


Har du en historie til MR 
bladet? 

I dette nummer har vi fået mange 
bidrag fra medlemmerne. Tak for det! 
Vi modtager gerne flere. Det er altid 
spændende at høre om medlem-
mernes biler:  hvad deres ejere tænker 
om dem, gør ved dem og bruger dem 
til.

Der er også altid brug for at få gode 
tips til hvad vi kan gøre ved de gamle 
biler: hvordan man reparerer dem, 
forbedrer dem, styler dem osv.  

Kontakt Ruth Mulvad hvis du har 
ideer, vil interviewes, eller skrive til 
MR2-bladet. 
rm@inquam.dk, på FB eller tlf. 
20780661. 

Deadline for næste blad nr. 72, efterår 
2016: 1. oktober 

Rabat til MR2-klubbens 
medlemmer 

Toyota i Ølgod, Fredericia, Køge og 
på Amager tilbyder alle medlemmer 
i MR2-klubben rabat på originale 
Toyota reservedele.  Sig blot at du 
er medlem – så tjekker de dig i 
medlemslisten.

Alm. orginale reservedele 25%
Dæk                                          25%
Starter og generator         25%

Toyota i Ølgod, tlf. 75244177
Toyota i Fredericia, tlf. 75924100
Toyota på Amager, tlf. 32468000
Toyota i Køge, tlf. 56637000

Annoncepriser
 
Har du mulighed for og lyst til at 
annonce og dermed sikre at bl.a. 
klubbladet kan komme ud? Eller 
kender du nogen som har det?

Priserne for at annoncere i MR2-
bladet: 
1/1 side: 630 kr. inkl. moms pr. 
udgivelse
1/2 side: 315 kr. inkl. moms pr. 
udgivelse

Interesseret? Ring eler skriv til 
redaktionen. 

Medlemssiden 
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En helt almindelig dag på 
kontoret...
Jeg arbejder for en af Danmarks 
store teleudbydere og etablerer 
fiberforbindelser til både erhverv 
og private på landsplan. Denne dag 
startede ikke så meget anderledes 
end så mange andre. Jeg var kørt til 
Fyn for at afholde møde med min 
kunde for derefter at mødes med 
mine jyske medarbejdere i Odense. 
Alt sammen meget fint..

Midt på dagen modtager jeg en mail 
fra en af mine medarbejdere her på 
Sjælland. Han er rimelig frustreret. 
Han mangler materialer, og han 
mangler dem NU! Jeg får talt med 
ham og med vores kunde.  Det viser 
sig at kunden har den manglende 
vare i Odense. Sådan! Vi får hurtigt 
bestilt den rest kunden har på lager, 
og aftalt at jeg lige kører fordi på 
vejen hjem.

MEN...
Jeg ankommer til lageret og 
henvender mig til udleveringen, Jo 
jo, den er god nok. Alt er pakket og 
klart. Jeg kan bare gå ud til min bil, så 
kommer der en medarbejder om to 
minutter med varerne. Den er fjong. 
Jeg går tilbage til min bil og begynder 
at gøre plads i bagagerummet og 
frunken. Hvor meget det fyldte 
havde jeg ikke skænket en tanke, 
MEN det kom jeg til! En meget 
venlig fyr i en truck med en fin ”lille” 
palle på stiger ud og spørger noget 
skeptisk: ”Er du kørende i DEN der?” 
Og jaaa, jooo, det var jeg jo.

Man har vel gode pakkeskills!
Han gør hvad han skal, nemlig sætter 
pallen ned og der står den så ved 
siden af min fine MR2. Nu begynder 
jeg så at forstå at det her kommer til 
at kræve gode pakkeskills.

Det tog lidt tid, men de blev alle 
pakket i bilen OG leveret til aftalt tid. 
Hvad gør man ikke for sine kunder!

Det kan godt være at det var heldigt 
nok at jeg ikke mødte politiet på 
vejen hjem.

som varevogn?MR2
Af Michael H. Dyremose
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Forsidebillede
Jesper Hardenskous og Ruth Mulvads 
ZZW30ere i Ørestad Syd P-hus,  
MSV-Foto

Oplag
120 stk. 
Alt materialer er   
© MR2-driversclub.dk, februar 2016.
Eftertryk er ikke tilladt uden 
redaktionens skriftlige tilladelse. 
Redaktionen slut 1. april 2016.

Deadline for næste blad nr. 72:
1. oktober 2016

Forår, solskin og varm, tør 
asfalt under sutterne…Ja, jeg 
glæder mig allerede. En ny 
sæson er lige om hjørnet, 
så klargøringen af den lille 
MR2 er så småt begyndt.

Der er andre der er gået i 
gang for længe siden, og 
har lavet mere end bare en 
klargøring. Nogle af dem kan 
du læse om i dette nummer 
af MR2-bladet. Der burde 
være masser af inspiration i 
bladet hvis du ikke lige ved 
hvad du skal pille i.

Men skynd dig, vi skal snart 
til træf…

 
 
Formand & medlemshåndtering
Johnny Friis
Elipsen 19 B, 7000 Frdericia
Tlf. 40303953
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Redaktion
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Formandens klumme
Johnny Friis

Vi har fået en del positiv 
feedback for designet af det 
nye MR2-blad, og det er vi 
selvfølgelig super glade for. 
Det har vist aldrig været 
bedre end det er nu. Skulle 
du alligevel sidde med en 
ide til forbedring af design 
eller indhold, så hold dig 
ikke tilbage! 
Vi vil levere det bedste 
MR2-blad i Danmark!

God fornøjelse med 
klubbladet og vi ses 
derude…

Med venlig hilsen
Johnny Friis
Formand

Redaktør
Ruth Mulvad
Johnny Friis  
(ansvarshavende redaktør)
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Raphaël Jekel
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Mike René Iversen
Christina Jensen
Flemming Burmølle Markusen
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Ruth Mulvad
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Emil Wang
 
 
 

MR2-bladet produceres af

Som vi, Søren og jeg, skrev i sidste nummer 
af MR2-bladet så købte vi i fællesskab en 
hvid SW20, årgang 1993. Den havde vi 
egentlig tænkt os skulle have en lidt større 
omgang i vinterens løb, men den er kun 
blevet rengjort og lakforseglet og derefter 
sat i vinteropbevaring i min opvarmede 
garage. Årsag: vi har gang i nybyggeri 
af garage/værksted hos Søren. Men vi 
regner med udskiftning af støddæmpere 
og fjerdre inden sæsonstart

Men så… Den 21/11-15 spændte jeg 
autotraileren efter bilen og kørte til 
Gütersloh i Tyskland. Der hentede jeg en 
sort SW22er (MR2 Turbo) reg. i 1993 og 
kørt 112.000 km. 

I Tyskland var den godkendt med store 
MoVit/Brembo bremser. I Danmark er det 
konstruktiv ændring af bil og noget bøvl.
Så jeg har monteret originale ankerplader, 

skiver, klodser og calibre. Bilen blev 
godkendt og toldsynet d. 29/12-15.

Nu venter jeg bare på godt vejr/sæsonstart. 
Så skal afgiften betales og der skal plader 
på vognen.
 
Så næste sæson køre jeg sort  SW22er og 
Søren overtager den hvide SW20er som 
sommerbil.

Årg. 93 bliver Sørens – og Flemming køber en sort SW22, årg. 93 
Af Flemming Burmølle Markusen

Flemmings og Sørens hvide SW20

Bestyrelsen har siden generalforsamlingen på lukketræffet 
den 4.-6. september 2015 holdt møde den  16. november 
2015:

Kontingentet er som generalforsamlingen vedtog (se 
referat af mødet i MR2-bladet nr. 70) uændret 340 kr. – og 
nye medlemmer får en fin velkomstgave. Så længe lageret 
rækker er gaven en jakke med MR2-logo (se bagsiden af 
bladet). 

Medlemmer: bestyrelsen har sat som mål at få 10 nye 
medlemmer i år. Den laver en spørgeskemaundersøgelse 
til medlemmerne for at gøre klubben så god som mulig. 

Bestyrelsen arbejder videre på kriterierne for afstemningen 
til kåringen af årets bil – i forlængelse af beslutningen på 
generalforsamlingen. Man afprøver flere muligheder, men 
ellers går vi tilbage til den gamle stemmeseddel. 

Træf i 2016: Arrangører af åbningstræffet den 3.–5. juni 2016 
er Carsten og Jesper. Lukketræffet arrangeres af Henning, 

Flemming og Mike (se info om træffene her i bladet). 
Arrangørerne får en opdateret træfvejedning i hånden – 
samt en opfordring fra bestyrelsen til at stramme op om 
struktur og indhold. 

Bestyrelsen arbejder på at udvide sortimentet klubbiksen, 
fx med vest og hættetrøje. 

Websiden: www.MR2-driversclub.dk Bestyrelsen 
undersøger nye muligheder for opdatering og vedligehold 
af hjemmesiden.  

Bestyrelsen vil gerne involvere nye medlemmer i 
bestyrelsen og opfordrer nye (og gamle) medlemmer til at 
stille op til valg til bestyrelsen på næste generalforsamling. 

Og endelig: MR2-bladet. Bladets nye look med Raphaël 
Jekel (MR2 Club Nederland) som layouter og professionel 
trykning er bestyrelsen glad for. Udbyttet af bladet tages op 
til vurdering til efteråret. 

en opdatering ved Johnny Friis, formand
Hvad laver bestyrelsen?



overraskende nok så fin at det kunne betale sig. Mekanisk 
havde jeg forventet at det meste skulle skiftes, men faktisk 
har de fleste dele overlevet mishandlingen i fin stil. Der er 
ikke mange biler der kan holde til at køre på baneslicks med 
standarddele. 

De bagerste hjullejer var dog en smule slidt, så de blev skiftet 
præventivt. Desuden var boltene til bærearmene rustet fast 
i bøsningen, så det endte med bærearmene blev skiftet 
og suppleret med en god portion molykote. Der røg også 
nye kødben på hele vejen rundt. Begge dele var rimeligt 
forventeligt slidt på en 15 år gammel bil. 

Næste problem var så undervogn. Den K-sport som sad på, er 
en pro udgave - altså vanvittig hård og ikke tüv godkendt. Jeg 
valgte derfor at montere en KW undervogn som er godkendt, 
og noget mindre ekstrem, Konis standarddæmpere skulle 
desværre monteres som indsatser i de originale dæmpere, 
så inden alle delene var købt ville den løsning være blevet 
næsten lige så dyr, da intet af det originale fulgte med. Så 
husk at gemme det hvis I sætter gevindundervogne på, selv 
hvis dæmperne er færdige.

Og hvorfor så alt det arbejde?
Generelt er det nemt at skaffe dele selvom priserne er noget 
højere end jeg er vant til fra Peugeoten. Fordelen ved selv at 
lave tingene er at man til gengæld kan bruge pengene på nye 
reservedele i stedet for mekanikertimer.

Det har faktisk været rigtigt lærerigt at priserne på reservedele 
er ret høje. Nogle dele som fx de noget matte forlygter som 
jeg normalt bevidstløst havde skiftet, kostede over 2.000 
kr. stykket. Så der måtte lidt polermiddel og en hel masse 
knofedt til, og det er faktisk lykkedes rigtig godt.

Det er meget svært at sætte timer på sådan et projekt, og 
prisen vil jeg sikkert helst ikke tænke for meget på. Men 
det er tydeligt at man også i en ZZW30er får meget bil for 
pengene: en bil  som efter min erfaring både er mere tæt og 
hvor karosseriet egentlig er mere simpelt end en AW11. 

Ingen tvivl om at det havde været billigere at købe et af de 
pæne standardeksemplarer der er på markedet, men når jeg 
nu havde bilen og jeg vidste jeg alligevel ville ende med at 
skille den ad før eller siden, var det den rigtige løsning for 
mig.

Og nu…
Svaret er netop kommet på afgift fra Skat og diverse begynder 
at finde tilbage på plads.
Når det hele er færdigt, har jeg stadig en bagspoiler med 
huller fra udstødningen der skal skiftes, og næste projekt er 
at sætte en 6 trins gearkasse i. 

Men der skal jo også være rum for forbedring.
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     6 - Fra SW20 til ZZW30



Den blå Spyder – som tractoy
Den blå Spyder var derimod med sin totalt ombyggede 
motor med 300 Hk og 330 mm bremser noget der potentielt 
kunne matche de hurtige biler på diverse trackdays. Både 
min kæreste og jeg kører trackdays og er ikke bange for selv 
at skrue. Med et hurtigt regnestykke på værdien af de dyre 
stumper der var fyldt i bilen, kunne det aldrig gå helt galt. 
Det blev et dele-tractoy.

Kort tid efter blev den blå Spyder fragtet til Padborg Park til 
trackday. Den kørte fænomenalt. 

