
Nr. 94 marts 1995 

MEDLEMSBLAD FOR NORDISK MORRIS MINOR KLUBB 

Oslo-gruppens årlige Primus-treti fandt sted i week-enden 
den 18.- 19. februar i Rømskog. 

Dorthe og Simon fra Engesvang var med. 
Læs historien inde i bladet. 
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NMMK 
Stiftet i Oslo 18. september 1978 

Klubbens adresse: 
Nordisk Morris Minor Klubb 
Postboks 28 
DK-5200 Odense V 

Postgiro: 
3 36 4712 

Kontingent pr. kalenderår: 

A-medlem 
(medlem med bil) .............. 160 D kr 

H-medlem 
(husstandsmedlem) ............. 50 D kr 

NMMK's medlemsblad 

Stof til bladet sendes til redaktøren. 

Indleveringsfrist for stof til næste nummer: 

20. april 1995 

Oplag: 900 eksemplarer 

Tryk: Centraltrykkeriet, Odense, Danmark. 



LOKALGRUPPER 
Gruppe Kontaktperson Telefon 

NORGE 
m Oslo A-707 Terje Sunnaas- Box 37 Jobb (02) 64 77 51 

Hovseler- N-0705 Oslo 7 priv (02) 29 29 49 
Klubbmøte: 1. tirsdag i måneden k!.18.00. Møtcsted mai-sept: Rodeløk-
ken Kafe, Bygdøy. Okt-apr: hosTetjcSunnaas. Ringetavstyremedlem-
meme på forhJnd i telfelle det er specielt program. 

Møre Ny kontaktperson søges. 
SVERIGE 

Norra A-1642 Christer Wiberg- Terriingvii- 090 135 GJ7 
Sverige gen 2A - 902 38 U meå 

J amtland A-1074 Kåre Torfjiill - Hornsgalan 
llA - S-832 42 Froson 

Dalarna A-838 Thomas Eriksson - Kråk- 0250-15445 Bost. 
bergsviigen 4- S-79200 Mora 13530Arb. 

Giiteborg A-1169 Matz Lundgren - Nedra 031139250 
Kvarnbergsgt. 4- S-41105 Geteborg 

Våst Sverige A-1808 Erling Holmin - Skoftebyga- 0520-72907 
tan 55- S-46154 Trollhiittan 

DANMARK 
Nordjylland A-llGJ Mogens Bjerre - Industrivej 98 2124 50 

40- DK-%90 Fjerritslev 

Randers A-120 Anton Kamp Nielsen - Øster- 86 443295 
gade 17, Asferg- DK-8990 Fårup 

Midljylland A-614 Peter Øllwlm- Gosmervej 90 86 55 70 55 
- Præstholm- DK-8300 Odder 

Østjylland A-738 Per Madsen - Frederikslystvej 75650409 
18- DK-8723 Løsning 

Sønder- A-216 Johannes Juhl - Lindevej 8, 7454 7496 
jylland Overjerstal - D K-6500 Vojens 

Klubmøde: Se under Als. 
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DANMARK 
Gruppe 

Als 

Kontaktperson Telefon 

A-697 Poul Iversen- Mosevængel 5 74 47 2181 
D K-6440 Augustenborg 
Klubmøde: se an-angcment.o:;kalcndcren. 

Sydfyn og A-1757 Lars Mikkelsen - Lunds- 64 88 12 03 
øerne gårdsvej 8- DK-5463 Harndrup 

Nordvest 
Sjælland 

Klubmøde: Den sidste mandag i m§ neden kl. 19.30 p§ Stenstmp Kro. 

A-881 Max Chrislensen- Hagested- 53 46 34 82 
vej 18- DK-4532 Gislinge 

Klubmøde: Den første tirsdag i m3.ncdcn. Næm1erc oplysninger hos 
kontaktpersonen. 

København A-1245 Klavs Juul Nielsen- Lejrevej 31 28 66 05 
14- DK-2700 Brønshøj 30 32 66 62 (bil) 
Klubmøde den sidste tirsdag i måneden k!. 19.00 (ikke juni og juli) 
Brønshøjvej 17, ind g. B, Medborgerhuset Pi!cgården. 

Sydsjælland H-386 Ketty Rasmussen - Sorøvej 53 73 65 49 
484-4&5, Rislev- DK-4700 Næstved 
KlubmOOc: Den første søndag i måneden kl. 19.30 på Sorøvej 484. 

Lolland-Fa!- A-1461 Dennis Hansen- Skovtoften 54 85 93 43 
ster & Møn 19 · DK-4800 Nykøbing F. 

Bornholm Ny kontaktperson søges 



FORMANDENS SIDE 
Dagene er blevet længere og det be
gynder at krible og krable rundt om
kring. Arrangementskalenderen vok
ser og de fleste begynder at glæde sig 
til foråret og sommerens ture med 
Morris'en. 

Noget af det der er lige op over er 
generalforsamlingen, som finder sted 
lørdag den 11. marts. J eg vil her minde 
om, at kontaktpersoner som sædvanlig 
får deres færgebilletter refunderet af 
klubbe11. 

Vores kasserer A-1188 Henrik Niel
sen går med nogle tanker om andet 
arbejde, som medfører at han vil være 
bortrejst i længere tid ad gangen, så 

hvis der sidder en fynbo, som har lyst 
til at hjælpe klubben på denne post, 
hører vi gerne fra dig hurtigst muligt. 

Som det jo nok er de fleste bekendt 
er vi her i Danmark ved at bygge en bro 
over Storebælt. Det har medført lidt 
krig mellem diverse færgeselskaber, 
og som følge deraf har vi i klubben 
modtaget et antal rabatkuponer til ru
ten Kalundborg · Juelsminde. Der gi
ves 10% rabat på billetten og tilbuddet 
gælder til den 31. december 1995. Dis
se rabatkuponer kan fås ved henven
delse til klubben. Der er ikke mange
så først til mølle, får først malet! 

A-1264 Herluf Knudsen 
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DATO ARRANGEMENT ARRANGØR 
Marts 
!ør. den 11. Generalforsamling 1995 hos Nor- NMMK 

disk Morris Mirror Lager i Asferg. 

søn. den 19. Årsmøde på Industrivej 40, Nordjylland 
Fjerritslev kl. 14.00. 

tirs. den 28. Klubmøde med generalforsamling København 
Medborgerhuset Pilegården, 
Brønshøjvej 17. 

April 
søn. den 2. Klubmøde hos John og Karen. Østjylland 

Tilmelding på tlf. 75 80 53 84. 

tirs. den 18. Smøremøde ved Shell, Frederiks- København 
sundsvej 172, fra kl. 18.00. 

Maj 
!ør.- søn. Veteran- & Prylmarknad i Hoor, 
den 6. -7. mere info. ved kantakpersonerne i 

Viist Sverige og Goteborg. 

søn. den 7. Tur til Zone Museet. Mødested København 
ved Shell, Frederikssundsvej 172, 
kl. 10.00 

fre.- søn. Fjorden rundt - minitræfpå A-472KimKleis 
den 12.- 14. Nr. Lyngvig Camping, Hvide Sande. 

!ør. den 20. Tjoloholm Classie Show 
mere information ved 
kontaktpersonen i Viist Sverige 

tirs. den 30. Klubmøde på Havnen i Køge, København 
kl. 19.00. 

Juni 
fre.- søn. Minitræf (Pinsetræf) på Østjylland 
den2. -4. Husodde Camping ved Horsens. 

tirs. den 27. Klubmøde på Langelinie, kl. 19.00. København 

Juli 
fre.- søn. Sommertræf: Absalon Camping, København 
den 14.- 16. Korsdalsvej 132, Rødovre. 

Program inde i bladet 
fre.- !ør Ringkøbing-løbet 
28.-29. 
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SOMMERTRÆFFET 1995 
på Absalon Camping i Rødovre den 14. - 16. juli. 

Foreløbigt program er fastlagt for træffet. 

Fredag den 14. juli 
Kl. 12.00 Indskrivning starter, på Absalon Camping, Korsdalsvej 132, 

Rødovre. 

Lørdag den 15. juli 
Kl. 11.00 køres i mindre grupper ind til København, nærmere bestemt 

Christiansborg Slotsplads. Her vil bilerne blive stillet op til 
fotografering og bedømmelse. 

Kl. 16.00 

Kl. 19.00 

skal pladsen være tømt for biler. 

Aftenens fest holdes På Seandie Hotel i Glostrup. Hotellet er 
beliggende ea. l km. fra campingpladsen. (Se kort på næste side). 

Menuen er Cavery, samt kaffe og småkager. Pris pr. pers.: 150,- kr. 

Børnemenu: fiskefillet m. pommes frites 36,- kr. 

Bar med øl, vand og vin. Alle gæster afregner individuelt. 

Ud over præmieoverrækkelser til vinderne i de forskellige klasser, 
vil der være dans til levende musik, med Susanne og Henning 
Kongsø. 

Søndag den 16. juli 
Kl.lO.OO Om formiddagen holdes der stumpemarked på campingpladsen, så 

har du dele du vil sælge eller købe, er det her det foregår. 

Af forslag til aktiviteter, mens bilerne 
holder på Christiansborg Slotsplads 
kan nævnes: 

• Havnens motorfærge, rundtur i 
Københavns Havn, afgang ea. 
200 meter fra Pladsen. 

• Besøg i Tivoli, ca. 600 meter fra 
pladsen. 

• l kilometer til Rådhuspladsen, 
med de to museer »Vokskabinet
tet« og ))Believe it or not«. 

• Andre seværdigheder i en af
stand af ca. l kilometer: Nyhavn, 
Amalienborg Slot, Den Russiske 
Kirke, Marmorkirken og Ama
liehaven. 

A-1245 Klavs Juul Nielsen 
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IliCANDIC HOTEL 
KØBENHAVN/HVIDOVRE 

KetteveJ. 4 . 2650 Hvidovre . Telefon 0149 82 22 

Alle veje fører til 
lli>CANDIC HOTEL Lså nell:\t er det... 

Centrum/City ~ 
l km. 



NORDJYLLAND 
Årsmøde 1995 

Vi indkalder hermed til årsmøde, søn
dag den 19. marts 1995 kl. 14.00. Mø
det holdes på Industrivej 40 i Fjerrit
slev. (tlf. 98 2124 50). 

Skal vi have lavet nogle arrange
menter i år? 

Eneste fastlagte projekt er det 10. mi
nitræf på Løgstør Camping i weeken
den den 1.-3. september 

Vi glæder os til at høre fra jer og se 
rigtig mange! 

A-1160 Mogens, A-1974 Birthe 
A-164 Jørgen, A-704Anette 

ØSTJYLLAND 
På årsmødet den 5. februar blev det 
vedtaget at ophæve Østjyllands giro
konto p.gr.a. for højt gebyr. Indbeta
linger til Østjyllands klubkasse skal 
derfor fremover ske, ved at sende en 
check til kassereren eller ved at betale 
til et af bestyrelsesmedlemmerne. 
Kontingentet er fortsat 50 kr om året 
pr. husstand. Østjyllands bestyrelse 
består af: 

Kontaktperson 
A-738 Per Madsen, Frederikslystvej 18 
8723 Løsning 

Kasserer 
A-441 John Rasmussen, Th. Jensens
vej 11, 8723 Løsning 

Styremedlem 
A-736 Bent Poulsen, Nygade 5, 
8722 Hedensted 

Styremedlem 
A-438 Kaj Larsen, Peterholmsalle 97, 
7100 Vejle 

Som tidligere annonceret er der klub
møde hos John og Karen søndag den 
2. april. 

Til maj vil vi forsøge at møde tal
stærkt op til det nye minitræf »Fjorden 
rundt«. 

Østjyllands minitræfi pinsen holdes 
i år på Husodde Camping ved Hor
sens. Mere herom i næste Norminor. 

A -738 Per Madsen 

FYN 
Efter en meget lang periode med ringe 
tilslutning til vore klubmøder, har vi 
besluttet at ophæve Fynsgruppen med 
virkning fra marts måned. Dvs. at vi har 
holdt det sidste klubmøde! 

Skulle der være nogen, som på et 
eller andet tidspunkt mener der er be
hov for endnu en stedsgruppe på Fyn, 

er man selvfølgelig velkommen til at 
genstarte den. 

Ellers eksisterer Sydfyn og øerne 
stadigvæk, og de afholder klubmøde 
den sidste mandag i måneden på Sten
strup Kro og her er man hjertelig vel
kommen til at deltage 

AH232 Morten Westennann 
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KØBENHAVN 
Vi tager navneforandring til Storkø
benhavn, fordi der til vores klubmøder 
kommer medlemmer fra Køge, Hørs
holm, Hillerød og Humlebæk, hvilket 
vi er meget glade for. 

Da fremmødet efterhånden er så 
stort mener vi, at der er brug for en 

Thr til Zonemuseet 

Program for turen den 7. maj: 
Kl. 10.00. Start fra Shell, Fr. Sundsvej 
172 

Pause på P-pladsen efter Munk
holmbroen. Folk fra nord- og vestsjæl
land kan støde til her. A-1588 Ole Kir k 
Vium vil herefter vise vej til Zonemu
seet 

formand, kasserer og en bestyrelse i 
gruppen. Derfor indkalder vi til gene
ralforsamling i det Storkøbenhavnske 
den 28. marts i forbindelse med klub
mødet på Brønshøjvej 17, medborger
huset Pilegården. 

Kl. 12.30. Rundtur sydvest for Holbæk, 
ca. 30 km. 
Kl. 13.15. Ankomst til købmanden i 
Kvanløse, hvor den medbragte mad 
spises. Øl, vand og kaffe kan købes. 
Kl. 15.00. Rundtur sydøst for Holbæk, 
ca. 25 km. 
Kl. 15.45. Rundturen slutter nord for 
Vester Så by. 

A-1245 Klavs Juul Nielsen 

FJORDEN RUNDT 
den 12.-13.-14. maj 1995 

Vi mødes på Nr. Lyngvig Camping i 
løbet af fredagen til fælles grill kl. 19.00 
og en sludder om bilerne. 

Starten vil være lørdag kl.lO.OO med 
at køre Ringkøbing Fjord rundt ( ca. 
125 km). Første stop vil være Veteran 
Flymuseet i Stauning ca. kl. 11.00 til 
12.30. 

Derefter vil turen gå videre til Bork 
Havn, hvor der vil være spisning ca. kl. 
13.15 til15.00. 

Turen går derefter til Hvide Sande 
hvor vi stiller bilerne op til fotografc
ring ca. kl. 16.00. Derefter er alle frit
stillet til fælles hygge på campingplad
sen eller hvad man har lyst til. 

Søndagen vil blive brugt til evalue
ring og hjemrejse. 
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Priser: 
Museum og spisning pr. voksen kr. 50,
og kr. 20,- pr. barn. 

Campingpladsen pr. nat: 
Voksen kr. 42,-
( 15% rabat til træf deltagere) 
Børn under 12 år kr. 25,
(15% rabat til træf deltagere) 
Hunde kr. 10,-
Strøm kr. 17,-
Gamle hytter til4 pers. kr. 200,
Hytter til4-5 pers. kr. 325,
Brusepoletter kr 6,-

Ønsker man hytte skal man også kon
takte campingpladsen hurtigst muligt 
på tlf. 97 3112 31. 

Tilmelding senest den l. maj 1995 til: 

A-472 Kim Klcis, tlf. 97 34 14 58 
A-1542 Henrik Christensen, 
tlf. 97 35 40 82 
A-1903 Karl Ove Sønderby, 
tlf. 97 37 29 42 

PRIMUSTRÆF 1995 
Vi har en gang tidligere været til pri
mustræf, men dengang kom vi meget 
sent om lørdagen og kørte hjem igen 
søndag middag. Men i år skulle vi 
være med fra starten. 

Morrisen fik lige cl sæl nye platiner 
(der er jo en "start Morrisen hurtigst 
søndagmorgcnn-konkurrence) og vore 
mere end 20 år gamle VIKING diago
nalpigdæk blev monteret. Primussen 
blev hentet på Forhistorisk Museum 
og læsset ind i bilen sammen med ski 
og andre fornødenheder, som f.eks. 
lange underhylere og varme sweatre. 

