
Nr. 70 Marts 1991 

MEDLEMSBLAD FOR NORDISK MORRIS MINOR KLUBB 

En gammel Morris Minor Van på aftægt! 
Læs inde i bladet, hvad journalisterne skrev, dengang 

Morris'en var ung. 





NORGE 

SVERIGE 

LOKALGRUPPER 
Gruppe 

Oslo 

Møre 

Kontaktperson 

A-OOl Ole J. Østby - Box 37 
Hovseter - N-0705 Oslo 7 

Telefon 

Jobb (02) 45 54 71 

K1ubbmøtc: 1. onsdag i mAneden Id. 18.00. MØlesled mai-okt: Rodeløk
ken Kafe, Bygdøy. Nov..apr: Kjemisk ios!., Blindem. Ring ct av styre
medlemmerne på rorh§nd i Iclrelle det er specielt program. 

A-1339 Henry Eide - Lerstadnakken 07143663 
N-6014 Ålesund 

Jiimtland A-1074 Kåre Torfjiill- Furutorpsga- 063-113931 
tan 23 - S-83137 bstersund 

Dalarna A-838 Thomas Eriksson - Krål<- 0250-15445 Bost. 
bergsviigen 4 - S-792OO Mora 13530 Arb. 

Goteborg A-1169 Matz Lundgren - Von Ger- 031183220 
desgatan 7 - S-41259 Giiteborg 

DANMARK ------------------------------------
Nordjylland A-l64 Jørgen Ebdrup - Vestavej 14 98182329 

DK-92OO Alborg SV 

Randers A-I20 Anton Kamp Nielsen - øster- 8644 32 95 
gade 17, Asferg - DK-8990 Fårup 

Klubmøde - mikrotræf - §bcnt hus: Den sidste lørdag imAneden 
kj. 10 -17, Østergade 17 -19, Asferg. 

Midtjylland A-614 Peter Ølholm - Ejstrupvej 27 86933374 
th. - DK-8340 Malling 

Østjylland 

Sønder
jylland 

A-082 Jens Mondrup - Svendsgade 7572 07 27 
135 - DK-7100 Vejle 

A-216 Johannes Juhl - Lindevej 8, 74547496 
Overjerstal- DK-6500 Vojens 

Klubmøde: Se under Als. 

Als A-697 Poul Iversen - Mosevænget 5 744721 81 
DK-6440 Augustenborg 

Klubmøde: Aktivitetshuset Åbenrå, Nygade 23, Åbcnr§ - hver 3. tors
dag kl. 19.30 i de ulige mAneder. 
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DANMARK 

4 

Gruppe Kontaktperson Telefon 

Fyn A-1188 Henrik Nielsen - Saxovej 91, 66 16 57 28 
1.34 - DK-521O Odense NV 

Klubmøde: Den første tirsdag i mAneden kl. 19.00 i Ungdomsklubben 
på Næsby Skole, Skolevej, Næsby. 

Sydfyn og A-596 Albert Hansen-Brændeskov- 62219806 
øerne vej 18 - DK-5700 Svendborg 

Nordvest 
Sjælland 

Klubmøde: Den sidste tirsdag i m.§ncdcn kl. 19.30 på Stenstrup Kro. 

A-990 PoulHenning Hansen -Havn- 53 46 87 10 
søvej 5 - DK-4591 Føllenslev 

A-881 Max Christensen - Hagested- 5346 34 82 
vej 18 - DK-4532 Gislinge 

Klubmøde: Den første tirsdag i ml1nedcn. Næm1crc oplysninger hos 
kontaktpersonen. 

København A-016Jens Chr. Jensen -Toftemose- 36 77 1281 
vej 20 - DK-2650 Hvidovre 

Sydsjælland H-386 Ketty Rasmussen - Sorøvej 53 73 65 49 
484-486, Rislev - DK-4700 Næstved 

Klubmøde: Den første søndag i mll.ncden kj. 19.30 på Sorøvej 484. 

Lolland-Fal- A-1362 Kenneth Simonsen - Dan- 54853664 
ster & Møn marksvej 3 - DK-4800 Nykøbing F. 

A-1461 DennisHansen-BygadenlO, 
Nagelsti - DK-4800 Nykøbing F. 

Bornholm A-1036 Esben Hansen - Sandflugts
vej 22, Kredsen 8 - DK-3700 Rønne 

A-1174 Allan Rasmussen - Smede
gårdsvej 23 - DK-3700 Rønne 



FORMANDENS SIDE 

J a, så er det tiden igen til et Norminor. 
Aldrig har jeg syntes, at tiden går så 
hurtigt, som efter jeg begyndte at skri
ve denne side til bladet. Knapt har man 
fundet lidt stof og brygget en side sam
men, så ringer A-232 Morten med sid
ste nyt og så er det tiden igen; men det 
er der da også lidt udfordring i, og man 
får også mere og mere indsigt i, hvor
dan det hele i klubben virker. 

Vi i bestyrelsen har nu siddet ved 
roret i et års tid og tingene er ved at fal
de ind i en form for rytme. De forskel
lige ting og sager er på nogle efterhån
den vante pladser og tingene kører helt 
godt og sikkert derudad. Dermed væ
re ikke sagt at intet kan ændres eller 
gøres bedre. På det område prøver vi 
på at rette os ind efter den respons, 
som kommer fra medlemmerne. Når 
jeg nu er i denne afdeling afvores ar
bejde vi l jeg da også lige sige tak til A-
522 Lone og den forrige bestyrelse, 
som har været flinke til at hjælpe i star
ten med råd, vej ledning ogikke mindst 
eftersendelse af post, som der i skri
vende stund stadig kommer noget af til 
den gamle adresse. 

Nu vi er i postafdelingen kommer et 
tidligere skrevet ønske i mine tanker, 
ogjeg vil her gentage det; ved henven
delse til klubben brug altid MED-
LEMSNUMMER NAVN 
ADRESSE. Det må da være rart at 
man får svar, hvis man skriver og spør
ger om noget, bestiller varer eller med-

lemsskab. En anden ting i postafdelin
gen er girokortene. Hvis et andet giro
kort en det af Multi-Data udsendte an
vendes til indbetaling af kontingent går 
der koks i Multi-Data-systemet og re
sultatet er som regel en rykker, selvom 
man har betalt. Når dette sker bedes 
man kontakte vores kasserer H-I120 
Birgitte pr. brev eller på tlf.nr: 6615 12 
02. Hun vil så sørge for at udrede trå
dene. 

Apropos Multi-Data så har der væ
ret nogle problemer med dem og da 
postvæsnet har udvidet deres service 
en hel del har vi tænkt os at forlade 
Multi-Data i løbet af 1991. 

Der er kommet et par interessante 
turfarslag, som lyder helt godt. Det ene 
i Sønderjylland, det andet i Midtjyl
land. Tilmelding og omtale længere 
fremme i bladet. 

Cab-sektione n, er et spørgsmål der 
er fremme i tiden, så derfor har klub
ben haft kontakt med A-016 Jens 
Christian Jensen og fået et svar, som 
jeg håber også kan tilfredsstille A-846 
Carsten: Cab-sektionen er NMMK 
medlemmer, som ejer eller bare har in
teresse for den åbne Morris Minor og 
som ved lej lighed har stukket hoveder
ne sammen med ligestillede fra andre 
mærkeklubber. Sammenlægning er 
der ikke tale om. Man har mødtes i ve
teranbilklubbens lokaler. Det drejer 
sig om 3 - 4 medlemmer. 

A-1264 Herlllf K/llldse/l 
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DATO ARRANGEMENT ARRANGØR 

Marts 
søn. den 10. Årsmøde Nordjylland 

lør. den 16. Generalforsamling Fyn 

April 
lør. den 13. Smøredag på Iveco Fyn 

Maj 
tors. den 9. Jydsk - fynsk Classic Auto Jumble MG car club 

1991 

fre. - søn. Minitræf, på Rørbæk Sø Camping Østjylland 
den 17. - 19. 

søn. den 19. Oldtimerløbet 1991 Dansk DKW 
klub 

Juni 
søn. den 2. Træf på Skjoldenæsholm Renault-

veteranerne 

lør. - søn. National Rally ved Leeds, England MMOC 
den 8. - 9. 

Juli 
fre. - søn. Sommertræf i Ålesund Møre 
den 12. - 14. 
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JAMTLAND 
Årsberattelse 

Året borjade med att klubben blev 
inbjuden till Bowlinghallen i Oster
sund genom Goran Grape. I borjan 
gick kloten mest ner i rannen, men ef
ter en kvalIs spelande så tror jag att vi 
alia blev en aning battre, åtminstonde 
så rullade kloten på ratt slålIe (tror 
jag). Svetten sprutade och Goran bjod 
på kaffe och dricka. Tack for en rolig 
kvall Goran. 

I mars tog vi på oss vinterkladema 
och gick ut på en sjo ovanfor Marie by 
ca. 4 mil från Ostersund. Nu skulle vi 
ut och ta stortisken tankte vi. Men tji 
tick vi, några små abborrar och hård 
vind med lite sno var allt vi tick på 12 
personer. Som tur var stalIde Marieby 
IF upp med deras klunnstuga och der 
var varmt och skont. 

Vi har varje år stalIt upp på den sto
ra motorrnassan i Ostersund med en 
eller två bilar och forsokt gora en vac
ker eller rolig monter fOr att våra bilar 
ska bli lite attraktivare. Vi hade natur
ligtvis stora planer aven i år men av nå· 
gon anledning rann allt ut i sanden. 
MEN VI KOMMER TILLBAKA 
IGEN. Har någon en bra ide om mon
ter och bil så hOr aver till styrelsen. 

Ijuli drog det ihopsig till årets hOjd
punkt nr 1. Sommartraffen i Orsa och 

Thomas Eriksson visade åter igen vil
ken arrangorsmaniska han ar. Det kom 
ca. 60 st Morris Minor på traffen och 
det var från alia nordiska landema. 
Mats från Goteborg var dar och hade 
med sig massor av nya delar till huma
na priser. Åven Gunnar från Vaners
borg var dar med fyndlådor direkt från 
England. Traffen var perfekt och mid
dagen fantastisk. Tack an en gång To
mas onskar Jamtlandsgruppen. 

I september hade vi en rolig tur till 
Follinge dar vi korade J amtlandsgrup
pens fOrsta hedersmedlem. Det blev 
syster Britta och hon har haft Morrisen 
sen den var ny 1961. Det var ett mycket 
roligt sammantriiffende och vi ser fram 
mot nasta mote med syster Britta som 
under 1991 blir 78 år. 

Året avslutades med årsrnote och 
julbord på samma gång. Årsrnotet av
klarades på rekord tid for alia kande 
doften från koket. Haldo, Lilian, Gus
ten och Ingegard lagade garnrnaidags 
julbord och vi åt alia tills vi nasten 
sprack och sen lekte vi och tittade på 
bilder. Vi har redan borjat banta till 
naste julbord. T ACK. 

A-898 Dall 

HEDERSMEDLEM 
Lordag den 8 september 1990 hande 
något historiskt i NMMK J amtlands
gruppen. Då utdelades namligen 

J amtlandsgruppen sin forsta heder
smedlemsskap och det blev till Follin
ges egen syster Britta alias Britta Staaf-
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Forsberg 77 år. Hon fick aven mottage 
rosor och kanske det basta avalIt, en 
splitter ny navkapsel till hennes eget 
åk, en Morris Minor av 1961 års mod
elI. Just enså har hon letat med Ijus och 
Iyckta efter i många år. 

Brittas vita Morris har rullat åtskil
liga mil sedan hon kopte den hos bil
handlaren Knut Wiklander i Oster
sund 1961. Den hatte varit en demo bil 
på bilaffiiren och kostade 9000,- men 

hon betalade kontant och fick den fOr 
8000,- jamt. Sedan dess har hon an
vandt bilen både privat och sedan 1964 
aven i tjansten som distriksskoterska i 
Follinge och Hotagen. Och fOrutom 
några smarce incidenter har åket gått 
som på rals. Jamtlandsgruppen Iyc
konskar Britta och hennes Morris och 
hoppas att dessa två krutpaket får åka 
många långa skona mil tillsamrnans. 

A-898 Dall 

Julbord hos Jlimtlandsgruppen 

Lordagen den 1/12 var det åter dags 
for vårat traditionellajulbord till vilket 
18 vuxna och 10 barn slot upp. Vi hade 
i år hyrt en kvartersgård i Ostra Oden
sala dar våra aktivitetsman Haldo och 
Gusten med fruar samt Dan hade fIXat 
och don at med mycket god julmat och 
gjort det valdig hemtrevligt. Dom hade 
aven fIXat lotteri, tipstavling plus tav
lingskorning med en radiostyrd bil och 
det var verkligen en Iyckad grej som 
lockade fram många skratt och som 
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passade lika bra for oss vuxna som fOr 
barn en. For barnen var det aven hyrt 
en tecnad videofilm och ett besok av 
jul tomten fick vi också som delade ut 
paket till alla barnen. Vi vuxna fick se 
en video sen 1990 års sommartraff i 
Orsa, vi fick aven se några dia bilder på 
Morrisar. En verkligt Iyckad kvall med 
mycket god mat och många skrat t en 
stor eloge till Haldo, Lilian, Gusten, 
Ingegard och Dan. 

A-897 Mieke 



Besked 
fra 

ØSTJYLLAND 

MINITRÆF I ØSTJYLLAND 
Den 17. - 19. maj afbolder Østjylland 
sit årlige minitræf. 

Træfpladsen vil i år være Rørbæk 
Sø Camping, som ligger ca. 5 km fra 
Nørre Snede. 

Det er en meget hyggelig lille 3-
stjernet campingplads og her er man
ge faciliteter - også hytter. 

Tilmelding skal være i god tid, da 
området er meget attraktivt, og der er 
altid fuldt hus i pinsen. 

Reservation skal ske senest 6. april 
til mig. Derefter vil alle tilmeldte mod
tage program for week-enden. 

Ikke-overnattende træfgæster be
des ligeledes tilmelde deres besøg, så 
de også kan få programmet; for selvføl
gelig er alle velkomne! 

Vi ses i pinsen på Rørbæk Sø Cam
ping !! 

Tilmelding på t1f. 75 72 07 27. 
A-OB2 Jells MOlldmp 
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NORDJYLLAND 
NYT FRA NORDJYLLAND 
Godt nytår til alle! 

Vi afholder årsmøde søndag den 10. 
marts 1991, kl. 14.00, på: 

Knallertbanen 
Fløedalsvej 
9230 Svendstrup 
Tlf.: 98 38 00 50 

Vi håber at mange vil møde op. Vi skal 
snakke om året der gik og om fremti
dige arrangementer. Regnskabet for 
1990 vil blive fremlagt. 

Med venlig hilsen og på gensyn 
A -164 J ørgell 
A-1271 Relle 

A-1160 Mogells 

KØBENHAVN 
På ettelefonmøde den 14-1-91 blev det 
besluttet at kontaktperson A-827 Leth 
Møller, Vagtelvej 33,2000 København 

F afløses af A-016 Jens Chr. Jensen, 
Toftemosevej 20, 2650 Hvidovre, tlf. 36 
771281 pr. 1-2-1991. 

FYN 
Smøredag den 13-4-91 på IVECO ved 
A-237 Jørn B. Jørgensen. Fedt og olie 
forefindes mod betaling, resten må 

selv medbringes. Tilmelding senest 
mandag den 25-3-91 til A-l188 Henrik 
Nielsen på telefon 66 16 57 28. 

ALS OG SØNDERJYLLAND 
Hvordan kan vi få gang i vores lokal
gruppe? Det var en gang i november 
sidste år, vi sad en beskeden gruppe 
hos et af medlemmerne til klubmøde. 

"Hvordan skal vi få lidt flere af med
lemmerne til vore møder"? 

Vi snakkede om forskellige mulig
heder for at kontakte dem som så tit 
kom kørende forbi. Det blev jo kun en
gang imellem til en lille snak! 
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Deadline for Norminor var allerede 
overskredet.... - så vi besluttede at sen
de et kontakt brev ud, til alle medlem
merne af Als og Sønderjylland. (En 
stor tak til Herluf, som sendte os nav
ne og adresser på medlemmerne). Dis
se breve blev så sendt ud i starten af ja
nuar, hvor vi bl.a. oplyste om vores nye 
mødested. Men udbyttet var ikke over
vældende! Kun 9 medlemmer mødte 



op. Fra Ribe kom A-1671 Sven Erik og 
Gitte - De to var rigtig gode til at hjæl
pe os i gang igen. Nye ideer kom ra
slende ud af æ rmet. Men forestil jer 
hvor mange gode ideer der kunne væ
re kommet, hvis endnu flere var mødt 
op! 