Efterfølgende blev det til en håndfuld trackdays, men en 
smule blå røg ved speederslip som i starten blev tilskrevet 
olieskraberinge, begyndte at udvikle sig. Det satte skår i 
køreglæden.
Den blå Spyder blev sat i skammekrogen i værkstedet, og 
der fik den lov til at stå i nogle måneder. 

Den blå Spyder - som gadebil
Men så fik jeg den idé at få den på vejen. Bilen var importeret 
fra Tyskland i 2005 og havde derefter tilbragt det meste af sit 
liv indendørs eller på usaltede racerbaner. Altså INGEN rust, 
og bortset fra enkelte stenslag var selv malingen på bunden  
intakt. 

Hver dag kører jeg ca. 120 km til og fra arbejde. I de seneste 
år er det foregået i en AW11’er erhvervet for sølle 25.000 kr. 
Den er godt nok klasser mere comfy end den Peugeot 205 gti 

med bur, skålsæder og H seler den afløste, men indrømmet, 
så kunne lidt komfort, ABS bremser og ikke mindst airbags 
godt friste.

Motoren skulle udskiftes, og jeg  var forberedt på at det blev 
lidt af et projekt. Sammen med bilen fulgte kvitteringer med 
priser på op imod 10.000 kr. bare for at tage motoren ud og 
smide den i igen. 

Motor,  bund, hjullejer, bærearme, kødben og undervogn
Egentlig var det nemmere end ventet, men lift og motorkran 
blev flittigt brugt, og jeg måtte have hjælp til at navigere og 
skubbe. Motoren vender modsat af hvad den gør i en AW11, 
så indsugningsmanifolden og desværre også gasspjældet 
ligger stort set klinet op ad torpedopladen som buer indad. 
Det er bestemt ikke nemt at få motoren på plads. 

Derefter kom spørgsmålet om hvor meget der var 
modificeret, og hvad der manglede: Fartstrup styreboksen 
som var monteret, var heldigvis sat i med omtanke, og de 
afklippede stik fulgte med bilen, så ledningsnettet var relativt 
nemt at genetablere.

Ideen med at bruge sin fritid på at lægge puslespil med 
bildele er desværre ikke helt ny, og det gik som det plejer. 
Planen var at skifte motor og så bare køre, men det endte 
alligevel med at jeg skilte hele undervognen ad i atomer og 
malede bund inden det hele blev samlet igen. Gearolie og 
vand var jo alligevel ude af systemet, og bunden var 

Projekt

ZZW30fra tracktoy til hverdagsbil

Af Lise Steffensen
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Bovbjeg Camping,  Juelsgårdvej 13, 
7620 Lemvig
www.bovbjergcamping.dk

Campingpladsen ligger utroligt smukt 
lige ned til Vesterhavet. Lemvigs 
skønne og til tider barske natur kan 
byde på mange flotte køretur i vores 
MR2. Vi laver et spændende træf for 
hele familien. På campingpladsen er 
der bl.a. minigolf.  Du kan deltage hele 
weekenden eller dukke op en dag eller 
to eller så længe du kan. 

Bestil allerede nu en hytte hvis du vil 
være sikker på at sove under fast tag. 

Åbningstræf
Årets åbningstræf finder sted 
i nærheden af Næstved ved 
Karrebæksminde Fjord, på:
De Hvide Svaner. Camping, www.
dehvidesvaner.dk

Hvis I vil leje hytte/campingvogn/
luksustelt: Ring til campingpladsen, 
tlf. 5544 2415, og husk at sige at I er 
medlemmer af MR2 Drivers Club 
Denmark. Så får I rabat. Bestil hurtigst 
muligt!

Fredag
Ankomst fra kl. 16.
Spisning. 

Lørdag
Morgenmad
Køretur rundt i det smukke 
sydvestsjælland og omegn med indlagt 
frokost og overraskelser. 
Årets første vurdering af MR2erne. 
Hygge på pladsen med masser af 
MR2snak og lidt spark på dækkene.
Fælles spisning og auktion over diverse 
stumper (husk at medbringe hvis du 
har noget til salg!).

Så er vi klar til at dukke op af vinterhiet til årets første træf i denne sæson. Vi glæder os til at se rigtig mange flotte MR2ere. Velkommen til både nye og 
gamle deltagere på MR2-træffene. 

Søndag
Morgenmad
Resultater af lørdagens vurdering af 
bilerne. 
Træffet slutter kl. ca. 12. 

Hvis man ikke kan være med hele 
weekenden, så er det også muligt at 
være med til noget af programmet og 
deltage præcis så lang tid man nu kan.  

Mere om tilmelding og program på 
MR2 Drivers Club Denmark og www.
MR2.dk

Carsten og Jesper, træfarrangører. 

Min blå ZZW30er blev erhvervet efter at jeg havde været MR2-ejer i ca. et halvt år. Ved et tilfældigt check på Rallyinfo 
og Motorsporten dukkede den blå racer pludselig op. Vi havde set bilen på Padborg Park til en trackday året før hvor jeg 
selv havde kørt i min Peugeot 205 cti. Jeg var begyndt at savne kræfter.

Programmet 
Hold øje med vore FB side MR2 Drivers 
Club Denmark og hjemmesiden www.
mr2-driversclub.dk for tilmelding og 
eventuelle ændringer. 
 
Fredag
I er velkomne på pladsen fra kl. 16 .
Aftensmad: I skal selv handle ind til 
aftensmad. Vi søger for kul til grillen. 
Husk at købe ind i den sidste større by 
I kører igennem, fx Holstebro, for når I 
først kommer ud på de små veje, så er 
der ikke mange muligheder.  

Lørdag
Kl. 8-10: Morgenmad 
Kl. 10-17: Køretur.
Vi kører først til Remmes Strand hvor 
vi får en guidet tur til en gammel 
vandmølle. Frokost får vi ved 
Vesterhavet i Trans Ferieby. Vi slutter 
i Thyborøn med en guidet tur med 
traktortoget Rødspætten rundt i byen. 
Kl. ca. 17: Vurdering af bilerne
Kl. ca. 19: Klubben sørger for aftensmad 
mod en overkommelig egenbetaling. 
Måske helstegt pattegris med tilbehør. 

Søndag
Kl. 8-10: Morgenmad 
Kl. ca.11: Toyota i Lemvig. Vi udstiller 
ca. en times tid. Præmieoverrækkelse 
til årets biler i de tre kategorier AW11, 
SW20 og ZZW30. Vi slutter af med 
sandwich og øl/vand
Kl. 12.30: Tak for i år!

Træfkoordinatorer: 
Mike - Flemming - Henning 

Lukketræf 2016

3. – 5. juni 2016

Den 2.-3.-4. september afholder MR2 Drivers Club det sidste MR2-træf i sæson 2016 



Hvortil han spørger om de 
ikke havde solgt mig de lange 
hærdere samt fortyndere 
som områdetemperaturen og 
luftfugtigheden krævede...? 
NEJ :(

Så dem sikrer jeg mig så at købe 
til den blanke sorte lak som bilen 
skal have som basisfarve.

Men så bliver det koldt!
Men så viser april sig fra sin 
lunefulde side ved at lade 
temperaturen falde 15 grader, 
så den sorte lak nu pludselig er 
næsten 2 døgn om at tørre op. 
Men ikke desto mindre står hele 
bilen færdig i blanksort lak på 
ejerens fødselsdag. Bedre timing 
kan man næsten ikke have. 
Fødselsdagskortet blev til en 
selfie refleksion i den nymalede 
bil.

Blanksort/midnight blue
Efter ejerens ønske skal 
bilen laves twotone med den 
blanksorte i bunden og den 
originale midnight blue i toppen. 
Men efter at have sprøjtet 
den blå op, kan jeg se hvor 
dominerende den er som ”ny” 
lak. Vi bliver derfor enige om 
at holde det blå udelukkende 
på toppen af bilen. Således vil 
eventuelle småskrammer fra 
kegler pådraget under RallyX-
kørsel også nemmere kunne 
udbedres med en omlakering 
i blot den sorte lak, frem for at 
skulle repareres i 2 farver på det 
berørte panel. Win win.

Så jeg mellemsliber de dele 
der senere skal sprøjtes blå, og 
klargør bilen til endnu et par ture 
igennem ”kabinen”. Indtil videre 
har jeg brændt 1 kompressor af 
og utallige gange har jeg været 
nede og slå husets relæ til igen 
fordi jeg trækker mere strøm 
end huset er gearet til. Men ikke 
desto mindre får jeg mig haltet 
igennem arbejdet på trods af de 
mange udfordringer.

Flinke naboer i chock
Temperaturen er igen oppe på 
25-29 grader, og pollensæsonen 
er for alvor i gang, så jeg vælger at 
stå op midt om natten og sprøjte 
den metalblå farve. Utroligt nok er 
alle naboer meget venligtsindede 
overfor at jeg på nuværende 
tidspunkt nærmest dagligt har 
larmet med 2 kompressorer 
kørende, luftslibere og mine 
pistoler. De er mere i chok over 
at jeg kan holde 3 ugers ferie, 
og at jeg kommer fra Danmark. 
Alene.

Efter at have afsluttet farve nr. 
2 kan jeg langsomt begynde at 
samle bilen igen. Men lister, 
ruder osv. må desværre vente til 
efter jeg er rejst hjem fordi jeg 
anbefaler at lakken får 14 dages 
hvile, før den bliver udsat for lim 
og gnavende lister.

Gasspjæld er som musik
Allersidste opgave er at montere 
en lille streamer på bilen. Lidt 
der skal minde ejeren om at 
bilen er malet af en dansker, 
og understrege hvad bilen kan 
komme til at betyde for ham: 
hvordan timerne bag rattet og 
især under RallyX kan give friløb 
for lidt af de udfordringer livet 
som alenefar med 2 tvillinger 
kræver. H.C. Andersen har sagt at 
”Hvor ord svigter, taler musikken”. 
Dette bliver omskrevet til 
engelsk, for på en måde passer 
det jo også på MR2eren. Folien 
er lavet i farver der matcher 
lakken. Men også farverne fra 
Dannebrog: ”Where words fail, 
throttle speaks”. 

Således kan jeg fuld af indtryk, 
erfaringer og oplevelser pakke 
mine sager sammen igen og 
takke af efter 3 uger i USA. 
Velvidende at endnu en MR2 er 
ude hvor den skaber lykke, og jeg 
et venskab rigere.
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Ideer til træf i Danmark, Norge, Tyskland og Holland
 
Christina Jensen har lavet en liste med ideer til hvor man kunne prøve kræfter med sin MR2, møde andre bilnørder og få en dejlig køretur fx til Norge, Tyskland, Holland eller  måske bare til Jylland, 
Fyn og Sjælland. I kan også finde træffene på deres FB-sider.  Redaktionen modtager gerne tips om flere træf – eller læg dem på MR2-drivers clubs FB-side. I sidste nummer af MR2-bladet kunne 
du læse om Christinas betagende tur til Arctic Race i Norge. Hendes imponerende billeder giver et indtryk af hvad de seje MR2ere kan klare!

Supra Visby, 9. april kl. 10.00-21.00
Åben Hus, Sparke dæk-træf 
Supra Visby, Tingvej 11, 6261 Bredebro
Alle Toyota og Lexus er velkomne

Træf hos Jocks, 23. april kl. 10.00-16.00
Åbent Hus, Sparke dæk-træf i samarbejde med JDM Society Denmark
Jocks Bilimport, Nymøllevej 2, 3450 Allerød
Alle japanske bilmærker er velkomne

Streetrace i Holeby, 28. maj 
402m

DHB, 3. - 5. juni
DHB Padborg Park

Sommertreff, 24. - 26.juni  Arctic Circle Raceway
Storforshei, 8637 Mo i Rana, Norge.
Sommertreff.no 
Norges største trackday-event med fri køring, drift og Time Attack (hvis du er interesseret 
i dette event kontakt CJ via cej_84@msn.com for mere info og evt. fælleskørsel)

Visby Træf, 15. - 17. juli
Supra Visby, Tingvej 11, 6261 Bredebro
Weekendtræf på privatadressen, hvor der kan camperes i haven.
Et veletableret og meget hyggeligt træf, hvor der er tid og plads til masser af 
røverhistorier. Cruisertur, fællesspisning og “Best in show”. Alle Toyota og Lexus er 
velkomne. Ukurante mærker henvises til brakmarken.

International Toyota Meeting,  22. - 24. juli
- det såkaldet “Ringe-træf”
MC Camp Fyn, Rudmevej 3A, 5750 Ringe.
Weekendtræf med campering hos MC Camp. 
Alle Toyota og Lexus er velkomne.

