen slik at man enkelt kan
skifte tilbake til det originale oppsettet og
fortsette turen. Jeg har solgte 123 i nærm-
ere 3 år og fikk aldri rapportert et eneste
driftsstopp som skyldes 123 fordeleren, så
den er veldig driftssikker.

Det eneste du må passe på er at du får en
med riktig polaritet for den bilen du skal
bruke den på. Har slike på lager både for
positiv og negativ jording.

Takk til Kjell som deler sin kunnskap og 
erfaring med medlemmene i klubben. Har
du slitt med tenningen så er det greit å vite
om alernativet med elektronisk fordeler. 

Sigurd Sandtveit

Elektronisk fordeler på 123 

Eiere av veteranbiler er
ofte konservative når det
gjelder motorolje og
“moderne produkter”
som kan være til stor
hjelp og nytte. “Min
gamle motor skal ha
gammeldags mineral-
olje” sier en del, helt til
de har forsøkt en 
moderne syntetisk olje
som f.eks. fjernet banke-
lyder.   

Har du prøvd lekkasjestopper? Kanskje på radi-
atoren for å stoppe lekkasje i kjølesystemet da
du var langt fra et verksted, - men vet du at det
finnes noe som effektivt stopper oljelekkasjer?

Her er en historie om LekkVekk:
“Motorhistorisk Klubb Drammen har en Ford
E350 ambulanse fra 1995 i samlingen sin. Bilen
har bare sporadisk vært kjørt etter at den ble tatt
ut av tjeneste i 2004. Under klargjøring for del-
tagelse i Skien Brannvesen sitt 150-års jubileum
oppsto det plutselig en stor oljelekkasje fra
girkassa. Lekkasjen var så stor at det ikke var
forsvarlig å legge ut på tur med bilen. Hva gjør
man i en slik situasjon? Tiden var for snau til å
demontere og vi valgte å prøve QMI sitt 

lekkasjetettemiddel. Skeptisk
var både den ene og andre, og
det rant like herlig etter at
stoffet var fylt i girkassa. Men
dagen etter, da virkestoffene
hadde fått jobbe over natta
var lekkasjen borte. Rett og
slett imponerende”.

Med vennlig hilsen
Motorhistorisk Klubb Drammen
Norsk Motorhistorisk Senter
Asle Wang
web-redaktør

Oljelekkesjestopper på 123 
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Av Sigurd Sandtveit

På nettsiden qmi.no finner vi følgende informasjon:

QMI LekkVekk Olje Lekkasjestopper

QMI LEKKASJESTOPPER løser problemet, da
den hurtig stopper lekkasjen ved å mykgjøre og
øke pakningen (ca.3%) til lekkasjen stopper.
Laget for bruk i alle typer oljer og utstyr.

QMI LEKKASJESTOPPER fornyer og mykgjør
pakningen, samtidig som den ikke inneholder
klor eller aromatiske stoffer som vil uttørke,
krympe og gjøre pakningene harde og skjøre!
Laget for bruk i alle typer forbrenningsmotorer,
automatkasser, girkasser, kardanger, servostyr-
inger, hydraulisk utstyr, kompressorer, pumper,
propellsystemer og annet utstyr. Og den er
blandbart med alle typer oljer.

Fordeler:
• Stopper oljelekasjer 
• Hurtigvirkende
• Ufarlig for alle typer utstyr
• Fornyer og mykgjør gamle pakninger
• Beskytter pakninger mot aggressivt miljø
• Motvirker at pakninger tørker og blir harde
• Motvirker at pakninger krymper og sprekker
• Motvirker dyre skader
• Blandbar med alle typer oljer
• Inneholder ingen aromater eller klor 
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Når bensinfyllingen har blitt utsatt, og det viser seg at det er
lengre til neste bensinstasjon enn man hadde tenkt og redselen
for å kjøre bensintom kommer snikende, da er det greit å vite at
det finnes en bensinreserve tilgjengelig:

Bensintanken i MGF og TF ligger på tvers mellom seteryggene
og torpedoveggen. Bensinpumpen suger fra venstre side av
tanken. I midten av tanken er det en forhøyning for å gi plass til
tunnelen til giroverføringen. Dermed renner ikke bensinen fritt
fra høyre til side venstre når nivået blir lavt, dvs fra når det er
omtrent to delestreker igjen på bensinmåleren før det røde feltet
begynner.

Så lenge man kjører rett fram, vil dette volumet ikke kunne
suges opp av bensinpumpen. Men fordi bunnen på den høyre
siden av tanken er skrå, vil bensinen lett kunne flyttes over ved
hjelp av sentrifugalkraften når man svinger.

Når pilen på bensinmåleren går inn i det røde feltet, er det på tide å få flyttet den siste bensinresten: Ta en krapp høyresving i såpass høy
fart at bensinen slynges over forhøyningen, og man vil se at bensinmåleren stiger. Hvis kjøringen før dette har foregått på rett vei, vil 
måleren kunne stige med så mye som en hel delestrek og kanskje være nok til at man rekker fram til neste bensinstasjon.

MGF/TF-tips: Reservetank Tekst: Jon Fredheim  
Foto: Dieter Könnecke, mgfcar.de

Det er alltid noe å fikse når en har “gamm-
elbil”. Denne gangen var det simringen på
venstre bakaksel som hadde “sagt takk for
seg”. Men først var det å finne ut: Er det
mansjetten eller simringen som må byttes?
Er det olje som på bilde her
er det nok simringen som lekker olje fra
girkassa. Hadde det vært fett så hadde vi
funnet sprekk i gummimansjetten. 

MGF/TF: Simring bakaksel Tekst og foto: Sigurd Sandtveit

Tanken går opp på midten og til høyre ligger “reservetanken” som kan redde deg.

For å få trukket ut bakakselen må det litt demontering
til. Bremsene er støttet opp for å unngå skade på
slanger og oppheng. 

