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Alt i reservedele og tilbehør til

T-typer, MGA, MGB/C, Midget, MGF/TF, Sprite, Mini, Triumph & AH

Åbent 8-16 alle hverdage.
Weekend åbent efter aftale.

Events, ferie, evt. lukkedage  mv. kan ses under  
”Aktivitets kalender” på vores webshop  
www.mgcenter.dk

Tlf. 98374190
webshop >> www.mgcenter.dk << Webshop 

Vi lagerfører Danmarks største 
tilbehørsprogram til alle MG 
modeller & Mini.

Vi byder dig velkommen i vores 
forretning og på vores webshop. 
Alle varer sendes samme dag 
som de bestilles, de bliver sat 
ved dør og du får en SMS med 
sporingskode.

Vintertid = renoverings tid. 
Vi ligger inde med alle typer 
reservedele og får varer 2 gange 
om ugen fra vores leverandører.  
NYT ! Nu opbygger vi også lager 
til Morris og Triumph.
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Formanden har ordet
MG CarClub

DENMARK

Ved generalforsamlingen den 15. marts havde Ole Aaen be-
sluttet ikke at genopstille som formand for klubben. Vi skylder 
Ole en stor tak for sit klubarbejde, og selvom han træder 
tilbage som formand, er det rart at vide, at Ole stadig vil være 
en aktiv del af klubben. Så vidt jeg har kunnet spore, blev Ole 
medlem i efteråret 1983 - i MG-bladet fra september 83 bliver 
han budt velkommen som nyt medlem. Og karakteristisk for 
Ole kastede han sig straks ud i klublivet og blev redaktør for 
bladet allerede året efter. Han er til dato den eneste, som har 
været redaktør af MG-bladet to gange - og i sidste omgang 
blev bladets udstyr ændret fra et klubblad til et magasin. Stan-
darden for MG-bladet nåede nye højder. Klubben fik seks år 
med Ole som formand, hvor han igen viste sit store engage-
ment. Tak - og vi ses, Ole!

MG og MG-klubben har været en vigtig del af mit eget liv, 
lige så længe jeg kan huske. Da jeg var to år gammel købte 
mine forældre en rød MGB roadster fra 1970 (Mogens Hempel 
husker stadig indregistreringsnummeret BK 58 528), og det 
var vores hverdagsbil i mange år. Jeg sad i et barnesæde på 
batterikassen sammen med min tro følgesvend (bamsen Pad-
dington), og sådan kørte vi afsted til klubmesterskabsløb og 
ferieture i England fra sidst i 70’erne og op i 80’erne. Den MGB 
blev et medlem af familien, og det var også den første bil, jeg 
lærte at køre i. Mine forældre engagerede sig i klublivet, og til 
klubbens fem års jubilæum i 1978 tegnede min far Ejgil Jensen 
en plakat med de MG-modeller, der dengang var i klubben 
med undtagelse af ”Old Number One,” der alligevel prydede 
plakatens top som stamfader til det hele. Plakaten er blevet 
genoptrykt et par gange og kan endnu købes i klubshoppen. 
Fra 1981 - 83 var far medlem af bestyrelsen og redaktør af MG-
bladet sammen med Asbjørn Pinholt. 

Som barn interesserede jeg mig ikke for sportshold eller 
filmstjerner. Det var i blandt medlemmerne i MG-klubben, jeg 
fandt mine idoler, og jeg drømte om en dag selv at eje en 
åben MGB ligesom Morten 103 og Bjarne Blymave. Ja, den-
gang var klubben ikke så stor, som den er i dag (i 1984 havde 
klubben 191 medlemmer) - stort set alle kendte hinanden, 
og diverse øgenavne blev flittigt brugt. I det meste af min 
barndom var H. K. Kristensen klubbens formand, og han var i 
min verden en langt mere betydningsfuld person end landets 
statsminister.

Når jeg på dén måde er opvokset med MG-klubben, er der 
mange medlemmer, jeg i dag betragter som mine venner. 
Vores engelske moderklub - The MG Car Club - lancerede 
engang sloganet ”MG - The Marque of Friendship!” Venskabets 
bilmærke. Og det har de grundlæggende ret i. Jeg ønsker 
også, at dét må blive varemærket for vores klub mange år frem 
i tiden. I klubbens unge år, hvor medlemstallet ikke var så stort, 
var klubånden noget græsrodspræget, og organisationen var 
forholdsvis flad i modsætning til hierarkisk. Jeg mener, det er 
vigtigt, vi holder fast i dén ånd! Forstå mig ret, med de ca. 1500 

medlemmer vi er i dag, er klubbens drift blevet omfattende 
og fast arbejde til flere personer. Derfor er vi også så privilege-
rede, at rigtig mange medlemmer frivilligt tager fat og påtager 
sig en række funktioner på klubbens vegne. Det er pragtfuldt 
at være vidne til! Og I skal vide, at uden jer ville klubben slet 
ikke være den samme. I bidrager alle sammen til, at vi kan 
have en god og velfungerende klub, som vi kan være stolte 
af. I MG-klubben har vi tradition for at løfte i flok, og dét skal 
vi holde fast i. Når klubben har vokset sig så stor, som den er i 
dag, kan det være svært at bevare det samme græsrodspræg, 
som var kendetegnende i tidligere tider. Men det er alligevel 
vigtigt, at vi bevarer den jævne struktur, hvor vi alle er lige, når 
vi kommer i klubben.

På klubstanden ved messen i Fredericia den 21. - 22. marts 
fornemmede jeg den klubånd, og det var dejligt at hilse på 
både nye og gamle venner af MG-mærket. De medlemmer, 
der har engageret sig i klubstanden ved at stille den op og 
tage den ned, ved at bemande den weekenden igennem, 
eller ved at komme forbi og drikke en kop kaffe, fortjener alle 
tak. Sammen bidrager I til den helt rigtige stemning. Mange 
mennesker roste klubstanden i Fredericia - også folk fra andre 
klubber. Og klubshoppen har endnu engang overgået sig selv. 
Det er ikke alle mænd, der bryder sig om at gå i tøjforretninger, 
men nu tilbyder klubshoppen et flot alternativ med en impo-
nerende tøjkollektion - både til herrer og damer. Det er nu lidt 
sjovere at købe en skjorte, hvis der står MG på den.

Hvor mange medlemmer har mon været ude at køre i deres 
MG i år? Jeg har selv taget nogle ture i åben bil, og det bliver 
jeg aldrig træt af. Det er lige godt hvert år. Årets første klubme-
sterskabsløb er den 30. maj på Fyn, og invitationen var at finde 
i sidste nummer af bladet (side 24). Samme dag køres første 
afdeling af MG Sport mesterskabet på Ellested Køreteknisk 
Anlæg. Det blev også annonceret i sidste blad (side 25), og når 
de to arrangementer afvikles på samme dag, er det et forsøg 
fra arrangørernes side. Ofte er det ikke de samme medlemmer, 
der deltager i begge discipliner - men vi vil gerne løfte sløret 
lidt for, hvad de to typer arrangementer egentlig går ud på. 

Fortsættes på side 47
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Medlemsblad for
MG Car Club Denmark

Bladet udkommer
Januar - marts - maj - juli - september - november

Artikler og optaget stof dækker ikke nødvendigvis 
MG Car Club Denmark´s meninger og synspunkter. 
Redaktøren forbeholder sig ret til at redigere i tilsendt 
materiale.
Eftertryk kun tilladt med kildeangivelse og tilladelse fra 
redaktionen.

Ansvarshavende redaktør:
Anders Nyby Øster
Egeskovvej 4, 9800  Hjørring
Tlf. 2972 3617
mail: eogaoster@gmail.com

Bladredaktion:
Bjarne Rother Jensen, e-mail: rother@mgcc.dk
Torben Juul Hansen, e-mail: torbenjuul64@gmail.com
Carsten Thorgaard, e-mail: ghicar@privat.dk
Carl Buus, e-mail: Carl.buus@live.dk

Invitationer/annoncer:
Invitationer til MG arrangementer omtales gratis så længe 
annoncering ikke har karakter af reklame. Har invitationen/
annoncen reklameværdi, anses den som en kommerciel 
annonce, og må betales på lige fod med øvrige annoncer i 
bladet.

Annoncepriser pr. år:
1/1 side kr.  4.000.-
1/2 side kr.  2.000.-
1/4 side kr. 1.100.-
Bagside kr.  5.300.-
Professionelle annoncer skal leveres reproklare

Klubbens adresse:
E-mail: mg@mgcc.dk
Internet: http://www.mgcc.dk
Kodeord til medlemssektionen: Twincam

Deadline: 
Den 5. i de lige måneder.

Tryk:
Økotryk, Videbæk

Oplag: 
1.500 stk.
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Forside: Fra klargøring i sønderjylland
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MGA 60 års Jubilæum1955 – 1965
Modellerne

Af Gert Jørgensen

Vi fortsætter MGA jubilæums artikler.
Som vi kunne læse i sidste nummer blev EX182 i september 
afløst af MGA ved introduktion i september ved Frankfurt Mo-
torshow og kort efter på London Motor Show. Det helt rigtige 
navn fra dengang er ”The MG Series MGA”. Det står også på de 
første brochurer. Den legendariske MG Direktør John Thornley 
var ret begejstret over, at de denne gang havde fået MG nav-
net sneget ind i typebetegnelsen. I dag siger vi jo bare MGA.

MGA 1500 som den blev præsenteret i Frankfurt i 1955.

Selve introduktionen er fint beskrevet af Lars Thousig i en tidli-
gere artikel, så det gentager vi ikke her. I denne artikel bliver vi 
derimod rigtig nørdede og går i mange detaljer samt numre 
og koder.

Lidt om Chassis numre

MG Car Company havde siden starten benyttet et chassis 
nummer system, der angav type og serienummer f.eks. TA1293, 
TF405 eller TD10338, det var jo til at finde ud af. Det første 
nummer nævnt angav, at bilen var en MG TA med serienum-
mer 1293. Serierne begyndte dog altid ved nr. 251, som var MG 
fabrikkens telefonnummer. 

Efter Nuffield organisationen (Morris, MG, Wolseley og Riley) 
blev sammenlagt med Austin Motor Company i 1952 og dan-
nede BMC, blev der gradvist indført et nyt nummersystem, der 
var noget mere kompliceret, men som indeholdt mange flere 
oplysninger om bilen.

Officielt blev det nye nummersystem indført hos MG med TF 
og ZA modellerne. I TF modellerne blev chassisnumrene dog 
også banket i rammen efter det gamle system (TFXXXX). 

Den første TF har serienummeret 501 (ikke mere det gamle 
telefonnummer 251, men i stedet nummeret på Wolseley 
fabrikken i Birmingham). Den sidste TF har nummer 10100 – 
Husk lige det!
Lige en lille krølle på denne anekdote også, der er jo aldrig en 
regel uden undtagelse. 

Peter Best, tidligere formand for MG Car Club og direktør for 
Peter Best forsikring, der var med til 30 års jubilæumsløbet i 
Viborg, kom kørende i en TF1500 med stel nummer TF/0250. 
Historien er den, at det var prototypen til TF1250, der blev 
stående på fabrikken. Denne blev så støvet af, da prototypen 
til TF1500 skulle laves, og det er så Peters TF. 
Der findes faktisk også en pre produktions TF1250 med stel-
nummer TF/0251, men så er det også slut med dette roderi.

Tilbage til MGA modellerne.

MGA 1500
MGA modellen der blev præsenteret i september 1955 havde 
en 1489cc type B motor, som var kendt fra Austin A40 Som-
merset modellerne i en 1200cc udgave. Oxford og Cambridge 
modellerne samt Magnette ZA anvendte også denne motor i 
1489cc versionen. Magnetten var dog den første 1489cc i 1953.
MGA, der til forskel fra de andre havde lidt større ventiler og 
2 SU 1½” karburatorer, havde i starten 68 bhp ved 5500 omdr. 
Denne type motor havde betegnelsen BP15GB. I juni 1957 
skiftedes til 15GB typen og modellen havde nu 72 bhp ved 
5500 omdr. MGA kunne fra starten leveres med plade- eller 
trådhjul. Dog aldrig krome trådhjul – det hører til 60’er pop 
generationen!
1500 modellen havde kombineret blink og stoplys bag samt 
kombineret parkerings- og blinklys for, styret af en sindrig 
relæfunktion for at spare pærer og ledninger.

Baglygte fra 1500

Fra chassis nr. 61504 (ca. januar 1959) blev 15GB motor typen 
erstattet af 15GD typen. Hullet til den mekaniske benzin 
pumpe under karburatorerne blev lukket i støbningen, idet 
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det aldrig blev brugt i MGA. Som på de senere 1600 modeller 
fik de også hævet starteren, så der kom en ”bule” i bundbræd-
derne. Speedometerkablet blev 10cm længere for at gå fri 
af starteren. 7716 motorer af denne 1500 type blev lavet. Der 
kommer en fast flange bag på gearkassen til kardan akslen i 
stedet for glide splines.

Chassis numre

Den første MGA 1500 fra september 1955 har serienummer 
10101, så man fortsætter faktisk, hvor TF modellen slap, så her 
bryder man igen med traditionerne. Den sidste MGA 1600 
MK II fra juni 1962 har serienummer 109070. Til serienummeret 
knytter der sig også en bogstavkode og det er her alle oplys-
ningerne gemmer sig. 

For alle TF, ZA og MGA 1500 gælder følgende BMC kode, som 
blev afløst af et nyt kode system med MGA 1600 modellerne 
i 1959.

Eks. H D R 3 3 / 10102
Det 1. bogstav angiver mærke og model. 
Det 2. bogstav angiver køretøjets karosseri type, Saloon, Tourer, 
2-seater, etc. 
Det 3. bogstav angiver bilens farve.  Der kan være et 4. bogstav, 
det er så tale om en 2-farvet bil f. eks Magnette Varitone. 
Det 1. tal angiver til hvilket marked bilen er solgt, RHD i koden 
betyder højrestyret, LHD venstrestyret og CKD betyder ”Com-
pletely Knocked Down”, hvilket betyder at bilen er afsendt 
delvis adskilt, og skal samles på bestemmelsesstedet, hvilket 
var meget brugt i 50-erne. 
Det 2. tal angiver hvilken type lak bilen er lakeret med. 

For: H D R 3 3 / 10102 gælder således følgende:

 H = MG ’MGÀ  
 D = 2-seater 
 R = White 
 3 = L.H.D. 
 3 = Cellulose lak 
 10102 = serienummer

Eksemplet er MGA 1500 nr.2. 

Den komplette BMC kode fra 1952 - 1959 fremgår af ovenstå-
ende. 