Reisbrennen, 12. - 14. aug
Eurospeedway, Lausitzring, Klettwitz, Tyskland.
Reisbrennen.de 
Motorfestival omkring Eurospeedway. Mulighed for bl.a. banekørsel og 402m. Eventen 
foregår på selve banen, med camperingsmuligheder på grønne områder omkring 
banen. Toiletbygninger med bad er tilgængelige. Der køres Pro Time Attack på banen 
samt drift.  Mulighed for fælleskørsel ud og hjem.

Legal Streetrace - www.legal-streetrace.dk
Legal Streetrace afholder jævnt fordelt over sommeren lovlige gaderæs i flere danske 
byer så hold øje med deres hjemmeside og FB side for datoer. 
 
7. - 9. okt 9th Dutch MR2 Weekend
Et sted i Holland. Hold øje med FB MR2 Drivers Club Denmark, MR2.dk og  
FB Toyota MR2 Club Nederland



Som kvinde i en mandeverden kan det være uforståeligt 
når det hele handler om at bygge og skille ad og være den 
med den flotteste bil og den største motor. For snart tre 
år siden fik jeg en SW20er, mest for at forstå og være en 
del af den verden min mand brænder for - MR2 AW11. Det 
kan være svært at forstå hans kærlighed for gamle biler og 
forståelsen for at selv om alt kører, så skiller man det hele 
ad igen. Hvorfor? AW11eren kører og den holder endda til år 
efter år at køre den lange tur til Holland - men nej, nej, det 
er ikke helt nok. 
 
Drømmene...
Det var super fedt da jeg fik SW20eren, endda en Targe-
version. Den var et legetøj. At få vind i håret på de varme 
dage med taget af. At træde på speederen var lidt sjovere i 
den end i familievognen. 

Drømme… ja, jeg begyndte at drømme om, hvordan den 
kunne se ud: udstødningen, fælgene, farven.  Min mand 
havde store planer med motorkraften. Og der var den igen: 
jo større jo bedre.   Det forstod jeg stadig ikke, for vi må 
stadig kun køre 50 km/t i byen, 80 på hovedvejen og 110 på 
motorvejen. 

Men ambitionerne var der. 

Virkeligheden, 1. del
Virkeligheden og bagsiden af medaljen begyndte at stikke 
sit fjæs frem. Så manglede den olie, og det skete altid når 
jeg kørte på motorvejen. Så begyndte oliestandslampen at 
lyse fra tid til anden. Den lampe kom der styr på, men så 
punkterede jeg. Det kan jo ske for alle, men hvor var det træls, 
når jeg var på vej til et møde. Ikke længe efter begyndte en 
hyletone. Først troede jeg det var bilen foran, for det kunne 
umuligt være min bil.  Bilen blev parkeret og jeg fik lavet mit 
ærinde og kørte videre. Men hyletonen kom igen. Så gik det 
op for mig at det var sgu min der larmede. Inden jeg fik fat i 
min mand, nåede jeg at køre temmelig langt. Det viste sig at 
den manglede vand. Heldigvis brændte jeg ikke motoren af. 

Virkeligheden, 2. del
Og nu gik det op for mig, at der er arbejde i at have en 
gammel bil, og det begyndte at give mening, at I mænd med 

gamle biler er nødt til at ændre hele tiden, for det holder 
bare ikke.

Men det var ikke helt realistisk at vi havde to ældre MR2ere 
der begge har brug for vedligeholdelse og så også drømme 
om større ændringer. Det kræver for meget tid. 

I foråret solgte vi SW20eren. Den kom ud til nogle som 
havde store planer med den. 

Træf i Holland...
Årets MR2-højdepunkt, turen til Holland til vores søsterklubs 
internationale træf (som alle bør deltage i! Der er mange 
sjove events.) vendte op og ned på de planer vi ellers havde 
lagt, nemlig at jeg måtte låne mine mands bil ind imellem (fx 
også når jeg skulle tage rattet efter en aften i gode venners 
lag). 

På vej til Holland mødes jyder og københavnere på en 
rasteplads syd for Hamburg, og der gik ikke mange minutter 
før jeg blev informeret om en helt fantastisk flot MR2 som 
lige var noget for mig, og endda til en god pris. Meeen jeg 
mente ikke jeg stod og manglede en MR2. Jeg havde jo 
min mands, når han skulle hjem fra byen. Det var nu ikke 
gjort med det, for en weekend kan være lang tid at sige nej 
efterhånden som det gik op for mig at det handlede om en 
ZZW30er som jeg rent faktisk havde set mig lun på nogen 
tid før turen. Så en del af turen blev brugt på salgstaler, 
forhandlinger og lidt mere salgstale. 

Men ingen handel - på turen.

Virkeligheden, 3. del
Det var jo klart at jeg blev nødt til at se den. Og nu står den 
lunt og godt i vores garage. 

Endnu har jeg ikke prøvet den af, så jeg glæder mig til 
foråret, til at prøve kræfter med en nyere udgave som 
forhåbentlig ikke giver mig så store problemer i hverdagen 
som SW20eren gjorde, -  selv om de i princippet ikke var 
så store: det var jo almindelig vedligeholdelse. Men for en 
kvinde i en mandeverden, virkede det uoverskueligt.

Fra SW20
til ZZW30Af Fie H. Dyremose

Alene tværs over kloden
Mere spændt end et barn på sin 
første skoledag tager jeg af sted i 
april 2015. Tænk sig at rejse alene 
af sted, på tværs af kloden og 
afvente opsamling af hvad der 
må betegnes som en komplet 
fremmed. Efter 28 timers rejse 
ankommer jeg til Seattle lufthavn 
kl. 21, og forude venter yderligere 
5 timer i bil igennem et komplet 
mørke over bjerge og igennem 
ødemarker. Med vidt åbne øjne 
af spænding og utallige kopper 
kaffe. Men amerikaneren er 
vældig flink og ved ankomsten 
får jeg anvist mit eget værelse. 
Jeg går omkuld!

Lak i boblende plamager...
Næste morgen introduceres jeg 
for MR2’eren. Halvvejs splittet 
ad, kemisk afsyret så lakken 
hænger i boblende plamager, 
store buler fra tidligere 
skader, og flere steder er bilen 
gennemhullet af at pladen er 
trukket ud via påsvejset pins. 
Typisk amerikansk bodywork. 
Men, hvad der overrasker mig 
er at bilen fremstår total rustfri. 
I området omkring Spokane er 
luften så tør at selv det bare stål 
ikke har dannet overfladerust 
i de 8 måneder den har stået 
efterladt i garagen.
Alt metal må jeg i gang med at 
slibe rent for lakrester og syre, 
og ved de efterladte huller efter 
opretningen må jeg klargøre den 
til at blive svejset. Hele garagen 
er bygget om til malerværksted. 
Masser af lys fra gulv til loft, filtre 
i vinduer og blæsere der sørger 
for at luften udskiftes, og at støv 
og senere laktåger trækkes ud.

Maling: hvor og hvad?
Den første uge går med at skille 
bilen helt ad og rette den op inden 
den er klar til grunder og fylder. I 
USA har de almene værksteder 
ikke selv lak og materialer på 
lager, så det skal jeg ud og finde 
direkte hos grossisten. Alt er 
anderledes end hjemme. Men jeg 
er så heldig at have en amerikansk 
autolakerer på Facebook som jeg 
lige kan hente fif hos mht. hvilke 
materialer jeg skal gå efter.

Der er vamt i Spokane Valley!
Selvom det er april måned, så 
siger temperaturen ofte 20-
28 grader i Spokane Valley, så 
meget af tiden kan jeg faktisk 
stå udendørs og arbejde. Hvilket 
Google Earth har foreviget!

Bilen er klar til grunder og fylder, 
og jeg har handlet ind og købt 
alt som medarbejderen ved 
grossisten sagde jeg ville få brug 
for. Iført alt mit gear i 30 graders 
varme i en endnu varmere garage 
så rammer første problem. Min 
fylder hærder hurtigere op end 
jeg kan nå at sprøjte den på. Flere 
gange bliver det til grød i pistolen 
med irriterende sprøjtestruktur 
til følge. Men jeg får mig haltet 
igennem processen, og hele 
bilen står nu i fylder og klar til 
den sidste slibning inden lak.

Den rigtige lak til varmen
Hele bilen bliver mellemslebet 
med klods så jeg ved den står 
fuldkommen skarp inden 
lakering. Jeg vender retur til 
grossisten for at handle lak. Og 
så brokker jeg mig også lige over 
hvor elendig den satans fylder 
har været! 

Where words fail

Throttle speaks
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Et renoveringsprojekt i USA: fra kemisk afsyret til twotone MR2 
på 3 uger.
Turen til USA starter lidt surrealistisk i december 2014 hvor jeg 
tilfældigt på et amerikansk forum falder i snak med en MR2-ejer 
som er groet fast i et MR2-renoveringsprojekt. Bilen står på 8. 
måned kemisk afsyret og hengemt fordi ejeren mistede sin kone 
og pludselig stod alene med 2-årige tvillinger. Lidt nonchalant 
slynger jeg ud at jeg da godt kan færdiggøre den imod flybillet, kost 
og logi. 
Bare 10 minutter senere står der $1000 på min PayPal.
Jamen, så skal jeg jo til USA! 

Af Christina Jensen



Min AW11, Targa 1989, købte jeg i efteråret 
2013. Den blev skilt ad i atomer, og hver 
en stump blev renoveret. Den nåede at 
blive færdig og få plader på så jeg kunne 
vise den frem på  klubbens åbningstræf 
2014 (se MR2-bladet nr. 69). Motoren var 
ikke køn, og jeg ville have malet motoren 
samtidig, men det var alt for meget 
arbejde, så jeg kørte i den som den var, 
sparede lidt penge sammen og begyndte 
at skille motoren ad i november 2015. 
Det er første gang jeg prøver det da jeg 
aldrig har lært det selvom jeg er uddannet 
mekaniker.

Skille ad, vaske, rense…og nye dele
Jeg tog en uge fri fra arbejde så far og 
jeg kunne starte. Vi startede så mandag 
morgen. Efter fire timers arbejde kunne 
vi gå til frokost: motoren var pillet ud og 
stod på gulvet.  

Forsigtigt satte vi motoren på en palle, 
og så kom den i vaskehallen. Den fik en 
ordentlig tur med højtryksrenseren med 
varmt vand så al olie og skidt blev spulet 
væk. 
 

Så kunne vi stille og roligt begynde at 
adskille motoren. Der er en rigtig god idé 
at tage et billede med mobilen, da man 
intet husker om hvordan eller hvor henne 
det sad når der er gået par dage selvom 
det ser meget enkelt ud. Gearkassen var 
det første vi afmonterede og alt andet 
pænt i rækkefølge, OG HUSK AT TAGE 
BILLEDER---MASSER AF BILLEDER, og 
brug mange små opbevaringsæsker til alle 
dele vedlagt små sedler med beskrivelse. 

Til sidst var der kun blokken tilbage. Den 
blev renset, slebet og malet rød som 
bilens farve. Alt andet kom i sandblæseren 
- dejlig ting at eje. Topstykket blev 
renoveret, ventiler og sæder slebet. Alt 
det blev lavet i egen hånd. Cylinder og 
stempler så fine ud og da motoren aldrig 
har brugt olie,  blev der ikke pillet ved den. 
Alle pakninger samt pakdåser blev skiftet. 
Nogle blev købt, andre lavet i hånden. 
Specielt den lille pakdåse som sidder inde 
i strømfordeleren, havde været meget 
utæt. Den kunne Toyota desværre ikke 
skaffe, men heldigvis kunne Teknisk Lager 
i Aabenraa.

Renovering
af min motor

Faktisk var jeg startet i god tid denne gang, men blev ikke lige færdig 
til forventet tid. Min kones SW20 skulle have lavet bremser inden 
vi skulle til Holland til træf. Så ca. 14 dage før vi skulle af sted, havde 
jeg en lørdag hvor jeg kunne bruge dagen på at gøre bilen klar til 
turen, kontrollere vand/olie, få bilen gjort ren og pæn, lige pakket 
lidt værktøj og det mest nødvendige hvis uheldet skulle være 
ude på den lange tur. Og så også lige få skiftet bremserne foran.  

Så er vi klar til træf i Holland
Det hele gik egentlig som planlagt. Dog fandt jeg ud af at kødbenet 
(stabilisatoren) i venstre side var slidt og skulle udskiftes, så hvad 
gør man så? Ja, man demonterer selvfølgelig den defekte del som 
i øvrigt var rustet fast. Så den blev skåret af. Alt sammen fint. 