Vejret var såmænd helt sommerligt, 
da vi startede hjemmefra: styrtende 
regn, kuling og hundekoldt. Nå, skidt 
med del - vi skulle jo ikke opholde os 
hjemme. 25 meter hjemmefra kunne 
jeg pludselig godt huske, at jeg egentlig 
skulle have haft nye viskerblade .... 

På færgen blev viskerbladene skiftet 
ud med dem jeg har haft i en reserve
delskuffert i adskillige år og de gamle 
blev smidt ud. Og så op i taxfree ..... 

Vel ankommel til Giileborg kunne 
vi konstatere, at de »nye« viskere var 
15346 gange dårligere end dem vi hav
de kasseret på færgen. @f[ # " # " + 
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Vafler, guitarspil og hygge. 

& * @ » A tænkte jeg i mit stille sind, 
men det var der jo ikke noget at gøre 
ved. 

Langt om længe fandt vi et værksted 
der lå inde med et eksemplar af en 
tilstrækkelig lille model og problemet 
blev løst. 

Da vi havde kørt ea. 250 km i regn 
og kuling, mente jeg nok jeg kunne 
have fortjent en pils - der lå jo 30 lige 
omme på bagsædet. NUL, kundgjorde 
Lillemor - om jeg da ikke vidste, at i 
Norge må man ikke køre bil efter at 
have indtaget alkohol overhovedet. Og 
bøderne er MEGA store : 20.000 Nkr. 
og så i spjældet - det er derfor fængs
lerne er helt overfyldte i Norge ! 

Nå, vi kom da til privaten hos Olav, 
Reidun og Anne-Ragnhild selv om det 
blev lidt senere end vi havde forventet. 
Det hele tegnede lyst for det var holdt 
op med at regne og NU kunne der vel 
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ikke være noget i vejen med at få sig en 
pilsner? 

Lørdag morgen var solen lige ved at 
bryde igennem en tynd tågedis og vin
den havde lagt sig. Det var helt perfekt, 
hvis ikke det lige var for de »prægtige 
skallcbank« indtagelse af mere end en 
enkelt pilsner havde forårsaget.. .. 

Først på formiddagen ankom de 
sidste deltagere. Hans Volden i Yan, 
Lars og Tove Hernes i Pick-Up og Ter
je og Liv Sunnaas i Van. Solen stod nu 
højt på himlen og den lille kortege på 
5 biler begav sig af sted mod Rømskog. 
Vi fik heldigvis ikke brug for de snekæ
der, der stod klar til at blive pakket 
hjemme i entreen i Danmark. 

Vel ankommet til pladsen startede 
opbygningen af det specialbyggede telt 
med kakkelovn, halm og det hele. Des
uden var der en prototype af et lokum 
udviklet af forskere på Oslo Universi-



Sddan boede vi. 

le l - det var cl syn for guder at se delle 
unikum blive samlet. 

Da opførelsen af telt og lokum var 
tilendebragt, griBede vi pølser, drak 
kaffe og lignende(!) og isfiskede. Som 
biolog overraskede det mig, al der 
kunne fanges sardiner i Norgc .... Nå, 
senere fik vi vafler, der blev afboldt el 
Iilie lotteri, der blev spillet guitar og 
undervist i optænding af primus. 
Imens gik snakken om Morris og alt 
muligt andet. Da det blev mørkere 
fandt Olav en »pind« i skoven og der 
blev tændt bål. Del var med andre ord 
rigtig HYGGELIGT. Da del blev helt 
mørkt var der en utrolig flot stjernc
himmel og vi gik først ind i teltet, da 
øiicrne begyndte at fryse til is ! På det 
tidspunkt havde Dorthe simpelthen alt 
sil medbragte tøj på. 

I teltet blev der hyggel videre indtil 
vi lagde os til al sove på del mere end 

1/2 meter tykke halmlag. Hans Volden 
Og Lars Hernes deltes om fyringsvag
tcn, så vi kunne holde de 20- 25 grader 
inde i teltet hele natten. 

Søndag morgen var der startkon
kurrence i de nedfrosne Morriscr. På 
trods af flere timers musik på musikan
læggel i Lars' og Toves' Pick-Up star
tede den på mindre end 3 sekunder og 
vandt dermed konkurrencen. Vi fik 
selv en bundplacering på trods af de 
nye platiner. Efter morgenkaffen var 
det tid at sige farvel for vores vedkom
mende. 

Efter 10 minutlers kørsel døde Mi
noren pludselig. Vi holdt selvfølgelig 
langt uden for lands lov og ret og det 
var selvfølgelig begyndt al sne temme
lig meget. Nå, det viste sig blot at være 
møtrikken, der holder ledningerne til 
hhv. kondensator og forbindelsesled
del til tændspolen, som havde Iøsnel 
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Hans Volden forsøger sig i startkonkwrencen. 

sig- intet under at bilen ikke var så kvik 
i startkonkurreneen. 

Vel hjemme igen- i »sommervejret« 
- kan vi nu tænke tilbage på et meget 
specielt træf som vi kun kan anbefale 

på det varmeste. Vi skal i hvert fald på 
primustræf igen engang. 

H-1500 Dorthe ogA-839 Simon 

RINGKØBING-LØBET 1995 
Ringkøbingløbet løber igen af stabelen 
i år, og det er for 27. gang. Nogle har 
været med gennem alle årene, og vi har 
den fornøjelse, at deltagelsen stiger år 
for år, formentlig fordi vi tilstræber 
stor bredde i den motorhistoriske side 
af arrangementet. 

Fredag den 28. juli eftermiddag 
med concours de origin) dvs. parade og 
bedømmelse af køretøjerne. Der ud
sættes flere præmier. 

Lørdag den 29 juli køres det egent
lige løb. Man vælger frit mellem arran
gementerne - gerne begge. 
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De deltagende vogne skal være 
mindst 25 år gamle, samt fremtræde i 
tidstypisk og velplejet stand. 

Løbsafgiften vil være særdeles be
skeden (som et udslag afvestjydsk må
dehold), og for de deltagere, der øn
sker overnatning er der fine hotelmu
ligheder, fine campingpladser samt et 
af landets nyeste og bedste vandrer
hjem. 

Reserver allerede nu den sidste we
ek-end i juli til deltagelse i Ringkø
bing-løbet 1995. 



DEN DEJLIGSTE DAG l MIT LIV 

Det var vel tre uger før, at det kom på 
tale. Min umiddelbare reaktion var, 
nej!! Jeg var simpelthen ikke oplagt. I 
ved, ondt hist og her, hoste når jeg 
bevægede mig, for ikke al tale om det 
rødlige udslet, jeg havde fået på alt for 
synlige steder, kort sagt, jeg var ikke 
præsentabel. Men de insisterede. 

Min læge er på ferie indvendte jeg. 
Tænk ikke på det, lød svaret, vi betaler 
behandling på privathospital. Jeg må t
te give mig. Ja, måske kunne det endog 
blive morsomt at deltage. Da kom til-

bagefaldel. Jeg gik helt i stå. Men nu 
trådte min egen læge til, han var ene
stående, dag og nat var han ved min 
side, lige tiljeg var på toppen igen. Jeg 
har ikke haft det så godt i flere år. Nu 
var jeg besluttet på at deltage, ja jeg 
glædede mig ligefrem. 

Skinnende og pyntet drog vi afsted. 
Og helt ærligt, det blev den dejligste 
dag i mit liv. 

P.S. På billedet er det mig i midten. 
Monis 1000, A-1861 Jane Sommer 
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EN NY KLASSIFIKATION 
I 1992 blev jeg medlem af NMMK, idet 
jeg antog, at her kunne man udveksle 
erfaringer med Morris-ejere, men jeg 
tog fejl, da jeg gennem Normino r erfa
rede, at de fleste hvis ikke alle medlem
mers interesse var en helt anden. 

Nu er det ikke sådan, at jeg stod helt 
på bar bund m.h.t. viden om Merris. 
Jeg er født og opdraget med Morrisser 
af alle typer, idet min far var forhand
ler hos Vilh. Nellemann i København i 
mange år. 

Min første Merris, en 1934 Morris 8 
»fib jeg som 3-årig. Den solgte jeg i 
1970 og den var således i familiens eje 
i 36 år. Forinden havde jeg overtaget 
en højre-styret Miner fra 1952, som 
havde haft sine barne- og ungdomsår i 
Afrika med deraf følgende problemer 
og særpræg. Det blev min daglige vogn 
i 4 år. Den blev ophugget efter den en 
dag pludselig gik over i 2 dele. I 1969 
købte jeg så en eet årig brugt Traveller 
fra 1968, der havde kørt 35.000 km, hos 
en forhandler for 9.300 kr. Denne har 
nu været min daglige vogn i 27 år og 
kørt 350.000 km, med samme motor, 
som er det eneste der ikke er fornyet. 

Siden jeg modtog Norminer første 
gang er jeg skuffet over, at man næsten 
kun kan læse om diverse træf, præsen
tation af toprenoverede Minor're og 
den evindelige snak om originalitet, 
certifikater, klassifikationer, men intet 
om Miner' en til daglig brug. 

Hvornår kommer en klasse for den 
Minor, en »Working« klasse, der som 
min Traveller nu i 27 år med ca. 12.000 
km om året har kørt dagligt i regn, sol, 
blæst, sne og frost, aldrig har været i 
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garage, står ude sommer og vinter, dag 
og nat, og som bruges hver dag samt til 
længere sommerture. 

J eg har aldrig været til et Morris 
træf her i landet, og kommer det nok 
heller ikke, for naturligvis bærer min 
Traveller præg af mange års daglig slid 
og brug. Da man ikke har en »wor
king« klasse bliver jeg sikkert set skævt 
til og afvist. 

Jeg kører hvert år i England i Tra
veller'en (se artikel, Minor'en i En
gland, i Normino r nr. 87, jan. 1994), og 
er medlem af The Morris Minor Ow
ners Club. Her tager man det ikke så 
tungt som hos NMMK medlemmer 
med originalitet og certifikater. Man 
ser hos medlemmer af den engelske 
Morris klub mange brugsvogne forbe
dret på de nødvendige områder, hvor 
en Minor trods dens goder har man
gler. Her har man en »Working« klasse 
for Minor til daglig brug eller med sær
lig udstyr. I medlemsbladet Minor 
Matters kan man tit læse om gode ide
er og forbedringer. Det savnes helt i 
Nonninor. 

Jeg har det indtryk, jeg håber det er 
forkert, al jeg måske er det eneste 
medlem af NMMK der har en virkelig 
brugsvogn og ikke kun en hobby Mi
nor. 

Certifikater og originalitet finder 
jeg til dels underordnet, hvis forbed
ringerne ellers virker, har et formål og 
ser pæne ud, for naturligvis holder jeg 
min Traveller i nogenlunde original 
stand og ikke som da jeg havde min 
Minor 1952 og dengang via mit arbejde 
havde nær kontakt til Ford samlefabrik 



i København. Her var man igang med 
at skrotte gamle dele til FordAnglia og 
så mange dele kunne bruges til Mi
nor'en, at man på Ford sagde, at min 
Morris var blevet til en » Foris«. 

I dag har jeg ingen større problemer 
med reservedele til Travclleren, næ
sten alt køber jeg når jeg er i England. 
Her fås alt, bortset fra lygteglas til høj
rekørsel, så i øjeblikket er min Travel
ler noget skævøjet, da en sten knuste 
mit ene lygteglas og jeg måtte købe cl 
nyt i England på turen. Men det bliver 
udskiftet når vejret bliver bedre, for 
naturligvis reparerer jeg alt udendørs, 
eller i værste fald under et specielt 
lavet reparationstelt 

Hvis der trods alt er medlemmer i 
NMMK, der som jeg bruger en Minor 
til daglig, er man velkommen til at rin
ge eller skrive for at udveksle ideer og 
erfaringer, det kunne f.eks. være hvor
dan man indretter sin Traveller til cam-

Svar til Finn Wodschow 

Mange tak for dit indlæg. Det er rart 
med en respons fra medlemmer, der 
har en holdning til, hvordan vores klub 
skal være. 

Du skriver, at der er nogle ting, du 
kunne ønske dig anderledes. Dels så 
du gerne en større udveksling af tips -
specielt mellem ejere afhverdagsbiler, 
og dels så du gerne, at der blev fokuse
ret mere på hverdagsbilerne ved vore 
træf, og du foreslår, at der indføres en 
»Working-class« ved præmieringen til 
sommertræffet. 

Siden 1992, hvor du blev medlem, 
har der været indlæg om benzinsys-

ping brug til 2 personer, med særlige 
hylder, skabe, ekstra opbevarings
plads, samt udnytter det store motor
rum til plads til reservehjulet, værktøj 
og reservedele m.v. Forbedrer tæn
dingssystemet, får mere varme om vin
teren. Forhindrer tyveri og indbrud i 
vognen, uden dyre alarmer, for ca. 
56,85 og 400 kr, hvis man er særlig 
forsigtig. Holder sin motor så den som 
min aldrig er repareret, bortset fra at 
stille ventilerca.hvert 10. år! Udskifte 
tændrør og olieskift med specielt addi
tiv og meget, meget mere. I det hele 
taget holder sin Min o r i køreklar stand 
til daglig brug. 

Måske kunne vi daglige brugere af 
Minor danne en »working« klassifice
ring, ellers må jeg indrømme, at mine 
dage som NMMK-medlem er talte. 

A-1841 Fimr Wodschow, Lyngvej 48, 
2800 Lyngby, tlf. 45 87 23 32. 

tern, nye bestemmelser ved syn i Dan
mark, smøring, renovering, blyfri ben
zin, olie-tilbud, motorskifte, mærkning 
mod tyveri, og endelig en god ide til, 
hvad man kan gøre hvis returfjederen 
til gasspjældet knækker. Det er ganske 
vist ikke på højde med det antal ind
læg, der har været i den engelske 
klub's blad » Mirror Matters« i samme 
periode, men det passer altså ikke, at 
der overhovedet ikke er tekniske tips i 
NORMINOR. Alle ville garanteret 
gerne have mere læsestof om tekniske 
tips i NORMINOR-men desværre er 
der ikke ret mange, der sender indlæg 
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Vores egen hverdagsbil hjemme igen efter et træf 

om emnet til bladet. Og bladet inde
holder det, som medlemmerne indsen
der. 

Da jeg læste dit brev første gang, 
kunne jeg ikke lade være med at spe
kulere over, hvorfor du ikke selv har 
leveret tekniske tips. Det fremgår jo 
tydeligt af dit indlæg, at du har en stor 
erfaring at øse ud af. Og du har tidlige
re leveret et par indlæg, så du lider 
ikke af skriveskræk. Desuden er du 
medlem af den engelske klub og har 
kendskab til engelsk, så måske var der 
basis for en oversættelse af de engelske 
tips. Dette skriver jeg ikke for at være 
fræk og flabet, men som en opfordring 
til at indsende bidrag med tekniske 
tips. 

Du skriver også, at du aldrig har 
været til et Morristræf her i landet, 
fordi du regner med at blive set skævt 
til og endog afvist. J eg forstår godt 
hvordan du føler- sådan havde jeg det 
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også selv engang. Men jeg kan fortælle 
dig og alle andre medlemmer : DET
TE ER EN FORDOM UDEN HOLD 
I VIRKELIGHEDEN! Det er til gen
gæld korrekt, at der er meget fokus på 
de flotte renoverede Minerer - nogle 
af disse kører ikke mange kilometer 
om året. Men det betyder ikke, at hver
dagsbiler bliver set skævt til og afvist. 
Siden du blev medlem i 1992, har der 
været beretninger om træf og arrange
menter, hvori hverdagsbiler er direkte 
omtalt, i numrene 75,76,77,85,86 og 91. 
Så de kommer skam til arrangemen
terne, og alle , der har en fornemmelse 
af, at de ikke er velkomne, fordi deres 
Miner ikke er nyrenoveret, tager helt 
fejl og opfordres hermed til at deltage 
i arrangementerne. 

Det er specielt ærgeligt, at du ikke 
har været til vore træf, når du gerne vil 
have gang i en erfaringsudveksling, for 
der er ikke noget sted, hvor folk taler 



Vores træf er mest for sjov. Og hverdagsbiler bliver der ikke set skævttil f 

mere om Minaren end ved træffene. 
Alle kører hjem med nye indtryk og 
nye ideer, når de har været til træf. 

