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English introduction
Time goes on....as well as our dear 

Morgans. But in contradiction to 
our Morgans we want the time to be 
slower as we Morganist have so much 
fun.

It is now more than ten years 
since I spoke with Brian about 
starting the Scandinavian Group and 
these years have just "own by. Now 
we have had our 10th Opening Run 
and will soon have our Decennial 
celebration, the MTWC Viking Run 
in Karlskrona.

We have seen many of you, our 
foreign guests over here, being the 
real Vikings travelling so far, but we 
have also seen the closing of the ferry 
lines in between making it is so much 
harder and more expensive to meet 
with our Morgans.

But we have a steadily growing 
number of enthusiasts over here and 
the situation with a new Morgan 
!ree-Wheeler is thrilling. We just 
hope that they become true enthusi-
asts too.

We can still take more parti-
cipants in our Viking Run if  you 
would like to sse us up here and the 
interesting town and area of Karls-
krona.

Our great enthusiast Lars Håge-
man has got his racer #nished and 
had a successfull run in Jakriborg 
being the third fastest. I would like 
to see some more out on the track, 
including myself.

Flat out...
Lennart

Det är länge sedan sedan jag skrev 
en Bulletin och jag har haft ett par 
lite kaotiska år med mycket husjobb 
och andra oplanerade aktiviteter. 
Men ör er som är med i MTWC har 
ni kunnat läsa både månadsrapporter 
och några artiklar liksom även med-
lemmar av MOG.

I år det vårt tionde år med en ska-
ninavisk grupp och det #rar vi bland 
annat med ett fyrdagars Viking Run 
i  Karlskrona. Inbjudan och Program  
till det kommer på följande sidor.

Lars Hågeman ordnade ett trev-
ligt  Opening Run i Billeberga hos 
BSCC och sedan i Glenn Billquists 
fantastiska verkstad.

Förra årets trä$ i Norge får en 
presentation med bilder liksom även 
AGM i Malvern i oktober VSCC:s 
Donington som Lars Hågeman och 
jag åkte upp till. Där presenterades 
fantastisk körning av våra vänner 
Gary Caroline, Sue Darbyshire och 
Duncan Wood.

Årets stora sensation är natur-
ligtvis att Morgan Motor Company 
presenterat en ny !ree-Wheeler som 
ska börja produceras i sommar. De-
signmässigt ligger den närmast den 
långa serie av Super Sports beetle-
back som började tillverkas 1927, 84 
år innan introduktionen av den nya i 
höstas på vårt AGM.

En ny Morgan !ree-Wheeler!
Tala om att vara rätt ute när 

vi valt gammelbilar! Mer att läsa 
och massor av bilder hittar ni på                   
www.morganthreewheeler.co.uk. Där 
#nns mer information, "era bilder 
och en massa youtube-#lmer. 

Både Classics & Sportscarcen-
tre i Vetlanda och Morgan Nordic 
i Stockholm har sålt "era så det lär 
bli minst 10 nya Morgan !ree-  
Wheelers på de svenska vägarna när 
produktionen kommer igång. 

Mycket glädjande är att vi fått 
"era nya medlemmar i MTWC 
och att det gäller alla de skandina-
viska länderna. Jag bifogar därför en 
uppdaterad medlemslista till det här 
utskicket.

Om ni har möjlighet och vill 
så kan vi fortfarande ha något "er 
deltagare i Karlskrona och ni får 
gärna komma även om ni renoverar 
än. Det brukar ge både kontakter och 
information utöver den inspiration 
det är att se, höra och få åka lite med 
våra Morgans.

Jag önskar er alla en skön sommar 
med era Morgans och hoppas även få 
se några av er i Malvern vid AGM i 
oktober.

Lennart



!e MTWC Scandinavian Group
inbjuder er alla till vårt

Viking Run

Starta era Morgans och kom till Karlskrona
 för att "ra vår grupps10-årsjubileum
tillsammans i denna historiska stad.

Lennart & Ingvor 

!e MTWC Viking Run  4-7 August 2011
!e MTWC Scandinavian Group Anniversary Run in Karlskrona, the world heritage town with the most 
preserved 17th century naval base in Europe, beautifylly built on the islands of the archipelago. We will make 
tours out to the islands with car ferries and inland in ‘the garden of Sweden’, visit the famous Naval Museum, 
the Classic car Museum and the Porcelain Museum as well
the town itself, a busy yacht harbour and market area. It is 
a very popular town for old vehicles. We will stay at Hotell
Konrad and we will have a locked parking area of our own.

