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INMMK 

I Formand 
A-522 Lone Skov 
Box 184 
DK-7600 Struer 

I Næstformand l 
A-368 Henning Storgaard 
Thybovej45,Brokhus 
DK-8620 Kjellerup 

I Sekretær 

H-1032 Karin Storgaard 
Thybovej 45, Brokhus 
DK-8620 Kjellerup 

r Kasserer 
A-1260 Inger Skov 
Hedeskrænten 53 
DK-8800 Viborg 

I Redakt@r 

A-512 Ib Skov 
Hedeskrænten 53 
DK-8800 Viborg 

I Teknisk redaktør 
A-120 Anton Kamp Nielsen 
østergade 17, Asferg. 
DK-8990 Fårup 

I plstrlbutør 
Kurt Skov 
Silkeborgvej 27, Almind 
DK-8800 Viborg 

I ReyisQr 

Annette Søndergaard 
Teglværksvej 10 
DK-8850 Bjenringbro 

NMMK 
Stiftet i as/o 18. september 1978 

Adresse 
Box 184 
DK-7600 Struer 

Kontingent pr. kalenderår 

A-medlem 

Postgiro 
3364712 

(medlemmer med bil) 130 Dkr 

B-medlem 
(medlemmer uden bil) 1 00 Dkr 

H-medlem 
(husstandsmedlem) 50 Dkr 

NMMK's medlemsblad 

Box 184 - 7600 Struer - Danmark 

Medarbejdere 
styrets medlemmer 

Indlæg til Nonminor skal være klub
ben i hænde senest: 

10. oktober 
Stof til bladet kan sendes, til 
Box 184 - 7600 Struer - Danmark 



Stedsgrupper 
Navne og adresser på NMMK's kontaktpersoner 

Oslo 

Møregruppen 

Jonkoping og omegn 

Småland 

Nordjylland 

Randers 

Midtjylland 

Østjylland 

Sønderjylland 

Sydfyn og øerne 

København 

Sydsjælland 

Jiimtland 

Als 

Odense 

A-098 Arne B. Holm - Box 37 - Havseter 
N-0705 Oslo 7 - tlf. (02) 44 09 91 

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

A 1307 Martin Farsberg 
Storgatan 5, S. - 57022 
Forserum - Sverige. Tlf. 0380-21200 

A-290 Flemming Morgan Pitchfork - Trekanten 
Box 35 - S-34020 Liatarp - tlf. 0476 - 20 509 

A-l64 Jørgen Ebdrup - Vestavej 14-
DK-9200 Alborg SV - Tlf. (08)182329 

A-120 Anton Kamp Nielsen - østergade 17 -
Asferq - DK-8990 Fårup - Tlf. 1061 443295 

A-812 Erik Andersen - Set. Ibsgade 15 
DK-8800 Viborg - Tlf. 06 61 3797 

A-082 Jens Mondrup - Svendsgade 135 -
DK-7100 Vejle - Tlf. (OS) 72 07 27 

A-216 Johannes Juhl - Lindevej 8, Ove~erstal 

6500 Vojens - Tlf. 04 54 74 96 

A -596 Albert Hansen - Brændeskovvej 18 
DK-5700 Svendborg - Tlf. 09 21 98 06 

A-827 Leth Møller - Vagtelvej 33 
DK - 2000 Kbh. F. tlf . 01 - 86 01 86 

H-386 Ketty Rasmussen - Sorøvej 484-486 
Rislev pr. - DK-4700 Næstved - Tlf. 103) 73 65 49 

A-l l ?? Gusten Bjørk - Skosvagen 14 
S-83400 Brunflo - Tlf. 063/22232 

A-697 Poul Iversen - Mosevænget 5 
DK-6440 Augustenborg - Tlf. 044721 81 

A 1188 Henrik k. Nielsen - Saxo vej 91 l . 
- 34. 5210 Odense NV Tlf .: 09 16 57 28 
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Dalarna 

Nordvest Sjælland 

Bornholm 

Goteborg 
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A-838 Thomas Erikson Kråkbergsvægen 4 
S-792 00 Mora Sverige - Tlf. 0250-15445 Bost. 13530 Arb. 

A-990 Poul Henning Hansen - Havnsøvej 5 
DK-4591 Føllenslev - Tlf. 03 46 87 10 

A-881 Max H. Christensen - Ny Hagestedvej 6 
DK-4532 Gislinge - Tlf. 03 46 02 43 

A-1036 Esben Hansen 

3700 Rønne. 
Kredsen 8 

A-11 74 Allan Rasmussen 
Smedegårdsvej 23. 3700 Rønne 

A-1169 Matz Lundgren 
Von Gerdesgatan 7 
S-412 59 Goteborg. Tlf. 031183220 

Overhal 
aldrig 
en ældre 
Morris 

Respektlø.t adfærd over for alderstegne 
person motorvogne .f mærket Morris kan 
have skæbnesvangre falger. Det doku
menteret af en beretning i bladet Si til 
ses. der red~eru af marketingsafdelin. 
gen i færSe.MlJkabet bag GrenA·Hunde. 
ned· linien Of!' Moltlinien. En ældre helTe 
i en Marri. 1000 blev pil vej til færgen I 
Hundested overhalet en hurtigtkerende 
biliu. Den travl. trafikant kom da ogsA 
fout om bord, men da færgen nliede 
Gren' blev Morris'!" vinket fertt i land. 
Dette medførte en del sigende håndbevæ· 
gelser fra den travle bilist , som kort tid 
elter atter .. tte efter Mortis'eD. Men kun 
med det resultat. at pOlitiet lidt unert 
standsede den hurt igtkorenda og præsen. 
terede ham loren lartbøde pi 5OOJu. 

Avis - udklip af Søndags Jydske 



I Arrangementskalender) 

September 

Lørdag 10 . 

l ørdag 24 . 

Noyember 

Lørdag 19. 

ABRANGH1ENI 

FISKETUR TYSKLAND 

Klubmøde - micro - træF 
åbent hus . 

GENERALFORSAMLING 

Hotel Elvira t4ad i gan . 

Tølløse 

~: Afholder klubmøde hve r den første tirsdag i måneden på 
Taprup kro , Odense kl . 19 . 30. 

ÅRRANG@R 

Als 

Randers 

Nordvest 
Sjælland 

Os l o : Afholder møde 1 . onsdag i måneden . Mødested mai-okt . : 
-- Rodeløkken Kafe', Bygdø . Nav-apr . : Kjemisk l nst . , Blindern . 
Ri ng en person i s t yret på forhånd , i tilfelle der er forandringer, 
e l le r specie l t p r ogram . 

~: Afholde r klubmøde hver den sidste tirsdag i månden på 
Stenstrup Kro kl . 19 . 30 . 

Sy dsjælland: Afholde r klubmøde første sø ndag i må neden 

Kl . 19 . 30, på Sorøvej 484 , Tlf . 03 73 6S 49 . 
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I Formandens side I 
Hej igen og velkommen tilbage fra en forhåbent l ig god ferie og tak for sidst 

til alle jer , som deltog i Sommertræffet 88 i Halden. 

En speciel tak til Oslo-gr uppen , for et veltilrettelagt og helt igennem alle

tiders træf. 

Vi er, som I kan l æse andetsteds i bl adet, godt igang med NMt~K's andet store 

arrangement, nemlig Generalforsamlingen 1988, som denne gang bl iver afholdt 

på Sjæl land . Vi skal ikke , som de foregående å r, have orienterings l øb , men 

tage r istedet en t ur ti l Vi kinge ~luseet i Roskilde . Fo randring fryder som be

kendt _ så vi er spændt e på udfa l det . Håbe r a l se så mange som muligt af jer 

l ør dag den 19. november 1988 . 

Som tidliger e skrevet i Norminor , ønske r vi i bestyrelsen, at gå af pr . 31 . 12 

1988, hvor for vi har søgt nye frivillige medlemmer til det kommende styr e . 

Tilsagnene har være meget · skuffende, idet ingen har reflekteret på vores hen

vendelse . 

Til dette kan jeg kun endnu engang opfordre jer til at komme ud a f starthul

lerne . Det ville da være synd, hvis Nt1t·1K gik hen og blev opløst, bare fo r d i 

der ikke er et eneste medlem ud af ca . 800 betalende, som "gider" at tage et 

"nap" med , så alletiders velfungerende bilklub kan bevares . 

Til sidst vil jeg gerne undskyl de overfor den eller de medlemmer , som ved en 

fejltagelse e r " faldet " ud af vo res medlemsliste , samt beklage de små stave

fe j l, som kan indsnige sig under fremstillinge n a f Norminor . Men vi er jo 

trods a l t kun amatøre r. 

Fortsat god sommer og sensommer . 

t'led venlig hilsen 

Lone Skov 
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INDKALDELSE TIL 

GENERALFORSAMLING 1 988 

Der indkaldes med dette til generalforsaml ing i Nordisk Marris Minar Klubb 

Lørdag den 19 . november 1988 - '-ledet afholdes på Hotel Elvira '·ladigan - Tølløse 

Husk at medbring gyldig medlemskort da kun medlemmer har stemmeret . 

