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Kontingent 
pr. kalenderår 

Formand 

Næstformand 

Sekretær 

Kasserer 

Styremed lem 

1. varerepræsentant 

2. varerepræsentant 

Revisor 

A-medlem (medlemmer med bil) 

B-medlem (medlemmer uden bil) 

H-medlem (Husstandsmedlemmer) 

A-021 John Jensen 

A-232 Morten Westermann 

H-324 May-Britt Dini Nissen 

A-174 Finn Mikkelsen 

A-231 John Madsen 

A-082 Jens Mondrup 

100 Dkr. 

80 Dkr. 

40 Dkr. 

Hvejselvej 44 
DK-7300 Jel ling 

Tværgade 42 
DK-5750 Ringe 

Ussinggårdsvej 26 
DK-7000 Fredericia 

Finlandsvej 4A st. tv. 
DK-7100 Vej le 

Fjellebrovænget 9 
DK-5230 Odense M 

Hygumvej 45 
DK-7300 Jelling 

Box 8 - 7300 Jelling - Danmark 

Redaktør A-232 Morten Westermann 

NMMK's medlemsblad Medarbejdere Styrets medlemmer 

Deadline 10. februar - 10. april - 10. juni - 10. august - 10. oktober - 10. december 
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STEDSGRUPPER 
Navne og adresser på NMMK's kontaktpersoner 

Oslo 

Alesund 

Sødra Sverige 

Aalborg 

Randers 

Midtjylland 

Østjylland 

Vojens 

Fyn 

København og omegn 

Sydsjælland 

Sydfyn og øerne 

A-001 Ole J. Østby - Box 37 - Hovseter - N-0705 
Oslo 7 - Tl f. (02) 149748 - (klo 8-14) (02) 455625 

A-057 Lidvard Lundanes - Eikenos -
N-6020 Vegsu nd - Tlf. (071) 30192 

A-077 Peter Hellstrøm - Ribev. 18 D - 5 -217-46 
Malma - Tlf. (040) 91 56 26 

A-176 John Hollander - Johannesmindevej 4 -
DK-9000 Aa lborg - Tlf. (08) 131587 

A-120 Anton Kamp Nielsen - østergade 17 -
Asferg - DK-8990 Fårup - Tlf. (061 443295 

A-096 M . Bjerregaard Jensen - Bakkevej 5 -
Borre - DK-8850 Bjerringbro - Tlf. (061 87 1879 

A-082 Jens Mondrup - Hygumvej 45 -
DK-7300 Jel ling - Tlf. (05) 87 23 97 

A-l04 Finn Nielsen - Vestergade 41 -
DK-6500 Vojens 

A-419 Klaus Rasmussen - Bystævnevej 21, 3.tv.,
DK-5200 Odense V - Tlf. (09) 16 76 62 

Ny kontaktperson søges 

A-345 Kaj Larsen - Brygvej 2 -
DK-4700 Næstved - Tl f. (03) 72 63 34 

A-299 Erik Lassen - Møl levej 5 - Ulbølle -
DK-5762 V. Skerninge - Tlf. (09) 24 10 15 
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Formandens side 
Hej igen ! 

Håber I ·alle er friske og veloplagte til et nyt år i Nr'r'~K med 
masser af aktiviteter. 
De r er ændret lidt rå bestyrelsen siden sidst. Ny er sekretær 
H-324 i'lay - Britt Dini som står for div. skrivelser . Vi mangler 
stadig et par varerepræsentanter , og indtil vi finder dem , må 
vi a ndre l'løbe ll lidt hurtigere. 

Årsregnskabet er da dette blev skrevet , endnu ikke endelig af
sluttet . Vi ved dog at der ved årsskiftet var ca. 4000 .- kr i 
overskud på giroen. Det svarer til det beløb vi fik overdraget 
fra Norge i jan . 83 , s~ årets udgifter og indtægter skulle være 
ca . lige store. 

Der er mange der har sendt lidt materiale til bladet i det nye 
år . J eg kan på nuværende tidspunkt ikke se om alt komrr.er rr.ed 
denne gang , men så vil det komme næste gang . 
Den bedste (og eneste) belønning styret kan få for det arbejde 
vi sidder og rør , er netop at I skriver tilos om det der sker 
rundt om i Norden. Der er ikke noget mere trist end at bruge 
en masse tid på et arbejde for andre , og så ikke få noget svar 
tilbage . 

Fete r Hellstr1:im er i gang med Somrnertr æffet 1984 , men mangler 
lidt hjælp . Jeg håber de r er nogle fra Sydsverige/København 
orrrådet der vil give en hånd med. ~e r har nye medlemmer en god 
chance for at II komme ind fra mørket " hvis man evt . føler sig 
lidt udenfor som ny i kredsen . Peters adresse står på side 3. 

Af indholdet i dette blad kan nævnes en vejledning om vedlige 
holdelse og reperation af woody-modellen. A- 555 Jens Kjeldrr.and 
give r her et par gode råd fra sig . 
A-ool Ole 0stby har sendt første afsnit af klubbens historie , 
som jo nok kan have en vis interesse for de nye medlemmer . De 
kan herve d få en fornemmelse hvordan det hele er startet . 

Endelig er der også masser ?f gode råd til medlemmer der dra
ger sydpå , fortalt af A- 297 Ove Dalgaard. (ham med gearkassen) 

Til slut vil jeg godt takke alle der har sendt kartotekskort 
ind med eller uden billeder . De mange gode ideer og ris/ros 
nederst på siden er noget vi studerer nøje . Det kan m~ske give 
e~ praj om hvor vi skal satse hårde st . 

De sidste kort fra jer der endnu ikke har fået dem sendt , skul 
le ge rn e være os i hænde senest d . 1 .-4. Vi vil herefter gå i 
gang ued a t lave en list over alle medlemffier i klubben. 

Vi regner med at kunne have den færdig til uddeling orrkring 
1. jul i. 

f"ate rialer til næste Norminor n'odtage r vi fra i dag og frem til 
tirsdag d . lo . april . 

A- 02l. 
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o 

Arets julekonkurrence 

Ole har problemer med sin Van! 

Efter utallige gennemlæsninger af 8 -004 Eirin 
0stby's 3 fo rslag til bill edtekst (de eneste 3 til 
tiden indkomne) fandt v i denne for den bedste. 

Vi sender Eirin et grill emblem med posten. 
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AmIngements· 
kalender 

Tid 

24. mart s 

8 . a pri l 

4. august 

Oslo gr . 

Fyn gr . 

Mål Arrangør 

Ophuggertur til Vojens gr. 

Tyskland 

Rebus/økonomiløp Oslo gr . 

Rømøtur Vojens gr . 

afholder mØde l. onsdag i måneden . 
Mødested mai - akt : Rode l Økken kafe , BygdØy 

nav- apr : Kj emisk lnst., Blindern 
(hvis ikke annet er kunngjort i NORMINOR) 

afho lder klubmøde hver den l. onsdag i 
måneden , Vesterbro 99 , Orler.se 

Østjylland afho l der klubhusdag hver 3. sØndag i 
måneden og hver l . onsdag i måneden. 

Sydfyn gr. afholder klubmøde , hver den sidste 
onsdag i måneden , r.l øllevej 5 , Ulbølle . 

Alle som er - eller skal i gang med aktiviteter. 
bedes skrive til klubben, så hurtigt som muligt. 

På denne måde kan vi undgå noverlapning(( af 
arrangementer. 



Etter ønske fra nåværende forman n 021 John Jensen har j eg forsøkt 
og skrive en historie om Nordisk Morris Minor K lubb~s 5 første år . 
Det og s krive en slik historie er i kke så l ett en oppgave.De fleste 
brev og notater f r a den tid e r enten borte ,-el l er så ligger de hos 
NMMK's styre 1 Danmark . 
Det e r bl itt en meget lang historie,noe jeg kan s l e tter at klad 
den er ferdig.Den vil nok kjede mange,-men i nteresserer vel de 
som . vil vite hva som i vlr~eligheten har skjedd. 
Mange fakta kommer kun som korte setninger,noe som gjør det hele 
tørt , -men her kommer første del ! 

001 Ole Jørgen Østby 

Aret var nlttenhundreogsyttiåtte, og no en entusiaster ville 
starte en MORRI S MINOR klubb . 
Hvem e r vi ? J o , det var 5-6 personer i Osl o- området. 
Det svenske motorbladet (tidningen) Wheels , startet i januar 78 
et projekt om moderni sering av en Minor.Denne serien tror jeg 
vekte opp Miner-interessen hos mange. 
I slutten av apri l 78 skrev undertegnede t i l Whee l s redaksjonen , 
og i Wheels juni 78 kunne man l ese bl. a. fø lgende :" Vi er noen 
Mlnor-ei e r e i Norge som vil star te en Minor-klubb, • • •• •. • .• .•• v i 
ø nske r på denne måten og komme i kontakt med andre Minor-eiere i 
Norden,klubber e ller enkeltpe rsoner , for samhol d , utveksling av 
erfaringer, og for bevaring av denne herlige "d i strict nurse " s 
car"",sitat s lutt . 
Vi fikk ~kke svar fra noen annen klubb,bare fra enke l tpersoner. 
r de svenske oversikter over merkeklubber var det ikke nevnt 
neen Morris Minor klubb. 
Tiden gikk og vi fikk henvende l ser fra Minor-eiere i Danmark, 
Finland , Norge og Sve rige . 