Hotel is  895 SEK double B&B/day
 695 SEK single   B&B/day
Family rooms and extra beds available 

Other costs not decided yet but will be  kept as low as possible.
Cancellations to normal hotel practice, so no risk in early bookings. 
More details will come later. You can contact me for information and 
hotel booking. All contact details are in the list of Group Organisers.
Welcome,
Lennart Nilsson / GO Scandinavian Group



!ursday 4/8

15-18
Checking in, drinks, co$ee.....
and nogging in our ‘depot’.

18-19 Karlskrona Tour
We take our Morgans on a tour around the central parts 
of Karlskrona to  get a general view of the town and the 
islands it is built upon and the places worth visiting.

19.30
Dinner in the hotel organised by us in their garden if 
weather permits, otherwise in the breakfast room.

21
Lennart tells about Karlskrona and its historical back-
ground.

Friday 5/8

8-9 Breakfast/frukost

09.30 
Scenic tour in the surroundings of Karlskrona with some 
stops att places worth seeing including a lunch stop.

16.30  
Free time at the hotel or in the city. Nogging in the depot.

19.00
Common 10-year anniversary dinner at a restaurant.

Saturday 6/8

8-9 Breakfast

9.30
We drive to the Nostalgia Museum. 
 Special parking will be arranged.

10-12  
Guided tour of the museum of cars and motorcycles and  
of the Karlskrona porcelain production.

MTWC Scandinavian Group Viking Run 2011
!e 10-year anniversary of the Scandinavian Group.

Program

Hotel Conrad, Västra Köpmangatan 12, SE-371 34 Karlskrona
Tel +46(0)455 363200, e-mail info@hotelconrad.se, web www.hotelconrad.se

Torsdag 4/8

15-18
Samling, inbokning, svalkande drink och ka$e....samt 
allmänt snack förstås i ”depån”.

18-19 Karlskrona Tour
Vi åker runt i stadens gamla delar för att lära känna 
Karlskrona och de öar den byggts på samt de begivenhe-
ter som bjuds.

19.30
Middag. Om vädret tillåter ordnar vi den i hotellets 
trädgård, annars i frukostrummet.

21
Lennart berättar lite om Karlskrona och dess historiska 
bakgrund.

Fredag 5/8

8-9 Frukost

09.30
En tur med våra Morgan i Blekinges vackra landskap 
inklusive några stopp  på intressanta platser samt för 
lunch.

16.30
Ledig tid på hotellet eller för besök i staden.

19.30
Gemensam jubileumsmiddag på restaurang.

Lördag 6/8

8-9 Frukost

9.30
Vi åker till Nostalgias Museum där speciell parkering 
ordnas.

10-12
Guidad visning av både bil och mc-muséet samt
 porslinsmuséet.



12-16  
We take our Morgans on a ferry to the island Saltö 
where we’ll have lunch, takes a tour around the island 
and visits the fortress and other places worth seeing.

16-17 
We take the ferry back to Karlskrona.

18.30   
!e Scandinavian Group AGM

19.30  
Bu$et dinner in the garden, possibly  with grilled food.

  
Sunday 7/8 

8-9 Breakfast

9.30 Checking out (may be later)

10.00
!e Naval Museum of Karlskrona and  a special gui-
dance of the MTB equipped with three 18-cylinder 
Isotta-Fraschini engines by Jan Hagberg, chairman of 
´Motortorpedbåten T38 vänner´. He will also guide us 
in the museum part covering the 18th Century history 
and Fredric Henric af Chapman, a world renowned 
pioneer in the art of naval architecture.

Special parking will be arranged at the Museum.

12.00  
Lunch in the Museum

13.30  
We go back to the hotel for packing and farewell.

Free program

15.30 For those having the interest, time and money 
there is a boat tour to Kungsholms Fort built 1680 to 
protect the entrance from the sea to Karlskrona. It has 
the spectacular round harbour shown on my invitation 
earlier and has also an area where they did sow seed and 
plants from their travels all over the world.

!e tour costs 195 SEK each and includes the boat trip 
and a guided tour. It is a military protected area and 
foreigners are only allowed in the guided tour.