Her er så nogle af de ideer der kom 
frem på mødet - og hvis bare hver en
kelt yder en lille indsats, vil det være til 
stor gavn for os alle. 

- Fælleskørsel til generalforsamlin
gen 

- Reklame for klubmøderne på lo
kal-radioen 

- En folder der kan sættes i frontru
den 

- En dag på køreteknisk anlæg 
- Fælles deltagelse i minitræf hos en 

anden lokalgruppe 
- Lokalgruppens minitræf skal være 

i Ribe, midt i august 
Vi håber dette kan vække jer af vin

tersøvnen - og at i møder op til gene
ralforsamlingen og vores klubmøde 

Vores nye mødested er: Aktivitets
huset Åbenrå, Nygade 23, Åbenrå -
hver 3. torsdag kl. 19.30 i de ulige må
neder. 

H-1239 MartiII Klillke 

Morris Minor Cabriolet-sektionen 
. en loge for de få? 

Baggrunden for dette indlæg skal ses i 
lyset af A-016 Jens Chr. Jensen's ind
læg i sidste nummer af Norminor, hvor 
denne indkaldte til møde i cabriolet
sektionen. 

Jeg har fra tid til anden iagttaget 
nogle små nærmest stikordsagtige ind
læg i Norminor fra Morris Minor ca
briolet-sektionen (Norminor nr 62 s. 
20, nr 64 s. 13 og nr 69 s. 14). 

Da disse indlæg er uhyre kortfatte
de og indeholder meget lidt generel in
formation, er min nysgerrighed efter
hånden meget stor. Hvad er egentlig 
cabriolet-sektionen? Hvad foretager 
sektionen sig? Hvor mange medlem
mer tæller sektionen? Kræves specielt 
medlemsskab? Hvor findes "de sæd
vanlige lokaler"? 

Hvis cabriolet-sektionen er en del af 
NMMK synes jeg at resten afNMMK's 

medlemmer burde delagtiggøres i ca
briolet-sektionens aktiviteter. Er den
ne cabriolet-sektion kun tænkt som en 
forening for ejere af Morris Minor'ere 
uden tag, mener jeg ikke, at en sådan 
sektion har noget at gøre i NMMK. 

En splittelse af NMMK's medlem
mer i sektioner mener jeg harmonerer 
dårligt med NMMK's formål om ' at 
bevare, samle oplysninger og udbrede 
interessen for biltypen Morris Minor, 
... "( 1-2 i vedtægter) . Min mening er at 
NMMK, klubbens størrelse taget i be
tragtning, bedst vil kunne opfylde for
målet hvis klubben tegnes af = stor 
forenet gruppe medlemmer på tværs 
af de forskellige Minor-modeller. 

Jens Chr. Jensen's forslag i Normi
nor nr 69 om at sammenlægge cabrio
let-sektionen med en anden mærke
klub, anser jeg for så væsentligt et 
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spørgsmål for NMMK's fremtid, at 
dette må skulle afgøres på NMMK's 
generalforsamling. 

Jeg håber med dette indlæg i frem
tiden at få flere oplysninger om cabrio
let-sektionen og dennes tilknytning til 

NMMK. I mine øjne er det mindre væ
sentligt hvilken Morris Minor-model 
man som medlem er ejer af, det væ
sentlige er, at det er en Morris Minor. 

Med vell/ig hilsell 
A-846 Carstell Filtellborg 

JYDSK - FYNSK 
CLASSIC AUTO JUMBLE 1991 

Invitation til dig og dit køretøj den 9. 
maj 1991 fra klIO - 16 i Gjern. 

Herved indbydes du og din bilmær
keklub til Classic Auto Jumble ved 
JYSK AUTOBILMUSEUM 
GJERN. 

For de bilhobbyfolk der var tilstede 
sidste år, kan jeg berette, at der på 
pladsen var 178 køretøjer fra 47 bil
mærkeklubber, og hvad der var tilste
de husker du måske selv. Herfra skal I 
alle have tak fordi I kom fra nær og 
fjern og ville deltage. 

Som tidligere år bliver der en entre 
på kr. 10,- pr vogn, som dækker porto, 
præmier og leje af toiletvogn. 

På pladsen sælges øl, vand, pølser 
etc., men madkurven kan naturligvis 
medbringes til en forhåbentlig skøn 
forårsdag ved den nyudsprungne skov 
og som sidste år i et fint solskinsvejr. 

Fra k!. 12.00 ti l ca. 13.30 afholder vi 
IIConcours D'Elegancen

, hvor 5 dom
mere fra hver gruppe bedømmer biler
ne i de4 grupper, hvor de ikke selv del-
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tager. Kl. ca. 14.00 bliver der præmie
overrækkelse. 

Følgende 5 klasser er der præmier 
til med årstal og logo: USA Car Club, 
"Off-Road" klubberne, Engelske og 
Europæiske bilmærkeklubber og vete
ranbilklubberne dækkende mange 
sjældne mærker. 

Som i fjor mulighed for køb, salg og 
bytte af biler og reservedele, og udstil
ling af tilbehør, litteratur og ekstraud
styr er tilladt, men har du ikke plads til 
ovennævnte, sæt et skilt i ruden med 
oplysningerne. 

Hvis Du/Jeres bilmærkeklub er in
teresseret, vil jeg meget gerne inden 
den 3. maj 1991 vide, hvor mange biler 
der ca. vil deltage og meget gerne 
skriftligt til følgende adresse: 

Mogens Hempel 
Aabyvænget 15 
8230 Aabyhøj 
Danmark 

Med venlig hilsen og en god 1991 sæ
son til alle. 

MagelIS Hempel 



OLDTIMERLØBET 
l. Pinsedag 19. maj 1991 

Gråsten slot - Skibbroen Flensborg og 
retur - for knallerter, motorcykler, 
scootere og biler fra de glade og spæn
dende 50'ere. 

Klassernen!: 
1: Cykler med hjælpemotor over 

baghjul 
2: Cykler med hjælpemotor ved for

hjul, under krank, i baghjul etc. 
3: Knallerter med tilhørende stel 

(indtil 1963) 
4: Motorcykler og scoolere indtil 

200 cc (indtil 1963) 
5: Motorcykler over 200 cc (indtil 

1963) 
6: Biler under 1200 cc (indtil 1963) 
7: Biler over 1200 cc (indtil 1963) 
8: Uindregistrerede motorcykler og 

knallerter 
Start kI. 14.00. Samlet strækning 42 

km. Inden starten foretages kl. 12.30 en 
bedømmelse af køretøjerne og der ud
deles efter løbet 2 præmier i hver klas
se. En præmie for bedst restaurerede 
køretøj og en anden præmie for origi
nalstand, sjældenhed etc. 

Hver præmie består af 1 pokal, 500 
Dkr, 1 fl. champagne og måske et kys 
afMissGråsten. løvrigt plaketter til al
le deltagere. Startgebyr kr. 35,-. 

Vi kører i ro og mag ad den skønne 
Fjordvej til Skibbroen i Flensborg, 
hvor der er plaketteuddeling og en lil
Ie forfriskning. Her kan man evt. bese 
Veteranskibene langs kajen eller må
ske Sejlskibsmuseet. Derefter kører vi 
forhåbentlig i strålende pinsesol langs 
Flensborg Fjord igen tilbage til Grås
ten, hvor der er præmieuddeling. 

Uindregistrerede tohjulere foreta
ger en kort enkeltvis prøvegalop på det 
nærliggende Stadions cindersbane. l 
tilslutning tilløbet holdes improviseret 
stumpernarked på Ringriderpladsen. 
Gratis stadeplads for løbsdeltagere. 
Forudanmeldelse er nødvendig. 

Om aftenen er der fest i del store 
Ringridertelt. Musik og dans. Menu kr 
85,-. Max deltagerantal 700. Forudbe
stilling i god tid nødvendigt. 

Tilmelding helst skriftlig og med 
oplysning om navn, adresse, tlf. nr., kø
reløj, klassernent, og antal pers. til fest
aften, sendes til: Gråsten Turistfore
ning, Ahlefeldvej 4, Gråsten, telefon: 
74650955. Hvorefter bekræftelse og 
information tilsendes. 

Overnatning: Campering på Ringri
derpladsen, egnens campingpladser, 
kroer og hoteller, eller en plads på gul
vet i badmintomhallen på medbragt 
luftmadras efter princippet "først til 
mølle .. ," 

Arrangører: Lions Club Broager
Gråsten, Lions Club Flensborg, Søn
derjydsk Veteranknallertklub, Sydjysk 
Motorcykelklub, Dansk DKW klub for 
biler og MC, Gråsten turistforening. 

Med venlig medvirken fra: BSA 
Club Danmark, NSU-Club Danmark, 
Nimbus Touring, VW-Veteranklub, 
Renault Danais, Citroen Traction 
Avant, SAAB to-takt klub Danmark, 
MG C.C1ub, Peter Weiss Skibsværft 
Toft, Teknisk forvallning, Gråsten 
Kommune. 
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MORRIS SUPER 1000 pA VEJEN 
"'ORRIS 1000 er nu blevet til 1000 
Super med s lorTc mOlor , helt ny gear_ 
k;,ssc med spOI!rrl'synkroml'$h, hojcr t 
gearing og kraftige re bremser. For_ 
bedringe rne mærkes lydeligt l praksis, 
og dl' vii utvivlsomt bidrage til, al 
Morris 1000 i endnu lamgere lid ... Il 
have et trofast publikum. skont Ma51'01 
byder på nær samme ydcc\';l':, bedre 
;,Il- round koreegensklloot og merl' 
plad. for vUlscnlll1l fæ .... : penge. 

Efter el pH ;,urligc. knllvcnde lang_ 
tllrr I!~. ,ncm f;uropa I den forcg~cnde 
model IH.r jeg filet sil mege t respekt 
for Morri s 1000, a\ Jeg sandsynligvis 
altid vII IC den i el forklar e t skær -
også II:!.. den tekniske udv iklln, \'" dag 
Cr løbet fra den. 

Sammenlignet med de langt mere 
a,-anccredc MasCOI- og Marina-mo
delle r bevnrer den f. eks. sladig I 
mine oJne ~n egen rObust charme, 
$om er vanskelig at modstå, hv is man 
kan lide biler med personlighed. For 
mange st:lir det sikkert 10m e n fordel. 
a t fabrikken e fte rh:linden har haft H 
år til fuldkommcngorelsc a f detaljerne 
(og de r er virkelig til stadighed fore_ 
gået N (orædHngsarbejde). 

En konsta nt korehastighed pÅ tOO 
km t hold~1 nU med fuh1s tændig uan _ 
st rengt overl egenhed (svarer t il kun 
ca. 3850 ° m). og motor~n fornemmes 
at ,·ære upresset helt OP til tophastig_ 
hed. Accelera t ionen gennem gearene 
er overordentlig livlig . og I topklasse 
til prisen. Den nye motor har i ovrlgt 
samme fine sejtrækegenskaber som 
den hidtidige og spmne r vill igt op Hl 
betydeligt ho jere omdrejningstal end 
de 5100 om. hvor maksima leffekten 
yde! Ved 105-110 km!t I 4. gear og III
svarende omdrcjn lngst~1 I de laverc 
gear forekom en ret krMtlg karrosscrl
resonans. men $to jnivenuet er som hel
hed pænt lavt. 
O~arlklftct findes kun bedre i ga n

ske få spørUvogn('. Del e r fuldkommen 

præcis t. hurl!gt og perfekt synkroni
seret - og gears tangen er forbilledlig 
anbragt. At d en nye gearkasse Ikke H 

synkronIse ret mellem l. og 2. gMr, 
skyldes s ikkert primært . a t nog le af 
BMCs ledende kons truktor('r. bl. a . 
Alec l sslgonls, gennemjl;ående finder det 
for vanskeligt a t komme i I. gellr ved 
IID ngsætnlng med fuld5ynkronlurede 
g('ark3$s(' r . 1000 SUpCr trækk('r i øv
rigt så jævnt v('d helt lave hlutlgheder 
I Z. gear. at man i praksis Ikke lavner 
synkronise ring af I. 

Bremserne har glimrende effekt. 
standser vognen magtfuldt Ol hurtlø:t 
fr a hoje naltilheder for moderate pe
da ll ryk og har lod gradvis virkning. 
Vognens stabili te t under katastrofe
bremsn ing ('r fin. 

Morris 1000's tandst~ngstyrel oj er 
fremdele s I topklasse, Ictlol)(>nde. fuld_ 
kommen præcis t og m ed en udveks_ 
ling , som L forbindelse med vognens 
lode styrdolsomhed liver ojebllkkelig 
. ('aktion p~ d(' mindste bevægelser af 
rattet. Hvi . man trOl!dcr kraftilt p:li 
speederen i lavt gear i snævre ' vlng, 
kan bagvognen hoppe på en uflatte
rende, men reelt harmlos måde. Men 
bor tset derfra har vognen fortrinlige 
koreegenskaber I 'vingene _ OlLd m~lt 

ud fra den I tandard. som sælt('. af de 
nyeste konstruktioner . Dcn . lyrer nær_ 
mes t neutralt med t ilpas veldefineret 
tendens til understyring ved all e nor
male svinghastIgheder. Ved hurtigere 
korst.:l bliver den gradviS overstyrende. 
men man s kal op på meget ho je hastig_ 
hede r for at provokere udskridning. 
Ol den er meget let at kore med be
h('rskede skred, bl. a . takket være det 
p('rfekte styr~toj. Under konel ligeud 
passer vognen praktisk tage t af si l 
sc lv kursen. 

På ujævn vej er kors('lskomfortcn I 
underkanten af den standørd. m~n reg· 
ner med I dag. Looo Super er som de 
tidligere mode ller L serien hArdt af-

D~r " !LUll o~ fart over M orrb I'" liuptr 

Tekn isk beskrivelse 
og kørselsindtryk 

af 

TAGE SCHMIDT 

fjedret , og det folel trods modernlle. 
r ing af sæderne. Dcn Ulve bagakse l 
kan gore sig ret IIvll/l t bemærket oyer 
visse ujævnheder, og man er Ikke tfl 
for til tider at lYnge lidt I sæderne. 
Men pi den anden Ilde udgor netop den 
faste affjedring ('n yæs('n ll ig del af 
bag,runden for vognens gode, IIIfo.· 
ladeIIIe koreegenskaber, og h julene 
finder a ltid straks sikkert fodfæ ste 
Igen. hvIs de et oJebllk slipper taset 
I ct ujævnt sving. 

Ind retnln r 
To dore. To fouæder . To pladser I 

bagsædet. Kun acceptabelt bagagerum 
(200 dem'), men kan udvides ved a t 
lægge bagsæderyglænet bagover. 

BemærkehelV(l'ydlgl r /ancia .d,ldIIVr: 
Venlllallonsblæser med varIabel ha
r llghed. Beslag \Il $I kkerhedsseler . 
Hylde under forpanel. 2 handSkerum 
(ud(' n l:lig). 

Vd~e"nt 

Topltadiglted Ifolg e fabrikken : 122 
kmll. Hajnle praklilke kOn$14nte kore· 
"arlIghed - tophastighed. Hastigheder 
I lIIeUe mgear ved ~100 olm : 56 km!t I 2., 
94 I 3. Mdll acceleration gennem geare_ 
ne: 0-200 meter - 14,4 sek. , 0-400 -
72,2, 0-110 kmlt - 14'/. sek. Benzinolcø_ 
nomi Ifølge fabrikken : 16,g km pr . lIttr 
ved 80 kmll konstant . Hastighed I 4. 
gClr ved 1000 olm : CD. 26 kmlt. 

Service 
IO I morestedllr. Smare lnterval UOO-

4500 km. l\!otorol!ekapaci tet ~ Ilter , III_ 
k luslve fiLter. Ca. 100 danske forhand
lere. 

M" 
LlCnllde 3160 mm, bredde 1550 mm. 