Olaf Engvig og j eg møttes en sommerdag i 78.01af hadde da få 
dager tidlgere kjØpt sin 2 dørs t1inor på auksjon for 250 kroner! 
Da jeg fortalte at jeg ville starte klubb så var han i fyr og 
flamme.Dette ville han være med på . Ol af som var aktiv i f l ere 
andr e klubber (gamle skip og "bå t e r") kjente godt til hvordan 
klubber drives og fungerer. Dermed b l e det oss to som skulle 
sparke ballen (les hjulet ) i gang . Ukene gikk,men d.1B.september 
så sat t e vi oss ned og skrev vedtektene.Deretter kon t aktet vi 
a lle de andre som hadde vist sin inte r esse.Til stede forute n Ol af 
og jeg var sekret æren dengang ,-Agnes Sal en . 
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Vi kontaktet igjen Wheels,samt det norske motorbladet: BIL,og 
det danske BILEN,Motor og Sport. 
I Wheels januar 79 kunne man bl.a. les e følgende: 
"Formannen i NORSK MORRIS MINOR KLUBB (NMMK) skriver til oss og 
ber oss gjøre kjent med den nystartede klubb,offisielt stiftet 
IS . september 1975 •••••• ••••.• Hvis det bl ir mange nordiske medl
emmer så vil klubbens navn senere bli byttet ti l NORDISK MORRIS 
MI NOR KLUBB, ••• " s i tat s lutt. 
I BILEN.Motor og Sport"s "Tekniske brevkasse" mars 1979 kunne 
man lese fØlgende under ett flott Minor foto: "Vi er nogle 
stykker i Oslo,som har startet en Morris Minor klubb, •••• klubbens 
formål er at sam l e Minor-ejere så l edes at vi kan tage vare på de 
tilbageværende eksemplarer af denne lille gode,enkle og på
lidelige biL • •. .••. Kan der skabes basis, for en fælles-nordisk 
Minor klub er vi med. "sitat s lutt.Redaktøren av tekn.brevkasse 
skrev til vårt innlegg bl.a.:Mange danske indehavere af "jorde
moderraceren"vil nok spærre øjnene op,-her betragtes Minoren 
endnu ikke som en veteranbil.Men hellere for tidligt end for 
silde,-og med den mærke-entusiasme og -troskap,som mange Morris 
1000 -ejere lægger for dagen,er det nærliggende at tro , at der 
a llerede er basis for en k lubb."sitat slutt. 

En måned etter artikke l en i BILEN , Motor og Sport var vi blitt 
kontaktet av 4 danske Minor-eiere som ønsket medlemsskap. 
Klubben var i gang! Fler og fler interesserte meldte seg inn . 
Kontingenten skremte i alle fal l ingen,den var 15 n.kroner.1 
januar måned 79 var vi 26 medlemmer. 
Den 20 mars 79 ble det vedtatt at Norsk Morris Minor klubb skul l e 
bytte navn til Nordisk Morris Minor Klubb,-ette r ønske fra 
andre nordiske . M1nor~eiere. 
NORMINOR fantes ikke den gang , men det kom ut skrivelser på A-4 
ark.Alerede den gang måtte " redaktøren " minne sine medlemmer om 
at de ønsket stoff til sitt "medl emsb l ad "! 

Klubbens styre på den tiden besto av fø lge~de personer: 

Formann 001 Ol e Jørgen Østby 
Nestformann 002 Olaf Engvig 
Kasserer · 005 Olav Bjørge 
Styrernedl em 017 Hona Beichmann 
Sekretær , 056 Anne Grete Flønes (kom til senere på året) 

I det norske motorbladet "BIL" var 003"s t r avel ier avbildet i 
Mai nwnrneret 79.Der kunne man bl.a. lese: " ... klubbens medlemmer 
e r se l vsagt entusiaster og går ikke av veien for å hevde at 
Minoren egentlig burde ha slått sin samtidige ,VW bobla ned i 
stØvlene.Minoren var en bedre bil ,hevder de,feilen var bare at 
engelskrnennene var helt tafatte når det gjaldt markedsføring • . " 
sitat slutt. 
I mai ble det i klubbens skriv ("medlemsblad") annonsert Sommer
treff.Den gangen hadde medlemmene 4 datoer og velge melleom. 
Weekenden 28-29 juli fikk flest " sternrner ", og treffen ble holdt 
på Bogstad camping i Oslo. 
Treffen gikk stille og ro lig for seg ,1 2 Minorer møtte frem,og 
dette syntes vi var bra.Flere medlemmer kom også i "andre rare 
moderne biler" ,da Minoren var under r estaurer ing . FORTS ~ N. Nm.~R 
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®~~® gruppen 
Som kjent så har PRIMUS-treffen gått av stabelen for få dager 
siden. 
Hvor kaldt det var,-og hva som skjedde får vi se i neste 
NORMINQR. 
I skrivende stund (4.2.) så har syv Van'er med mannskap på 
11-12 personer meldt seg på. 

OSLO-gruppens medlemmer får egen innkalling til MARS -møte t 
d.7.mars.Da skal vi velge nytt styre for OSLO-gruppen et 
år fremover. Resultat i neste NORMINOR. 

OSLQ-gruppen ska l arrangere REBUS/0KONOMIL0P d.B.april. 
Påmelding innen møtet d.4.4. 

OSLO-gruppen har hatt to representanter på land smø tet til 
La ndsrådet for Motorhistorlske Kjøretøyklubber (LMK),mer 
om dette et annet sted i NORMINOR. 

OSLo-g ruppen har diskutert "støy" på sommertreffene,vårt 
resultat finnes på OEBATT sidene. 

OS LO-gruppen har fått "ny" adresse. Oslo byer blitt oppdelt 
i flere post-soner. Foran Oslo i adressen skal de t stå:N-070S 

OVS : NMMK,Oslo-qruppen,Box 37,Hovseter,N-070S Os l o 7 ,Norge. 

HUSK:Sellongenl/ llillte innemøte anI/dag d.4.a.pJt-i.! på. Kjemi6k 
-i.nlli-i.tut.t,BI-i.ndeJtn. Pl.anen elt at v-i. llkal v-i.lle en ellelt ,anen 
---NbiI6ilm" .--Vetkommen. 

Nytt for året er også det at alle biler som er 30.år eller 
eldre er fritatt for registreringsavgift og veiavgift.Rimelig 
forsikring kan snart også ordnes! Sett i stand din gamle Min~r! 
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gruppen 

L M K - Avgiftsfritak, rimel ig forsikring! - L M K 

Etter invltasjon fra LMK (Landsrådet for Motorhistoriske Kjøre
tØyklubber)deltok de to undertegnede fra Oslo-gruppen på 
LMK~s landsmøte den 4de og Ste februar. 

L~~ er en paraplyorganisasjon for de fleste av Norges motor
historiske kjøretøyklubber. Lt-JK sarnarbelder med myndighetene 
for b l .a.å redusere avgifter og kostnader på kjøretøyer eldre 
enn 21 år. Landsrådet forsøker også i samarbeid med UNI
forsikring å komme tram til en billig forsikringsordning som 
virkelig dekker det kjøretøyet ditt er verd! 

De norske medlew~ene vil få tilsendt LMK-s informasjons
materiell så snart dette foreligger.Deretter vil vi i 
samråd med de berørte norske medlemmer overveie en eventuell 
innmelding i LMK , etter godkjennelse fra N~~-s styre i Danmark. 

Hilsen 026 Hans Volden og 096 Arne B.Holm 

? ra ":rimu s Træf f e t" i Jokka den 25 .-26 februar 
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H E J 

Så er vi igen klar til en ny 

"sæson", Vores program blev 

fastlagt på et møde hos under

teg nede de n -5.febru a r 1904. 

Fremmødet var rimeligt pæn t, men 

vi mangler stadig en del af vore 

nuværende medlemmer til at møde 

op . Vi blev enige om at vi i 

fremtiden sk u l le mødes lidt of t ere. 

TYSKLANDSTUR. ------------
Dette er vo r es første arrange

me n t , som l øber af sta b len : 

DEN 24 . MART S KL. 9 . 30 -------------- --- -----

me d $tart som vi plejer foran 

Sønde r jyllands hallen i Aabe nraa. 

-

Vojens 

" 



Vi har fået "lov" til at komme med til et løb i MG-klubben 

arrangeret a f Carsten Wiwel & Thoma s Pederse. Løbet starter 

i nærheden af Vojen s og slutter efter forskellige poster i 

Bo lder slev med pølsebord + overnatning for dem som ønske r det. 

Herom mere i næste nummer. Datoen er : LØRD AG DEN 19.MAJ. --- --------------

Igen i år arrangerer vi vores overalt berømte superlækre 

~~~Q !~ ~ . Denne gang har vi rykket den li d t frem, så vi ka n 

"påregne" fint solSkin . Også herom sene re, men det for egå r: 

~~~Q~~-Q~~_:~~-~~~~~!. 
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Sydfyn og øerne 
Så er der lidt fra os igen, her nede på Sydfyn. Vi er nu nået 
op på 16 medlemmer og håber på flere. 

Vi holde~r Bom vi altid plejer, klubmøde på 11ølleve j 5, Ulbølle, 

den SIDSTE ONSDAG i måneden. - Kom og vær med, eller ring på 
tlf. (09) 241015 mellem kl. 16 og 18. 

Venlig Hilsen 
Sydfyn og øerne 

A-299 Erik Lassen 

Sydsjællands-gruppen 
Her i gruppen har vi været i vinterhi siden Løvfaldstræffet 
den 23. oktober 83 . Jeg efterlyser stadig et eller to medlem
mer fra Sydsjællandsgruppen, til at være med i styret. Og hvis 
nogen har nogle ideer, så kom frem med dem. Tag telefonen og 
lad os få en snak om det, jeg kan som regel godt finde på 
noget selv, men lidt opbakning ville jo lune! 

Hilsen A- 345 Kai Larsen 

København og Omegn 
Det er med .stor undren at måtte konstatere at kontaktpersonen 
for København og omegn, pludselig ikke længere har tid og lyst ~ 

Håber nu på en kontaktperson, der k a n og har t i d og 
l y s t, til at vareta~ stedsgruppen København og omegn . 

.. Selv har jeg ikke haft tilhørsforhold til stedsgruppen i 
læng ere tid, da jeg har haft et tvivlsspørgsmål? - VAR DER 
NOGEN STEDSGRUPPE? ELLER VAE DER IKKE?? 

A-016 Jens Chr. Jensen 
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Teknisk Brevkasse 

Jeg har et par spørgsmål som jeg håber at i kan besvare, da 
jeg har tænkt mig at montere en 1300 motor i min rUno.r 66. 

l. Hvilken gearkasse er bedst at bruge sammen med en sådan 
motor, den originale fra r.Unoren , en HG-I-llidget eller en 

Harina 1300 gearkasse. 