Dine kommentarer om præmiering 
af hverdagsbiler ved træffet har til dels 
været fremme tidligere. Hverdagsbiler 
er foreslået favoriseret ved et point -sy
stem, hvor antallet af kørte kilometer 
vejer tungest (NORMINOR nr. 66). 
Det har også været foreslået at præ
miere den mest oprindelige og mest 
brugte Minor (nr. 69), og endelig har 
der været forslag om indførelse af en 
karantæneordning for vinderbiler, så 
det ikke blev de samme biler, der løb 
med præmien år efter år (nr. 73). In
gen af disse forslag blev siden kom
menteret af andre medlemmer ! I 
NORMINOR nr. 68 opfordrede for
manden til en debat, så bestyrelsen 
kunne få inspiration til oprettesle af et 
præmieringssystem. Og da ovennævn
te indlæg ikke skabte debat overhove-

det, kunne det naturligvis kun tolkes 
som om~ emnet var uinteressant for 
medlemmerne, og der blev ikke gjort 
yderligere ved en working-elass eller 
lignende. 

Det er nu nogle år siden, der har 
været gang i debatten om vores præ
mieringssystem, og der er kommet 
mange nye medlemmer. Der er mulig
vis også en ny holdning til systemet, så 
jeg skal hermed opfordre alle, der me
ner det nuværende system skal ændres 
eller suppleres med noget nyt, til at 
skrive indlæg i NORMINO R. 

Du henviser til den engelske klubs 
præmieringssystem, og jeg antager, at 
den »working-klasse« du omtaler, er 
den de selv kalder »Modified«. Den 
klasse svarer helt til vores åbne klasse 
- her kan alle stille op, og der kræves 
ikke certifikat. Til gengæld skriver du, 
at englænderne ikke tager originalitet 
og certifikat alvorligt. Det gør de ikke 
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for biler i Modified-klassen, men til 
gengæld skal alt (ALT!) på bilen være 
som dengang den forlod fabrikken, 
hvis du ønsker at stille op i Grand Mas
ters-klassen. Om det så er bredden og 
farven på stafferingen langs siden på 
bilen bliver den målt og kontrolleret af 
et specielt dommerpanel. Denne klas
se er kun for museums-minorer. De 
har andre klasser (Masters og Conco
urs) hvor små og ligegyldige afvigelser 
accepteres. I vores Original-klasse ac
cepteres forholdsvis store afvigelser (f. 
eks. glasfiberskærme), og man kan 
kort sige, at hvis bilen på 2 meters 
afstand ser original ud kan den accep
teres i originalklassen, hvis ellers eje
ren har et certifikat eller dokumenta
tion for at certifikat ikke kan skaffes. 

J eg håber kommentarerne har givet 
en vis afklaring på nogle af de ting du 
skriver om. Og er der flere medlem
mer, der ønsker et præmieringssys
tem, der tilgodeser hverdagsbiler, så 
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Den brede staffe
dng, der ses her, har 
været meget debatte
ret, men reklame
film fra perioden be
kræfter at de første 
Mi nors havde denne 
staffering fuld 
bredde. 

Billedet er fra Ray 
Newell's bog »Origi
nal Morris Minor)), 

skrivtil NORMINO R og overbevis be
styrelsen om, at det er en god ide- så 
indfører vi et system. Hvis ingen skri
ver eller gør noget, må vi tolke det som 
en accept af det nuværende system. Og 
til sidst: Tag nogle billeder, lav nogle 
tegninger og skriv et indlæg om de 
forbedringer I allesammen går og la
ver. Bladet indeholder det medlem
merne selv sender ind. 

A-839 Simon Marsbøll 

Hvis du går og pusler med tanken om 
at skrive til Norminor, så er der her 
nogle ideer, til indlæg om tekniske 
tips! 

o Tilslutning af viskerrobot og 
ekstra bremselygte 

o Montering af generator 
o Støjdæmpning 
o Alternativ affjedring 



De flo 12 . · o· s1der · r------er !ndsendr af A-1962 . Jan Pankalla 

pREssEN 
skriver om den nye 

j . 
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KØRER HURTIGERE END 
FARTMAALEREN 

N y Morris 1000 med forbløffende egenskaber 
præsemercc i København 

En :1f hrJtJ<k b:l,ndu>lfll ''"-·rkt korende ;bbt·r {·r b ;,k:n:;ti;k<· for Jen n)c ,\!offl; 

"'!!'""''<'lt·r ' \:u:;\;"'"'""'" o:n .kt d.<nslt IC<OO'; ;olddt·> (·wrJ.,nt·n;ior.ort·dc nncr ftH 
m.1:kt·d. dt·n :1)<' ,\forn> 1000, pr.t·>t·"t~:t·dc> at klar~ t·nl:l·t·r tr.,frbttuottt.n ltkken Ct); j>r:<'· 

t .~Ji iM <-n _,.,.,,,<" b<·d>, d<·: h.ll'dc lcilrg

l'c'i tLI "t i'""'" c!t· hdt nye k"ru·.~~n,bbt·r 
i'•\ d~ n)·~ ~"~ie \'~11 for K"btnha,·n. 

Dt·: ,,,. w:t·t r:»::drc end t·n forblcJfh·ndc 

<'i'ic,dct·.Dt·nnc itiie st:lfa·rd:gt f"n\tlit·vo.r:n, 

"",c·d t·:> ""'l<'f i'-" kun 9Sll kubthcntinwtcr, 
;:r;tg af ot<·d n:t•l swrre ha>tl!~hcd, Ntd fart· 

m.\krt·n kunne li>(· ( 120 km), <•g HJ h p;· lp 

ai ,." ny g<·."bsst og en opn::r iilk ged!· 
>!.tn.~ i print ,.,,. kmdorrwmmel>t·n -'""' 1 en 

fui,ibiod> >pt-rt>IC>~n mt·d t·n '"'\'' ttisvorendc 
ltkk<·:hcd 'bltdh:tc-:<<kde lltng. L'dt·n protest 

Ir~ ,k·n "'·wf"anltgt tpte motor kmk m~n 96 

krn t trmt·n t tr<·citt· _f:t·,tt, O/l """ kunne ved 
<·n f.Ht af Sil km i timnt skifte lynhufltgt 
<'ed f:> lwal<.· :;i lr<·dJe gc.<r >3. let som at 

POLITIKEN 

:.f<Hor~n '"h·:~kr n\: 3-7 h~ o,; er ;.\!w;
kompnmercl ;om$ __ ;_). 

Af rdre ;h:ikr :..!0:ri~ lO:lO ''i' kuo fra 

foq:;:t·n.~<"Jcn ,-(-d '" ;t." a·. hm·: Of- udelt[,,,. 

rude o.~ en l>dt \IM1<' b.l)!nl<k lnd"<·nJ'I: ('f 

<le laJ,·rhctru~'"' ic'rf.,dn l:iNI <·r. "ndsc 
br<-dtr<' l'i! :tr,<il<'l 1:,!: ' iHC·fd HitHJwstc·l

pcrn<· er hic·\'t'l l:d: ;::uti<·re .ol ;:khrhnb

punde, ng ,oi '·""'"'' h<-n>)n har r.\(ltt ikt 
<':! ;k.'.ii0rn:ct h•;n1'1.i:-

Del er na:url:g,-,, ikk~ derfor, man l:"ber 

<-n f~mt!:e,·ogn. ~fer. Jc l)>OIIlpla·gcJc C!;<'n- Morris 1000 bar jEJaU st~rrr, buff og uddt forrt"lt. 

Engelsk motor-industri 
tager konkurrencen op 

Den nye Morris 1000 kan løbe fra de fleste 

kontinentale automobiler 

D0:-.11 i GiNtntp (D.1mk 0'""'''"'k Mo
tor lndultto) pr.l·stntct<.dc i j:.\r Nuffteld
konteltwns to vigtigste n)·hedc·r In brl's 

Court, IH:'Idig on ny llf<'"" 1000 l\~ en fur· 
hdf<·t ,\lo"is Oxford. S•mttdi,r; bi<·v der ,r;i· 
'"<"l m<.·Jddds~ om en ud,·tdt·t f.,hnh);.uantt 

f0r all<· Nuff:ciJ-vognt•_ G.uanttul har tidh
t:<'lt' !nht·t r ><b rdn<.·dt·r med en,.,, kilome

terpa-"''"· men \td\'ldes nu ttl cl ltdt oh uden 
no!;t•n b~gra·Mning for udkmt dt;tatl<"C. 

t.=na•gklt,r; <"l 11dtryk for (abukkcrn ttlliJ ttl 
\'(}gn<·nt·; kvalitet 
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Dtnnt ttti1d ft\Jekommer ,-dh:·r,rundet, nlr 
man P""'·knn-r den nye Mortts !000. Den 

er l'S" d "".! ng liO'' at lC p.\ som sine for
g:<'ll!:\'fC og lige sl 1.\·kk<-r md"end 1.~, m~n 
dn er kommet ,." hdt ny indmod \Inder mo· 

torh1a·lrm·n. nemltg en ny, h<l)komprimet<·t 

mowr. Kt>nlpt<"«tOmforil(lld<.·t er ;at op fra 
7.2:\ ltll\,3:1. ,,; mon bn udn)'ttc \\tjwthn

,ioen fuldt \td, C'!; lw;tckr.•ftyd<'i><'n <.·r dt·r

nwd fo"'ii<'t td )7 hk, lopbltt!:lwd<'n td l2f! 
km 01; maHhh.l>irJ:Iwd~n td 120 km ' llft\<"1'

:0.fotoren hor tm•J .tndre wd 1.\tt det "l"'"· 

DAGBLADET 
BØRSEN 

der q;~ntl11: wut·r til ''"fl"''"' spor\'idde o.~ 
,,k,,·bf1t.1nd. <.'f ,\(orr:> lllOO <"l d<.·nm·d bi<'· 

'~' 1 't.;n,! :d .• t '""·ie de i:<ltpl~ kn"um·n· 
:.;k '''PW ; .\ duc; <·):"t pi.1:, nl<-rl nwd <·n· 
,;cl;k h~lmt og t>ftn<>h" >Oill ehtrJ plus. ! 
overcn>>t<·mmd>e deum·d hJr d<.·n Li~t <·n ny, 

IHtrtig gearb,se, en korl "!: spnn;pr.l·!:ct 
r_:<.·.1f>tang, brb.l<'t~ for- 01: bapuder nwd 
b<·dre udsi/lt, sk.\ii<Hmtt ,,kkcrhedsr3t "g 

p:mmintlst ""'' pkkd:) tJen, .1lt nwd det 
form.\1 at forb<·dre "kk<·:hcden for foret og 

P"''"!i"''"'· Sl<lknc er "!;s3. ble,·et bcdr~: ll<lJ· 
<·n· f)"f,Ll·n <'[; lwJn' pol;tnng. og t det hde 

t:tf:tl er Jt·n ll)T moJ<·I P'""):<'l al n> rna;,e 

""·\. nwn bttrdntnpf.,l<!<· fMI><·drtngcr. 



B.T.s motormedarbejder prøver: 

Den hurtigste af »Baby-bilerne« 

Englands nye 

Morris 1000 

er ligefrem bygget 

til at kunne løbe 

fra den tyske 

folkevogn 

l)e: er ikh no.~ct, der er d sundt som 
hård kcnbrrcnce. J den h<·n.leende har de 
cngdsh bdbbnkant(·r l!lCJ.:CI al takke Fnlh
vot:ns-fal>r•kkerz1c i \Volisb"'l~ for. Sikke 
sm.lbiler, der S<" daJ.:cns Irs 1 dtnnc t:d ,rndN 
de konslrukuve fmuds.'l:Uln>gcr, at de sbl 
,-a·rc »f>edrc end F<lihw:"n<·n !« Et af de 
rnnt sl.knde ckwmpkr p.\ ,-n \'Oj:n, d<·r ltt:<"· 
frt·Jll ,., bn::t:<·l ni at ""-''" h:nn.c:<·re end Fol
k,-,.,,)tr><'" er B:itish .\I<JWr Corpnr,,IJ<\nl nrc 
Morrzs 10110. 

1)"''"'' »i~il-~,!c-r~<l<·r :-::~'cn-b.,by« som 
<'nt:h"d'""" ,d,- h·:t·!'-'''' ;(,-" f":d1 dtn 
pr,,ntnn t: l dt·nne f<'ph.»Uf:!>nl, n r.u n.kt 
til Oar.mHk. ]<·F br k~rt ,-n tur j d<·n i ,<::\r 
pl rct:ndd<'. roq:.;l,,ttc >r.·dl.1nd1kc I:H>dC'"''Jt' 
Skont <kn m·tte lille en.~IJ;-nd~r 1kke ,{ ydre 

}tg goir rwult i ri 90-gr.,drn ni"g nud dw ''·" Moni! 1000 i -o ~,/omflfl'l f.nt, 
mOl dm '"'g ur purt al ,,{,i mul b<lim·. 

er ul ~t ~hine lr.1 "'"' .t-1<3:< 
ikke til "t kndt· 11:~n F:.1 c-. 
or, <lktmonm~ J.or:lt'H>.~n 
koreWJ f~',d :,f >i'"'t"·o,.:· 
ltk<C C'()Cf,<'rlSbhn 

Den <'r lt<·it 
L1.cthed. P.~ <kt 
deM stabtittet 
honorer<'< d<·n 

f),·n 1tl ·'""' i:P '"~'-"· :c•r '": ,,;, ;-.\ 
1.1:\,!<1 e:cn . 

Spillevende Morris 1000 DAGENS NYHEDER 

pl tkl dan1~c marhd. Det,.,, den lille 1pil- JOO(l nu hk« t iwt.t:t·.l«'l <'P !"'' l.kt r-n lnr- 'i'''(ldt ::1 l.odtJir<'r:,-t·n n~<·,l .!e h '"'ri t.;!,• 

levende Morri1 10(!0 O,(! et and~t NuffidJ. bl"ffmdc ;t<u-kr.Hwn"·'·~,· "'' ,.,, bo:i,:hc.J ,.,,,ene i -'·'""'w !..1.111<", sk!;J,; hi..t_ t·n 

;•t<.>d<Jkt Mollis Oxford !Jf. p:t t>p mod 120 km_ Dtn c_.;:J,. ""'·:,-:,Ht<'l' _;: hk IH•il"'"i'''1""'[ n;,\1<'1 
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16-18 km pr: liter 
Bemærkelsesrrærdig er den 12 måneden gamuti 

Pl DOMJ-fabrikkerne i Glostrup fandt 
der i glr <·n pr.t·>entauon af de ~~·e Morril· 
modeller >ted, w: man gl;~.·dedc "!! on·r ;11 
konslatnc, ar dn ,-ar både godt og 1(-kr>isk 
interessant r.yl fro den engdske autom(>bd
indust/1. Mest bctydnmt:sfuldt n det, at ~~.1n 
far <·n Mor"s 1000 med en }7 ht·stcs motor. 
der samtrdig er s;\ mq::<·t hntcrc !;<'.Hel. M 

man udcr> ''Jr"kclr~h<·d k<Hcr 100 k•l<>m<·t<r 
i timen i trcd•c gcu og 1<"1 holdt·r <"fl m"dt
hasti.~hcd p,\ 120 kdomctcr i IWJCSlc -~""' 

Dt·n 1\)'<' ~fofllS IQOO f!<! et ktlmpr<·ssicms
forhold p~ 8,3.1 og er s,\kdcs hdt rg<·t>:wm 

bygget til dm nye lx:nzintypc. Ved pWvN på 
s.~·rhgc baner hll det VlSI sig, at Cl forbrug 
pl H.~ l:ilomder f"· lner holder stik; n!ir 
ma11 kMN med tophastJ,::hcdcl, og det vil 
si,::c, st m~n ved almindelige ]JaStigheder kø· 
f('l 16-----lll l::lonwtcr pr. IH<'f. Et forbnz~. 

dn p~sscr r,odt td. hv~d de fleste ha1 !åd {i] 
i d>Sse IZ<k·r med stq,cnde b<·rmnpt!S('I som 
en cver.tualm·t' 

l Jet )'dre er Jen nye :-.lorris 1kh- .111:n· 
rende lora"drct, men m~n hu d<>S ~~~ ind 
på <·l \'l/-:l<gt ]'\Hlkt "kt \Jd.<ynet <·t blevet 
t:iort b<cd1e. Man læ,q;cr opå mærh td det 

(.___M_O_T_O_R_S_N_A_K_~-:',_,s ~J 
Den engelske motorpresse sparer ikke 

på de store typer 
Den c~gd1ke motorpre>~c <]>:>rede ikke p.\. 1 London. En o<·is skrn·. Enddir, b"' Eng-

de store ryper, d,; den nye Mor ns 1000 blev land <-n bol, der b n 11.\ Folkcvor,Mn' 
præsenteret umidddb~rt foran blludsulltnJ;tn 

l'øru og /rwmi<JI på furudm, der ikl:;r mrrr u lodtlt, Lw "''"' kwdr dm "Y' model. 
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nye sikkcrhedsrat, der e1 skålformet, og gum
mivulstcn, som omgtvN den hylde, der lobcr 
under insaum<:ntbra·dtcl. lkmærkdsesva·rdig 
er den 12 rr.?.neders t;arlr>ti. 

l glr ,-istcs de nye modeller som ru:<·nt 

hos DOM/ i Glostrup, o.~ dt·r ,-ar ankdnin,<: 
til at pt(wcknre de nye, ti!t~kndc og mq;n 
dfcktive modt·!lcr. Dn er 1kkc tvid om, at 
de nye MorriS-\'OgM, fnrll Of', sidst t<'knisk 

fMt j jour, betyder <·l gun\IJ!;l fremst1\d for 
el populæn eng<'isk ma·rke. Erir. 