Styret opfordrer samtidig stedsgruppernes kontaktpersoner eller and re repræ

sentanter til at s krive gruppens årsberetning. Ta denne med til mødet eller 

send den til styret i god tid . 

Styret står på valg , men øsker ikke genvalg . 

Forslag t il nyt styr e med kandidatenes undersk r ift sendes til : 

NNMt~K , Valgkomiteen, Boks 184 DK 7600 Struer inden den 30.09.88 

Se N~lt>lK S v819reg1er . 

Pro ram ved GENERALFORSAI<1LING LØRDAG DEN 19 . NOVU1BER 1988 

Start: 

1>1iddag 

Generalforsamling 

kl. 8.30 - 9 . 30 f>lorgenka ffe hos Domi i Holbæk 

k1.10 . 30 -12 . 00 Besøg på Vikinge 1>1useet i Roskilde 

Entre kr . 16,00 pr. person. 

k1.12 . 30 -15.00 f'1iddag på Hotel Elvira Madigan i 

Tølløse. 

k!. 15 . 00 -

{voksenmenu : Stort Ta-Selv Bord 

pris pr . person kr . 90 , 00 

(Børnemenu: Pølser og Pommes frites 

pris pr. person kr . 25 , 00) 

- - - -- - -- --- - ----

Betaling af middag vil foregå ved indgangen til Hotal Elvira f-1adigan . 

I Tilmelding : I 
JA NEJ antal voksne antal børn 

Kommer til morgenkaffe 

Kommer ti l Vikinge f~usee t 

Kommer til middagen 

Kommer til Generalforsamlingen 

hlmeld . sendes bl A-BBl '<lax . H. Chnstensen Ny HasestedveJ 6 4532 G1s!1nse 

senest den 1. november 1988 . 
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Vedtægter 

Kap. 1 : Navn og formål . 

S l-l Klubben er en sammenslutning af personer med interesse for 

biltypen Marris Miner . 

Klubbe ns navn er Nordisk Marris Minor Klubb . 

§ 1-2 Klubben har til formål at bevare, sam l e oplysninger og ud

brede interessen for biltypen Marris Minor, produceret ved 

Nuffield fabrikken i periode n 1948 - "1972. 

Formålet søges varetaget gennem blandt andet : 

al Teknisk og historisk information. 

bl Formidling af annoncer og kontakter . 

cl Ar rangere løb og træf. 

dl Varetage interessen overfor myndigheder og andre. 

§ 1-3 Se.mmens lutninge n er af ideel og upolitisk karakter. 

Ka p . 2 : Medlemsskab . 

§ 2-1 Ret ti l at blive medlem har alle som støtter klubbens for

mål. 

§ 2-2 Styret godkender nye medlemm~r. 

Af praktiske hensyn skil l es mellem A-medl. (har Minor) og 

B-medl . (har ikke Minor) samt H-medl . (husstands-medlem , 

A og B) . 

§ 2-3 Alle medlemmer er valgbare til klu bbens tillirlshverv . 

Styremedl . skal være 20 år. Stemme- uy valgret har alle 

der har betalt kontingent til klubben i min . 3 måneder. 

§ 2-4 Kontingentet fastsættes af styret og betales ved indmeldelsen . 

Kontingentet betales fo r ud og gælder fo r et kalenderår . 

Konti nge nte t (o r det kommen~e å r skal være bet al t inden d . 

14 /12 . Medlemmer der ikke overholder denne frist vil få til

sendt en r ykkerskrivelse, pålagt rykkergebyr kr . 10,00. 

Såfremt rykk ergirokortet ikke er i ndbet alt senest den på 

fø r te dato, slettes medlemmet au t omatisk fra medlemslisten. 
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§ 2-5 Med·lemmer der ved adfærd eller disposition skader klubben, 

kan suspenderes evt. ekskluderes af styret . Eksklusion kan 

ankes for generalforsamlingen. 

§ 2-6 Udmelde l se af klubben skal ske skriftligt . 

Kap. 3 :. Organisation. 

§ 3-1 Styret har 5 medlemmer. Formand, næstformand , sekretær, 

kasserer og redaktør. Foruden disse en distributør . 

§ 3-2 Formanden har den daglige l edelse af klubben. Styret leder 

og tager beslutninger. i henhold ti l vedtægt.erne. 

§ 3-3 Ordinær generalforsamling holdes hvert år inden udgangen 

af november måned. 

Medlemmer . indkaldes skriftligt min. l måned før . 

§ 3-4 Generalforsamlingen behandler : 

Arsberetning, midlertidigt regnskab, valg samt andre sager . 

§ 3-5 Valg af styret sker i henhold til NMMK s valgregler på ge

neralforsamlingen ved skr iftlig forhånds afstemning. Stem

mer kan kun gives til de godkendte lister som er vedlagt 

inkaldelsen til generalforsamlingen . 

Revisor, arrangement- og valgkomite væ lges af styret på 

årets første styre- og medlemsmøde. 

Kap. 4: Vedtægtsændring. 

§ 4-1 Ændringsforslag til vedtægterne kan kun fremlæ9ges på lov

lig udlyst generalforsamling. Forslag indsendes ~il styret 

inden 10. august, og vedlægges indkaldelsen til general

forsaml ingen. 

§ 4-2 Hvis ændringsforslaget skal kunne godkendes på generalfor

samlingen , kræver dette 2/3 flertal bla ndt de fremmødte 

stemmeberettigede medlemmer. Hvis mindre end 10% af med

lemmerne er til stede skal forslaget til urafstemning. 
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§ 4-3 Hvis et eller flere af de fremmødte med l emmer ønsker det 

ska l forslaget ikke afgøres på mødet, men sendes til med

lemmerne for urafstemning . 

§ 4 -4 Ved urafstemni ng ska l forslaget/e ne sendes til alle med

lemmer, med 3 ugers svarfrist . og anses som forkastet , hvis 

det ikke opnår 2/3 af de afgivne stemmer . Generalforsamling

en ud nævner e n kontrolkomite som bistår styret med optælling 

af stemmesedlerne . 

Kap. 5 : Opløsning , 

S 5- 1 Opløsning kan ku~ ske på ordinær generalforsaml ing med 2/3 

flerta l . Samme nslutning med andre fore n inger anses ikke for 

opløsning . Ved opløsning skal klubbens med l emsliste og 

andre ejendele stilles til disposition for tekninsk museum 

e ller en veteran bil-organisation som bedst muligt vil vare

tage og føre traditionen videre . 

Valgregler 

l . Valg til NMMK ' s styre kan kun ske på lovlig udlyst genera l 

forsamli ng . 

2 . Valg af styret sker i henhold til § 3-5 . Dette vil sige . at 

listerne må være godkendt af det siddende styre . For at listen 

kan godkendes kræves , at den er NMMK ' s styre ihænde senest d . 

30. sept. i valgåret . Listen skal være i to eksemplarer og 

inde holde i overensstemmelse meu § 3-1 fem medl e mmer samt en 

d i stributør . Listen skal være underskrevet af mindst tre for

slagsstillere . Det e ne e kse mplar skal være signeret af samt

lige kandidater , for at bekræfte , at de stiller til valg , for 

at føre NMMK videre i he nhold til dets regler og vedtægter . ' 

3. Når listerne er godkendt af det siddende styre , i henhold til 

vedtægte r og valgregler, bliver de trykt og sendt ud samtidig 

med indka l delse til generalforsam l ingen . 
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4. Stemmesedlerne (postkort) ska l være udformet , som fig . neden

under viser . Medlemsnummeret udfyldes af styret , før kortet 

se ndes ud . Hjørnet klippes af efter valgkomiteens kontrol og 

før stemmerne tælles af valgstyret på generalforsamlingen . 

Valgkomiteen har tavshedspligt . Stemmesedler hvor der er kryd

set af ved mere e nd e n liste bliver forkastet . 

TRYKSAG 

Til NMMK valgkom1te 

(navn og adr . til en af 
medl. i valgkomit'en) 

Kortet skal være komiteen 
ihænde senest 

det siddende styres liste 
xxxxxxxxxx-gruppens liste 
yyyyyyyyyy-gruppens liste 

Kun et kryds kan gives NR . 

5 . Forhåndsafstemning bevirker at alle kan stemme på . Nl>1t'lK' s styre 

selvom de ikke kan møde på generalforsamlingen . Det er ikke 

muligt at afgive stemmer på generalforsamlingen . Stemmesedlen 

skal være valgkomiteen ihænde senest den dato der er påført 

stemmesedlens bagside . 

6 . Det siddende styre skal altid stille til genvalg . (Dog er det 

tilladt med ompladseringer og 50% udskiftning af medlemmer . ) 

Dette for at garantere at der altid findes kandidater til 

valget . 

7 . Tre medlemmer blandt de fremmødte vælges ti l valgstyre på 

generalforsamlingen. De har til opgave, at påse at valget går 

som vedtægterne foreskriver det . Valgstyret tæller stemme 

sedlerne . 

8 . Styreperiode er l /l - 31/12 . Revisor, arrangement - og valg

komite vælges af det nye styre i januar måned . 