2. Skal man ændre noget ved motor- og "gearkasse ophæng eller 
noget andet for at montere en sådan motor. 

Venlig hilsen 
A-444 A. Nielsen 

Svar til A-444 A. Nielsen 

Vi håber i løbet af de næste numre af Horminor t at kunne bringe 

en udførlig monteringsvejledning a f 1300 motor og gearkasse. 
J er er måske nogle i klubben, som kunne tænke sig at forfatte 
sådan en vejledning - så er de hjertelig velkommen til at sende 
den til IDJ<IK, box 8, 7300 Jelling . 

Der er uden tvivl andre der går og pusler med problemet . 

!'olen har man et akkut problem , vil A- I?4 Finn r.Ukkelsen gerne 

hjælpe med at give svar på tekniske problemer - på (05) 826934 
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Henvisning på vedliReholdelse og reparation a f træværk 
på Morris Minor Travelier . 

Vedligeholdelse: Desværre går mange biler af denne model 
til .ophug, netop fordi ejeren har måttet give op overfor en 
hastig fremad skridende forrådnelse af træværket. 
Alle er jo nok klar over, at det er fugt i træværket som 
skal forebygges . Dette kan gøres uden at det kommer til at 
ødelægge træets struktur med alverdens malinger . 

For at få et godt resultat skal alt træværket skrabes og 
slibes rent. ( Træet skal være absolut tørt før arbejdet nA-
begyndes Man starter med at skrabe træet med en skraber, 
herefter slibes omhyggeli gt. ( Brug aldrig en høvl, da det er 
svært at følge buer og svej ) Træet skal nu imprægneres, det
te kan gøres med en klar eller tonet imprægneringsvæske. Blot 
skal man være klar over, at de "klare " ikke giver en så god 
beskyttelse. En tonet har endvidere den fordel at den skju
ler de mørke pletter der undgåligt vil være i træet. Til 
imprægnering kan jeg anbefale teak eller nød af serien r.OR~I 
44. Træet skal mættes med imprægnering, dvs. man stryger ca. 
4 -5 gange, alt efter hvor mørkt man ~nsker det. N.an kan nu 
fylde en glasklar silicone-masse i alle saml inger, anlægget 
mod karrosseri, mod vinduer (evt. sort masse) og over tag
listen. ( Denne er sømmet gennem taget direkte i træet ) 
Alle ikke-synlige flader smøres med Tectyl. Silecone-massen 
kan skøres ren med en skarb hobbykniv. Slutligt stryges med 
en klar skibslak 4 - 5 gange med slibning inden sidste gang 
lak. . ~remtidig vedligeholdelse skulle nu være begræn-
set til en gang Arligt at ned slibe lakken, give GOR~I 1-2 

gange og atter give 4-5 gange skibslak. 

Reparation: Den nemmeste metode til at klarlægge hvor meget 
af træværker der er angrebet af råd, gøres ved hjælp af en 
syl. Med sylen kan man hurtigt prikke sig frem til omfanget 
af skaden og hvor dybt forrAdnelsen er trængt. Er der ikke 
råd helt igennem træet, skæres der med en listesav ca.2-3cm. 
ind i frisk't træ og i en dybte så man når ned i godt træ, 
med stemmejern fjernes sygt træ. Man sørger for at f~ en 
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plan anlægsflade, således at man får en vedhæftningsflade 
som .er størst mulig. Er der stadig lommer af r~d, udkrædses 
disse og udapartles med plastikpadding. Før limning mættes 
træet med GORR I 44. Den lim som har de bedste egenskaber mA 

siges at være blå A~ALDIT. 
Langt sværere er det at reparere på hjulkassebuerne, bags t ol
perne og taganlægget. Ved arbejde på buerne skal skærmene al
tid afmonteres . Også her skæres frit 2-3 cm. i friskt træ og 
i en passende dybte. Man passer en klods til og limer denne 
på. ( PAse at træets Are kommer til at ~å i den rigtige ret
ning ) Når limen er hærdet, er det forholdsvis nemt med groft 
sandpapir på en vinkelsliber at genskabe bue-formen. Kan 
man ikke umild bart komme til at rep. på bags t ol pen må denne 
afmonteres, hvilket er et større arbejde og som mA gøres for
sigtigt for at beholde den onrindelige form, s4 man har noget 
at gå efter. Herefter kan man lave stumper og først derefter 
fjerne det rådne. GA ikke for hurtigt frem , dvs. højst 3-4 
limninger ad gangen, således vil man hele tiden have styr nå 
stolpens oprindelige udseende. Hvis stol pen er helt h~bløs 
er det stadig muligt at finde rimeli ge stolper på større hug
gerpladser. Nedenfor har jeg lavet en arbejdstegning på rep. 
af taganlæg. 
Generalt: Det er et meget tidskrævende arbejde, dels skal 
man hele tiden vente på at imprægneringen og limninger tørre , 

dels, er aske træ meget hårdt at arbejde i . 
Alt arbejdet kan udføres med forbløffende lidt special

værktøj bIa. bruges , listesav og skærekasse , et par gode 
stemmejern, træskraber, skruetvinger, grov og fin rasp,fræse

udstyr til boremaskine. 

~~træ 

~~ ~essing-skrue 

(r-Jon 
: I =~ 
'~rUde 

Indvendige pyntelister 

A 555 
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Hermed følger beretningen om afhentningen af min fø r ste reservedelsbi l , 

d. 1l/5 1982. 

Jeg havde på vej til og fra arbejd e opdaget en Morris som stod inde bagved 

en gård , og øjnede straks muligheden for at fA en billig reservedelsbil. 

Der gik da også kun kort tid før jeg allierede mig med en af mine gode 

v enner (Peter) , og drog hen til gårdejeren for at indlede nogle forhandlinger 

om bilen. Det tog kun ganske kort tid , resultatet blev at jeg måtte få den 

for at taiden , problem nr . l var overstået. 

Problem nr. 2, at f~ bilen flyttet, blev noget mere omfattende, viste det 

9ig . Vi blev enige om at vi nok kunne trække den efter Peterff far~. 3 traktor 

('en Massey Ferguson årg. 1931 ) v .hj. af noget stålWire og noget luft i 

dækkene , det var trods alt kun 1,5 km vi skul le køre. så lo min . 3enere var 

vi tilbage ved bilen medbringende: traktor , fodpump'e , stålwire samt noget 

ekstra reb. Peter gik igeng med at pumpe dækkene , mens jeg begyndte at fa 9t 

gøre stålwiren til bilen~ Rå skete det første uheld , idet slangen på luft

pumpen s~rang, Peter udgød nogle v erbale gloser som jeg skal undlade at 

specificere nærmere. Vi indsd at vi måtte klare os uden luft i dækkene og 

var hurtigt klar til at begynde at "trille". 

Alt knirkede og knagede men holdt. Efter 20 m. kørsel observerede jeg en 

kvalmende lugt som kun kunne stamme fra meget varm gummi , ' det gir over ' 

tenkte jeg og vi kørte videre med 5 km i timen. Efterhånden blev lugten 

for stram, jeg r Abte til Peter at han skulle stoppe , og da han vendte sig 

om ændredes hans ansigtsudtryk sig til noget helt forkert , det røg temmel i g 

kraftigt fra højre forhjul . Noget mAtte gøres, og da vi ikke kunne se fejlen , 

fjernede vi forskærmen med et raskt ryk . Til mi n rædsel opdagede jeg at 

lorhjulsophænget var bøjet/lalækket på en måde sf'.. dækket gned imod inder

skærmen . 

Inderskærmen kan gøres større. Men ikke med en træsko , en svenslrnøgle og 

en skruetrækker, som var det første vi prøvede med og var alt hvad vi lige 

hRVde. på os, s4 Peter gik hjem efter en mukkert og en mejsel, mens jeg prø

vede at komme mig over chokket. Yderligere 20 min. gik og vi var kun kommet 

300 m., Peter kom tilbage og vi fik gjo rt inderskærmen stor nok med nogle 

solide Ihug ' fra mukkerten. så var vi køreklar i gen og trillede . 50 m før 
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indkørslen til ghrden hvor Peter bor og hvor bilen skulle parkeres , krydser , 
en jernbane vejen nede i en hulning. Der nåede vi til, og jee oplevede som 

den eneste gang på turen, at bilen kørte af sig selv, med de t resultat at 

wiren blev alap~ lo ro foran mig skiftede Peter gear på traktoren og denne 

flø j fremad. ~ør nogen af~åede at opfatte noget, lød der et ukristeligt 

drøn efter fulgt af den totale stilhed, som kun hvinende traktordæk kan 

frembringe når disse bremses meget hårdt . 

Bilen holdt stille midt på jornbaneoverskæringen, solen skinnede og jeg var 

på sammenbrudets rand~ Efterhånden samlede vi os sammen til at se på skader

ne og hvilket syn , kølergitter samt køler sad 20 cm længere fremme end 

nonnalt og var samtidig sænket helt ned til jorden~ Da jeg fastg jorde wiren 

havde jeg i min vished ført wiren omkring begge motorophæng og derefter ud 

mellem køler og motorhjelm, de t kan en Morris altså ikke holde til, måtte 

jeg erkende. 

N~, vi kunne ikke blive holdende på jernbaneoverskæringen hele dagen , så vi 

fik den lyse ide at binde hele kølerpartiet op v.hj. af det medbragte reb, 

og findes der nogen nemmere måde at gøre det på end A.t btnde rebet fast i 

den forreste kofanger, f øre det op over tage t og'i'fæstne det i den bagerste 

kofanger, nej velJ som sagt så gjort , og det virkede da også efter hensigten, 

sh langt om længe kunne vi humpe det sidste stykke af vejen hjem. Det skal 

tilføjes at de sidste meter at turen foregik på alminde l ig dansk markvej , 

hvor vi måtte lette bilen for al overflødig vægt, d .v. s. mig, for at undgå 

at bund karet skulle lave en dyb rende i vejen. Endelig var vi der, med 

nogle gode erfaringer samt en del brugbare stumper som gevindst. Bilen led 

senere en grum skæbne hos en j"ernhandler der ikke var venlig stemt overfor 

Marris Minor. 

Venlig hilsen A 318 Steen Haffmann 
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Nordisk Morris Minor Klub 

Postbox 8 

7300 Jelling 

Hej NMMK! 