Tidligere er alle bremseskiver og klosser og bremse-
slangene byttet - samt høyre bakre caliper. Ny bremse-
væske DOT4 som skal skiftes om to år. 

For å bytte simring - og utføre mange andre repara-
sjoner må bilen på bukk. De færreste av oss har bukk
privat og da må vi ta en tur på værkstedet. 

Reservehjulet
Hvorfor har vi med reservehjulet i våre
MGer, men ikke i bilen vi bruker til daglig?
Moderne biler blir ikke levert med reserve-
hjul, men med skumflaske og kompressor. 

Vi synes nok at det er fornuftig å ha med 
reservehjulet, men det tar mye plass føler
mange av oss. Det finnes løsninger som gir
mye plass til bagasje og hvor du fremdeles
har med deg reservehjulet.  

En “vanlig” punktering kan fikses med
skum, men får det en flenge i dekket “er
løpet kjørt” om du ikke har reservehjul. 

Av Sigurd Sandtveit

Dette var den første MGen jeg så med reservehjulet
montert bak. Egen brakett og blank plate til skiltet. Reservehjul med lavprofil/mindre gummi gjør at det

kan få plass bak setet i f.eks. en MGB. 
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I august var jeg med på MG-treffet i
Sogndal. Det var som vanlig like hyggelig
som alle andre MG treff. Der ble det
fokusert på blant annet at vi jenter som
alltid er med på tur, også burde bli med-
lemmer av klubben. Dette synes jeg var en
kjempefin idé og meldte meg straks inn.
Siden jeg ikke bor sammen med bilen og
dens eier, valgte jeg fullt medlemskap. 
Så nå kan jeg sitte med beina høyt å kose
meg med MG-magasinet i fred og ro og
lese mange fine historier. 

Bilen, en MGB 1967 modell med reg. nr.
K-8118, startet sin glanstid i Farsund.
Bjørn Olav (den lykkelige eier av bilen)
arvet den av sin bestefar. Vi har vært på
utallige turer med den koselige gamle
bilen. Helt fra Steigen i nord, og til syd i
Frankrike. 

Jeg er yrkessjåfør og har kjørt leddbuss i
Oslo i mange år og turbuss på mange
kronglete veier - noe jeg alltid har følt var
trygt og greit. 

Men jeg har aldri turt å kjørere MGen.
Denne gamle bilen er veldig lunefull. Det
er mer enn en gang vi har kommet for
seint på grunn av ødelagt bensinpumpe,
coil eller hva det nå heter alt sammen.
Nå i vinter skal bilen få en total overhaling
- det skal bli fint!

Til sommeren blir jeg pensjonist så da har
jeg tenkt å prøve meg som sjåfør jeg også.
Det er jo hevet over en hver tvil at det å
kjøre MG har en egen sjarm.

Gleder meg til mange MG-treff,  kanskje
som sjåfør også.

Til slutt vil jeg oppfordre alle jenter til
å melde seg inn i MG-klubben.

Vi sees på Ladies Corner eller
“sprudlende damer” som vi også kaller det
når vi treffes før turenes festmiddag. 

Karin Herwig
Bosted: Holmlia  •  Senter: Buskerud •  Bil: MGB 1967

Jeg og Bjørn Olav
Fischer på Norsk
MG Treff.

Ladies 
Corner

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 en liten stund og vært med på senterets aktiviteter - turer og møter. 

Redaktøren venter på ditt forslag! Send e-post til: sigurd@asker-reklame.no

Har du forslag til kandidater?

En av de mange
hårnålsvingene opp
Tindevegen på vei
fra Øvre Årdal til
Turtagrø. 

Tindevegen. 

Alltid hyggelig
å vær med på

MG-tur. 

Noen “Sprudlende damer” med bobler i glasset. 
Her i lavoen på Norsk MG Treff i Sogndal 2019. 
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Hva skjer i sentrene?
Oversikt over turer og møter finner du i kalenderen på: www.nmgk.no > Aktivitetskalender

En liten kveldstur rundt Tyrifjorden er et flott
alternativ til tur dersom du bor i nærheten av
området. Denne turen hadde vi på termin-
listen den 7. august, med start fra Lierkroa.
Det så ut som om det kunne bli en tur med
himmelen som tak, og 11 biler stilte optim-
istisk til start slik vi liker å kjøre. Etter få 
minutter og 3 - 4 kilometer åpnet slusene
seg, og nå fikk vi testet hvor rutinerte vi er i
omskiftelig vær. Viktige spørsmål dukket
opp i ekvipasjene: Skal vi holde bilen i gang,
eller stopper vi og setter på tak? Denne gang
var regnet så kraftig at vi måtte uansett
stoppe, og de nyere F/TFene fikk raskt på
taket. Enkelte andre ble noe mer våte. Vi
kom frem til Kleivstua som planlagt, kaffe
og eplekake kom på bordet. En av sjåførene
fikk også kjørt klærne en runde i tørke-
trommel, mens kaffen ble inntatt. Det kaller
vi ekstraservice! 

Buskerud senter hadde også i år en stor
gruppe til Norsk MG Treff i Sogndal. Vi har
mange alternative veier til Sogndal. To
grupper valgte å starte reisen på onsdag, en
kjørte til Lærdalsøyri, mens en annen la
ruten via Hønefoss, opp Begnadalen til
Valdres. og opp til Beito. Grønolen Fjellgard
var valgt for overnatting. Her ble vi godt
mottatt, servert en fantastisk middag og vi
hadde en hyggelig og avslappende aften. 
Neste dag fortsatte vi veien over Valdresflye
til Lom, videre over Sognefjellet og frem til
Sogndal for en hyggelig helg på MG-treff. 

En flott dag i september og en SMS, førte til
at 5 biler møtte på kort varsel, med kaffe og
niste, klare for tur. Lokale veier til Kongs-
berg og Lampeland, over Lyngdal til Sands-
bråten ved Sonern. Turen videre gikk til
Eggedal, og over Tempelseter/Norefjell til
Noresund. Herfra gikk turen langs Krøderen,
via Vikersund og hjem. Flott dagstur på nye
veier for noen. Blir det bedre?