MGA 1600
Man var fra alle markeder meget godt tilfredse med MGA 1500 
modellen og salget gik strygende især i USA, der tog mere 
end 80% af bilerne. Der var dog specielt et klagepunkt, nemlig 
power – ”more power” - som de sagde i USA. Derudover var 
de internationale klasse inddelinger for motorløb også ændret 
fra 1500 til 1600cc.
Motoren med type 16GA på 1588cc med 80bhp ved 5600 
omdr. blev derfor introduceret i maj 1959 i den nye opdate-
rede MGA 1600, som den nu hed, (der var aldrig en MGA 1500 
kun en MGA). Selve boringen var identisk med MGA Twin Cam 
modellen, der var introduceret året før i 1958 (herom senere). 
MGA 1600 havde desuden Lockhead skivebremser på forhju-
lene. Sjovt nok så brugte man ikke Dunlop skivebremse arran-
gementet fra MGA Twin Cam. Det skyldes måske de var dyrere 
samt det faktum at Twin Cam nav/bremser kun tillod montage 
af de specielle Dunlop plade hjul med de 4 styretappe.

Ellers adskiller MGA 1600 modellen sig kun eksternt ved at få 
separate lygter/pærer for blinklys- og stoplys, og rød/orange 
glas introduceres på lygterne.

Baglygte fra 1600

Chassis numre

I 1959 kommer der så også en ny chassis kode med MGA 1600 
modellerne, men denne indeholder langt fra den samme 
informationsmængde som den tidligere.
 
Eks: G H N L / 68851
Det 1. bogstav angiver bilmærke. Det 2. bogstav angiver bilens 
motor størrelse (kubik). Det 3. bogstav angiver bilens karos-
seritype.
Det 4. bogstav angiver bilens afvigelse fra standard (standard 
= RHD). Der kan være tale om tre bogstaver: 
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D = De-luxe 
(mere herom senere). 
L = Left-hand drive. 
S = Super De-luxe. 

Det 1.  tal før ”skråstregen” (/) kan være udeladt, og der er så 
tale om en MGA 1600. Er der angivet et ”2” er der tale om en 
MGA 1600 MKII. 

Fra og med ”3” til og med ”5”, er det betegnelser for MGB mo-
dellerne. Tallene efter skråstregen er serienummeret. 

Således gælder for MGA 1600:

Eks: G H N L / 68851.

 G = MG 
 H = motorstørelse
     1400-1999cc. 
 N = 2-seat tourer (D = coupe’).
 L = LHD ( RHD har ingenbogstav) 
 68851 = Serienummer
Eksemplet er.
1. MGA1600 Maj 1959

MGA 1600 MKII

I marts 1961 introduceres så MGA 1600 MK II modellen. Den 
nye motor med betegnelsen16GC er en noget gennemarbej-
det type på 1622cc med 93 bhp ved 5500 omdr. Faktisk kun 2 
heste mindre end den senere MGB på 1800cc.
Ændringerne ved denne motor er mange og kan vel bedst 
sammenlignes med de forbedringer, der skete på A motoren 
til A+ ved introduktionen af Metro modellerne i 1980.
1622cc motoren er en virkelig god, stærk og smidig motor, der 
fik en anden krumtap og lejer samt et andet topstykke. Krum-
tap og plejlstænger kan ikke anvendes i en 1588cc blok. Den 
får desuden en højere udveksling, idet den går fra 4.3:1 til 4.1:1. 
(MGB har 3.91:1, der med fordel kan anvendes i alle MGA – dog 
kun fra de tidligere MGB banjo bagaksel modeller).

På interiør og eksteriør siden sker der en del. 1600 MK II model-
len for det tilbagetrukne kølergril og baglygterne vandrer fra 
skærmen og ind på midtersektionen under bagklappen. Selve 
baglygterne er af samme type som på Mini MK I.

Interiøret får et pift med vinyl beklædt instrumentbræt samt 

vinyl beklædt panel mellem frontrude og instrumentbræt. 
Dette design er kendt fra MGA Twin Cam, der har haft dette 
design siden 1958.

Chassis numre

Eks. for MGA 1600 MKII: 

G H N L 2 / 100352.

Der er - som det ses - tale om samme kode som ved MGA 
1600, men ”2” angiver, at der er tale om en MKII. 

Serienummeret ”100352” angiver, at der er tale om den 1. 
MGA1600 MKII, produceret i april 1961. 
De øvrige bogstaver i den komplette kode er ikke relevante 
i MG-sammenhæng, de gælder for de øvrige BMC modeller, 
men opgives gerne på forespørgsel.
Selve nummeret med bogstavkode finder man på pladen 
placeret som vist på skitsen nedenfor.

Udenlandske eksemplarer har som regel kun denne plade, 
men her i landet skal man absolut banke chassiet sønder og 
sammen med dette nummer, som regel er det dog kun seri-
enummmeret, der er banket i. 
Nummeret i danske MGA modeller findes oftest på tværstyk-
ket i rammen lige foran førersædet eller på forreste højre 
vange lige i nærheden af tændspolen. Det påstås, at tværrøret 
lige foran batterierne, også er set anvendt til dette formål. 

Mangler pladen og har man nummeret, kan den resterende 
kode fremskaffes ved at kontakte ”British Motor Heritage” 
(BMH), der arkiverer alle data på modellerne.  Prisen for dette 
er 40 pund, men så får man også et diplom-lignende guldran-
det karton med alle bilens data. Motornummeret er dog ikke 
registreret!

baglygte for 1600 MKII 1600 MKII grill



8 MGCC, Denmark

Søjlen kan give dig en indikering af, hvornår din bil er produ-
ceret, når du kender dit serienummer. Datoerne til højre er 
produktionsdatoen og ikke salgsdato. Årgangsmodellerne 
starter som regel i oktober for USA modeller og i november for 
det europæiske marked. 

Man kan således have en 1960 model, solgt i januar 1960, 
men produceret i november 1959, eller måske en MGA med 
1. gangs registreringsdato i februar 1960, produceret i oktober 
1959, og som sådan er det en 1959 model Forvirret? 
Nå skidt, den er dejlig at køre i alligevel. 

Motornumre

Det har været muligt at skaffe en liste over motornumre så 
man kan pejle sig ind på om det sandsynligvis er den originale 
motor der sidder i bilen. Den nogenlunde sammenhæng 
fremgår af følgende:

MGA 1500

fra chassis nummer 10101 til 61603,  BP15GB eller 15GB_U_H 
(motor nr. 101 til 51767 )
fra chassis nummer 61504 til 68850, 15GD_U_H (motor nr. 101 
til 7816 )

MGA 1600

fra chassis nummer 68851 til 100351, 16GA_U eller 16GAU_H 
(motor nr. 101 til 31660) 

MGA 1600 MK II

fra chassis nummer 100352 til 109070, 16GC_U_H eller 
16GC_U_L (motor nr. 101 til 8846)
MGA Twin-Cam
fra chassis nummer 501 til 2272, 16GB_U 
( Bogstavet U var erstattet med D hvis der var fabriks monteret 
Close ratio gearkasse)

Body numre (den lille plade der sidder lodret ved højre motor-
klap hængsel)

MGA 1500
Numre fra 20001 til ca. 79000
MGA 1600
Numre fra 101 til 40600 
MGA Twin-Cams
Serien 61000, 68000 og 76000 blev brugt på 1500 karrosseri 
modellen og serien B1000 blev brugt på 1600 typen.

Twincam chassis
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MGA Twin Cam 

Den første MGA Twin Cam ser dagens lys i april 1958, og vi er 
nu tilbage ved at starte ved Wolseley fabrikkens telefon num-
mer 501. Twin Cam modellen, eller rettere motoren, har dog 
haft en lang udviklingstid med pauser. Allerede i 1955 kørte 
en EX182 Le Mans model med en Twin Cam motor i Dundrod 
TT løbet. Denne var dog kun på 1489 cc som MGA 1500-mo-
dellen. Det gik faktisk ganske godt, indtil et manifold knæk-
kede under løbet og bilen måtte udgå. Der blev ved denne 
lejlighed også eksperimenteret med en Austin Twin Cam i en 
anden EX182. Den kom dog aldrig ud at køre i selve løbet, idet 
motoren blev skiftet til en Le Mans 1500 motor aftenen før 
løbet. Austin motoren forsvandt på mystisk vis og er aldrig set 
siden!
Der kunne skrives en kriminalroman om Twin Cam motoren, 
det skal ikke ske her, men lad det blive ved at motoren er 
meget bedre end sit rygte, og at det er en velbevaret hemme-
lighed for de få, som så kan få lov til at have den i fred. 
Lad os blot her holde os til de tørre tal, der siger, at den har 
108 bhp ved 6700 omdr. Og den ånder gennem 2 1 ¾” SU 
karburatorer.

Twin Cam modellen har utroligt mange små og store design 
ændringer i forhold til standard modellen. En af de væsentlige 
er, at den har nogle meget velfungerende skivebremser på alle 
4 hjul. De er af Dunlop typen og hjul og bremser er af samme 
type, som sad på Jaguar D Typen, der vandt Le Mans flere 
år i træk. I Le Mans 1955 var det disse bremser, der gjorde, at 
Jaguar D kunne banke en Mercedes 300SL. Bremsedele deles 
i øvrigt også med senere Jaguar XJ6, det står der på bremse 
reservedele, man køber i dag.
Selve hjulene ligner de normale plade fælge, men er meget 
specielle. Der er 4 koniske styretappe, der går ind i navet, og 
selve hjulet fastgøres med en centermøtrik som et trådhjul. 
På denne måde kombinerer man pladehjulets styrke frem for 
trådhjul, men bibeholder den hurtige mulighed for hjulskift. 
Det er stort set det samme man stadig gør i Formel 1 i dag.

Selve motorblokken er reelt den samme støbning som en 
MGA 1588 blok, men bearbejdningen er en helt anden. Top-
stykket er af aluminium med 2 overliggende knastaksler drevet 
af kædehjul samt kæde. Dette arrangement fylder ca. 10 cm 
som gør, at motoren er ca. 10 cm længere og køleren samt 
tandstangen er så rykket 10 cm frem.
Bortset fra hjulene ligner en Twin Cam en MGA 1500 eller MGA 
1600. Den følger ”lygteskiftet” til 1600 modellen, men udgår af 

produktionen inden 1600 MK II introduceres. De luxe model-
len - der omtales senere - har de samme hjul og bremser som 
Twin Cam modellen, men har til gengæld 1600 og 1600 MK II 
lygte arrangement!

chassis-numre/koder.

Denne model har altid været noget for sig selv, også med 
hensyn til chassis-kode. Der blæses på samtlige BMC standard-
koder, og følgende gælder således for Twin Cam modellerne:

For ”2-seat Tourer”. 
YD1/Serienummer - Right Hand Drive (Home Market) 
YD2/Serienummer - Right Hand Drive (Export Market) 
YD3/Serienummer - Left Hand Drive
 
For ”Coupe’”.
YM1/Serienummer - Right Hand Drive (Home Market) 
YM2/Serienummer - Right Hand Drive (Export Market) 
YM3/Serienummer - Left hand drive 

Eks.:  YD3/501 

Der er tale om den første MGA Twin Cam, der var venstre 
styret og som var en roadster. 
For produktionsår og serienumrene gælder det samme med 
årgangsskift som ved de øvrige MGA modeller. 

Produktionsår og serienummer fremgår af søjlen.

Twincam chassis plade MG-A_Twin-Cam Dunlop bremser bag med håndbremse
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De årlige MGA produktions tal

1500 Twin Cam 1600 1600 Mk.II Total/år 
1955 1003 1003 
1956 13410 13410 
1957 20571 20571 
1958 16122 541 16663 
1959 7644 1519 14156 23319 
1960 51 16930 16981 
1961 415 5670 6085 
1962 3049 3049 
Total 58750 2111 31501 8719 101081 

MGA De Luxe

MGA De Luxe modeller sneg sig ind blandt MGA 1600 og 
MGA1600 MKII i nummer rækken.
De luxe modellen var baseret på de resterende Twin Cam dele, 
men med 1600 eller 1600 MKII motor, afhængig af hvornår, 
den er bygget. Man bibeholdt chassis rammen med skive-
bremser på alle 4 hjul samt alle øvrige specielle dele. Mange af 
delene slap dog på mystisk vis op undervejs, så den blev mere 
og mere standard, men Dunlop skivebremserne på alle 4 hjul 
havde de dog alle.
Teorien går ud på, at der oprindelig blev startet 2500 Twin 
Cam modeller op, men da man på grund af modellens renom-
me, fra den første periode besluttede at stoppe før tiden, fik 
man ideen med De luxe modellen for at bruge de resterende 
chassis og bremsedele.
Der blev produceret i alt 395 De Luxe modeller, hvilket giver i 
alt 2506 sammen med Twin Cam modellen!
De 395 De Luxe modeller er fordelt på 1600 Roadster (70), 
1600 Coupé (12), 1600 MKII Roadster (290) og 1600MK II Coupé 
(23).
De Luxe 1600 Coupé blev kun produceret i 12 stk. og må såle-
des anses for at være den mest sjældne MGA model (venstre 
styret kun 2).

MGA De luxe
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Af Gert Jørgensen

En RØD A’er er ikke bare en RØD. Afhængig af årgang er der 
kun 2 der er ”rigtige”, resten er pæne røde A’ere, desuden er 
der forskelligt interiør til samme farve. Ved hjælp af skemaer 
og lidt tekst, skal der her redegøres for de kombinationer, der 
kunne leveres ab fabrik som standard.
I årene da A’eren blev produceret var det stadig muligt at få en 
bil leveret i farve efter ønske, disse er således ikke med i denne 
oversigt, men kan forekomme af og til. Det vil her være muligt 
at forespørge hos BRITISH HERITAGE MOTOR  CENTRE Gaydon, 
hvis man har mistanke om, at bilen fra ny ikke har haft en af de 
farver, der omtales i det følgende.

Fælles for alle MGA modeller kan nævnes farverne for følgen-
de dele og i motorrummet:

Hjul (tråd/plade) Sølv  WP1
Ventilator mølle  Gul  EP11
Motor    Maroon EP1
Sprinkler holder Blå  BU224

Farvekoderne for de 4 farver stammer fra firmaet MOSS og 
Brown & Gammons, der forhandler disse samt alle andre af de 
originale farver. Lakken fås på spraydåse såvel som i spandevis. 
De kan også fås på spray hos vore lokale leverandører. 

Lakken for fælgende kan være svær at beskrive, og kan be-
grænses til, at for meget ”sølv” ikke er korrekt.