Viby J . 9/2-84 

Jeg er gansk ny i klubben (betalt kontingen 23/1) , men har 

allerede haft lejlighed til at se nogle af jeres gamle bla

de. Deri har jeg kunnet se at I lægger et stort arbejde i 

sagen for vi passive medlemmer . Tak fo r det l 

Jeg har nogle få ting som jeg gerne vil have lidt hjælp med . 

l) Hvordan får man fat i en grøn gennemsigtig solskærm? 

2) Jeg vil gerne have lavet en pressennin g til overdækning 

af min pick-up. Hvem laver sådan noget? 

3) Jeg e r den lykkelige ejer af en r ød , orisinal Morris 1000 

Super pick-up , der er nysynet (8/1 - 84) og samtidi g er me

g et velholdt , med en motor der har gået ca . 45.000 km. 

Bilen er registreret første gang 23/1-69 . 

Nu ligger landet imidlertid sådan , at jeg faktisk hellere 

vil have e n fire - personers vogn ( Min or naturligvis, og så 

gammel som mulig). så var det jeg tænkte om I eventuelt 

kunne hjælpe mig med at sælge/bytte . 

Jeg siger på forhånd tak for hjælpen, og ser med forventning 

frem til den dag , hvor jeg mOdtager mit medlemsmærkat og selv

følgelig det nye nummer af Norminor . 

!eyqg~: / 1if. ;;(reTol 
Risdalsvej 42 

5260 Viby J . 

P.S . Hvi s I en dag skulle stå og mangle hjælp til et stykke 

slavearbeJde , så har I jo allerede fået adressen. 
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Mig og min looo ' ner ~ 

Det hele startede med, at min bror (som selv har en Morris 1000) 
havde fundet en looo ' ner ovre på Sjælland, som viste sig at være 
til salg . Han ringede hjem , for at høre om det var noget for mig. 
Som r'lorris 1000 fanatiker , var jeg selvfølgelig straks med på 
ideen og bad ham forhøre sig om prisen. 
Efter megen parlementeren frem og tilbage, gik sælgeren endelig 
med til at sælge bilen for 8000,- (faktisk et fund for de penge 
viste det sig senere) 

Det første indtryk man fik af vognen var, at den så nogen
lunde ud på lang afstand , men kiggede man nærmere på f.eks. 

trinbrættet og bunden af motorrummet, så man den kendte "børne 
sygdom" , røde hunde. Men okay , med lidt nyt svejsning o.s.v. , 
så ville den snart komme til at se godt ud i gen. 

Efter 1/2 års arbejde på " siIver Simon" , (som den blev døbt 
i champagne) indbefattet både svejsning , slibning , udskiftning 
af diverse reservedele og endelig maling , var bilen klar til 
syn •••.•• 
Resultatet af det 1/2 års arbejde ses nedenfor • •••• 

20 

Ned venlig hilsen 
A-552 Lone Skov 



.. .. ... et indlæg til "Norminor " . ... . 

Jeg læse r i "Norminor " , at vores kontakt pe r son mIk for "KØbenhavn 

og omegn" Kate og Rene i kke vil bestride jobbet mere, grundet med

lemmernes mange l f ulde interesse og ul yst til at deltage Økonomisk 

1 gruppens arbejde. 

Vi har da været en fast ska r e , de r er mødt op de fA gange der har 

været aktiviteter. Det har da heller ikke s kortet pA opfo r dringer 

fra min side , med henb l i k på at få op r ettet en girokonto til ind

betaling af "kontingent" . Gr uppen har da vist også fastsat et be

lØb , vist forsøgsmæssigt 50 kr . årligt . Undertegnede har tilbudt at 

være med til at dække et ~å daværende tidspunkt opstået underskud, 

blot det Økomomiske derefter blev sat lidt i system. Det kan da 

ikke vær e et urimeligt krav . 

Nu ha Y vores "kcr,taktperson " fået en del at se til, med nystiftet 

familie og nyt hus, så der er selvfØlgelig nok at se til, men lad 

det nu være sagt: vi mærker nok ikke den store forskel, om vi har 

en kontaktperson eller ej. 
Med venlig hilsen 

Mette Jespersen H41' 
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Med " Fy l i e '" på' svi ptur 

København - Esb jerg - Lond on - Dover - Ca lais - Paris - Luxem
borg - Lund v/ Horsens . " Pyli e" en 1971 Minor , som jeg havde 
ha f t fra"fødse l" og s om j eg kendte ganske g od t , - året før 
havde v i neml ig runde t Nordka p. 

Denne tur begyndte faktis k med en prøvekørsel, efter jeg 
havde foretage t en udskif t ning af nederste remskive s om plud 
selig splintredes . De t te tilfælde er nu ikke ukendt for mig i 
mine 20 års bekendtskab mee Morri s Mi nor. 

Mindre end 2 timer efter , var jeg P~ vej mod vest. Jeg hav
de nemlig 8 dages ferie tilbage , - mit må l var London. 

Jeg nåede Esbjerg lige inden bankens lukketid og fik lidt 
udenlandsk valuta. Kl. 17 afgik englandsbåden M/ S Winston 
Churchill, jeg kom med på et afbud . Nu skulle der gå et l i lle 
døgns tid på søen , og efter 23t times afslapning ankom vi til 

Harwich . 
Efter lidt uenighed med myndighederne i tolden , angående 

gr ønt kort, de tte havde jeg ikke p.gr . a . den korte beslutnings
tid til turen. I øvrigt mente jeg at grønt kort ikke er nød
vendigt til et EF - land. Jeg klarede det ved at lade registre
ringsatte~ten foto kopiere, og lade myndighed erne behOlde ko
pi en.· Efter denne ekstra ventetid styrede jeg hurtigt ud af 
Karwich i vejens venstre side. 

Efter et enkelt stop hos en tilfældig landsbysmed , jeg var 
afstedkommet uden ventilatorrem. Jeg fik en s ådan og 3 hal\~e 
Du~kams oil, for næsten 2 pund (den gang ca. 22 kr ,) 

Hen under aften ankom jeg til den store by, min hensig t 
var. at køre' tværs i gennem London til Heathrow Luf thavnen, hvor 
jeg ville overnatte. ·r uren gennem byen målte jeg til 75 km. 

Overnatningen fore g ik i rUnoren. Højre forsæde samt bag
sædet var afmonteret , en drømme seng monteret i stedet som stod 
opr edt under hele turen. 3. dags morgen kl . 4.30 var jeg på 
vej ind til centrum j et ganske g odt tidspunkt at kør e i Lon

don på , syntes jeg . 
Nær Trafalgar Square f andt jeg et P- hus , hvor d er gik pa

t rul je-va gt. Det var meget betr yggense , for jeg var på s ight
s ee i ng de t mes t e a f dagen. Si dst på efter mi dda gen ved fem
t iden, var jeg på vej sydover t il Dover. I Lond on forsøgt e 
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jeg at reservere plads på flyet fra Hill til Caiais, dette er 
en flyvende færge , et fly af typen Carvair, som kan tage 5-7 
biler. Dette lykkedes imidlertid ikke, da der først var plads 
en uge senere. 

I Dover overnattede jeg på Hawthorn camp., som ligger lige 
ud til den engelske kanal. Det første øjet fangede på plad 
sen var en Minar , det viste sig nu at være en dansk feriegæst . 
Indtil nu havde j eg kun set ganske få r~orris r·Unor, til trods 
for, at jeg befandt mig i dens hjemland. 

4. dag om morgenen en fin sejltur over den engelske kanal . 
Fra Calais i Frankrig kørte jeg til Beauvais . Få km . uden for 
byen fand t jeg et lastbilmuse1.lffi. Inspektøren på museet op
dagede "Fylie" , - til trods for sprogbesværet fors tod jeg 
hurtigt at "Fyl le" kunne bruges som udstillil'Jgsgenstand. (da 
havde vi sådan set ikke" mere "at snakke oml!) . Hen på efter
middagen nåede jeg Paris. Jeg kørte til en campingplads , som 
ligger lidt syd for byen i forstaden Sartruuville , lige ned 
til floden Se ine. Natten til den 5 . dag var der uvejr over 
Pari s . Der faldt ca. 100 mm . regn . Jeg var yd erst tilfreds 
med sove kabinen i "Fylie " • 5 . dag kører jeg med toget til Paris 
og ser div. seværdigheder, samt ser afslutningen på cykel
løbet Tour De France. 

6 . dag morgen var der afgang fra Par is til Reims ad den 
nylig ~bnede motorvejsstrækning . Flere afgiftsposter er an
lagt på strækningen og det var 5 fr. hver gang . Stikprøver 
kunne også forekomme, om man havde en gyldig billet ved ind
kørsel på motorvejen var ikke nok, den skulle svare til den 
s tr~kning æan befandt sig på . Senere på dagen nåede jeg Luxem
burg. En afte,ntur til radiostation Luxemburg, hvor der var 
rundvisning . 

7 . dag tidlig morgen var der afgang. Sidste etape var ind
ledt, for kl . 24 ankom "Pylle H og jeg til Lund hos mine for 
ældre. Turen var sluttet og forløbet uden uheld. Eneste re 
paration var et l øst sidespejl, et knækket udstødning sop
hæng, samt sreedometeret der satte sig fast ved skift til 
90 . 000 km. 

Grundet tidsnød var turen på 7 dage , men det tilrådes den 
dobbelte tid, - men , den nederste remskive sad ved hjemkomsten 
som den s kulle. 

A-016 & " Pylie " 
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Touring Portugal del 2. 