Så bare hjem og bestille to nye, og så er den i vinkel…
 
Men hvad med de der kødben?
Tirsdag aften før vi skulle af sted (vi kørte fredag morgen kl. 5:00), 
spurgte min kone så: ”Nå, er alt så klart?” 
”Ja, ja, der er styr på det hele.... ”

Øhh… eller hvordan var det nu med de der kødben ...?  
“¤”%”¤%””!”%. Det havde jeg squ da glemt ALT om. Fat i Henning 
(MR2-klubbens reservedelsmand)! Men, men, men, der var 
ingen i landet, så de kunne først leveres fredag eller mandag! 
Ind på nettet, Thansen, Krogslund, og hvad de nu hedder, INGEN 
havde dem....

Hvad gør man så? 
Min helt klare frustration øste jeg ud over min kammerat og 
medentusiast, som faktisk skulle låne bilen til Holland om 
fredagen... 

”Har du prøvet Biltema?”

Øhh nej, det havde jeg godt nok ikke. Det blev gjort, men heller 
ikke de havde et sæt til bilen.
 
En pakke kødben, tak!
Hvad gør man så? Jo da, ind på www.biltema.dk og finde dem 
som på billedet kunne se ud som de originale.  6 stk. blev fundet. 
Godt så! Ned til den lokale Biltema, hen til autoskranken og så 
bestille fra en ende af. Ekspedienten kikkede squ godt nok noget 
da jeg trak den gamle op af lommen og begyndte at måle den op 
imod de 6 stk. han havde hentet.  Lidt mindre glad så han ud da 
jeg fandt en der passede og sagde: ”TAK, den her tager jeg!”

Men en lang historie kort fortalt: Kødben fra en Ford Mondeo 
passer på en MR2 SW20, og så koster de kun kr. 159,00 stykket 
i Biltema (og man kan også finde andet godt i Biltema, fx 
pakningerne til katalysatoren på MR2 SW20).

Kødbenene skal dog modificeres en lille smule. Der skal skæres 
ca. 10 mm af den ende der monteres på fjederbenet, ellers kan 
den ikke skubbes ind i holderen.

Alternativ i en snæver vending kødben Af Michael H. Dyremose
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Male og samle 
Alt blev malet, og TRO mig hvis du starter 
sådant et projekt, skal enhver skrue males, 
ellers bliver det paryk og træsko. Det skal 
lige nævnes at alt fik et tykt lag klarlak 
ovenpå.
Efter alt var malet, begyndte det sjoveste, 
nemlig at samle hele herligheden. Igen 
var billederne en fantastisk stor hjælp når 
man står i en situation og ikke lige ved 
hvordan det skal placeres.

Motoren blev mere og mere lækker at se 
på efterhånden som arbejdet skred frem. 

Motorrummet blev også renset og poleret 
op. Der kom et komplet nyt koblingsæt i. 
Det var ingen luksus da det gamle var på 
randen til at opgive. 

Motoren starter! - sådan da...
Så skulle motoren i bilen. Motoren blev 
placeret på en palle, kilet op og skruet 
fast så den blev hvor den var. Pallen blev 
placeret på to donkrafte så man kunne 
hæve og sænke og trække frem og tilbage, 
så den rigtig placering blev fundet.

Stille og roligt blev bilen sænket ned over 
motoren, 1 cm ad gangen, og justeret på 
donkraftene hele tiden - faktisk fin måde 
at gøre det på.

Derefter blev alt tilsluttet, vand og olie på. 
Alt kontrolleret og atter kontrolleret. Så 
kom det store øjeblik. Tændingsnøglen 
blev drejet. Den startede, men gik op og 
ned i omdrejningerne. Nå, - fejlfinding. 
Det vidste sig at TPSen havde sat sig, 
og fejlen blev rettet. TPS justeret plus 
tænding, og nu spinder den bare som en 
tilfreds lille missekat..

Nu må det godt blive forår!
Kan slet ikke vente til saltet er væk fra 
vejene med at give min nyrenoverede 
motor gas. To meter i garagen frem og 
tilbage, det  er hvad det er blevet til indtil 
nu… Første forårsdag og når saltet er væk, 
så…skal den ud og trille, køre til mange 
træf, så I alle kan vurdere vores arbejde 
ved selvsyn.

En stor tak til min far!

JEG GLÆDER MIG!!!!!

Af Andy Ommen Marquardsen, 
indehaver af en rød AW11, årgang 1989
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Efteråret er tiden hvor vi igen gemmer 
vores kære MR2er væk, og det ved vi jo 
godt indebærer en masse timer i værk-
stedet. For mit vedkommende stod det 
på renovering af det forreste rum samt at 
pifte motorrummet op.

Der er meget i en MR2 - også rust!
Bilen kom på liften og blev skilt ad i atomer. 
Der er rigtig mange dele bare i det forreste 
rum hvis man skal fjerne alt. Men har man 
sagt A, så må man også sige B.  Så det blev 
tømt, og der dukkede jo så desværre lidt 
rust op som lige skulle fikses inden maler.
Motorrummet... Det er godt nok pakket på 
en MR2er, i hvert fald når man skal skille 
det ad. Men så er det jo godt man har 
Dennis Maigaard. Han kan jo skille sådan 
en ad med bind for øjnene.

Maling, et par nye dele - og rengøring
Da det hele langt om længe var skilt ad, 
og der var kommet ny bagkofanger på fra 
Styleauto, samt spoiler fra en amerikaner 
som Raphaël har været behjælpelig 
med, blev bilen kørt til maler.  En større 
rengøring af selve motoren stod derefter 
foran med polering og udskiftning af 
diverse skruer etc. Igen kom hr. Maigaard 
ind i billedet med diverse nye skruer 
som var blevet indkøbt til hans sidste fire 
projekter.

Godt man har en opvaskemaskine!
Alt hvad der var af løsdele som en mand 
kunne forsvare kunne tåle en tur igennem 
opvaskemaskinen, fik sig en tur på et 
passende program. Ledningsnetter måtte 
dog nøjes med et par ture i brusekabinen, 
hvorefter det blev trukket om med 
isoleringstape fra bunden af.

Også motoren kom en tur til maleren
Så blev det motorens tur med upshining. 
På dette tidspunkt havde jeg ikke helt 
besluttet mig til hvad der var den rigtige 
måde at gøre det på. En mulig beslutning 
stod på selv at ordne den med maling 
og en pensel og en masse tålmodighed, 
men Valte foreslog den nemme løsning, 
i hvert fald fra set min side, og det var at 
sende den samme vej som bilen, nemlig 
til automaleren.

Samle og samle - og færdig!
Efter en uge eller to kom det hele hjem 
igen, og et stort arbejde stod for døren.  
Der blev samlet (fra mandag før det første 
træf på Fyn) hver aften på værkstedet til 
midnat denne uge, og igen ……  så var hr. 
Maigaard på pletten hver dag efter arbejde 
for at få den klar. Onsdag aften kl. ca. 22 
blev MR2eren startet og trillede en tur 
ned af vejen. Selv om det var uden diverse 
klapper, kørte den fint, så det hele tegnede 
godt. Torsdag blev den samlet færdig, og 
fredag gik med polering og rengøring.

Campingvognen på ... øh, firmabilen!
Fredag aften da det hele bare spillede 
100%, blev den pakket med campingvogn 
og gjort klar til at drage mod Fyn lørdag 
morgen. Lørdag morgen tidligt op 
og af sted med bil og søn. 200 m fra 
indkørslen, og bilen går ud. Bum. Defekt 
benzinpumpe.

Så ingen MR2er til træf, men naturligvis 
skulle vi til MR2-træf: i campingvognen 
bag på firmabilen!
 

Renovering af min MR2Af Mike René Iversen



Lidt flere ridser og buler 
Da jeg kom hjem og granskede bilen i 
fred og ro, fik jeg efterhånden øje på 
flere småbuler og ridser: en her og en 
der, og så en skærm der skulle males 
op, en dør og måske også en kofanger… 
det greb efterhånden om sig. 

Jeg besluttede at splitte det hele ad. 

Så ville jeg også få et resultat som jeg 
som fagmand (og lidt perfektionist 
måske!) ville blive tilfreds med.  Og så er 
der det smarte ved ZZW30eren at man 
kan skille den helt ad. Den er bygget 
sådan at delene er skruet sammen.  Det 
kan man se på billedet her hvor jeg har 
pillet bagskærmene af. 

Bilen blev spllttet ad, del for del
Det var bare at gå i gang. Højre fordør – 
læg ting i poser og kasse, venstre fordør 
– tingene i en anden kasse med poser. 
Det samme med bagklap, kofangere 
osv. osv. Det gælder om at have system 
i det. 

Så kom alle enkeltdelene til maler. 

Selve karossen var der ikke meget 
tilbage på. Den blev dækket ind og også 
sendt til maler.  

Man kan synes at det var unødvendigt at 
splitte bilen ad når den hverken havde 
rust eller skulle males i en anden farve. 
Men fordelen er at den blive malet i 
alle kanter og falser. Og motorrummet 
blev malet, for jeg ville gerne have et 
pænere motorrum. Motoren er ret ny, 
så den har jeg ikke gjort noget ved, men 
bare malet og pudset lidt udvendigt. 

Imens jeg ventede på at delene kom 
tilbage fra maleren, ordnede jeg 
bremser og malede kalibrene. 

Og så den anden vej
Og så var det bare at gå baglæns til 
værks igen, kasse for kasse. Kabinen fik 
en omgang Alcantara, sort med en lille 
grå streg og hvide syninger.  

Det gik så den vinter med. Det var i 
slutningen af  oktober 2013 jeg fik den 
hjem, og midt i april 2014 stod den klar, 
klar til Tour de Danmark 2014.

I dag har jeg lavet endnu mere ved den. 
Kan slet ikke lade være med at finde 
på noget nyt:  grå sidespejle, nye fælge, 
styrtbøjler…. – se forsiden af dette 
nummer af MR2-bladet!

Min første vinter gik med at få lavet bilen 
så den kunne køre. Som jeg skrev i MR2-
bladet nr. 70 så købte jeg  bilen, som “ikke 
kørende”. Og jeg anede stort set intet om 
biler andet end almindelig basisviden 
om hvordan man skifter hjul, kilerem, 
tændrør osv. Derfor fik jeg en ven til at 
lave den så den kunne køre, og siden 
har jeg gået og lavet småreparationer og 
moderniseringer. 

Kabinen har jeg brugt meget tid på sådan 
at der er kørt et overordnet blåt tema. 

Alt hvad der hedder ledninger har jeg lavet. 
De var nemlig klippet til ukendelighed, og 
halvdelen af bilen virkede ikke.  Det endte 
med at jeg købte et brugt, urørt ledningsnet 
af et andet medlem af MR2-klubben.  Det 
lidt værre jeg har rodet mig ud i var at 
skifte pakninger i hele indsugningen og 
strømfordeleren, og at skifte kobling uden 
rigtigt at vide noget om det.  Koblingen var 
rimelig lige til. Det var bare besværligt at 
skifte den uden at pille motoren ud eller 
løfte bilen op. 

Men det krævede en del hjælp fra de andre 
på MR2-drivers club Facebook-side for at 
indstille strømfordeleren og spjældhuset 
korrekt. 

Så er er rust: Jeg har lavet en del synligt 
rust her og der, ikke noget specielt 
omfattende. Lige nu er jeg i gang med at 
lave rust på taget ved dørene. 

Jeg ser bilen som en god mulighed for at 
komme ind i bilverdenen, da AW11eren er 
super nem at arbejde med. 

To vintre med min AW11 GT - 1986 Af Emil Wang
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Oxidering, UV, vaske- og brugsridser og 
varme fra pærerne gør plastikken mat, gullig 
og kedelig på baglygterne på AW11, SW20, 
ZZW30, samt forlygterne på ZZW30. 

Men det kræver ikke meget at få lygterne til at 
fremstå en smule bedre. Fremgangsmåden for 
polering af alle lygtetyperne er den samme.
 
Det skal du bruge:
•  Sæbevand
•  Microfiberklud
•  Poleringsmiddel, gerne 1 medium og 1 fint  
    slibende.
•  Poleringsmaskine (kan udelukkes, men det  
    bedste resultat opnås med maskine)
•  Voks
•  Malertape.
•  Evt. vandslibepapir 2000 eller 3000.  
    Gerne med skumbagside, for lettere  
    slibning (Nemmest at få ved din lokale  
    autolakerer)
 
Sådan gør du: 
1.  Vask lygterne grundigt af i sæbe, og tør  
     dem efter.
2.  Dæk af med malertape omkring lygterne.
3.  (vandslib særlig slem overflade for fx  
     negle-/nøgleridser)

4.  Polér hele lygten i medium  
      poleringsmiddel indtil plastikken står  
      næsten helt blankt. Spar på mængden  
      af poleringsmiddel, så du ikke fylder alle  
      samlingerne op. Stop op indimellem,  
      og tør af, og se om der er områder du har  
      overset.  Så undgår du også at overophede  
      plastikken med maskinen.
5.  Gentag poleringsprocessen med den fine  
      også. Det tilføjer den sidste glans til  
      plasten.
6.  Tør grundigt efter med microfiberklud så  
      alle rester af poleringsmiddel kommer af  
      og ud af samlinger.
7.  Påfør voks, og lad den “hærde” op.
8.  Tør voksen af, og nyd dine “nye” lygter.