Motorfarven Maroon er en mørkerød farve, der ligger meget 
tæt på Damask Rød med BMC/BLMC farvekoden RD5. Maroon 
er en anelse lysere.
Det lyder jo ret seriøst, men jeg har også hørt fra en ældre BMC 
medarbejder, der stod og lummergrinede når nutidige ”MG 
sagkyndige” stod og diskuterede motorfarve. ”Vi mixede da 
bare noget rødt sammen, så det passede nogenlunde”, skal 
han have sagt!

Starter og dynamo har samme røde farve, men de er sorte, 
når der er tale om ombytningsenheder. Endestykkerne på 
dynamoen fremstår dog i rå aluminium. Som et lille tips kan 
nævnes, at der står stemlet år og måned i elektriske dele så 
som husene på dynamo og starter, samt sikringsbokse og 
laderelæ – hvis de altså er originale.

Farver for MGA

Den blå farve på den runde sprinkler beholder, kaldes ofte 
TUDOR blå. Farven er den samme blå som på klæbemærket, 
der sidder på sprinkler dunken. Denne er iøvrigt ekstraudstyr 
på MGA, og som sådan er det ikke sikkert, den er monteret.

MGA  1500

Som nævnt i en tidligere artikel gemmer der sig noget infor-
mation om bilens originale farve i bogstavkoden for stelnum-
meret ved 1500 modellerne.

Eks. fra chassis pladen monteret på torpedopladen:
H D R 3 3 / 10102
Det 3. bogstav angiver farven, og det sidste tal inden ”skråstre-
gen” angiver laktypen. Sidstnævnte vil som regel altid være et 
3-tal, idet det angiver, at der er tale om cellulose lak.

Det 3. bogstav i eksemplet er et R og det angiver, at der er tale 
om en hvid MGA!
Tabellen nedenfor angiver farver for 1500 modellerne.
Også her kan Heritage Centre kontaktes, hvis chassispladen 
mangler og man kun er i besiddelse af serienummeret.

MGA 1500 farver

Farve navn Beskrivelse "Chassis kode" BMC farve 
kode

*Old English 
White

Fløde hvid R WT 3

Black Sort A

**MG Red Mørke rød C

Orient Red Lysere end 
MG Rød

K RD 3

Mineral Blue 
(kun Coúpe)

Mørke Blå D BU 9

Glacier Blue 
(kun 
Roadster)

Medium 
Turquoise

L BU 4

Island Green 
(Coúpe til 
48979)

Light Green T GN 6

Tyrolite Green 
(Roadster til 
48974

Mynte Grøn T GN 7

Ash Green 
(Roadster fra 
49000)
(coúpe fra 
48980)

Bleg Grøn T GN2

Farver og farvekombinationer på exteriør og interiør for 
MGA 1500/1600/1600 MK II og Twin Cam modellerne
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*Man skal være opmærksom på at der også skal angives en år-
gang for Old English White. Den aktuelle for MGA er 1955-1964. 
Blandingskoden er en anden fra 1965-, selv om BMC-koden 
WT3, stadig er den samme!!!

**”MG Red” med bogstavet C på chassispladen er kun set på 
de allertidligste modeller, herefter går man over til Orient Red 
med bostavet K på chassispladen.
Om der reelt er tale om den samme farve på disse få biler 
vides ikke med sikkerhed, men ”MG Red” stammer fra TF 
modellerne, og er knap så orange. Der har måske været et par 
bøtter til overs.

Numrene angivet for Roadster og Coupé, angiver fra hvilket 
chassis-serienummer, der skiftes med de grønne farver.
I et senere skema for farvekombinationer på 1500-modellerne 
angives ”Ash/TY Green”, dette angiver blot, at selv om farven 
skiftede, forblev de øvrige dele på bilen uændrede.

MGA 1600

Der er ikke noget specielt at bemærke til farverne for denne 
model, udover at der indføres den nye BMC-bogstavkode 
i.f.m. chassisnumrene. Denne kode beskriver hovedsageligt 
model og motortype, farveindformation for den originale 
farve forsvinder, og det er kun muligt at få denne oplyst ved at 
kontakte Heritage Centre.
Der sker ingen ændringer igennem produktionsforløbet af 
1600-modellerne

MGA 1600 FARVER

Farve navn Beskrivelse BMC farve 
kode

Old English 
White

Fløde hvid WT 3

Black Sort

Chariot Red Blod Rød RD 16

Iris Blue Bleg Blå BU 12

Dove Grey Blank 
grundfarve

GR 26

Alamo Beige Lys Beige BG 9

MGA Twin Cam

Denne model følger farvekombinationer for 1500- og 
1600-modellerne. Skiftet fra 1500 til 1600 farve-specifikationer-
ne sker ved chassis nummer 2193 i maj 1959. Her introduceres 
den første Twin Cam med ”1600” baglygter.

Den første MGA1600 har chassisnummer 68871 og kommer 
også i maj 1959.
For alle Twin Cam modeller gælder, at der ikke er information 
vedrørende originalfarve i bogstavkoden.

Der gælder her det samme med farven ”Old English White”, 
at man skal være opmærksom på, at det skal være efter den 
gamle opskrift. 
De fleste autolakerere vil  kunne skaffe den rigtige farve, når 
man oplyser om BMC- eller BLMC-koden samt årgang på bilen.

Chariot Red er mere mørk end Orient Red. Den bedste sam-
menligning er nok henholdsvis ”blodrød” og ”tomatrød”, en 
fagmand ville sikkert være mere specifik.

MGA 1600 MK II

Her gælder de samme farver og sammensætninger som på 
MGA1600, der er intet ændret. Som det fremgår af skemaerne, 
er der - m.h.t. kabinen - den forskel, at instrumentbrættet er 
betrukket med nappa i stedet for at bære bilens farve.

Jeg håber med disse linjer at have afklaret nogle spørgsmål.
Er der tvivl om selve farven, har jeg farveprøver liggende af 
alle MGA farver. Det er plader på 15x15cm.
 
Der er indhentet oplysninger fra:

Heritage Motor Centre, The Archive Department
Heritage Motor Centre
Banbury Road
Gaydon
Warwickshire
CV35 0BJ
Tel: 44(0)1926 645076
Fax: 44(0)1926 641555
http://www.heritage.org.uk/

MG Car Club, MGA Register.
Robert Vitrikas, ”MGA: A History and Restoration Guide”.

Samt det hjemlige arkiv.
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MGA 1500 & Twin Cam Roadster farve skema
Karosseri Orient 

Red
Orient 
Red

Glacier 
blue

Glacier 
blue

Ash/TY 
Green

Ash/TY 
Green

Old Eng 
White

Old Eng 
White

Black Black

Instrumentbræt Orient 
Red

Orient 
Red

Glacier 
blue

Glacier 
blue

Ash/TY 
Green

Ash/TY 
Green

Old Eng 
White

Old Eng 
White

Black Black

Hjul  Silver Silver Silver Silver Silver Silver Silver Silver Silver Silver
Hard Top Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black
Sæder Red Black Grey Black Grey Black Red Black Red Green
Seat Piping Red Red Grey Grey Grey Green Red Offf 

White
Red Green

Kabinepaneler 
døre etc. Beklædt 
cok-pit kant

Red Black Grey Black Grey Black Red Black Red Green

Reservehjuls 
dækken

Grey Grey Grey Grey Grey Grey Grey Grey Grey Grey

Sidevinduer
canvas beklædte

Black Black Ice Blue Ice Blue Ice Blue Ice Blue Black Black Ice Blue 
Black

Ice Blue 
Black

Tonneau Cover Black Black Ice Blue 
Black

Ice Blue 
Black

Ice Blue 
Black

Ice Blue 
Black

Black Black Black Black

Tæpper Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black
Dør pakninger 
(plys)

Red Red Black Black Black Black Red Black Red Black

Instrument bræt 
( kun Twin Cam )

Red Black Grey Black Grey Black Red Black Red Green

MGA 1600 & Twin Cam Roadster farve skema
Karosseri Chariot 

Red
Chariot 
Red

Chariot 
Red

Iris Blue Alamo 
Beige

Dove 
Grey

Old Eng 
White

Old Eng 
White

Black Black

Instrumentbræt Chariot 
Red

Chariot 
Red

Chariot 
Red

Iris Blue Alamo 
Beige

Dove 
Grey

Old Eng 
White

Old Eng 
White

Black Black

Hjul  Silver Silver Silver Silver Silver Silver Silver Silver Silver Silver
Hard Top Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black
Sæder Red Beige Black Black Red Red Red Black Beige Red  
Seat Piping Red Beige Red Lieght 

Blue
Red Red Red White Beige Red   

Kabinepaneler 
døre etc. Beklædt 
cok-pit kant

Red Beige Black Black Red Red Red Black Beige Red   

Reservehjuls 
dækken

Grey Grey Grey Grey Grey Grey Grey Grey Grey Grey

Sidevinduer
canvas beklædte

Beige Beige Grey Blue Beige Grey    Grey Grey Grey             Grey          

Tonneau Cover Beige Beige Grey Blue Beige Grey          Grey Grey  Grey Grey  
Tæpper Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black
Dør pakninger 
(plys)

Red Red Red Black Red Red  Red Black Black Red  

Instrument bræt 
( kun Twin Cam )

Red Beige Grey Black Red Red  Red Black Black Red  

MGA 1600 MK II Roadster farve skema
Karosseri Chariot 

Red
Chariot 
Red

Chariot 
Red

Iris Blue Alamo 
Beige

Dove 
Grey

Old Eng 
White

Old Eng 
White

Black Black

Instrument bræt Red Beige Black Black Red Red  Red Black Beige Red  
Hjul  Silver Silver Silver Silver Silver Silver Silver Silver Silver Silver
Hard Top Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black
Sæder Red Beige Black Black Red Red Red Black Beige Red  
Seat Piping Red Beige Red Lieght 

Blue
Red Red Red White Beige Red   

Kabinepaneler 
døre etc. Beklædt 
cok-pit kant 

Red Beige Black Black Red Red Red Black Beige Red   

Torpedo top bag 
frontrude

Red Red Black Black Red Red  Red Black Black Black

Reservehjuls 
dækken

Grey Grey Grey Grey Grey Grey Grey Grey Grey Grey

Sidevinduer 
canvas beklædte

Beige Beige Grey Blue Beige Grey    Grey Grey Grey             Grey          

Tonneau Cover Beige Beige Grey Blue Beige Grey Grey Grey  Grey Grey  
Tæpper Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black
Dør pakninger 
(plys)

Red Red Red Black Red Red  Red Black Black Red  
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Alamo beige

Ash Green

Dove Grey

Glacier blue

Irish Blue

Orient red

Mineral Blue

tyroliteGreenTC
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MGA 1500 & Twin Cam Coupé farve skema
Karosseri Orient 

Red
Orient 
Red

Mineral 
blue

Mineral 
blue

Ash/TY 
Green

Ash/TY 
Green

Old Eng 
White

Old Eng 
White

Black Black

Hjul Silver Silver Silver Silver Silver Silver Silver Silver Silver Silver
Sæder Red Black Grey Black Grey Black Red Black Red Green
Seat Piping Red Red Grey Blue Grey Green Red White Red Green
Kabine paneler på 
døre etc.

Red Black Grey Black Grey Black Red Black Red Green

Dør panel piping Red Red Grey Blue Grey Green Red White Red Green
Instrumentbræt,  
hylde kant

Red Red Grey Blue Green Green White White Black Black

Torpedo top  bag 
frontrude, pakke 
hylde

Red Black Blue Black Green Black Red Black Red Green

Polstret kant over 
instrumentbræt, 
dør pakning

Red Black Blue Black Green Black Red Black Black Black

Himmel Off White Off White Off White Off White Off White Off White Off White Off White Off White Off White
Tæpper Grey Grey Grey Grey Grey Grey Grey Grey Grey Grey
Reservehjuls 
dækken

Grey Grey Grey Grey Grey Grey Grey Grey Grey Grey

MGA 1600 & Twin Cam Coupé farve skema
Karosseri Chariot 

Red
Chariot 
Red

Chariot 
Red

Iris Blue Alamo  
Beige

Dove 
Grey

Old Eng 
White

Old Eng 
White

Black Black

Hjul Silver Silver Silver Silver Silver Silver Silver Silver Silver Silver
Sæder Red Beige Black Black Red Red Red Black Beige Red
Seat Piping Red Beige Red Light 

Blue
Red Red Red White Beige Red

Kabine paneler 
på døre etc., 
instrumentbræt, 
pakke hylde, 
hylde kant,  
polstret kant 
over instr. bræt, 
Torpede top, dør 
pakning

Red Beige Black Black Red Red Red Black Beige Red

Dør panel piping Red Beige Red Light 
Blue

Red Red Red White Beige Red

Himmel Off White Off White Off White Off White Off White Off White Off White Off White Off White Off White
Tæpper Grey Grey Grey Grey Grey Grey Grey Grey Grey Grey
Reservehjuls 
dækken

Grey Grey Grey Grey Grey Grey Grey Grey Grey Grey

MGA 1600 MK II Coupé farve skema
Karosseri Chariot 

Red
Chariot 
Red

Chariot 
Red

Iris Blue Alamo  
Beige

Dove 
Grey

Old Eng 
White

Old Eng 
White

Black Black

Hjul Silver Silver Silver Silver Silver Silver Silver Silver Silver Silver
Sæder Red Beige Black Black Red Red Red Black Beige Red
Seat Piping Red Beige Red Light 

Blue
Red Red Red White Beige Red

Kabine paneler 
på døre etc., 
instrumentbræt, 
pakke hylde, 
hylde kant,  
polstret kant 
over instr. bræt, 
Torpede top

Red Beige Black Black Red Red Red Black Beige Red

Dør panel piping Red Beige Red Light 
Blue

Red Red Red White Beige Red

Torpedo top Red Red Black Black Red Red Red Black Black Black
Dør pakning Red Red Red Black Red Red Red Black Black Red
Himmel Off White Off White Off White Off White Off White Off White Off White Off White Off White Off White
Tæpper Grey Grey Grey Grey Grey Grey Grey Grey Grey Grey
Reservehjuls 
dækken

Grey Grey Grey Grey Grey Grey Grey Grey Grey Grey
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”The Tom Gustavsson

Coupé MGA 2000 Mk III”

af Jens Byskov Jensen

Når man træder over dørtærsklen til Tom Gustavssons garage, 
kommer man ind i en anden verden. En verden, der er meget 
bedre end dén, man forlod udenfor. Det føles næsten som at 
træde ind i en kirke eller et tempel, hvor religionen er MG. Fra 
gulv til loft i det fuldt isolerede lokale hænger der indramme-
de plakater, tryk og fotografier - alle med relation til MG. Den 
ene endevæg består af glasskabe, der er fyldt med pokaler 
fra træf og arrangementer, hvoraf de fleste er hjembragt fra 
udlandet. Siden 1979 har alle Tom Gustavssons ferier drejet sig 

tre porte, og indersiderne er alle beklædt med nummerskilte 
fra deltagelse i talrige løb og arrangementer. Men på gulvet 
står bilerne. Garagen blev bygget til tre biler med rigelig plads, 
så man kunne åbne dørene og stige ud uden problemer. Men 
siden er bilsamlingen vokset. Centralt placeret holder den 
mørkeblå, funklende MGA Coupé, der er Toms yndlingskøre-
tøj, og som bærer det fantastiske navn ”The Tom Gustavsson 
Blue Magic Special Atlantic Coupé MGA 2000 Mk III.” Denne 
bil, dette vidunder, er hovedårsagen til, at du læser disse linier. 
Men garagen indeholder også et andet pragteksemplar - en 
rød MGA De Luxe 2000, som Tom også har valgt at kalde 

om MG. Og det er ikke uvant for ham at komme hjem fra et 
træf i Norge søndag aften - for så at starte mandag morgen 
med kurs mod et stort træf i Italien. 