Høstens første medlemsmøte innendørs ble
avholdt 9. oktober. Tilbakeblikk på sommer-
ens aktiviteter med bilder og kommentarer,
og kaffe og hyggelig stemning i lokalet.

Fra Buskerud tok noen medlemmer turen til
Oslo Motor Show i oktober hvor Norsk MG
Klubb  hadde stand og ble flott presentert for
et stort publikum. Takk til alle dere som står
på for klubben i våre hjerter.

Buskerud senter av NMGK har besluttet å
arrangere Sesongstart 2020 på Storaas 
Hotell 4-5. januar. Invitasjon er sendt ut, 
påmelding er i gang.

BUSKERUD
Av Øivind Westby

Foto: Øivind Westby - Per Brinchmann-Hansen

Parkering på Kleivestua. 

Kos på Grønolen. 

Kveldsstemning
på Beito. 

Rast ved Sonern. 

Klar for tørketrommel. 
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Etter en fantastisk sommer i fjor, har vi
dette året hatt en tradisjonell vestlands-
sommer. Temmelig ustadig vær men, i re-
trospekt, ikke så verst. Likevel har turene
våre vært litt i våteste laget. Men det
kommer flere somre.

Men ikke alt var vått og kaldt denne somm-
eren. Den årlige hardangerturen i slutten av
mai ble bedre enn på mange år, sånn vær-
messig. Solen skinte i deilig vårvær. En
planlagt avstikker til Folgefonna ble
imidlertid avlyst på grunn av føreforhold-
ene. En av de ansatte på anlegget der oppe
praiet oss i Jondal og oppfordret oss til ikke
å ta bilene opp sølestien til Folgefonna,
midt i vårløsningen. Vi fulgte oppfordr-
ingen og la turen sydover til Rosendal i
stedet.

Årets “sognetur” hadde, som disse turene
ofte har, ingen ting med trivselsfylket å
gjøre. I samarbeid med Rogaland senter
hadde vi lagt opp en flott tur med spek-
takulære naturopplevelser i, nettopp, Roga-
land fylke. Vi startet med danskebåten fra
Bergen, men hoppet av i Stavanger. Vi har
gjort tilsvarende før. I fjor startet vi Sogne-
turen med å ta Hurtigruten til Ålesund.
Etter en overnatting på Solastranden fulgte
vi Nordsjøveien sydover langs kysten forbi
Egersund og Åna Sira før vi brakk av
nordover og inn i fjellheimen. Etter over-
natting i Sirdalen kranglet vi oss ned den
fantastiske veien til Lysebotn. En god ferge-
tur senere kjørte vi i land i Songesand og
begynte på en flott tur gjennom indre Ry-
fylke og “Nordfylket”. 

Takket være kjentmennene i Rogaland
senter foregikk det meste av dette “utenom
alfarvei”. Rogalendingene viste vei på tynt
trafikkerte småveier, og gjorde opplevelsen
enda bedre for oss tilreisende hordalend-
inger.

Ellers har det vært “business as usual” i
klubbhuset vårt i Ytre Arna i sommer og
høst. Besøket varierer naturligvis, fra 4-5
“usual suspects” til 10-12 personer til stede
på våre 2 ukentlige sammenkomster. Hen-
sikten med å holde åpent var opprinnelig å
gi folk anledning til litt samvær mens de
stelte med bilene sine. Jeg tror vi må inn-
rømme at det sosiale har tatt overhånd.

Kaffe og prat trumfer arbeidslysten helt og
holdent - med mindre det er noen som fakt-
isk trenger hjelp med noe. Da strømmer
folk ut av “salongen” til verkstedhallen for
å bidra - enten det er “gode” råd eller en
faktisk hjelpende hånd. Hvis det er noen av
medlemmene hjemmehørende i Bergen
senter som ennå ikke har tatt seg en tur:
stikk innom da vel. Besøk oss. Lite å tape,
mye å vinne.

Av Peter Skarsjø

BERGEN

På privat bilmuseum på Sand i Ryfylke.

Sirdal Høyfjellshotell. Forbrødring mellom bergensere
og rogalendinger.

Ingrid har bundet fast hatten i kulingen. Nordsjøveien.

Lunsj på Sognestrand Kulturhotell.

Rast i sjøkanten. Nordsjøveien.

Fra Ørneredet over Lysebotn. 
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21. august - Kveldstur til Brekke Sluser i
Haldenvassdraget. 6 biler møtte ved Esso
Hafslund, Sarpsborg og 3 til kom med fra
Tistedal. Vel framme var det 9 biler og 13
personer. Brekke Sluser er Nord-Europas
høyeste sluser med sine 26 meter sluse
høyde og 4 slusekamre. Det er et mye be-
søkt turistmål i Haldenvassdraget. Etter ca.
2 timers hyggelig prat med kaffe, medbrakt
kaffemat og litt påfyll fra selvbetjent kiosk
ved øvre sluse reiste vi hjemover.  

24. august - Bilens Dag i Sarpsborg samlet
i år 6 MGer selv om de ble noe spredt park-
ert. 1 MG TD, 1 MGA, 3 MGB og 1 MGTF.
2 av MGBene var våre turvenner fra Strøm-
stad. 

25. august -  Søndags tur til Røed Gård på
Jeløya ved Moss. 2 biler og 3 personer
møtte ved Tunevannet ved Sarpsborg.
Framme på Røed Gård var dette økt til 5
biler og 9 personer.

25. september - Årets siste kjøretur er som
oftest kald, men trekker likevel noe deltak-
ere. Den pleier å starte på Esso Hafslund og
gå til Høk kafeteria som ligger mellom
Sarpsborg og Halden. I år deltok  8 biler på
turen. 

ØSTFOLD
Av Egil Hagen

Bilens Dag i Sarpsborg. 

Røed Gård på Jeløya.

Parkering ved Brekke Sluser. 