På billedet er baglygterne vandslebet med 
3000 for at fjerne gammel toningsspray. 
Efterfølgende er de poleret som beskrevet 
her. 

Der er ingen hokus pokus i polering af lygterne, 
og de er ikke sarte/skrøbelige at give sig i kast 
med. Skulle du alligevel være lidt frygtsom 
for at maskinpolere på dine lygter, så er jeg 
gerne behjælpelig med polering eller et 1:1 
“lygtekursus” til træf eller lign. 

Hvis dine lygter er tågede
så gør du sådan her!Af Christina Jensen



Ingen rust, kun lidt ridser og buler…
Af Jesper Hardenskou

Den flotteste ZZW30er - i Hannover
I oktober 2013 fandt jeg denne her 
ZZW30 i Hannover. Den måtte jeg 
have, - eller i hvert fald måtte jeg ned 
og kigge på den. Det var det flotteste 
eksemplar jeg havde set i lang tid på 
AutoUncle, eller rettere: det flotteste 
eksemplar fandt jeg i Frederikshavn, 
men det havde jeg ugen før hjulpet 
Ruth med at købe! Og i den anledning 
prøvede jeg for første gang i mit liv at 
køre en ZZW30. Og jeg bestemte at det 

ikke skulle være sidste gang jeg sad bag 
rettet af sådan en.  

En nervepirrende handel
Nu var det spændende om den her 
tysker  var lige så fin, - og om jeg  kunne 
få den til en pris som svarede til den 
stand den faktisk var i når jeg havde 
kigget den efter i sømmene. Det blev 
en nervepirrende forhandling med 
den tyske ejer, men det endte med 
at jeg med hjælp fra Michaël fra den 
hollandske klub og Carsten fra MR2-

Club DK kunne køre hjem fra Hannover 
til Amager i min egen sorte ZZW30er 
med tyske grænseplader på. Dem 
havde vi hentet tidligt om morgenen i 
Flensborg på vej til Hannover. 
  
Man kan ikke sige andet end at bilen 
var velholdt. Den var pæn og for et 
almindeligt menneskes blik var lakken 
også fin. Det var bl.a. uenighed om 
hvor pæn bilen egentlig var, der gjorde 
at forhandlingerne blev lidt hårde…
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Så kom min MR2 på 
midtersiderne,  

er det din i næste blad? 

Af Johnny Friis 

Min MR2 er en 85’er AW11 som jeg købte for kr. 79.000 i 1996. Tre år 
senere begyndte den røde lak at falme. Det blev startskuddet til en total 
renovering. Siden fik den også lige en Supercharger-transplantation. I dag 
har den 200,1 HK. Ja, det er et meget præcist tal, men det er lige nøjagtig 
det resultat der bonnede ud på rullefeltet. Jeg plejer at sige at den har over 
200 HK. Det lyder så godt!

Men intet holder evigt. Rusten er så småt begyndt at vise sit grimme ansigt. 
Ikke noget vildt, men alligevel lidt her og der. MR2eren er klar til sin næste 
totalrenovering. Spørgsmålet er så hvornår jeg er klar!

Hvorfor dog skille en så fin ZZW30er ad når der nu ikke var nogen rust i den? Og når den skulle lakeres i samme farve 
igen? Det var der flere grunde til… 
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Oxidering, UV, vaske- og brugsridser og 
varme fra pærerne gør plastikken mat, gullig 
og kedelig på baglygterne på AW11, SW20, 
ZZW30, samt forlygterne på ZZW30. 

Men det kræver ikke meget at få lygterne til at 
fremstå en smule bedre. Fremgangsmåden for 
polering af alle lygtetyperne er den samme.
 
Det skal du bruge:
•  Sæbevand
•  Microfiberklud
•  Poleringsmiddel, gerne 1 medium og 1 fint  
    slibende.
•  Poleringsmaskine (kan udelukkes, men det  
    bedste resultat opnås med maskine)
•  Voks
•  Malertape.
•  Evt. vandslibepapir 2000 eller 3000.  
    Gerne med skumbagside, for lettere  
    slibning (Nemmest at få ved din lokale  
    autolakerer)
 
Sådan gør du: 
1.  Vask lygterne grundigt af i sæbe, og tør  
     dem efter.
2.  Dæk af med malertape omkring lygterne.
3.  (vandslib særlig slem overflade for fx  
     negle-/nøgleridser)

4.  Polér hele lygten i medium  
      poleringsmiddel indtil plastikken står  
      næsten helt blankt. Spar på mængden  
      af poleringsmiddel, så du ikke fylder alle  
      samlingerne op. Stop op indimellem,  
      og tør af, og se om der er områder du har  
      overset.  Så undgår du også at overophede  
      plastikken med maskinen.
5.  Gentag poleringsprocessen med den fine  
      også. Det tilføjer den sidste glans til  
      plasten.
6.  Tør grundigt efter med microfiberklud så  
      alle rester af poleringsmiddel kommer af  
      og ud af samlinger.
7.  Påfør voks, og lad den “hærde” op.
8.  Tør voksen af, og nyd dine “nye” lygter.

På billedet er baglygterne vandslebet med 
3000 for at fjerne gammel toningsspray. 
Efterfølgende er de poleret som beskrevet 
her. 

Der er ingen hokus pokus i polering af lygterne, 
og de er ikke sarte/skrøbelige at give sig i kast 
med. Skulle du alligevel være lidt frygtsom 
for at maskinpolere på dine lygter, så er jeg 
gerne behjælpelig med polering eller et 1:1 
“lygtekursus” til træf eller lign. 

Hvis dine lygter er tågede
så gør du sådan her!Af Christina Jensen



Male og samle 
Alt blev malet, og TRO mig hvis du starter 
sådant et projekt, skal enhver skrue males, 
ellers bliver det paryk og træsko. Det skal 
lige nævnes at alt fik et tykt lag klarlak 
ovenpå.
Efter alt var malet, begyndte det sjoveste, 
nemlig at samle hele herligheden. Igen 
var billederne en fantastisk stor hjælp når 
man står i en situation og ikke lige ved 
hvordan det skal placeres.

Motoren blev mere og mere lækker at se 
på efterhånden som arbejdet skred frem. 

Motorrummet blev også renset og poleret 
op. Der kom et komplet nyt koblingsæt i. 
Det var ingen luksus da det gamle var på 
randen til at opgive. 

Motoren starter! - sådan da...
Så skulle motoren i bilen. Motoren blev 
placeret på en palle, kilet op og skruet 
fast så den blev hvor den var. Pallen blev 
placeret på to donkrafte så man kunne 
hæve og sænke og trække frem og tilbage, 
så den rigtig placering blev fundet.

Stille og roligt blev bilen sænket ned over 
motoren, 1 cm ad gangen, og justeret på 
donkraftene hele tiden - faktisk fin måde 
at gøre det på.

Derefter blev alt tilsluttet, vand og olie på. 
Alt kontrolleret og atter kontrolleret. Så 
kom det store øjeblik. Tændingsnøglen 
blev drejet. Den startede, men gik op og 
ned i omdrejningerne. Nå, - fejlfinding. 
Det vidste sig at TPSen havde sat sig, 
og fejlen blev rettet. TPS justeret plus 
tænding, og nu spinder den bare som en 
tilfreds lille missekat..

Nu må det godt blive forår!
Kan slet ikke vente til saltet er væk fra 
vejene med at give min nyrenoverede 
motor gas. To meter i garagen frem og 
tilbage, det  er hvad det er blevet til indtil 
nu… Første forårsdag og når saltet er væk, 
så…skal den ud og trille, køre til mange 
træf, så I alle kan vurdere vores arbejde 
ved selvsyn.

En stor tak til min far!

JEG GLÆDER MIG!!!!!

Af Andy Ommen Marquardsen, 
indehaver af en rød AW11, årgang 1989
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Efteråret er tiden hvor vi igen gemmer 
vores kære MR2er væk, og det ved vi jo 
godt indebærer en masse timer i værk-
stedet. For mit vedkommende stod det 
på renovering af det forreste rum samt at 
pifte motorrummet op.

Der er meget i en MR2 - også rust!
Bilen kom på liften og blev skilt ad i atomer. 
Der er rigtig mange dele bare i det forreste 
rum hvis man skal fjerne alt. Men har man 
sagt A, så må man også sige B.  Så det blev 
tømt, og der dukkede jo så desværre lidt 
rust op som lige skulle fikses inden maler.
Motorrummet... Det er godt nok pakket på 
en MR2er, i hvert fald når man skal skille 
det ad. Men så er det jo godt man har 
Dennis Maigaard. Han kan jo skille sådan 
en ad med bind for øjnene.

Maling, et par nye dele - og rengøring
Da det hele langt om længe var skilt ad, 
og der var kommet ny bagkofanger på fra 
Styleauto, samt spoiler fra en amerikaner 
som Raphaël har været behjælpelig 
med, blev bilen kørt til maler.  En større 
rengøring af selve motoren stod derefter 
foran med polering og udskiftning af 
diverse skruer etc. Igen kom hr. Maigaard 
ind i billedet med diverse nye skruer 
som var blevet indkøbt til hans sidste fire 
projekter.

Godt man har en opvaskemaskine!
Alt hvad der var af løsdele som en mand 
kunne forsvare kunne tåle en tur igennem 
opvaskemaskinen, fik sig en tur på et 
passende program. Ledningsnetter måtte 
dog nøjes med et par ture i brusekabinen, 
hvorefter det blev trukket om med 
isoleringstape fra bunden af.

Også motoren kom en tur til maleren
Så blev det motorens tur med upshining. 
På dette tidspunkt havde jeg ikke helt 
besluttet mig til hvad der var den rigtige 
måde at gøre det på. En mulig beslutning 
stod på selv at ordne den med maling 
og en pensel og en masse tålmodighed, 
men Valte foreslog den nemme løsning, 
i hvert fald fra set min side, og det var at 
sende den samme vej som bilen, nemlig 
til automaleren.

Samle og samle - og færdig!
Efter en uge eller to kom det hele hjem 
igen, og et stort arbejde stod for døren.  
Der blev samlet (fra mandag før det første 
træf på Fyn) hver aften på værkstedet til 
midnat denne uge, og igen ……  så var hr. 
Maigaard på pletten hver dag efter arbejde 
for at få den klar. Onsdag aften kl. ca. 22 
blev MR2eren startet og trillede en tur 
ned af vejen. Selv om det var uden diverse 
klapper, kørte den fint, så det hele tegnede 
godt. Torsdag blev den samlet færdig, og 
fredag gik med polering og rengøring.

Campingvognen på ... øh, firmabilen!
Fredag aften da det hele bare spillede 
100%, blev den pakket med campingvogn 
og gjort klar til at drage mod Fyn lørdag 
morgen. Lørdag morgen tidligt op 
og af sted med bil og søn. 200 m fra 
indkørslen, og bilen går ud. Bum. Defekt 
benzinpumpe.

Så ingen MR2er til træf, men naturligvis 
skulle vi til MR2-træf: i campingvognen 
bag på firmabilen!
 

Renovering af min MR2Af Mike René Iversen



Min AW11, Targa 1989, købte jeg i efteråret 
2013. Den blev skilt ad i atomer, og hver 
en stump blev renoveret. Den nåede at 
blive færdig og få plader på så jeg kunne 
vise den frem på  klubbens åbningstræf 
2014 (se MR2-bladet nr. 69). Motoren var 
ikke køn, og jeg ville have malet motoren 
samtidig, men det var alt for meget 
arbejde, så jeg kørte i den som den var, 
sparede lidt penge sammen og begyndte 
at skille motoren ad i november 2015. 
Det er første gang jeg prøver det da jeg 
aldrig har lært det selvom jeg er uddannet 
mekaniker.

Skille ad, vaske, rense…og nye dele
Jeg tog en uge fri fra arbejde så far og 
jeg kunne starte. Vi startede så mandag 
morgen. Efter fire timers arbejde kunne 
vi gå til frokost: motoren var pillet ud og 
stod på gulvet.  

Forsigtigt satte vi motoren på en palle, 
og så kom den i vaskehallen. Den fik en 
ordentlig tur med højtryksrenseren med 
varmt vand så al olie og skidt blev spulet 
væk. 
 

Så kunne vi stille og roligt begynde at 
adskille motoren. Der er en rigtig god idé 
at tage et billede med mobilen, da man 
intet husker om hvordan eller hvor henne 
det sad når der er gået par dage selvom 
det ser meget enkelt ud. Gearkassen var 
det første vi afmonterede og alt andet 
pænt i rækkefølge, OG HUSK AT TAGE 
BILLEDER---MASSER AF BILLEDER, og 
brug mange små opbevaringsæsker til alle 
dele vedlagt små sedler med beskrivelse. 