Langs loftet hele vejen rundt i rummet hænger der klub- og 
eventemblemer. Jeg vil tro, der er flere hundrede. Garagen har 

”Mark III” - mere om dén bil en anden gang. Og ved den anden 
side står en MG J2 (den først importerede MG i Danmark), som 
er under opbygning, samt hele to MGA Twin Cam Coupés, der 
ligeledes er under restaurering.
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Tom Gustavsson var ejer af en MG Magnette og andre MGA’ere, 
inden han i 1989 købte den MGA Coupé, der senere skulle 
blive den berømte, midnatsblå Blue Magic Special Atlantic 
Coupé. Den så ikke ud af meget, da han købte den. Det var en 
dansk bil, og karossen var så dårlig, at man kunne diskutere, 
om det var værd at bevare. Men Tom ville ikke opgive bilen, og 
karosseriet blev lavet efter alle kunstens regler. Coupéen var fra 
fabrikken en 1962 Mk II.

Det magiske navn Blue Magic Special Atlantic Coupé er inspi-
reret af Bugatti. Tom læste om den eksotiske Bugatti Atlantic 
fra slutningen af 30’erne, der kun blev fremstillet i fire eksem-
plarer. Dens kvindelige former inspirerede Tom til at skabe en 
MGA som ingen anden. En bil helt ud over det sædvanlige.

Motoren er en 18v - med fem hovedlejer fra MGB, hundrede 
procent blyfri. Motoren er boret op til 1995 ccm med en fast 
road knastaksel og Alfa Romeo stempler. Den leverer 128 
hestekræfter, momentet er 70 Nm, ved 2500 omdrejninger pr. 
minut. Topfarten er ca. 200 kilometer i timen. Motoren trækker 
vejret igennem en Weber 45 karburator med nåle fra Oselli. 
Bagplanden er lettet til under 7 kg i stedet for 8,5 kg. 

Efter Toms egen recept er der blevet plads til en fuldsynkroni-
seret MGB gearkasse fra 1972 med overgear. Sådan én giver en 
særdeles behagelig kørsel i en MGA koblet med den potente 
motor. Det er ikke let at finde plads til dén mekanik i et MGA-
chassis, men Tom har fundet de vise sten, og flere andre har 
kopieret konceptet siden. Bagtøjet er ligeledes fra MGB med 
en 3:9 gearing. Bananmanifolden sikrer, at motoren effektivt 
kan komme af med affaldsstofferne, der sendes igennem en 
2 tommer udstødning under vognen og 1,5 tomme rør ud ad 
siden. 

Bilen er forsynet med to benzintanke - koblet så benzinen 
fra reservetanken kan løbe ned i standardtanken, når den er 
ved at være tom. Dette foregår via en messinghane i kabinen 

Den specielle ekstra benzintank er placeret øverst i bagage-
rummet

MGA Coupe ala Gustavsson

Hvad er et værksted uden Mr. Walker
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bag passagersædet, der kan drejes af føreren under kørslen. 
Tankene kan rumme 70 liter benzin tilsammen. Med sådan 
en beholdning kan man nå langt ned i Europa, før man skal 
aflægge visit ved en benzintank. Hvis man kører pænt, kan 
ekvipagen tilbagelægge 14 km på literen. Af andre spidsfin-
digheder i cockpittet kan nævnes katastrofeblink, som er rar 
at have på de tyske motorveje. Det var installeret i bilen, da 
Tom gik i gang med restaureringen, og den gamle tidstypiske 
kontakt har fået lov at blive på instrumentbordet. 

Karosseriet ligner ikke nogen standard MGA Coupé. Tom 
har formgivet fronten frit med inspiration fra den førnævnte 
Bugatti Atlantic. Resultatet er noget ganske særligt. Der findes 
ikke én magen til. Så Toms intention om at skabe en eneståen-
de MGA må siges at være lykkedes. I begge forskærme er der 
særlige luftindtag, der både giver køling til motorrummet samt 
til kabinen. Et genialt træk, der gør det lettere for motoren at 
klare de varme ture til Italien, samtidig med at komforten i 
cockpittet øges betragteligt. Bagest er reservehjulet nedsæn-
ket i bagagerumsklappen, hvilket giver mere plads i bagage-
rummet, men alligevel sikrer udsyn bagud af bilens bagrude.

Hvad er dog dét, der funkler sådan i forårets spæde solstråler? 
Jo, for Tom er forkromning ikke godt nok. Han har udviklet 
motorrummet til et rent skattekammer. Flere dele dernede 
er belagt med 24 karat guld! Skruer og beslag, bolte, møtrik-
ker, sågar dynamoen og lågene til køleren samt reservoir til 
kobling- og bremsevæske er belagt med guld. Det er også det 
pureste guld, der titter frem imellem egerne på de forkromede 
trådhjul - bremsecylindrene er guldbelagte. Intet er for godt til 
Toms kæreste eje. 

Til dato har ”The Tom Gustavsson Blue Magic Special Atlantic 
Coupé MGA Coupé Mk III” kørt omtrent 150.000 kilometer 
siden 1995, hvor den stod færdig efter renoveringen. Bilens 
første tur gik meget sigende for Tom til International MG Meet-
ing i Silverstone, England.

Gyldne Dunlop bremser

Blue Magic topstykke

En speciel J2’er der er på vej
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Af Carl Buus 

”Jeg fandt den i Den Blå Avis, hvor den stod til afhentning på 
stedet til 5000 kr. og var – som det var anført  – i dårlig stand 
og med en del mangler. Ejeren havde ikke overdrevet, og jeg 
havde da heller ikke stillet for store forventninger. Men det var 
dog en rød MGB med papirer, en vakkelvorn hardtop og ellers 
ikke ret meget andet. Ingen motor eller interiør, hverken for-
klap eller motorhjelm og plukket for alt, hvad der hedder lygter 
og tilbehør. Den havde haft en usædvanlig krank skæbne og 
stået inde i en ulåst stald på en gård i nærheden af Viborg, 
hvor den gennem længere tid var plukket for næsten alt, hvad 
der kunne plukkes. Heldigvis havde ejeren gemt gearkasse, 
instrumentpanel og et par andre gode ting hjemme i kælde-
ren. Oprindelig havde bilen været indregistreret i Sverige, men 
dens øvrige historie er helt ukendt.
Det var i 2011, og jeg så den første gang en dag i september. 
Men den kom med hjem og blev vasket, hvad der selvfølge-
lig hjalp lidt på det jammerlige syn. Den stod nu i garagen 
vinteren over, og jeg kiggede lidt på det hele, gik lidt omkring 
den, og kunne ikke undgå at se - midt i al rusten - at nogen på 
tidspunkt havde været i gang med den.  Men alt, hvad der var 
lavet, var ren fusk. Dårligt tilpassede glasfiberskærme, fede lag 
plastic padding over hullerne, og jeg kunne da også hurtigt 
erkende, at det, der nu skulle laves, stort set var en MGB fra for 
til agter.  Nu var det min tur, mit første projekt og næsten alt 
var nyt for mig.” 
Et langt sejt træk 
Sådan fortæller Karsten Pedersen, Hedensted, der blev med-
lem af MGCC i 2005 og indtil 2014 havde en grøn MGB, histo-
rien om at bygge en MGB op fra bunden. Om det hedder en 
renovering, en restaurering eller en genopbygning, skal vi lade 
stå åben, men sikkert er det, at der næppe er en kvadratcen-
timeter på bilen, der ikke har været under luppen. Plader blev 
skåret ud, plader blev formet, tilpasset, svejset på plads og nyt 
er blevet købt hjem, hvor det var muligt – en del fra klubbens 
hjemmeside - i en næsten tre år lang og stadig strøm. Under 
processen blev der købt en ekstra donor MGB fra Sjælland, 
hvorfra der blev reddet en hel del værdifulde stumper, bl.a. 
forlygter, kofangere, en ny kanvaskaleche, sæderammer m.m.   
En af de mest benyttede sætninger har været: ”Når jeg nu er i 
gang!” Man har stået med en ting eller en del i hånden og ve-
jet frem og tilbage – Skal den skiftes eller ikke skiftes? Egentlig 
er den jo helt ok, og den kan da sikkert holde i resten af bilens 
levetid, men: ”Når man nu er i gang!!” Så køber man nyt og er 
sikker på, at det dur. 

Projektet fra Hedensted



21MGCC, Denmark

Den holdning har da også været med til at gøre processen 
en del dyrere, end det sikkert var nødvendigt.  Og da snakken 
med Karsten så småt nærmer sig udgifterne, bliver vi da også 
hurtigt enige om, at det, der ofres på en 100 pct. renovering 
med sikkerhed overstiger det, man eventuelt kan få for det 
færdige køretøj – hvis den skulle sælges - og så er tiden da 
heller ikke regnet med. Men blik er dyrt, forskærme til 3 – 4000 
kr., paneler til flere hundrede og meget andet. Og om galt skal 
være en ny karosse til måske 50 -60.000 kr. 
Flere hundrede fotos
Under samtalen viser Karsten detailfotos af arbejdet, og mon 
ikke, der var et par hundrede? Mest med pladerne, om inder-
skærme af aluminium, om yderpaneler og inderpaneler med 
MG’en i garagen liggende på et gammelt spisebord omgivet 
af punktsvejsere, C02 svejsere og meget andet. Lakken blev 
som noget af det eneste sendt i byen og startede naturligvis 
med sandblæsning og sluttede med sealing og alt, hvad dertil 
hører. Til slut med en klar lak, måske ikke helt efter originalbo-
gen, men som Karsten ville have det, den størst mulige glans, 
der skal svare til helheden. 

En ny udfordring kom, da der blev plads til en motor, og 
heldigvis er brugte motorer ikke en mangelvare. Bilen er 
oprindelig årgang 1965, hvorimod den hjemkøbte motor til 
500 kr. var en smule nyere, men naturligvis stadig en original 
MGB maskine. Den blev købt af en klubkammerat, og da den 
var blevet boret og havde fået nye stempler og hele turen, var 
den også som en ny.  Derefter ny generator og hvad der skal til, 
når alt skal stå som nyt. 
På spørgsmålet om Karsten har støttet sig til mere erfarne 
MGB folk, er svaret nej. Det har været nyttigt med fagbøger, 
og dem er der ret mange af. Hvor megen vægt Karsten har 
lagt på originalitet, er en smule svævende. ”Selvfølgelig be-
tyder det originale meget, men enkelte dele, har dog fået lov 
at passere. F.eks. er der 15” trådfælge, uoriginale sæder og et 
enkelt 12 volts batteri i stedet for to 6 volt, plus et par nyttige 
småting, men generelt er den da helt efter bogen. 
Karsten kunne berette længe endnu og gjorde det da også, 
men sikkert er det, at alle vi, der sidste efterår på bilmessen i 
Fredericia samledes om Karstens røde MGB, fik en herlig ople-
velse og en ikke så ringe respekt for projektet fra Hedensted.
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Af Carl Buus

Mange kvinder drømmer om helte på hvide heste. John 
Thriege fra Kristrup ved Randers er knap så romantisk og 
drømte i stedet om en hvid MGB og 94 heste. Drømmen 
gik i opfyldelse i september 2014. Men der manglede noget, 
og prikken over Í et – medlemskabet af MGCC - fulgte som 
julegave fra hustruen Helen, for hvad giver man manden, der 
har (næsten) alt, og som ikke rigtigt ønsker sig noget? Men der 
var ingen tvivl om, at der var ramt rigtigt, da den tykke kuvert 
med medlemsblade, nøgleskilt og andet godt fra klubben 
blev pakket ud juleaften.  
MGCC besøgte Helen og John en usædvanlig våd og kold dag 

– tirsdag før påske, hvor tøsjappet faldt tykt, og hvor enhver 
tanke om at fotografere under åben himmel var håbløs. Men 
der kunne snakkes, og John fortalte om adskillige ture rundt 
om i Jylland, før han faldt for den hvide MGB 1968 i Hasseris 
ved Aalborg. Det var blevet til mere end en håndfuld besøg, 
men ikke noget, der for alvor rykkede før mødet med den 
hvide fra Aalborg. 
Helen husker endnu hjemturen, hvor hun var kørende i familie-
audien, hvor hun hurtigt mistede kontakten med MG’en og 
blev nervøs og troede, at der var sket noget. Men da hun kom 
hjem, holdt en stolt John i garagen – her havde han holdt 
længe, påstod han.  
Det er ikke blevet til mange ture, højst fire-fem.  Den kom sent 
på sæsonen, og ”Vi skulle jo lige lære den at kende”. Oprinde-
lig er John uddannet mekaniker, og selv om det er mange år 
siden har han ikke helt glemt, hvad værktøjet skal bruges til. 
Der er blevet stillet ventiler og småpuslet lidt. Det, der trænger 
mest, er en justering af karburatorerne.  
Både Helen og John glæder sig til at komme med til klubbens 
arrangementer. John har været til det første møde – i Linde, 
men ser frem til forårets og sommerens mange muligheder. 
For, som John siger – ”Det kunne jo være, at jeg mødte en eller 
anden, der kunne give mig et par tips med de to SU’ere. Dem 
er jeg lidt bange for. Men alt i alt ser vi frem til nye bekendtska-
ber med samme interesse. Det skal nok blive spændende.” 