~'rl hojde 11 cm. Egenvægt ca. 150 kø . 
Ve ndediameter IO m. 2'1, ,·a lomdrcjnlnll 
fra I Lde til side. Dækdlrnension ~.OOX I4 

(fab r ikat Dunlop C 41 på prøyeeksem
plaret! . Ben!inlankindhOld 29,6 liter. 

KølUltrukllon 
Motor foran. Træk \lå baghjul . 4 

cllndre I række. t -takter. Vandkolln • . 
1098 cm'. Kompreulons forhold 8.5:1. 3 
hovedle jer . 50 SAE-hk ved ~IOO olm. 
DreJnlnllsmomcnt 8.3 kgm ved :t$OO ofm. 
4 gear med synkromesh mell('m 2. o. 
3. og 4. Selvbærende karrosseri. Uaf
hamgig forhjulsophængning med lor
slonsstænllcr. SlIy bagaksel med h alv
elliptiske bladf}cdrc. Tromlcbrem, u . 
Tandstangsstyretøj . 

t·.br lk 
Morr!s Motor Lld. (BMe), Oxford, 

England. 



EKSTRABLADET 
STIGØ PRØVE 

MORRIS 1000 SUPER 

Nyt livligt medlem af 

mangfoldig familie 

MORlUS 1000 S uper er en apre nd,Ug herre l halvtred

øerne, en ar dem, der har fonl iet at forn y sig, en person 

med ånde lig og legemlig elas tieltet. - Den s lags menne· 

sker kan m an Ikke andet end holde af. 

Nu er el nyt m edlem af den Icbendllc l\1orrl$-'amille 

dukke t op, men man skal se meget naje efter for al 

kunne skelne Morris 1000 Super fra for,ængeren, 

S lrel' len .. tammer fra 1948. dine bllmæuigt tri ste å r, 

hvor man endnu Ikke havde fundet pA nyt udseende og 

teknisk Indhold til eflerkrl,s lldens biler. 

MO"I. lotJ Super roran DO~Il·. ~dmlnl stratl o n$by~nln~ 

Til Monis !'oUnar iitod Ingen iør en 
A[e~ h ll"onll fadder, og han har v!C ret 
mere end gudfader, nAr der siden blev 
født nye I familien. 

De 10'11(' var små slidere med en 
Ildevcnlllet molor p~ 850 kublkcentl
meter. Det s lod Ikke dengan, skrevet. 
It Monis-familien skulle bHve tallos 
10m himlenl I tjerner og haveu sand . 
170.000 soskende var samlet l de forste 
kuld . 

Men si bra,tes der nyt blod ind. og 
fra 19~2 gik de små Morris'er energiske 
o, bedre r ustede ud i livet med en top
venlIlet 800 kubike,mtlmeteu motor. 
De Ikull e øf mange gfunde. blandt an
de t de stigende motorskaller og ben_ 
zinafgifter. begå sig godt . 

Da familien endnu engang rørte p~ 
III. det VH I ]956 ved fods len af sam
me uds«nde _ men endnu kfafUgere 
_ blrn. havde avl\ln ;t I ]952 formere t 
II, til 322.000 ztykke r . 

Fra 1956 tOllamllien tilnavnet ~ IOOO. 

rclere rende III motoren. der nu vi r 
pA g4S kubikcent imeter. - BAde udadtil 
og Indadtil s l;l!g tede det familien på. 
og brag te den store ære til gnm le 
onkel Morrl., at han for mere end e t 
Ar I lden kunne notere sig ~n mllllon 
ægtefødte I læstnlnge. 

Var mAlet nu Ikke fuldt ? Kunne den 
gamle krudtkarl Ikke godt overlade 
pladsen t il fætrene Maseot og Marlnal 
- Nej , lA kender man Ikk e englæn
derne. 

1 lommer var de r a tler bauel og 
navnllvnlns. Fremmødte gratulanter 
I lI rrede med å ben mund. for Ilsnede 
Ikke unge n noJagtig den loregående 
million brød re 0lSll5tre1 Jo, sagde on
kel MorrIs. men vo r nyfødte hll r et stær
kere hjerte og en kraftige re fysik . Der_ 
med n ikkede han mod motorrummet. 

hvor en l ilsyneladende lilie motor stod 
og semte på hele ~ hestekræfter. Igen 
e t barn at tiden, for det bLev døbt og 
fik efternavnet _Super •. 

Denne ærkebritiske f)'r hll r slået sig 
ned bland t andet I Da nmark, og de rfor 
var det ikke s vært at arrangul:' en 
lælles udflugt. Jep skulle bestemmc 
vejen • • Super. vme til genlæld tage 
alt slæbet. 

Nøgte rn upport 
He r er så en nøgtern rapport om 

vort vinterlige tr ip til Himmerland : 
Start Ira O til 100 km,t : Ca. U . ek"n_ 

der! 
Motoren er på IOt8 kubikcentimeter . 

kompresslons/orholdet 8.5:1 (superben
zin). og der udvikles 50 $AE hk ved 
~IOO omdrejninger i minuttet . Topha
stigheden I nærheden a f 130 km't . 

Cearkassen er n)'konstrueret_ den er 
blevet nemmen a t arbejde med. og 
den er specielt bedre til hurtigere 
,earsklfte. fordi synkron Iseringsmeka
nismen er gjo rt lettere. 

Der er fire fremadlåcnde SCDr, hvo r 
andet og tredje er vele,net for over
hRlInger. Fjerde giver uan l tren,t 
marchhastighed pli fra 80 til 110 km/t. 
Ønsker man tophas tighed. mA man 
v;l!bne sig med en smule tIlImodighed. 

Motontøjen e r kraftIs. men Ikke 
tr.ttende. Den kan kun væn lene
rende. hvis man føre r In teressante 
Ismtaler med paualererne _ hvad 
les , øvri,t finder dlstrs herende for 
kllulen. 

VIndsIojen omkrlns karranerlet er 
ringe . 

K.reerensksbe r 
AUjed r lngen er hård. ummenlllnet 

med for eksempel Taunus 17 M Ol 

Opel Rekord . Det yu"cr ~ il ved hurl i ~e. 

men bestemte hjulb<'væReher _ mc," 
karrosseriet lI&ler roliRt. Dcn kt:lltiRc 
aUjedring og hurtige ~t"ddæmpn inll 

sorger for at hjulene Jl ippcr '·cjo\'<'.
Uaden mind" mullll, og d<'l betyder. 
a t bilen stlir . ikkert I sin bane 

Ved hu r lllle Ivlng på ujævne veje 
sættes bagakslen n081e !;ange i s.~ hur
tigc svingninier, al bilens bagende 
. hop-fejes. I små skred. 

Under normal kOT5el ob~eT\'ercs dellOl 
ikke . 

l glal fore. Olller under sv ingninG i 
2. eller 3. Gea. mOld god lI"sgivnl ng. kalI 
bagvognen ogsA b rln~e$ III ~mli s ide
værts spjret. Del lager man s ig rologt 
og retter bilen op med kor te ratbcvre
gcl_er. samt ~ sell'fo'gelig "ed al 
slække lidt på saspedalen. 

Super ha r 10m lorltængern(' wnd
stangss tyrlnS. Del er cn mc\Cct-d,rekte 
og præcis sCyr lng uden fri,ung på 
rattet . 

Det er karakteristi sk for l\Iorr b Su
per , Ilt rattet kun skal rores ganskOl let 
og d reje$ Sftn$ke lidt . - Styringen lig
ger langt over mCddel. derfor o,> r den 
heller ikke spor tr ,elle nde. 

De separate 10rUole ha r en god ;,na _ 
tomisk polstrinll . Skubncr man sin bag_ 
del heil ned I vinklen mellem ryglæn 
og .æde. får rYllen hvile, men l'Olndcn 
kunne godt have b<'dre ~ tøIlC. 

Ret. geacUanS og pedaler er anbragt 
fornuftigt . Man behover Ikke r..,kke 
s i, frem lor at skifte op i 3. lear. hell<' r 
ikke. nå r lonta le n er slillOll til ba
geste posi tion. 

Oel Indre 
Indtrække t er I pænt kunst læder. 

Der er pragtfulde tm!>!>cr o\'er gul\'N 



loran og bag _ Intertøret e r I topklasse . 
_ Foran har man to handskerum og 
under panelet en he l og stor pakke
hylde. 

Pladsen pA bagsædet er som på andre 
mellemklassebIler. BekvemmelJgheden 
at'hænger af, hvem der sidder loran. 
og hvem der skal s idde bagI. 

Bilen leveres med trlsk luftvarme
apparat . 

Forrudevaskcr er standardudstyr . 
Del virker efter pumpeknapsystemet. 

Lygter: tip 10p. Bremser : fine, men 
de kræver storre pedattryk, end man 
er vant til. 

Bagagerum : reelt og t ilstrækkeligt. 

Bagsædets ryglam kan nedfældes OK 
skabe forOKet lasteplads. 

Hed&mmelse 
Samlet karakteristik: Mor r is 1000 Su

per er en traditionel men gennemar
beJdet bil. som aLene med sine emi_ 
nente køreegenskaber vII tilfredsstille 
mange liere end de m, der kun forNa
Iler _au lomobllkorll(! l. med spedelle 
korehandsker. Vognen kan være bAde 
damebIl og mandebIl. for den har så 
mege t grundlælCllcnde .Bodt I sig. at d et 
vil korrespondere både til en let og en 
brutal hånd. 

Importøren DOM I besvarer spørgs-

mAIe l : - Hvor lænl)e ull nll denne mo
del være pd rnarkfdel~ med folgende 
diploma tiske sætning : _ Nu har brtler_ 
ne lige lavet motoren om. for bedret 
gearkltsse og kobllng og sat en masse 
penge l produkllonen. så mon Ikke de r 
gA r mange år, før der sker torandrln_ 
ler? 

Sagen er, a l Importøren ved lige at 
lidt som vi, Ol nle lA lidt som den 
fabrik, der producerer blhm. Mords 
vil I sin gamle, bUllede facon leve lA 
længe, som kærligheden iii den næres. 

Sådan har piger de t ogd, har jeg 
ladet mig fort ælle. 

POLITIKENS motor & "trafik I 

Strålende køreegenskaber og 
pålidelighed frem for alt .... 
Ge nnemprøvet mekanik 

Mor r is ]000 Super er Ikke nogen 6n
unge af en bil at være. Det kunne der
for ~ldrig falde mig ind at brede mig 
over detal jer, 110 m Ikke er andertedes 
he r end I andre bUer Oll som De ken
der i forvejen . 

Men de r er noget ,ærligt ved delle 
slutpunkl I en udvlktlngsrække. Hvis 
vi sCr borl tril det særegne brlllske 
snurrepiberi - drilleri må vi ncmtlg 
Indrømme, a t bUen er grundig! gen
nemprøvet og gennemarbejdet som tå, 
og a l samarbejde t mellem dens vIgtlg
sle mekaniske de le t r usædvanlig fint. 

Man sidde. godl l den - og man 
kort r godt I den. Det mærkes tydelIlt, 
at konstruktorerne l \4 lange h har 
sal meget Ind på Ilt runde motor. kob
ling. gearkasse og differentia le af til 
en vclsmurt arbejdende enhed uden 
dode punkter. 

Moloren er boret ud fra 948 kubik
centimeter til \098 cem - og den har 

hof t godl al det. Den har fået al den 
peP. den tidligere savnede. uden at 
stoJen e r b]evet generende og uden 
Ilt I:H.>nlin forbruget er stellet f"lelllt . 
Efter motorS\orrelun skulle bilen 
egentlig hedde ~Morril 1100_, men det 
navn har næste generations fre mslor
mende _Marina. allerede sat sig på -
derfo r det beskedne _\000. med troste
tilIøjeIsen . Super •. 

NAr man sætter motorkraften op må 
mon også ~rJ:!tte kra fti ge re bremser, 
s tærkere kobling Oll s tærke re krum
tap l bilen. Del t r naturligvis også 
~ke l i den nye Super, og resultate t er 
altd blevet denne hsrmonisk virken
de køreenhed. 

Sikker pA Isen 
En bils køreegenskaber er ganske 

enkel! dens opfor ,el. Morris tOOO Su
per opfø rer s ig som et af disse sjæld
ne born med den heldige kombination 
af både livUghed og naturlig velop-

drøgenhed . Hos dem begge stammer 
det gode resultat fra e n natu rlig ud
vikling af neda rvt de egenskaber. 

Ka rakteren afslører sil hurtigst, nAr 
der sker nogel uvant . Del uvan le for 
provebilen bestod l. a l den kom noget 
lA grusomt pA glatis. I olle dage hav
de dækkene Ikke en stump ærlig ru 
as lalt unde r s ig _ kun fastkørt sne oø 
Is. Her e r bilens ekumenskarakter for 
orden og opførsel unde r usædvanlige 
forhold : 
~t er svært at fA den til at snurre 

- de t er Ullefrem mod dens nalur. 
Sk r ider den, 56 foregår det på a lle 
l ire hjul og med nælen I samme ret
ning. Der skal el hiv l håndbremsen 
Ul. for den vender enden I koreretnIn
gen. 

Styringen - pr. tandstang _ er me
get p ræcis og le t , og den er 56 godt 
som neu tral. Retningss tab il iteten er 
,od. 

Affjedringen er nærmest hård O, 
krængningen I ",ing e r kun sv. g. 
Sammen med den mege t k raftige stod
dæmpning og den nøjagtige styrinl 
giver disse to egen$kaber føreren en 
fornemn'else at. at han kan byde vog
nen næsten alt - Inden for den sund~ 
fornufts Ol naturlovenel begrænsnin
ger. 

Hæ kkeløb 
Acee le rationspr"verne med Morrll 

1000 formede lig 10m noltet af el for
h!ndrlngslob. Det var umuligt at fIn 
de e n snetrl vejlt rækning, der var lang 
nok til en Iltforladellø lOa km1t_prø_ 
ve. T iden Z4,$ sekundcr fra 0-100 kml 
t m~ der for tagu med forbehold. Det 
kan nok gores lid t hurtlgere pi en 
_ren. vej. 

Fra 0-8(1 ,Ik det bedre. ~t gjaldt 
blot om a t komme lor fra 5ta rl uden 
hjulspin. ]4.6 sekunder fra 0-80 er en 
lærdeles pæn tid. 

Under hastighedsprøverne løltes 
kø rslen a f og til som e l hæk keløb med 
ispletterne som hurdler : et kraftlgt til 
løb, livligt roterende baghjul og et 
Ud t skævl gild over den spejlglatte 
-forhindring., Ol sA p5 den Igen til 
næste I$p]et . 

Tophastigheden kunne under di sse 
forhold Ikke drlvn op over 127 km1t. 
men når vinieren s lutter engeng I 
april, skal den nok vile sig at ligge 
omkring d e 130. 



AALBORG BLADET 
ved ROGERS SØGAARD 

- hånden på rattet af ... 
MORRIS 1000 SUPER 

Man holdt ord . o. nllr vi for kort 
tid siden blev prælentc~rel for en Mor
rl l 1000 Super med drn ~ hk motor, 
lom anvendes l Morris Marina. kan 
man ro ligt fo rlade sil på. al dil f I 
del mindste går et år, Inden der vII 
yll<! sig e n afløser tU denne. Englands 
med so lgte model. 

Set uder,.. 
e r he le forskellen mellem den hidtidi
ge MQrrl$ 1000 og de n nye Supcr ku n 
~n eneste ting det H1le skilt , lom tor
neden på bagagerumskluppen bekendt
Mor. at dette e r en Super. 

AI Morris iOOO_karrosserlet ikke er 
he lt op til dato. kan dårligt borlfor
klares. Pli den anden ,Ide e r der 
grund 111 at rose vognens skaber. Ak-<: 
1$1180n15. for en f remsynethed $Om be
vlsu dc r igennem, at man I dag. 14 lir 
elter modellens ln trodukllon, stadig 
kan sælge den L ga nske pæne mæng
der , 

Ligesom VW hmr Mords mcd denne 
vogn bevisl. at ct salg ikke blol kan 
skabes gcnnem idellge mere elle r min_ 
dre velly kkede radbrækninger a f kar
roueri formerne. Ood leknlk og gode 
kør«genskabe r er fakto re r . SOm man
ge bilkøbere sætter I lø rre pris på end 
Irenes $vi ngende modeluner. 