Der var nu gået ca. 10 dage af ferien og vi fortsatte sydpå 
ad veje der var Hi mlen værdig. Målet var nu hovedstaden, Lissa
bon , det måtte vi nå , om vi så sku l le tage toget hj e m derfra . 
Det eneste problem vi havde på turen mod Lissabon, var at Merce
desen sakkede ynkeligt akterud på første etape . (Grunden til det 
te var nok, at da vi igen fik kontakt med de andre , havde De ho
vedet fuldt af is og andre gode sager) . Jeg kunne godt se på det
te tidspunkt, at det ikke var til ret megen nytte, at Peter, der 
ejede Mercedesen, havde Walkie - Talkie i bilen når jeg led ved 
denne mangel . 

vi nåede Lissabon hen på eftermiddagen, og begyndte at se efter 
e n egnet campingplads. De n først e vi så på lå lige op til det 
værste s l um jeg i mine dage havde set . Det var frygteligt at se, 
hvordan mennesker kunne leve der under disse vi l kår, og vi havde 
på daværende tidspunkt ikke set det værste endnu . Turen fortsatte 
gennem forstæderne til Lissabon, og vi endte på e t tidspunkt i 
e n rundkørsel med mindst 1000 veje. Vi havde ikke kort over hvOr 
netop denne del af Verden var indtegnet, så vi måtte nok betegne 
os som " lost" . Og dog, ved et mirakkel viste Peter vej ved at 
tage en beslutn ing . Man tager den ve j me n mener er størst ( af 
hensyn til turisterne). drejer til højre ad denne, og har i løbet 
af nul komma fem fundet vejen til kysten igen. Efter at have kørt 
ca . 15 km . ad denne ve j var vi på "Herrens mark " igen . Vi var 
igen kommet til en ru ndkørsel (dem var der mange af i Portugal) 
og måtte tage en vigtig beslutning. Dog var vi knap så " los t" 
som sidst . idet e t skilt viste , at hvis vi drej e de til højre vil
le vi på et tidspunkt nå en campingplads . vi holdt i nd til siden 
af vejen og rådførte os med hinanden, og blev enige om , at et 
s kilt med et telt og en campingvogn måtte vise os til en camping
plads. Denne nåede vi et par mi nutter senere og kunne igen slå 
telt og Gertrud, som Compi Campere n var døbt . op igen . Herefter 
gik vi til informationen og fik anvist et værksted i nærheden, 
som nok kunne lave Garfield idet , det var et Austin værksted. 
Efter nogen søgen, hvorunder vi så den eneste Minor på turen, 
så vidt jeg mindes, fandt vi værkstedet. Det var utrolig flinke 
og hjæl psomme mennes ker , (hvilket indtil videre havde kendetegnet 
hele turen). Manden (værkføren , tror jeg nok) gjorde os bekendt 
med, at det var "n o problem " at lave sådan en bil. At han kunne 
tale engelsk var noget ud over det sædvanlige, idet yderst få 
kunne tale andet end Portugisisk , hvad vi senere skulle erfare 
ikke var nogen særlig stor fordel for vores vedkommende . At vi 
undervejs havde udviklet, hvad jeg ville kalde "nyportugisisk" 
var til ikke noge n fordel for nogen af parterne, idet de ikke 
forstod et klap vores portugisisk og vi langt mindre deres. Efter 
at have konsult eret bildaktoren og fået en aftale i hus vendte 
vi hj em til campingpladsen igen. Jeg ringede til SOS og opgav 
adressen på vedkommende værksted og aftalte yderligere , at de 
skulle sende en gearkasse til pågældende værkst ed dagen efter . 

"Dage n derpå" tog vi ind til Lissabon og førte os frem. På tu
r e n derind var vi nær ved at blive blandet ind i et større færd
sels uheld . Medens vi kørte ad hvad vi døbte Strandvejen, kom der 
pludselig kørende en rød bil imod os . At en rød bil kørte imod 
os var ikke så udsædvanligt , at den kørte med 80 km/t. og med 
bagenden først vakte dog en del opsigt . Dog farsen t for mindst 
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10 andre biler hvad vi nåede at se . Havde den ramt os var ferien 
på dette tidspunkt absolut vellykket, eller? 

vi nåede Lissabon med alle pyntelister i behold, og begyndte 
at lede efter en parkeringsplads . Dette var dog ikke så svært, 
efter at have set det meste af Lissabon til bils, fandt vi et 
sted at parkere. Vi fandt ud af senere, at man parkerer der hvor 
man har et ærinde , er der ikke plads i første række tager man 
bare den udenpå. Bliver der så for overfyldt lukker man bare ga
den , så er der jo ikke nogen der kan klage over at man ikke kan 
køre forbi . Denne "lov " gjaldt dog ikke når man skulle køre frem 
i et ret befærdet kryds. Kunne man ikke komme frem, sendte man 
bare forsæde passageren ud for at regulere færdslen, dette var 
meget brugt i lighed med "fingre " og andre lidet pæne tegn. Men 
plads gav det da. Hvad vi oplevede i Lissabon den dag vil jeg 
ikke komme nærmere ind på, dog vil jeg nævne, at j eg (vi for den 
sags skyld ) ikke havde set lignende i dette eller tidligere liv. 
Overalt sås tiggere og arme mennesker, der levede af hvad , bog
staveligt , rendestenen kunne give dem. Man kunne ikke gå 20 me
ter uden at blive antastet af en tigger eller en af de mange in
valider der gik/kravlede rundt og solgte lodsedler for at opret
holde livet . vi skul le gerne op l eve et ægte portugisisk marked 
med alt, hvad det indebærer. Så den vilde jagt g i k gennem byen, 
og hver gang vi rundede et hjørne troede vi, at nu havde vi fun
det et. Men alt hvad der hed markedsliv , var afgået ved døden 
i den periode vi var der. Dog lavede Henrik (en af dem vi mødte 
dernede) et stort nummer ud af at spørge de lokale indbyggere 
på klingende dansk om hvor det nærmeste marked lå. De stakkels 
mennesker troede vel, at manden var trængende eller tørstig, så 
de pegede på den nærmeste restaurant. Dog havde Henrik o~så mis
forstået de rare mennesker , for han stillede sig op midt på ga
den, og bekendtgjorde med høj og klar stemme for det meste af 
Lissabon , at nu havde han fundet et marked . Da vi atter skulle 
vende næsen mod campingpladsen igen var vores eneste problem, 
at vi ikke kunne finde bilerne. Dog efter 3 timers søgen fandt 
vi dem hvor vi havde sat dem om morgenen . Da vi kom nærmere , så 
jeg, at der sad en temmelig omfangsrig mandsperson på kølerhjel
menaf Minoren . Det vidst e sig . at være en Portugiser , der kørte 
i en mege t gammel Austin . Han havde bemærket Minoren, som han 
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vidste var i familie med hans bil, så han havde sidder hele dagen 
og ventet på, at vi skulle komme tilbage. Han var meget benovet 
over at vi turde køre helt fra Danmark til Portugal med sådan 
en gammel bil . Dog foreg ik hele samtalen med fakter og tegn , for 
han led under samme mangel som alle andre v i mødte dernede , at 
han ikke kunne tale dansk. Han undetsøgte Minoren med kyndig mine 
og bekendtgjorde på det eneste engelsk han kunne. at den var 
"fine ". Det skal lige nævnes , at hans Austins instrumentbrædt 
var en Jumbo Jets værdig . Aldrig havde jeg set så mange instru
menter i så lille en bil. Jeg var desværre ikke vaks nok til at 
forære kam mit klistermærke med adresse på klubben, så havde vi 
nok fået det første portugisiske medlem. 

Om aftenen ringede jeg ti l Danmark og det blev bestemt . at vi 
skulle sæt te bilen på værksted dagen efter , (torsdag). Gearkas
sen ville så blive afsendt fra Danmark torsdag morgen så vi kunne 
have den fredag . Onsdag aften ved 18 tiden afleverede vi så Mino
ren , så de kunne tage den gamle gearkasse ud og gøre klar til 
at l ægge den ny i. 
vi havde samme dag aftalt med SOS , at vi kunne hente en ulejnings 
bil på et hotel, hvor der var en afdeling af AVIS . Da det var 
sket holdt vi en lille meget uformel fest, hvor vi gentagne gange 
blev opfordret af de stedlige vagter til at holde fest for os 
selv og ikke alle de omkring boende. Det var lidt flovt, men vi 
overlevede dog . 

Grundet festen, blev det Heine og Charlotte , der skulle hente 
udlejningsbilen. Undertegnede lå underdrejet det meste af for
middagen . Jeg vågnede ved, at de andre pludselig begyndte at gri
ne højlydt og meget inderligt. Da jeg stak hovedet ud gennem 
teltdøren så jeg hvorfor. Den udlejningsbil vi havde fået var 
såmænd en Morris Mascot . Og jeg , der havde drømt om både Merce
des og Porche, sikke en næse man fik . 

Da vi var kommet os over, at blive udstyret med sådan en bil, 
kørte Heine og jeg i luft haven for at hente den ny gearkasse . 
Vi fandt ret hurtigt lufthavnen og troede nu, at den hellige grav 
var velforvaret . 

Vi parkerede Mascot ten og begav os ind i ankomsthallen. der 
troede vi, at vi kunne finde informat i one n . Efter at have gået 
rundt i en halv times tid , spurgte vi e n af de stedlige politi
betjente , hvor men kunne finde informationen , Han fattede ikke 
et klap . Det samme resultat kom vi til når vi spurgte andre af 
de ansatte i lufthavnen, de kunne ikke en lyd engelsk . Så fik 
Heine den lyse ide , at spørge hos en af biludlejningsfirmaerne 
pli stedet . vi fik så det nedslllende svar, at informationen var 
nedlagt p . g . a . strejke blandt de ansatte . Den fikse lille ting 
fra udlejningsfirmaet forta l te os dog, at vi skulle henvende os 
i cargo afdelingen. Vi fik fortalt, hvor den III og begav os pli 
vej. Efter nogen tids søgen fandt vi det . vi stillede os an ved 
skranken og ventede til en af de der ansatte var færdig med at 
rense negle og fik tid til at tale med os. Da dette endeligt ske
te , bekendtgjorde man os at der var lukket og vi kunne henvende 
os i morgen. J eg blev meget vred og fortalte dem , at hvis vi ikke 
fik vores gearkasse ville lufthavnen komme til at ligne Hiroshi
ma . Det havde en lille virkning, for fyren kunne da godt se om 
gearkassen var kommet, men kunne ikke udlevere den tilos . Han 
fik fragtnummeret og fandt ud af, af gearkassen for øjeblikket 
befandt sig et eller andet sted i Frankfurt lufthavn . Der strej
kede de nemlig også . Det var som at fll en vlld klud i ansigtet . 
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Manden mente dog af en eller anden grund, at strejken i frank
furt var overstået i løbet af natten, så vi kunne da bare komme 
igen i morgen. Nu så det sor t ud for os , vi havde nemlig regnet 
med , at køre fra Lissabon senest fredag aften , men nu kunne vi 
se , at det tidligst kunne blive lørdag. Vi kørte fra lufthavnen 
og hen på værkstedet. Der skulle jeg få met næste chok . De havde 
skruet hele forenden af bile n for at få gearkassen ud , idet værk
stedet ikke ejede e n kran der kunne løfte motoren . He rrejemeni , 
hvad var det man havde indladt sig på. Nu havde vi fået en hel 
del at tænke på, det så mest af alt ud ti l, at vi ikke skulle 
køre i Morris Minor fra Portugal. Vi kørte til campingpladsen 
og fortalte dem hvad der var sket . Mercedesfolkene syntes der 
var meget sjovt, så vi fik da en længere ferie end beregnet . vi 
bestemte os dog for, at vi ville ud og spise sammen samme aften, 
da de andre skulle køre hjem dagen efter . Vi fandt til dette for
mål e t lille huggeligt sted nede ved stranden. På denne "restau
rant " (en lysning i en lille skov) fik vi de bedste grillkyllin
ger jeg til dato har fået . 