AALBORG 
STIFTSTIDENDE 

og »Motor•nah< har haft kjlighed til al 
prnve den. l d<·t ydre: Det hM hjulpet kty· 
ddi.gt, at forrudens midtustolp<: er n·k, for
ruden er huet, og bagruden, som p.\ den fol<> 
g!.<·ndc modd ,.Jr med til at fl krnctojct til 

;tl se lille ud, <·r nu blc<·ct bred og buet. Men 
ellns er ydre forandrin;:;cr f:.<·;kedne. 

l..'ndt·r motorhjælmcn: En Il)' motor pl SlSO 
.;cm )'der 37 hk og gor dc"·cd Morris 1000 
til den kr~ftigste vogn i >in prisklasse. Kom· 

prn>ionsforholdet N S.'\· l (1:1 >upcrlxnlin), 
og tophastigbeden er 1?8-l ?>O km/t. 

Ind<· i vogncr>: »Sikhrhcdsrot«, idet r•l· 

kransen sidder ]J<Ije<e clld '""l.1mmens ende
punkt; kort gea11t.1ng .1nbr.,t:t J gu)\'<:1. To 

lukk<·dt· h.;ndskcrum. 

Bag r.1ttet: ;..len ),;,, fr>":''"'''"':,~n af <'" 
\O:d.nindclzg kHndc "''-" ~~-cd <·n hu1:ig 
2(cck-ration. Den forholdsl'i:; bdtigc mowr 
til d<'n lette vogn gi<·cr god krafuesen·c. En 
m<'SU b.itd (;/'br<'fiiHii>:g f,&Ji god /at/ Ha· 

,,·de •·ogn<ll "''"" "' lig,· m tomm~ til Ji· 
drou. En s:nlig konstruktion af karburatO· 
ren snrger for, at motOIC<l til <·nlw<·r tid ktm 
fitr den bc,"inmængde, der er brug for efter 
omdrejningen, sch· om lilleren trykker for 
h.\rdt pA sasrwdakn. Derfor bn man iHc 
»drukne« motoren, ln<'n dtn accelcicrer glat 
f1em i hnjt p·ar uden >l hakke. 



STIRLING MOSS 
- bi!t~æddelob.rportms kronprins skriver: 

Den nye gearkasse <·r nrswn fuldkommen. 
)cg tror ætlig :olt ikke, at jeg hu fundet 
nogen bedre pi nogen seriefrcmsullct vogn, 
og det er en re.~ fnrn"iclsc at bn>r;c tredie 
ge~r- m~1\ bn ikke kalde S<'MC:>c swjende. 

Der er lidt 0\'CI>t)'ting, medens dc trdh
gere moddier var nor,et understyrede. En 
Minor-cjcr, der skifter on·r til dm fl)'C Mor
ris 1000, ,-ti nwhg,·is linde <.kttc lidt dril
agugl til at bcsrnde m<.·d, men ovcrstyrint:<'ll 
er ikke progressiv, det vil sisc. dN1 bJ,,-,., 
ikh ,-ærre, dtcrhlnden wm De drejer. Og 
nh man forst er vant til <.kt, er det mulig,·is 
sikr<•re. 

Alfjedrinscn Cl r,od, nl<.'n efter min me
ning en sncl>c blød. 

Af,rser.>yst<·mct N gamlæ udma:rkct kon· 

stmtcet. Der er 10 fl)'C sikkcrhcdsfaktorer: et 

»Skålformet<' ral og Nl sk"ITIS<Immipobtring 
langs med pakkehyldens kant. 

Dofh.\ndtagcnc er gode, og det er dør
moppt·me Of;~l<. j det mindste er det klart, 
!\\'ad de er beregnet til. Tagbt·klædninsen 
bn vaskes, l',l: SJ.:deme N fll(•gt·t komfortable. 

)<'S vdle bide Morris lOOO's form fiks. 
Det er (·n kunst for sis sdv ~t lave ~må 

vogne, og :.Jo"is lOOO's konHruktion o<·or· 
fart til en stor vogn ,·,]le gi"c d~n et kuslc· 
formet "dsoendt·. Som den er, S)'nes jeg, 3( 

den er, .>om den sbl <·ære. 

)cg underbstedc Mo"i' 1000 en meget 
.>trens fH<l,.,., os jeg <"lf homykt owr dens 
kM('<'g(·mbbcr. Jes rmsker BMC til lykke, 
lordi de ikke har h<·ikt på deres laurbær. 

Morris 1000 har fået en antydning 
af »Grand Prix« 

"MIKE" HAWTHORN 

... Jeg l~ntc en gammel Minor for at 
kunr>e sammenligne de to vogne. Jeg må 
indromrm·, al jeg ha<·de en skummel mist~n· 
kc om, at indstillingen var ble,·ct lavet om 
- så fnrskellogt opfnrle de to \'ognc sig. 

Sl l<unsk havde BMC imidkrt•d ikke b.\. 
ret si,g ad. Kontustt•n c•r \'irkclt',g nok 

Først os fr,·mmcst er motoren større og er 
blivct meget Iidis. 

Den anden grund er det nye scarskiftcS)'· 
stem. Jes er m<"SCl velvillig indstillet over 
for 13MC. fordi de mdig bdlolder g<·arstan· 
gen. lwor dm horer hjemme - nemlig på 
r,uh·ct. N<r er der, 1 stedet for den Jan~;e 

Den distancerer alle biler i samme prislag 
... Her er den bil, der vil distancere "Ile foranstaltede en Ianstursprøvekørsel mod en 

Sunday Time_s __ l 

Stir/i"g McJJ. 

Den n)'C Morris 1000 er el mcsten·ærk af 
ingeniør kunst. 

Sunday ExpressJ 

t}'nde pind, der ''ar bjndtagct, kommet en 
herlig pra:cis, kort gelrS\ln~;. 

Det hele er wm p;\ en sports<·o~;n, os det 
passer udmærket, fordi Morris 1000 gør sit 
bedste for M opføre sig som noget fra et 
Grand Prix. 

Dette er. hvad Hopuret fortalte mig: 
0-~0 kmft.: 7-S såunder 
0--·80 kmft.: 19 sekundt•r 

Der kunne korcs owr ·iO mtlcs pl en gal· 
Ion, og det var virkdig h.i:d knml. 

~ews.Chronicl~ 
biler i samrne prislag produceret af udm- af dens mest >Judskregne« konk<•rrentN fra anden bil- k<lft af <'!1 c b pert·~ b.1gudc og 

landske producenter - Morris !000! )c~; kontinentet. Efter m vidunderlis tur var den bngt ude af S)'nC. 
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DET STORE ENGELSKE MOTORBLAD SKRIVER BL.A. 

Den lille vogn føles 
fra start 

som en fuldblods 
... V t h:~r _r:<·mt bclk",ds.n o.l. h1·<J: '.<·t ''"' ,.; :~',d;i;:; h~·nu<.<"( .-,f tkh .l( bn~c .~"'" 

Morris Jfll)(l r·r at ldndtcrc, ul >•d <t. da dc·ttc tilp.H t~·dclt.~t '·'"~" ''"'• :~t ,.i '"'''~"·Jo m. 

vi:kclt.~ t·r hL>Jdt·punktet. D<·n ltik H\Cn f<dt·l Mouis 1000 ~t.Htn '~<-;:et hurtigt, ><h· d 

fr.t >Urt som t·n fu!Jb)()d\. T~ndstangsst)'tO· ter >t dt·n hor sd~t ude t·n hel nat, 0f1 dc-ns 

WJN t·r vidundt·rli,r:t let o;:; pt;'("Ci.lt. Ophæng· cmo til ol VHme hur1i_~t op er i ollrrho;c>te 

nin,<;t·:1 <'' !ikkcr, sd,- ''"d høj h>.~tished, og grod phkcnnelle!\'l'tdis. Den-lttr •pir.dcr 

alligevd bltver man old"g humpt·t i den. motmen med h~c sin \t)'rke på en s1 j.'t\':l 

Brermemc• ,{.\, fuldt p.i )WJde mt·d de t.) C og !wh.t.~dt,<; n,.lJe, som ba anbd.des :w 

El '')1, b•·ull, b11cl r•ifld<f•~jl 

git·n cl god! uds)" frcm&t•rr. 

>i< ,ndtrrk •f ~t ,-ær(' f;.:xlt o.~ )onwtnt,:hcd)

luldt frcm~(l!kt. Alit1:'aor-hp:lnwn ,())orcr 

en motor, wm er rd~:H kl •t komme til, Of:, 

f.tkt:>k bn ~((H:r\ lOOG g.tnlkc kort h·skri-

kort·egcnsbb,·r, og et Ol'<·d•t,t forl"f: p;\ "' alle ''Of:M, men som man lj:t;·[dent f•ndt•r i dition<·lk, !tik f'""'"" agns rkononti og 

Li brcrn~crne t.! at >vigt<· un<kr kN'd ned en vogn, du tdhMer dt·n lovtre pttskl,t.se. komfon kc-,mb:nt·ret mtJ hurti_<;hed \>g lidt~-

nd en 3-milc~ l>nt, b.tkke viste si~ nt \';~:r<· Mon>> 1000 hor en udmo.·rket drq<·::.da:s hedet, som ,;\td it-;.r \ltN fo:beholdt sj>om. 

fntgleliM. De rigtit:t t:d,-{Jpc _gcJrforhold og er '""' fnlf:t <kr<f en fryd ' trol;k~cn. I'O):n<·ne fra dt· ,.,.h·nomr:;t:rde f,b"U:er 

hor dut·S <·got <hume n;: oyn<·> .H l»vc .1r1t·t S.\1<"1 mckontsk som b:os><·;im.~'llt,~t ~:ver vcrd<·n Ol't'C 

nngc·t fra MG·familicsbbtt. D<·n bHcr kt 

~O mtk-1 t ttm~n i ). [:_<·ar, "H dtt u forfri

>k<-nde at se en hmili('l'o,~n, h\or det N <·n 

virkd'S forn<Jjdlc at skdt<' 1:c." 

)~h alk, sorn kober d<-r> nyt· ~forris 1000, 

vil udnytte dens en~>t.l<·nde knn~gtnskabtr 

fl'ldt ud, tn<·n det Vli »kl:ert m:ncsscrt· n;an

t,e a: '"k· .. tt ,., undu knr<<l !tre uJ ad 

'"'F~<' af dt· h"rtrpt<- \t'JC t l'~g!:, >d ' d~ 

"Jhge morgc·,llrrr:t~ ("i'"·\uk <·! hu><tnlc•r· 

bntf: p.\ 34,8 mtio pr. g;llon rm·d en g<·n· 

1\ttn~nitsfart, der er en >f'Ortsvo,~n v:t·rdtg 

t:nJcr s.\danne forhold voldt<· dt·f\ tom·. som 

hornt"l udstt·dte, o,<; som n»nder orn 01 Lon

don-t>xas, os nnr,m :t·ng>tdse, J,, vi , . ., 

b;ngt• lur, at lastv\>gr.<·, d('f skulle onrhaks, 

ikke ,-die kunne hnre dt·t. Det er h1ltdlertid 

l'lllnligt, ot den noget "'""H"" tone c-r i 

bt·>tdddse >l en bcm.~rkdsc"·ardig gennem. 

tr:t·n.~er.d<· kroft "mtidig med, at den t·r ttl-

ma·Hdt.<; da•mpct til b~·knr.<el, og lnlgdi,<; B,,g"gtr!lmmd tr m<g<l r1011mdig1 og rr<trt'<hj11/t1 "R ''"'"J• j rr ,"rbr,;gJ i a Jpa~tlt '""'· 
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prøwkører 

MORRIS 
1000 

l det vdre ad>klilcr den nye ,',!fJrril 1000 
.lig kun -p1 11, men v:esenthge punkter fra 
.1in forgænger. Det todelte V-f01medc vind· 
spejl t•r er.lt:lltt"t af en udelt, buet frontrude, 
og b~gruden N Stort hotydelig bredere. 

Det selvbærende. hclsvcjse<lc st.llhrosscri 
os offjedrins~<r>temet Cl i hov~sagcn bib... 
holdt uændret. 

Som det SC.\ pl tegningon, er forhjulene 
~ffjedret med bngsglende wnionHU"ngN. 
der basul har or>d>tdlehgc »ankre« og fonil 
er forbundet med h·a·n,·nlgarnw. som .ltøt!es 
af .1krlt fr~madrcnedc stNI<'.I\;l;nger i gum· 
mikjer. De meget lange ».ll)'ft·holt<·« drqer i 
gcvind.11d.rne lcj,-r og Wllt<'S foroven af 
svrngarmcnt• pl et par dobbdtvi:kend<.', h)'· 
drauliske .>t<·mpelswdd:•mlpcrc. Styrt'WJCI er 
af tandstMlf;>IYP''"· og hver ende af tandstan· 
f;<T< er forbundet dor~kte mt•d d~n til"·ucnde 
strrearrn senn<·m en kon sporstang mr·d kuf:· 
lcled. 

Dc•n stiH b.1n1ob.v;bro er ophængt j lant:s· 
~;:.\ende bbdi]edr& og lonrm·l med dobbdt· 
virkende, hrdratLI~Ske Sl(mpe!~wdda·mpne 

Motoren t·r som ' den forcg1cnde modd 
r·n i<r<·(ylindrr·t vor.dl:~kt IOf"e"tilmaskim'. 
Sla;:læn;.:den p~ 76 mm er bib<holdt. nwn 
bt>tH>)':C!\ <·r forogr·t lr.1 5S ul 6.'> mm, Of: 

Rø>llgmbilhd, 
af 4.-d,r! 
Morris 1000. 

~ 
Wfffl 

AF CIVILINGENIØR MOGENS TEJSEN 

kornp=•ionolorholde! er !a! op fra 7.2:1 til 
8,;:1. V.ssc 1ndrc hb!Lkker har :.:ndrct deres 
motorer p.l trlsvarendc m.\dc udc11 at for11ge 
krur.ltapakslt•ns dLm<'mioncr. men dette er 
,H,• tdfældet med den f\)'C Morris 1000. HN 
er Jbdd,anwtcr<·n foro,>:ot fr~ ;6,6 ul 4t,) 

~;n~·,.~~e~:r~~d,:~<t~~:'et11;;:.~J;~~~ajl~:·/l:t~jt'r~; 
med :ndn:m.biy, som h•r ,.,ncntlig stone 
bæa·e,·ne, men Q pi er va·ltnth.~ dyrer~. Man 
m1 Jerivr formod~. at den nre motor, som 
hu 2:0 ~-; ""'"' c•ffckt er.J d~n pmk. er 
mind>! ILt:<' >i< >i:Jq.~·rk """ d,•r.ne. Cylinder
blokken og dt·~ '"''"!t del af krum:aphu>~l 
er $tnb: r <'<'!. o;:: krumtap.,kskn l<1ber r ~ 
hon·di<'l''' l)<n b:·dr·drc•vnc kn»t,.kscl IL_.:s:er 
i krumt,1phu,et ''.~ lx·,·a·r,er de lc'drcb:LII~de 
,.,,":rier r s:nb<·!un;wp>rykht r,<·nn<·m <!<>d· 
~t<:n.ccr og ''i'r<·•rmc. K,,!cs)'Stcmct arbc1der 
under t'( ,_.,!:l onnr)'k. Cirkulatroncn undcr
IWII<"I af tn {('t.uriuplprHnpc, og t<·mptrl· 
turen n.~ukrt·l "'"j en l<'fll\OII>l. 