Et nyt medlem fortæller
MG CarClub

DENMARK

Helen og John Thriege glæder sig begge til forårets og somme-
rens muligheder i klubben.

John har været i motorrummet og blandt andet stillet ventiler.
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Af Carsten Thorgaard

Weekenden 21. – 22. marts var MG Car Club Denmark på plads 
i Messe C i Fredericia på sin sædvanlige plads. 
Mogens A. Petersen og hans team havde sat standen op i lø-
bet af fredagen og de sidste ting i klubshoppen kom på plads 
lørdag morgen, så man var mere end klar til at tage imod de 
mange medlemmer, som traditionen tro møder op. 5 minutter 
efter dørene var åbnet, var standen da også sort af folk, der var 
klar til at indtage de lovede gratis rundstykker og kaffe i den 
bagerste del, der var indrettet som cafeområde. Denne gang 
mere åbent end i efteråret, hvilket gav mere rum til gæsterne. 
Mange benyttede sig også af de gode tilbud i klubshoppen, 

Fredericia messe forår 2015

bl.a. de nye tilbud på beklædning, som var blevet præsenteret 
på generalforsamlingen, gav god omsætning, men også bog-
handlen og afdelingen med regalier var velbesøgt og havde 
god handel. 
Udover det førnævnte, var der også udstillet en MG TF, venligst 
udlånt af et af vores sønderjyske medlemmer. Hen over week-
enden blev der brygget kaffe i litervis og spist rundstykker og 
småkager i hobetal. 
Tak til alle jer, der besøgte os på standen og i shoppen, vi er 
klar igen i slutningen af uge 42.
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Generalforsamling 2015
MG CarClub

DENMARK

1. Valg af dirigent
Gert Jørgensen blev valgt og takkede for valget. Gert bemær-
kede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet,
hvorefter han læste dagsordenen op.

2. Formanden aflægger bestyrelsens beret-
ning
Ole Aaen læste beretningen op (se denne). Beretningen blev 
godkendt uden kommentarer.

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
Frank Neumann fremlagde regnskabet. Bob spurgte, om der 
var nogen fornuftig forklaring på, at generalforsamlingen
2014 kostede 1 kr. mere end generalforsamlingen 2013? Salen 
kvitterede med latter. Der ud over var der ikke yderligere
kommentarer. Frank gennemgik budgettet - der var ingen 
kommentarer. Endelig gennemgik Frank regnskabet for
klubshoppen. Heller ikke hertil var der kommetarer. Generalfor-
samlingen sagde tak med klapsalver.

4. Behandling af indkomne forslag
Der var ikke indkommet nogen indkomne forslag.

5. Valg af formand
Bestyrelsen foreslog Jens Byskov Jensen. Der var ingen mod-
kandidater, så Jens blev valgt. Da Jens til dato har været
bestyrelsesmedlem og stadig som sådan havde et år tilbage af 
sin valgperiode, indtrådte suppleant Casper Jørgensen
på Jenses plads i bestyrelsen.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg var Frank Neumann, som var villig til genvalg. Frank 
blev genvalgt uden modkandidater.

7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsesmed-
lemmer
Michael Elkjær blev valgt som suppleant.
Søren Wiwel var villig til genvalg og blev valgt.

8. Valg af 2 revisorer
Både Mogens Hempel og Søren V8 var villige til genvalg. 
Begge blev genvalgt.

9. Eventuelt
Her bad Frank Neumann om ordet og takkede afgående for-
mand Ole Aaen for sit fine arbejde for klubben. Gert Dohn
mente ikke, det var pengene værd fortsat at udgive en trykt 
medlemsliste. Fra bestyrelsen svarede kassereren, at
spørgsmålet ofte blev debatteret, og at der i klubben fortsat er 
mange, der ønsker en trykt liste. Takket være klubbens
økonomiske velfærd vurderer bestyrelsen, at vi sagtens kan 
have råd til listen. Tom Gustavsson mente ikke,
informationerne i medlemslisten med chassisnumre osv. var 
rigtigt sorteret. Mogens Hempel slog et slag for de engelske
registre, som han opfordrede vore medlemmer til at registrere 
sig i via internettet. Flere var stadig i tvivl om, om
medlemsnumre kom til at figurere på hjemmesiden, og Ole 
Aaen svarede, at alle medlemmer beholder deres numre.
Ole Aaen bad om ordet. 20 medlemmer havde valgt at køre i 
deres MG til generalforsamlingen, og der blev uddelt vin til
3 kørere ved lodtrækning. Derefter motiverede Ole udnævnel-
sen af ”Årets MG’er” med Enevold Vestergaards
Vandrepokal. ”Årets MG’er” blev A. P. Egg. Tak for din fine ind-
sats for klubben, især i klublokalet Østjylland.

Generalforsamlingsfolderen med bestyrelsens  
beretning, regnskab og budget ligger til download på 
hjemmesiden.
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Klubshoppen som altid på pletten

Som sædvanligt en velbesøgt generalforsamling

Årets MG’er

Bjarne Rother holdt et spændende foredrag om MGA på LeMans

Årets MG´er 2015

Hvert år kåres årets MG´er i forbindelse med generalforsamlin-
gen. 

I år tilfaldt æren Anders Peter Eeg (i daglig tale AP) for sit store 
virke i mødelokalet i MG Østjylland på Duelandsvej i Brabrand.
AP fik overrakt Enevold Vestergaards vandrepokal af Ole Aaen.  
I øvrigt findes der en artikel om pokalen andetsteds i dette 
blad.

Vi siger tillykke til Anders Peter Eeg.
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Af Charlotte og Bøje

Efter at have været på stumpemarked på Beaulieu et par 
gange, har jeg i et par år haft et ønske om også at besøge 
Goodwood i samme omgang, da det kun ligger med en uges 
mellemrum.
Dette var baggrunden for, at vi til det årlige julepubmøde i 
klubshoppen, havde inviteret Frank Neuman og Jørgen Lind til 
at fortælle om henholdsvis Beaulieu og Goodwood. 
Efter mødet gik det rimeligt hurtigt. Jørgen var den første, som 
meldte sig, og han mente, vi skulle meget hurtig ud af busken 
for at få logi nær Goodwood. Han lejede derfor straks det 
første hus. Da det lynhurtigt var fyldt op, lejede jeg det næste 
hus, og vi har nu p.t. booket op på 2 huse med 19 deltagere og 
9 gamle MG’ere.
Turen foregår fra den 2. september til ca. den 16. - 20. septem-
ber.
Vi starter den 2. september og vi kører ned langs vestkysten 
med den første overnatning et sted i Tyskland nær Oldenburg. 
Den 3. september sejler vi fra Hoek van Holland -  ja i Holland - 
til Harwich i England med overnatning på båden.
Den 4. september har vi hele dagen til at køre tværs over det 
sydlige England, nord og vest om London, til vores huse i 
henholdsvis Droxford og Newton Valance nord for Portsmouth.
Den 5. - 6. september er der det store stumpemarked Beau-
lieu  Autojumble med over 2000 stande - Europas største 
udendørs - hvor man også for samme billet kan se det store 
National Motor Museum, et slot, en klosterruin og en stor park, 
som alt sammen ligger i dette spændende område New Forest 
National Park.

Fra ide til virkelighed
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Mellem den 7. og 10. september tager vi på forskellige sight-
seeingture efter interesse, og vi slutter af med Goodwood 
Revival den 11. - 13. september, som er hovedattraktionen for 
de fleste.
Beboerne i Newton Valance vender derefter hjemad, mens 
Droxford-beboerne bliver ugen ud.
Deltagere på turen er
The Crest i Droxford
Else og Jørgen -  Esbjerg  
Kirsten og Poul Erik - Thisted
Lisbeth og Kristian - Tjæreborg
Hanne og Leif - Holsted
Hans Ove - Billund

Shooter Farm Cottage i Newton Valance
Jølva og Carsten - Silkeborg
Hanne og Erik - Esbjerg
Erik Thastrup og Jan Hauge - Sig
John Wilstup og Lasse - Ulstrup
Charlotte og Bøje - Grindsted
Vi håber, at der kan komme nogle gode historier og billeder 
ud af turen til de kommende klubblade.
En stor tak til Jørgen for at være medarrangør og dele ud af sin 
viden om kørsel og destinationer i England.
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Lørdag den 27.juni 2015
Lillebæltløbet er tilrettelagt med ruten, som fører deltagerne rundt på  
begge sider af Lillebælt med indlagte opgaver undervejs.

Startsted:  Leif Larsen Vintage – special – sports – biler.   
                   Fabriksvej 2                                                                                    
                   5580 Nr. Åby   lige ved afkørsel 57 fra motorvej E20

Løbets længde er ca. 110 km med seks indlagte poster.

Program  
8.30            Morgenkaffe med rundstykker.
9.45            Briefing/orientering vedrørende løbet - praktiske oplysninger.
10.00          Første bil sendes af sted
Frokostpause er indlagt på ruten.
18.00          Middag og præmieoverrækkelse på:
                   Mørkenborg Kro
                   Rugårdsvej 831, 5474 Veflinge
Sidste frist for tilmelding og betaling er den 6. juni.
Betaling skal ske til Fynske Bank reg.nr.6850 konto nr. 0001012311
Husk at oplyse medlems nr. mv. i forbindelse med betaling, tilmelding er  
først gældende, når beløbet er indbetalt. Tilmelding helst pr. mail –  
eller tlf. 72 53 21 87 efter kl.17.00
Mail: karmog@smilemail.dk

Tilmelding til Fynsløbet 2015

Navn:…………………………………………………………….      
Medlems nr.:……………………………………………………
Medkører:………………………………………………………
Adresse:………………………………………………………..
Post nr………….. by.:…………………………………………
Telefon………………………………………………………….
Mail:……………………………………………………………..
MG-type:………………… Årgang:…………………………..

Vi glæder os til at se jer til Lillebæltløbet.
Med Venlig hilsen Karin og Mogens Jensen

Lillebæltløbet 2015 Klubmesterskabsløb

Indbydelse til arrangementer
MG CarClub

DENMARK

Betaling
Startgebyr pr. bil  60,00 kr.
Morgenmad, let frokost inkl. 1 øl/vand og
Middag eksklusiv drikkevarer
270 kr. pr pers. Børn under 12 år, halv pris

Tilmelding efter den 6 juni tillægges 50,00 kr.
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Indbydelse til arrangementer
MG CarClub

DENMARK

_________________________________________________________________________________________ 
Danish Masters Racing Festival                                                       www. dmracing.dk 
12. februar 2015  

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

Tilbud til bil og mc mærkeklubber 
 

 
I weekenden 2-3. maj 2015 afvikler Historisk Motor Sport og DTC i fællesskab en 
løbsweekend på FDM Jyllandsringen for historiske biler og Classic MC. Der er lagt op til, at 
denne weekend bliver årets højdepunkt indenfor den historiske motorsport. 
 
Løbene på banen omfatter alle de sædvanlige historiske klasser for standardvogne, 
sportsvogne og formelbiler med deltagelse fra både ind- og udland. Derudover præsenteres et 
stort felt af Young Timere og road racing med klassiske motorcykler. Alle løb er 
mesterskabstællende. 
Der vil endvidere blive afviklet banesprint for indregistrerede biler, der normalt kører 
historisk rally og Hill Climbs. 
Vi forventer 200 – 250 deltagende biler og 50 motorcykler, så der bliver noget at se på hele 
weekenden. 
 
På hele FDM Jyllandsringens område vil der herudover være: 

 Depotområder, hvor publikum kan komme tæt på alle bilerne og snakke med kørne. 
 Der arrangeres kæmpe stumpemarked 
 Salg af veteran – og andre ældre biler og MC 
 Udstillinger med eksotiske biler af høj klasse 

 
Landets mærkeklubber indenfor bil og MC får uden omkostninger mulighed for at opstille 
telt og få sit eget område udenfor banen hele weekenden – helt nøjagtigt langs den asfaltere-
de vej op til hovedindgangen.  
Klubberne kan til rabatpris købe billetter til medlemmerne, og der vil blive lejlighed til at kø-
re nogle omgange på banen i frokostpausen lørdag eller søndag. 
 

Oresund Rally åbner klasse for turister
Dansk Rally Club har et tilbud til medlemmerne i MG Car Club Denmark

Mange ejere af ældre biler har drømmen om at
være med i et ægte rally. Men man har ikke
indfriet den, for den ædle bil skal ikke mis-
handles på en grusvej. Og man skal ikke have
noget af et hastighedsrally, hvor farten er af-
gørende. Alt det har Dansk Rally Club løsningen
på:

"I Oresund Rally har også i år åbnet en klasse,
Oresund Tourist Rally, hvor man på en tryg
måde kan opleve et ægte pålidelighedsrally,
mærke duften af konkurrence og møde kendte

kørere fra hele Norden," fortæller event
organizer Michael Eisenberg.

Oresund Tourist Rally er for alle, der har en
sjæl for motorsport, men gerne vil deltage på et
hyggeligt og rart niveau, hvor både bil og
mandskab kommer trygt hjem efter en dejlig dag
i naturen.

Løbet køres lørdag den 9. maj over 240
kilometer med start, pause og mål i Roskilde.
Om morgenen får man serveret kaffe og
rundstykker, ved pausen får man frokost, og ved

Alle kan være med i Oresund Rally og få en dejlig dag ud af det, også helt nye inden for motorsport.

Oresund Rally er ikke kun for sportsvogne. Almindelige biler som
Ford Cortina er blandt de typiske deltagere.

Alle typer biler, lige fra VW 1303 til Aston Martin DB4, har deltaget
i Oresund Rally.

Veteranbiltræf på Færch Torvet i Holstebro
Vi samler veteranbilfolket 4 torsdage hen over sommeren 2015.
Alle bilmærker er velkomne. Kom når du kan, og få en hyggelig aften med ligesindede.
PAPATYA-pizzeria på Torvet giver 15% rabat til personer i veteranbil (når I siger veteranbil), se 
menukort på www.papatya.dk. Der er også mulighed for at købe ved de forskellige Take Away 
steder, der er i nærheden eller man kan selv medbringe madkurven & kaffen. Vi kan benytte de 
borde og bænke, der er på torvet.

        

Tilmelding og oplysninger 
om løbet

Michael Eisenberg
Event Organizer
Mobil: (+45) 22 21 43 17
Mail: michael@intercom.nu
Web: www.intercom.nu
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MG Als Løbet 2015

Als Løbs gruppen er godt i gang med 
at få detaljerne på plads til weekenden i 
august.