9 . Nrlll"lK styrets ejendele og overskud i kassen overdrages det nye 

styre ved årssk iftet . Fragtudgifter belastes NNHK . Det afgå

ende styre er ansvarlig for et eventue lt underskud i kassen . 
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FORSLAG pA ENDRING AV Nr-1 MK~s VALGREGLER 

NMMK~s generalforsamling 1988 . 

fra NN MK Oslo- gruppen. 

Under pnkt . 1 

Dato forandres til : 25 februar i valgåret. 

Under pnkt.8 

Under pnkt. 8 

Dato forandres til : Styreperioden er 1/5-30/4.Revisor , arrangement 

og valgkomite velges av det nye styret i mai måned . 

Under pnkt. 9 

Tidspunkt forandres : NMMK styrets eiendeler og overskudd i kassen 

overdrages det nye styret ved månedskiftet april/mai måned ... . . 

Oslo- gruppen fremmer med dette forslag på nye vedtekter : 

.s1.=.i Siste ord i § 2-4 heter nå : "Medlemslisten ". 

Forandres til : "Distributørlisten " . 

Kommentar : l følge §2-6 skal utmelding skje skrift l ig , derfor 

bør medlemmer som ikke betaler sin kontingent bare strykes fra 

utsendelseslisten (distributør l isten) , s l ik at de ikke er til 

økonomisk belastning for klubben. (Evnt . ny purring må sendes ut 

fra styret senere . ) 

~3 heter nå : .. .. .. Forslag innsendes til styret innen 10 . august , . . . . 

Forandres til : ..... Forslag innsendes til styret innen IO . januar , . • 

Kommentater : Pga nytt tidspunkt for generalforsamlingen . 

§3 - 4 heter nå : Generalforsamlingen behandler : 

Arsberetning , midlertidig regnskap , va l g , samt andre saker . 

Forandres til :Generalforsamlingen behandler : 

Arsberetning , regnskap , valg , samt andre saker. 

Kommentar : Mye av grunnen for forandring av tidspunkt for general 

for~amlingen var at vi kunne godkjenne et fullstendig års 

regnskap , ikke et midlertidig. 

Ny paragraf : 

Ved styreskifte skal det avtroppende styret frem l e gge midlertid ig 

reg nskap for det på troppende styret for in neværende periode . 

Kommentar : Kontingenten , regnskapet fø l ger kalenderåret . Da et nytt 

styret overtar i apr/mai får de på denne måten full oversikt på 

de økonomiske rammer . 
13 



I Sommertriiffen - 88 I 
Sex slycken ~lor r is-agare från Jamtlandsgruppen for til Halden och den 10 : e 

t·lort istraffen . 

Vi for från Ostersund kl . 11 .00 onsdagen den 13 . juli och satte nosen mot 

t·lora . Dagsetappen gick brå f6rutom några mindre insidenser. overhettad b['ans

le branslepump och isarskakad forgasare . 

Vi kom till Mora kl . 17 . 00 och daf motte AS30 Tomas Eriksson upp . Tomas visade 

oss f unt i ~lora och alla des s fina ~lorris renove ringar som pågår i ga r agen . 

Tomas hj6d sedan hem oss på kaffe med dopp och filmvisning från foregående 

traffar 1nom svenske registret . 

Vi vill annu en gång tecka tomas for en lyckad kvall . 

Resan fortsatte sedan på torsdag och gick helt utan missoden, genom Orterna 

""a1ung , t>lunkfors , Karlstad., Arjang og Halden . Na r vi nått Halden hade vi från 

Ostersund kort ca . 8S0 km . och A124l Gunnar hade av-verkat ca. 950 km . 

Traffen som sådan var normalgod, men vi hade vantet oss lite mera dunde r och 

brak, klubben fyller ju anda 10 år och t~orris Minor 40 år. 

Resan hem borjade sondag formiddag och gick via Orterna Orje, Arjang dar vek 

en av f'Iorrisena av , det var A124l Gunnar och Chatrin Lindh , som tog vagen mot 

Forshaga och vi and r a fortsatte mat Arvika, Torsby och stallet dar . 

Vi campade på en li ten fin campingplats , ef t e r en problemfri dag . Måndag 

morgon fortsatte farden via ~laling och sedan More , dar vi hittade ett bra 

matsti:ille och många små roliga affarer . 

efter Mora gick farden mat Sveg, men i Noppikoski fick vi gora ett oplanerat 

uppehåll, da brytarspettsarna gick sonder på en av bilarna, vantan blev ca. 

J timmar på Bargningstjanst som kom med nya brytarspettsar . Under tiden vi 

vantade dok Gunnar och Chatrin upp och efter att bilen antligen var igång, 

fortsatte hemresan via Sveg och Asarna . Hemme iOstersund och Jamtland var vi 

vid midnatt måndagen den 18 . juli . 

Resenarerna var : 

14 

A-897 f.1ikael, A- 898 Dan, A-I074 Kåre 
A-IlJ4 G6 ran, A-1241 Gunnar 
A-IJ09 Haldo med fruar och sambos 
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I NMMK SOMMERTRÆF HALOEN 19881 

1988 el' året for N~lt~K 10 års jubilæum - og dermed også det 10' ende sommertræf . 

Fredag efter fyraften startede vi (john, Karen, Tina og Jens) fra Vejle i 

Karens sorte 54'er . Al bagage var på forhånd skåret ned til et minimum , men 

telt, soveposer, tøj og 4 personer fylder faktisk en del i en Minor. 

Træfpladsen nåede vi lørdag morgen ved 6-tiden , men alle SOV STAD IG . . .. ?? 

så vi rejste teltet i "stilhed" . 

Herefter belv morgengymnastikken startskuddet til et rigtigt godt træf. En 

god fornyelse var aktiviteterne for børn - der er ved at være mange små i 

klubben. Det er godt, at alle aldersgrupper kan deltage i et træf . 

Køreturen i Halden og omegn var virkelig godt a rrangeret . Politieskorte be

virkede , a t 70 biler kørte i en lang række frem til pladsen , hvor fotografe

ring og bedømmelse foregik . Bilerne stod i rækker efter model, hvilket gjorde 

det overskueligt, at bedømme bilerne . Vi kunne dog øns ke os, at bilerne yder

ligere var delt i original/åben klasse (især tiltrængt i Z-dørs klassen) . 

Galleri over modeller og årgange var et andet, nyt og positivt indslag på 

træfpladsen . God ide !!! 

Lørdag aften foregik på Frederiksten Kro . Desværre var middagen blevet over

booket, så selskabet blev delt i to lokaler . Vi kom heldigvis til at sidde 

godt og fik en hyggelig aften ud af det . Ole Østby gennemgik alle 10 sommer

træf, vi sang t~orris-sange og efter at Olaf Engvig havde takket for maden, 

overrakte Lone Skov præmierne . 

Søndag gik turen atter imod Danmark efter et hyggeligt og veltilrettelagt 

jubilæumstræf . En stor tak til Oslo . 

På øst jyllands vegne . 

T ina og Jens 
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I F O R T R Æ F F E L I G T S O M M E R T R Æ F' 

Vi ankom fredag morgen i regnvejr og lange udsigter til at få te l tet rejst og 

få lidt søvn . Men Oslo-gruppen s tillede Primus teltet til rådighed, så vi kun

ne lave kaffe og slappe lidt af . Tak for det! 

Formandi nden, Lone Skov, skal også have tak for hjælp ved teltrejsningen . 

Uden hendes indsats skulle vi ha ve sovet under åben himmel, og det kunne ind

imellem vær e en klam fornø j el se . 

Ved i ndskr ivningen til t ræf fet, fik vi udleveret en f in mappe med hele arrange

mentet og brochurer over seværdighederne i området. Planen over Frederiksten 

Fæstning, var en god hjælp under vandr ingen på fæstningen. Hvilket imponeren

de bygni ngsværk ; det er åbe nbar t opFør t over flere århundreder . 

En anden stor oplevelse var kortegekørslen i det norske landskab . Det er jo 

ikke noget vi danskere ser ti l hverdag . Også det var godt til ret te l agt med 

po l itieskor t e og alle trofiklys på gult . 

Vi amatørteltliggere får jo ikke meget varm mad på sådan en tur, så festmid

dagen på Frederiksten Kr o var l ige , hvad vi manglede . Det var en hyggelig 

aften med præmieoverrækkelser, lotteri og fællessang . Jo , ~lorrisfolket er et 

hyggeligt og r art folkefærd. (Hvis vi bliver ma nge nok, kan vi måske få ind

flydelse på 01- og tobakspriser i No rge og bensinpriser i Danma rk ) 

Monge tak til Oslo gruppen for ) de jlige dage. Flo t klaret! 

t'led venlig t,Ion is hilsen og på gensyn 

A-61S Verner Christiansen, 
A-1167 Henri Glundtoft 

Søren Gludtoft 
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I Resultater Original klasse 
2 . Dørs. Travelier . 