Moh>rens moment Ol'crf~r<·s f:''"nt"m en 
\!Ir <·Llkd:pladåobhn.~ ul ,." f<r<'Hrn> j;ear· 
b11e, lw.s trdn·blrn!;sforlwiJ <·r .\''>drct si 
de p>ISer ul den r.:·c. kroftr)!t'f<' r:oc\Wf. 11. 
!li og IV ge•r hu l)'nkronrsc:rnpknblrnger 
!hgtrl lur goarb;sen ~" llnf>t IMb:n.~tr n:d 
platter for dn h>g<'Sl<' mowropha·n.~. <'F nwr 
forlængerc•n lr.~gt•r <·n >•rc:Y,Nt <<1:1trol«·;krf· 
remcbn 1smc, dr·r f,lfbrndn Jen km:e, >lrve 
.~ca'ltan.~ med sk<f:.·pilernc. D<-n~ f1nt ,.". 
kend<· 5)5\C!n h.H l '"''"f:r .\r \';t•t<'l IIOf\JlfJ· 

~::;~-~~ r:;"~~~,~\ i;~,~~~~;':~~~-~~·~~~-~·~.1~~~1 ~;~:.:; 
2 n.lldc:ckr)•ll tri de lllror..if<irl.lndcd<· kron· 
o~ l["<hlqul r baf:l"l~t 

Fodbr~ml<·r. ,,,kor h)dr.tul«k p.\ :<!le h!\11, 
Of:, hwr ai i<'=f>r<·n~><'fr;c !ur <·(·n r .. i!Piwr:ck 
Df. e~n rne,il,,hendc btcmi<">~O <'F w brerro>e
<rlrLldre H.\r...ihrtrn>e>ronf:<'" l:gger ,·ondrct 
mdkm fc>rs~·Jt•"l<'. !)~:l !\.\1 bd;~(•f:1] <'C h.H 
en l'l.'l'<'rl( ''"kende uykb.tpl.h. lirc":,;-l:r.li 
ten Ol<' iMn gc"r."";: bhi<'r td b.1,~h:.· .O'<'f· 
",., sko. 

Dn 
d<<r<·. 1'1 lunp:,·l <'.~ 
heb·cm adpnf: ' Jc "'[l.lr.l\t' 
DLSsc bn '<;';'l'S fof<ll<'r Of.. F1H'I 

bek"·m odc.\f>C tri J,,~s.t"<lc: 
kunne s:kh:n ;·,,d><'<irt•; ·,." dd. hL< 
Jemc'S ryr[.TL\ brnnt >l.ls fr<·m "!' 
,.;pp<'> hlr f'.\ h.•:b"t 

D<H<·ne h•r Hå,ntn!t• ,,.",,[,;::<'n>rudn 

~~:,i"!;·~ ;~~"'.~·:: ·;;,~~·,."~~: ,~,:~": ." 1\1<~:" "~-'";:t,'~:~ 
mcr lovi<!' i1<1;1 .cc.Ht'l 

S;c·,lcrm· hJr 1:nd i,",,., ''.~ i'•':'""'.!:. <'l' 
~~,~~·~:~~;~kt~:dtl l r k t· r ;rnu]:t ('!' rc·,!Li't'L\(, 

ov:·~"~~~~-~~~r::;~r~.". ord t;~ u '':~ ~ ',~~·:\:l'.·',~,,;;;:!;:,;:~) 
iLl,,trumenth<H•i<·t ".~ <niu<t·rct lli t'l ''"rl 
Spt·eJom~t~t (udrn t:ipulln) :::cd rn,!by!'l"·t 
bcn~Jnston,l>' r;,• r ""'·'".~''""'"!' 1 ,., l'·' ;,1 
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Fornplt~d<fn i Morri! 1000. 

m~n Ma"li.f:'''~ ,n,· >J ht·miF:o;M:'s'.~' 
det tal!:;:u<". t:r:,!cr 'i"·t·d,H~<·trd ful<ks 
w·mr.t:>.f:Jt·b for choh-r, ,."ktr. lrster nt: )t.tr· 
ter g:up;)(·r~t n:01 ::~:nJ•nplht•n i midte~. 
Dt·r er U iwnJ;hnJ:n med ki.1p (\l<kn l!rl) 
i ),,·er >:~\- ,,i '"''"'""'n!l)()rd~t. <>f, l:nJn 
dt·tte iJndt> t·n p:aktr)k h) !dt· n\<'d p<>I>Ut·l 
forbr>t j ht·ie ,·o;::a·m bredde. :O.I,Jt OHr 
bl-Iden <'.H tkr i det afprø<'edc t·bempJ:,: 
n;l•ntt·rer e: <',\Wlt·applr:<t, <kr h•ntrollt·rt·s 
med tt e:;kdt d:c:<·grd>. Vumt·apJ>Oratt·t <'i· 
stt· ):g '"' did:t<''t, '"''" m.,n '"'·ner <·t 
sp;a·ld. der bn d1ngtre varmen nwrc dm·kw 
ul Jef:n,tt·rsl'·'!tt·r<1<' Endndt·J(· ,.,,. det <m· 
5kcht;t, o:n <"Gt;rwn havde et frisklufundt.1S 
for.w 

Rltttt hu f.l<-t t·l <hht fnr5xnht ""''· som 
mul1gv:s h>r '"!frn flkkerbcdlm.\'55>/( h<·t)d· 
nn>g, nl<'n "'"' ai;<:J<.'Il >kh prntcr og d<·l· 
uden e!Jn;inerer den dier; d h~bselige f;<·d· 
ring 1 ;toiitdds<·gernc. 

Rct<Hng.wn('Jnt' l>l·t:<·m·s fr.1 ,." kont-lktorm 
undu r"lt~t. or, et Jnd~drcuct tr:ck pÅ dt·nne 
kon,·cbc knap '"aer det 11nt:kt to:wmle 
lwrn ' (unk:~<m 

Hc.mkoot;;k:cns !;eder er for 5!10m, og 

man ~on:mer d<·riM let til uf011'.ucnde :.t 
5æuc biJ<:hr:;e ' gong 

)lkhn:>n:<-fl h'""'' forbcdres <"J.'ICJ>tl•,.:;t 
\'t·d en '"·'"'"'""' fttdcr i bl<nkukontJkten, 
"' "·a_.:;orc f;cdcr 'hornkomakt<·n og «>l:oll· 
~ .. .,, kn•p p:i kon1.1kt>rnwn. 

Som en v:o<"~tlJg forbcdrir.s i forhold til 
dt·n ndiJ,ccrc r."•dci er der "" anbr.1gt <·n 
udm;crker IM1'J'C i loft~L 

Bo/( 1 vogne:1 finde.< t·t f<·t \!N!. r<'.~uh·rt 
br·t-:~l;num. Ro<·n·d:\ui<-t hM piaJ> 11nd"r et 
1·andrct "d:..·f:., <•g bo udll,~tl u<kn a: ilrne 

b"·[~f~";"e ~~"'"' 10llfJ h.H <'l bd:W"mt fn· 
r<·r;,«k ·,,i: ~:J,) r"·: frunc·itu <r udm:crket 
,<:ndt. H·lv om m~n 1kkc bn >C Jen h"i"' 
forsk:~:1111 fnr dnt ret h<~Je motorh;dm. Bal:· 
)IJ<·jlet <'r 1Hc lmJt nok til at "d:..·l:ke« hele 
dt•n store bagrudt·, og desva·rrc har 111ln b,be. 
holdt I'ISktrarrangement<·t fra det t•dl•r,<·rc 
V.f0 rmedc ,.",d>pt'J1. og dt·r t·fttrl:t<ks derfor 
t·n stnr og t<'mmdi!; t;<'nert'ndt' tr<·bnt midt 
for. R>.ttet hr,.~t·r hdt for "fl•dt". og det b.H 
tillige tn lille t<·;{·Jha·ldning. som 1Ht' i sig 
sdt• er gc"t·r<·rale. men som b11nt;<'t ratstMl1· 
1)1('1\ IN 1:!.'1 r~ bremsept·d~len. hl'llht l.w 
<·irke r,cne:t·ndc, s:t·rlig hv11 fnrNt·nl sko har 
t;ummisåit•r. 1),," store og i sit; st·lv trdd•t-:e 
sp~edomct<·rsbi.l l<gger for bn,<:l \Jde af 
synsfeltet. G<·.trstont; og h:inJbremsq;reb er 
ideelt pbcer<·t. Vngr><·n er forholds";' 111ft 
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oiljtdr~t. og kr.~·n};n•ngt·:• j'' :ng t'f n:onin:,J. 
Ailc ,,ner af u;.nnbtd~r ab)C'·rh·"·' t•!f«·ds· 
stillende. og ,hmpninr,<·n ,., ::!s::a·kh!:r, td 
:li h:r:d:c ol k rokke· o.~ n:k" "'.~:twr,n. s.'i 
H·;bd:r,,<;cnhcJ<·n må betq;nt·5 ""'' s.\·rddes 
~oJ. 

Den hoitt:<"·'"''!t- t.1ndst.tn.~<>ln:J>t-: :;.\r l<"t 
c,g .1lc"f'n ''-~ 1 t!h·r P'"""' ".R ~""<". K"'t·r 
nun ~tt·r:t• eller n:cd <"n <·nk<·h p.,ssag~r. er 
Sl)'!lng<·n omtrt·nt ~ct:tral, O)~ nwd fuld! l.~·s 
N du , . ., SI'Jf; OH'I.II)'r<nggendt·:l>. Dn har 
1i:l:e va•r<·t lc'-,IL):htd til .11 l:or.st.,:t·t{·, om ''Of,· 
ntn er sidc,·,nd;("bom. 

o,-~ nre, kflft>ge mo:or br ft:idsu-nd•g 
"·ndr~t ''''!-:"~"' bJJktt·r og -~"et d<·n <'.~<·fl· 
sbber som ca rod 5port5I'O,~:L Der er I>fdig 
tr;d;kra!t \'cd ailc normalt' h•H•ght·dt•r, t>~ 
dt "''k111:rc udc·<·b!Jngn r .~<"orbsscn, og 
ikh mind>t dm helt ,J,dk .ci.Jj:o,.,,.J,ulll· 
mc, gm dt•t til en fofiWJdsc ;;: udn)'!te mo· 
tmcn fuldt ud. Moms 1000 er <kr<t·d ble<·<·t 
en huflll <·ogn, som i bytroLI: bn h:~:<·d~ 
111; 1 tthl'ert sd>bb, og som p.\ bndt·1·e;cn 
h.tt en u~mtrengt mM<hhalttgbcd p.\ o;:okr:ng 
100 km/t med fuldt 1.~·;. Vt•d h"l" hast:.~he· 
der ILg~;cr vngnm wligt nt; sw:. og :nn:ng<· 
;t~I,,Ji:Nt·n <·r fu!dt tilfrcdi.IILi!cndc, C·BI·\ 
under hårde 0pbl(·msnongcr. 

VeJ udskridmng pl t;lottc w;~ ,., de~ n)'e 
Morris 1000 ,a·«kl(·s lt•t ot rc::e op, 01-: den 
m!< i det htl~ bc:egMs som ~n mt'g~t J:U<t 
I'Of,ll 

Som det frcmg.lr ,[ tabt·lkn. er de st.t'rkt 
fo,bcdrede l""''>!>tion<·r Jc.d"get ;;l tn 1kkt 
<Jhtydeli,<: rt•d<!ktion i btrmdO!:Hut;ct 1 fo;· 
hold til den tidiJf;<'IC r.l<ldel. Delt<' lm ai~ne 
su1 årlaf, ' mmorcr.s hn;e h'~;.p<OSH>n;(o~ 
hold, og fo:de!c:ot t·r "bt-IJI!« ~;ed c·n i>dt 
l;;;r<i f;.Hl_f: <'!; <"l ""jnii'C;tLL JgJt Ol'<·r :::.,JJ,.J. 

Motorophænget .I)'MI også li <·ære lodig 
stdt, 1l rnowrenl ,·,br;;trontr i !omg.1n)' o<·rr· 
lilteS til brosscricl. VeJ hOJCIC bwr;hcdN 
gh c·ibratioMrr:c 1kk~ igt•nn<·m. og der kon. 
stltercdes 1ngn1 h•II•F,h('dsomrAdcr tLlt'd rc>o· 
nanser. 

Vindstolen tr modcr;lt, men <'Ocnt·n rum. 
kr en dd wJ kMstl p:i stenbro. " 

Forivt-:t<·me lper u>:t'dnnhg bngt, 0S 
lptt er BOdt forddt. U!Jnk1pt·nt hu helt• 
to kontrollamper p.\ :n;mm:eJLtbordt·t. Oen 
t·ne er (N .tbrp c.~ generer i I>Wrk<·. 

s~rnrm·nf.,nendc m!i dt·JI :1\{' ,\[oms 100[1 
si,<;ts ,r\·"·rc• en hunit;. ><He.r ot; nkonomisk 
brup,·ngrt, <:>g dt•n, der bn lide ~~ kote for 
kor.tltnl <!!<"IL ;k)·IJ, flr 1 nlg,ft OL nwnc-r.1 
]j\ic 5)'0JI$1'0f;n. 

PRØVERESULTATER 

OmsU'fl,hg!·,-d,,,; Koldt q; w n l'ejr. Skonnct 
<'indh~slighcJ, 3·'j m/ock. Pw<·teb<·mpla· 
rets bl<>metcrsund: 2~00 km. 

Spudom<"lr<"IJ j.-j!t itt:j11g: 

VognspaJomctrcts visninr,: 
20 40 60 so 100 120 

V:rhlig b.n:ig/".d kmjt: 
20 39 ~9 79 98 tH 

.\Icl/!1 IO/>hai/Ighid,-r ~111/1: 

(T~IIt·nc i p.Hentts N for den (ort·gåendc 
model) 
J e~~" 36 (31), JJ {!tato ~~ (46), JJJ t;<'.H: 
92 (70). !V gear: 118 (100). 

.-Jcu/aa:ion i gcJf<'fl<' (J<"i.:md,r;· 

J! Il! IV 
20-·10 km ir 3.3 (·i.O) U (~.o) ll.2 (9,2) 
30 .. 60 H.3(9,6)12,6(l5,8) 
·W-80 .1~,7(-)20,~\(2-:,7) 

.11uhr"{f0fl f,<'tNJC/ll /;<'· ti!t:C' 

0-20 km/t . !.7 (2,2} 1ekur.Jcr 
o-4o ~.o (6.5} 
0·--60 9,5 (l ~.l) 
0-80 !7,3 00,6) 

Bo;~im:./:ollomi m,//t ''cd i:~ud m,-d 
[Oti!I<WI<' j,"!llg);,·Ja; 

40 km/t 
60 
80 

'00 
Der ~nvcndtes superben~in. 

ns (19.9} km/1 
20.~ (17.6) 
16,8 ( 14,4) 
13.3 ( --) 

Alk m:llir>ger udirul med 2 Jlf·noner J ""!:· 
n en. 



PRIVATE NOTATER 

af rr'C/aktor 
TAGE SCHMIDT 

PRØVEKØRER MORRIS 1000 ,-cl s~ me.~<·t, .11 fo:h<·.ir::o_~<""w er i>n•fht'''' 

s<·ndc mærkbar<' op.\ p.\ J,",. punkl<-r. 

Op"l;r:rbomm~ l:rserc ,-ol m.l,kc undre sr;: 

"""'· at q ailercdc r;.:<·n brin;;cr "p,j,-arc no

'·''''"' om :-fnrm M mor. ;korn vi;.\ >~·nt wm 
i nr. 8 ;rd>tt" .\r ;kr<''' wn Mrnor'cn under 

\Ml\me rubr~k. Det skyldt!. •t de" n)·t·. 