Brekke Sluser - Nord-Europas høyeste sluser. 

Årets siste kjøretur 25. september. 
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Så ble det høst igjen, og hviletid for våre
firehjulte venner. Men før de gikk i hi fikk
vi med oss enda noen gode opplevelser.

Først klubbens andre store samling, Norsk
MG Treff i Sogndal. Turen ble behørig om-
talt i forrige nummer av MG Magasinet,
men nok et bilde har vi plass til! 

Søndag 25. august dro vi på togtur.
Tertitten, eller egentlig “Tertiærjernbanen
Urskog-Høland” sto klar med dampen oppe
da vi ankom Sørumsand i et hyggelig antall
MGer. Såpass synlige var vi på parkerings-
plassen at stedet fikk en attraksjon mer i de
timene det varte!

Det var bare billetter igjen på tredje klasse,
men stemningen i MG-gjengen var første-
klasses. En veldig sjarmerende opplevelse.
Tross enkel komfort kunne vi tålt en mye
lengre tur, men banen er nå ikke mer enn
3,6 kilometer lang. Stopp for is og kaffe 
på Fossum endestasjon, og så tilbake til
Sørumsand.

Deretter ble det en nydelig liten tur i nær-
området, som ble avsluttet med øvelsen
“Hvor-mange-MGer-er-det-plass-til-
hjemme-hos-Kjersti-og-Steinar?”. Som
bildet viser, temmelig mange.

5. september var det “Follo Games”, som
vanlig i regi av Jette og Chris. Nye øvelser i
år, i tillegg til de velkjente: Golfball-i-bøtte
og støvel-i-stol. Utfordringer på høyt nivå,
og verdige vinnere!

På første medlemsmøte, onsdag 18.
september, summerte vi opp sesongen, med
gode innspill for neste år. Tre dager etter
kunne vi glede oss over nydelig vær og flott
oppmøte på Ekebergmarkedet.

På medlemsmøtet onsdag 16. oktober fikk
vi besøk av den ikke ukjente motorsportsut-
øveren Martin Schanche. En minneverdig
kveld der vi ble kjent med flere sider av
ham enn de vi kjenner fra media.

25. - 27. oktober hadde Norsk MG Klubb
en flott stand på Oslo Motor Show. Det er
første gang klubben deltar på dette arrange-
mentet. 

Veldig hyggelig at størstedelen av mann-
skapet på standen kom fra Follo senter.
Takk til alle for god innsats!

Av Tore Lie

FOLLO

Sommerminne. På vei fra Norsk MG Treff i Sogndal. 

Ny rekord hos Kjersti og Steinar?

På tur med “Tertitten”. Lokomotivet Høland fra 1925. 

Mestermøte. John Haugland og Martin Schanche. Hesteveddeløp på “Follo Games”. 
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Etter mange flotte turer i juni og juli hadde
terminlisten ennå mere å by på i august og
september. 

4. august - grilltreff hos Anne & Sigurd,
nummer 8 i rekken. Litt usikkert vær gjorde
at både paviljong, lysthus og anneks ble tatt
i bruk. Som vanlig et hyggelig treff. 

10. august stilte noen av medlemmene ut
sine MGer under Svelvikdagene, mens
regnet “bøtta ned”. 

Onsdag 14. august var det picknik på Fyns-
tranda på Hvasser - et sted vi gjerne be-
søker hvert år.  

VESTFOLD

Blaafarveværket (opprinnelig Det Kongelige Modumske Blaafarveværk, senere Modums Blaafarveværk) er en
tidligere norsk gruvebedrift i Åmot i Modum i Buskerud som utvant koboltmalm og brukte det til fremstilling av
koboltblått, og er i dag et museum og kunstgalleri. Verket ble grunnlagt av Christian VII i 1776. 

Av Sigurd Sandtveit, Finn Gunnar Bruun 

Mingling på gårdplassen før grillingen startet.  

Litt vin til codriverne. 

Nils Erik mottar Annes “Pinkvin” - trukket ut på 
bilenes registreringsnummer.

Svelvikdagene 2019 - en våt oppelvelse. 

Fynstranda på Hvasser. 

Roar Hansen
var guide i 

skolebygningen. 

BLAAFARVEVÆRKET

Lørdag 14. september hadde vi dagstur til
Blaafarveværket på Modum i Buskerud.
Dette er et populært reisemål - også for
senterne på Østlandet. Her er det guidede
turer i Koboltgruvene. Flere museer kan 
besøkes - som Kittelsenmuseet og Ida
Lorentzen museet på Nyfossum. Glass-
hytta, butikker, landhandleri, spisesteder
m.m. finnes på stedet. Bilene er parkert og vi er klare for opplevelser. 

Kafferast på veien til Modum. 

25. august hadde vi tur til Nøtterøy.
Fagertun består, i tillegg til den gamle
Lensmannsgården av mange gamle byg-
ninger som er samlet i et lokalhistorisk
senter. Det var åpen dag med mange boder
og vi var invitert til å stille ut våre biler. Vi
fikk vår egen guide i den gamle skolebyg-
ningen fra Torød. Roar Hansen var født i
bygningen og bodde der som barn.

På Haugfoss ligger en spennende butikk i historiske
lokaler. Her har det vært butikk i over 250 år. 
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Rogaland Senter startet opp med mekke- og
kaffetreff etter sommerferien 14. august. Vi
har hatt mekketreff alle onsdager, bortsett
fra en i oktober. Noen ganger har det vært
skruing på MGer og andre ganger har det
vært fagprat og kaffe. Det sosiale i klubben
har vært like viktig som jobbing på bilene.

Den 21. august var medlemmer og Co-
drivers invitert til Norsk Oljemuseum av
vårt medlem Johan Ørke som er driftssjef
på museet. Spennende å være på omvisning
i Museet som viser norsk oljehistorie som
nå er 50 år. Vi hadde også invitert med-
lemmer fra MG-senter på Soma. Etter om-
visningen var det medlemsmøte, der vi bl a
diskuterte tettere samarbeid med Soma-
senteret. 