Kungsholms Fort is part of the Karlskrona 
World heritage.

Ingvor and I hope that you will have a very nice stay in 
Karlskrona.
  
Welcome Lennart

12-16
Vi tar våra Morgan med bilfärja till Saltö där vi äter 
lunch, tar en tur och även besöker fästningen och andra 
sevärdheter.

16-17
Vi tar färjan tillbaka till Karlskrona.

18.30
Vår skandinaviska grupps årsmöte.

19.30
Bu$et dinner in the garden, possibly with grilled food.

Söndag 7/8

8-9 Frukost

9.30 Utcheckning. Kan kanske göras senare.

10.00
Vi besöker Marinmuseum i Karlskrona och får en speciell 
guidning av MTB T38 med sina tre 18-cylindriga Isotta-
Fraschinimotorer. Guide är Jan Hagberg, ordförande i 
”Motortorpedbåten T38 vänner”. Han kommer också  
att guida oss i Muséets 1700-tals-del som bl.a. beskriver 
Fredric Henric af  Chapmans arbete och forskning som 
en av de stora pionjärerna inom farygskonstruktion.

Speciell parkering ordnas av kommunen framför muséet.

12.00
Lunch på muséet

13.30
Vi åker tillbaka till hotellet för att packa och ta farväl

Fritt program

15.30 För de som vill, har tid och pengar så går en båttur 
till Kungsholms Fort från Marinmuséet. Kungsholms 
Fort byggdes 1680 för att skydda Karlskronas inlopp. Det 
har den spektakulära runda hamn som fanns med på en 
bild på min inbjudan och har också en speciell växtlig-
het då man där satt fröer och plantor från hela världen, 
samlade på alla resor.

Turen kostar 195:-/person och inkluderar båttur och 
guide.

Kungsholms Fort är en del av Karlskrona världsarv.

Ingvor och jag hoppas att ni får en riktigt trevlig vistelse i 
Karlskrona.

Välkomna Lennart



Jag ringde Lars och Marie-Louise 
Hågeman 10 dagar före vårt möte. De 
hade redan engelska deltagare i sitt B&B 
i Skåne även om bröderna Clements från 
Devon hade fått lämna Rons JAP-Mor-
gan i Tyskland med vevstaksproblem. 
Trots att de även hade campingutrust-
ning så kunde de klämma in sig båda i 
Petes Matchless-Morgan och fortsätta. 
För att pigga upp dem hade Lars bjudit 
hem några racingvänner med bland an-
nat en immaculate MG K3 Magnette.

Ett par dagar senare ringde Roald 
mig och sade att han hade några dåliga 
och några bra nyheter. När han och 
Anne-Karin tog en sista tur för att kolla 
vägar och evenemang för trä$en så skulle 
de även besöka hotellet och på avtalad tid 
trä$a ägaren. När de kom dit stod gräset 
meterhögt och hotellet var tillbommat! 
Vi hade bokat det redan i september och 
haft kontinuerlig kontakt under vintern 
och våren. Ägaren hade varit sjuk utan 
att meddela oss. Han hade hela tiden 
hoppats kunna öppna det, men #ck inte 
tag i personal mitt i sommaren! Vilken 
mardröm!

De bra nyheterna var att de hade 
hittat ett annat hotell mitt i högsäsongen 
trots att allt annat var fullbokat. Det 
hade precis bytt ägare och hade inte rik-
tigt kommit igång än. Det låg högt upp 
på %ället och typiskt Norge så var det 
tullväg dit, 40 NOK. Hotellet kostade 
dubbelt så mycket som det andra, men 
då ingick i alla fall middag och lunchpa-
ket.

Ett par dagar senare trä$ade vi Bruce 
& Valerie Campbell samt Ian & Maria 
Parkinson, gamla Sverige-vänner, hos 
Per & Rosita Jacobsen i Ronneby. När vi 
meddelade problemet sade Bruce bara att 
”Morgan people is adaptable” och så var 
det klart. Härliga människor.