Det var faktisk levende høns, da vi så dem først . S.a blev de 
skilt ad i hoveddelene og lagt på glødende trækul i en oversavet 
olietønde. Til sidst blev de overhældt med et e ller andet , der 
fik Tabasco sovs til at smage som mælk til sammenligning . Det 
sidste skabte en "naturlig" tørst , der blev slukket i Guldtuborg 
og den bedste portvin vi endnu havde f.aet . Grundet det sidste 
kom vi til at både se ud som "almendelige " turister og i udpræget 
grad til at lyde som sådanne. Der var dog en der bar over med 
os. Det var sønnen i "huset ", der fik en masse cigaretter af os . 
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Han måtte nemlig ikke ryge for sin mor, som han bekendtgjorde. 
Det endte med at vi fik ondt af staklen , der til sidst fik en 
smøg eller to hver ganghan havde serveret for os . Den arme fyr 
må have røget mindst en karton cigaretter ude blandt træerne den 
aften. Til sidst kørte vi alle 8 hjem til campingpladsen i Ma
scotten . (der var ikke fle r e der v i lle med). Det skal lige si
ges til det sidste , at der ikke nogen fast promille/% grænse for 
spirituskørsel i Portugal, fælden klapper først når ulykken er 
ude . Dog vil jeg ikke anbefale andre , der måtte tage turen sydpå 
at køre efter en bedre frokost . Politiet sydpå har det med at 
lave deres egen "Færdselslov", og man får ikke altid kvitteringer 
på evt . bøder . 

Fredag var vi atter i lufthavn'en, og fik til vores store glæ
de at vide, at gearkassen var afsendt fra Frankfurt, men først 
ville være fremme om aftenen efter lukketid . Altså havde vi en 
hel Week-end inden vi kunne komme videre. Den blev benyttet til 
at ligge på stranden og s likke sol . Vejret var efterhånden ble
vet helt fint, så selv jeg blev lidt brun. Heine, der havde va
ret i Australien et stykke tid havde lært at "bodysurfe " derne
de . Denne lærdom gav han videre tilos med mere el l er mindre 
held. Det foregår på den måde, at man svømmer ud i brændingen 
og ska l dernæst "fange bølgerne ligefør de brækker over . Det 
var meget sjovt når det lykkedes , og man kunne få en anseelig 
fart på når man fik en stor bølge . Charlotte kunne ikke lide det, 
fordi hun fik vand i ørene hele tiden. 

Lørdag aften var vi ude og spise med knev og gaffel på en res
taurant, der lå helt ude ved vandet på en klippe. Det var vir
keligt fornemt og stilfuldt med tjener , der havde en klud på 
armen og ellers uniformeret efter alle kunstens regler . DEt var 
meget billigt at spise ude dernede . F . eks . fik vi suppe , varm 
ret med salat , 3 flasker vin , kaffe, lagkage og 2 portvin hver, 
lørdag aften , for den famøse sum af 450,- kr. for alle fire . 
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Søndag var vi ude og handle i en by der hedder Cascais , den 
lå ca . 5 km fra campingpladsen. her købte vi cowboybukser, pla
der, parfume og alt hvad man ellers kan falde for. Alt, hvad 
portugiserne selv kunne fremstille (efterligne) var meget bil
ligt . F. eks. kostede et par cowboybukser lavet på licens ca. 
100, - Derimod var alle importerede varer e kstremt dyre. Amerikan
skr cigarretter kostede omkring 2~ kr . for 20 stk. Om aftenen 
var vi atter på restaurant, denne gang en Italiensk, hvor man 
kunne få Lasanga. Det måtte vi simpelthen have. Man kan ikke køre 
i en Garfield uden at spise Lasanga. Det viste sig, atvære en 
ynkelig lille klat vi fik på en tallerken så stor, at man me
get passende kunne tage sin middagssøvn på den bagefter. Da tje
neren kom tilbage for at tage imod bestilling på dessert, be
stilte Heine og jeg den største T-bone steak man kunne få. Tje
neren troede vi var blevet skøre af klimaet , for han troede han 

havde hørt fo rkert . det skal lige nævnes, at jeg aldrig før har 
fået en så god steak før, men vi ville af hensyn til tjenerens 
helbred ikke bestille flere. 

Mandagen oprandt og .. ... . . ... .... . 

Gl æd dig til næste nr . af 110.-•• og få slutningen 

af A-297 Ove Dalgårds Portugal t ur. 
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Med hensyn til indhold i Norminor i 1984 mener jeg at klubben 
må gå ind for salg af de mest gængse reservedele, såsom lyd
dæmpere , bremsedele, glasfiberskærme m.m. Med andre ord lager
føre let omsættelige dele til nettopriser, evt. +10% og iøvrigt 
fremskaffe alle reservedele til Morris r·1inor til billigste dags
priser, sendt pr . efterkrav + porto. 

Klubben med sine ca. 600 medlemmer vil altid have større 
mulighed for at lave fordelagtige indkøb hos noglE leverandører, 
end den enkelte ud af de 600 vi~ kunne opnå, hvis vedkommende 
kommer og køber et par bremsetromler. Ned andre ord, uorigi
nale reservedele til nettopriser, originale reservedele brutto 
+ 20- 25% rabat. Det er jo ca. samme rabarsatser som en mekaniker 
opnår. Hvis klubben ikke vil løbe nogen økonomisk risiko , kan 
man jo forsøge at finde en leverandør til f.eks. 50 udstødnings
rør og 50 bremsetromler, aftale en pris ved køb af ovennævnte 
antal, og så annoncere i bladet med den fordelagtige pris. Det 
vil jo så vise sig om der er den fornødne tilslutning til fælles 
indkøb med de deraf følgende fordele . I mange tilfælde ville 
forsendelsesomkostningerne sikkert helt eller delvist kunne 
undgås , ved at de bestilte dele kunne afhentes i lokalgrupperne, 
då~ ville måske samtidig være med til at styrke tilhørsforholdet 
til en lokalgruppe. 

Iøvrigt så jeg gerne flere tekniske beskrivelser og tegninger 
af forskellige småforbedringer ved Minoren. Er der f.eks. nogen 
som med helQ har monteret hydraulisk koblingsudtrækker (slave
cylinder) på den originale motor og gearkasse , så ville jeg 
ge rne se en tegning af dette og vide hvilke dele ddlr er anvend t. 

r/led hensyn til evt . at honorere gode indlæg , mener jeg at 
en heretning som A- 297 Ove telgårds Fortugaltur er enestående 
godt fortalt og meget humoristisk. Den burde honoreres, en god 
brugt gearkasse ville måske være lige på sin plads her . Jeg 
venter spændt på fortsættelsen og håber der kommer mere fra 
Ove Da lgård. 

r·fed venlig Hilsen 
A- 3l3 Verner Nielsen 
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BAK KLUBBEN OP! ! 

Inspireret af bl. a. beretningen fra formanden og ind
lægget fra familien Engvej , København vil jeg gerne meget 
kraftigt rette ovenstående opfordring til ALLE klubbens med
lemmer. Jeg er selv engageret i andet frivilligt, ulønnet 
arbejde (bl. s. som leder indenfor KFUM-Spejderne og som 
generalsekretær i Dansk Pø l sespiserforbund) og ved fra det
te arbejde, hvor spændende og inspirerende det kan være, 
når medl emmerne bakker det op, men også hvor træls, det kan 
være , når der skal laves en masse ekstraarbejde, fordi med
lemmerne "glemmer" at støtte eller på anden måde er negative. 

Derfor, kære venner: 

HUSK ..... 

at betale kontingent til tiden 

at overholde tilmeldingsfrister 
at skrive lidt til bladet en gang imellem 
at påskønne styrets STORE arbejde ved selv 
at være aktiv 

Klubben er nu så stor , at styret ikke kan overkomme 
det hele selv , og vi må alle støtte styret og vise at vi 
mener vort medlems skab alvorligt. 

BLIV r~~~~~ MEDLEM I STEDET FOR ~r~~~~~ !!!!! 

MED. VENLIG HILSEN 
A-096 

~ 
Martin 
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Debat-siden 
OSLO-GR UPPEN HAR DRØFTET PROBLEMET MED STØV PÅ SOMMERTREFFENE, 

På gr uppens møt e 4.januar 84 kom v i frem til fØ l gende fors l ag: 

I) De l treffpl assen i t o.En de l fo r de som gjerne vi l t i d lig t il 
seng s , og en fo r de som g j erne vil være oppe l itt l enger. 

2)Det bør b l ! oppnevnt e n gruppe (ordensvern,-med armbind ) 
bestående av en (e ller f l ere ) person f r a hver stedsgruppe , 
som har til oppg ave og dempe unØdig g·tøy . 

3 )Treffs t ede t kan gjerne l egges t il et egnet sted (ikke camp . pl . ) 
hv i s det f innes sani tær e anlegg til stede. 
Likevel er de t en forde l med campingplass,-da MÅ vi holde oss 
t il ordensreg l ene. --

X) I a ll e fall Ønsker v i oss ro og orden , treffen skal være e n 
treff hvor hel e fami l ien kan være med. 