Sommeren var på hell, og vi var invitert til
Olav Sletvold og kone i Egersund. Soma-
medlemmene var også invitert denne
gangen. Felleskjøring fra Shell på Bryne
startet i kraftig regn som fortsatte over hele
Jæren, men framme på Dyrnes ved Eger-
sund, ble det et ganske godt vær og folket
koste seg med grillmat og Olav og kone
servert kaffe og kaker. 

Den 22. september var vi sammen med
andre bilklubber invitert til å delta på åpen
dag ved Statens Vegvesen sitt veimuseum i
Dirdal langs RV 45. Været var nydelig og
både MG drivers og Codrivers koste seg på
felleskjøring fra Ålgård og på selve den
åpne dagen der vi kunne drikke kaffe, spise
museets vafler på uteområdet og kikke på
over 100 flotte biler som kom til den åpne
dagen. Vi kunne dessuten gå gjennom
museet og se på mye interessant veghist-
orie, særlig fra Rogaland og Sør-Vestlandet. 
Stor takk til vårt medlem Bjørn Chr. Grass-
dal, sjef for museet, som hadde invitert oss.

8. oktober var Norsk MG klubb Rogaland
Senter invitert til Soma MG-senter med
foredrag av Ragnar Åsland som fortalte om
sin tur langs Route 66 i USA. Et veldig
spennende foredrag. God oppslutning og
god stemning blant de oppmøtte.

18.-19. oktober var 4 “utsendte” fra Roga-
land på tur til Bil & Brugtmesse i Fred-

ericia i Danmark.
Morgenmaden da
vi kom til Dan-
mark på fredag
ble som vanlig
inntatt på
Tylstrup Kro. Vi
fikk også tid til
en tur innom
Classic Center i
Gistrup utenfor
Ålborg og
handlet deler til
våre kjære biler.

På hjemveien fra Fredericia, gikk turen
innom Graceland (Elvis museum og kro) i
Randers. En nyttig og koselig tur med mye
flotte biler å se på. 

Nå gleder vi oss til Klubbens julebord som
skal holdes på Norsk Oljemuseum i
Stavanger den 13. desember.

God jul til alle MG-venner!

ROGALAND
Av Bjørn Erik Vesterås

Bernt Mærland sin flotte MGA i forgrunnen på Vegmuseet i Dirdal. 

På mekketreff i klubblokalet i Sandnes. Fra venstre: 
Gaute Håland, Magne Bjelland, Kjetil Arnøy og Bjørn
Chr. Grassdal. 

Fra venstre Bjørn Chr. Grassdal, Geir Magne Edvinson
og Arvid Johnsen spiser morgenmad i Tylstrup Kro. 

Fra Norsk Oljemuseum. Johan Ørke midt i bildet orient-
erer på boredekket.

Vi koser oss med pølser og annet godt på grillen hos
Olav Sletvold og kone.

Mange flotte biler på Vegmuseet i Dirdal. 

På Classic Center - fra venstre
Geir Magne Edvinson og Bjørn
Chr. Grassdal - i bakgrunnen
Arvid Johnsen.

“Safety MG Fast” når vi mekker i motor-
rommet til L11226 Bjørn Erik Vesterås. 

Codrivers og MG-drivers koste seg med kaffe
og vafler i Dirdal. 



Søndag 22. September hadde vi det siste 
utendørstreffet hos Kurt Dale. Kurt og
broren Raymon har mange forskjellige
kjøretøy som Ferguson traktor, motorsykler
og biler av forskjellig merke. Det var godt
oppmøte denne fine høstdagen. 

Raymon har en Morgan som ikke ville gå
skikkelig, men etter litt omstokking av
pluggledninger gikk den som en malende
katt. Det mange ikke vet er at disse Kent-
motorene var levert med en annen tennings-
rekkefølge enn 1-3-4-2. Denne har 1-2-4-3
og når det ble rett så dro den og gikk uten
skyting i forgasser og eksos. Kurt startet
opp flere gamle motorsykler, både Indian 
V twin og Henderson rekkefirer, samt

Ferguson traktoren som Raymon hadde 
restaurert. Det var også et lite marked der
Kurt solgte div. bil- og motorsykkeldeler. 

Kaffe og sveler fikk vi av Margareth, kona
til Kurt, hun kjører åpen Alfa Romeo fra 
60-tallet. Et trivelig treff i fin sol på tampen
av sesongen, takk for at vi fikk komme.

MOLDE
Av Rune Kallestad
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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 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 MG-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. 150,- 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
NB! Ved innmelding etter 

1. september dekker kontingenten resten av
inneværende år og kommende kalenderår.

Høsten kom plutselig og like plutselig ble
fraværet av gammelbiler på veiene. Agder
senter hadde sitt første høstmøte onsdag 
16. oktober i nye “Alfreds garasje” i Kritt-
veien. Kun 7 medlemmer møtte i et litt
høstkaldt lokale. Onsdag 13. november var
det nytt møte, denne gang med bedre
temperatur takket være ny varmepumpe
som ble installert. 9 medlemmer var til
stede denne gang , en økning fra forrige
gang men det er plass til flere! Det ble på
slutten av møtet avholdt populært lotteri
med diverse premier. 

Når dette MG magasinet kommer ut, er
sannsynligvis julemøte onsdag 4. desember
også gjennomført. Denne gang blir også 
codrivere invitert og vi håper derfor på godt
oppmøte til julegrøt i “Alfreds garasje”.

På novembermøtet ble det også informert 
om neste års jubileumstur som er under
planlegging, og invitasjonen som blir sendt
ut med MG magasinet. Agder senter gleder
seg til nok en gang å få besøk av hyggelig
MG entusiaster fra andre steder i landet.

AGDER
Av Jan Vidar Ødegaard 

Oktobermøte. 

Nye “Alfreds-garasje”. 



