MGB – verdens mest solgte sportsvogn i årtier
I 1950’erne var MG bilmærket som alle andre sportsvognsproducenter sammenlignede sig selv med.
MGA (introduceret i 1955) var den største succes i MG’s historie med over 100.000 produ-cerede biler,
da man indstillede produktionen i 1962 for at give plads til den helt nye MGB. Modellen blev derfor
imødeset med spænding af såvel MG-fabrikken som af publikum.
De første streger til MGB blev slået i 1958, og i 1960 var designets hovedlinjer fastlagt. MGB var både
moderne og gammeldags på én gang. Moderne, fordi MG-fabrikken med denne model introducerede
det selvbærende karosseri i en åben bil, og gammeldags, fordi f.eks. forhjuls-ophænget var næsten
identisk med MG TD’s fra 1949. Motoren var en videreudvikling af MGA-motoren, som blev øget fra
1600 til 1800 ccm.
Den allerførste MGB løb af samlebåndet i Abingdon i maj 1962, men MGB blev først officielt præsenteret for offentligheden ved en biludstilling 20. september samme år. Bilen skulle blive en succes, for
den havde været meget dyr at udvikle trods den megen genbrug af komponentdele. MG håbede, at udviklingsomkostningerne havde tjent sig hjem efter syv år. Syv år var MGA’s levetid, og kunne MGB holde
lige så længe og blive solgt i lige så mange eksemplarer som MGA, så ville det være en både økonomisk
og salgsmæssig succes.
MGB blev en succes, og da produktionen stoppede efter 18 år den 23. oktober 1980 var der produceret
386.961 MGB og 125.282 MGB GT. Dertil kom 4.544 MGC og 4.458 MGC GT. Dermed blev MGB verdens
mest producerede sportsvogn indtil 1999, hvor Mazda MX5 overtog titlen.
Coupé
MGB var fra første færd tænkt som en åben bil. Den belgiske karosseribygger Jacques Coune ombyggede over en periode på ca. 2 år 56 MGB til lukkede udgaver (Coune Berlinette), hvilket initierede
MG-fabrikken til at introducere en coupé-version. I oktober 1965 kom den lukkede model GT så til.
Coupédesignet tilskrives Pininfarina, men nogle vil vide, at hjemme på fabrikken i Abingdon havde man
allerede tegnet stregerne, som Pininfarina blev krediteret for.
MGC og MGB GT V8
Mellem 1967 og 1969 produceredes MGC og MGC GT, som var udstyret med den samme 2,9 L motor
som Austin Healey 3000. Mellem 1973 og 1976 fandtes MGB GT også i en V8 version.

MGB blev produceret i et væld af farver og modeller gennem 18 år fra 1962 til 1980.

MGB MkI (maj 1962 – oktober 1967)
Ydre kendetegn: Pull handle dørhåndtag (fra 1965 trykknap
dørhåndtag). Ingen baklygter.
Motor: 4 cylinder langsliggende stødstangsmotor med 3
hovedlejer – fra oktober 1964 med 5 hovedlejer. 1798 ccm.
Gearkasse: 4 gear, 1. gear usynkroniseret. Elektrisk overdrive som option fra 1963.
Elektrisk system: 12V med plus til stel. Dynamo.
Chassisnummer: Fra 101 til 138799 (Roadster). Fra 71933 til
13823 (GT)
Produktionstal: 115.898 stk. Roadster. 21.835 stk. GT
MGB MkI 1964

MGB GT MkII 1970

MGB MkII (oktober 1967 – september 1974)
Ydre kendetegn: Trykknap dørhåndtag, baklygter, fra 1970
gummi på kofangerhorn og ikke længere kromgrill.
Motor: 4 cylinder langsliggende stødstangsmotor med 5
hovedlejer. 1798 ccm.
Gearkasse: 4 gear, fuldsynkroniseret. Elektrisk overdrive
som option. Mulighed for automatgear.
Elektrisk system: 12V med minus til stel. Vekselstrømsgenerator.
Chassisnummer: Fra 138800 til 360300 (Roadster). Fra
139824 til 361000 (GT)
Produktionstal: 142.410 stk. Roadster. 76.402 stk. GT

MGB rubber bumper (oktober 1974 – oktober 1980)
Ydre kendetegn: Gummikofangere, frihøjden hævet 1½”
pga. amerikanske krav hertil.
Motor: 4 cylinder langsliggende stødstangsmotor med 5
hovedlejer. 1798 ccm
Gearkasse: 4 gear, fuldsynkroniseret. Elektrisk overdrive
som option.
Elektrisk system: 12V med minus til stel. Vekselstrømsgenerator.
Chassisnummer: Fra 360301 til 523001 (Roadster). Fra
361001 til 523002 (GT)
Produktionstal: 128.653 stk. Roadster. 27.045 stk. GT