El kl. I motor rumme l 
giver '1I""'lCl'ui"t Ikke nogct ny_ 
hedsindtryk . Motoren Ilgne r den gam
le looo'er, men det er 1I1tså et kra ft
værk på 1098 cem, de r præstere r ~ 
hk. Som tldllgere glæder man sig over 
den gode plads, som delte motorrum 
gIve r lor manden, der Ika l Juslere og 
foretage lI r beJde I og omkrIng molo
ren .. 

NAr man kun $kal være Io menne
sker I vognen, er der dog mulighed 
for at lorstørre ball.lIgHummet væsen t
ligt, Idet bagsædets ryg læn kan lægges 
ned , d Iedes at bagagerumm et forl æn_ 
ge. helt fre m \ti forsæderne .. 

Dørene, 
hvoraf der er to stk ., e r b rede og gi
ver rl mellg plads for lnd stlgning I vog
nen , Ikke mlndsl til ba,læderne, hvor 
man ved Ind$lign lngen kan lægge for
. tolene Ind. sæde fremefter. Plads
lorholdene bagI vog nen er ganske go
d e. Der kan sidde t re slanke menne
s ke r I delle sæde, men kun for kortere 
tu re. 

Ved rattet 

der h~ndbremsegrebet, der er ko r rekt 
placeret mellem forsæderne. Ogs~ pe
da le rne sidder :;om de skal. 

Korte~ellskaberne 

~-orledell rinscdc en læser til os 08 
spurg te, om vi ikke I vore kor&Clsrap
porte r gjo rde lid I lovlig meget ud af 
beskrivelsen af en vOlns vejegenska
ber. Vedkommende mente, al mange 
me nnesker ville være nok så interes
serede I at hore lidt om vOllnens kom
fort, dens udstyr o. I. v. 

tier er vorl svar, som måske kan ill
tere5sere andre b ::sel'c; 
N~r vi foretager grundlj\e afprov

nlnge r af en vogns ko reegenskaber. 
derunde r en \'ogns kurvestablli let. dens 
styr('(!vne. bremseevne O.l. v. gennem
praktiske og unde rtiden ret volde lige 
for$Øg. sker delle Ikke lordl vi mener. 
al vore læ$CTC har brull for at kore 
rodeo I det dagllge, men sImpelIhen 
fordi vi mener , at di sse beskrivelser 
fortæller noget om den vigtigste lorm 
fer sikkerhed, m~n kon Indbygge I en 
vogn; gode koreesensk,.bcr. 

VI s Ia rIede med at ,I~e, at Mor
rIs II)(I(I _karrossen Ikke h"ll , ere ka n 
sl,es at vmre I lak l med Ilden. Del 
samme ~:e lder der lnood Ikke for 
"O~llel'l5 koreuenskaber _ de r r no 
~o'" ror H ir sid en a bsolul l lOp · 
pe n lor en \'o. n I d enne ~ Iørr e l s e. 

Når man bet;cnker, al Mor ris 
Mlnor I I ~U ble" leverel med en 
918 cem molor, d er ud,' lk lede sølle 
21,S hk , m i n,an la~ e hallen af 
for den kends,e r nln ~, a l I daK le_ 

ve res s lort se l Il t n ,an"ne ,'o~ n 

med de .a",me k .. r ee~en skaber som 
de" 5'''' f{, nwn ",ed e n ",,,sten dol> 
he lt d stterk "'(>ler - og s~ l\' 
med ,lcnl1e kolo ss al ~ forngcl s ~ af 
Irmk,·te rkel rorn~mmcr n.a" ikk~ 

IIi no,e" n,&lIc, a l liN nu er ,;iet 
for ,' idt ; he n$ee,,,te tit hes tekr",f . 
ter. 

Hc n ,' 11 d ce rne _. 

Mords 1000 Sut>er storte. vcd at 
dreje "",len rundt og Irække en st, ... _ 
kon.akt o.:d (ja. ~~d:,n gjorde man i 
Ildli ge re tider). Motoren starter villigt, 
og den friske udblæslllngslyd virke!' 
som el hviSkende lofte; . Kom bar<.' an . 
Jeg e r med på det værste-, 

Oli: de t er den! 
A«elcrationcn. som i den l idliger(' 

Morris 1000 slel Ikke var at kim.e af, 
e r blevel endnu vildere - hvilket vil 
l ille O 8ll km t p,\ c;' . l6 sekunde r 
del er visl rekord I denne prlskl:.sse 
Tophastigheden ligger på sm~ 130 k ,n t. 

På den smalle .• nOCde vej t' r Su
rer'cn helt i ~it e~. Oo"n rr engl:L'nd(lr 
I si nd og SkInd og som sMan "k .• bt 
utroligt. så hå rdt m~n k:.n dri",' d"nnL' 
"ogn gennem e n kurv<.'. og n;lr endeli, 
baghjulene slippcr taget. er en opret
ning lenere end for de nelle vogn". 

r.lan har faktl ~k forncmmelsen "f. 
nI dcn vil så gerne ,,'møe! 

For fuld fart 
~rslorer \,0l:nen en glimrende retnings
stabilitet. og den. sidevindSføl somhed 
er moderat. Stojnive;,uct (lr bc$kcdenl 
. elv nAr motoren gilr for lUt>bclasl
nlng, ligesom villds t"jen heller ikke 
er overv!l' ldende. - I)e kendte og H
det ag tede resonarosomrilder, som fin
dC!! I de fleste vogne, ledle vi for\:<c"c" 
e fter I denne. 

I' A d ~ rll~ vej 
horer Morri. 1000 Ikko" t il dc mesl kom_ 
fortnble. Her erlndre~ man om. at dCI 
c r sjældent . man I lipper for pi gh'e 
noget for noget! ne frcmr;'l:cnde kor". 
t'lIienskaber på dcn snoede '-ej h,,,nger 
I Ikke ringe srad sammen med den e f
er moderlle opf"ncl$(, re l ~tive "rtjed
rIng (Ior~ionsslave lornn og blnd fjedl'e 
bag). folgelig Cr vO~llen UdI _stivbe_ 
net . pil meget hu llet "ej, p~ de n an
den side er affjedring "II dæ mpn ing 
IAlede~ a fstemt. al der Ikke er tenden_ 
ser \li rok_ eller Illks\'lngnlnger. 

,læder miln si, over, hvor lel IIIgæn_ 
gell, t de afmærkede . dirigenlknapper. 
e r placeret midt 1 PlInelet. Man fryder 
sig over den korte, be tJeni ngs-fristen
de gulvgearstang, Oll det samme gæl- MorrIs l"" Suptr loran Gt llon. p.lnlVandtl 



Det meget prædst virkende Ityretoj 
af tandSlang$\y~n .betaler_ ligeledes 
pA den dArHge vej lor sin præcision : 
sloTre s loghuller 516r igennem lU ral
let. 

Gea,..klrte l 
!I1orrls 1000 Su~r har fåel en ny 

gearkane. Om denne eller $('Ive mo
toren er den 510nle nyhed kan slkkerl 
dl!kuterea. Uuder alle omslændlghe-

de r må del fastslh. at den nye gear
kane er et meget storl plus for !I1orTi! 
1000. for 50m vi tidligere har omtalt var 
syncronlsedngen af den hidtidige gear
kasse rent ud ugl mnngelfuld, spe
cielt mellem 3. og 2. gear. 

I Super'en kan man roligt tage for 
Ila: af gears tangen. Vi fo retog flere 
lynhurtige nedskiftninger fra 3. til 2. 
sear ved hastigheder omkring '5 kml! 
Oll f ra 4. U] 3. når speedometret viste 

110 kmll _ uden gearknal I f nogton art. 
Bravo! 

Bremserne 
En hurtigere vogn kræver bedre 

bremser, og del har Su~r-modellen 
ogd fAet, Idet den umllNle bremse
flade e r øget med 15 pd. Gentagne kll
taSlrofeopbremsninger afl lø rede en fin_ 
fin bremseevne ved lav t pednltryk, og 
retnlnll:51tabllltelen vor perfekt . 

8.ls motorrnedarbejder prøver: 

DEN NYE MORRIS 1000 SUPER 
Kende r De del at mede en ,.mmel 
kærlighed pi ,aden1 IIvor hynell,t, 
<let kan være at mli tte erkende: j a. hun 
hølder I I,. IIIndell r r odt. 

Sel..rl l,eli, kro n det o,d være, a t 
man I",nker det mOdsa tte, men Jt, 
h:wde nu de n tøule Il nke. da Mør r ls
rø lkene bad 7I\l r 0171 s t prøvekøre den 
s idste vtnlan at M" TT Is _1000.. 

Det er jo nok riglIgt. hvad mange 
sallde til mig under prøven: hun ser 
sandelig lidI gammeldags ud. men del 
er ogd riglIgt. ut det kun er I det 
ydre, u ml al delte s~mme /Id re besid
der kvaliteter, som netop er gammel
daIIs pi en facon. mHnge af de mo
derne småbiler burde misunde den lilie 
brite. 

Morris 1000 .Super . Ilgner s ig selv 
fra den dag. den geniale britisk_græ_ 
ske konstrukl"r Aree lui"onl. salte 
den forste stre, på papi ret for 14 år 
siden. Men del er dog kun i det ydre. 
En sej forbedringstrang hos BMC I takl 
med kolossal-succesen på næsten alle 
markeder har medf"rt, at vognen I dag 
I virkeligheden Iremtræder som _ ska l 
vi sige: en baghjulstrukken udgave al 

den smarle nye Isslgon!s- fantasl: /\for
ri. /\farIna! RobuSI, næsten tung a f ge
digenhed med sine torsions fjedre, sil 
ualhængige forhjulsophæng, Ilt tand
lIangsSly reloJ _ alt det. vi beundrer pi 
de ny(Oste biler . VOllnen (Or bIllIII I be
trag tning af hvor velbygget en bil, man 
f6r for pengene. 

Morris 1000 horer til de biler, man 
,Ar trevenI og ulnspireret tit I starten, 
men som man 11\ gengæld forlader med 
en overbevist begejstring. Men lidan 
sel er det mhke betrYl8ende, at den 
lont chørmeT~r citer et IIIcrm(Ore be
kendtskab - der er så manlle chnr la
taner, der har det omvendt . 

Der er nore l de,l U, t reelt I t. nken 
om a l blh'e ved med en bil , 10m min 
ka n byue bllll r l uden al , Ii ar pi nO_ 
ret kva litetskrav -

Jeg havde s tor fornøjelse al ml! gen_ 
.yn med den lille .æld re d ame •. Nu, 
hvor hjertet er ungt som Ingen sinde, 
Oll detaljerne er endnu bedre ]avel, kan 
man rigtig glæde 51g over en vogn, som 
er bAde rap, relallv t komfortabel og 
t"rsl og sldU bundhæderlIg. Det e r 
sjældent. Jeg tor "arøn/ere eftet en bi]-

prøve . Hvor skulle man kunne , da man 
Jo oft cst prøver nye biler. om hvis 
kvalifikationer man kun kan tørlTWde 
I levetidl-henleende. I dag ka n jeg lIa
rantere. Jeg ved, denne bil er god. Til 
prisen mhke eneslående robust. 

Hvad køreegenSkaberne angår . er de 
fremdeles d moderne, at man skal III 
det ekstraordinære Oll dyrere for " 
finde magen. 

Sd ærU" taU .. huls fo lk bllrf haude .d 
meae" fllo,ofi I kroppen, al de kun"e 
holde denne lilli "ode bHs louU" Irlde 
~dTe ud _ fol. uaT de I manae lilfælde 
bed.e korende lild lild al ,kele ufo. 
hold,mæullll meael til moder". linier. 
tallI. II lb. 

TEKNISKE DATA 
Del pr.v~de eksempla r er en ~lor 

ri s 1000 .Super. . , nyute he rkømst 'r. 
8MC _ udl lo t a t den dan lke Imporln 
DOMI I Glost ru p. Der e r 1. le Om den 
s id51e torbedtIn, ,., den fjo rte n i r 
,amle Mortl. 1000, lernet ,., den be
rømle r ræker 15.'I lronb 'ør BMC. Vor
nen har I slede t fo r lin h ldtldi, e fU' 
ecm-muklne f'et den nye ~lør r il M.
rlna- malkinen pi HDO kublk (!>Il hk ) 
under hjelmen. Olli 4· lrln. r.nkalnn 
minde r pUaldende om den ynrs le "
siers. At ydre e . vornen kom ple l ut" , 
andre! . n e r er ra ra nlI III ZO.OOO km. 

"'ORDELE 

• Ydre beskedenhed 
• Glimrende akonoml 
• TOlal modernl u rln r ,., det meka_ 

niske 

• Be tydelI r robUSlhed 
• Gode kITeerenskaber 
• Llvl , tajnlv(>I u se lv pi h ale h l, IL r

heder 

• lIandy ma nivre rin, pi Snæ Ve r plad. 

MANGLER 

• Yd rel lovIIr tr is t. 
• Kabinen lidi _s kr.bet. 
• Rats lllUn,en skæ v or . leJI Sam IId -

Il lete 

• Inren . ynkronln r lnr til 'IT5te rea r 
• In, l.umenlerlnren k un n,dla Ttllr 
• Ba,vo, nu Uledrln,en kron virke 

bllmpende 



:rnfo~DIla1t{on 
VED FALCON 

KVALITET OG HOLDBARHED-
Del kan forekomme fortærsket. men er 
d nærUuende, al det næsten Ikke er 
til at komme uden om al kalde MorrIs 
1000 for englændernes folkevogn 0' al 
drage meget direkte sammenligning 
med !yskernl'l v w , Sammenligningen 
Irænger sl& særligt på i disse dage, d. 
en ny model af den engelske vo,n 
kommer t!l Danmark: Morf is tOOO Su
per, hvi s vællmtllgste nyhed er , at den 
gf8 eems molor på 4] hk er udskiftet 
med en l098 cem molor, de r med kom. 
pre lSlonsforholdet 8,$;1 udvikler !IO hk 
ved $100 omdreJninger, og hvis top
og pr'kll sk lage t marchrart er 1:uJ 
km/t. 

Sammenligningen er så næ rlluende, 
t'ordl her er tale om Io bi le r , der bene 
er kommet på markedet i slutningen 
af fyrrerne. o. lom besge , ,-dIB pro_ 
ducere. I prlnelppet uændrede - med 
kun let modernise ret tekn ik I stadll 
de oprindelIIe kar rosser. SelRe kan 
henvise Ill. at de oprindelii var forud 
for deres Ild 0l derfo r endnu Ikke er 

Man ka n "el næsten tale om en en· 
gelsk folkevogn, n.r man skal tage 
Morrls 1000 pA progrDmmet. I sin OP
rindelige udformning hed den Morris 
Mlnor , og dcn vDr da monIere t med en 
lideventIlet motor, der udv iklede 21 
hk , SA kom den lopvc ntllede motor 
pA 37 S .... E hk, de r gav den navnel 
Morrls 1000, o, nu har den fAe t sam· 
me molor som Marina (dog; konven. 
tlonel ud formnln,), og med en effek t 
pi ~ hk S .... E har den få el Illnavnet 
S uper . .... t en ddan effektforegelse har 
været mulll ude n ændr ing af vognens 
Irundkon l truktlon elle r hjulophæng
nlnlcr viser, al den au tomoblltekn lske 
side af sagen har være t i orden . 

.... ff jedrlngen er r et hård, men man 
har I al t "ælenUigt en god kontak t 
med kørebanen. Styringen er nærmest 
neutral, og tandstangs tyretojet e r over · 
mAde præe1st, men den lett e vogn kun
ne godl IAle mind re udveksllng I sty
ret'jel , se lvom man derved "me nær· 
me s ig "ærdier. de r er kara kter IstiSke 
for l porls"olne. 

I vådl fore e r "og nen utrolig mor
lom a t klire , fo r he r må man regne 
med en kontrollabel fire-hjul s ud; 
sk r idn ini, hvi s man kore r Hdt h6rdt , 
og man kan koste ru nd t med vognen 
omtrent e ft er forgod tbefi ndende, En 
"dan kore teknIk er naturligvis Ikke 
'popuJau I de kredse, der fe le r I l, kll-

komme t bagud ror den , Begge har :Ir 
efter :Ir været lens tand for rYlte r om 
produkttonutop 0l fornyelse, men bei
ge vII e fter ah at dømme blive produ
ceret i endnu adskllll,c år t lå ,odt 
~om uforandret form, 

Begge har med reUe ry for kvalitet 
og holdbarhed , Dc kommer fr . de fa
brikker, der har været bancbrydend<:, 
og $tadlg er for<:,ndc med hensyn til 
ru, tbeskyUelse. Belgc har udstrakte 
$ervlcenct og effektiv rescrvcdclsorga 
n;uUon. 