Os l o-gru ppe n 

Hej Minor fanB ~ 

Når så mange mennesker mødes om den samme interesse, vil det 
under alle omstændigheder give lidt uro ,det kan jo ikke undgås. 
Det er trods alt en festlig anledning , for nogle en lige så 
stor begivenhed som jUleaften, og skal man, så ikke have lov 
at fej r e det? At nogle kan blive for støjende, er der sikkert 
ing en tvivl om, men det eF vel ikke værre end at man kan smakke 
dem til rette . Når det bliver sagt på en fornuftig måde, plejer 
folk nok at kunne få det ind i bol den , uanset hvor overris l ede 
då: er, men sådan noget burde faktisk være overflødigt , det er 
dog voksne mennesker allesammen, som burde kunne styre sig 
selv. At forbyde det helt, vil sikkert ikke betyde andet end 
u t ilfredshed , og at tørstige sjæle bliver " spritsmuglere " , og 
så er man vel lige vidt . 

Jeg kan kun opfordre til, at man tager sig selv i nakken 
og drikker med måde ; dat drejer sig jo om hele klubbens 

ry/rygte ~ 

Venlig hilsen 
424 Per Frederiksen 
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Angående alkoholfri træf 

Jeg hører til årgang 1905, medlem nr. 218. Jeg synes person
ligt , at nå~ v~ er så mange medlemmer, skulle vi nok kunne 
nyde en øl i sommervarmen. Kvis ddt skulle ske at et medlem 
bliver så beruset , at han ikke kan køre sin vogn, wå han 
lade et and~t medlem overtage køretøjet. Hvis han ikke går med 
til tilbuddet, må vi ekskludere ham af klubben. 

Jeg efterlyser et vandtæt, faconsyet overtræk til vogne 
der står på en bolig parkeringsplads. 

Hvad med mærkater man kan bruge til at sætte på breve? 
Jeg har flere gange skrevet i Morris -bladet angående varme

tråde i bagruden. Vi skulle gerne være omkring 30 medlemmer 
for at få en pris på ca . 500 kr. pr. stk. 

Venlig hilsen 
A-218 Henry Andersen 
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Angående alkoholfri træf 
Hvis man ved at forbyde alkohol kunne dæmme op for "løbske 
ildslukkeren , larm og uro til sent ud på natten , o.s . v. ville 
det nok være en god ide ~mN hvem skal stå og lege busse
mand? Det job er ikke sjovt og resultatet bliver jo at man 
smugler "varerne " ind under jakken, og så er det eneste vi har 
opnået - a t skabe en stemning af mistro, luskeri og "det gælder 
om at være så fræk som mulig og snyde så meget man kan l! 

Og det synes jeg IKKE man skal forsøge på at opnå! 
Det vil være praktisk umuligt at kontrollere 400 mennesker for 
sprut , og det vil være en dårlig kurs for klubben. 
Vi burde alle have så stor en ansvarsfølelse overfor klubben 
- og være så voksne - at vi tænkte på hvordan andre mennesker 
opfatter os. (For det er os der er klubben) 
Jeg kan heller ikke se det sjove i at vi larmer og laver spe 
takel , så resultatet bliver at "Campingfatter" lover sig selv , 
at den klub fandme aldrig skal have lov til at overnatte' her. 
(Vi kUIUle på denne måde ødelægge en hel masse" for os selv . ) 
Som konklusion vil jeg sige , at de kommende træf , efter min 
mening ikke skal være alkoholfrie - r4EN at jeg vil håbe , at 
alle os medlemmer vil tænke mere på klubbens ry , tage hensyn 
både til hinanden (der er jo nogle der har små børn) Qg til 
vore medmennesker samt være voksne nok til at kunne more os 
alligevel. 

Angående honorar for indlæg 
J'eg tror egentlig ikke , at fordi folk kan få et honorar for 
et indlæg , at så vil de skrive mere til NORNINOR . 
I og med , at det er gratis at annoncere i NORNINOR , så synes 
jeg heller ikke at der skal udbetales beløb for historier m. m. 
Desuden vil det, da blive svært at administrere (skal en stor 
tegning ha l mere end en lille tegning? osv .) Og det bliver 
dyrt for klubben i' porto. Og har klubben mange omkostninger -
ja så risikerer vi bare at kontingentet stiger ! 
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Skal fremtidi@9 træf være alkoholfrie? 
Undertegnede mener at træf med motorkøretøjer altid i videst 
mulig ' omfang bør være alkoholfrie og eftersom Minor- træffet jo 
arrangeres af en klub skulle der jo være mulighed for direkte, 
forbud, hvor overtrædelse medfører bortvisning fra pladsen. 
Det te skal selvføl gelig tydeligt bemærkes på tilmeldingablan
ketten, så kan hver især jo selv afgøre om man vil deltage under 
de næVJJ.te forhold. Hen som styret selv antyder , kan det meget 
let gå sådan , at en lille flok på måske 40 personer , ud af 400 
kan ødelægge træffet. fJIan må jo også tænke på den uhe l dige 
presseomtale noget sådant evt. kunne føre til. Al tså forbud mod 
alkohol det vil g ive styret mulighed for straks at gribe ind 
ved overdreven drikkeri , for vi er vel alle klar over , at et 
sådant forbud vil blive overtrådt, men det vil sikkert virke 
meget begrænsende og det vil sikkert være det nærmeste man kan 
komme et alkoholfri træf. 

Ovennævnte er altså min mening om den ting . Ikke fordi jeg 
ikke gerne vil have en øl til maden , men jeg tror det må være 

enten - eller. 
r,led venlig hilsen 

A-313 Verner Nielsen 

P .S. En tak til styret for den store arbejdsindsats. 

Jeg er i øjeblikket i gang med at få undersøgt mulighederne for 
at montere 1 , 8 l . motor i Minoren . 

Jeg har t'alt med den stedlige bilinspektør , der ville stille 
sig velvillig overfor projektet . Dog ville det kræve , at Morris
fabrikkerne gav sin velsignelse , og at der blev foretaget æn
dringer af bremserne . Det ville lige ledes kræve , at bilen er i 

tip top stand , hvad der jo selvsagt er et skønsspørgsmål . r4en 
muligheden forelå forudsat , at førnævnte betingelser er opfyld 
te. Til sidst vil det kræve , at bilen blev fremstille t for told
væsenet , der så vil vurd ere, hvad vidunderet var steget i mer 
værdi . 

I den anledning vil jeg mene , at det var passende om klubben 

35 



skrev til fabrikken for at få tillade l sen , da jeg vil mene , at 
v i har større chancer når forespørgs l en kommer fra " oven" . Der 
skul le i det mindste da vær e en chance for a t få godkend t skive 
bremser til }li noren . 

Hvad med en kontaktgruppe i Nordsjælland , da man nok må sige , 
at det er meget begrænset, hvad der er af aktiviteter i netop 
denne del af landet? 

Jeg er s t adig leveringsdygtig i diverse motorer samt næste n a l t 
til t odørs. 
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Nordisk Harris Hinor Klub 
Box 8 
7300 Je~ling 

A- 297 Ove Hol bæk Dal gaard 

Køster8 Boghandel 
Jene Olesen 
POSlbox 209 
Raadhusstræde 2 
8900 Randore 
DENMARK 

Telt. (06) 420813 
Poeiglro 6008496 

Endnu en "nyh ed" fra bogha ndleren: 

IVARs fo r lag udga v i 196 5 e n d a nsksproge t r e pa 
rat i on s bog, s om j eg ha r lad e t r e producere i et 
mindr e a nt a l til kun 75 ,00. 

De t må vi s t vær e af int e r esse for Jeres medlemmer. 
på f o rh å nd tak. 

Venlig hil s en 



Køb og salg 
Morris Minor 1000 

Farve: Sort 
Argang : 1960 
Sidste syn: Marts 1982 
Udstyr : Udbyggede metalskærme, 
Goodyear ballondæk, l etme t alfælge, 
Haloge nlygter, 
Hestedækkenindtræk, 
Sportsførersæde. 
Bilen er godkendt til synsfr i 
sammenkobling . 

Der er foretaget en de l større repe ratione r som der kan gøres 
redex for med kvitteringer. 
Pris: Kr . 8.000 

telf. (Ol) 204155 Henvendelse Mads Rahbek 
Eventuelt Peter Philip 
begyndelsen af marts. 

t e lf. (Ol) 203924 da jeg e r bortrejst i 

Sælges: l stk. MG-Midget motor m. gearkasse og nyt topstykke . 

Henv. : 

Motoren har kørt 60.000 km . 
A-459 Klaus Rasmussen 
Bystævnevej 21, 3.tv 
5200 Odense V 

Sælges: Bagperron træ (Woody) g od stand. Motor, gearkasse , 

bagdøre, fordøre (rustne i bunden), div. styretøj , 

motorhjælm , kølergitter, bagtøj, speedometre, lygter, 

anhængertræk, bagkofanger i god stand. 

Henv. : A-348 ~lads Rahbek 

Tlf . (ol) 20 41 55 aften, eller 

Peter Kam 
Tlf. (ol) 63 44 18 

Sælges : f'1orris 1000 super Pick-up, årg 69. Motor 45 . 000 km . 

Henv. : 

Nysynet (8-1-84) 

Torben Thyregod 

Risdalsv~j 42 
8260 Viby J. 
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Købes: 

Henv. : 

Til min Travelier 1000, 1961 ønskes alle skinner for 
glass bak på hver side, da den originalt ikke har glass 
i sidene, men plate . Glassene har også interesse . 
Trygve Sand berg 
Boks 78 
N-7621 Skogn Norge 
Tlf . 076 - 85873 

Sælges : Div. tilbehør til Minor: 

Henv . : 

l sæt "dørskåle ll i r ustfrit stål , l ovalt DK i emalje, 
l firkantet DK i emalje, l sæt kofangerhorn (for 
chromede) , l sæt kofangerhorn i gummi ( til van og . 
Pick-up), l ra t til Minor 1950 model. 
Forhjulophængningens komponenter: 
3 centertap til øjebolt, 2 øverste bære led (venstre ) 
med prop (,nyt), l styretap t il dæmperarm (ny) , et 
antal bremsebelægninger. 
A- 016 Jens Chr. Jensen 
Hørtoftevej 14 
270 0 Brønshøj 

Tlf . (ol ) 800772 

Sælges : Anhængertræk til IUnor Pick- up/Van. 