Den internationale MG weekend  vil 
igen blive holdt med udgangspunkt i 
Troldhøj hytten ude i Nørreskoven på Als 
ved kysten til Lillebælt. Rammerne her er 
uændrede. 
Ved lejren er der et stort græsareal til 
rådighed for gratis camping. 
Der er gode toilet- og badefaciliteter.

Lejren åbner fredag eftermiddag, og der 
vil blive arrangeret et ”Open air barbe-
cue” (friluftsgrill). I skal selv medbringe, 
hvad der skal grilles, vi serverer salaten 
osv.
Lørdag har vi selve løbet og søndag er 
der MG Sport med drivingtests

Temaet for lørdagens løb vil i år være 
”Vi kører i de blodige fodspor af slaget i 
1864”. Det er således ideen at fokusere 
på 1864, hvad der skete, stederne hvor 
de afgørende ting skete, samt måske 
prøve/deltage i nogle aktiviteter relateret 
til hvad der skete. Kan du vinde dette 
slag i 2015?

For de danske deltagere vil der formo-
dentlig nok være en særlig interesse til 
stede for at komme ”on site”, idet DR1 i 
efteråret har vist Ole Bornedals film, 1864.
Vi planlægger at starte fra Sønderborg 
og på turen besøge stederne Dybbøl, 
Gammelmark, troppe overgangssteder-
ne over Alssund ved Sottrup Storskov og 
Solhjem til Kær Halvø. Kær Halvø er en 
meget vigtig del at få med, idet det var 
her ” Dommedag  Als” fandt sted i juni 
måned og der kan den dag i dag overalt 
på markerne på Kær findes kugler, uan-
set hvor man går. Vi vil også følge ”flugt 
ruten” fra Sønderborg helt til Kegnæs, 
hvor de danske soldater forlod Als.

Vi har fået museet på Sønderborg Slot 
med på ideen, og undersøger i hvilket 
omfang de vil kunne beskrive, hvad der 
skete på stederne vi besøger samt prøve 
at komme med ideer til, hvad delta-
gerne (soldaterne) vil kunne blive udsat 

for af prøver undervejs, prøver der kan 
være relateret til, hvad der reelt skete på 
stedet.  
Lige et par stikord at huske; Slagtebænk, 
Dommedag, blod, kugler etc.!

Glæd jer - det bliver noget anderledes 
denne gang - vi bliver både kulturelle, 

mætte og sportslige, hvis I holder ud i 
alle 3 dage.

Vi ses
MG Als Løb Komiteen

Klubmesterskabsløb
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Tilmelding til MG Als Løbet 14. - 16. August 2015

Fredag
Mødested: Fra kl. 16.00 TROLDHØJ LEJREN, NØRRESKOVEN, Fynshav.
Aktiviteter: ”Open air barbecue”
Medbring kød til grillen, så serverer vi salaten.

Lørdag
Mødested: Euromaster, Nørrekobbel 7C, 6400 Sønderborg mellem 9.00 til 10.00
1. start på MG ALS Løbet er kl. 10.00.
Aktiviteter: MG-Als-Løbet er et familie løb til klubmesterskabet.
Middag i teltet på Troldhøj om aftenen

Søndag
Aktiviteter: MG Sport ”Drivingday” Gymkhana og Drivingtest. 
Start kl. 9.00 på KTA Sønderborg, Vestermark 18, 6400 Sønderborg

Medlemsnummer: ................
Kører: ...............................................................................................................
Medkører: ...............................................................................................................
Adresse: ...............................................................................................................
...............................................................................................................
MG-Type: .............................................. Årgang: ...................

Jeg/vi deltager I  MG-Als-Løb

Jeg/vi deltager I Gymkhana  Drivingtest

Børn under 12 år GRATIS; antal: ...........

Grill tilbehør fredag og morgenmad lørdag morgen kr. 135,-/pers. kr. .....................
Frokost, eftermiddagskaffe og middag lørdag kr. 260,-/pers. kr. .....................
Morgenmad og frokost søndag kr. 145,-/pers. kr. .....................
Deltagergebyr for alle aktiviteter kr. 60,-/bil kr. .....................
Vedlagt sender jeg / vi i alt kr. ................

Beløbet overføres til bank konto :Reg. nr 8010 Konto: 0001782896

Camping ved hytten og bilen er gratis hele weekenden - kryds af, såfremt du ønsker at campere.
BEMÆRK! 
Campingvogne og mobilhomes er ikke tilladt på græsområderne, men kun på den lille 
parkeringsplads!

Tilmelding senest 12. juli
Til: ”MG Als Løbet”
Gert Jørgensen
Mommarkvej 42
6400 Sønderborg
E-mail. Gert.joergensen@mgcc.dk
Telf.: 40 41 67 93 efter kl. 19.

Alternative overnatnings muligheder:
Bed & Breakfast se: http://www.visitsonderborg.com/sonderborg/privat-indkvartering-0
Hotel:
Comwell Hotel, Rosengade 2, 6400 Sønderborg, tlf. 74 42 19 00, hotel.sonderborg@comwell.com
Fjordhotellet, Langdel 2, 6440 Augustenborg, tlf. 74 47 12 22, mail@fjordhotel.dk
Scandic Hotel, Ellegårdsvej 27,Sønderborg , tlf. 74 42 26 00, sonderborg@scandichotels.com
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Nu har det jo i mere end hundrede år været et stort diskus-
sionsemne, om det er folket eller enkeltpersoner, der skaber hi-
storien. Jeg tror nu ikke, at vi har bøger i boghandlen, der giver 
et klart billede af denne problematik, men netop historiebøger 
har vi nu en del af i klubshoppen - både dem der beskriver 

”livet” ved produktionsbåndet, og dem der omhandler enkelt-
personer. I denne måned har jeg valgt tre bøger, forfattet af tre 
personer, der hver især har ydet deres bidrag til MG historien.

Cecil Kimber m.fl.,  
”The Kimber Centenary Book”, 208 
sider, 325 kr.
Vi har igen været heldige at finde en af de lidt mere sjældne 
MG-bøger til boghandlen.
Bogen ”The Kimber Centenary Book” udkom i 1988 som 
en jubilæumsbog for hundredåret for Cecil Kimber. Kimber, 
manden som skabte MG, blev ansat hos Morris Garage i 1921 
og var ansat på fabrikken i 20 år. Bogen indeholder 17 kapitler, 
hvoraf de 9 er skrevet af Kimber. Kimber omkom i 1945 ved en 
togulykke. Bogen er et spændende bidrag til MG-historien. 

John Thornley,  
”Maintaining The Breed”, 187 sider, 
300 kr.
John Thornleys bog er noget af en klassiker og er blevet gen-
optrykt en del gange. Denne er 4. udgave fra 1990. Thornley 
har en ganske væsentlig betydning for MG’s historie frem til 
1969, hvor han fra en direktørpost gik på pension. Thornley 
grundlagde vores engelske moderklub i 1930.

Dick Jacobs,  
”An MG Experience”, 188 sider, 300 kr.
Dick Jacobs kender vi fra Le Mans 1955, hvor han kørte den 
famøse nr. 42 og var tæt på at omkomme. Ligeledes er det 
Jacobs navn, der dukker op, da det var ham, der fik fremstillet 
den uhyre sjældne MG-Midget med tag. Så er du til racerhisto-
rie, bør du tjekke denne bog ud.
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LEKSIKON
FLAT SPOTS

Af Carl Buus
De fleste har stiftet bekendtskab med ”flat spots” – flade 
punkter på dækkene. Det kunne for eksempel være efter en 14 
dages ferie, hvor man henter bilen på lufthavnens parkerings-
plads og på den første snes km føler, at dækkene hopper. Når 
dækkene er blevet gennemvarme, er de som regel rettet ud, 
og man hverken mærker eller tænker over det, før bilen igen 
har stået parkeret en længere periode med dækkene hvilende 
på samme sted.   
Årsagen til deformationen skal søges i dækkenes konstruktion. 
Der anvendes forskellige slags materialer til blandingen af 
stålvæv og kompositmaterialer, og ikke alle er lige modstands-
dygtige overfor flat spots. Visse dækmærker er udprægede 

”flat-spottere” og skal kun stå få dage, før man kan mærke de 
flade punkter, mens andre fabrikker har forsøgt på løsning af 
problemet med i første række at styrke stålvævet. Det er dog 
sjældent, at dæk tager varig skade ved parkering i en måned 
eller to. 

En rigtig ”flat-spotter” er, når bilen har stået vinteren over med 
dækkene hvilende på samme punkt, måske i måneder. Derfor 
de mange opfordringer at flytte bilen en halv meter frem og 
tilbage eller i hvert fald så meget, at dækkene kommer til at 
hvile på et andet punkt.
Ekstra slemt er det, hvis lufttrykket er for lavt eller bliver for lavt 
på grund af sivninger. Men bilen behøver ikke at stå vinteren 
over, før der kan optræde flade steder. 14 dage kan være 
tilstrækkeligt.
Har man generelt problemer med flat spots, kan det værste 
undgås ved at køre meget roligt de sidste km før parkering, 
undgå hurtige kurver og kraftige opbremsninger.  Med andre 
ord at parkere med så kolde dæk som muligt.

Den kattens MG

Af Carl Buus
I køresæsonen har jeg gennem snart mange år haft min MGB 
stående med nedslået kaleche i en ellers velbeskyttet garage, 
en lille snes meter fra vejen, der selvfølgelig har indkørsel 
indbygget i huset. Det har aldrig voldt problemer – i hvert fald 
ikke, før der kom en ny nabo med to katte. 
Da jeg kom hjem fra en tre ugers ferie, hvor genboen (der 
desværre ikke turde røre bilens kaleche) havde haft dagligt 
tilsyn med det hele, havde de forb….  katte hygget sig i måt-
terne, kradset dem op til ukendelighed, svinet sæderne til med 
beskidte poter, ridset lakken og i det hele taget gjort alle de 
ulykker, en kat kan gøre. 
Jeg foreholdt katteejeren svineriet, men damen var totalt 
afvisende og mente derimod, at jeg efter færdselsloven begik 
en fejl ved at forlade et åbent køretøj, også selv om det var på 
min egen matrikel. Hun mente heller ikke, at der var bevis for, 
at det var hendes katte, der havde været på spil. Heller ikke 
genboens udsagn og bevislige jagen katte væk overbeviste 
damen.  
Hvad gør man så – bortset fra at blive uvenner med katteda-
men? Jeg har nu lavet fire  sømskiver til måtterne i såvel pas-
sager- som førerside og på begge sæder. Sømmene kan ikke 
skade kattene væsentligt, da spidsen vender nedad, men er 
sikkert ubehagelige at hoppe ned i. Det har været en spinkel 
succes, for kattene hygger sig stadig på lakken, når chancen 
er der, og motorhjelmen er lun. Nu kan jeg vel ikke være den 
eneste, der må kæmpe mod katte og deres uforstående ejere, 
så jeg opfordrer andre, der har været ude for noget lignende, 
og som har løst problemet, til at lade os høre hvordan og 
hvorledes. Jeg ved godt, at nogle sikkert mumler lidt om et 
cockpitdækken, men med min ikke bortstuvelige kaleche lig-
ger det lidt tungt. 
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sugekopper til løbsskilte, så du undgår at 
dække nummerpladen  4 stk. 50,00

metalskilte til garagen – mange forskel-
lige motiver  stk. 150,00

modelbiler  flere størrelser  fra 125,00

stofmærker  -  flere farver og motiver   
stk. 50,00

carbadge til kølergrillen  stk. 200,00

metalskilte til garagen – mange forskel-
lige motiver  stk. 150,00

2015 kalender med MG billeder     
RESTSALG  50,00

stofmærker  -  flere farver og motiver   
stk. 50,00

metalskilte til garagen – mange forskel-
lige motiver  stk. 150,00

modelbiler  flere størrelser  fra 125,00

nøgleringe – flere forskellige    stk. 75,00

pynt til damerne  -  hårspænder 2 stk. 
25,00. Øreringe sæt 125,00
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Klubshoppen
Klubshoppen ser foreløbig sådan her ud fra den 1 januar 2014
Klubshopbestyrer:   Bøje Hansen 

oldtimer@hansen.mail.dk 
Tlf: 28 25 60 15

Bøger/litteraur: Bjarne Rother
 rother@stofanet.dk
 Tlf: 22 73 60 73
Regialier: Carsten Thorgaard
 ghicar@privat.dk
 Tlf: 40 17 55 40
Beklædning:  Anette Hartmann 
 nettehartmann@gmail.com
 Tlf: 22 99 67 25 

Ved bestilling af varer vil vi rigtig gerne have, at I henven-
der jer til ovenstående personer

Her kan du møde Klubshoppen/
klubstand i 2015:

21. -22. marts Fredericia
2. – 3. maj Jyllandsringen
23. – 24. maj Classic race Århus

Disse ting kan bestilles via mail ghicar@privat.dk og sendes med posten – porto 
tillægges priserne.
Bemærk venligst, at flasker IKKE kan sendes, men kan bestilles og afhentes i Her-
ningområdet efter aftale.
De kan selvfølgelig også afhentes på de steder, hvor klubshoppen er til stede.

MG vin – chilensk rødvin med 2 forskel-
lige etiketter – nu med skrueprop pr. 
fl. 50,00

pins i mange forskellige modeller – pris 
fra 50,00

NYHED  lighter eller kuglepen med 
klublogo    stk. 10,00

carcover i åndbart materiale, så man undgår 
kondens – leveres i praktisk  bæretaske, 
passer til alle MG modeller.    pr. stk. 250,00

NYHED  champagnebrus med 4,6 % 
alkohol    pr. fl. 25,00

pins i mange forskellige modeller – pris 
fra 50,00

NYHED  MG ur på træplade – flot i 
værkstedet eller garagen   kr. 150,00
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Forårsklargøring 
i Sønderjylland hos Asserballeskov Auto, 
Fynshav, Als

Man kan kalde det et ekstraordinært 
marts pubmøde, men det er nu efter-
hånden en årlig tilbagevendende begi-
venhed, at Svend Erik Carstensen stiller 
sit værksted til rådighed for klubbens 
medlemmer en af de sidste lørdage i 
marts.
Lørdag den 28. samledes den hårde 
kerne ved 8 - 8.15 tiden, for vi skal jo 
i gang og have noget lavet. Vi går så 
straks igen – med morgenkaffen – rund-
stykker, morgenbitter osv. Der mangler 
ikke noget! 
Lars Bonnevie er ankommet med fær-
gen fra Fyn med stumper, så det er også 
på plads. Alligevel nærmer klokken sig 
faretruende 9.30 inden en eller anden 
siger den magiske sætning, ”Nå skal vi så 
snart i gang?”