L A- 098 47 stemmer L A- 897 74 stemmer 

2 . A- ll G7 1 2 2 . A- 932 5 

3 . 1\-1309 11 3. A- 716 2 

4 . A- 615 7 3. A-1160 2 

5 . A- 590 4 3 . A- 703 2 

6 . A-138S l 3 . A-1226 2 

7 . A- 992 l 

4. Dørs. 7 . A- 237 l 

L A- 292 55 7 . ARQ487B l 

2 . 1>.-1134 23 

3 . A- 042 8 ::'iIIg 

L A- 002 42 
Cabriolet . 2 . A-874 9 

L A- 494 79 stemmer 

2 . A- x-l 8 

3 . A- 322 5 

Peoples choise. 

A- 494 

Villy Anderskov Fyn m/Cabriolet. 

OPFORDRING! 
Den nye medlemsliste er under udarbejdelse. Ti l det brug 
skal klubben bruge data om klubbens medlemmer og biler 
- som skulle være kommet på det skema, som var i nr. 53,! 

Desværre har meget få returneret skemaet - derfor
skynd dig at sende det til: 

NMMK Oslo-gruppen 
Box 37, Hovseter, N~0705, Oslo 7 

Det er nemlig kun de medlemmer der indsender skemaet, 
som modtager den nye medlemsliste. 
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I Resultater Aben klasse I 
2. Dørs . Travelier. 

l. A-1282 48 stemmer l. A- 232 38 stemmer 

2 . A- 707 7 2 . A- 703 24 

3 . A- I07 4 5 3 . A-llGO 19 

4. A-13S 6 4 4. A-1226 6 

4 . A- 438 4 5 . A- 897 3 

4 . A-1309 4 6. A-I030 2 

7 . A- 596 3 

7 . A- 512 3 Pick -u~. 

7 . A- 09B 3 l. A- 40 2 42 stemmer 
10. A-1241 2 2 . A-l12l 32 
10. A- 522 2 3 . A- 016 14 
10. A- 663 2 4. A- 472 4 
10 . A- BB l 2 

14. A-89S - A-I093 - A-12 35 Van . 
A-006 - A- 524 

med l stemme . 
l. A- 015 34 stemmer 

2 . A- 098 25 

4. Dørs . 
3 . A- 153 19 

4. A- 327 10 
l. A- 170 62 stemmer 5 . A- 116 l 
2. A- 292 B 5 . A- 002 l 
3 . A- 042 7 5 . A- 026 l 
4 . A-113 4 6 

5 . DO K l 

Cabriolet . 

lo A- .342 44 stemmer 

2 . A- 494 29 stemmer 

3 . A- 057 1 2 stemmer 
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NORDISK MORRIS MINOR KLUB 

Den nye Odense afdeling startede med, at vi var et par 
gamle Uinor kør ere der fik lyst til, at lave en afdeling 
af NMMK i Odense. 

Vi fik så langt om længe taget os sammen til at gøre 
noget. Der blev forfattet en lille meddelse som skulle 
bringes i den lokale avis og radio. Det var desværre så
dan at avisen t og sig visse r edaktionelle friheder og 
skrev artiklen om så meningen blev en lidt anden end for 
ventet. Så for at slå det fast, møderne vil fremover 
ligge på den første Tirsdag i måneden kl. 19 . 30 på Tarup 
Kro . 

Vi var nogle stykker der var spændt på fremmødet , men 
alle dystre forventninger blev gjort til skamme, der mød 
te nemlig ca. 20 biler op. 

En gammel :,ljorris mand , Jørn Børg e (;.237) I bød velkommen. 

I løbet af aftenen blev der debatteret om på hvilken må 
de afdelingen skulle køre . Der var enighed o~, at det 
skulle være på et helt uhøjtideligt plan med kun en kon
taktperson. 

Der vil til hvert klubmøde blive for~~gt lavet en eller 
anden form for a~rangem ent f . eks . har JB lovet at gen
nemgå div . dele på vognen. 

Alt i alt en hyggelig aften med fint fremmøde , både af 
nye og gamle. Aftenen sluttede med e t aften cruisin gen
nem byen med 17 biler . 

1000 hilsner 
2 X Henr i k 

~ Tak til Als gruppen for hyggeligt samvær i Hambor g. 
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I Sydfyn og øerne I 
Som nogle af jer sikkert husker, var der i nr. S2 en invitation til et stævne 

for veteran fly - biler og motorcykler på Gyldensteen Gods ved Bogense . I an

ledningen af Bogenses 700 å rs jubilæum . 

Vi var nogle stykker fra Fyns gruppen, der tog imod invitationen . Lørdag for

middag begav 6 '-lorriser sig afsted fra Vissenbjerg , hvor vi havde mødtes. Vi 

var de først e , der 

ankom ti l Gylden

steen Gods, hvor 

vi fik anvist en 

plads , hvor vi 

kunne holde . l 

løbet af en ti

mestid , kom der 

yder ligere S 

~lorr· iser samt en 

masse andre biler, 

hvoraf kan nævnes: 

DK\'I , Ford, Volvo, 

Opel, ~tercedes t 

~lG og Jaguar . 

l aI t vil jeg anslå , at der var 40-50 ~ il e r . l løbet af formiddagen, så vi på 

vete r an fly del' landede og blev leinet op ved siden a f bilerne . Da kl. var 

13.00, blev der åbnet for offentligheden , der var utrolig mange, der havde 

begivet sig til Gyldensteen den dag. Hvor fly og biler blev beundret, mange 

20 
~.ogens ser forventningsfuldt på "sine" lodder ved lodtrækningen 
om en flyvetu r. 
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Vi var også f l ot repræstenteret med Z CQb ., Z Travelier, l Kassevogn, l Pick-Up, 

l 4-dørs og 4 Z-dørs . Ved 14 tiden ankom der en masse veteranmotorcykler, de 

havde været en tur rundt i omegnen af Bogense inden de kom . I løbet af efter

middagen blev der t rukket od om adskillige flyveture iblandt publikum og de 

kl . var 16, blev 

der trukket lod 

blandt udstiller

ne om en fl yve

tu r. Vi havde 

næsten alle 

sammen givet 

",logens vores 

lodder, da han 

meget gerne vil

le ud at fl yve . 

Vi andre syntes 

det så fo r hals

brækkende ud når 

de gamle fly landede , mange gange på et hjul for s i de n a t hoppe henover ba-

nen . Da der blev trukket lad, havde han en håndfuld lodder , men "desvær re" 

gik turen til en fra Jaguar - klubben , så t·logens må have sin tur tilgode til en 

anden gang. t·led denne flyvetur var arrangementet slut og vi begav os hjemad . 

Vi vil gerne takke Nordfyns Turistforening og Greve Frants Bernstorff Gylden

steen for et godt og veltilrettelagt a r rangement . 

A-992 

Peder t1ikkelsen 
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I Østjylland 
Som tiden dog går . Nu er det godt nok længe siden, men vi vil alligevel skri

ve lidt om vo r es th nitræf. Som sædvanlig blev det afholdt i pinsen . l år blev 

det Skanderborg Sø Camping , som fik æren af vort besøg. Vi prøver at placer e 

træffet lidt rundt omkring i det ØSlt.·~s~k~e~o~m~r:å~d~e ............................ .. 
I år var der dog en ting, som ad

skilte sig meget fra tidligere år . 

Det var lige ligesom der manglede 

noget . lang om længe fandt vi l øs

ningen . Jo - minsanten om ikke so

len skinnede , vi e L' jo vant til 

L'egnvejr på vores minitræf . Nå , 

det mette vi jo fi nde os i . Vi 

havde også denne gang besøg a f 

folk langvejs fra . Tak fordi l 

gide r , at komme igen år efte r 

å r. Vi startede fredag med lidt spredt grilning og hygge. Lørdag kørte vi en 

tur i området bl . a . på Ejer Oaunehøj (det var sikkert flot) . Eftermiddagen 

blev brugt til konkurrence r, så som fodbold (vandt 2-1). Oallonoppustning 

samt noget med ~t få en blyant i en fla s ke . Se foto med John og Anton . Til 

vo res amel'ikanske lotte r i , havde vi fået mange flotte præmier . En særlig tak 

til Anton Kamp fo r de flotte pr~ier samt autocentret Vejle og Chickcn & Bur

ger Vejle . Aftenspisningen er jo fælles grill , senere lavede vi et rekord

forsøg . Vi var 22 mand .i et telt ( fo r teltet til campingvognen ) og alle sad 

ned . Hvem slå r den???? 

Som a fslu t ning kørte A-082 Jens r'1ondrup på to hjul med A-J74 Finn t-ilkkelsen 

s tående pø den ene bagskæl'm imens A-02l John Jensen , val' primusmotor , Flo t 

5hol-l . 
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lalt var de r mødt ca . 20 t-Io r riser op til 

vort minitræf . Vi takker alle og håber 

vi ses til 

19.9 . 88 

Hilsen 
A-174 Østjylland 



I KliIn no 'en hjælpe mig I 
Ja, så er ennå el vellykket sommert reff forbi. Et treff som deltage rne for
håpentligvis vil huske helt til nesle sommer . 

l disse dage r blir der s ikkert jobbet hardt i mange garager. t<lan f år jo ofte 
nye ideer elter e t s lik treff . 