Henv. : 

2 stk . Cibie Oscar tåge lygter med gule pærer og med 
besla g til montering i kofangerens ophæng. Har aldrig 
været monteret . 
Sorg \Varner automatisk gearkasse og 1 , 3 l Narina motor . 
A-083 Flemming Nissen 
Ussinggårdsvej 26 

7000 Fredericia 
Tlf . (05) 940944 

Sælges: Forlænget førerhus til Pick- up, 12 cm. Rust i højre 
inderskærm. 

Henv . : 
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A-154 Hans Jensen 
Jagtve j 26 
7000 Freder icia 

Tlf . (05) 930358 



Købes: 

Henv. : 

Grenrør passende 1100 och weber. 

A- o?7 Peter Hellstr~m 

Ribev. 18 D 

S- 2l? -46 Ilalm~ 

Tlf. 040-915626 

Sælges: Morris 1 000 , 1957, cremefarvet, ml retningsviser. 

Henv.: Kirsten Møller 

Tlf. (05) 942356 

Sælges : Tværvange til Minar , massiv plade, pr. stk. Dkr. 275 ,
Kenv. : A-199 Peder Poulsen , 

Dalvænget 9 , 
DK- ?300 Jelling 
Tlf : 05 872240 

Sælges: Nye og brugte dele sælges. Rabat til medlemmer. 
Henv .: A-120 Anton Kamp , 

østergade 17 , Asferg, 
DK- 8990 Fårup 
tlf: 06 443295 og 06 418036 

Sælges : Tværvange til Harris 1000 . Omgående leveringsdygtig . 
Henv.: Ganges Bro autoværksted 

K. Ottesen 
DK-4 7 00 Næs tved 
tlf: 03 728488 

SANDBLÆSNING - ØSTJYLLAND 
Sandblæsning og evt . efterbehand ling til rimelige 
priser . Yderligere oplysninge r hos John 873547 . 

Rabatter 

Bilhuset r·lari bo - Domi 

C . E . Christiansens Vej 45 

4930 11aribo - Tlf . (03) 883000 
Har en, dellagervarer til Harris 1000 , som kan købes til ned 

satte priser. Andåt 10% til kl ubbens medlemmer . 
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~olger Bentzen ApS - fhv. Domi Haslev , nu Fordforhandler . 

Bregentvedvej 40 - 4690 Haslev - Tlf. (03) 692825 
Ear en dellagervarer til r·10rris 1000, som kan købes til ned 

satte priser . And e t 10% til klubbens medlemmer. 

Domi Næstved - Ringstedgade 88 - 4700 Næstved 

Tlf. (03 ) 724111 
Har en krumtap til fIlorris, 1000 cem . motor og en til 1100 cem. 

motor , som de gerne vi l sælge til nedsatte priser . 

Klubben sælger: 
Klæbemærke : 

Jakkemærke : 

Strygemærke : 

Norminor : 

T- shirts : 

For -

40 

l stk 10 , - Dkr 
3 stk 25 ,- Dkr 

l stk 20 ,- Dkr 

l stk 10 ,- Dkr 
2 stk 15 ,- Dkr 

l stk 10 ,- Dkr 

str . 38 , 40 , 42 , 44 

pris pr . stk . 65 , - Dkr . 

På tegningerne ses , hvorda n de . nye t - shirts ser ud . 
Der er tryk både for og bag . 
T- shirten er hv i d og trykket er rødt og sor t . 

MORRIS 

$3 
MINDR 

Bog -



A 604 

A 605 

A 606 

A 607 

A 60S 

A 609 

A 610 

A 611 

A 612 

A 613 

A 614 

A 615 

A 616 

A 617 

A 618 

A 619 

A 620 

A 621 

A 622 

A 623 

A 624 

A 625 

Nye medlemmer 
Christian Jørgensen 
Aabenravej 14, DK-6400 Sønderborg , DANMARK . 

Torben Carlsen , 
Sortevej 10, DK-S3Sl Mundelstrup , DANMARK . 

Jørgen Madsen, 
Holmstruphøjvej 133, DK-B2l0 Arhus V, DANMARK. 

Ronald Poulsen, 
Dalsvinget 40, DK-7200 Grindsted, DANMARK. 

Jacob Olsen, 
Nyvej 21, Gundsømagle pr . DK-4000 Roskilde . DANMARK . 

Peter With Kristensen , 
Sensommervej 96, DK-S600 Silkeborg, DANMARK . 

Flemming Sørensen , 
Bukkerupvej 168, DK-4360 Kirke-Eskilstrup, DANMARK . 

Mogens Bredbjerg Nielsen, 
Rulkedalen 108 , DK-S260 Odense S, DANMARK . 

Ma ne Mikkelsen, 
Søndermarksvej lS, DK-7l00 Vejle, DANMARK. 

Poul Mikke lsen , 
Søndermarksvej IB, DK-7l00 Vejle, DANMARK . 

Peter 0lholm , 
Kirkevej 5, DK-B340 Malling, DANMARK. 

Verner Christiansen , 
Starupvej 7, DK-8340 Malling, DANMARK. 

Flemming Nielsen, 
Reginehøjvej 23, st . th ., DK-8200 Århus N, DANMARK. 

Svend Lassen , 
Brundtvej l, Skjød pr. DK-B4S0 Hammel, DANMARK . 

Jørgen Feldthaus , 
Gl . Lande vej 67, Lindved pr . DK-7l00 Vejle, DANMARK . 

Jesper Gaarde, 
Korsholmvej S, DK-9S7S Terndrup , DANMARK. 

Kim Bo Clasen , 
Lykkesborg AII~ 8 b, DK-28GO Søborg, DANMARK . 

Michael Bomholt, 
0strevej 40, DK-B2l0 Århus V, DANMARK . 

Niels Jensen, 
Vibyvej 2 , DK-SSSO Nr . Aby , DANMARK . 

Kim Enghoff, 
Ligustervænget 3 , DK-SSOO Nyborg, DANMARK. 

Henning Sejer Pedersen, 
Fogderup Bygade 3, DK-6372 Bylderup-Bov, DANMARK. 

Carsten Snor , 
Røddingvej 2, Foldingbro pr . DK-66S0 Brørup, DANMARK. 
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A 626 Knut Ruth, 
Betzy Kjeldsbergsv . 242 a, N-3000 Drammen, Norge . 

A 627 Carsten Rasmussen, 
Frueparken 2 , DK-5700 Svendborg, DANMARK . 

A 628 Sten Dueholm, 
Dr. Tværgade 6, 4. DK-1302 København K. DANMARK. 

A 629 Lars Kjær Mortensen, 
Horsensvej 4, DK-8722 Hedensted, DANAMRK . 

A 630 Jan Fløjstrup, 
Lilholtvej l, Skrydstrup pr. DK-6S00 vojens , DANMARK . 

A 631 Torben Thyregod, 
Risdalsvej 42. 207., DK-82GO Vib'y J . DANMARK . 

A 632 Jørn Heldorf . 
Revvej 2B, DK-4220 Korsør . DANMAR K. 

A 633 Jørgen Rosenørn Pedersen, 
Flintebjerggård. Skalkendrup pr, 5800 Nyborg, DANMARK . 

A 634 Henry Christensen . 
Resenbrovej 22, DK-2610 Rødovre, DANMARK . 

A 635 Steffen Madsen, 
Hollandsbjergvej 12 , DK-89S0 Ørsted , DANMARK. 

A 636 Kurt Jensen , 
Norupvej 85, Norup pr . DK-8970 Havndal , DA NMARK. 

II 637 Hanna Stavland , 
Plutoveien 15, N-4000 Stavanger , NORGE . 

A 638 Bruno Nielsen, 
Scoresbysundvej 3 , DK-9210 Al borg sø , DANMARK. 

A 639 Henrik Hansen, 
Ryghaven 7, Ulsted pr. DK-9370 Hals , DAN MARK . 

A 640 Kjeld Pedersen, 
Helgenæsgade 4 , tv ., DK-8000 Arhus C , DANMARK . 

Nye adresser 
A 030 John Grafoord, 

Thorildsvagen 2, 2.tr . , 5-112 43 Stokholm, SVERIGE. 

li 077 Peter Heilstroem , 
Ribevej 18 d, S-2l7 46 Malmoe, SVERIGE . 

A 168 Henning Mortensen, 
Tingvej 42, DK-8210 Hasle, DANMARK . 

A 182 Hans Dalsgaard . 
Risgårdsvej 3 , DK-8832 Skals, DANMARK . 

A 232 Morten Westermann, 
Tværgade 42, DK-5750 Ringe, DANMARK . 

A 348 Mads Rahbek . 
Gl . vartovvej 28 . DK-2900 Hellerup , DANMAR K. 

H 350 Kirsten Jørgensen , 
Tværgade 42, DK-5750 Ringe, DANMARK . 
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A 368 

A 387 

A 451 

A 4 76 

A 477 

A 521 

A 587 

A 590 

Henning Kristense n, 
Thybovej 45 , Brokhus pr . DK-8620 Kjellerup , DANMARK . 

Lars Brandt , 
Weimar gade 5 , 4 . tv. , DK-2300 Københav n S , DA NMARK . 

La r s Jensen, 
Ve j levej 278 , Egsgård pr . DK-2373 Give . DANMAR K. 

Bjarne Fritzbøger , 
Høj b jergvej 2, DK-4470 $vebølle, DANMARK . 

Tonny Andersen, 
To l strupvej 36 , DK-4174 Jystrup, DANMARK. 

Børge K~istiansen, 
Sønctergåde 13 , DK-8500 Grenå , DANMARK . 

Henrik Lund Nielse n, 
HO lbækvej 27 , DK-4200 Slage l se , DAN MAR K. 

Per Syversen , 
Hus Ib Ostli , N-2072 Dal, NORGE. 

SKRIV TYDELIGT 

pA GIROKORTET 

HUSK AT MEDDELE OS 

ADRESSEÆNDRINGER 
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