På söndagen innan vi skulle åka så 
hörde jag missljud i kopplingen så på 
måndagen tog jag ur den. Min Mor-
gan hade en modernare koppling där 
urtrampningsmekanismen var omvänd 
mot original och den hade nu börjat slita 
mot kopplingskåpan. Det gick att skjuta 
fram motorn tillräckligt för att få bort 

det jag behövde. Jag hade några origi-
nalkopplingar liggande och tog de bästa 
delarna från dem, men urtrampningsme-
kanismerna var troligen både från olika 
tillverkare och för olika modeller. Åtta 
gånger #ck jag montera och demontera 
motor och koppling innan jag fann den 
rätta kombinationen av alla delar och 
några #ck jag göra. Allt var så tight, så 
det var först när sista bulten dragits som 
man kunde kontrollera funktionen och 
se att allt gick fritt. Tur att man har svarv 
och fräs!

Vi kom iväg sent på torsdagsefter-
middagen för att ansluta till gänget på 
kvällen uppe vid Årjäng. Nu var Stig & 
Monica med också. Regnet vräkte ner 
så vi var rätt nöjda med att behöva ta 
trailern upp och pizzan i Bengtsfors på 
kvällen var bland den godaste vi ätit. 
Vi bodde i en campingstuga vid en sjö, 
perfekt för vårt morgonbad.

Vi fortsatte i mer regn, men när vi 
kom upp i den norska %ällvärlden klar-
nade det upp och skådespelet med  sol 
genom regnet över en sjö med höga %äll 
bakom var i sig värt hela resan. Förutom 
Roald och några norska deltagare så möt-
tes vi även av våra riktigt långväga gäster, 
Armine & Gertrude Wyss.

Ian & Maria hade haft svåra problem 
med sin race-sänkta !ree-Wheeler, inte 
det bästa i den norska %ällvärlden.

Hotellet låg nära en sjö precis vid 
trädgränsen och läget kunde inte vara 
skönare än vid Nösen ovanför Fagernes. 
Det var från 1870-talet och hade en gång 

!e Scandinavian Group Run 2010 i Norge -
och konsten att vända en katastrof till succe



vidare och jag tror till och med att hon 
velat att det gick lite snabbare så att hon 
fått svänga lite mer på baken. Vi pas-
serade sedan Beitostölen där vi hade bott 
och åkte över den då vinterstängda vägen 
till Bygdin där vi åt lunch. Passet på vä-
gen dit är berömt och vallarna bruka vara 
4-5 meter vertikalt när de skär igenom 
på våren. Till lunchen hade Roald satt 
ihop några frågor som skapade mycket 
huvudbry.

Efter lunchen körde vi en härlig, 
vindlande väg efter älven, så underbart i 
en Morgan. I Fagernes, som är en vacker 
stad med hektiskt turistliv, så #kade vi 
innan vi körde till Fosheim, där vi skulle 
ha bott. Det hade också varit en idealisk 
plats precis nere vid en sjö. Även det med 
en lång historia. Det var en gammal skys-
station där man kunde bo och äta samt 
förr byta hästar. En vacker paviljong var 
öppen och vi kunde gå in och se de fan-

tastiska vägg- och takdekorationer som 
Prins Eugen hade gjort när han bott där. 
Det passar sig kanske inte att en prins 
diskar för notan!

Sedan körde vi på en ny serpentinväg 
med grus upp till vårt hotell med fria 
drinkar igen. Vilken service! Alla trehju-
lingar hade fungerat perfekt utom Stigs, 
som hade tappat bromsarna i en brant 
backe. Som tur är är Stig en lugn och van 
förare med rallyerfarenhet så med växel 
och bra skosulor löste det sig. Jag undrar 
hur skorna såg ut efteråt.

Middagen var utsökt igen och Roald 
delade ut priser till alla för den lilla frå-
getävlingen och för de som kört längst. 
Förutom Clements, som kört allra längst, 
så #ck vi små precisionsvinkelhakar för 
maskinarbete medan Clements #ck ett 
vattenpass för att väga in maskinutrust-
ning, t ex en svarv rätt. Allt var från 
Ryssland.

varit ett riktigt #nt hotell med promi-
nenta gäster. Den traditionen kanske 
bröts när Roald öppnade bakluckan på 
sin vardagsbil och bjöd på fria drinkar 
med lite tilltugg, men gott var det. Den 
följdes sedan av en riktigt god middag 
med bra vin till, så vi började känna oss 
riktigt nöjda trots hotellbytet.