Til sidst var der kun blokken tilbage. Den 
blev renset, slebet og malet rød som 
bilens farve. Alt andet kom i sandblæseren 
- dejlig ting at eje. Topstykket blev 
renoveret, ventiler og sæder slebet. Alt 
det blev lavet i egen hånd. Cylinder og 
stempler så fine ud og da motoren aldrig 
har brugt olie,  blev der ikke pillet ved den. 
Alle pakninger samt pakdåser blev skiftet. 
Nogle blev købt, andre lavet i hånden. 
Specielt den lille pakdåse som sidder inde 
i strømfordeleren, havde været meget 
utæt. Den kunne Toyota desværre ikke 
skaffe, men heldigvis kunne Teknisk Lager 
i Aabenraa.

Renovering
af min motor

Faktisk var jeg startet i god tid denne gang, men blev ikke lige færdig 
til forventet tid. Min kones SW20 skulle have lavet bremser inden 
vi skulle til Holland til træf. Så ca. 14 dage før vi skulle af sted, havde 
jeg en lørdag hvor jeg kunne bruge dagen på at gøre bilen klar til 
turen, kontrollere vand/olie, få bilen gjort ren og pæn, lige pakket 
lidt værktøj og det mest nødvendige hvis uheldet skulle være 
ude på den lange tur. Og så også lige få skiftet bremserne foran.  

Så er vi klar til træf i Holland
Det hele gik egentlig som planlagt. Dog fandt jeg ud af at kødbenet 
(stabilisatoren) i venstre side var slidt og skulle udskiftes, så hvad 
gør man så? Ja, man demonterer selvfølgelig den defekte del som 
i øvrigt var rustet fast. Så den blev skåret af. Alt sammen fint. 

Så bare hjem og bestille to nye, og så er den i vinkel…
 
Men hvad med de der kødben?
Tirsdag aften før vi skulle af sted (vi kørte fredag morgen kl. 5:00), 
spurgte min kone så: ”Nå, er alt så klart?” 
”Ja, ja, der er styr på det hele.... ”

Øhh… eller hvordan var det nu med de der kødben ...?  
“¤”%”¤%””!”%. Det havde jeg squ da glemt ALT om. Fat i Henning 
(MR2-klubbens reservedelsmand)! Men, men, men, der var 
ingen i landet, så de kunne først leveres fredag eller mandag! 
Ind på nettet, Thansen, Krogslund, og hvad de nu hedder, INGEN 
havde dem....

Hvad gør man så? 
Min helt klare frustration øste jeg ud over min kammerat og 
medentusiast, som faktisk skulle låne bilen til Holland om 
fredagen... 

”Har du prøvet Biltema?”

Øhh nej, det havde jeg godt nok ikke. Det blev gjort, men heller 
ikke de havde et sæt til bilen.
 
En pakke kødben, tak!
Hvad gør man så? Jo da, ind på www.biltema.dk og finde dem 
som på billedet kunne se ud som de originale.  6 stk. blev fundet. 
Godt så! Ned til den lokale Biltema, hen til autoskranken og så 
bestille fra en ende af. Ekspedienten kikkede squ godt nok noget 
da jeg trak den gamle op af lommen og begyndte at måle den op 
imod de 6 stk. han havde hentet.  Lidt mindre glad så han ud da 
jeg fandt en der passede og sagde: ”TAK, den her tager jeg!”

Men en lang historie kort fortalt: Kødben fra en Ford Mondeo 
passer på en MR2 SW20, og så koster de kun kr. 159,00 stykket 
i Biltema (og man kan også finde andet godt i Biltema, fx 
pakningerne til katalysatoren på MR2 SW20).

Kødbenene skal dog modificeres en lille smule. Der skal skæres 
ca. 10 mm af den ende der monteres på fjederbenet, ellers kan 
den ikke skubbes ind i holderen.

Alternativ i en snæver vending kødben Af Michael H. Dyremose
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Som kvinde i en mandeverden kan det være uforståeligt 
når det hele handler om at bygge og skille ad og være den 
med den flotteste bil og den største motor. For snart tre 
år siden fik jeg en SW20er, mest for at forstå og være en 
del af den verden min mand brænder for - MR2 AW11. Det 
kan være svært at forstå hans kærlighed for gamle biler og 
forståelsen for at selv om alt kører, så skiller man det hele 
ad igen. Hvorfor? AW11eren kører og den holder endda til år 
efter år at køre den lange tur til Holland - men nej, nej, det 
er ikke helt nok. 
 
Drømmene...
Det var super fedt da jeg fik SW20eren, endda en Targe-
version. Den var et legetøj. At få vind i håret på de varme 
dage med taget af. At træde på speederen var lidt sjovere i 
den end i familievognen. 

Drømme… ja, jeg begyndte at drømme om, hvordan den 
kunne se ud: udstødningen, fælgene, farven.  Min mand 
havde store planer med motorkraften. Og der var den igen: 
jo større jo bedre.   Det forstod jeg stadig ikke, for vi må 
stadig kun køre 50 km/t i byen, 80 på hovedvejen og 110 på 
motorvejen. 

Men ambitionerne var der. 

Virkeligheden, 1. del
Virkeligheden og bagsiden af medaljen begyndte at stikke 
sit fjæs frem. Så manglede den olie, og det skete altid når 
jeg kørte på motorvejen. Så begyndte oliestandslampen at 
lyse fra tid til anden. Den lampe kom der styr på, men så 
punkterede jeg. Det kan jo ske for alle, men hvor var det træls, 
når jeg var på vej til et møde. Ikke længe efter begyndte en 
hyletone. Først troede jeg det var bilen foran, for det kunne 
umuligt være min bil.  Bilen blev parkeret og jeg fik lavet mit 
ærinde og kørte videre. Men hyletonen kom igen. Så gik det 
op for mig at det var sgu min der larmede. Inden jeg fik fat i 
min mand, nåede jeg at køre temmelig langt. Det viste sig at 
den manglede vand. Heldigvis brændte jeg ikke motoren af. 

Virkeligheden, 2. del
Og nu gik det op for mig, at der er arbejde i at have en 
gammel bil, og det begyndte at give mening, at I mænd med 

gamle biler er nødt til at ændre hele tiden, for det holder 
bare ikke.

Men det var ikke helt realistisk at vi havde to ældre MR2ere 
der begge har brug for vedligeholdelse og så også drømme 
om større ændringer. Det kræver for meget tid. 

I foråret solgte vi SW20eren. Den kom ud til nogle som 
havde store planer med den. 

Træf i Holland...
Årets MR2-højdepunkt, turen til Holland til vores søsterklubs 
internationale træf (som alle bør deltage i! Der er mange 
sjove events.) vendte op og ned på de planer vi ellers havde 
lagt, nemlig at jeg måtte låne mine mands bil ind imellem (fx 
også når jeg skulle tage rattet efter en aften i gode venners 
lag). 

På vej til Holland mødes jyder og københavnere på en 
rasteplads syd for Hamburg, og der gik ikke mange minutter 
før jeg blev informeret om en helt fantastisk flot MR2 som 
lige var noget for mig, og endda til en god pris. Meeen jeg 
mente ikke jeg stod og manglede en MR2. Jeg havde jo 
min mands, når han skulle hjem fra byen. Det var nu ikke 
gjort med det, for en weekend kan være lang tid at sige nej 
efterhånden som det gik op for mig at det handlede om en 
ZZW30er som jeg rent faktisk havde set mig lun på nogen 
tid før turen. Så en del af turen blev brugt på salgstaler, 
forhandlinger og lidt mere salgstale. 

Men ingen handel - på turen.

Virkeligheden, 3. del
Det var jo klart at jeg blev nødt til at se den. Og nu står den 
lunt og godt i vores garage. 

Endnu har jeg ikke prøvet den af, så jeg glæder mig til 
foråret, til at prøve kræfter med en nyere udgave som 
forhåbentlig ikke giver mig så store problemer i hverdagen 
som SW20eren gjorde, -  selv om de i princippet ikke var 
så store: det var jo almindelig vedligeholdelse. Men for en 
kvinde i en mandeverden, virkede det uoverskueligt.

Fra SW20
til ZZW30Af Fie H. Dyremose

Alene tværs over kloden
Mere spændt end et barn på sin 
første skoledag tager jeg af sted i 
april 2015. Tænk sig at rejse alene 
af sted, på tværs af kloden og 
afvente opsamling af hvad der 
må betegnes som en komplet 
fremmed. Efter 28 timers rejse 
ankommer jeg til Seattle lufthavn 
kl. 21, og forude venter yderligere 
5 timer i bil igennem et komplet 
mørke over bjerge og igennem 
ødemarker. Med vidt åbne øjne 
af spænding og utallige kopper 
kaffe. Men amerikaneren er 
vældig flink og ved ankomsten 
får jeg anvist mit eget værelse. 
Jeg går omkuld!

Lak i boblende plamager...
Næste morgen introduceres jeg 
for MR2’eren. Halvvejs splittet 
ad, kemisk afsyret så lakken 
hænger i boblende plamager, 
store buler fra tidligere 
skader, og flere steder er bilen 
gennemhullet af at pladen er 
trukket ud via påsvejset pins. 
Typisk amerikansk bodywork. 
Men, hvad der overrasker mig 
er at bilen fremstår total rustfri. 
I området omkring Spokane er 
luften så tør at selv det bare stål 
ikke har dannet overfladerust 
i de 8 måneder den har stået 
efterladt i garagen.
Alt metal må jeg i gang med at 
slibe rent for lakrester og syre, 
og ved de efterladte huller efter 
opretningen må jeg klargøre den 
til at blive svejset. Hele garagen 
er bygget om til malerværksted. 
Masser af lys fra gulv til loft, filtre 
i vinduer og blæsere der sørger 
for at luften udskiftes, og at støv 
og senere laktåger trækkes ud.

Maling: hvor og hvad?
Den første uge går med at skille 
bilen helt ad og rette den op inden 
den er klar til grunder og fylder. I 
USA har de almene værksteder 
ikke selv lak og materialer på 
lager, så det skal jeg ud og finde 
direkte hos grossisten. Alt er 
anderledes end hjemme. Men jeg 
er så heldig at have en amerikansk 
autolakerer på Facebook som jeg 
lige kan hente fif hos mht. hvilke 
materialer jeg skal gå efter.

Der er vamt i Spokane Valley!
Selvom det er april måned, så 
siger temperaturen ofte 20-
28 grader i Spokane Valley, så 
meget af tiden kan jeg faktisk 
stå udendørs og arbejde. Hvilket 
Google Earth har foreviget!

Bilen er klar til grunder og fylder, 
og jeg har handlet ind og købt 
alt som medarbejderen ved 
grossisten sagde jeg ville få brug 
for. Iført alt mit gear i 30 graders 
varme i en endnu varmere garage 
så rammer første problem. Min 
fylder hærder hurtigere op end 
jeg kan nå at sprøjte den på. Flere 
gange bliver det til grød i pistolen 
med irriterende sprøjtestruktur 
til følge. Men jeg får mig haltet 
igennem processen, og hele 
bilen står nu i fylder og klar til 
den sidste slibning inden lak.

Den rigtige lak til varmen
Hele bilen bliver mellemslebet 
med klods så jeg ved den står 
fuldkommen skarp inden 
lakering. Jeg vender retur til 
grossisten for at handle lak. Og 
så brokker jeg mig også lige over 
hvor elendig den satans fylder 
har været! 

Where words fail

Throttle speaks
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Et renoveringsprojekt i USA: fra kemisk afsyret til twotone MR2 
på 3 uger.
Turen til USA starter lidt surrealistisk i december 2014 hvor jeg 
tilfældigt på et amerikansk forum falder i snak med en MR2-ejer 
som er groet fast i et MR2-renoveringsprojekt. Bilen står på 8. 
måned kemisk afsyret og hengemt fordi ejeren mistede sin kone 
og pludselig stod alene med 2-årige tvillinger. Lidt nonchalant 
slynger jeg ud at jeg da godt kan færdiggøre den imod flybillet, kost 
og logi. 
Bare 10 minutter senere står der $1000 på min PayPal.
Jamen, så skal jeg jo til USA! 

Af Christina Jensen



Hvortil han spørger om de 
ikke havde solgt mig de lange 
hærdere samt fortyndere 
som områdetemperaturen og 
luftfugtigheden krævede...? 
NEJ :(

Så dem sikrer jeg mig så at købe 
til den blanke sorte lak som bilen 
skal have som basisfarve.