Ny i MG-klubben

Har aldri hatt noen sportsbil tidligere, kun
familiebiler som Audi, Volvo, Saab og
flere andre biltyper. Interessen for sporty
kjøretøy har imidlertid alltid vært der, og
jeg er fortsatt en ivrig motorsyklist. Har
hele tiden hatt forkjærlighet for engelsk
design og kjøreegenskaper, og i “stallen”
står BSA, Triumph og Norton motorsykler. 

Under markedet på Ekebergsletta på jakt
etter deler til syklene har jeg flere ganger
vært innom MG-standen og blitt betatt av
MGB som jeg synes er en nydelig liten
sportsbil, spesielt rød eller British Racing
Green. Ettersom jeg har god kjennskap til
engelske motorsykler med elanlegget
Lucas (mørkets fyrste) som trenger mye
oppmerksomhet pluss et generelt omfatt-
ende vedlikeholdsbehov, så innså jeg at det
ikke var nok timer i døgnet til å starte opp
med flere prosjekter. I tillegg til å skru MC
så er vi en gjeng som reiser rundt i Europa
og sykler klassiske ritt på racersykler pro-
dusert før 1987. Dette er ofte sykler reddet
fra dynga og restaurert opp til nyskikk så
det går med noen mekketimer der også.

I sommer gikk jeg over i pensjonistenes
rekker og da regnet jeg med at tiden ville
strekke til for en liten drøm, en MGB!
Søk ble lagt inn på Finn noe som resulterte
i flere biler av interesse. Etter noen prøve-
kjøringer ble det kjøpt inn en tartanrød
MGB 1966 modell. Den var importert fra
USA til Tønsberg i 1998, solgt til Asker i
2013 og til meg på Nøtterøy juni 2019.
Selger garanterte at den var meget bra for
rust i følge Lier Traktor som var verkstedet
hvor den ble vedlikeholdt og det var ut-
slagsgivende for valget. Har enda ikke 
observert rust på bærende deler så det ser
greit ut. Det fenget Eva mye mer å bli med
på MG-tur enn på MC, så det ble raskt en
mer fellesgreie.

Etter anskaffelsen av MG var det helt na-
turlig å melde seg inn i Norsk MG Klubb
med tanke på å møte andre med felles in-
teresse for disse flotte bilene. Vi ble raskt
kontaktet av den lokale klubben i Vestfold
og ble invitert med på felles kjøreturer. 

Vår første tur var til Kystsenteret i Tøns-
berg hvor vi traff vestfoldgjengen for
første gang. Vi ble tatt imot på en meget
hyggelig og inkluderende måte. Har siden
vært med på fellestur til Stavern og 2 inne-
møter. Artig med en bilklubb hvor damene
er så aktive både på turer og innemøter.
Det har ført til at Eva nå har meldt seg inn
i MG-klubben som familiemedlem. 

Etter sesongslutt så er restaurering av
MGen begynt. Motor og girkasse er tatt ut.
Girkasse er levert til overhaling og motor

er nå demontert for fullover-
haling noe jeg gjør selv.

Har rukket å besøke MG-hagen, Classic
Center i Aalborg og fått tilsendt deler fra
MG-klubben i England. Lett å få tak i
deler, og det er bra da det helt klart blir
noen bestillinger til før MGen er klar for
langtur. Håper på å bli ferdig før sesong-
start da vi har lyst til å kjøre Atlanterhavs-
veien i åpen MG til sommeren i nydelig
solskinn!

Om det er noen i Vestfold som liker å
mekke MG så hadde det vært kjempe-
hyggelig å bli kontaktet!

Takker for hyggelig medlemsskap og
ønsker alle i klubben en fin vinter med
gode forberedelser før neste sesong. 

Tim Mørck - fra Nøtterøy, 66 år, gift med Eva 62 år, tilsammen 4 barn, 7 barnebarn.  Vestfold senter.  MGB Roadster 1966
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I garasjen har jeg mitt eget verksted som etter kjøpet av MGBen ble 
oppgradert med ny tosøyler løftebukk. I vinter skal MGBen oppgraderes. 

Endelig gikk drømmen om en MGB i oppfyllelse.

Min kone Eva liker seg bedre i
MGen enn på en motorsykkel og
med aktive MG-damer som del-
tar på turer og møter i senteret
gikk det ikke mange dager før
at også hun meldte seg inn i
MG-klubben.
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Norsk MG Klubb
er en av de over
140 kjøretøy-
klubbene som eier
paraplyorganisa-
sjonen LMK. 

If Forsikring er LMKs samarbeidspartner
og tilbyr veteranbilforsikring, blivende
klassiker forsikring, lager og restaurer-
ingsforsikring og selvsagt også forsikring
av privatbilen, andre kjøretøy, hus, hytte,
båt, reiseforsikring m.m. 

L a n d s f o r b u n d e t  a v  M o t o r h i s t o r i s k e  K j ø r e t ø y k l u b b e r

LMKs formål og mandat
LMK er en paraplyorganisasjon for norske
kjøretøyklubber med motorhistorisk inter-
essefelt. Over 140 bilklubber er med og 
representerer over 50.000 medlemmer og
mer enn 145.000 registrerte veterankjøretøy.

Februar 1979: 10 klubber foretok den form-
elle stiftelsen av Landsrådet for Motorhistor-
iske Kjøretøyklubber. Hovedmålet var å
samordne klubbenes arrangementskalendere
samt kontakt med offentlige myndigheter. 
1989: På landsmøtet ble navnet endret til det
mer korrekte og dekkende Landsforbundet
av Motorhistoriske Kjøretøyklubber, for-
kortet LMK. Statuttene ble senere videreut-
viklet til mer omfattende vedtekter.

Forbundets vedtektsfestede formål er:
LMK er en ideell sammenslutning uten par-
tipolitiske eller økonomiske interesser. LMK
skal i en kulturbevarende ånd fremme sam-
arbeid og enhetlig holdning i saker av mot-
orhistorisk interesse. LMK skal fremme
bevaring av, forståelse for og kunnskap om
motorhistoriske kjøretøy, med særlig vekt på
kjøretøy som er 30 år og eldre. 