,-,dcrcud,·:klcdc ~{orris 1000 (0'"'""h'n<k 
intwduccrct p<l E.uis Coun \amtidrf: rncd 

»Auto«> ;alkcHml) viser sig at "~'" forbed
ret i >å hnJ g<>d, at dt•n mt·stcn bn bNq;M> 
;om en hdt ny btl Ændflnf:<"tnc har brap 

denne w>_~n r >ptdsen rndcn !<11 "" kia»c 
i l':ncnthgc lwmcondc·r og g]Oit den j;tv". 

brrdrl) med de bedste >t•ndudvo.o:nc r 1100 

<<·gruppen med hcmrn til rdeevne. 
Mororc·n ,., konstrueret efter samme pfln

"P]>tr lOr.l b:dtil, nwn har .<Ione drmt·n;i. 
oncr (sbgl'olumcn 948 er), slærhr<· lejer, 

bedre ,-enltkflng Oj( s1æå1 lorh<'Jtt kompres

sionsforhold pil R.;: l. Den er kotl sagt tæl 

ved ~t ""·r<· c·n "'"'ialure-udga,·c af den nre 
IV~ ]Her MG-mowr fr~ .11mnw koncern .. 

G~arkassen er helt nykonllr\l("rtt med bngt 
bt·drc synkror><st·f5nj( og tilba)!etrukket kort 

,~:eomans eft<·r lx:dstc sport"·ogns-nwmttr 

(W i OWi,(:t ili~Sir>llO!\trM}. :-.h~ bo l Jet 
hck la_<;et i dc'n fl)'t' Minors konwuktion Of: 

kM<e<:enskalwr trddi!:t se og r.ca·rkc impi

ratiom•n fr.1 MG'en. op, man sdr >:ikdn her 
o,·cr for e: odpr.t·r,n åsempd )'il .• li <"n stor 

biikomt·f!ll oportS\Oj(n>-labnbl:on kommer 

'""ksomht•<.kns rnsonbLior til gode· i fo:r."1 af 
yde-evne. kme<·j(t·nshher og tre.f 1 ~s,khrhc·J 

S;wcdonwtcrcts skab d r c•p :Li i 20 bt/t, 
nt<·n w;:; hor bl1 n1lc·n et rodt stykke forbi 
d<:t siJ>:e 1.11 t:dc·n at haw fo:r"·r:lrr.t·lst•n ~r 

"' h.nc :1.1<-1 ;: J·='St":. og m,", " · h,u:J.~I <')' 

p.\ l tO i .'n k",_:: u.kn ol ",s;e<~gt• '"'''•'· 
ren---· d<·r rot<·rt•r ,-o[l 1gt nr. l)·,!i,"' V<'d 1211. 

som man ifoigc labri~k~n~ opl}>n:n!:<-r tr}·gt 

ll!lllll!lll 

bn regne mc·d som mard1ha~tigh~d. 1 tO 
~m/t boldtt·s ubes,·o."/l"l pil Iene Stigninger. 

En impoo,·rendc smidighed brakterisner 

motoren. Den lober hunip op i meget h;•je 

omdrcjnin.c:st31, !lden at man S[Xlttr \'Cntil

bes,·;~.·r. Jes har cbcmrx·tvis b~ft Morris 

1000 oppe )'~ ca. 9S km/t i tredie gear uden 
pa noget tidspunkt at r .. le ,-ibrationer <"iler 

hnre venlil<l"j. Der sh1c ikke ~ndet, end at 

vognen næstede at korc hurtigere, hvil~cl 

der ikke er noget at sige til. A'cck·ratinnen 
i tredie er lin op til 80 km/t, hvoref1er man 

med fordel anvender fjerde gear. Man bn 
p1 d<·n anden side kore i hojt gear hdt ned 
td under 20 km/t, uden at motor eller tr•ns

mission protesterer. Mon bn komme ned på 

IO km/t i uedie gc~t uden v~nskclighcdcr og 
stntc i and~t med lidt koblingshj.,lp. lkn

zinforbrugct er samtidig rderst ringe. Morris 

1000 k(lrer cf1er uvildige kilders oplysninger 

!6-18 km rr. liter ,-<·d norm~l konr:l. 
Gearskiftet horer til de mest tiltalende, 

jeg har pm,·et. Den korte, li.r;c, (Cfltralt ph
ar~dc t,e.H>t,;nt; n alddcs fri IN fjedring, 
og ~k.ftebe,·;~.·gelscrnc er ~orte og absolut 

P'"''ise og giver mulighed for lrnhurug 
geuskilt~ing. SrnbonisNingen er samtid,g 

~~ god. at man f. eks. ,-cd nedgearing fra 

f1erde til tredie geM '-ed ». SO km/t kan 
rykke geMston.r;cn brutalt gennem frigear 

med Cl lille smæld fra gearkassen som eneste 

misha.r;sreaktion. En geusk1ftr.in.r; i normalt 
hunigt tempo føles fløjlsblod. 

En sil f<Hh.lkdlig motor og et sl fortrin
ligt gearskifte gør det i sig ~elv u~æd,·•nli.r; 

undc:ho!dcndc• a1 S1ddc• b.v: rattd i Morris 
1000 -~ og d<·rtli korll!nN. at S()'<et(lj, af 

f1(·dring <'S bH·m;eC''flt' harmonerer fint mc·d 

molor<·ns ydenf\e Oph.>·ngnif\_<;, styrc:<>j og 

brermt•r <'r klln ændr<·: i det.,ljer, mt·n alilge-

Oph"·nJ:r.o:1gen u e<·t ""._ :m·n UJl·<ni:<·dtr 
absorh·re~ l'"'f\t, og ><:h· >,,,"ej mul 60 b•fl 

owr r,rus,·q ,,".J p~tb<>ik-r iP:<·glr 11d<·o 

ulemper. fort•rcn '" n·i~ndi·rrc·li<·t '"'1 ,,.,. 
b.•n<·M o_,; inr<·t~ bukter t:<·n:J<·m r.H ".~ 

'"·de og bn hehcr>"<· "'-':"''' t·cricb mc,! 
det hr.)t ):t.tr<·J<· (2~/:l o;:o,[•~J""'/; :ri r.utd 

for fuld: uthlog (r.t S1de "t ):cit) <'!: pr.t·,;>t 
Of; let virktndt• >tyret~i. j,., u f"J,J,:.t·~J,,, 

fri for SIM o_r. dt,Je J'un>.t<·r. \'t•:;t.>hdJi<"t<n 

er ftn. /o.bn bn h"e r::c_r.,·t lnm:)-:1 ' b:
\'trne ud,•n ~t frembidt "d;kr;,!nr:;.~ - •\~ 

en ,.,.,,nt<Jcl w!skndn•ns >kt-r h-""'''""k ng 
korri,:eres med "'""'" k:bc,L Det ,., n.ut<";: 

unodvendigl at håyr.Hc SS!: c>m (,",., .!.l 
vo.sm·n ''"' s,,•rcielcs )-:<'j' fast ,,p.\ p.\ dd 
\'qbane. :-.forris !00:) <·r ' '"'"S' u"J,•rm·

rend<· i pa<><·ndc )!rad.<\~ Je~s kr.>·".~~'nf! : 
svins er ""!:<·. Rctllu\f:lsl.lbdtlt'ltn ,., H·:,i,•· 
les god, men do.~ p1virkeilr, ai kr.til:!~ ",k
vind. 

Bremserne ,-;rker hlndt :m·d In> i""S'"· 
sion, og man bn kt bl\>kcrc hwl<·o:c "-d 

alle ha<l,_r:htdtr, om ,."d opbrcmsn":f: ft.1 

hastigheder ornkrong i2t) k~1/1 hr.~·;<·r <"t''" 
trrk p~ pc·d~l,•n_ Vosn~ns re:"'~ps:,,b,r,t<t 

under opl>r<•r.,;nmg er p.\foldc•ndc f1n. <\~ 

man bn selv p1 v,\,; HJ ior<-:.1g<· <<·t '"!,!

sornm~ orl"'"""nint,N med hæ:1Jernc ifl 

Inuriørbillede~ <'iur del 
forSttnkrdr r·ntt~ar' og drt 

-l!'tr<U af dm kor/t, spor/s· 
ligt grnr!laug. Suillrgt~iugm 
ilfmtruer geankrfukon· 
Jlrukticmm, drr tr karak· 
/trhtisk ,,,J li/ grt~rslmrgm 
iHe er før/ tlirekte ned i 
geark<Z!!w, mm !iddrr 
lifb,sgeJkudt (r). Illuilra· 
lionm J'iur err MG Mag-

tUlle gearkaJst, m w 

/lforri! lOOO's n)'e gMr• 
Jwsu rr udfomle/ rftrr 
lflmmr pri>rrip. 
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ratt<·t, ud<·n at dN ~por<·S den mOndstt t<n· 
deM t:l t1<hkrg!nr~1: 

L'd'~'"'l .~cnntr.l d<·n nye, uddtt, bu<·de 
ft·trudt <·r !~<,Jt "~ fM~tytt<'l tHt .;f f::.>k· 
'l"'Jicl, 10m di•g p;\ den and<·n >:de N lcr 
smalt td "t.~'"' [~;!d "dn~nchc .1f den d,·J· 
lige nr<', O,c,!<·r<· b:>~rud<·. Mowrhi<·lmcn ,,,. 
gc1 fr<·mddn 1,\ bnp C•P ovtr 1ka·:m<·ne. <!l 
mon ikke k.tn \e hn:re foTsk;r·<m, m<'n Jette 
fcdwld ,., HHT\ f,•l.~e af ,-c~nem f>tshdn<· 
dim<·n>Tone: rtt b~tydntngll~lt !mn~m<m· 

~·o~~~~~\:·:'o:~~:~:-~,:~~1; ~~~~~;:.·~~~:r ::;r '1,'1~!: 
lf)'k Oj:; i.1dr.rn.~ IJm( konlfoilampc for hnjt 
lp. Instrun~,-m,·r:w u gruppN<·t ' <·n "'"d 
skt,-e m1dt p.\ f<•rr.":d<t, og det vili<· h"'" 
harr.wm·rN b<dre md '"O!:ncns sporr;],,r;e 
<'s<·nsbb('f, om de havde stdd~t ""'"lddb;.n 

foran fnreH·n_ Man b<·mJ:tkcr sprcielt, at dN 
in.~en kontrol for b:!ln·andsttmp<·raturen fin
des. 

Vo~m·ns brosse1i --.og de11ned elms yd<c 
d:menston<·l -- er UO!:ndret, o;: det virkede 
de1for o,~trPik<-nde. at den m<' i\lonts li)OQ 
er va·sentlig rummclig<·fc e1;d den fof<·.d· 
<·n<k Konwuktorerne har opn~ct inJ,·cndJge 
pbdsforf::.<•dnn.~er g<·nncm sm.\, men 1\etyd· 
n:nplt>ide :tndnnger .1! s".·dern<·S dim<·r»i· 
on<-r - og sa-<krr.<· <·r >omtHlt~ hi<-,·ct nwrc 
komfortable. Ændor.~erne tr ~~.~·r "'"·rkb.1rc 
for ba.~sædepassa.~crcrnc. som har bedre ben· 
plads. Pedalerne <·r samtJd<g bk•et anb:a~;t 
n>\"<\" lrrt_ H.\ndbremsen <·r som hJ<ltil al 
:r"'kwnpi)'PC og ~iddcr kt t>ip.·ngdig md· 
iun de w l<>rs.t·d<·r. 

R.111<·t h.11 lorsa·nket na1· og ,., s.lk<k> 

Vi prøvekører Morris 1000 • Af Mogens H. Damkier 

Den er slet og ret en perle 
blandt de mindre vogne 

Det {(l:U·i!cr lrdt om ri;;ti1:h<hn ol ;:rund. 
ko"stn1kt:on<n i ~[(""' lOOO, dr ::1.111 <-rh· 
rer, ~~ "'J:n<-n :~kc a](·<ll.' ku"~" :.\le at 1!. 
en iaJ:)-:1 b.,!t'.~cre motor. m<n .11 <:l<-n i "ir· 
kehg1wd<·n {,:rsr "·~''.~ kom ul s:n ret m(·d 

d<-t ~tniiC kraltover>kud. Der> <-r ;i<-1 o;: ret 
(·r. pt-rle bb>dt d<· mind!(· ,-o~ne. 

Konstrukr:onen er b~serct p.\ ~~ scil-b:ut~>· 
de bro»nL, men d<·r hnr(·r lisheden r.Kd de 
;;!mind<-i•.t:<'. m(lcleme a\JWnwb:lkomtruktr-

Om l)''"f.' (<·niti mdfw; Moms M mor cg ,\Jun s 1000 hotlir af o and<t J,,{,r.,mr 
og dm hurdr frontru.lt på "dstna-!·11/t modr/. 
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indrettet i ov<·tensstcmmdsc med de r.vc 
krav om indvendi~ sikkerhed. · 

Motoren arbqder b<·hagdig stejfri sdv 
ved høJe hastigheder, L,Jt vindswj kan lore
komme und("( s;r•rl!.~c ''ind(orhold, men ikke 
i senerende gr~d. Et meget dicktid "arme· 
~pparal skaber f;\ld varme i ,·ogncn selv pl 
mcg<·t kolde dage, og den op,·armedc luft 
er frisk og lt•gtlri. 

Dt·n nye :>forris lOOO ,-irhr i lighed med 
sine fcrg;<;-nge<e som en wbult, p.lltdclrg "~ 
pr;ktisk arbqds- og famil:e,·ogn, cg forDed
ringerne har dels SJOfl den endnu sokrcre og 
mere økonomTSk at færdes ' (·nd nog(·n sinde 
for - o.~ dels llkf('l ckn er> m<·gt"t lin stil· 
Jing blandt de lorbol<b-,. lå b:ler, ~om 
sporl>·mind<·dc danske bt[tster har at vælge 
blandt. 

onN op. FNhJlli<0pha-nf,:nir;~cn ,., samk<· 
,·ist .,dformd dtN det ~endt~ p~tn(ip n:t•d 
korte og lange Mr.le, "''"" h1crt ~-~·t h.H "".d 
Stor indbyrdes afstlnd f.,i f Jen br._<;<· li)'lt·· 
holl. o~ h1n for de nc<kfllt "·inprmes \'('d· 
kommende et da "!" om <·n lfl,,~g<·lken
strukuon. De r>ed,-r.<:<· ,1r1m· akt,lcl\-r :nd
stillcligc tors<or>;f;<·dr<·, r.1<·dc:1.< de w "''(·rstc 
arme akti"cr<·r Je hydrl;;hske >wdJ;r'mp<-r<· 
af stemi><·ltn'<·n. lh·t u>nh-:",:,~r fnr en cn
f:d'k I'Ot;n finder ,.; ''" pr.-.·(is og n·h:dfor
m<'t land;ranp5t)'fmg. B.lg!>tld(·c.c n Qi'· 
hangt p.\ m<'l<' korll·t·r~uont·l m.\dc ' h.,!v
eiJ,ptiske bl.ldf1ed:c, ,",.~ op.\ her holdet 
m~n la.11 \'('d hydratdiske dæmp<Te "l w·rn· 
pdtypen -- det :-r for "''"F' en ltdt dllm 
bt·t<·gnelsc, {<H der "' "d '-'f:S;\ stempk-r ' 
tckskop•>kc swdda·mpuc. og dreJCt)·pen v: tic 
derfor ,·.-"re mere iiltLst:erendt 

l){'(J fitc<)'ifi1Jr<·dc• n~Otr>r h.H m,\knt (i) 
mm boring. 76 mm sl:tgi.l:ngd<· "l! 948 (Oll 
sla!:,·olum~n. il'"Tiket med <l kompi(·S,.ons
forhold p.\ 8.3.1 -~"er <'n dfekt p.l )7 hk 
wd ·i50l) ,;rndr/ml:l, o,~, ,." (ri ~nkcl:pta. 
dåobling tr.t-kkcr <kn <·n ilf<·-iflns ~earbs1c 
med syncrome<h mdkm d<· tf(· owrs:c t;car, 
og d<•t hypo«liortoml<-de difl~renti,;ie trak
k<·.< ol~" k.trdon•bel ~~ J-Ltrdy Spiccr·t)pen 
.~f dN <l\ li!;<· \lthl)f shl n.l:'·n~s $C brbu. 
r.Hnr o.~ c!~~trisk hennr,punipt", 12 ,-nit Lu· 
cas .1nla-,r,. ).ockhted hr<·ms~< c•g sl~ngdo!e 
d:rk of J.:f:l<'r\SIOMtnC 5,0()·14. 