Del jeg egentlig ville , var å få tak i et hjelpsomp "r'lo n is-menneske ", som 
kunne skaffe meg et eksempl ar av den melodien, som ble splIt ved morgengymna
s tikken Søndag morgen ved sommer treffen. Den handlet om mo rri sen . Jeg tror 
den ble spilt fra en rød Pick-Up med Alley-Cat felge. 

Kan noen sende meg et godt optak av denne melodien, eller sende en original 
til meg. som jeg se l v kan kopiere? 

Hva hele r melodien, og hv em synger den? 

+ endnu e t spørgsmål . Kan noen sende meg ad ressen til den pe rson , som lager 
gangster-caper isteden for Rolf lindblom? 

Håper på svar . 

~led venlig hilsen 

A-1339 Henry Eide 
Lerstadnakken 
N-60l4 A1esund 
Norge 

,. Efterlysning 
Du som på sommartl'affen besUillde en kopi av videon från Ostersund, måste 
hOI'e av dig elle r skicka din adress till : 

A-I074 Kåre lorfjall 
Furutorps .. galan 23 
S-83137 Oslersund 
Tid 063/113931 

24 



I' 

Mere end 40 personer fra hele Jylland , ~~ , Falster samt Oslo
gruppen svarede på Ost jyllands opfordring til at fejre NMMKs 
lo-års dag . Både antal samt den geografiske spredning overras 
kede det østjyske styre lidt , da det i begyndelsen blot var 
ment som en lille hygge arrangement for de sædvanlige 15 - 20 
estjv der . Naturligvi s er vi glade for den store tilslutning , 
og skal der være fest- Gå lad det være fest . Vi har str aks lagt 
hovederne i blød for at gøre noget ext ra ud af arrangementet . 
Det hele f i nder sted på : 
FRILUFTBADETS CAr-rPING 
7300 JEIJLING 
Der findes to overnatningB
muligheder , enten i telt 
som !!lan selv medbringer , 
eller i en af de ca . 20stk 
4 personers hytter der 
findes på ~ladsen. 

F~Ii.Vf1T8flOErs 
C/Ulf/f{(; 

T 

Eytte r ne koster !:Jkr . 2co .- fra le::-dag 
for hele \'!eek-enåen f::-a fredag . 

til søndag , og Dkr . 260 . -

Da dette blev skreyet var der endnu 2. 1/2 Liåned til festdagen 
så progra:'!unet Ol; tiderne er ikke loa ~. sikre . 
Lørdag : Styret fra estjylla!ld anko~er om forl!:jddagen for at 
foroerede arrangementet på pladsen . I løbet af eftermiddagen 
vil der evt . blive arrangeret gåtur , ],øretur eller kO!llmrrencer 
hvis det har interesse . 
!:l . 19 . 00 
-;:1 . 20 . 00 

!:1. 20 . 30 
!:~ • 2::'.00 
1:1- 21.30 

Kl . 24 . 00 

Spisning i campingpladsens festsal . 
1, - 021 John ~ienscn vil fortælle lidt om de oplevel
ser han og Karen har haft i In'mK de sidste lo å.r . 
Intervie ..... med nogle af klubbens medlemmer . 
ScL 1~on1:u::-rence!' melle!!: de :-re~ødte . 

Dialoger , kooik , revy sarr.t sjove indfald med det 
østjyske styre . 
Chan:pagne og HORRIS-SANG til alle 

Klo ? ? 00 Festen slutter (Søndag endnu ikke fast l agt ) 
Hele arrangementet vil koste ca. Dkr . 100 .- pr . person + over
natning . DTikkevar er t i l lørda~ aft en SK~I købes i campi ngki
osken (som har rimelige prise r ) da dette er eneste betaling vi 
giv er for festsalen. De r vil være mulighed fo r at supplere i 
løbet af aftenen . 

fo rt sættes 
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lo års festen - fortsat 

Der vil aftenen igennem være god disko-musik fra de glade 
år , 1948 - 71. 
Skulle der være flere som , efter at have læst pr ogrammet , 
ønsker at del tage i 0stj Jrllands IO- års jubilæumsfest. kan 
man henvende sig til Jens og Tina 

Svends gade 135 
7100 Vejle 
Tlf. 05720727 

De vil kunne give besked på om der evt er muligheder for 
at finde et par ekstra bordpladser i festsaler: . Nen- lad 
mig sige det med det samme, chancerne er nok ikke store . 
Til de der allerede har meldt sig til- Velmødt til en 
festlig og fornøjelig dag i Jelling c. 17 september 1998 . 
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På 

øst jyllands 

vegne 

-ADVARSEL-
Skal vi beholde klubben vår? 
Det sittende styret ønsker ikke gjenvalg. 
Det er nå 0PP til deg hvordan det 

skal gfL videre. 

Gjør deg kjent med valgreglene. og 

ta kontakt med andre medlemmer. 

Husk Innen 30.septemb er. 
Hilse .. 001 



IMedlemmernes biler I 
A-1178 Benny Kristensen fra Aalborg, har 

sendt os dette billede samt hans karto

tekskort. 

Travelieren er fra 1965 original og 

restaureret. Farven er Dld English 

White. Bilen e r i daglig drift og Benny 

har haft 2 t~orriser og kørt i dem si

den 1987 . 

Endvidere skriver Benny flg .: 

Jeg har lutter roser til klubben 

(styrets medl . ) for udgivelsen af 

"Norminor" med dets indhold fx . : Arrangementskalender , formandens side, 

Antons Tekniske brevkasse, læserindlæg, køber/sælger marked o.s.v . Også tak 

t il ar r angøre r a f træf + udflugter m.m. både fælles og lokalt. 

Trods Benny's firma reklame på bagdørene, er hans drøm en Cabriolet . 

A-1192 Ole Stubager fra Korsør, kører 

i denne hvide 2-dørs f r a 1969. 

Bi len er uor iginal og i daglig drift . 

Ole ha r kørt ~10rris siden 1987 og det

te er hans første . 

A-ll92 mener, at klubbens formål er , 

flt. orientere medlemmerne om nyt og 

gammelt ang. Morris Minar . 

~Vi takker både Benny og Ole for deres kartotekskort og byder dem samtidig 

velkommen i Nordisk Morri s Minor Klubb . 

(Best. ) 
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I Sydsjælland og øerne I 
Som det fremg2r af et tidligere Norminorblad , ville vi i Sydsjæl l andsgruppen, 

prøve noget nyt ved at holde Set . Hans-træf hos Niels og Any i 'rleek-enden den 

25 . - 26 . juni. Vi havde på forhånd bedt vejrguderne og godt vejr, da vi jo 

ikke alt i d har 

Den første af 

del t age r ne, an

kom lige over 

middag og hjalp 

til med at l ave 

Sct . Hans bå let, 

som senere skul-

le brændet af 

midt på en sø . De 

øvrige deltagere 

ankom i hop og 

spring resten af 

eftermiddagen . 

Efte r en kop kaf

fe , indtaget un-

der pal'asol p . g. c . truende 

det tid til at rejse telte , rigge campingvogne til , sætte læsejl og tænde op 

for gril l en , så vi også kunne få noget at spise . Findes der noget bedre end 

at sidde i venners lag med gr i llmad, Yin og fakle r omkring søen? 

Efter spisningen , havde vi et par konkurrancer, der skulle løbe af stablen . 

skulle udvise de-

res kreative evner , som 

vittighedstekstforfa t tere . 

I børnenes konkurrance 

vandt Lea , Leon blev nr . 

2 og Stine fik 3 . præmie . 

Hos de voksne , var det 

straks vanskeligere , at 

vær e dommer , men Ketty 

og Hanne kom dog frem til 

at Rita skulle have l . 

præmie, Arrild 2. præmie 

og Frederik 3 . præmie . 

28 8 af wee k-endens 10 bi l er stil l et op på græsplænen . 



Da konkurrancerne va r overstået , var det efterhånden blevet så mørkt, at det 

var tid, til at tænde vores Set . Hans bål . Heksen blev sendt godt afsted, 

selvom hun ankom til Blocksbjerg med et par dages forsinkelse. l aftenens l øb , 

blev der selvfølgelig snakke t om '·Ionis t-linol' , men også om mange andre ting . 

Der nåede at komme lo for-

skellige biler , og det 

syntes vi da var ganske 

pænt, se l vom vi gerne hav

de set ma nge flere. 

Efter en na t, hvor nogle 

havde overnattet hos 

Niels og Any, andre hjem

me, mødtes vi næste mor

gen til fælles morgenmad 

med friske rundstykker . 

Derefter var vi 8 biler, 

der kørte til Spa r resholm , 

for at se på gamle hes le

vogne . Vognsamlingen er i ndr e t te l i en af stadbygni ngerne og er nok e t besøg 

værd . 

~Ieek-enden blev for nogles vedkommende afsluttet med molorløb på Nisseringen , 

imens resten kørte tilbage til Nie l s og Any , for at spise frokost, hvorefter 

del va r tid for alle til at vende næsen hjemad . 