Er alt andet da lige? Ingenlunde. Dc 
Io biler har som nævnt Id~mll!lIige og 
kvalitative lighedspunk ter 0l horer 
hjf'mme I samme pr ilkla sse, men det 
er to så vidt fo..,kelllge biler, at val· 
get imellem dem I meget hoj grld må 
bero på smag og behag. 

Morrlsu liner bedst på "ejen 
Morrlsen har moto ren foran og kon

ventionelt træk på baghjulene med 
kardanaksel under vogne n. Kardan. 

del tll at fremme trafiksikkerheden 
(tilsyneladende uden påviselig grundt, 
men netop m anovrevillighed under 
vanskelige forhold er pf den storste 
vigIIghed for sikkerheden - de r er 
nemlig en himmelråbende forskel p:l 
at fore tage en dramatisk mano"rc, der 
klarer situationen, 0' pA at foretage 
en d ramatisk manovre , der forbliver 
i og ender med den hel t store drama
tik. 

Del forøgede kuftoverlkud liver en 
a«elera llons t id Ira stående start II I 
80 kml t på 14,8 sekunder og III 100 
km/! på 24,3 sekunder. 0konomlen er 
i u sædvanlig fIn orden, for mon kan 
kere 1$,25 km pr . Ilte r ved 80 kmlt og 
13,3 km pr. liter ved 100 km/t . Topha
stigheden ligger inden for e t fornuft 
betonet omrAde m ed 128 km/t , hvIlke l 
Skull e give en sikker marchhutlghed 
pA UO kml!. 

Gearkassen har fået stærkt lorbed· 
re l synkronisering, men fors te gcar er 
stadig Ikke synkronisere t , hvilket for 
e"rlgt Ikke spille r nOlen slø rre rolle 
I denne vOln, da man kan nøjes med 
al brule fø rs te gear "ed st.r t fra , til. 
I t a nd , eUer man kan meget let benytte 
lig a f en dobbelt ud kobling, hvis man 
beherske r denne leknik . 

Morrls 1000 har slet Ikke udspillet 
sin r olle, selv om den nok ha'r hård 
II: Ollkur rence fra sIn lille bror, m en 

Morrt$ 1000 S .. ~ tr Huer fant as ihIl gOdt 
I.vln •. 

tunnelen fylder dog ikke meget mer~ 
end VW, eentratror . Fordeten er. at 
Morr;scn er betydelig mindre slde
vindsfølsom og I tN Ikke tilbøjelig til , 
som VW. al I lå med haten. Da den 
oven l købel har en megel p ræ<ol! 
tandslangSUyr inR 0l en fast affjed· 
ring med stiv baRakse l. er d<:'ns ,'ej
egenskaber .. afgjort rørende . Den. 
som udnytter fart. og acceleratlons
mulighederne, vii foretrække !\IorTi

.sens opforse l for VWens , 

nav nlig ældre mennesker. der $<t!lIer 
pris på en lidt bCkven' Indstigning, "il 
sikkert forelrookke denne model fr<:'m
for det populære . hundehus_, ~om 

sv<:,nskerne har døbl 850 ~cm modellen. 

MOCENS H. D .... ~IK 1ER 

Morr lo I", S .... er .. tn robu t l Ol 
Ctnne", .. , . vet vocn 



PRØVER MORRIS 1000 SUPER 
Når man $smmenllgner med Mascot 

0ll: Marina, m' mlln naturligvis Ind
romme, ~t knrroucrlcts arkitektur er 
lidt gammeldags, men det må jo I sand_ 
hedens navn ogd. , lgcl ni være ct krm· 
vCllde sa mmenlign ingsgrundlag, Tilmed 
er del undsynUgt, at mange ældre 
mennesker absolu t vil foretrække 
Morris 1000. Den er mere højbenet Oft 
dcrt'or lettere at komme ind I og ud a f, 
og desuden Ilgner den jo mere de ,god
lagne be,rcber for en bUs udseende . 

l>en stejle ratstamme giver en rcl 
/lad stilling af ratkransen, som man 
har ct udmærket lal I med en nalur_ 
lig og afslappel armstIlIIng. 

Midi på forpan\ll e\ sidder del runde 
speedometer med kilometertæller og 
Indbygget ben~lnsland5måler samt kon
trollamper for f Jern- og blinklys, lade. 
slrom og olietryk. Under instrumentel 
er der håndtag for choker. vindspejls
viskere (selvparkerendeJ. lændingsilas, 
Iyskonlakt og starlhAndtag, I begge 11-
der af forpanelet er der el åbent 
handskerum, I underkanten af forpa
nelel sidder en trykknap for vlnd_ 
spejlsvaskcren. og under forpanclel fir 
der I hele vognen. bredde en pakke_ 
hylde. Varmeapparalet er forsynet med 
en kontakt lil blæsermotoren, og en 
Indbygget skydemodstand varierer 
blæserens hnti,hed. 

Pedalerne sidder ret tæt sammen, 
hvilkct man har rAdet bod ~ ved al 
gore Irædefladerne meget små. Gear
stangen er nnbragl hensig tsmæssigt 
midt i gulvet, og håudbremsen sidder 
mellem de to' forstole, 

Den tekn iske opbygning er uændret 
fra de foregående modeller, og der er 
aluA tale om en IO-dor. sedan med 

selvbærende k .. rosl erl. .·orhjulcne er 
ophængt i korle og luge lasker, dfl r 
for de nedentfl, lange Inken vedkom_ 
mende danner en Irlangel snmmen med 
de skrål fremadr(llledc reaktionsarme. 
Disse lask(lr (lr I direkte indgreb med 
de langsgående loulousfjedre, der klin 
finindstilles . Dc ovente, korte lasker 
er i direkle Indgreb med stoddæmper_ 
aks len på vlnge5loddæmperne. StyrfI_ 
lojet bestir af (ln tandstangstyring, der 
danner det mldlerste stykke nf en tre
dell spoulang, lå mere præCis og di
rekte sly r lng kan man næppe etablere. 
Baghjulene er ophængt I langsgående 
blndfjedTe dæmpet af vingestøddæm_ 
pere. 

Den nye moto r (lr altd den samme 
$Om anvend es i MHlna, og den udvlk_ 
l(lr $) hk SA.:. Kobllng(ln er blevet 
fors tærket tilsvarende, og gea rkusen 
h.r fået stærkt forbedret synerom(lsh 
mellem de tre h øJeS!(l gea r . 

Køreecenskaberne 
Morris 1000 Super er en kvik og liv_ 

lig vogn med (l n god aeceleratlonsevn(l. 
Alle kontrolgreb lIuer godt for cn na
turlig betjenini, men pedalerne skal 
betjenes med en vis præcbion, hvl. 
man sknl nøjel m(ld at træde på en 
enkelt pedal _ Cl par gange ramte vi 
bremse og gaspedal ~ samme tid. 

Styr ingen er let og megflt præcis, og 
selvom styretøjet er hurtigtvirkende. 
kunne der godt være lidt mindre ud_ 
veksling som I en sportsvogn. Der er 
Ivag undcrstyrlng. m(l n man er mcst 
tilbøjelig til a t kald(l -'yringen neutral 
- løvrigt er den he r lig ensartet uanset 
belastningen pA vognen. 

NaturlIgvii e r en så forholdsvis kort 

vogn overordentUg styrefølsom, og 
man kan derfor Ino sig i trafikken, og 
man kan køre med $tor gennemsnits_ 
hastighed pA Inocde veje, AlIlgev(l1 er 
retnlngsstabllltet(ln fuldt UlfredssU!_ 
lende op til tophastlahed, ' 

På lør vej - som vi kun kUnne nyde 
godt af I nogle fA timer under prøve
kørslen - er vognen meget sponlkker 
og pra:>Cis i line b(lvægfl lsflf, og man 
kan k1,ln fremkalde en bagvognsud_ 
skr idning ved hArd behandling at gas
pedalen. PA våde og f(ldl(lde veje e r 
vognen dog nIcslen morsommere at 
kore, for her får man e n jævn flre
hjulsudskrIdning, a f hvilken grund 
man må omlægge l in køreteknik fi n hel 
del. Ved hård korlel kiln man kcnte 
o, smide rundt mfld vognen efler for
godtbefindende. Under dis5fl omstæn_ 
digheder kræver den lidi nt sin kører, 
men så yder d(ln tit leniæld ogsl en 
hel del, blot den bllv(lr r igtigt behand_ 
let. I dir(lktc overgang fra venstre_ Ul 
højr(lsving eller omv(lndt er der [ngen 
slollaglige bevægelser, da karrosseriets 
kræng ning og opretning er IUpas hurtig 
og jævn, uden I"vrlgt at have mærk
bar Ind nydelse på vognens styring. 

AffJedr[nllen er udmærket afstemt, 
og den må karakterisere. $Om ret hA rd . 
Del virker, som om affjedringen er 
blevet bedre dæmpet overfor de smA 
1,Ijævnhedcr pli kore banen, men det 
kan naturligvis 1I1111(l I den benyttede 
dæktype. Kun ved meget mærkbarfl 
ujævnheder [ sving blev hjulene .lået 
lå kraftigt fra korebanen, nt bagvog
nen stepptde et !XIr tr in gennem svin
get, men ellers er der fortr[nllg kon
takt mellem hjUl og korebane. Det kan 
naturligvis Ikke undgh, at der pi 
ujævn vej kommer lidt niksVingninger, 
da der kun er 2180 mm akselafstand Oll 
en totallængdfl pA 3760 mm, men det er 
p6 [nilen mAde generend e. Krattllle 
ujævnheder pA kørebanen forplanter 
sig I nogen grad til styretøjet, men d(lt 
er sA langt at foretrække frem for el 
fjedrende styre tøj , der nedsælIer f,,_ 
lelsen og kontaktfIn med forhjulenes 
ojflbllkkellge .ltuallon og befindende. 

Motoren reprØ)senterer naturligvis et 
viII kraftover, kud III denne vogn, men 
den virker abSOlut Ikke unaturlig, og 
den mest mærkbare forbedrini i a~ce_ 
lerallonsevnen i forhold Ul den tid
ligere model ligger fu Ilående starl 
op Ul 80 km/t. men Super-modellen fi r 
mere smld[g og aeceleratlonsevnen I 
topgenr er vfld moderate huUgheder 
blevet væsenlllgt forb(ldret . 

Førs te gear Irækkflr ud a llerede In_ 
den 40 km/t, og ande t gear har udspil
let lin rOlle ved underkanten af 70 
km/t, men så IIA r tredie gear Ul gen
gæld op Ul tO, km/t , hvl1ket gør det 
fortræftellgt III brug ved hurtlge over
halinger. Tophntigheden er Ikke llåe t 
overvældendfl I vejret, da den kunne 
noteres til 128 km/I mod In km /t pA 
den tidligere model. 

Gcarsklftnlngfln e r præcis og sikker, 
og synkroniserln'fln er overmåde ef
fcktlv, men desude n er udvekslings
forholde ne fortræffelIlt øfstemt. Selv 
de t usynkronlscrede førs te gear er me
get let at sk ifte lydlost Ind ved brug af 
dobbelt udkobling, og he r er ventHa
torens syngen en udmærke t hjælp lom 
Indikator for omdrejningstaUet. 

Bremserne fir d fektlvfl, og vognen 
fir . tabU undu Opbrflmlnlng. 

Med hensyn tll den egentlige kauel 
føjer man sig overmAde sikker I Mor_ 
rel 1000 Super, 



Jørgen Maimann prøvekører 

D ET HAR længe været som om, englænderne 
har haft lidt vanskeligt ved at finde frem 

til den helt rigtige lille familievogn, der i køre· 
egenskaber, kva litet og ikke mindst i pris kunne 
konkurrere med de kontinentale modeller af denne 
type. Marris Minor-modellerne har vel nok hele 
tiden været de vogne, der kom nærmest j denne 
henseende, men der har dog hele tiden manglet 
lidt, især med hensyn til accelerationsevne og top
hastighed. 

I Marris 1000 har den enge lske bilindust ri, nær
Illere betegnet Nuffield.koncernen, imidlertid »(uo
det melodien« igen og fremstillet en vogn, der pa 

1000 
alle mAder kan måle sig med de bedste j denne 
klasse. 

Stadig samme udseende 
Begynder man at undersøge en ny bilmodel nær· 

mere, viser det sig meget ofte, at bortset fra et 
lidt ændret udseende, en anden kølerfront, en ny 
kroml iste hist og her, er det eneste virkelig nye 
model betegnelsen. Denne lidt letkøbte form for 
fornyelse kan man ikke beskylde Morris for i 
dette tilfælde, tværtimod. Af yd re og kaccosseri. 
opbygning adskiller Morris 1000 sig meget lidt 
fra de foregående Minor-modeller, hvorimod de 

Horris 1000 med større og buet for rude 



Den særprægede forhjulsophæ n gn;ng er overtaget fra 
Minor-modellerne 

x-dlere dele, motor og transmission, er ændret 
r~ldikalt. 

Minor'ens selvbærende, helsvejste karrosseri er 
sturt sct bibeholdt uændret. dog er den tidligere 
udelte forrude erstattet med et modern e, udelt og 
buet vindspejl, pg samtidig er bagruden blevet 
bredere. 

Forhju lene er ophængt i tværs vingarme, men 
konstruktionen adski ller sig fra andre ved de me
get lange styrebo lte, der foroven støtter direkte 
på en hydraulisk stoddæmper. Den nederste sving. 
arm bar fat j en langsgående torsionsstang, og 
fjederspændingen kan reguleres, idet torsionsstan· 
gen bagtil er lejret i en indstillelig ankerplade. 

Baghjulene er affjedret på almi ndel ig måde med 
en stiv bagaksel og halvelliptiske fjedre. Stød. 
dæl1lpnin~en varetages af et par dobbeltvirkende 
hydrauliske stempelstoddæmpere. 

j\'lonis I 000 h~lr t~lOdst<ln~ss t}'fing, og fra hver en· 

Instrumen tern c og betlcn,ng~konlaktcr cr anbr;agt m idl I ,nHru menlbræltc t. Bemærk de lO lukkede hand skerum 
og pakkehylden forneden 

Bagagerummet er rummeligt. og rese rvehjul og don
kraft kan tages ud . uden at bagaJ:en flyttes 

de af tandstangen fører en kort sporstang med kug. 
[efo rbindeIse r direkte ned til hjulenes styrearme. 

Motoren 

Som tidligere Jllodeller i denne serie ha r også 
rdorris 1000 en .j·(ylindret, vandkølet moto r med 
hæn~ende topventiler. Slag l:mgden er den samme 
som hos ~'[ inor'eJ'en 76 1111ll, men cy ljnderbori ngen 
(: r foroget fra 58 til 63 mm, og da kompressions. 
forholdet sam ti di/-: er s~lt helt op til 8,3: 1, bliver 
resultatet en effektforo,gelse på ikk e mindre end 
2470, idet den nye motor yder 37 hk ved 4500 
olm. 

Ideen med at fOI'O{;e effekten ved at ændre bo. 
rin}-l og/elb' ShlJ.lhmgde er pJ'ovet tidli,gere, men 
nogle af disse fabrikker har ik ke sam tidig foroget 
krumtap. of', Jejedimellsioner, og den ændrede 
motor har de rved fået en mærkba r kortere leve. 
tid. Morris har imidlertid taget den (ulde konse. 



Motor og gearkasse. Udbygningen oven på gearkassen rummer den udmærkede skiftemekanisme 

kvens af den større effekt, idet krumtapdiameteren 
er sat ca. 5 mm op, ligesom plejlstængerne og 
stempelpinde er forstærkede. De tidligere benyt
tede lejemetaller er udskiftet med nye og bedre 
materialer, der tåler større lejebelastninger, og 
resultatet er blevet en motor, der er mindJt lige 
så slidstærk som de gamle udgaver trods den 
forøgede belastning. 