lntcriwct er p;r•nt os; scb<·rt m<·d !o for. 
stok 1tllclinn h"lik<· t•n ~llckt"· h.tndbr<·mse 
(•r anbr.<.ct. og midt i p>lHt f:ndt•r n "" her· 
hf:, kort R.met er af .<ikkerhnll. 

udlotn:<·t med lclfs;t•:Jkct 

.1( 

,,(<kr."<' t:i .H 

li):~;<·, m<-r; rn\·,,\rp·J> 
ikke ri1!.1de "): at '~ den}, Of:, --.. 
hvilht i vor<· "J"C <·r "•gtr.~ete den skri 
pl~cering ~r rattets <-~er~ ncds.~·uc·r _ <h>Men 
for tldn,-d~<·r> ol en dum 0!; brhg brllH\'am·, 
nemli.r; at hold<· ' '·'"~" <·):erc i stedet for i 
ratkransen (ln·ordan sbl nlln fordot;c t•n 
hurtig unJ,·it;t·mannvre, I\\'JS man ikke lwl· 
de1 or<lenthgt p.'i .1i1 rate). 

lnstrumcntcrt>C er samkt i et enkelt >lUf« 
midt i forp.1r1<·kt. og de ksto\1 al spccdome· 
t<·r. ktlomet<·rt:t·IIN. !"""'""'""'hm.\ler C/: 
kor.trolbmper for blinkl,-.<. fjunlys, olietryk 
os ladeslwm. 1-l<-r i la~det har man meget 
fotstJcligt il•ml<-1 ,kn lille. f."'""c kontrol· 
bmp~ for blutklpet uulstr:.:Hdif:,. og den 
,., blevet suppleret ffi(·d <n stor, md kontrol-



lam1>e pi< seh·e forp.ondcc Midt under in<lfl>· 
mentomt ~idder I.~·J,d:n,c>kont.tk\en, Of ::1 
\'tllWe ior den er dt·n kombinerede åohr 
os h1ndt,.1S s~mt kont~ktcn til ,.;ndspqJs. 
n~hrm· ~nbr:<st. rncdt·M lys. os st.uterkor.· 
takt er ~nbragt td h<IJrt for t:t·!ldz!lt,skont<k· 
len. Rctrllngs""'''k<>nt;;kren er udform<·: med 
en lag arm, og dt·r. t·: :.nbr.1g1 på r.Hst,m· 
men s.llcdes, at den bn ak:"·eros, udt•n at 
man behowr at tage hlnden fra r.111('(- det 
\'Hkcr som t·n "'" l'<"iszgndse, at denne kon· 
t~kt 1kkc er forsyn<"l mt•d nogen form for 
autonutik. l hwr wic ,1[ forp.1ndt•t <'r <kr 
anbr,1,1:1 el lukket h.!ndlkt>rum. og under 
pandet i hele \'O);nt·ns brt·drk er dtr en hylde 
u l smilpak h-r, kort n. s., .. 

Va"nt·· og ddrnller.•nl.~·,cg<'l t·r et czrku· 
l~tzons~~-~\tll1, der tkke t.,,:cr fri)k luft ind, 
men "l"·armtr o;; CL!kukrer luiten j ,.o.~nen 
,.Nl hl·~·lr ~~en bi.t'"''· Ap)>.1«1<'1 ,., n;cgct 
cffekuvt, )k\>nt "'''" m,\ for{'(r.t·kk(• <'t oztl.qt 

Dflll 1r m fornuftig udfumr.ms a/l:Mtro!grt· 

bmt. · Til rt/11/rt for tændmgtÆ~rlt,IÆitll tr dtr 

i/;~krr f g nJiurl:Mtail, t J! l>';rt 1)1 v g 11ar1 . dl/ 

kan man fir~dt 1 blmdt. • p,; dr d., ml< ''"8'" Ir 

dtr anhragr m JJor lMrrc-!famt< for b/irdl)f trl 

:11/Jirt for !p".fomtlul. 

med frzskluftindto_f(. Jer >;tllcr o,·cmyk j 
,·o,cncn og forn)<:l l;zftcn. Jll;ncren5 ho)tig. 
hed bn •~r-uk-re~ over et stnn nmdrqnjngs· 
omddc, og "cd ht.t'lp ,,( et d;å)d bn mon 
dtugere lufmrnmn:cn d"tktc md t "'g'""" 
el kr op gt~nt·m ddrc>)t~npaht·r~c. 

Foruden Je r.edr~Jilclige ferruder er der 
vipperud,•r t dnr<'M ttl tr:t·kffL wntliatzon. 
Dn er t·l lille o)kt'"''.~er t inrpanelc·t og et 
ashba·.~er anbra~-:t r brdontunn<"icn til b;~g . 
.<~-dt·p~».1f,<'l<'lne. Der er ttdma·r~cl pb~s til 

(",. i"'"'"'"'· ""!;''!:nznpf,"hni<h'n<" "' 
ltlfa·d«triic"d<- L oi . . 1: cfr-:; p:i>· 

Køreegenskahcrnc 
K<Ht'Stillin,c~n er pMh fortr;dfcli.~. og 

udSL·"ct n godt, men bakspt'tlct er ikke s1 
~lnn .. 11 det do:khr hdt• ba,cn:dt'n. Pdak-r 
og nvrir,c kontrolr.n·h li.~gcr godt for ~n na· 
I<Lrlog bt-rwnn>g. n,: m.1n bn fr)de sir, over 
ge>r.<tang(·n~ kort<' ng pr.hzSe skzft<·bc·\".t'gd. 
ser. Er vo_<;ncn >J1110If,<"flkold« "cd SIMlen, bc. 
nym·r man noturlot:"~ dtDkcrt'n, or, ),\ .<nart 
motor<·z> r,:\r Ollt·l>,l, skydet """ dwkcren 
inddtt·r, s.\lcdt•s at mon hM t·n koml"m·r<"t 
choker- or, h~ndpsvtrknzn,{!. n,<: motwcn .c.\r 
ja·, nt og tr:.·kh-r ,,tllt).:l. hH SIC r,t·u <'f <·l 
udj>r.~'!-:<"t .<l:dtt· tlle: •,t:.1ngs~·t"'"F\<:<·ar. op 
man fJr tkh fl)':tJg b<·.,knl em dct >HH<' 
krafto,·erskud, lnr nun kommer z andN gear, 

men så shr d<·r s.\ s.uaieii_<; ogd '"'.~<·1 
~a,·nli,<:; l i>)k<lr;<"i, )1\'0f t·n fOJ O(<e'J<·r.tiWn 

er nrdl'tn,h_<; for '·1 føl.~c ,-,,d sl''"'"nen d· 
ter et '"'"S el!<·r li_<;ncndt·, f<Lnr,erN d,•:w 
~ndN 1:<··" p.l tkn fllt'\1 innr.t·fit·ltj:<· m.ld<· 
l.ynhunzgt u m.1n oppe z fart, o.~ ]"" :11.1n 
nmkc: d<·l, bn man g.'t izge fra iMste p'.H 
o,·cr 1 fJerde ,cc>r, lwlS ",,," t·itt•r ,l(ait•f,l· 
tioncn sbl holde bykwslons aln"rodclt.ce 
l<·mpo ~ ... tkkc fc'rJ: dt·r er :w.~ct s.t·rlig for· 
nultigt ,.,.J t·n s.\dal\ frempnssm.\Je, '""" 
det ~i.~cr itd: om d(•n onrll'gnt' "'"'""·ret'''"''· 
man rader over. Det )>ræ,ise strrctOJ , for· 
bindeLle med den kort<' ,·nr,ns store >lyr<-iol
somhtd bn·rrkrr sddnlgdrg en frencr.1ge:1de 
mamwrcCI'r.c ' tr<>l:kken, o.~ ia'.~F"' n:art Jer
ti! Jen glimronde acrderauomcvnc, kommer 
ma~ til dn rt.<\Lllat, ot "'"'' ofte ml h,f:ge 
bind p.l. sig sch· for ikke :11 hr>rc på <"n ~~~ 
for opSJgts,-a·kkendc m.l.Je. Desl'xne er det 
jo s.ldon z d;nsk traf t k, ol man gerne m1 korc 
uforsvarligt, blot det ikke '·~'lker forlrgehe, 

Dlr lf II~J;tllrffrdHili:lmdr o;; tdtaf(l]dt u./ dllll)< llH/u,>t.\'"i-·" 0.-r ,, ::r:,( l ,'c.( f'/.,,1! td al 

arl'fjdt pri mclrrm, 11.ir dm tr 11!<-nltrtl i tcpim. Et '''"'-''"' </ltrJ\11 •:i ".,, ,.'/ .J,J d).t z l :.rrt 

''""idJgl ar !milt ,;.laf,r;trt m r,<d pcrrw; l•,;:dr.'}'" "./,;j.:,,. 
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ACCELERATION S EVNE 

Q. 40 km/t 
Q. 60 
0- 80 
0-100 

4,2 sekunder 
8,8 

17,0 
27,8 

Toph~stighed 122 km/t 

dto ~pon~h_r;t kol(·t(·knik, for deo das, han 
kommer for lmfll,<;t .od i N l\'ing af slet og 
r~! v,ln\'Ue, (T du af betydning for hom, at 
hao bn 5l)'re S<S l<d af situatwnen i stedet 
for :-t >hille henntc' en komph<trN bremse-

Dm Jar,~ragrdr forhjuln.pf"'!tlg"'"8 
i Motr<J JUOO rr o:·rrw~n dirdti {r<• Mrn~r'rn, 

.".'<Umlrr l"Ænulif 1 I(ÆJ:m 

Rmr:rb;ul <tdl·11~rafr !:u;1r 1 111 afddwg for 
tig. B,>gagrrummll /o,>r m god {<u111, min «iHr 

in.lrillt!!:l ,!m fl.-r W 11/cdd r J~aåJJ"ffrrur. 

""'"~· '.,., b·· ;h'. !•c!""'·'"' s,-;, ' 
,",,~,-t "1-''' ;""·' " "'F'" h<,Fr<-nå<· 
a·nJcn><-1, <>.~ ud>kr~dr.not: man kun opnå 
t•ed o t gtt·e ldrJ 1:•1 1 ('! .ln:t·t<-fl sv•nr. i fed. 
te! {m<: (din' >amme situlltr.n i andet gear 
1 trut fr~re), mt·n m'n hu hele tiden det 
( IJe hol(-dtlmme over \'Ogncns bevægelser. 
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BENZINFORBRUG 

40 km/t 4.45 1/100 km 
60 5,2 
80 6,3 

100 7,9 

A B 2-dør B 4-d~r 
96 <m 83<"' 71 em 

D E 
1121119 <"' 32 <m 

F G H 
10-41112om 58 om 

J K 
35 em 73om 152<m 

l M N 
29'"" 218 OM 155 om 

o a 
~B om l 23om 

R s 
118 em 10~ <m 

u v w 
96uJ> 70 o"' 376 <m 

D<·t, der for ~~ t·idt imponerede mig mest, 
er de ensanede kN<·egenskabc·r, h\·ad cn!en 
"'"' er ~km· i t•ognerJ, eller alle fire pladsn 
<:r besn Den kor<·r nl'lnilt på Mjagtig Jam
rm mådt·, ot kun den underst)'ltnde tendem 
rcdo,ercs <-n s~nske lille smule, Jt·r .1b<l'lut 
vd ''ær<: umæ<kelig, lwis mon ikke konten
trert·r lwk sm opm:t·rhomhcd om fleiOj> 
dette spor.~5mål. l rqder. er det jo sådan, at 
,·ognens bcbstr><ng i boj S'"d er \ldslag>gi
wndc for hm·q;tnsbbtme - ud>kfldnirlp· 
tendenser, ll)'ri"g o. s. v. og i enkelte III· 
f:~:ldc kan m~n komme ud for, al ovNstyring 
sksftN td und<·rstyring (dkr ornwndt}, rdr 
man fh passa.<:<:ter på b'gsædet. 

Bremserne er mr·get dft'kti\'C med et veJ. 
afllemt ptd>ltryk .<åkdtl. at man med mode
r~! tryk får der, mest effektive opbremsning, 
meJens m.1n sbi akti,·cr<· brcmsc·pcdakn .,J. 
pl:t'get hårdt for at H blokering, der som 
bekendt forogcr brcrnscb:ngden. 

~l @', ,' -~ ___ _, 

Kun på et enkdt punkt bn der '·ære 
ankdning til ktJt1k: V:nd,p<·jlst•ssketne ,,.. 
bojder fra o~; mod h"'""d~n sJied<·s, >l der 
bh,·er c-n up~dset »H<·bnt« midt på ,.",J. 
1pejlet. DN til uden "amkelt,r;heder htnnc 
lodc sig gorc ol montere Vtndsp<:Jh"iskc<e, 
der ~rbcjJcr pd!alklt og mt·d t·rsk<-rbbdene 
indsnllct p.\ en såd~n m~Je, at ruden holdn 
klar b:\.de i s;de:nc og p1 m1dtcn, medens 
der biLt·cr <"l :ntndrc urudsc·t felt nedets: pA 
t·mdspejlcll midte, h,-or man •lligcwl ikke 
ser andet cf\d kolethjt·l!ncn. L•~-:elcd<·> h1nnc 
ddwstersroitune ,godt go:r> bredtrc, s;\ o~;så 
du,<:dan11elser bn holdt·> borte fr;, ,.,ndsp<·i· 
kts mtdte 

H'·od kN<-cgcnsbhern<: onth, m~ Milff!l 
1000 siges a: '·~·te npdt>g<·~dc t·cd >il gode 
cbcmpcl, for selv om de·~ tålmod;r,t t· LI finde 
sig 1 ""n,<;e forkerte n~onllner, så ftistcr 
dette lille k<l'""l til korrekt og 11tlren kNsel 
efter bedste 1kulo. 

[, ""'''"'d"' ~~:~~~,::,:K ~'~':'~"~d E~"'"'"'""'',,"''"''' 1 1 hmn:ot, hnrin;-: 6) mm. sia.~l:tngde 76 

mm, li,,l:voi"'"''" 91oS ((no, komp:css;or><· 
forhold 8,3:1, dfckt 37 hk (.SAE) ;.,J 
4~00 omdt/m•n. Tre hovedlejer med ud
skifle.ligc blr·ind~ttmbd,gtc lejcpandcr. 

FuldstromHtliefilter, SU karburator, 12 
volt clcktmk anla·g, tq·kkøling. Ta:n

dingsrcgulenng med ttntrifugal- og v:!-
<uumrcg<tl>tor. 

Trmt!mi!!ionii)!Um; Tor cnkcltpl~de· 

kobling, lirc·Hinl gearkasse med 1p1Cro

mclh mdkm 2., 3. og ·l. s~ar. Udt·eks-

.~""' 16,47;, 2. gt·.H iO,SO.l, 3. p.car 
6,.11~.1, ·1 p-~r 4.~~-1. II~T"'dlnrt:lndt't 

kron- os sp:d<hrul, .,J,-cksllngdorlwld 

·U S: l. Da:bt<!rrd>e 5,00·1·1" 

M.!! og '·'S'' (Koro>Stflmiil: !C mii.l
skit5en), ""'!>( (kørekbt) 7SO kg, bcn~in

unk rummer 22,7 liter. 
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KØB OG SALG 

Sælges: 

Henv.: 

Morris Miner 2-dørs, 11rg. 55. Fin 
stand. Nr. 2 i originalklasse i 1991 og 
1992. og nr. 1 i §.ben klasse i 1993 og 
1994. Pris: 55.000,- dkr. 
A-839 Simon Marsbøll. Gl. Kongevej 
16, 7442 Engesvang, tlf. 86 86 57 74. 

Sælges: Morris Mi nor lOOOVan 11rg.71, pilgule 
plader. Monteret med 1300 cc motor 
og vinduer i kassen. Istandsat i april 
1994, med bl.a. ny lak, British Racing 
Green. Skal ikke synes. Sælges med en 
del reservedele, bl.a. 1100 cc motor, 
bagtøj, 8 fælge og en motorhjelm. 

Henv.: A-1212 Else Da!sgård, Middagshøjvej 
32, 8800 Viborg, tlf. 86 61 34 48. 