Efter denne hyggelige \1eek-end, er det i hvert fald ikke sidste gang , vi har 

holdt Set . Hans træf, og 

vi t akke r Niels og Any 

for hjer t e- og husrum og 

Frederik , Jens og "lette , 

fordi de ville tage den 

lange vej ned lil os . 

På gruppens vegne 

(Ket ty ho l dt ferie ! ) 

A-1355 Rita Rasmussen 

Hestetrukne vogne får besøg af vogne med en anden s l ags hestekræfter . 
29 



'BlYfri benzin til ~orrls Minor l' 
For nogle numre siden havde Anton Kamp et indlæg om blyfri benzin, 
hvor har fortalte, at han siden den blyfri var kommet :rem havde 
kørt på den , ucen problemer, idet han mente at den ikke kunne skade 
vores motorer . 

I et andet nummer havde jeg selvet indlæg (som redaktionen iøvrigt 
havde tilført flere stavefej l) om DOMI 's udtalelser omkring anvende lse 
af blyfri benzin . Dor'n er stadig af der. mening, at motoren kræver 
superbenzinens indhold af blY3for at undgå ver."tllskader. Jeg spurgte 
kun om Super- motoren (1100 cm ). 

Her er så status over mine erfaringer med bly:ri ber.zir:. : 

Siden den blyfr!s fremkomst i sommeren 1986, havde jeg gået og tænkt: 
tør, tør ikke? 

Fra oktober 1987 fmk jeg et væsentlig større kørselsbehov , lbO km 
hver dag, og jeg gik over til 96 o!{tan, som jo er bly - let. ~år jeg 
ind imellem nogle gange havde givet den helt blyfri , ville jeg gøre 
godt igen med tilsvarende mængder 98 oktan. Således gik det 13.000 "km 
frem til 21/3- 1988. Her tog jeg beslutningen og sprang ud i det. 
Jeg gik over til ren blyfri benzin , så vidt muligt 92 oktan. 
Idag har jeg således kørt " yderligere 10. 000 km Uden den mirl6 ste antyd
ning af problemeIt. Ovenikøbet synes jeg vognen går mege.t bedre. 

Ventilerne måtte jeg før justere for hver 5.000 km . Nu er ve~tilerne 
tilsyneladende unødvendige at justere . Der er meget r.incre ~elægning 
på tændrørene. Jeg føler faktisk , at motorer. he~ ~3et cet lidt becre. 

levrigt har Bertha nu gået 183 . 000 km på samm€ :Tleskine . 1\1 t er urørt, 
bortset f r a olie - og luftfiltre og tændrør. Den bruger kun l! liter 
olie på 10.000 km (ja, 10 tusinde km), og de-: e r' vel (;og T.ærket halvt 
landevej og halvt motorvej . 

Ob således Portsætter vi i [orhåber.tlig leng tid er.d~u . 

Nu må der gerne melde sig flere i debatten orr, bly':r! benzin . 

Jeg vil intet bebrejdes, hvis nogen skulle havarere p~ C~ . af blyfri 
kørsel ! ! ! 

Bjørn Jarl Kristensen 
A- 248 
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I * Min Morris Minor * I 

' ~u~ ~e~1~m~_1181 Qv~~jQe~ Qo~j!d~ ii!t_MQr!iia~a~d~ 

Han is I-linor 1958 & 

Austin Healey 3000. 

Ar 1975 kopte jag min forsta Morris Minor 1000 Saloon 1958, str-ax innan 
jag fiek tag; min Austin Healey 3000 1961 . Den hade jag sokt efter i 
många Ar och till och med givit upp hoppet att finna en bil i skapligt 
skick ; Sverige. SA vi bestallde en resa till England, med den då nya 
Tor line-farjan från Goteborg. lvA dagar fore vår avfard ringer det en 
Healey-agare från Uppsala, ca 350 km soder om Sundsvall och vi l l salja 
sin Healey for ungefar samma pris jag hade tankt mig kopa en bil i 
England . 

Ny kunde jag kopa reservdelar och lite lyx till bilen; stallet for 
accis och momsavgifter til' Svenska Staten. 
Nu Her till mln forsta ~lorris Minor. Jag fiek hora att det skulle vara 
en dam i en grannby-tT1T mina-foraldrar som skulle sal ja sin Morris 1000. 
Jag for till damen oeh fragade om jag fiek kopa bilen . Tyvarr, jag har 
redan salt bilen till en man som bor mel lan vara byar , fiek jag t i ll svar . 
Då anade jag, att det var till traktens bilskrot oeh det stamde . Skrot
papperna var ej inlamnade till Lansstyrelsen, sa bilen blev min for 200 : -- . 
~o!rls_n! ~ blev en Morris Minor Saloon 1956. Den kopte ja9 bara 3 km f r an 
mitt husaven aldre man, som stallde undan den i en lada år 1967 , vid 
hogertrafikens inforande den 3:e september 1967. 
Morris nr 3 blev en Morris 1000 Saloon 1957, som oekså stalldes und an vid 
hogertrafiken. Den bilen stod kvar år 1976, som minne efter pappa, i ett 
taklost garage . Efter langa forhandlingar kop tes bilen . Den bl ev min bruks 
bil t; 11 1981, dA j ag behovde en s tOrre oeh s tab i l are bil for mi tt arbete , 
med resor pA 6-80000 km/ar . 
~lorris nr 4,5 oeh 6 blev Arsmodellerna 1949 , 1950 oeh 1952, frAn sanvna 
bondgArd~ bara-3-mTl frAn dar jag kopte min Morris nr 3. 

Nu kom jag pA ideen, kanske jag skulle spara en Arsmodell av varje Minor, 
som blev importerade till Sverige me l lan 1949-1961 . 

~o!rls._n! 2. blev en Minor Traveller 1954 oeh 

~o!rls_n!~ en Minor Saloon 1955. 
Ar 1977 kom urspArningen vad det gallde att spara pA Morris Minor-bilar , 
dA jag sarrma år kopte tre styeken I~orris 5CWT skapbilar, med Arsmodellerna 
1947, 1950 oeh 1953 från olika hAll; vArat land. 

Nu ar vi framme vid 1978 , då jag hAller pA att renovera min Austin Healey 
3000. r'lorris Minor 1956 ar hobbybilen oeh Merris 1000 1957 ar bruksb i len . 
Sarrma Ar kom aven vandpunkten som f~orris Minor-samlare . ~lin hustru oeh 
jag fiek ett arbete pA tvA Ar i Spanien. SA dar stod nu elva styeken Morris 
oeh 1 st Austin Healey i malpAse i Sverige . 
Jul och 
32° oen 
oeh Are 

det mell an 
Stockholm 
fore) . 
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Morr;sen var utrustad med ett varmepaket frAn en Volvo $nabbe lastbil . 
Dar korde nya bilar med igenisade fonsterruto r och i vAr Morris satt 
vi i skjor tarmarna och hade det varmt och skon t . 
DA hande nAgot markligt . Nar vi kom till Hudiksvall och hade 10 mil 
kvar till vArt nattlager , dagen fore nyArsafton, dA spr ack framrutan 
av varmeskillnaden pA ca 50° C. Vi Akte till narmaste glasmastare och 
dar fanns en enda framruta till en Morris 1000 kvar i lager, sA resan 
behOvde ej avbrytas. 

Ar 1980 bodde Morris 1000 1957 och jag i London i tre mAnader och 
Aterupplivade vAra sprAkkunskaper igen . PA puben kallade dom m~g"The 
crazy Swede with the old Morris". Jag tror, att idag 1988 , har aven det 
enge lska folket en annan uppfattnin9 om Morris ~linor. 

Hosten 1980 flyttade vi hem til l Sverige frAn Spanien . PA vAren 1981 
kopte jag min forsta 3D-tals Morris , och det blev inte en Morris Minor 
1928-34 eller Mor ris 8, som jag hade tankt mig , utan den absolut storsta 
tillverkade Morris. 
Det blev en Morris Twenty-five Series 2 1936, med en sexcylindrig motor 
pA 3500 cc med en vikt pA 1700 kg. Den hade stAtt avstalld i ett garage 
i 30 Ar, ca 450 km frAn dar jag bor , komplett men mycket ytrostig av ett 
dAligt garage . 
Har borjar nu en sanering av bi lar . Jag saljer mi na tre Morris 5CWT skAp
bilar och Morris Minor 1949, 50, 52 54 och koper en Austin Healey Sprite 
MKI frogeye 1961 . 

Tiden 1982-1985 koper jag endast en Bristol bandtraktor frAn 1946 , dA 
jag under den perioden renoverar mitt hus (rAn horn till horn och tak 
till kallare , samt utokar familjen med tvA Morris/Austin Healey-mekaniker, 
idag 3 och 5 Ar gamla . 

[ t.Jords Ihnor 1957 Renoveret. 
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( Harris Hinar 1956. 

Ar 1985 sal jer jag min gamla bruksbil Morris 1000 1957 och Austin Healey 
Spriten 1961, for att ge utrymme for en ~lorris Ten Series 2 Saloon 1935, som 
endast har gAtt 40000 km. Oen stod pA ett bilmuseum i Dalsland. Samma år 
koper jag en dansktillverkad husvagn MK Petit , totalvikt 380 kg . 