Snitbilledet gennem motoren viser, at krumtap
pen er lejret i 3 hovedlejer og ophængt hængende, 
idet cyrinderblokken og clen nederste del af krum
taphuset er støbt i et stykke. Ventilerne er an
bragt lodret i topsty kket, og knastakslen , der er 
lejret i krum taphuset, træk kes med en dobbelt 
rullekæde. 

Kølevandet tvangscirkuleres med en centrifugal
pumpe, og kølesystemet arbejder med et lille over
tryk . Temperaturen reguleres af en termostat i 
afgangsrøret. 

T r-ansmlssion 
Over en almindelig, tor enkeltpladekobling fø

res trækkraften til en 4-trinsgearkasse, hvis 3 
højeste gear er synkroniserede. Gearkassen er for
længet bagud til det bageste motorophæng, og 
ovenover dette »ror« ligger en udbygning, der 
rummer den nye skiftemekanisme, der er baseret 
på det samme princip, ~om benyttes til finere, 
dyre sportsvogne. 

Morris 1000 - kort fortalt: 
Motor, 

Tran.million . 

Karrolle ri oll' 
affjedr inll'. 

Brem.er. 

4·cylind ret. topventilet rækkemo· 
tor. Bor ing og slaglængde: 63 mm 
og 76 mm. Slagvolumen: 948 
cm3 . Kompressionsforhold: 8.3:1. 
Max.effekt 37 hk ved 4~00 olm. 
Tvangscirkuleret trykkolesystem. 
SU·karburator og elektrisk ben
zinpumpe: . 

Tor enkeltplade·kobling. <I-trins 
I:earbsse med synkromesh mel· 
lem de 3 hojeste gear. Totalt ud· 
vekslingsforhold: I. gear 16,<17:1, 
2. gear 10.80:1, 3. gear 6,42:1, 
,j. gear 4.5~: 1. 

Selvbærende karrosseri. Uafhæn· 
gigt ophængte forhjul med lange 
styrebolte og affjedret med juster· 
bare torsionsstænger. Halvell ipti· 
ske bagfjedre og stiv bagaksel. 
Dobbeltvirkende hydrauliske stod· 
dæmJlere p! alle hjul. 
Tandstangsstyring med korte 
sporstænge r direkte til styre
armene. 

Hydr3uliske Lock heed bremser p:\ 
alle hjul. Mekanisk håndbremse 
til baghjul. 

Dæk.tørre l.e. 5.00Xt4" slangeløse. 

Pr il. Kr. 1 5.~8~ ind. leveringsomkost. 
ninger. 



L1lengdesnit gennem motoren 

Differentialet er udført med hypoidfortanding. 
hvilkel muliggør anvendelse af en ret lavtliggende 
kardanaksel, således at der ~kabcs bedre plad~ 
inde i vognen . 

Interiør 
fo rsæderne er separate, og i 2·dørslldgaverne 

kan begge sæder vippes så langt fremover. at 
tilgangsforholdene til bagsædet bliver nogenlunde 
bekvemme. Førersædet er indst illeligt, men også 
det andet sæde kan efter ønske udstyres med 
indstill ingsmekanisme. Sædeformen er ret bekvem, 
men nh man alligevel har del t forsæde, ville 
komforten sikkert være blevet endnu bedre, så· 
fremt man havde givet ryglænene en passende 
krumning. 

Instrumenterne sidder nu samlet midt på in· 
~trumentbr:ettet ; knap så overskueligt, men nok 
så dekorativt. Under instrumenterne er de fire beo 
tjeningsk napper for visker, choker, lys og start 
anbragt med tændingskontakten i midten . 

Varmeanl ægget er effektivt, men lidt støjende. 
Der suges ikke frisk luft ind ude fra , men luften 
i vognens indre ci rkul eres og opvarmes. Varme· 
apparatet kan reguleres over et meget stort om· 
dde, og ved hjælp af et spjæld kan den varme 
luft enten blæses op langs forruden eller direkte 
ud i vognen. 

Morris 1000 er fra fa brikken udstyret med 
slangelose da,'k. 

EN FAMILIEVOGN MED »PEP« I! 

M ORRIS 1000 er et ~Iimrende eksem pel på , 
hvorledes erfa ringerne fra de deciderede 

sportsvognskonstruktioner kan overføres til en gan· 
ske alm indelig personvogn med et blændende re· 
sultat. Monis 1000 bærer både i opby~ning, ud · 
seende og prisk lasse tydelir,1 præg af sin bestem. 
melse: en fornufti~, driftssi kker Ol? økonomisk 
fami lievof:n, og det te indtryk holder sig faktisk 
~lændret, lige til man ha r prøvet at køre en tur 
! vognen. 

Så opda.~er man nemlig ti l sin ove rraskelse, at 
det t ilsyneladende lidt I>bo rgerli j::e(, præg er en 
maske, der dækker over en accelerat ionsevne og 
kø reegenskaber, der er en sand sportsvogn værdig. 

Den lIyc kraftigere motor har et stort kraflover· 
skud under a ll e forho ld. og det hurt iE:e ,c:ea rskiftc 
af: de \'elvalgte udvekslingsforho ld i j::earkassen 
p,or Mnrris 1000 l il en meget hurt ig vo~n både i 
bytrafik og på landevejen. 

I. gear er relativt lav t, et udpræJ{et sla.'be,gcar, 
men accelerationsevnen i 2. o~ 3. ]..:ear er meget 
overhev isencle, og den lille Morris 1000 er uden 
tvivl en af de liv ligste vogne i si n klasse. 

Motoren går bemærkelsesværdigt støj f ri og uan· 
. ~ trengt, selv ved høje omdrejningstal , og man beo 
nytter, uden den mi ndste føle lse af at byde moto· 
ren for meget, 3. gear helt op til 70-7~ km/t. 

Gearskiftet arbejder meget let og hurtigt. Syn· 
kroniseringen mellem de 3 øverste gear er yderst 
overlegen, og kun under helt ekstreme forhold 
er det muligt at fremka lde et lille smæld fra geA r· 
kassen som protest mod den bruta le behand ling . 

Man har im id lertid ikkt: udnyttet den i øvrigt 
udmæ rkede skiftemekanisme heil ud, idet skifte· 
bevægelse rn e er lid i ror store. Når forsæd~ er 
rykket j::o,ft tilbage. er der for !::tngt frem ti l 
Aearstan ~en. når den slår i l. og 3. gears·sti ll ingen. 
Efter vor mening ville gearskiftet først blive helt 
::.leelt. l1Vi~ man gjorde sk ift ehevægel serne en smule 

. mi ndre, og det benytteje skiftesyslem skulle netop 
muliggøre en meget præcisl arbejdende ski ftn in~. 
Eri sådan ændring medfører, at skiftek raften bliver 
lidt stone. men da sk iftningen går meget let i 
fo rvejen, betyder det ik ke noget i dette t ilfælde. 

Morris 1000 har ikke alene en meget kraftig 
acceleration; det er også en meget hurtig vogn. 
Tophast igheden ligger på ca. 120 km/t, og man 
ho lder let en macch hastigheå på omkri ng 100 km/t 
med fuldt læs. 

Sportsvognsprægede fl ederegenskaber 
Den lille vogns køreegenskaber er fortræ ffelige . 

Krængningen i svins er meget moderat, og selv 
\'ed hø je hast igheder ligger vognen støt og roligt 



med en udmærket retningsstabilitet, der gcr kørslen 
til en ren fornøjelse . 

Sty retøjet gAt meget let, og den ret høj e gearing 
er, ligesom den skal væ re til et sådant lille og 
kvikt køretaj. Styringen må nærmest betegnes som 
neutral, og sidevindsfølsomheden er ikke ud· 
præget. 

Morris 1000 er forholdsvis stift affjedret i lig. 
hed med alminde lig sportsvognspraksis, men det 
er den pris, der må betales for den ualmindelig 
fine vejbeliggenhed. Alle former for ujævnheder 
passeres på forbill edlig måde, og dæmpningen er 
tilstrækkelig kraftig til at undertrykke enhver ten
dens til niksvingninger, der ellers ofte fremtræder 
ret ubehage ligt "ed små biler med kort aksel
afstand. 

En sikker vogn 
De øgede hastigheder på vore landeveje har i 

den sidste tid bragt spørgsmålet om bilernes køre· 
sikkerhed stærkt i forgrunden. På dette punkt 
hævder Morri s 1000 sig på bedste måde. Den 
er meget lidt tilbøjelig til at skride ud, men sker 
der endelig en udskridning på en g lat vej, er 
vognen uhyre let at rette op igen. Bremserne 
virker meget effekt ivt med et relativt lavt peda!
tryk, og stabiliteten under hårde opbremsninger 
er udmærket uden tendens til ukontrollable ud
skridninger. 

Udsynet gennem den udelte forrude er fint, 
hvorimod bagspejlet er fol:' l ille til fuldt ud at 
udnytte den brede bagrude. Vinduesviskerne ar· 
bejder lydløst, men desværre er det tidligere arran· 
geinent, hvor viskerbladene arbejde·r mod hina nden, 
bibeholdt, og dette medfører, at der er en ret stor 
upudset trekant midt på ruden, der hæmmer ud
synet en del i regnvejr. 

En ting, der vi l glæde mange kommende Morris 
1000-ejere, når de selv ska l pusle lidt med »me· 
kanikken«,. er den gode plads, der er i motor· 
rummet. Motoren ligger frit ti lgængelig, og man 
kan komme til den næsten overalt med almindeligt 
væ rktøj. . 

Bagagerummet er ligeledes ua lmindelig rumme
ligt for en vogn af denne størrelse, selvom re
servehju let også er anbragt her. 

Morris 1000 er, som det forhåbentl ig fremgår 
af det foregående, en tiltalende vogn med for
trinlige køreegenskaber, og konstru~tjon og op
bygn ing bærer præg af at være velgennemtænkt 
og udført i kvalitetsarbejde. Når dette er silet 
fast, kan vi ikke nære os for at nævne en lille 
pudsighed: Det er kun vognens højre fordør, der 
kan aflåses ude (ra, og man må derfor læne sig 
ind over forsæderne for at lukke den anden for
dør op eller kravle ind forbi gearstangen for at 
komme ind på førersædet. Er det en forg lemmelse, 
eller er der en dybere mening med denne konstruk
tion ? 

Vi foretrækker at udlægge den som et udslag 
af en let irritation hos de enge lske konstruktører 
over at måtte lave om på deres pæne bi l på grund 
af de »mærkværdige« mennesker (ve l 80 % af 
jordens befolkning), der foretrækker at køre i 

AccelerationHider for Horris 1000 

den " forkerte« side af vejen. Rat og pedaler bliver 
de desværre nødt til at flytte over i venstre side, 
men fo lk skal mi nsandten kravle ind samme vej 
som alle ))ordentlige« mennesker! ... 

PRØVERESULTATER 
(MAlingerne foretagel med 2 personer i vO/l:nen) 

Rttlomd,.e;ninger Ira ydenJiIIil1g lil yder
Jlilling: 22/3 omdr. 

Speedometeret viJte korrekl ved ølle bøJlig
beder op Iii 100 kmlJ. 

Tophaltlr he d I 
3. gear: 
4. gear : 

Benzin(o rbru ll 
Af{Ut ved almindelig 

16,0 kmft ved en 
p!, 65 km/t. 

92 km!t 
1 15 kmft 

landeve;lkørle/: 
gennemsnitshastighed 

Alle prOver foretaget på superbenzin. 



e 
BILPRØVE 

NR. 262 

M OlTlS 1000 !lIlL"Cr - nu med 
mQdell.lClegnelscn ' .Su
per. - til blandt kIpssi

kerne på det danske marked. s~
vel som på sit hjemmemarkO!<!. 
England. Sidst vi prøvekØrte 

~~O'~i~c~.OO::g v~~nlO~t1'~~I~Sli~e,ll~ 
gallg indlr)"kkct af en ,,('\køren-

de og sikker brugs
vogn, fornuftig t di. 
mensioneret for mange 
km"s kørsel med Cl minimum :11 
p~sning. l erindringen fæstnede 

~~r~~id~,C;~i~i~~S: ~~~.!'k~.al~~~ 
ledes ot vognens resulterende 
sikkerhed på ganske unØdig vis 

1I >~~~,·,"mn,,·, .. dLN ' -",e da« ... ... dHd Ikke ."'tll~ ,".U. En IO. 
'10".1 " dllYUO ' " IQ , ud ' '''ltU at b.~.~.n p.kk • . ' I r .. ,hø ld nl. m.ll re, 
. n>~ rnnoMr. nhe"'~hJ ulN . r .11 " ",,,,M (In! 1I11,,'n. rlle' .. Iv mod 

fy ld , b', 'CNurn 

00 SUPER 
blev rcd,,~rr .. t VI ,,,,,,It,,,- h~r 

Især på ting som viskcrarrange-. 
mentet og v~rme_ og ventila
tionsanlægge t 

Ind.etning og udstyr 
Hvad viskerarrangementet an
g~r er delte blevIlt ændret -
uden at det dog på nogen m~de 
er blevet overbevisende. Varme-