MGB rubber bumper 1977

MGC (oktober 1967 – september 1969)
Ydre kendetegn: 15” hjul, motorklap med bule.
Motor: Sekscylinderet langsliggende stødstangsmotor. 2912
ccm.
Gearkasse: 4 gear, fuldsynkroniseret. Elektrisk overdrive
som option.
Elektrisk system: 12V med minus til stel. Vekselstrømsgenerator.
Chassisnummer: Fra 101 til 9102 (Roadster og GT)
Produktionstal: 4.544 stk. Roadster. 4.458 stk. GT
MGC 1969

MGB GT V8 (april 1974 – september 1976)
Ydre kendetegn: V8 badge foran og bagpå.
Motor: Langsliggende aluminium V8 motor, 3528 ccm (udviklet af GM, licens købt af Rover/MG)
Gearkasse: 4 gear, fuldsynkroniseret. Elektrisk overdrive.
Elektrisk system: 12V med minus til stel. Vekselstrømsgenerator.
Chassisnummer: Fra G/D2D1 101 til 2903
Produktionstal: 2.591 stk. GT
Kommentar: MGB GT V8 blev kun solgt i UK og aldrig som
Roadster, hvorfor de mange åbne MGB V8, som findes i dag,
er ombyggede MGB 1800 Roadsters.

MGB GT V8 1973

MGB gennem årene
Vil man vide præcis, hvilke modifikationer MGB gennemgik i løbet af de 18 års produktion, hen-vises til
bogen ”Original MGB” af Anders Ditlev Clausager (ISBN 1-87979-48-6), som minutiøst gennemgår alle
ændringer i modellens levetid.
Støder du på udtrykket ”en amerikanermodel”, er det en MGB produceret efter 1967, som opfylder de
amerikanske krav til sikkerhed (polstret instrumentbord) samt forurening (fra 95 HK til 82 og senere
65). Det var også amerikanske sikkerhedskrav som førte til ”rubber bumper modellen” i 1974 med
gummikofangere og hævet frihøjde.
Roadster, Convertible eller Tourer?
MGA er en roadster, da en sådan biltype er kendetegnet ved løse sideruder. MGB er født med rudehejs, og er derfor rettelig en convertible eller tourer. For det meste omtales MGB dog som enten Roadster
(=åben model) eller GT (=lukket model).

MGB i det 21. århundrede
Man formoder, at mellem 15 og 20 % af alle MGB / MGB GT
stadig eksisterer. Dette skyldes især, at næsten alle karosseri-, motor- og drivlinjedele stadig kan fås. British Motor
Heritage overtog i 1980erne alle forme og værktøjer til karosseriproduktion, således at man i dag kan købe et færdigt
karosseri. Kromlister, pakninger, trådhjul, sæder og instrumentborde mv. kan også stadig fås, og der findes talrige
værksteder og leverandører af reservedele.
Derfor vil der også køre MGB’ere på vejene de kommende
50 år, hvis ellers der stadig er benzin til den tid…
MGB’ere på Spa Franchorchamps, juni 2011

MGLE50
I anledning af 50-året for MGB’s fødsel har det engelske
tuningsfirma Frontline Developments igangsat en produktion af 50 stk. MGBGT.
Udover et sprit nyt karosseri model 1965 er der ikke meget
originalt MG i bilen. Motoren med 215 HK og gearkassen er fra Mazda MX5, og bilen klarer 0-100 km/t på ca. 5
sekunder. Når man har bygget 50 stk., indstilles produktionen igen.
Se mere på www.frontlinedevelopments.com
MGLE50 (foto fra autominded.com)

MG eksisterer stadig
MG-mærket eksisterede fra slutningen af 1920’erne til 2005, hvor MG-Rover gik konkurs. Efter-følgende
købte kineserne MG-mærket, og i dag produceres sedanmodellen MG6 på Longbridge-fabrikken i
England ud fra komponenter produceret i Kina. Der er i alt produceret over 1,5 millioner biler med MGmærket på fronten siden slutningen af 1920’erne. Der er ca. 3.200 indregistrerede MG-biler i Danmark.
Allerede i 1930 stiftedes den engelske mærkeklub MG Car Club. I 1954 blev den danske under-afdeling
MG Car Club Danish Centre stiftet. I 1973 blev den delt i en østdansk og en vestdansk klub. Klubberne
har tilsammen omkring 1500 medlemmer.
Vil du vide mere?
Der findes et væld af bøger om MGB, f.eks. den tidligere omtalte bog af Anders Ditlev Clausager. Til
dette skrift har vi også anvendt data fra bogen ”MGB and MGC” af Jonahtan Edwards (ISBN 1-86126469-0). Derudover kan du kontakte MG Car Club Danish Centre (www.mgklub.dk), som har et MGBregister, der gerne hjælper dig med råd og vejledning, hvis du overvejer at købe en MGB.
www.mgklub.dk
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