1986 fyller jag 40 Ar i januar; och vad skulle inte mi na bilkamrater komma 
slapande med om inte en ZE8RARANDIG Morris 1000 1961, som ja9 senare skrotade . 

Det året fA r jag antligen kopa en Morris 1000 Pick-up 1959 , som jag forsakt 
kop a sedan hosten 1980 . Detta t; 11 stor fortret for vi ssa ~lorri s- i ntresserade 
j amt l anni ngar, då bil en koptes ; Jamt l and . 

1987 saljer jag min ~lor r is T\~enty-five 1936 till samma kille , som kopte min 
Mor;is 100~ 1957 , och jag koper tillbaks min Austin Healey Sprite 1961. 

Den a r i stort: sett en forkladd Morris 1000, med andra ord mycket trevlig 
och rolig att kora, och med samma motor, låda, bromsar och styrvaxel mm . 
Koper ytterligare en husvagn ~lKP 1964, tota1vikt 400 kg, samt en Austin/Morris 
Van 1970. 

Fo r att gora ett slut på den har historien om mina ~lorris, Austin Healey och 
~lKP, så ager jag idag, 88-07-25, sex ~lorris , två Austin Healey, 2 st MKP och 
en Br i stol . 

Overst pA onskelistan over Morris bilar ar en Morris Ten six Special Sports 
Tourer Arsmodell 1934-35 . 

Sk i 11 naden me 11 an en man o~po~ priset pi deras leksaker . 

MAnga 1000 halsningar 
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I Bryllup Østjylland I 
Så skete det . Langt om længe lykkedes det for Karen, at få slæbt eks. forwan

den A-021 John den lange vej til præsten 

Bryllup blev det til den 4 .6.88 i Hvejsel Kirke. 

Traditionen tro i Østjylland, mød t e medlemmerne op for at danne espalier og 

l ykønske brudeparret . 

Efter ki rken, kørte vi med pyntede biler , en tu r i det "skønne" regnvejr . 

Jeg vil gerne på Østjyl landsgruppens vegne ønske John og Karen tillykke på 

dagen og alt godt fremove r . 

A-174 Finn t-Hkkelsen 
Sekr . Østjyllandsgrp . 
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ISælges : 

IHenv. : 

I Sælges: 

I Henv . : 

Sælges 
"lorris Miner 1963 personvogn, km. 127 . 000, ingen r ust , 
kører dagligt, synsfritræk - bliver synet . Der er sorte 
lA 26 027 nr . plader på. 

Pris : kr . 16 ,000 , -

Morris ~1inor Super personvogn 1967, km . 104.000, er i fin 

original stand, kører dagligt, malet i original farve, 

synsfri træk, bliver synet , sorte AE SO 991 nr . plader, 

bliver . 

Pris: kr. 22 . 500,-

Morris Mine r Super Personvogn 1968, km. 156 . 000 , er synet 

del' er ingen plader på, syn udløber den 16. sept .• den har 

kun kørt 145 km. siden syn , er i god stand . Rimelig lak, 

farve - mørkeblå. 

Pris : kr . 13 . 800 ,-

Miner motor og gearkasse (sidder sammen) 

Mt.J dør, højre for 

MM forskærm højre metel 

M~l - glasfiber 

~lM motorhjælm 

W4 kofanger for lidt rust 

~1M kardan 

A-I091 Erik Pedersen 
Rybjergvej 76 Kirkeby 
7870 Roslev 
Tlf . 07 57 1600 (bedst efter kl . 16.30) 

kr. 750 ,-

175 , -

300,-

300,-

150,-

200,-

150,-

Morris Minor 1000 årgang 1966, skal synes . Styrtøj og 

motor o . k . Pris : kr. 3.500,-

A-12 54 Ole Mikkelsen 
Surkjær 15 
6000 Kolding 
Tlf. 05 56 89 82 (bedst efter kl . 17 . 00) 
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IHenv . : I 

36 

I SÆLGES 
t·lorris 1000 , 67-model, har kert 125.000 km synet 27/5-88 

med synsfrit t ræk . farve: red canyan mettalic. lakeret 

molor og motor r um (hvidt) elektronis k tænding, ny genera

tor og nyt elsystem . Indvendigt: sæder med indbyggede 

nakkestøtter og nyt betræk - rødt langhåret - sto f på si

derne og kardan tunnel . Nye gr å bundmåtter . Kardanbox med 

ny kossetteradio og S extrainslrumente r . Sportsrat og 

rulleseler . 

Hævet 5 cm. bagi og monteret med rustfrit stål-udstødning 

me d afgangsrør på hver side af anhængerlrækket. 

Højeste bud over 26.000 kr . (se billede) 

Endvidere sælges : 

2 stk . nye stål forskærme 

l - ny glasfiberskærm venstre 

2 - døre til Van el . Pick-Up 

2 - fronlhjelme 

2 - bagdøre ti l Van 

2 - bag fjedre til Van el. Pick Up 

slebet og malet og med helt nye 

originale støddæmpere 

l - 1100 c~ motor , kørt 100 . 000 km 

kører perfekt 

2 - tands tænger 

l sæt blanke ruderammer (travelier) 

3 stk . IHchelin 14SX14 sm,; gummi dæk 

2 - Nichelin vinterdæk 50% gummi 

l sæt originale S, 20X14 80~ gummi dæk 

Desuden haves mange andre dele . 

A-llSl ~l.i chael Pederser 
Vindebjergvej 
5463 Harndrup 
Tlf . 09 BB 11 JO 

p, st • . " 300 , 00 

150 , 00 

150,00 

50,00 

150 , 00 

500,00 

500,00 

100 , 00 

100 , 00 

200 , 00 

100,00 

100,00 



ISæl ges : 

IHenv . : 

SÆLGES 
Hovedrep. motor + gearkasse og ny kobling 

Forrude + næsten ny gummiliste 

Køler 

Vinterdæk på fælge 9 mm mønster (2 stk . ) 

Gummilisler til døre (nye) 

Dørhåndtag + trækstang 

Bremsetromler 

Kabler (håndbr . + speedometer) 

Vinduesviskermotor + træk dele 

Blæsermotor 

Dynamo 

St artmotor 

Benzinpumpe 

Varmeapparat 

Bremse cøf (kobbe r ) 

Styr tøj 

Bagtøj 

Kardan 

t-1otorhj elm 

Bagklap 

Højre bagdør (lys træ) 

Bagerste kofanger + nr . pl . lygte + 

beslag uden rust 

Tværvange (orig . eng, ny) 

Topstykke + manifold + ka rburator 

Skærme i melal (Travelie r ) 4 stk. 

kr. S. SOD ,-
400,-

300,-

400,-

300 , -

lSO , -

75 , -

50 , -

200 t -

100 , -

150,-

150 , -

150,-

300,-

100 , -

2SD,-

250 ,-

100,-

200 , -

200 , -

750,-

1.000,-

750,-

400,-

900,-

Ring og spørg efter andre dele som lygter, termostater, 

kontakter, horn o . s . v . 

A-870 Erling Hølho l m 
Skovvej 10 
6300 Gråsten 
Tlf. 04 6S 21 96 
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Køb og salg 
ISælges ,J ~lorris 1000 Super Pick-Up årgang 1968 . Ombygget med træ

lad og restaureret i 86, synet med hvide plader i 86. 

IHenv . : A-I075 Sigurd Knudsen 
Tlf . 05 38 29 70 

IKøbes : Morris 1000 Pich-Up eller Van, som trænger til restaurering . 

I Henv. : A-I075 Sigurd Knudsen 
Tl f . 05 38 29 70 

Tilbud t i l HORRIS MINDR KLUBBEN 

Speciel f r onlspoiler ml kofanger. 

Komp l et udstødning Arg . 57 - 71 . 

Mi nor 1000 rep . Håndbog . 

Rally stol ml høj r yg 

Stereo radio ml kassette . 

Minor 1000,60 Amp . batteri 

J.1inor 1000 , Olie filte r 

(V i sender overalt) 

"AIli • SCl. MATHIAS MARKED. 8800 VIBORG . 111.06- 612829-612599 

Ald. i Herning. HOlstebro, Vej le. 

350,- DKR . 

225 , -

175,-

895 , -

395,-
345,-

19 , 50 . 

(Alle priser er netto 

t1inor priser ine l. 

moms . ) 

~lan91er du priser på and r e ting , så r ing og vi laver et specielt tilbud til 

dig . Vi har a l tid specia l Minor priser på fælge + dæk + alt andet tilbehø r. 
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I Sælges: 

I Henv, : 

I Sælges : 

Henv. : 

Sælges : 

Købes : 

Henv. : 

I Køb og salg I 
Jeg har mange brugte ~lorris dele, 1 hel bil uden papir, 

2 motorer + gearkasser og mange andre dele . 

Hvis I er interesseret i dele så s kriv, r ing el ler kom . 

Jesper Fusager 

Batterupvej 127 stv . 