gfe:~tt~~,~~:a,~!g;: ~~, o!~~ 
bragt <'\ friskluftindtag helt 
fremme i kolergitterct med en 
cl_dreven blæser umiddelbart 
efter. Blæseren kan kun kore 
med en hastighed, men er ikke 
særlit stoJende og ~iver en ac_ 

~~~~a o~\III~~~r;;:;il o~så r;,~t~'i 
at have blæsermotorcn korende 
hele tiden. hvis man vII havo ot 
mærkbart lufLskifto I vognen, 
for fartvindon kan Ikke presse 
den fornOdne lult igennem an-

~~gfrv~!. °r,~r:lf8 ~g~d~r~,~ I~g 
kold luft til vindspejtet ~a'''li
digt - men det er m6ske ogs;\; fnr 
meget forlangt af en næsten 18 
;\;r gammel konstruktion. ud
tænkt i (lI land, hvor trækfri 
friskluft aldrig har været p;\; mo_ 
de. Som varme/ ven tilationsan_ 
lægget rpber. a t modellen har 
adskillige år på bajo!en, gor vog_ 
nens udseende det. Udseonde t er 
imidlertid en smagssag Og beho, 
vcr ikke at give rent tekmske ar
gumenter for eller imod en kon_ 
struktion. 

Udsynet fra ,'ognens indre er 
imidle,·t id noje knylt<'1 sammen 
med "ognens udseende. og der 
Or gru nd til at bem,,~rke, at <,t 
karrosseri meget hurligere for-

... · ,de. ,,6 11'''''0.1 dC uUl.,rækkell· 

~r si'td~~'~~0:J~I~1ci;r1s ~t.o8'~~~ 
Ikke nogen undtagelse fra den. 
ne regel: 

Dc svære hjØrnestolper - lian. 
keret af vipperuder! - skaber <,Il 
megel slor blind vinkel skråt 
f,·emad. og baksp<'!ICl kan ikke -
selv i sin øverste position - und-

~!n~~ d;'i~~~ef:r~~1 ~~jr~d~~~~., 
Udsynet bagud er udmærket, 

~3tke~nst~f~::;, h~~'i~ke:1 t~~ 
være en gene under parkering.
manpvrcr. 

Vognens udstyr i ovrigt omfat-

~7n3;r~g<'vsean;:~ge r\<:~Il:~te~~ 
plads til småting, f'onJdcn to 
mindre handskenJm - det e:( 
med låg - findes der en cnne . 
,Ilende pakkehylde un~er h 
Instrumentbordet. . ' 

At instrumenter er der ,.. 
SlOrt rundt speedometer mfJl 
~~?0~~:fe~~~f::I::~,~~n1601~:læ~ 
ler). PlacerIngen midt P.lIlnstri 
mentbordet kan aldrig bil 
god, men fOrerens hOJre hå 
dækker dog kun Over skalaen . 
til ca. SO km/t. 

Til gengæld kan man gl l 
sig over. at ko;>nlakterne _ vi f 
stes lil al sige for en angs sk ' 
- er j)lacen:~t hel t h~n3rigtlf' u . 

~rTo~\s,~r I ede#~n~nbne~ 
er ikke gjort bedro p~ nogen 
splinterny mo;>dol~ 

Sæde. og plodsfo.hold 
Ogs~ med hensyn til pbdsf"r-



******************************* •• ***********.*.* ••• *.* •• *.*.** 
:: M Å L E R ES U LTAT E R: :: 
* (Tallene i parentes ang iver værd ierne lor den foregående model) : 
:. Topha stig hed: 120 (11 8) kmftime :: 
:: Acceleration fro stå e nde stort Benl inokonomi ,ed konstant : 
:: gennem geare ne: hastighed: * 
* 0- 60 km/t: 7.9 ( 9.5) sec. 60 km/t' 19.5 (20.5) km/I :: 
: 0- 80 km/t, 14.6 (17.3) sec. 80 km/t, 15.9 (16.8) km/I * * O-l IlO km/t: 24.9 ( _ ) .ec. 100 km!t: 13.2 (13.3) km!1 * 
:: Dagspris exel. levering: kr. 14.997.-. :: 
* * *.*** •••• *****.* •••• **.******** •••• ****.* •••••• *************** 

ben. dIedes at hojre skosnude 
ofte kommer i karamlx>lagc med 
sldslllævnte. Gearstang og h;lnd. 
brem~egreb er velplacerede og 
har en pl·æeis fun ktlan . Pedal. 
trykkene er velafstemte uden al 
være exceptionelt lave. Ratlet 
sidder forholdsvis højlog nadt 
og giver Ikke mulighed for en 
helt bekvem og afslappet køre· 
stilling. Styreudveksllnjlen er 
dog heldigvis sA HlIe (2"-' om· 
drejning fra stop til stoP). at man 
p~ londevejen slorl set kan kIa· 
re sig uden at behøve at skifte 
greb p~ ratte\. Styretøjet lI~r I 
tilgift let og præcist 0f SIkrer 
~n til enhver tid fuld M ng med 
hJulene~ bevægelser p~ vejen. 

Somme tider kan det næsten 
blive for meget af det gode. idet 
slaghuller g~r ret kranigt Il(en
nem til rattet. Vore veje er dog 
olmlndeHlIvls I en s~dan tilstand. 
at delte Ik ke er nOgM tungt
vejende ulempe. 

Motor og I,or\Sm,,,,on 
Modelbeteglleben .Super. dæk
ker molormæsslgt Ol'er et ror
øget ~Iagvolumen. således at mo-

toren nu er O)lpe på 1100 ec. 
Ydelscn er 50 hk (SAE) ved $100 
ol m med et mak,lmal t drej-

2~8~s:;;'::.~c~~fll~:n ~~r ~~~ fød1. 
len hart så , ikre kprcegenska
bero at den forøgl'de m askinkraft 
på Ingen måde anfægter dens 
gode opfØrsel. tværtimod fpl~s 
motorkraften nu mere harmo
nisk afstemt til \"ogllvægten. 

Motorcm er i sin opbygning Df 
dM gamle skole med temmelig 
lang slaglængde i forhold til bo
ringen CM.Mh;83.72 mm\ .. Dette 
resuller ... r L en meget 'se) ' mo
tor med en fin trækkraft ved 
lave omdrejnlllgstal. 

Motoren er Ikke særlig kræ
vend ... hvad a,,~år gearskift. og 
hastighedsomr~det fra SO kml t 
og opefter beherskes udmærk ... t 
I 4. g ... ar. 

Til gengæld betyder den lan
ge slaglængde også en ret stor 
stempelhastighcd ved hoje om
lpbstal. og man bor derfor af-

~~11ed~~:~ ~~~tb~'~~d~e~e~~~ 
Ikke noget reelt behov herfor. o~ 
skifter man til 3. gear ,·ed senest 

~~ ~~~toJI;~~~C~::r~;~ ,iin:;~ 
hver tid over Øen fornodlle træk· 
kraft. 

ge~O~~og!~g~~~~. 17r6;e~;. l/fis 

~~~ ~~~a~··h!·r °3e~· f,i:':;J~~ 
res ... rve lU at klare l . eks. en hur
Ug overhaling i 3. gear. 

G ... arsklftet er let og pra.'<'hl. 
og synkroniseringen af d ... tre 
høj ... ste ~ ... ar er effek t iv. logea. er 
ikke synkronlsel·et og giver i tll_ 
gI ft en megct knurrende lyd tra 
sig. Første gang man starter vos
nen. virker dette overraskende. 
og mali syncs. at delte dog er 
lidt for primitivt. Da man Imid
lertid ikke har ret m ... get bruS 
fOl· L gearet - 0/\ mennesket i 
ov,.lgt har en m ... g ... t ~tor t ilpas
ningsevne. af tinder man Si l( I"et 
hurtigt m ... d de nn ... skonh ... dsfejl. 

lyrll:snsu~~:~OI;~~k.i :~',;I~YI~~~ 
ret kraftlgt under pål ob. 

Som det ses af m" ... re.ulta
terne. er der en væsentlig forskel 
I BcceleralionS"v~en samm"nlill_ 
,,"t med den hdligere mod"l 
((allene I pnr .. meSI. Men næ
sten endnu tydellger!.' var lor
skellen i occelc'ration:>C~lIcn i de 
enkelte gear. VI m3lte denne 
gang ror accel"ra~ion fra ~0-80 
km t 1109 se". i 3. geo,. og 16.~ 
sC<:. i 4. gear mod henholds,·is 
13.1 sec. I 3. g,.,ar og 20.3 sec. i 4. 

t~~~I~~~r~~~s~~re:T$~~~~ n;~edg~l; 
nævneværdig t 'pa trods af dc,,
ne merydelse. En med,·irkcn(le 
arslIg III dette N·. at lotal.gearin. 

~~·6r~~'CIb~~·~ ti ~·rfgsrr';I~i!r ~~~~;~i 
et la'·ere stpjni\"CilU. 

K. reegenskober 
I vor rappOrt for 10 "'-r siden k~
rakteriscredc vi vognen som en 

~~~e~~k~~';"O:~~f~rg~:'~ ~~l~~ 
pi ~o hk. lilan kali dog ikk<l IIml
gå at bemærke. at clcr på m~r· 
kedet I dag findes Uge silo. sikkert 
korende vog" .... som samtldiJ! by
d!.'r på udmærket affjedrmgs
komfort. BMC_fabrikkenle har 
med .Milll·en. selv leveret et 
skoleeksempel herpå 

Man kan bedst karaklerisere 

~~~ed~:n~::J~. !~.~:~tm ~~~~~ 
normale kørselsb ... lingels!.'r ikke 
er nogen ulempe. lor krængnin
gen er minimal. og rokke_ og 
niksvingninger optræder prak_ 
tisk taget ikke. Huller sl~ r Imld
l ... rtld kraftigt igennem - {lIreren 
mærker det kraftIgst. idet pli 
virkningerne sl~r kraftigt igen
n ... m til rattet. men passagererne 
svæver aldrig i Iykkellg uviden
hed om. at der optræder huller 
pa vejen. Bortset fro milldskel
sen I komfort er der dog Ikke 
direkte gener forbundet hermed. 
og vognens retningsstabilitet an-

fælt~":e~~~~ ~~~3~·et og er sær-
deles præcis\. Med en udl'eks· 
llng svarende til 2~l omdrejnin
ger fra stop .Iil stop. er det til1l
ge meget dIrekte. og mali ha r 
virkellJ! fornemmelsen at at kun. 
ne .smlde. vognen rundt i svin 
gene. StyrekarakterIstikken er 
nærmest. neutral med en s\"og 
tendens tIl understyring. 0ll \,og
nen gllr villigt og sporSl kkcrt 
gellnem hUI·tige S_kun·cr. 

Bremserne havde en udmær
ket virkning. Ol( \"0llnen vil r fuldt 
retnlngsstabil under hårde op_ 
bremsni nger. 

Med hensyn til ser\'ice~"l.>cj
der rober den efterhånden I:O.'Ct 
bedagede konstruktion 3ig ig.·n. 
Idet vognen skal til reg ... hnas~ig 
chassissmorlng lor hver 5(,011 klll 
Motorolien skal hgelcdes ski lt!'., 
for hver 5000 km. 

/I1orris 1000 Super kan I d.,g I}~ 
trods af en næst!'n 18 ~r tom
Inel gnllldkonstruktion st~"ig 
hævde sin plads p~ markedet 
Den kan gpre d ... ne l kraft af at 
væ'e ct stykke ærligt automo
bilteknik. hvor sikre køreegen
skaber er sat i hojsædet p~ be
kostn ing af atrjcdrinGskom{or
len. Man ville af ell nykonst l·.,k· 
lion i dag Ikke acceptere det 
kompromis mellem koreSikke r 
hed og korckomfort. den gi,"er 
udtryk tor. men en nykollsln,k. 
tion i dag med tilsvOl"Cllde ma
skinkraft ,"ille heller Ikke li!_ 
nærmelscsvls kunn.:.o tilbydes ti! 
sa gunstil( en pris. Nitr det ikke 
gllr ud o,·er korcsikke,.h!'den. 
kan det f"ldt lId forsvares at lil· 
byde Cl billl~cr" - og dermed 
nDturnod"elld>g t mllre prim iIi\"! 
- produkt. Ol( der ,"11 "ltid ,'ære 
el marked for et s~dant produkt . 



MORRIS 1000 

Dette n~mmcrcl av Tcknikk og Hobby 
finner Deres ærblklige i fcrd med å kvesse 
sine k·IØr mOL den brhiske lØve. Rent bon
scn fra at d e t denne ga'ngc n la-ngL fra ble 
den d)"st d el ka nskje kunne ha bliu, fikk 
jeg dog tilfrcd'milt mi!1 nY3gjerrighct. Får 
da også Dc Slagget Deres vitcbegjær, ' skulle 
alt .være ~å.rc . . vcL h'Cen la meg li'kc godt 
si d et ,rør.n som sisl : Morris 1000 er j k k c 
bilen med helt stor B. 

BHe:m er som "De kansk je vet Morris . en 
gammel VCnn a~ sta'bcn. Jeg gik:k forleden 
gjen-nom nocn av mine tidligere rapporte.r 
~g .. noterte med tilfred.;I1ct en æk'ke kjeos
gjern inger 'Som var mimt li re på.'trengendc 
da som nå , -Ved en te'H i november 1951,. 
SLUp te jeg ncslcn kr;\kc i spahene a~ be-

geistring over Morrii Minor siasjon~vogn 
"kun med /l oc-n ' Cå rc)erwsjoner med hen
syn ti ~ motoren! som jeg menre var a'ltfor 
litel}. Dette mener jeg er tiH-cll e den dag 
i dag, selvom man nå kan notere seg for 
57,85 'kubikk md.t f. eks, 49 i 1954, og :jcg 
vil fremd ele5 karakteri,,;ere· Morri s som et 
noe underernært andeegg,.. Det er' fa'kti-sk et 
problem med 3'lvorlige kon-sekvc-nser hvor
vidt den fortj ener titelen Verdem Største 
Midge'tvogn oller Verdens M-im'l.e Kjcmpc. 

Rett s'kal' være rett: Dcn nye motoren 
har adskii'lig mer fult enl'! den gamle, men 
den vil likev'c1 ne ppe k·nek'ke ryggen Deres 
hvis den t·ra/ff Dem' metl fu·ti speed. Forres
ten: PrØv ikke li'kevel. Men ~a oss j'He 
fqrl.ap e 0505 i personrligheter. 'Motoren er 



((Et godt kjøp)), sier Tom. 
, ((Den'er .pålitelig ~, og lett 

å behandlf!lJ 

'10rris 1000' Convert ible 
/toster 1 659 'liollar levert 

"j New York -og berettiger 
. ' jØlgelig onkel" Tom til' II 

.·~:'::...l~;:'::':~ erklære at den er den bil· 

.. ligste . convertible man 
kan få kjØpt i Sta lene. 

Den "Lille M 'er ikke stort 
større enno Ul Jllilv lmj;eriaf, 
men. demle britiske loppa ' 
gdr gladelig 17 kilomeler på 

J {iter. 

l "itv.: 'To rom71lelige ha~sH.erom idr pIass 
UTleler dashbordd, og hornet sitter pd ret· 
ni'lg'SuiserktlaPI)en, men {let kar, De ueppe 

• se på dette bildet: 

Under: Styri"gen er utmerhet og ege1lSka
peTit: på la'lcleveien og i ~illgeT lar ingen 

ting tilbake å Ønske: sier Tom. 



Vw firesylindrede motorw er ,Hl pd 57,85 
kllbikktomm er ~ot 49 i 1954. Det går fram

over. 

SPESI FI KASJON ER: 

Model! prøvet: 
Monis Minor Conver.ti'ble. 

Motor: 
4 osy-l. toppvent'ilet. 
'Boring: 2.178", Slag: 3,00", 
Bremsehcster: 117 v/4750 orndr. 
KornpresjomCul'hold: 8 . .3: 1. 

Dimensjoner : 
A'kselavstand: 86". 
StØNtc Jengde: 148". 
Spor,vidde: For.hjul : 50%". llakhjul: 
50::;110" . 
Bredde: 61", HØyde 60", 

. Vekt: 668 'kg, 
Gummi: 5.00 x 14. 
IBem'j'ntan'~: 25 Jjter : 

Yielser: 
O-50 k~t.: 7/2. sek. 
0-80 "-mt: 16,8 sek. 
0-100 'km't: 25,9 sek. 
Topp'Cart: ca. 119 'kmt. 

Speedometerfeil : 
Ved 100 km var fanen i virkelighcten 

104,a 'km, 

cKom !ram, kom bare !ram, Jim McMichael! 
Vi har nok selt deg .• j oda, bagasjerommet 
var det forsåvidt i7lge'l tinl{ i veien med. 

saken. F.ra · O trI 100 kmt. går det på 25,9 
sekunder, og 0-80 ·tiden ligger på 16,8, ta ll 
som imidlertid bare ser irnponeren'de ut i 
forhold t-j:J de gamle taHene. For 3 år siden 
tok det 116,5 sek'under å komme opp :i 100 
fra 'St'i-Il<~'stående. 

Om el Øyeblikk ska'j jeg gå over ' til ' de 
mer positive sider fot alvor, me n læ meg 
l'ikevel 'bru'ke peke"fi,ngeren mens den er 
lØftet. Setene er avgjort ikke a'v de n gamle' 
gode kvalite ten. Det er en ting- jeg faktisk 
b,n bevise, etter som, setene i jeepen min 
'kommer fra en gammel Morris 'Mi nor. Jeg 
kjØple dem for 115 da'ler etter at vognen 
var blit!f, ,kuttO{ over i Hvl'injen under en 
kolli'sjon. Og tro De meg: De er dobbe'Il 
så tykke og dobhe-It så k'Omforta,b1e som de 
nå værende seter. 1eg vet hva jeg sna'Her 
om. _ 

Del,te er e n vogn fo r fol'k av beskjedlle 
legeml-ige propOI'sjoner. Br'uksa nvi'S ni ngen 
{otteller at SCIte ne k.an omjusteres la,rigs 
gulvet, der50 m sjå'fØren er av uvantig stør
relie. Det later til a't 'min korpus må komme 
j'nn under denne betegnelse n, for 'hadde j~g 
UH bes'temme, skulle se tene blitt plasert 
'henimot 10 cm lengere bak. ,En annen ting 
er at vår prøvevogn, en converrilbIe, hadde 
fast ,ba'k'Vindu. Og med fast me ner ,jeg at 
De mitte ha ,hammer for å få det ned -
og da fikk De det nepp'e opp igjen for 



ltlo .... is 1000 ... 
(Forts. fr. s. JO) 

under kr. ' 500.-. Del samme gjelder ram
men om sidevinduenc. Så de,tte er i'klke lOp

pen æv :ilva jeg har sen a'v convcrtibles selv 
om dd nok er pokker så bil-!'ig i {·ramsti'Iling. 

Og så over til fOlllIinllcne. 
I New York er prisen for en Morri-s 1000 

I 659 d-oi'lar og rølge-lig dc.n billigste con· 
verti'ble på mar-kedet. Ta så med i :tH-legg 
at vognen #1 ~ross {or mine slei've'bemerk
ninger no'k m:1 sies å være bra - til og med 
ganske bra, om enn ikke d, -bra som j. tidligere 
tider. 'Den er hVl! effc'ktivi-lot angår, endog 
cl ,M.r eHer ·to ,bedre cnn sin ,forgjcnge,rc.: 
Styr.ingen ~r .utmerlret, rask og- -.; hva som 
cr:~ coda . vj'krtigere ..:: p 'Mitelig. Påt lan'devei 
og i svinge( er · den finrin, . og bremsene 
er toppk:lasse. D~rtil ilar MorriS en dreJ eks
tra'trekik, som 'horn p'! ret'ningwiseruMØseren, 
et We 'P3:'kkerom under dashbordet - der det 
sdV3agt bØr være, og ' ik'ke ba'k ,'nakken- på 
e n! - og dessule,n to 'ha'O:skerom. 