Der er i mellemtiden ankommet en hel 
del, der er således 6-7 biler i værkstedet 

og ligeså mange udenfor af den rigtige 
slags, og det ser ud til, at Svend Erik 
nyder synet, og vi gør ham jo gerne den 
tjeneste at fylde værkstedet med rigtige 
biler. Værkstedsbygningerne har også 
den rigtige karakter, der passer til bilerne. 
I løbet af formiddagen ankommer der 
flere og der er stort set fyldt med biler 
ude og inde.
Der skiftes olie og bremsevæske, mani-
fold skilles ad og isoleres, oliekøler skiftes, 
rat skiftes, bremser renoveres og kontrol-
leres for bremsefelt. Kort sagt, der er tale 
om en rigtig arbejdsdag på et værksted. 
Og jo - der snakkes også en hel del.

Der er også en fast stab af medlemmer, 
der kun assisterer andre med at få ting 
lavet, andre arbejder på egne og andres 
biler. Svend Åge går som han plejer 
rundt i sin DOMI værkfører kittel – alle 
andre har kedeldragter på. Der arbejdes 
intenst frem til 12.30. Så er der frokost. 
Arbejdet fortsætter herefter til ca. kl. 15, 
hvor dagens arbejde er gjort færdigt. Der 
sluttes af med en fyraftens øl, hvor vi alle 
bekræfter hinanden i, at det har været 
en god dag og at vi ses samme sted 
næste år.

Hilsen
Gert

Toppaknings 
problem på vej 
herud - øv

Seriøs snak over en detalje
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MGCC Midt-Vest Klubaften  
26. februar 2015

Dagene er blevet længere, men de er 
stadig kolde og vinterlige, så igen en rig-
tig god anledning til at tage til klubaften 
og mødes med MG vennerne.
Aftenen bød på foredrag med Carl 
Hellmers fra Kolding, der i øvrigt er 
mangeårigt medlem af MG klubben. 
Carl viste billeder og videoer fra Rallye 
Monte-Carlo Historique 2014. Carl og 
broderen Poul deltog i en spændende 
Alfa-Romeo Giulia Super. Løbet gav en 
hel del udfordinger, som Carl ivrigt indvi-
ede os i. For dem var det en præstation 
blot at gennemføre det 2.500 kilometer 
ugelange rally, hvilket brødrene gjorde 
uden uheld, flot gået.
Rallye Monte-Carlo Historique er ikke 
et hyggeløb for folk med flotte gamle 
biler. Det er et kanon hårdt rally, der 
kommer op i snedækkede pashøjder på 
over 1.600 meter over havet og mange 
steder køres med uopnåelige gennem-
snitshastigheder. De gamle biler bruges 
hårdt, repareres efter løbet, og kommer 
som regel til start året efter med friske 
forhåbninger.
Brødrene Poul og Carl Hellmers fra Kjel-
lerup og Kolding, leverede en absolut 
godkendt præstation. Uden service-
mandskab og kun med de dæk, der sad 
på bilen, kørte de i mål på en placering 
som nummer 213.
En rigtig spændende aften som blev 
krydret med berømte franskbrødsmad-
der og Mona ś hjemmebag.
En stor tak til Carl for et spændende 
foredrag, til Mona for dejlig hjemmebag 
og til Carsten, som havde arrangeret 
foredraget.

Tekst og foto Kirsten og Erik Thesbjerg.
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MGCC Midt-Vest Klubaften  
26. marts 2015

Sæsonens sidste klubaften blev lidt af et 
tilløbsstykke.
Over 40 trofaste MG’ere var mødt op i 
klublokalet til aspargessuppe ad libitum.
Klubholdet havde fundet midler på 
kistebunden til suppe med tilbehør, et 
godt initiativ. Der blev snakket og hygget 
igennem over suppen. Herefter viste 
Claus MG film fra gemmerne.

Efter en lille times tid tog duften af 
nybrygget kaffe og udsigten til Birgitta’s  
hjemmebag over.
Klubholdet benyttede lejligheden til at 
takke køkkenholdet (Birgitta og Ghita), 
som har været på prøve med MG vin.

Tak til alle fremmødte - til klubholdet og 
til køkkenholdet - for en hyggelig aften 
og en rigtig god sæson. 
Nu venter vi og MG’erne på, at foråret 
kommer og på en forhåbentlig god 
sommer med mulighed for hyggeligt 
samvær derude.

Vi ses
Tekst og foto: Kirsten og Erik Thesbjerg.
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Årets første pubmøde i 
Nordjylland

Af Bjarne Rother
Jeg stod i mit værksted og selv om 
datoen sagde 17. februar og uret viste 
17.30, var det endnu muligt at nyde dags-
lysets indtrængen gennem værkstedets 
beskidte kældervinduer. Et dagslys som 
varslede årets første positive signaler om 
forårets snarlige kommen.   
En utålmodig hånd fra chaufføren strej-
fede let hornet i bilen, som netop linede 
op foran huset og var signal om tid til 
afgang. Vi skulle til årets første nordjyske 
pubmøde.

”Saw” Nielsen i Hjørring, et af klubbens 
mangeårige medlemmer, havde valgt at 
åbne sæsonen, og det må siges at være 
en åbning, der varsler en god sæson i 
det nordjyske. Jeg har aldrig - i min ca. 
20 årige karriere i klubben - været til et 
pubmøde i Nordjylland med så talstærkt 
et fremmøde. 35 medlemmer var mødt 
frem.

Da vi ankom til ”Saw’s” værksted, som 
ligger i en baggård i Hjørring by, var den 
positive stemning allerede lagt. Værkste-
det er stort, lyst og nymalet. Vi var blandt 
de først ankomne, og Saw tog smilende 
imod, og bød straks på en forfriskning. 
Det var tydeligt, at han glædede sig til at 
vise værkstedet frem, et værksted som 
er misundelsesværdig stort. Ja så stort, 
at et af rummene både kunne rumme 
det store antal fremmødte, og samtidig 
fungere som køkken, mens der i et andet 
var placeret to biler, som argument for 
mødet. Vi daskede lidt rundt, lyttede til 
radioen, snakkede og kiggede på bilerne, 
mens folk stille og roligt strømmede til.
Projektet er en restaurering, som omfat-
ter skiftning af pakningerne i Costel-
loens aluminiumsmotor,  nye lejer og 
segumesringe i rovergearkassen. Det 
var overraskende at se, hvordan Costello 
i sin tid havde skabt plads til den store 
8-cylinderede motor i B’erens  karosseri. 
Der var helt simpelt banket på siderne 
af kardantunnelen indtil der var skabt 
den nødvendige plads. Ja, den havde 
ganske enkelt fået tæsk med en mukkert. 
En håndværksfærdighed, der ikke var 

nødvendig i de senere karosserier, dem 
på gummi B’eren.

Mens gode råd og uundværlig viden 
blev udvekslet under liften med Costel-
lokarosseriet, blev der forsøgt etableret 
lidt handel, sådan bare for hyggens skyld. 
Vi var jo trods alt godt nordpå i landet.

De modne mænd og få damer lod 
sig efterhånden bænke ved det lange 
kaffebord. Et sted i baggrunden sang 
en kunstner, som fint matchede de 
fremmødtes gennemsnitsalder, med en 
noget slidt stemme ”It’s not dark yet ”, og 

det var bestemt heller ikke den frem-
herskende stemning på aftenens møde. 
Både få nye og flere ældre vittigheder 
blev udvekslet, og den efterhånden 
noget stukkaturagtige kritik af landets 
lærerstab blev heller ikke forsømt, så alle 
tegn pegede på en sæson i kammerat-
skabets ånd.

Tak til ”Saw” for et super pubmøde. Det 
slap du sgu godt fra. Så mangler vi bare 
at finde en pubmødekoordinator, der 
har lyst til at arrangere de kommende 
møder her i Nordjylland.
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Invitationer til Pubmøder
MG CarClub

DENMARK

Pubmøder Østjylland

06. maj Aftenkøretur Østjylland  
(program sendes via mail.)
03. juni Grillaften Østjylland  
(program sendes via mail.)
21. juni Sommerkøretur Østjylland  
(program sendes via mail)
01. juli Aftenkøretur Østjylland  
(program sendes via mail.)
12. august Aftenkøretur Østjylland  
(program sendes via mail.)
22. august Sommerkøretur Østjyl-
land (program via mail)
09. september Aftenkøretur Østjyl-
land (program sendes via mail.)
14. oktober Kaffemøde Østjylland  
(program sendes via mail.)
11. november Kaffemøde Østjylland 
(program sendes via mail.)
09. december Julefrokost Østjylland 
(program sendes via mail.)

Pubmøder Sydvestjylland

Tirsdag den 12. maj  
kl. 19.00 - 22.00 hos Anne Grethe og Erik 
Knudsen
Skyttevænget 10 6710 Esbjerg V. 
Vi starter med en mindre køretur og 
derefter vil Erik vise os rundt på hans 
tidligere arbejdsplads Vestfrost i Esbjerg.
Tilmelding senest 2 dage før på tlf. 
75116735 eller 61716735, mail
agek@esenet.dk
 
Tirsdag den 9. juni  
kl. 19.00 - 22.00 hos Karen og Bo Vincent 
Petersen
Fittingvej 58 Vester Torsted 6623 Bække.
Karen og Bo har mange fine biler i gara-
gen. Det bliver spændende igen at
komme en tur rundt blandt de fine 
køretøjer. 
Tilmelding senest 2 dage før på tlf. 
26325830 / mail. karenbo@petersen.dk

Pubmøde Fyn

6. oktober 2015 
er der besøg hos Hans og Silja Barholt, 
Strandgade 112, 5683 Haarby. 
Hans er ”lær dig selv mekaniker” med 
speciale i pladearbejde. Det er ikke 
MG’ere, der står på værkstedet, men i 
stedet Mercedes’er. Det er gribende at se, 
så meget Hans og Silja har bygget op på 
deres ejendom. Et super værksted. Og 
Hans vil godt dele ud af sine erfaringer i 
pladearbejde.
Tilmelding til Palle Møldrup 
 tlf 50 55 02 28.

Pubmøde i Silkeborg

Vi drog mod Silkeborg fra store dele af 
Jylland, da Kurt Søgaard havde invite-
ret til pubmøde på sit værksted, der 
rummer mange versioner af klassiske 
biler. Det første syn, der mødte de 30 
deltagere var Kurts egen AC Cobra, der 
stod meget afpillet, der var sådan set 
kun karossen tilbage. Hele drivlinien var 
afmonteret, så der kunne komme noget 
nyt og større i – pas nu på Kurt, at du 
stadig kan styre vilddyret. 
Flere andre klassiske biler var der også at 
kigge på, bl.a. en Jaguar E og moderens 
Morris 1000, der er en speciel jubilæums-
model, ligesom der også stod en MG B 
og en ”frø”, der var opstaldet for vinteren. 
Herudover var der masser af løbsskilte, 
plakater og pokaler i værkstedet. 
Efter dæksparken og meget snak, gik 
deltagerne ind i privaten, hvor der var 
dækket op til kaffe med ostemadder og 
lagkage. Lagkagen var Kurt ekstra stolt af, 
jeg har selv været med til at lægge den 

Afholdte Pubmøder
MG CarClub

DENMARK

sammen, som han sagde. Tak til Kurt for 
en spændende aften, vi er mange, der 
gerne kommer igen en anden gang.
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Er du medlem af en klub under Motorhistorisk Samråd,  
kan du og din veteranbil blive forsikret i Runa Forsikring

Årlig pris for ansvar og kasko

• Veteranbil fra 603 kr.
• Veteran MC fra 538 kr.
• Klassisk bil fra 1.447 kr.
• Klassisk MC fra 1.378 kr. 

Indeks 2015

Vi tilbyder

• Lav pris
• Gode dækninger 
• Mulighed for at købe alle typer 

private forsikringer

– en del af LB Forsikring
RUNA VETERANKontakt os for mere information

www.runa.dk • 33 32 22 00 

Vi passer på dig

Forsikring til  
dit kæreste eje

PS: Husforsikringen hos Runa Forsikring blev kåret Bedst i Test juni 2013 af Tænk Penge

MG_bladet_A4_RUNA_VETERAN_2015.indd   1 11-02-2015   09:02:10
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Veteranforsikring Danmark
”Vi sætter pris på sjæl og charme …”

v/ Ole Højgaard - Trelde Næsvej 227 C - 7000 Fredericia
Tlf. 75 91 21 92 - oh@thistedforsikring.dk
www.veteranforsikringdanmark.dk    

  .
  Forsikringen omhandler Vejhjælp i hele policens kørselsperiode, hvis køretøjets alder er mindst 35 år.
 Kontakt os venligst og hør nærmere om pris og indtegningsregler.

Veteranforsikring Danmark er en nicheafdeling i Thisted Forsikring g/s

Veteranforsikring Danmark

Præmieeksempler for veteranbiler og  motorcykler 
fra 1980 eller før:

 Dagsværdi Ansvar + kasko Ansvar

 25.000  586  217
 75.000  852 217
 125.000  1.051  217
 175.000  1.246  217
 225.000  1.435  217
 275.000  1.643 217
 325.000  1.899  217
 375.000  2.153  217
 400.000 2.278  217
 475.000 2.609 217
 525.000 2.918 217
 o.s.v. 
 Selvrisiko kr. 1.449 kr.    0

Præmieeksempler for klassiske køretøjer fra 
1981 til og med 1987:

 Dagsværdi Ansvar + kasko Ansvar

 25.000  1.441  492
 75.000  2.099  492 
 125.000  2.585  492
 175.000  3.068  492
 225.000  3.529  492
 275.000  4.042  492
 325.000  4.671  492
 375.000  5.296  492
 400.000  5.601 492
 475.000  6.418  492
 o.s.v. 
 Selvrisiko kr. 4.343 kr.    0
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Lidt om el-biler dengang 
og nu

Af Carl Buus
Der tales og skrives meget om el-biler. 
Fint nok. Men tilsyneladende tænker 
mange dog ikke på, at alt det vi forven-
ter i en moderne bil, er store strømslu-
gere - fast kørelys, varme, klimaanlæg, 
el-varme i ruder, radio, afviserblik, viskere 
og meget andet  - ikke alene kan halvere 
den forventede radius, men i mange 
tilfælde dividere med tre eller fire. Ikke 
mindst ved megen bykørsel med stop 
og start.  
Men interessant er det, ikke mindst når 
man læser for og imod fra den gang el-
driften var på sit højeste. Beretninger fra 
el-bilernes barndom - selv om diskussio-
nen ikke gik på CO2. El-folkene var også 
dengang stærke i troen. Fast overbeviste 
om, at el-bilen var den eneste duelige 
løsning. Læs blot hvad Henrik Holst 
skriver i “Elektriciteten” i 1911: 

“En Vogn med Benzinmotor er en overma-
ade indviklet og lidet driftsikker Maskine. At 
bringe Benzinmotoren i forbindelse med 
vognhjulet paa en praktisk Maade, at 
tilvejebringe en let og hurtig igangsætning 
af Vognen, at muliggøre regulering af 
Kørehastigheden o.s.v. har voldt Konstruk-
tørerne store vanskeligheder, som langt fra 
er overvundet på nogen ideel Maade. Med 
elektromotoren går alt meget lettere” 

Det var i 1911, og Helge Holst fra “Elektri-
citen” må i den grad have været så for-
blændet af el-bilens velsignelser, at han 
ganske har overset, at i 1911 havde Henry 
Ford haft T-modellen i produktion i tre 
år, idet den startede i oktober 1908, og 
at antallet af benzindrevne biler i USA på 
det tidspunkt var på flere millioner. Året 
efter kom Cadillac med selvstarteren, 
der gjorde benzinmotoren til noget, alle 
kunne betjene, selv kvinder uden kræfter 
til håndsvinget. 
 