2750 Ballerup 

telf. 02 - 68 19 41 

Morris 1000 bindingsværk/årgang 1970 

Bilen bl ev totalrenoveret i 1983/84 . Den har kørt upåklage

ligt og er blevet vedligeholdt på værksted og af os selv . 

Da jeg i mit job har brug for en slags repræsentationvogn 

nu, vil jeg sælge denne dejlige r>1orris . Den blev sendt til 

syn og fik en lang "spiseseddel" om div . mangler. Da jeg 

under ingen omstændigheder ønsker at sæl ge noget, der er 

i uorden , lod jeg et Morris specialværksted syne vognen. 

Det løb op i kr. 15.300 , - . Yderligere kan det bemærkes , 

at den har fast limede gulvtæppe overalt samt kunststof

skærme . Flot sædebetræk og lakeret i bordeaux . 

I denne synede stand havde jeg forestillet mig en pris 

på 2} 25 .000 kr. 

Dorte Tjellesen 

Mynstersvej 8 1. 

1827 Frb . C. 

telf. 01 - 21 04 32 week-end 02 - 20 83 64 

Alt i brugte dele til Morris også fra Bindingsværk, Van 

og Pich-up . Ring og hør, måske har jeg det du mangl er . 

Per sonbil til opbygning. 

A - 1163 

Søren Rasmussen 

Dalsgårdvej 17 Oustrup 

8963 Auning 

leIf. 06 - 49 20 29 
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I FIRMAER MED RABATORON ING I 
H. Rasmussen 
DOm i Brovst siden 1950 
Vestergade 12 , 9460 Brovst 
teIf. 08 - 23 13 55 

Domi Næsted 
Ringstedgade 88 4700 Næs t ved 

Ringsted Batteri - Central 
Roskildevej 149 

E.M . Jensens Eftf . 
Odensevej 101 5260 Odense S 

Carl Ede l holdt l/S 
Blumersgade 4 B700 Horsens 

Auto Centralen 
øster Havnevej 12 4)00 Holbæk 

Hjulcentret - Viborg Baner 
Hans Egedesvej 6 5210 Odense N. V 

No r ren Varecervice A/S 
Jac . Aallsgt . 54 Os lo 3 Norge 

Jari Auto 
Sct. Mathias Marked 8800 Viborg 

Degeberga Auto A/S 
Box 3 297 00 Degeberga Sverige 

Kemin Autota r vike Kem i 
94500 Lautiosarri Finland 

Viki Biler I /S 
Sundsholmen 35 9400 Nørresundby 

B; l fpkt a (autotilbehør) 
Svendbornv~j 2S1 
Odense S (v . Tæppeland) 

Domi i Has l ev 
v/ Richard Jensen 
Bregentvedvej 40 - 4690 Haslev 

- 10 ~ på reservedele -
tilbehør - PAVA olie 

-1m,; på r eservedele 

- 15% 

-10% 

-15% på originaldel e 

-10% 

-25% på Pirelli - Vibo rgbaner 
+ Kelly 

Toprabat på del e og udstyr 

-10% på ekstraudstyr 

-20% 

giver % på dele og udstyr 

-10% og -15% afhængig a f va r en 

-10 % 

- 10 % 

for alle rabatter gælder det sel vfø lgelig forvisning I 
af -'t v ldiJ2:t medlemsbevis 
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l . T-SHI RTS: 

2. SWET-SHIRTS : 

3 . NORMINOR : 

Gl . NORMINOR: 

4 . KLÆBEMÆRKER : 

5 . STRYGEMÆRKER : 

6. JAKKEMÆRKER : 

7 . GRILL-EMBLEM : 

Jubilæumstilbud ! ! 

80 , - Dkr . pr. stk. 

150,- Dkr . pr. stk . 

10 , - Dkr . pr . stk . 

str . 38 , 40,42 og 44) ,.. 
str. S,M,L og XL)* UDSOLGT * 

fra nr . 40 og fremefter) 

7 , - Dkr . pr . stk . fra nr. 12 t~l nr. 39) ~ 

3 stk. 25 , - Dkr . 1\\.,-,\1 
ø~oOf. 

10 , - Dkr . pr . stk. , 

10,- Dkr. pr. stk. 

25 , - Dkr . pr. stk. 

95 , - Dkr . pr . stk. 

8 . TE-KRUS med ,tryk på begge sider : 35 , - Dkr. pr . stk . 

9 . Gl as (høje) ml tryk : 35, - Dkr. pr. stk. 

l All e priser er inel. porta l 

VÆR »VELSET" BRUG 
KLUBBENS LOGO 
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Nye medlemmer I 
A-1380 Mogens Møller Pedersen 

Kærvangsalle 22, 9000 Aalborg , Danmark 

A-l3a1 Finn Malmos 
øster Farimagsgade 20 4 . tv ., 2100 København, Danmark 

A-1 382 Henning Christensen 
Hørlykkevej 34 Skrydstryp, 6500 Vojens , Danmark 

A-l3a3 Leon Aaby Thomsen 
Th . Q . Lækkensvej 19 Skalborg, 9200 Aalborg , Danmark 

A-1384 Jan Arne Westfall Andersen 
Frederiksgade 13, 8900 Randers , Danmark 

A-1385 Ossian Jorgensson 
N. Kyrkogatan 13 C t 452 00 Stromstad , Sverige 

A-1386 Jan Andersen 
Fiskervej 5 e t 9690 Fjerritslev, Danmark 

A-l3a7 Carsten Petersen 
Charlotteager 82 l . tv., 2640 Hedehusene, Danmark 

A-1388 Niels Egebjerg 
Søgade 17 st . , 6000 Kolding , Danmark 

A-1389 Carsten Hansen 
Englandsgade 51 , 6700 Esbjerg , Danmark 

A-1390 Asker Bolet 
Børglumvej 393 , 9760 vrå, Danmark 

A-1 391 Ol e Johansen 
Bretagnervej 2 A st.tv ., 3100 Holbæk,Danmark 

A-1392 Atle Willersrud 
Granstubben , 1927 Rånås Foss, Norge 

A-1393 Charlotte østergaard 
Duedal 102, 9230 Svenstrup, Danmark 

A-1394 Finn Sjøstrøm 
Horsensvej 551 D, 7120 vej l e øst , Danmark 

A-1395 Ivan Bak 
Charlottevej 14 Oddense , 7861 Balling 

A-1396 Harris Petersen 
Bragesvej 4 , 8981 Spentrup , Danmark 

A-1397 John North 
Kårerno 2535 , 380 30 Rockneby, Sverige 
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I Nye medlemmer I 
A- 1 39B Erik Anderson 

Nylende Iseveien , 1740 Borge n Haugen, Norge 

A-1399 Kurt Hansen 
Nørretorv I l, 9800 Hjørring , Danmark 

A-1400 Erik Pedersen 
Pilekrattet l . 8850 Bjerringbro , Danmark 

A-140 1 Svend Melby 
poppel Alle 2 , 3540 Lynge , Danmark 

A-1402 John Træmohs 
Tingstedet 6 9 , 2970 Hørsholm 

A- 1 4Q3 Karsten B. Jør gensen 
Bredstedgade 11 , 5000 Odense C, Danmark 

A-1404 Christian Brechan Aas 
Kl e i va, 3504 So l lihogda , Norge 

8-1405 Brian Nielsen 
Kærnehøjve j 87 , 5260 Odense S ., Danmark 

A-1406 Eva S i nding 
Baunegårdsvej 2 B 4. th ., 2820 Gentofte , Danmark 

A-1 407 Thomas Stougaard-Nexø 
Lundby Hovedgade 120 , 4750 Lundby , Dan mark 

A-140B B . B . Bryld 
Lundby Hovedgade 92 , 475,0 Lundby I Danmark 

MOTORD0LLE 
En lille oplevelse fra job. 
bet: 

På plejehjemmet Ol" del" 
blandt beboerne en væl. 
dig frisk dame på 92 år. Til 
trods tOl" alderen eg det 
faktum, at hUD siddel" i kø. 
restol, tager hun gel"ne 
med Vantoretonden til 
Grækenland, Jugoslavien 
m.V. 

En dag skulle hun have 
en ny kørestol. En elek. 
trisk. Hun havde da også 
bestemt sig, da hun fandt 
på at sammenligne den 
udvalgte med en anden af 
beboel"nes stole. - Kan 
min køre lige så stærkt? 
spul"gte hun. 

Det kunne den ikke. 
- Nå, pyt, sagde hun så, 

- jeg kan vel hare få den 
tunet! 
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9052 100655 

BENT JUEL NIELSEN 

HASSEL VEJ 4 
8850 BJERRINGBRO 

Ældste bil på træffet 

ch .nr. 501 . 

gerne 1/ 

M.f'1 .0 . C. somme rtræf . 

00 

Bil, chauffør og 

hjælpechauffør, der kørte 

turen uden 

stop eller uheld . 

biler ca . 

Weslon park 1/ . Burmingham 1988, for at illustrere at der simpelthen I/ar alt 
hl/ ad øjet kunne begære. 
SamtiGig I/il mi~ familie og takke nordmændene for et godt tilrette-

, 
l 

l 