Men så bliver det koldt!
Men så viser april sig fra sin 
lunefulde side ved at lade 
temperaturen falde 15 grader, 
så den sorte lak nu pludselig er 
næsten 2 døgn om at tørre op. 
Men ikke desto mindre står hele 
bilen færdig i blanksort lak på 
ejerens fødselsdag. Bedre timing 
kan man næsten ikke have. 
Fødselsdagskortet blev til en 
selfie refleksion i den nymalede 
bil.

Blanksort/midnight blue
Efter ejerens ønske skal 
bilen laves twotone med den 
blanksorte i bunden og den 
originale midnight blue i toppen. 
Men efter at have sprøjtet 
den blå op, kan jeg se hvor 
dominerende den er som ”ny” 
lak. Vi bliver derfor enige om 
at holde det blå udelukkende 
på toppen af bilen. Således vil 
eventuelle småskrammer fra 
kegler pådraget under RallyX-
kørsel også nemmere kunne 
udbedres med en omlakering 
i blot den sorte lak, frem for at 
skulle repareres i 2 farver på det 
berørte panel. Win win.

Så jeg mellemsliber de dele 
der senere skal sprøjtes blå, og 
klargør bilen til endnu et par ture 
igennem ”kabinen”. Indtil videre 
har jeg brændt 1 kompressor af 
og utallige gange har jeg været 
nede og slå husets relæ til igen 
fordi jeg trækker mere strøm 
end huset er gearet til. Men ikke 
desto mindre får jeg mig haltet 
igennem arbejdet på trods af de 
mange udfordringer.

Flinke naboer i chock
Temperaturen er igen oppe på 
25-29 grader, og pollensæsonen 
er for alvor i gang, så jeg vælger at 
stå op midt om natten og sprøjte 
den metalblå farve. Utroligt nok er 
alle naboer meget venligtsindede 
overfor at jeg på nuværende 
tidspunkt nærmest dagligt har 
larmet med 2 kompressorer 
kørende, luftslibere og mine 
pistoler. De er mere i chok over 
at jeg kan holde 3 ugers ferie, 
og at jeg kommer fra Danmark. 
Alene.

Efter at have afsluttet farve nr. 
2 kan jeg langsomt begynde at 
samle bilen igen. Men lister, 
ruder osv. må desværre vente til 
efter jeg er rejst hjem fordi jeg 
anbefaler at lakken får 14 dages 
hvile, før den bliver udsat for lim 
og gnavende lister.

Gasspjæld er som musik
Allersidste opgave er at montere 
en lille streamer på bilen. Lidt 
der skal minde ejeren om at 
bilen er malet af en dansker, 
og understrege hvad bilen kan 
komme til at betyde for ham: 
hvordan timerne bag rattet og 
især under RallyX kan give friløb 
for lidt af de udfordringer livet 
som alenefar med 2 tvillinger 
kræver. H.C. Andersen har sagt at 
”Hvor ord svigter, taler musikken”. 
Dette bliver omskrevet til 
engelsk, for på en måde passer 
det jo også på MR2eren. Folien 
er lavet i farver der matcher 
lakken. Men også farverne fra 
Dannebrog: ”Where words fail, 
throttle speaks”. 

Således kan jeg fuld af indtryk, 
erfaringer og oplevelser pakke 
mine sager sammen igen og 
takke af efter 3 uger i USA. 
Velvidende at endnu en MR2 er 
ude hvor den skaber lykke, og jeg 
et venskab rigere.
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Ideer til træf i Danmark, Norge, Tyskland og Holland
 
Christina Jensen har lavet en liste med ideer til hvor man kunne prøve kræfter med sin MR2, møde andre bilnørder og få en dejlig køretur fx til Norge, Tyskland, Holland eller  måske bare til Jylland, 
Fyn og Sjælland. I kan også finde træffene på deres FB-sider.  Redaktionen modtager gerne tips om flere træf – eller læg dem på MR2-drivers clubs FB-side. I sidste nummer af MR2-bladet kunne 
du læse om Christinas betagende tur til Arctic Race i Norge. Hendes imponerende billeder giver et indtryk af hvad de seje MR2ere kan klare!

Supra Visby, 9. april kl. 10.00-21.00
Åben Hus, Sparke dæk-træf 
Supra Visby, Tingvej 11, 6261 Bredebro
Alle Toyota og Lexus er velkomne

Træf hos Jocks, 23. april kl. 10.00-16.00
Åbent Hus, Sparke dæk-træf i samarbejde med JDM Society Denmark
Jocks Bilimport, Nymøllevej 2, 3450 Allerød
Alle japanske bilmærker er velkomne

Streetrace i Holeby, 28. maj 
402m

DHB, 3. - 5. juni
DHB Padborg Park

Sommertreff, 24. - 26.juni  Arctic Circle Raceway
Storforshei, 8637 Mo i Rana, Norge.
Sommertreff.no 
Norges største trackday-event med fri køring, drift og Time Attack (hvis du er interesseret 
i dette event kontakt CJ via cej_84@msn.com for mere info og evt. fælleskørsel)

Visby Træf, 15. - 17. juli
Supra Visby, Tingvej 11, 6261 Bredebro
Weekendtræf på privatadressen, hvor der kan camperes i haven.
Et veletableret og meget hyggeligt træf, hvor der er tid og plads til masser af 
røverhistorier. Cruisertur, fællesspisning og “Best in show”. Alle Toyota og Lexus er 
velkomne. Ukurante mærker henvises til brakmarken.

International Toyota Meeting,  22. - 24. juli
- det såkaldet “Ringe-træf”
MC Camp Fyn, Rudmevej 3A, 5750 Ringe.
Weekendtræf med campering hos MC Camp. 
Alle Toyota og Lexus er velkomne.

Reisbrennen, 12. - 14. aug
Eurospeedway, Lausitzring, Klettwitz, Tyskland.
Reisbrennen.de 
Motorfestival omkring Eurospeedway. Mulighed for bl.a. banekørsel og 402m. Eventen 
foregår på selve banen, med camperingsmuligheder på grønne områder omkring 
banen. Toiletbygninger med bad er tilgængelige. Der køres Pro Time Attack på banen 
samt drift.  Mulighed for fælleskørsel ud og hjem.

Legal Streetrace - www.legal-streetrace.dk
Legal Streetrace afholder jævnt fordelt over sommeren lovlige gaderæs i flere danske 
byer så hold øje med deres hjemmeside og FB side for datoer. 
 
7. - 9. okt 9th Dutch MR2 Weekend
Et sted i Holland. Hold øje med FB MR2 Drivers Club Denmark, MR2.dk og  
FB Toyota MR2 Club Nederland



Den blå Spyder – som tractoy
Den blå Spyder var derimod med sin totalt ombyggede 
motor med 300 Hk og 330 mm bremser noget der potentielt 
kunne matche de hurtige biler på diverse trackdays. Både 
min kæreste og jeg kører trackdays og er ikke bange for selv 
at skrue. Med et hurtigt regnestykke på værdien af de dyre 
stumper der var fyldt i bilen, kunne det aldrig gå helt galt. 
Det blev et dele-tractoy.

Kort tid efter blev den blå Spyder fragtet til Padborg Park til 
trackday. Den kørte fænomenalt. 

Efterfølgende blev det til en håndfuld trackdays, men en 
smule blå røg ved speederslip som i starten blev tilskrevet 
olieskraberinge, begyndte at udvikle sig. Det satte skår i 
køreglæden.
Den blå Spyder blev sat i skammekrogen i værkstedet, og 
der fik den lov til at stå i nogle måneder. 

Den blå Spyder - som gadebil
Men så fik jeg den idé at få den på vejen. Bilen var importeret 
fra Tyskland i 2005 og havde derefter tilbragt det meste af sit 
liv indendørs eller på usaltede racerbaner. Altså INGEN rust, 
og bortset fra enkelte stenslag var selv malingen på bunden  
intakt. 

Hver dag kører jeg ca. 120 km til og fra arbejde. I de seneste 
år er det foregået i en AW11’er erhvervet for sølle 25.000 kr. 
Den er godt nok klasser mere comfy end den Peugeot 205 gti 

med bur, skålsæder og H seler den afløste, men indrømmet, 
så kunne lidt komfort, ABS bremser og ikke mindst airbags 
godt friste.

Motoren skulle udskiftes, og jeg  var forberedt på at det blev 
lidt af et projekt. Sammen med bilen fulgte kvitteringer med 
priser på op imod 10.000 kr. bare for at tage motoren ud og 
smide den i igen. 

Motor,  bund, hjullejer, bærearme, kødben og undervogn
Egentlig var det nemmere end ventet, men lift og motorkran 
blev flittigt brugt, og jeg måtte have hjælp til at navigere og 
skubbe. Motoren vender modsat af hvad den gør i en AW11, 
så indsugningsmanifolden og desværre også gasspjældet 
ligger stort set klinet op ad torpedopladen som buer indad. 
Det er bestemt ikke nemt at få motoren på plads. 

Derefter kom spørgsmålet om hvor meget der var 
modificeret, og hvad der manglede: Fartstrup styreboksen 
som var monteret, var heldigvis sat i med omtanke, og de 
afklippede stik fulgte med bilen, så ledningsnettet var relativt 
nemt at genetablere.

Ideen med at bruge sin fritid på at lægge puslespil med 
bildele er desværre ikke helt ny, og det gik som det plejer. 
Planen var at skifte motor og så bare køre, men det endte 
alligevel med at jeg skilte hele undervognen ad i atomer og 
malede bund inden det hele blev samlet igen. Gearolie og 
vand var jo alligevel ude af systemet, og bunden var 

Projekt

ZZW30fra tracktoy til hverdagsbil

Af Lise Steffensen
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Bovbjeg Camping,  Juelsgårdvej 13, 
7620 Lemvig
www.bovbjergcamping.dk

Campingpladsen ligger utroligt smukt 
lige ned til Vesterhavet. Lemvigs 
skønne og til tider barske natur kan 
byde på mange flotte køretur i vores 
MR2. Vi laver et spændende træf for 
hele familien. På campingpladsen er 
der bl.a. minigolf.  Du kan deltage hele 
weekenden eller dukke op en dag eller 
to eller så længe du kan. 

Bestil allerede nu en hytte hvis du vil 
være sikker på at sove under fast tag. 

Åbningstræf
Årets åbningstræf finder sted 
i nærheden af Næstved ved 
Karrebæksminde Fjord, på:
De Hvide Svaner. Camping, www.
dehvidesvaner.dk

Hvis I vil leje hytte/campingvogn/
luksustelt: Ring til campingpladsen, 
tlf. 5544 2415, og husk at sige at I er 
medlemmer af MR2 Drivers Club 
Denmark. Så får I rabat. Bestil hurtigst 
muligt!

Fredag
Ankomst fra kl. 16.
Spisning. 

Lørdag
Morgenmad
Køretur rundt i det smukke 
sydvestsjælland og omegn med indlagt 
frokost og overraskelser. 
Årets første vurdering af MR2erne. 
Hygge på pladsen med masser af 
MR2snak og lidt spark på dækkene.
Fælles spisning og auktion over diverse 
stumper (husk at medbringe hvis du 
har noget til salg!).

Så er vi klar til at dukke op af vinterhiet til årets første træf i denne sæson. Vi glæder os til at se rigtig mange flotte MR2ere. Velkommen til både nye og 
gamle deltagere på MR2-træffene. 

Søndag
Morgenmad
Resultater af lørdagens vurdering af 
bilerne. 
Træffet slutter kl. ca. 12. 

Hvis man ikke kan være med hele 
weekenden, så er det også muligt at 
være med til noget af programmet og 
deltage præcis så lang tid man nu kan.  

Mere om tilmelding og program på 
MR2 Drivers Club Denmark og www.
MR2.dk

Carsten og Jesper, træfarrangører. 

Min blå ZZW30er blev erhvervet efter at jeg havde været MR2-ejer i ca. et halvt år. Ved et tilfældigt check på Rallyinfo 
og Motorsporten dukkede den blå racer pludselig op. Vi havde set bilen på Padborg Park til en trackday året før hvor jeg 
selv havde kørt i min Peugeot 205 cti. Jeg var begyndt at savne kræfter.

Programmet 
Hold øje med vore FB side MR2 Drivers 
Club Denmark og hjemmesiden www.
mr2-driversclub.dk for tilmelding og 
eventuelle ændringer. 
 
Fredag
I er velkomne på pladsen fra kl. 16 .
Aftensmad: I skal selv handle ind til 
aftensmad. Vi søger for kul til grillen. 
Husk at købe ind i den sidste større by 
I kører igennem, fx Holstebro, for når I 
først kommer ud på de små veje, så er 
der ikke mange muligheder.  