Forbundets virksomhet er:
LMK skal nasjonalt og internasjonalt
fremme enhetlig opptreden og samarbeid i
saker av motorhistorisk interesse som angår
motorkjøretøy nevnt under formål. 

Forbundet skal ivareta medlemsklubbenes
felles interesse ved å:
• verne om og utvikle samhørighet mellom
medlemmene og ivareta dette ved samarbeid
med offentlig myndigheter og institusjoner.
• fungere som serviceorgan for medlems-
klubbene, samt bistå med råd og veiledning i
forbindelse med virksomheten.
• samarbeide med nasjonale og internasjon-
ale organisasjoner som driver med tilsvar-
ende virksomhet.

LMK har sluttet seg til den internasjonale
definisjon av motorhistorisk kjøretøy: 
“Et motorhistorisk kjøretøy er et bevart 
mekanisk drevet kjøretøy, produsert for mer enn
30 år siden, vedlikeholdt i historisk korrekt til-
stand og ivaretatt av en person eller organisasjon
som har kjøretøyet for dets tekniske interesse og
som ikke benytter det til daglig transport, et kjøre-
tøy som kan få tildelt et FIVA-identitetskort.”

LMK utøver et nordisk samarbeide gjennom
Nordisk Motorhistorisk Forbund (NMF) og i
verden forøvrig gjennom Fédération In-
ternationale des Véhicules Anciens (FIVA).
Dette samarbeidet er særlig viktig da felles
regler innen EU-området kan få vidtrekk-
ende følger for vårt interesseområde.

Stein Christian Husby, Generalsekretær LMK
Øvre Slottsgate 2b, 0157 OSLO
Tlf. 22 41 39 00   Mob: 465 08 165
E-post:  stein.christian@lmk.no

post@lmk.no

If Forsikring

Telefon 21 49 50 37 
(Ifs LMK Gruppe)

www.if.no

NYTT FRA LMK
LMK deltok på Oslo Motorshow også i år.
LMKs deltakelse på messer og arrange-
menter, som trekker et annet publikum enn
på rene motorhistoriske samlinger, har i
flere år blitt etterspurt. Styret og Admin-
istrasjonen i LMK har de siste årene til-
strebet et mer synlig LMK, hvor forsikring
gis en litt mindre sentral plass enn tidlig-
ere, men med et fokus rettet inn mot de
samfunnsutfordringene vi står overfor 
- som LMK også jobber med. Vi innser at
LMK har en jobb å gjøre med å få frem
nettopp dette budskapet ute i klubbene;
Om hva LMK faktisk er og hvilken for-
skjell vi kan utgjøre for deg og din klubb. 

Oslo Motorshow er nettopp et slik 
arrangement hvor LMK bør være og hvor
vi møter bredden og mangfoldet av nord-
menn med en eller annen interesse for

kjøretøy. Her kan vi treffe nettopp dem
som kanskje ikke ville oppsøkt oss på
Ekeberg-markedet, men som ved en
nærmest ren tilfeldighet fatter interesse for
vår bevegelse. Nå er det ingen som blir 
direkte medlem i LMK, men bredden våre
142 tilsluttede klubber utgjør burde by på
noe for enhver smak og interessefelt.

Mange av LMKs klubber fant også veien
til Oslo Motorshow, og dette er en fin
måte å bli bedre kjent med dem og
sammen kunne se på muligheter til ny-
skapning og forbedring. Fra LMK sin side
bemannet vi en 70m2 stor stand i hall C,
og både Styret og Administrasjonen var til
stede. Også IF var representert og tegnet
nye forsikringer for både nye og tidligere
kunder av LMK-ordningen. 

If er LMKs samarbeidspartner
Som medlem i en klubb tilknyttet LMK
kan du kjøpe en av Norges beste forsik-
ringer for motorhistoriske kjøretøy. Du får
også gode forsikringer ved lagring/restau-
rering, og ved transport av kjøretøy kjøpt i
utlandet. I tillegg får du dedikerte skade-
rådgivere som sørger for rettferdige og
smidige skadeoppgjør hvis noe skulle skje
med bilen din. 

Gode grunner til å velge LMK-forsikring:
• Du får en av markedets beste forsikringer
for motorhistoriske kjøretøy og dedikerte
rådgivere som sørger for rettferdige og
smidige skadeoppgjør
• Som LMK-medlem får du automatisk 15
% rabatt som en del av Ifs fordelsprogram
• LMK får en styrket økonomi i satsingen
på å bedre forholdene for klubber og 
enkeltmedlemmer, og får dermed mindre
behov for finansiering via medlemsav-
giften.
• LMK-forsikring for kjøretøy med verdi
inntil 300 000 kroner kan kjøpes direkte
hos oss uten krav om besiktigelse. 

Helforsikring gjelder i hele EØS og Sveits
ved: kjøring, lagring, transport og verksted-
opphold. Ubegrenset kjørelengde. Dekker:
Rettshjelp, brann, tyveri, glasskader, vann-
skade under lagring, bagasje, skader under
frakt, skader oppstått på verksted, veihjelp,
utforkjøring, kollisjon, velt, fører- og passa-
sjerulykke og ansvar.

Blivende klassiker Dette er forsikringen
for deg som allerede har en aktiv helfor-
sikring og et “hobbykjøretøy” mellom 15
og 30 år gammelt. Kjørelengde pr. år er
maks 5000 km og bilen skal ikke brukes i
perioden 15. oktober til 15. april. 

(Vår MGF 2001 fikk årspremien redusert fra kr. 4.800
til kr. 1.800 da vi tegnet forsikring som “Blivende klass-
iker”. Skjelden har vi kjørt MG i den nevnte perioden så
dette oppleves ikke som et problem). 