Sælges: Morris 1000 Super Pick-up, årg 69, 
med original Jadkasse. Har ikke kørt 
siden syn på hvide plader. Skal synes. 
Nye 13" alufælge med Steelflex 3011 
dæk, for 205--60, bag235-60, har aldrig 
været monteret. Bremseforstærker 
komplet med pedalsæt og monterings
beslag. Skivebremsesæt komplet for
an. Renoveret bagtøj med nye bremser 
og stabilisatorarme. Lotus Super Se
ven Twin Cam motor, total renoveret 
komplet med gearkasse klar til ilæg
ning. Sælges helst samlet. 

Henv.: Steen Lauge Jensen, Klarinetvej 42, 
8700 Horsens, tlf. 75 64 33 83. 
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Sælges: Morris Miner samling sælges for hø
jeste bud, samlet eller delt: 
3stk.lukket Van, (den ene uden papi
rer men med ny chassisramme) 
2 stk. Traveller med glasfiberskærme. 
1 stk. original Pick-up. 
1 stk. Saloon med glasfiberskærme. 
Byttes gerne med Van og Pick-up, der 
er synede. Stort lager af brugte dele. 
Sælges p. gr. a. pladsmangel. 

Henv.: Kristen Nielsen, Møllebakken 40,7760 
Hurup Thy, tlf 97 95 22 14 (privat) 
eller 97 95 1114 (arbejde). 

Sælges: 

Henv.: 

Sælges: 

Henv.: 

Morris Miner 1000 Super, 2-dørs, årg. 
67. Kørt 150.000 km, speedometerga
ranti. Original lak. Meget velholdt. 
Sælges nysynet på sorte nummerpla
der for 24.500,- kr. 
A-1892 L. P. Beltoft, Granlunden 62, 
6705 Esbjerg Ø, tlf. 75 14 2912 efter 
kl. 17.00, fax 7514 44 32. 

Morris Miner 1000 Super, llrg. 68. 2-
dørs Saloon, Snowbeny White. Res
taureret med originale reselVedele og 
pladedele. Fremstår 100% original og 
er velkørende. Certifikat fra BMIHT 
haves. Sælges for 35.000,- kr. 
A-1855 Brian Lynge, Flintebakken 
245, 8240 Risksov, tlf. 86 21 9186. 



Sælges: Morris Minor 1000 Super, Traveller, Sælges: Morris Mi nor 1000 Super, årg. 69. Sæl-
Ilrg. 69. Nysynet, træværk i god stand. ges fra dødsbo til restaurering el. re-
Mange nyedel e. Sælges for25.000,- kr. servedele. Plusser: Lavt kilometertal i 

Henv.: A-1896 Knud Kisling, Hovmosevej 3, forhold til Ilrgangen. Derfor er de me-
Gadevang, 3400 Hillerød, tlf. 42 26 52 kaniske dele i rimelig god stand. Nye 

05. dæk bagpli (Radialdæk). Dæk foran 
er OK. Ny akkumulator og ny benzin-

Sælges: Morris Minor 1000 Super Traveller, 
tank. 
Minusser: Venstre dør lukker ikke o r-

§.rg. 70. O Id English White. Km stand den t ligt, sandsynligvis p§. grund af en 
112.000. Totalrenoveret i 1993, sidst eller anden gammel skade. Nogen rust 
synet i august 93. Den er sat i vinterhi i skærme, undervognens tilstand ken-
og nr. pladerne ligger ved forsikrings- der jeg ikke nøjagtigt. Det ene forsæde 
selskabet. Ved evt. salg bliver den ny- skal repareres af en sadelmager. 
synet. Pris 49.999 dkr. Bilen tilbydes i indregistreret tilstand 

Henv.: A-1091 Karla og Erik Pedersen, Ry- for kr. 6.500,- kontant. Man er vel kom-
bjergvej 76, Kirkeby, 7870 Roslev, men til at kontakte mig pr. telefon med 
tlf. 97 57 16 00 efter kl. 16.00. henblik p§. aftale om besigtigelse. 

Henv.: Christian Andersen, Drosselvej 49 D, 

Sælges: Morris Minor 1000 Super Traveller 2000 Frederiksberg, ti f (arbejde) 

1lrg. 69, indregistreret. Med synsfri 32 66 62 98 eller (privat) 38 33 64 50. 

sammenkobling, alle skærme af glasfi-
ber, træ uden rild, ikke ret meget rust, Sælges: l fronthjelm 75,-
undervanger skiftet i højre side. Mate- l benzintank (saloon), 
rialer til skift i venstre side medfølger. rengjort og malet 350,· 
Pris 6.500,- kr. l brugt forkofanger (lidt rust) 75,-
Kopi af værkstedsblindbog (DK)200,- 2 benzinpumper 
Haynes (GB) so,. (købt som beset) stk. 100,-
DK rep. hilndbog med fejlfinding50,- Filtm1ltter stk. IO,· 
Instruktionsbog 20,- Købes: l stk. Michelin XZ 145-14 dæk. Skal 
l fronthjelm 50,- have fuldt mønster og ikke råddent. 
4 pigdæk på fælge (stk) 25,. Henv.: A-1091 Karla og Erik Pedersen, Ry-
4 alm. dæk på fælge (stk) 25,- bjergvej 76, Kirkeby, 7870 Roslev, 
2 motorer 1098cc (stk) 100,- ttlf. 97 5716 00 efter kl. !6.00. 
2 gearkasser (stk) 100,-
2 døre (saloon) (stk) 100,-
2 bagtøj (stk) so,. Sælges: 2 højre glasfiberforskærme stk. 150,-
3 glasfiberforskærme (stk) 50,- 2 venstre glasfiberforskærme stk150,-
2 glasfiberbagskærme l højre glasfiberbagskærn1 150,· 
(saloon) (stk) 50,- 2 fine bagdøre til Traveller 500,-
Baglygter (saloon) 20,- fine træværk til Traveller 500,-
Starter, hovedcylinder 50,- Henv.: A-472 Kim Kleis, Dejbjergvej 1, 
+ mange andre dele. 6940 Lem, tlf. 97 34 14 58. 

Henv.: A-1472 Finn Hansen, Nørrevang 13, 
48000 Nykøbing F., tlf. 54 82 26 64. 

Sælges: Alt i brugte dele til Morris Mi nor 1000 
fra alle modeller. rung og hør- måske 

Sælges: 2 stk. U-skinne og 2 stk. sparkeplade har jeg den dims du mangler. 
ved dørene. Nypris297,50 pr. side, sæl- MG Midget 1275 cc motor 2500,-
ges for 400,- kr. Skivebremser, bagtøj og gear-

Henv.: Anette og Birger Helberg, Sletterød- kasse fra Morris Marina 1.3 500,-
vej 27, Rydskov, 5560 Årup, Spoiler i glasfiber 250,-
tlf. 64 88 1140. Henv.: Søren Rasmussen, Hybenvej 12, 

9550 Mariager, tlf. 98 54 23 41. 
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Sælges: Til Morris 1000.4 stk. Michelin XM-S 
100 lameldæk, str. 155x14, monteret 
og afbalanceret, p.§. sandblæste og ma
Jede fælge. Kørt ialt 100 km. Sælges 
for 2000,. kr samlet. 

Købes: Morris Mi nor, helst før 1960. Evt. byt· 
te med velholdt Austin Maxi, .ftrg 1982. 

Henv.: Erik Nielsen, tlf. 86 82 14 48. 

Købes: 'fil l Morris Mi nor 1000 saloon de !uxe, 
1959 Onskas originaltakriick och origi· 
naldomkraft. 

Henv.: Bent Boye, Egernvej 3, 8860 Ulstrup, 
tlf. 86 46 38 18 efter kl. 17.00. 

Sælges: Morris 1000 dele: 
Henv.: Eva Drewsen, Holmg§rdsviigcn 6, 

S-16154 Bromma, 
2 glasfiberskærme, personvogn. 
1 motorhjelm. 
1 fabriksny 1000 cc motorblok. 
Dele til serie Il: bl.a. spindler, sæder, 
motor, gearkasse, nye gearhjlll, dæk 
pli fælge, varmeapparat + 1000 andre 
dele, bilde nye og brugte. 

tlf. 08-3716 47 Sverige. 

Henv.: A-494 Villy Anderskov, Sk§rupøre 
Strandvej 121, 5881 Sk.ftrup, 
tlf. 62 23 14 64. 

CARPETS & HOODS FOR 
OPEL-PANTERA-MG-TRIUMPII-JENSON-MERCEDES-PORSCIIE 

V/W-LOTUS-ROLLS ROYCE-BRISTOL-JAGUAR-TOYOTA 
ASTON MARTIN-RANGE ROVEI<-ROVER-FIAT-MASERATI 

FERRARI-LAMBORGIIINI-BMW-4x4 VANS-DATSUN 
SUSUKI- FORD-ALVI S- LANCHESTER-MAJESTIC MAJOR 

MOST MODELS i\ V AILABLE 
WORLDWIDE MAIL ORDER SERVICE 

from f45 plus postage for full set 
also lnterior Headlining>; and Vinyl Roofs 

MOTOR UPHOLSTERY SUPPLIES 
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14 ANNE ROAD, WELLINGBOROUGH, 
NORTHANTS, ENGLAND, NN8 21111 

Telephone: (0933) 223602 - U.K. Time 
Fax: (0933) <i41298 

8 a.m. - 5 p.m. Monday to Friday 8 a.m. - 12 noon Salurday 
We accept American Express, Visa and Masler Card 

Enquiries are invited from other Club Mag;.zines with reference to adverLising 



RESTANCELISTE 

Følgende medlemmer havde klubben ikke modtaget kontingent 
fra den 28. februar. 

A-14 De Voss, Henrik 
A-80 Myller, Jon 
A-153 Lundanes, Egil 
A-164 Ebdrup, Jørgen 
A-332 Christiansen, Karsten Røn 
A-409 Pedersen, Kurt 
A-571 Mørk Larsen, Erik 
A-591 Ousen, J. 
A-625 Snor, Carsten 
A-690 Krogh, Niels 
A-788 Hansson, Peter 
A-821 Ovesen, Erik 
A-830 Laursen, Åge 
A-838 Eriksson, Thomas 
A-874 Andersen, Svend 
A-900 Rahbek Pedersen, Mogens 
A-941 Petersen, Rene 
A-989 Kjær Smemo, Dag 
A-994 Eriksson, Eddie 
A-1026 Hjorth, Per 
A-1097 Hansen, Gunnar 
A-1120 Kjærsgaard, Birgitte 
A-1127 Therkildsen, Torben 
A-1144 Kristensen, Alf E. 
A-1164 Mikkelsen, Torben 
A-1167 Glundtoft, Henri 
A-1169 Lundgren, Matz 
A-1181 Pedersen, Michael 
A-1227 Lindberg, Kent 
A-1235 Skovly, Ib 
A-1282 Lund Pedersen, Henning 
A-1303 Johnsen, Finn 
A-1314 Andersen, Søren 
A-1319 Nielsen, Flemming 
A-1355 Rasmussen, Rita 
A-1384 Westfall Andersen, Jan Arne 
A-1438 Biickman, Marita 

A-1493 Lindberg, Michael 
A-1494 Jueg Nielsen, Carsten 
A-1504 Martensen, Christian W 
A-1506 Harald, Bo 
A-1515 Thygesen, Lars 
A-1556 Lolinga, Peter 
A-1570 Bendix Hansen, Peter 
A-1574 Barsted, Henrik 
A-1633 Frandsen, Carsten 
A-1643 Jørgensen, Michael 
A-1644 Adriansen, Chrislian 
A-1648 Vatne Holdensgaard, Henrik 
A-1660 Kallin, Soren 
A-1664 Bøllcher, Dania 
A-1668 Bergerud, Gun-Helen 
A-1694 Saaristo, Piryo 
A-1720 Øritsland, Nils 
A-1731 Mejlstrup, Dorte 
A-1733 Rejbrand, Micael 
A-1735 Knudsen, Henrik 
A-1736 Svenningsen, Morten 
A-1740 Almskår, Per-Ove 
A-1750 Ørjasæller, Dagfinn 
A-1752 Westelius, Hans 
A-1753 Christensen, Søren P. 
A-1766 Clausen, Carl Åge 
A-1787 Kopp, Svante 
A-1791 Andersen, Anette B. 
A-1827 Hansen, Søs 
A-1829 Robertzon, Annette 
A-1838 Eismark, Henrik 
A-1847 Pedersen, Lone 
A-1860 Larsen, Arne 
A-1871 Christensen, Thomas 
A-1877 Dinesen, Niels 
A-1881 Petersen, Ole Hylgaard 
A-1883 Nielsen, Søren 
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A-1884 Lund, Anders 
A-1889 Bergheim, Thomas 
A-1894 Jensen, Peter 
A-1901 Ulrich, Ib 
A-1903 Sønderby, Karl Ove 
A-1908 Ryvik, Hugo 
A-1909 Sørensen, Jim og Anne 
A-1912 Madsen, Brian S. 
A-1924 Hirtsgaard, Hanne 
A-1934 Mathiesen, Eivin 
A-1945 Stensson, Ulf 
A-1946 Briinnstrom, Goran 
A-1947 Josefson, Dan 
A-1954 Sackmann, Michael 
A-1964 Winter, Claus 
A-1988 Seemann, Lene 
A-2008 Nielsen, Tonni 
A-2014 Albretsen, Henrik 
A-2022 Christensen, Anders 
A-2024 Davidsen, Ilse 
A-2031 Wilsson, Bjørn 
A-2032 Hansen, Mogens B. 
A-2033 Drewsen, Eva 
A-2043 J onssen, Eva 
H-301 Sørensen, Åse 

H-500 Østby, Signe 
H-643 Clausen, Hanne 
H-1527 Hasson, Kari Larsdotlir 
H-1802 Johansen, Pia 
H-1952 Jørgensen, Heinz 
H-1976 Stensiiter, Liv 

Det skallige nævnes, at der er indkom
met indbetalinger fra enkelte medlem
mer, som ikke har benyttet det udsend
te girokort til betaling (specielt norske 
og svenske medlemmer). Nogle af dem 
har vi ikke kunnet spore medlemsnum
meret på, så er du på listen her, men 
har betalt - så giv os besked, gerne med 
kvittering på indbetalingen, så kan vi få 
det rettet. 

Ønsker du fortsat at være medlem 
af klubben, bedes du indbetale kontin
gentet senest den 31. marts 1995, ellers 
vil du blive slettet af medlemslisten, og 
dette Normirror er således det sidste 
du har modtaget! 

Cf?laooic fJJ~totc 
* Concour>s de Char>me * Ufsfallning bdar & mc * Markesufsfallning 

20 maJ 1995 
BOKA PLATS I TID! 

* Veteranmarknad 
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Sista anmiilningsdag 14 april 

TJOL6HOLM CLASSIG SHOW 
Box !lO, 430 41 KULLAVIK 

Tel. 031-93 07 91, 93 30 82 
Fax 031-93 16 68 
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Hvis du foretrækker flotte 
farvefotos, lækkert glitrende 
papir og drømmebiler, så 
kan vi ikke være med!. 
Men interesserer du dig for 
biler og motorcykler som 
kørte på vejene for 30-40 år 
siden, og som stadig kan fås 
for rimelige penge, og hvis 
du vil have ordentlig besked 
om mærker, modeller, tek
nikken og køreegenskaber
ne, så er Klassisk Bil & MC 
bladet for dig! 
Det skrives af folk, der selv kører og 
reparerer klassiske biler o!l motor
cykler, for alle, der kan lide ngtige bi
ler og motorcykler. 

-~--------------------------
Prøv os i 4 måneder for kun kr. 50. (norm. pris kr. 92.) 

Navn: ______________________________________________ _ 

Gade/vej---------------------

Post nr. ______ _ By __________________________ __ 

Check vedlagt O Ønsker girokort vedlagt næste nummer O 

- eller bestil det på tlf. 48 47 54 24 
Klassisk Bil & MC, Grønholtvangen 6, 3480 Fredensborg 
Udkommer hver måned med over 300 køb-salg-bytte tilbud 



Billedet af denne S l'er Minorer indsendt af A-1074 Kåre Torfjii/1. Han skriverat bilen 
har været bmgt som hønsehus, så lysten til at renovere den er ikke så stor l 


