
MORGAN I DVALE 
ved Claus Lund 

En god ting kan ikke sies for ofte. Med det mener jeg at opp gjennom årene har jeg på oppfordring 

gitt enkle råd og tips knyttet til vårt spesielle kjøretøy. 

Med tanke på nye medlemmer / lesere vil jeg trekke frem noen punkter med tanke på vinterlagring 

i den kjensgjerning at det er kun de færreste av klubbens medlemmer som kjører aktivt om 

vinteren.  

For de som har båt som skal opp av sjøen om høsten og ut igjen om våren er faste prosedyrer i 

denne anledning en selvfølge.  

Å bare parkere en Morgan eller annen veterankjøretøy for vinteren og så legge nøkkelen på et sted 

så man finner den igjen til våren vil være svært korttenkt og vil kunne straffe seg.  

Bensin 

Tommelfingerregelen har vært å fylle tanken full for så å hindre kondens som følge av eventuelle 

temperatursvingninger. Men dette var før introduksjon av Bioethanol. 

Dette stoffet har som kjent en egenskap at det tiltrekker seg vann. Når bilen står stille lenge vil 

dette legge seg på bunden av tanken og vil over tid kunne danne rust. 

Løsningen her er inntil videre å sørge for å fylle bensin fra leverandører som ennå er i stand til å 

levere bensin uten Biothanol. Dette gjelder Shell´s Vpower (98 octan) og Esso´s 98 octan. 

Dekk 

Hvis bilen blir stående stille i et halvt års tid, vil dekkene kunne bli urunde. 

Det er to muligheter for å avhjelpe dette. 

1. Jekk opp bilen og sett den på bukker. Ulempen er at den ikke blir lett å flytte hvis behov;  

f.eks. ved et branntilløp. 

2. Fyll ekstra luft i hjulene, d.v.s. øk lufttrykket med inntil 50 %. (f.eks. i psi fra 20 til 30  

eller i bar 1,4 til 2).  Bilen kan da enkelt flyttes, hvilket jeg benytter meg av siden jeg er så heldig å 

ha eget hobbyrom / verksted i tillegg til egen Morgan garasje.  

NB! Husk å reduser lufttrykket når våren kommer. En lapp på førersetet vil være en god 

påminnelse. 

Batteri 

I dag er det i handelen en rekke gode batteriladere som også har vedlikeholdsladefunksjon.  

I praksis kan laderen stå tilkoblet batteriet når bilen ikke er i bruk. Aktiv ladning skjer kun når det er 

behov og da med lav ladestrøm. M.a.o. ladning skjer ved behovsvise intervaller overvåket av 

laderen. Dette er mye bedre enn å foreta en sjokklading over et par dager når våren kommer. Det 

sies at ett bilbatteri bør vare i tre år; - levetid ut over dette er å anse som bonus. Batteriet i vår 4/4 

ble kjøpt nytt i mai 2008 er fortsatt i full vigør. 

Batteriet i 3-hjulingen er fra sent 2012 og er i topp stand. Begge batterier blir tilkoblet 

vedlikeholdslader når kjøretøyet blir stående stille i mer enn 14 dager. 



Radiatoren 

Er kjølevæsken ved en eller annen anledning blitt tappet av i løpet av sesongen eller har det vært 

lekkasjer som er blitt erstattet med vann? Da tåler ikke radiatoren eller anlegget som sådan en kald 

vinter med mindre bilen har det varmt og godt. 

Husk frostvæsken har i tillegg til kjølingsfunksjon også en innvendig rustbeskytting av maskineriet. 

For øvrig bør frostvæsken fornyes en gang i blant for at denne funksjonen skal være opprettholdt. 

Skinn 

Interiør av skinn kan med fordel settes inn med egnet fett for vedlikehold. Skinn er et «levende» 

materiale som må pleies for at det skal holde seg mykt. Det vil ellers sprekke opp i varmen / sola. 

Og hva med skinnjakkene? De bør heller ikke glemmes. 

Kalesjen 

Mest bruk av kalesjen skjer for vår del under vinterlagringen. Dette for at den kan ha godt av å få en 

strekk på seg. 

Tonneu-trekket blir jo ellers brukt jevnlig så dennes funksjon skulle være i orden. 

Pedaler 

Spesielt clutch- og bremsepedaler bør man trykke på noen ganger i løpet av dvaletiden. 

Hydrauliske pumper har en lei tendens til å sette seg når de ikke blir brukt. I tillegg har selve 

clutchen heller ikke vondt av å bli beveget. 

Oljeskift 

Brukt motorolje inneholder syre som det kan være en fordel å få fjernet. Å foreta et olje- og 

filterskift i forbindelse med at bilen settes bort for vinteren er en god rutine. I tillegg er da bilen 

allerede klar for nye eventyr på det nye året. 

Renhold 

Det skader heller ikke med en god vask og polering. 

Skadedyr 

Er oppbevaringsstedet utsatt for gnagere som mus og rotter? De kan vær glade i både skinn-interiør 

og isolasjon på ledninger. Store skader kan være konsekvensen. 

Biler med hovedbryter (LMK-forsikrings anbefaling) må være avslått. 

Utbedringer 

Har det dukket opp tilfeller i løpet av kjøresesongen som det burde vært sett nærmere på? 

Ja, da er tiden inne til å få gjort noe med det nå. Ikke vent til våren for da skal alle ha utført arbeide 

«som skulle vært levert i går». 

Kurs 

Undertegnede tilbyr fortsatt kurs for de som ønsker å bli bedre kjent med MORGAN. 

 