Lørdag
Kl. 8-10: Morgenmad 
Kl. 10-17: Køretur.
Vi kører først til Remmes Strand hvor 
vi får en guidet tur til en gammel 
vandmølle. Frokost får vi ved 
Vesterhavet i Trans Ferieby. Vi slutter 
i Thyborøn med en guidet tur med 
traktortoget Rødspætten rundt i byen. 
Kl. ca. 17: Vurdering af bilerne
Kl. ca. 19: Klubben sørger for aftensmad 
mod en overkommelig egenbetaling. 
Måske helstegt pattegris med tilbehør. 

Søndag
Kl. 8-10: Morgenmad 
Kl. ca.11: Toyota i Lemvig. Vi udstiller 
ca. en times tid. Præmieoverrækkelse 
til årets biler i de tre kategorier AW11, 
SW20 og ZZW30. Vi slutter af med 
sandwich og øl/vand
Kl. 12.30: Tak for i år!

Træfkoordinatorer: 
Mike - Flemming - Henning 

Lukketræf 2016

3. – 5. juni 2016

Den 2.-3.-4. september afholder MR2 Drivers Club det sidste MR2-træf i sæson 2016 



overraskende nok så fin at det kunne betale sig. Mekanisk 
havde jeg forventet at det meste skulle skiftes, men faktisk 
har de fleste dele overlevet mishandlingen i fin stil. Der er 
ikke mange biler der kan holde til at køre på baneslicks med 
standarddele. 

De bagerste hjullejer var dog en smule slidt, så de blev skiftet 
præventivt. Desuden var boltene til bærearmene rustet fast 
i bøsningen, så det endte med bærearmene blev skiftet 
og suppleret med en god portion molykote. Der røg også 
nye kødben på hele vejen rundt. Begge dele var rimeligt 
forventeligt slidt på en 15 år gammel bil. 

Næste problem var så undervogn. Den K-sport som sad på, er 
en pro udgave - altså vanvittig hård og ikke tüv godkendt. Jeg 
valgte derfor at montere en KW undervogn som er godkendt, 
og noget mindre ekstrem, Konis standarddæmpere skulle 
desværre monteres som indsatser i de originale dæmpere, 
så inden alle delene var købt ville den løsning være blevet 
næsten lige så dyr, da intet af det originale fulgte med. Så 
husk at gemme det hvis I sætter gevindundervogne på, selv 
hvis dæmperne er færdige.

Og hvorfor så alt det arbejde?
Generelt er det nemt at skaffe dele selvom priserne er noget 
højere end jeg er vant til fra Peugeoten. Fordelen ved selv at 
lave tingene er at man til gengæld kan bruge pengene på nye 
reservedele i stedet for mekanikertimer.

Det har faktisk været rigtigt lærerigt at priserne på reservedele 
er ret høje. Nogle dele som fx de noget matte forlygter som 
jeg normalt bevidstløst havde skiftet, kostede over 2.000 
kr. stykket. Så der måtte lidt polermiddel og en hel masse 
knofedt til, og det er faktisk lykkedes rigtig godt.

Det er meget svært at sætte timer på sådan et projekt, og 
prisen vil jeg sikkert helst ikke tænke for meget på. Men 
det er tydeligt at man også i en ZZW30er får meget bil for 
pengene: en bil  som efter min erfaring både er mere tæt og 
hvor karosseriet egentlig er mere simpelt end en AW11. 

Ingen tvivl om at det havde været billigere at købe et af de 
pæne standardeksemplarer der er på markedet, men når jeg 
nu havde bilen og jeg vidste jeg alligevel ville ende med at 
skille den ad før eller siden, var det den rigtige løsning for 
mig.

Og nu…
Svaret er netop kommet på afgift fra Skat og diverse begynder 
at finde tilbage på plads.
Når det hele er færdigt, har jeg stadig en bagspoiler med 
huller fra udstødningen der skal skiftes, og næste projekt er 
at sætte en 6 trins gearkasse i. 

Men der skal jo også være rum for forbedring.
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Forsidebillede
Jesper Hardenskous og Ruth Mulvads 
ZZW30ere i Ørestad Syd P-hus,  
MSV-Foto

Oplag
120 stk. 
Alt materialer er   
© MR2-driversclub.dk, februar 2016.
Eftertryk er ikke tilladt uden 
redaktionens skriftlige tilladelse. 
Redaktionen slut 1. april 2016.

Deadline for næste blad nr. 72:
1. oktober 2016

Forår, solskin og varm, tør 
asfalt under sutterne…Ja, jeg 
glæder mig allerede. En ny 
sæson er lige om hjørnet, 
så klargøringen af den lille 
MR2 er så småt begyndt.

Der er andre der er gået i 
gang for længe siden, og 
har lavet mere end bare en 
klargøring. Nogle af dem kan 
du læse om i dette nummer 
af MR2-bladet. Der burde 
være masser af inspiration i 
bladet hvis du ikke lige ved 
hvad du skal pille i.

Men skynd dig, vi skal snart 
til træf…
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Formandens klumme
Johnny Friis

Vi har fået en del positiv 
feedback for designet af det 
nye MR2-blad, og det er vi 
selvfølgelig super glade for. 
Det har vist aldrig været 
bedre end det er nu. Skulle 
du alligevel sidde med en 
ide til forbedring af design 
eller indhold, så hold dig 
ikke tilbage! 
Vi vil levere det bedste 
MR2-blad i Danmark!

God fornøjelse med 
klubbladet og vi ses 
derude…

Med venlig hilsen
Johnny Friis
Formand

Redaktør
Ruth Mulvad
Johnny Friis  
(ansvarshavende redaktør)
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MR2-bladet produceres af

Som vi, Søren og jeg, skrev i sidste nummer 
af MR2-bladet så købte vi i fællesskab en 
hvid SW20, årgang 1993. Den havde vi 
egentlig tænkt os skulle have en lidt større 
omgang i vinterens løb, men den er kun 
blevet rengjort og lakforseglet og derefter 
sat i vinteropbevaring i min opvarmede 
garage. Årsag: vi har gang i nybyggeri 
af garage/værksted hos Søren. Men vi 
regner med udskiftning af støddæmpere 
og fjerdre inden sæsonstart

Men så… Den 21/11-15 spændte jeg 
autotraileren efter bilen og kørte til 
Gütersloh i Tyskland. Der hentede jeg en 
sort SW22er (MR2 Turbo) reg. i 1993 og 
kørt 112.000 km. 

I Tyskland var den godkendt med store 
MoVit/Brembo bremser. I Danmark er det 
konstruktiv ændring af bil og noget bøvl.
Så jeg har monteret originale ankerplader, 

skiver, klodser og calibre. Bilen blev 
godkendt og toldsynet d. 29/12-15.

Nu venter jeg bare på godt vejr/sæsonstart. 
Så skal afgiften betales og der skal plader 
på vognen.
 
Så næste sæson køre jeg sort  SW22er og 
Søren overtager den hvide SW20er som 
sommerbil.

Årg. 93 bliver Sørens – og Flemming køber en sort SW22, årg. 93 
Af Flemming Burmølle Markusen

Flemmings og Sørens hvide SW20

Bestyrelsen har siden generalforsamlingen på lukketræffet 
den 4.-6. september 2015 holdt møde den  16. november 
2015:

Kontingentet er som generalforsamlingen vedtog (se 
referat af mødet i MR2-bladet nr. 70) uændret 340 kr. – og 
nye medlemmer får en fin velkomstgave. Så længe lageret 
rækker er gaven en jakke med MR2-logo (se bagsiden af 
bladet). 

Medlemmer: bestyrelsen har sat som mål at få 10 nye 
medlemmer i år. Den laver en spørgeskemaundersøgelse 
til medlemmerne for at gøre klubben så god som mulig. 

Bestyrelsen arbejder videre på kriterierne for afstemningen 
til kåringen af årets bil – i forlængelse af beslutningen på 
generalforsamlingen. Man afprøver flere muligheder, men 
ellers går vi tilbage til den gamle stemmeseddel. 

Træf i 2016: Arrangører af åbningstræffet den 3.–5. juni 2016 
er Carsten og Jesper. Lukketræffet arrangeres af Henning, 

Flemming og Mike (se info om træffene her i bladet). 
Arrangørerne får en opdateret træfvejedning i hånden – 
samt en opfordring fra bestyrelsen til at stramme op om 
struktur og indhold. 

Bestyrelsen arbejder på at udvide sortimentet klubbiksen, 
fx med vest og hættetrøje. 

Websiden: www.MR2-driversclub.dk Bestyrelsen 
undersøger nye muligheder for opdatering og vedligehold 
af hjemmesiden.  

Bestyrelsen vil gerne involvere nye medlemmer i 
bestyrelsen og opfordrer nye (og gamle) medlemmer til at 
stille op til valg til bestyrelsen på næste generalforsamling. 

Og endelig: MR2-bladet. Bladets nye look med Raphaël 
Jekel (MR2 Club Nederland) som layouter og professionel 
trykning er bestyrelsen glad for. Udbyttet af bladet tages op 
til vurdering til efteråret. 

en opdatering ved Johnny Friis, formand
Hvad laver bestyrelsen?



Har du en historie til MR 
bladet? 

I dette nummer har vi fået mange 
bidrag fra medlemmerne. Tak for det! 
Vi modtager gerne flere. Det er altid 
spændende at høre om medlem-
mernes biler:  hvad deres ejere tænker 
om dem, gør ved dem og bruger dem 
til.

Der er også altid brug for at få gode 
tips til hvad vi kan gøre ved de gamle 
biler: hvordan man reparerer dem, 
forbedrer dem, styler dem osv.  

Kontakt Ruth Mulvad hvis du har 
ideer, vil interviewes, eller skrive til 
MR2-bladet. 
rm@inquam.dk, på FB eller tlf. 
20780661. 

Deadline for næste blad nr. 72, efterår 
2016: 1. oktober 

Rabat til MR2-klubbens 
medlemmer 

Toyota i Ølgod, Fredericia, Køge og 
på Amager tilbyder alle medlemmer 
i MR2-klubben rabat på originale 
Toyota reservedele.  Sig blot at du 
er medlem – så tjekker de dig i 
medlemslisten.

Alm. orginale reservedele 25%
Dæk                                          25%
Starter og generator         25%

Toyota i Ølgod, tlf. 75244177
Toyota i Fredericia, tlf. 75924100
Toyota på Amager, tlf. 32468000
Toyota i Køge, tlf. 56637000

Annoncepriser
 
Har du mulighed for og lyst til at 
annonce og dermed sikre at bl.a. 
klubbladet kan komme ud? Eller 
kender du nogen som har det?

Priserne for at annoncere i MR2-
bladet: 
1/1 side: 630 kr. inkl. moms pr. 
udgivelse
1/2 side: 315 kr. inkl. moms pr. 
udgivelse

Interesseret? Ring eler skriv til 
redaktionen. 

Medlemssiden 
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En helt almindelig dag på 
kontoret...
Jeg arbejder for en af Danmarks 
store teleudbydere og etablerer 
fiberforbindelser til både erhverv 
og private på landsplan. Denne dag 
startede ikke så meget anderledes 
end så mange andre. Jeg var kørt til 
Fyn for at afholde møde med min 
kunde for derefter at mødes med 
mine jyske medarbejdere i Odense. 
Alt sammen meget fint..

Midt på dagen modtager jeg en mail 
fra en af mine medarbejdere her på 
Sjælland. Han er rimelig frustreret. 
Han mangler materialer, og han 
mangler dem NU! Jeg får talt med 
ham og med vores kunde.  Det viser 
sig at kunden har den manglende 
vare i Odense. Sådan! Vi får hurtigt 
bestilt den rest kunden har på lager, 
og aftalt at jeg lige kører fordi på 
vejen hjem.

MEN...
Jeg ankommer til lageret og 
henvender mig til udleveringen, Jo 
jo, den er god nok. Alt er pakket og 
klart. Jeg kan bare gå ud til min bil, så 
kommer der en medarbejder om to 
minutter med varerne. Den er fjong. 
Jeg går tilbage til min bil og begynder 
at gøre plads i bagagerummet og 
frunken. Hvor meget det fyldte 
havde jeg ikke skænket en tanke, 
MEN det kom jeg til! En meget 
venlig fyr i en truck med en fin ”lille” 
palle på stiger ud og spørger noget 
skeptisk: ”Er du kørende i DEN der?” 
Og jaaa, jooo, det var jeg jo.

Man har vel gode pakkeskills!
Han gør hvad han skal, nemlig sætter 
pallen ned og der står den så ved 
siden af min fine MR2. Nu begynder 
jeg så at forstå at det her kommer til 
at kræve gode pakkeskills.

Det tog lidt tid, men de blev alle 
pakket i bilen OG leveret til aftalt tid. 
Hvad gør man ikke for sine kunder!

Det kan godt være at det var heldigt 
nok at jeg ikke mødte politiet på 
vejen hjem.

som varevogn?MR2
Af Michael H. Dyremose