Lagrings-/restaureringsforskring
If har utarbeidet en egen forsikring som
dekker de skader som kan oppstå under
lagring eller restaurering. Mange glemmer
å justere forsikringen under restaureringen
og kan dermed tape store beløp dersom
bilen blir skadet og du har brukt tusenvis av
kroner på restaureringen. Med en lagrings-
/restaureringsforsikring er du alltid dekket.

If fordelsprogram
Har du bil-, hus- eller innboforsikring hos
oss får du rabatt fra første forsikring samt
på andre forsikringer du kjøper etter denne.

Som del av Fordelsprogrammet kan du
også bruke Egenandelsfordelen. For hvert
skadefrie år samler du opp penger som kan
brukes til å betale hele eller deler av
egenandelen om eller når du skulle få en
skade.

Noe du lurer på?
• Du kan kontakte klubbens forsikringskon-
takt LMK (se side 2 i bladet for kontaktin-
formasjon)
• Kontakt Ifs LMK Gruppe direkte på 
telefon 21 49 50 37. De kan alt om LMK-
forsikringen.

Har du ennå ikke flyttet din forsikring til
If så gjør det i dag. Det tjener du på og
LMK får styrket sin økonomi gjennom 

overføringer fra If. Vinn - vinn! 



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
Mobil: 907 77 615
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

Reidar Johan Mykletun, Smeaheivveien 23 4317 Sandnes

Hans-Lyder Hammerseth, Dragselvvegen 29 6908 Flørø

Per Olsson Nordheimsv 1 4345 Bryne

Arthur Ingart Halseid Haraldsgata 195 5525 Haugesund

Benjamin Douglas Anderson, Kongsåsveien 38 3170 Sem

Håvard Stubsjøen, Grevskapet 83 2335 Stange

Ole Øyvind Forberg, Hydalskroken 12 3970 Langesund

Erik Rusten, Solhøyveien 13 C 3085 Holmestrand

Tore Ole Fotland, Humlestadgaten 18 4370 Egersund

Jan Gjerde, Tennisveien 20 6508 Kristiansund

Gaute Håland, Olavegen 8 4353 Klepp Stasjon

Randi Storm-Olsen, Hovet 4 3302 Hokksund

Ivar Daljord, Lyngveien 5 3615 Kongsberg

Jan Brendalsmo, Nestvikveien 28 3135 Torød

Eva Brander, Avsynargatan 18 724 66 Västerås, Sverige

Jan Langeland, Lindemann Bullsveg 4 4025 Stavanger

Andrew Hanevik, Skorvane 18 5217 Hagavik

Christian Ardal, Granstubben 49 2020 Skedsmokorset

Ingar Dalen, Dahlmyrveien 4 3219 Sandefjord

Rolf Kristiansen, Jarlsborgveien 9 7041 Trondheim

Terje Ansgar Jacobsen, Aubehagen 18, 4046 Hafrsfjord

Wenche. Irene Arnøy Kringlemyr 5 4340 Bryne

Eva Andrea Kralik Mørck, Føykåsveien 31 3140 Nøtterøy

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

A n n o n s e n  i  M G  M a g a s i n e t  s o l g t e  M G F e n !

SOLGT!

Etter to mndr. på finn.no hadde jeg ennå ikke fått respons på annonsen. Avtalte
da med redaktøren om å rykke inn en annonse i MG Magasinet (gratis for
NMGK-medlemmene). Etter kun kort tid kom den første responsen og det var en
melding kl. 00.30 om natten. Meldingen lød: Jeg kjøper bilen for 66.000 vennlig
hilsen Hans Glotvold. Ventet til morgenen med å svare og da med at jeg aksept-
erte budet og vi avtalte å møtes i Son for å ordne det praktiske. 

Ca. 30 min. senere ringte telefonen og en som het Tor Morten sa at jeg hadde
solgt bilen. Jeg ble paff, hvordan visste denne personen det? Så gikk det opp for
meg at det var jo han jeg hadde kjøpt Fen av. Da viste det seg at Hans og Tor
Morten var kamerater og hadde lest MG Magasinet den kvelden sammen 
- hjemme hos Tor Morten!

Tor Morten sa da at han hadde lyst til å kjøpe bilen tilbake, men et arbeid på hytta
måtte gå foran. Jeg kjøper bilen jeg, sa Hans og så lagde de tilbudet og sendte det
til meg. Da ble det kjøp. Hans er pensjonert flyger fra United Airlines og bor i
Seattle USA. Han har hytte og familie i Norge og er her ofte. Han skulle til
Seattle en tur før han kunne hente bilen og da skulle han ha den i garasjen til tid-
ligere eier Tor Morten i vinter. Ganske artig historie. Skulle ikke forundre meg
om Tor Morten får låne bilen av og til! Lønner seg å avertere i MG MAGASINET. 

Annonsen som redaktøren lagde og som ble
rykket inn i septemberutgaven av medlemsbladet. 

Hans (til høyre) kom til Son for
å ordne det praktiske med
kjøpet. Hard Top og piggdekk
følgte med - som på alle bilene
solgt av Britsk Bilimport i
Norge på den tiden.



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.
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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 

I garasjevinduet står 24 nisser som alle gleder seg til julegrøten, og i garasjen står
MGen som gleder seg til våren og en ny kjøresesong. 

Julegavetips! MG-sokker gir varme gjennom den lange og mørke vinteren. 

Her er et mønster du kan bruke
for å strikke selve MG-logoen.

I tillegg til sokker kan du f.eks.
strikke pannebånd/ørevarmer,
lue eller genser. 

Rekker du ikke å strikke ting
ferdige før jul, så kommer det
alltid en anledning senere.

Den 8. oktober 2004 åpnet riksantikvar Marstein det nyrestaurerte anlegget ved
Stangeby på Nøtterøy i Vestfold, Brødrene Hanssens Auto. Det er det første hele
bilanlegget som er gjenskapt, med bl.a. bensinstasjon, verksted, salgslokale for
nye biler, bruktbil avdeling, samt smie/støperi. Interessegruppen som har drevet
fram prosjektet har brukt 26.000 dugnadstimer og over 1 million kroner.
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