Sadc'lma'keraIl'b'ei'(let ser ul til å 'Være ekte 
lær fra særJig vel'CornØyde ,kurer, Bensinfor
bru:ket ligger lpå omIag l liter på 17 kilo
moter, men med en 'mnk 'som ikke rammer 
mer enn snaue 25 ,liter. bHr De .f af{ den 
men. , ;(orlratte ,man-n , ved ben'si n~ta'Sjonene. 
Bare ,forestil:l Dem 'fjeset på ilan som et,ter 
at 'kØen endelig ha'r b~veget seg såpass al 
det b 'lir Deres tur, Hr beskjed om ,ruN tank 
og så i hui og hasl m'å stenge kTanen 'ike 
fort -som , han åpner den . Denne mi'o'ia'tyr
tan'ken var "et an'le'punkt aH~ede (or (.lere 

år siden, og jeg , bekolager , å målte si at det 
ikke er blitt noe'-b:edre, Selv med 17 ki~o

motcr pi Iite~en er del neppe ct, eneste 
'kjØretØy som med fti'Il tank har så titen 
aksjon'sl'3.dius som Morri's. 13ens~nØkonomi 
betyr ikke aJItid bare -ki'lomete,r fl iter. Tids
momentet må {lgs'å ta'S i ·betraktning, og 
dersom man ml st{lppe ved hver ' sv:ing for 
å tanke aRP, 'begynner tiden å gjøre seg 
gjeldende i faretruen'de ster'k grad, Et lite 
regnestykke overbeviser Dem len om dette. 
Tenk på hVor Ia'ngt De ,vi1lc ha lommct med 
en Mor~i's h'vi'S tanken 'tak en 60-70 , liter! 
N~ jeg <ti'l slutt ska'l ~am1e min dom i 

noen f1 ord,' m'å jeg likeveI ':I: i om MOI'ris 
at den har et hjerte <tov guH - bare anlØpel 
pl et par steder. Sett fr:a vårc

ø 
amerika·o

ske forhold er en Moni'S ICt godt kjØp, når 
det gje1der importvogner. Med fornuftig sleB 
gjør den tjeneste i årevis. På Daytona lleadi 
er det en ~orris som \Ser splinterny Ul, men 
som 'likeveI har vært med 'helt siden Morri'S 
·kom hit for m'ange år siden. Det pussige 
er , at dlCn på de fleste områder 1/irke1!ig 
ligner ~rets model-I også, og dette er sl'C'tt 
ingen minusfa'ktor ,for ,importb i')er. En Mor
ris kjØpt i dag vii 'hØyn sanmynligvis se 
ut som eo Morris i en -rekke år 'framover. 
TeJ.! fordelene: Ny<ltlig. uueende, fØnte
klasses ma.ferarbe.iae, lett ma-nØvrerbar, på
lilelig, respek'tabe1 'kapasit'et og derti'l rime
lig 'pri'S - jojomen'Sann! Morri's er 'langt fra 
det verste De 'kan kjØpe. 

Indlæggene på de foregdende sider er indsendt af hhv. A-128Jøm Jensen i 
Sønderborg, A-543 Bodil Hede i Ringsted ogA-1339 Henry Eide i Ålesl/nd. 



KØB OG SALG 

Sælges: Morris 1000 super, Arg 70, hvid. Kørt 
156.000 km, synet den 3.-5.1990. Bilen 
har nye bremser, tvætvange, batteri, 
dynamo og er undclVognsbehandlct. 
Bilen er meget velholdt. Pris 25.000 kr. 

He nv.: J ens Jacob Jacobsen, tlf. 65 95 70 36. 

Sælges: Marris lOOOsupcr, Arg. 68. Kørt 80.000 
km. Meget fin stand. Ku n en ejer, æl
dre dame. Uden syn 21.000 kr. Kan evt. 
synes med sort/ hvide nummerplader 
mod merpris. 

He nv.: Holger Dam, 1If. 9719 60 02. 

Sælges: Marris 1000 super, arg. 68. Bordeaux 
rød. E kstra udstyr: Brede fælge, ud
byggede glasfiber skærme, ste reoan· 
læg, soltag, inst rumentbræt i mahog
nilræ . Pris 7.500 kr. 

Henv.: Carsten I-lansen, c/o Berit Bundesen, 
Kirkegade 10, 1. sal th ., 6700 Esbjerg. 

Sælges: Morris 1000, Va n. Lukket kassebil, Arg 
69. Skal synes. Restaurering pIlbe
gyndt, med origina le rese lVedele. Der 
medfølger bl.a. e kstra reservedele: ba
glygter, bagdøre m/ lile vindue, lygte
kra ns med s l.. .. ygge, 1300 motor. Prisi
de: 10.000 kr. 

Morris 1000, llrg. 58. Rimelig pæn. 
1300 motor, anhængertræk og sol
skærm. Skal synes. Priside: 10.000 kr. 

Henv. : Lars Lyste r, Silkeborgvej 14, 8620 
Kje llerup, li f. 86 88 27 07. 

Sælges: Morris Mi nor mola r og gearkasse. 
Komplel bindingsværk, hju lophæng, 
glasfiberskærme, 0l.0l. 

Henv.: T orben Nymand. Orenæs Skowej 14, 
4840 Nr. A lslev, tlf. 53 84 60 96. 

32 

Sælges: 1 motorhjælm 100,-
1 forkofanger 
(lidt rust, crom grim) 75,-
S hjul , trænger t il maling. slk.: 10,-
1 bagtøj , med bladfjedre 150,-
2 hju lophæng (for), stk.: 25,-
2 hængsler li l bagklap 
( lidt Olatte), slk.: 25,-
1 bagrude 25,-
3 sidevinduer, stk.: 10,-
2 larsionstænger, stk.: 25,-

Henv.: A-I091 Erik Pedersen, Rybjergvej 76, 
Kirkeby, 7870 Roslev, tlf. 9757 16 00 
(efter kl . 16.30). 

Saljes: Div. nya og beg. delar lill Morris Mi
nor 1000. Aven t ill Trave lIer. Bland 
annat finns: 
EIt par nya bakskarmar 2.300,-
Beg. Bakskarmar till TravelIe r 
Komple u koppling till 1100 motor 
600,-
Ny rorgasare li ll 100011100500, 
+ myckel anna l. 

Henv.: A-1 226 G unna r Andersen, Lyckhems
gatan 3, 46235 Va nersborg, Sverige. 
Tlf. 0521-13141. 

Sælges: Skærme,slk.: 250,-
Forklap 150,-
Bagdøre, Van 250,-
Starter, dynamo, stk.: 75,-
Lade- og start relæ 50,-
For- og bagrude, stk.: 100,-
Torsionstænger, sæt: 100,-
Varmeapperat 75,-
Blinkarm 150,-
Ratstamme 250,-
Sorte bagsæder (not) 300,-
Rustfri ram me r, sæt: 400,-
1100 gearkasser fra 1500,-
1000 gearkasser fra 800,-

Henv.: A-lISS Henrik Nielsen , t lf. 66165728. 



Sælges: For let tunede motorer: Indsugnings· lang. God gaveide. Leveres portofrit. 

grenrør ml Nikki register faldstrøm- Pris: 45,- kr. 

skarburator komplet ml sportsluflri l- Henv.: A-170 Karen Klausen, Stenagervej 8, 

ter og tilhørende Midget 1275 ccm ud- 7160 Tørring, IIf. 75 80 53 84. 

stødningsmanifold, samt specialfrem· 
st illet 11/2 tomme udstødningsrør ml Byltes: Nytt medlem ønske r A ka me igang 
afgang under venstre dør, komplet med restaurering av en 1960 Morris 
med beslag for Van og Pick-up. 1.500,- Minor 1/4 Ton Va n. 
kr. Ønsker: Tenningsl§s m. nøk\er, Dørl§se m. nø-

kler, chokewire, komplet! vindusvis-
Bøger: kerarme, speedometer kompieII , 
Original workshop ma nual AKD 530 horn kna pp/rat tsenl e r, retningsviser-
D Minor serie MM, serie Il og Minor hendel - kompieII , 2 bra forskjenner, 
1000, meget not stand: 300,- 3 fe lger (gjerne med bra sommer-
Original service parts list. Fin stand: dekk), blinklysglass foran og bak, dør-
100,- tetningsliste r, hanskeroms-skuffer. 
Minor Centre Bath The Minor caIa· Har: Gearboks - komplett, v. fremdør, 2 
logue, som nyt: 100,- bakdører til Van, ubrukt vinduspus· 
Autobook 710 Minor workshop ma- se rmotor, sløt fanger - fora n, 2 stygge 
nual, som ny: 50,- forseter, til 2-dørs pers. bil har jegpent 
Carconversions m. bl.a. Minor luning: rødt baksele + sidetrekk. 
JO,- Ønsker fo rtrinsvis § bytte deler, men 
Tuning SU-karburator m. bl.a . nlUe· kjøp/satg er ogs1\ aktuelt. PS: Er ogs1\ 
kort: 30,- sve rl interessert i britiske motorsy-
Træfmærker1979 -80 -81, runde Oles- kler. Alt er interessant: deler/objek-
sing m/bolt , pr. stk .: 30,- ter. 

Henv.: A-014 Henrikde Voss, Hofvej 20,3600 Henv.: Nils Øritsland , MøllergArden 9, 5033 
Frederikssund, tlf. 42 31 7056 eller 42 Fyllingsdaten, tlf. 05 34 62 34. 
317092. 

Købes: Va n kasse, Van døre, gI. model. 
Henv.: A-l188 Henrik Nielsen, ti f. 66 165728. 

Kjøpes: Till Travelier 1960 modeli ønskes pent 
baksete - bllde sete og rygg. Fargen m§ 
være biA. 

Henv.: A-001 Ole Jørgen 0stby, Ph. 5851, 
Hegdehaugen, N-03OS Oslo 3, Norge. 

Kopes: VåxellMa och malla i golt skick till 
Pick-up 61. (Helst nara Sk§ne). 

Henv.: A-1641 Svante Knutsson, Norrevllng 
20,24017 Sodra Sandby, tlf. (Sverige) 
046158887. 

Sælges: Morris ophænw uro Købes: Er der nogen der ligger inde med ok-
Alle modeller er præsenteret i uroen. tober 1981 nummeret af det engelske 
Den mest almindelige 2 dørs i stort bilblad "Practical Classics & Car res-
format foroven og ned fra hjulene torer" og evt. vil sælge det, eller foto-
hænger de øvrige modelle r. Udført i kopiere artiklen om "door trim". 
kra ftigt karton i rarve rne rød, bl§ og Henv.: A-1492 Steen Leth, Kildemarken 44, 
hvid. MAI: 23 cm i bredden og 32 cm 4622 Havdrup, tlf. 42 38 60 13. 
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MORRIS MINOR 
MODELBILER 
Nu er det igen muligt at købe de popu lære og 
notte skala 1:43 Morris Miner modelbiler fra 
Cergt Classic. Vi har f!ic! ct mindre parti hjem 
fra England i farverne: bUl, grøn, hvid, bordcuax 
og lilla. 

Samtidig er det igen lykkedes at fremskaffe 
den sjældne og efterspurgte Morris Minor Van. 
Stykprisen for enten Saloon el. Van-modellen 
er kun 118" kr. 

Alle ovennævnte tilbud er aktuelle lagerva
rer. Der tages forbehold for udsolgte varer, der 
dog kan hjemtages mod en leveringstid pH 34 
uger. Ved bestilling m!!. p§rcgnes forsendelses
omkostninger. Ønsker de at vide mere om TO· 
CO autoinform. kan de rel..-virerc vorl hovedka· 
ta log. 

TOCO autoinfornl 
Hasseløvcj 101, Hassclø 
4873 V æggerløse 
11r. ekspedit ion 53 87 79 86 
hver dag efter klo 16.00 

MORRIS MINOR BØGER 

Morris Minor & 1000. Guide to Purehase and 
Do II Yourselr Rcstoration ar Lindsay Porter. 
Udførlig købstips og reslaureringsvejledning. 
Restaureringsarbejdet b liver detaljeret be· 
skrevet ved hjælp ar ma nge rotos. 

Indb. 272 sider. 174 kr. 

Morris Minor bøger i Super Prome·serien, be
skriver kort rattet historie, udvikling, test , teknik 
mv. Indb. 56 sider. 98 kr. 

Morris Minor & 1000 
Morris Minor serie MM 

Morris Minor 1000 Haynes reparationsh1\nd
bog. Bogen der er lige s1\ vigtig som regi· 
streringsattesten. Meget udførlig værksteds· 
håndbog. 

Indb. 200 sider. 160 kr. 

Morris Minor· The World's Supreme Small Car 
ar Paul Skiletter. Ny opdateret udgave af stan
dardværket om Morris Minor. Historie, leknik, 
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særheder og restaureringsarbejde. En uvurder
lig bog ror alle Minor·rans. 

Indb. 228 sider. 218 kr. 

Morris Minor bøger i Brooklands-serien. Inde· 
holder test og tekn ikbeskrivelserrra verdens rø· 
rende motormagasiner. Mange rotos og tegnin· 
ger. 122 kr. 

Morris Minor Col1ection no 1 
Morris Minor 1948-83 
Morris Minor Restoration 

Morris Minor instruktionsbog. Genoptryk ar 
den o riginale engelske instruktionsbog til Mi· 
nor 1000 

TOCO autoinrorm 
I-Iasseløvej 101, Hasselø 
4873 Væggeriøse. 
l1r ekspedition, 53 87 79 86, 
hver dag efter kl. 17. 

KLUBBEN SÆLGER: 

T-shirt (S, M, L, XL) 
Sweat·shi rts (kun str. S) 
Norminor, nr. 15 - 68, pr. stk 
Klæbemærker, pr. stk 

3 stk 
Jakkemærker, pr. stk. 
Grill emblem 
Te·krus med klubbens logo 

6O,-Dkr 
IOO,-Dkr 

5,·Dkr 
IO,-Dkr 
25,-Dkr 
25,·Dkr 
95,·Dkr 
35,-Dkr 



NYE MEDLEMMER 
A-487 Peter Madsen A-1693 Klaus Kristiansen 

Jernvedvej 234 Absalonsgade 21 
6771 Gredstedbro 9000 Ålborg 

A-1684 Allan Jakobsen A-1694 Pirjo Saaristo 
Riisvej 31, Riis Runebergsgatan 6 
8660 Skanderborg S-50234 Borås 

A-1685 Jens Ole Jakobsen A-1695 Lasse Jakobsen 
Bjerrevej 301, Bjerre Toften 4, V. Thorup 
8783 Hornsyld 9690 Fjerritslev 

A-1686 Bettina Hansen A-1696 Lars Juul 
Brolandvej 67 Oldemorshovedvej 4, 
5320 Agedrup Nr. Løgum 

6240 Løgumkloster 
A-I687 Martin Johansen 

Rendsborgvej 24, Dybbøl A-1697 Kim Mogensen 
6400 Sønderborg Smedievej 147 

3400 Hillerød 
A-I688 Torben Delfs 

Bragesvej 14 A-1698 Bjarme Schmidt 
8230 Åbyhøj Korkendrupvej 14 

5540 Ullerslev 
A-1689 Jens Brian Lindberg 

Niels Ebbesensgade 8A 2. A-1699 Mogens Nielsen 
9000 Ålborg Pilevænget 5B 

6870 Ølgod 
A-1690 Albert Juul Andersen 

Hændelsvej 26 B-17DO Erland Jørgensen 
2450 København SV Tårnborgvej 104 

4220 Korsør 
A-1691 Leo Christensen 

Damstedvej 4, Vestrup A-1701 Kristen Wiese 
8900 Randers Fredensgade 9 

7800 Skive 
A-1692 Mikkel S. Madsen 

Schousgade 24 
8900 Randers 
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