I dag ca. 100 år efter Henrik Holsts skep-
sis overfor benzinmotoren kunne det sik-

kert være nyttigt at fremhæve de stadige 
fremskridt indenfor forbrændingsmoto-
rerne. Se blot til VW der med sit BlueMo-
tion koncept står med resultater på langt 
over 30 km/l og en CO2 udledning på 
noget nær 50g/km. Meget tæt på de lidt 
kraftigere el-motorer, hvis batterier jo alle 
i Danmark får 60-70 pct. af strømmen 
fra kulfyrede kraftværker. Så længe det 
er tilfældet, er det svært at mobilisere 
den helt store entusiasme, og det bliver 
vel først for alvor interessant, når man 
kan købe “ren strøm”. Så er det lige man 
mangler krystalkuglen.
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Mindeord over Jørgen Kaas Schmidt
Stifteren af Veterantræf i Tørskind Grusgrav

Det var med stor sorg, vi den 19. februar 2015 fik meddelelsen om Jørgens alt for tidlige bortgang.

Han vil blive husket af rigtig mange som manden i den gule vest, der hver onsdag fra tidlig til sen aften, stod ved indkørslen, vekslede et par ord 
med folk, der kom, og anviste dem en plads, så der så vidt muligt var plads til alle. 
Jørgen var en ildsjæl med alt, hvad han foretog sig, det være sig både arbejde og hans køretøjer. Alt skulle gerne være i orden til mindste detalje. 
Han var i mange år selv ivrig veterankører både på nimbus og i MG.
Hans anden store passion var computere og foto, som han havde en enorm viden om.  Havde man et problem eller spørgsmål til eller om dette, 
gik man aldrig forgæves til ham. Jørgen satte en stor ære i at hjælpe alle så godt og hurtigt som muligt.
Træffet i Tørskind er en succes og er til stor glæde og fornøjelse for rigtig mange, både veterankørere og andet publikum, som kommer og hyg-
ger sig sammen.
Jørgens ønske var at Veterantræffet måtte fortsætte i hans ånd, denne opgave har sønnen Nikolaj påtaget sig. Tak for det.

Vore tanker går til Jørgens efterladte.

Æret være hans minde
Jens Nannberg

Søndag den 31. maj kunne Jørgen være blevet 60 år, og der køres derfor et mindeløb med start fra gokartbanen på Flyvestation Vandel senest kl. 
12. Herfra køres til Grusgraven og tilbage igen.
Tilmelding på Facebook under Onsdagstræf i Tørskind Grusgrav og under Jørgen Kaas Schmidt.

Bøje

Hvem skal have hvad?

Har du nyheder eller fotos til www.mgcc.dk, sendes 
det til en hjemmesideredaktør

Bjarne Rother Jensen: rother@mgcc.dk
Erik Thesbjerg: mgccmidtvest@mvbmail.dk
Thor Flade: thorflade@gmail.com
Anders Peter Eeg: apeeg@tdcspace.dk
Casper Jørgensen: casperj_1987@hotmail.com
Palle Møldrup: palle.moldrup@gmail.com
Palle Kragh Rühe (MG Sport): palle@mgcc.dk

Stof til MG-bladet sendes til redaktøren

Anders Nyby Øster: mg-bladet@mgcc.dk

Hvis du vil hjælpe 
din klub!

Så meld din kontingentbetaling til Betalings-
service.

Gå ind på vores hjemmeside - ind i medlems-
sektionen. I menuen til venstre err der et 
punkt der hedder ”Betalingsservice”

Her kan du udfylde blanketten med dine data 
-  OBS: Kundenummer er dit medlemsnummer.

Efter du har udfyldt blanketten, trykker du på 
send, og resten går automatisk.

Klubben sparer på denne måde mange penge 
og kassereren sparer meget tid på udsendel-
ser af girokort og håndtering.

Bestyrelsen

R.I.P.    Jørgen Kaas Schmidt
MG CarClub

DENMARK
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Pubmøder 2015
Dato Event Annonceret Tidsfrist Tilmelding

Nordjylland
17. Februar Pubmøde Januar Saw - 2149 0749

Midtvestjylland
Sydvestjylland
12. Maj Pubmøde Januar 2 dage før Erik - 7511 6735 eller 61716735
9. Juni Pubmøde Maj 2 dage før Bo - 2632 5830

Østjylland
6. Maj Aftenkøretur Maj Program sendes på mail
3. Juni Grillaften Maj Program sendes på mail
21. Juni Sommerkøretur Maj Program sendes på mail
1. Juli Aftenkøretur Maj Program sendes på mail
12. August Aftenkøretur Maj Program sendes på mail
22. August Sommerkøretur Maj Program sendes på mail
9. September Aftenkøretur Maj Program sendes på mail
14. Oktober Kaffemøde Maj Program sendes på mail
11. November Kaffemøde Maj Program sendes på mail
9. December Julefrokost Maj Program sendes på mail

Sydøstjylland
13. Maj Pubmøde Marts 2 dage før Thor - 2023 9746
10. juni Pubmøde Marts 2 dage før Bo - 2632 5830
1. Juli Pubmøde Marts 2 dage før Erik - 7568 8640/4030 2911
12. August Pubmøde Marts 2 dage før Søren - 2756 0000
9. September Pubmøde Marts 2 dage før Børge - 6166 2683
14. Oktober Pubmøde Marts 2 dage før Karsten - 2396 2617
4. November Pubmøde Marts 2 dage før Klaus - 2156 5530
1. December Pubmøde Marts 2 dage før Kent - 6066 7152

Fyn
5. Maj Pubmøde Januar - Kent - 2262 8545

2. juni Pubmøde Januar - Lars - 6227 2848
7. Juli Pubmøde Januar - Kaj - 6262 5854
4. August Pubmøde Januar - Palle - 50550228
1. September Pubmøde Januar - Mogens - 7253 2187
6. Oktober Pubmøde Maj - Hans - 5055 0228
1. December Pubmøde Januar - Karsten - 2324 1015

Sønderjylland
6. Maj Pubmøde Januar Harry - 7110 7198

3. Juni Pubmøde Januar Søren - 2367 7596

1. Juli Pubmøde Januar Ole - 7448 8805

5. August Grill aften Januar Gert - 7442 3439

2. September Pubmøde Januar Ove 2032 5305

7. Oktober Pubmøde Januar Ole - 4073 9289

4. November Pubmøde Januar Sundhalle - 7448 7570

3. kolonne viser hvilket blad arrangementet har været omtalt i.

 

Oversigt over Pubmøder
MG CarClub

DENMARK

Gimming Autoværksted 
MG   -   Triumph   -   Morris 

Service - Reparation - Renovering - Veteransyn - Pladearbejde  
Lakering - Interiør - Motorrenovering - SU karburatorer renoveres 

 

Vestrupvej 165 - 8930 Randers NØ – Tel. 8642 0132 
www.gimmingauto.dk  -  gimming-auto@tdcadsl.dk 

  



Bestyrelsen

 Formand:
 Jens Byskov Jensen 
 Billundvej 24 
 7323 Give
 Tlf. 7631 0221 
 Email: jens@byskovjensen.com

 Bestyrelsesmedlem:
 Claus Pedersen
 Bogfinkevej 40 
 8382 Hinnerrup 
 Tlf. 4035 3622
 E-mail: cp@jp-industri.dk

 Sekretær???:
 Casper Jørgensen 
 Mjangvej 15 
 6470 Kirke Hørup
 Tlf. 5189 5217 
 Email: casperj_1987@hotmail.com>

Biltype-kontakter:
FWD: John Hollænder
 Johannesmindevej 4
 9000 Ålborg
 Tlf. 9813 1587

Magnette: Jørn Rasmussen
 Overgaden 35
 7080 Børkop
 Tlf/fax: 7586 2256

MGA: Gert Jørgensen
 Mommarkvej 42
 6400 Sønderborg
 Tlf: 7442 3439

MGB: Gert O. Christensen
 Porsborgsvej 13 A
 9530 Støvring
 Tlf. 9837 2122

MGB V8: Søren M. Sørensen
 Dyregård, Overbyvej 13, As
 7130 Juelsminde
 Tlf: 7569 0287

MGC: H. K. Kristensen
 Runehøjen 4, Hasle
 8210 Århus V
 Tlf.: 8624 4193

MGF: John Hollænder
 Johannesmindevej 4
 9000 Ålborg
 Tlf. 9813 1587

Midget: Harry Lagoni
 Mommarkvej 3
 6470 Sydals
 Tlf: 7110 7198

SVW:  Jørgen Hansen
 Drosselvej 9, Hammerum
 7400 Herning
 Tlf: 9711 6223

T-Typer: Asbjørn Pinholt
 Holbergsvej 45
 7500 Holstebro
 Tlf.: 9742 7505

Y-Typer: Frank Neumann
 Huldgårdvej 3, Hejlskov
 7840 Højslev
 Tlf. 9754 2303

Z-typer:  Morten Vestendahl Nielsen 
Rådyrvej 23, Søften 
8382 Hinnerup 
Tlf. 8691 1601

 Løbs- og arrangements koordinator:
 Niels Jørgensen
 Ørgårdssti 7
 7700 Thisted
 Tlf. 9797 5267
 E-mail: niels@mgcc.dk

 Kasserer:
 Frank Neumann
 Huldgårdsvej 3, Hejlskov
 7840 Højslev
 Tlf. 97542303
 E-mail: Frank@mgcc.dk  
 
Suppleanter:
Michael Elkjær
Søren Wiwel 

Nye medlemmer/adresseændringer:
Claus Pedersen
Bogfinkevej 40 
8382 Hinnerrup 
Tlf. 4035 3622
E-mail: cp@jp-industri.dk

Klubshop:
Bøje Hansen
Urup Kirkevej 24
7200 Grindsted
Tlf: 28256015
E-post: boje.clubshop@mgcc.dk

Arkiv:
Gert Jørgensen
Mommarkvej 42
6400 Sønderborg
Tlf: 7442 3439

Udenlandske arrangementer  
(Europa):
Gert Jørgensen
Mommarkvej 42
DK - 6400 Sønderborg
Tlf. / Fax.: (0045) 7442 3439
E-mail: Gert.Joergensen@mgcc.dk

Klubbens hjemmesideadresse:
www.mgcc.dk
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Pas godt på din 
gamle kærlighed

Gå ind på nordiskveteran.dk 
eller ring på telefon 3547 7747

Grundlæggende er der nemlig ikke noget til hinder for, at man 
kan bruge sin bil både til klubmesterskabsløb, MG Sport, skov-
ture, eller hvad man nu har lyst til. Dagen er arrangeret sådan, 
at deltagerne i klubmesterskabsløbet på ruten kommer forbi 
Ellested, hvor der køres MG Sport, og middagen om aftenen er 
for deltagere af begge arrangementer.

MG Sport har 10 års jubilæum i år. Historien blev fint fortalt af 
Gert Jørgensen i sidste nummer af MG-bladet. Her er klubs-
hoppen også med på noderne og lancerer i dén anledning en 
flot MG Sport polo t-shirt. 

Klubbens nye hjemmeside har været flittigt debatteret blandt 
mange medlemmer. Både ved generalforsamlingen samt 
ved messen i Fredericia stod Torben Juul Hansen til rådighed 
for at instruere alle medlemmer, der måtte have behov for 
det, hvordan de registrerer sig, logger ind og bruger hjem-
mesiden. Derefter er antallet af henvendelser om hjælp i den 
retning stille og roligt forsvundet. Hvis der stadig skulle være 
medlemmer, der har brug for hjælp, er de meget velkomne 
til at henvende sig til Torben på tlf. 5369 2880. Generelt vil jeg 
sige, at et så ambitiøst projekt, som den nye hjemmeside er, 
kræver temmelig meget både af dem, der skal bruge den og af 
dem, der skal skabe den. Udviklingen indenfor computere og 
internet går med lysets hastighed - så for at fremtidssikre vores 
hjemmeside så meget som muligt, har klubben vurderet, at si-
den skal indeholde en række spidsfindige funktioner. Når man 
har med komplicerede redskaber at gøre, er der mange ting, 

der kan gå galt, og vigtigst af alt stiller det krav til brugerne. Vi 
kan med glæde konstatere, at selve medlemsdelen fungerer, 
så alle medlemsfunktioner virker upåklageligt. Der er pt. nogle 
ting, bestyrelsen ønsker udformet anderledes, men det er 
ikke noget, der får konsekvenser for medlemmernes brug af 
siden, og disse detaljer vil blive rettet så hurtigt som muligt. 
Jeg glæder mig til, at I som medlemmer nu begynder at tage 
hjemmesiden i brug - for uden input fra medlemmerne bliver 
siden naturligvis lidt trist. Send derfor gerne nyheder og fotos 
til hjemmesideredaktørerne.

Så er der kun tilbage at dreje tændingsnøglen - nu begynder 
sæsonen! Både i klubmesterskabet og i MG Sport mesterska-
bet er der fine præmier at køre om for de konkurrencelystne. 
Kalenderen bugner af pubmøder og køreture. Hvor er vi 
heldige at have en MG.
Jens Byskov Jensen

Fodnote: Faktisk blev jeg medlem af klubben i 1976 (medlems-
nummer 108). Jeg blev ganske vist medlem igen i 1983, men 
det var fordi der var et par år hvor der ikke lige var penge til et 
medlemsskab. Men det kunne Jens jo ikke vide 
 
Ole Aaen