Efter en härlig frukost där vi även 
fritt kunde göra våra ”lunchpakker” så 
gav vi oss ut på en spektakulär 16-mila-
tripp i den norska %ällvärlden med både 
grusvägar och härliga backar. Själva har 
vi åkt skidor här med Roald & Anne-
Karin och det var både den vackraste och 
bästa terräng vi åkt i. Annorlunda nu 
men lika vackert när alla färger ersätter 
snön. 

Penny älskade de här vägarna även 
om hon kanske velat avstå från ”tvätt-
brädena” i de skarpa serpentinsvängarna 
på grusväg. Men hon hoppade ändå glatt 

Efter middagen blev det inte pratat 
så länge, det hade varit en härlig men 
rätt ansträngande dag. På morgonen gick 
Ingvor och jag upp tidigt och badade i 
sol och en absolut spegelblank sjö, nästan 
magisk. Efter frukost och lunchpakke 
även denna dag hade vi vårt årsmöte 
innan det blev stort kramkalas och av-
färd. Några hade turen att kunna stanna 
lite längre uppe i denna %ällvärld, men vi 
#ck en underbar tur över Bohuslän och 
en härlig baddag på vägen hem.

Roald & Anne-Karin lyckade vända 
den olyckliga början till en härlig upple-
velse och vi kände oss priviligierade som 
fått uppleva detta vackra landskap i en 
trehjulig Morgan. Att Penny uppfört sig 
exemplariskt var naturligtvis extra roligt.
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Den här artikeln är skriven för the 
MTWC Bulletin och kommer förhopp-
ningsvis i julinumret. Jag har inte över-
satt den då vi precis packar för semester 
och jag vill skicka allt innan. Jag hoppas 
att ni har överseende med en extra läsöv-
ning.

At last we have had an Opening Run 
at a decent time of the year, the 16th 
of April. Lars Hågeman had planned a 
nice day for us with a start at BSCC, the 
British Sports Car Centre in Billesberga, 
Skane. !ey are specialized in providing 
spare parts and service including resto-
rations of British Classic cars. !ey had 
an Open House Day so we met there 
together with a great number of enthusi-
asts with British cars.

Except Ingvor and I the 3-W atten-
dants were Lars H and his son Emil in 
their 1930 Super Aero, Geo$ Dodkin in 
his 1933 Super Sports, Stig and Monica 
Svensson in their 1934 F4, Kent Storm 
still in Triking. Kent has had a #re in 
his workshop this winter but his F-type 
No-6 luckily survived, but restoration is 
further delayed.

Some of our fellow enthusiasts not 
having managed to buy a Morgan yet, 
but turning up in other three-wheelers 
were Peder Olsen with his beautifully 
built JZR, Sta$an Haglund, also JZR 
and Ingvar Nilsson in Lomax. !e ex-
MTWC member  Johan Albertén came 
with his wife and his electrically driven 
children’s Morgan special, a well made 
competitor to Lars Hågeman’s pedal car, 
both built years ago. !e fake V-twin 
engine looked better than the ones pro-

duced by the factory now.  With them 
were also his friend Bo Andersson. !ey 
both planned to build real Morgans but 
they never managed to #nd projects with 
the parts needed. !ere is certainly an 
enormous interest in our Morgans in the 
south of Sweden, but the prices unfortu-
nately very high.

After seeing the workshops and the 
spares department we got hot dogs, cof-
fee and a cake before the Scandinavian 
Group members left to see the exciting 
workshop of the vintage racing enthusi-
ast Glenn Billquist. Now we were guided 
on a more scenic route in this beautiful 
landscape. When we arrived at Glenns’s 
place there was a 70’ replica Auburn 
Speedster parked outside. His racing sta-
ble includes a Riley Sprite TT replica and 
a very special Ford model A with a partly 
original Bugatti Bodyshell and a tuned 
engine including ohv cylinder head. But 
his latest project was even more impres-
sive being a Delage chassis in which he is 
#tting a 27-litre V12 Isotta-Frascini aero 
engine, air-cooled, extremely beautiful 
and detailed, very di$erent from my 
‘Aero’ engine.

Glenn was very generous and a good 
story-teller so we had a nice time in his 
company. Before we turned home we got 
a new co$e and cake, well needed for our 
trip back to Kalmar.

Many thanks to Lars and Glenn for a 
very interesting Opening Run.

Lennart

!e Scandinavian Group Opening Run 2011









                  
  




















