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LOKALGRUPPER 

NORGE 
Oslo Terje Sunnaas, Klubmøde: 1. tirsdag i m~neden kl. 18.00. 

Bex 37, Havseter, Møtested mai· sept.: Rodeløkken Kafe, 
N·0705 Oslo 7, Bygdøy. Okt . . apr.: hos Terje Sunnaas. 
tlf. priv. 22 29 29 49, Ring et av styremedlemmerne på for-
jobb 22 64 77 5l. hånd i telfelle det er specielt program 

SVERIGE 
Norra Christer Wiberg. Jamtland Kåre Torfjall, 
Sverige Nydalavagen 55, Ovre Vattugatan 21, 

5·903 39 Umeå, 5·831 45 Ostersund, 3 
tlf . 090 135607. tlf . 063·12 31 8l. 

Dalarna Thomas Eriksson, G6teborg Matz Lundgren, 
Kråkbergsvagen 4, Hoganasvagen 44, 
5· 792 00 Mora, 5·43735 Undorne, 
tlf. priv. 0250·15445, tlf. 031·992 670. 
arb. 13530. 

Vast Erling Holmin, 
Sverige 5koftebygatan 55, 

5·461 54 Trollhattan, 
tlf. 0520·72 907. 

DANMARK 
Nord Mogens Bjerre. Midt Svend Thorup, 
jylland Industrivej 40, jylland Egeparken 10, 1. tv., 

DK-9690 Fjerritslev, DK·8600 Silkeborg, 
tlf. 98 21 2450. tlf. 8681 3247. 

Klubmøde: 1. tirsdag imAneden kl. 19.00, på skift 
Randers Anton Kamp, hos medlemmerne. 

østergade 17. Asferg, Ring til kontaktpersonen p~ forh~nd for 
DK·8990 Fårup, nærmere information. 
tlf. 86 44 32 00. 



4 

LOKALGRUPPER 

DANMARK 
Østjylland Per Madsen, 

Frederikslystvej 18. 
DK-8723 Løsning, 
tlf. 75 65 0409 
mobil tlf. 40 78 97 59. 

Sdr, Jylland Johannes Juhl, 
Lindvej 8, Overjerstal, 
DK-6S00 Vojens, 
tlf. 74 54 74 96. 

Per Sørensen 
Industrivej 22 
DK-607D Christiansfeld 
TIUfax: 74 56 33 07 
mobil tlf. 40 56 33 07 

Vestjylland Karl Ove Sønderby, 
Sandgårdsvej 4 
DK-6880 Tarm, 
tlf. 97 37 2942 . 

Als Poul Iversen, 
Mosevænget S, 
DK-6440 Augustenborg, 
tlf. 74472181. 

Fyn Harry Olsen, 
og øerne Marsk Billesvej 34, 

DK-5672 Broby, 
11f.62632131, 
mobil tlf. 23 29 61 08 

Klubmøde: Sidste mandag i måneden kl. 19.30 
hos Kirsten og Harry Olsen, Marsk 
Billesvej 34, 5672 Broby, tlf. 62 63 
21 31. Ikke juli og december. 

lolland- Dennis Hansen, 
Falster & Skovtoften 19 
Mon DK-4800 Nykøbing F, 

tlf. 54859343. 

København Teo Kaalund Guldbæk, 
Onsbjerg Alle 6, 
DK-2730 Herlev, 
tlf. 44 91 7669. 
Mobil tlf. 44 43 86 99 

Klubmøde: Sidste tirsdag j måneden kl. 19.00 
Juni, juli og august, se arr. kalender 
Resten af året i: 
Medborgerhuset Pilegården, 
Brønshøjvej 17, indg. B 

Nordvest Max Christensen, 
Sjælland Kalundborgvej 7. 1. th . 

DK-4300 Holbæk. 
mobil tlf. 40 60 34 82 

Klubmøde: 1. tirsdag j måneden. Nærmere 
oplysninger hos kontaktpersonen. 



REDAKT I ONEN ~ 

-----------------~~ 

Træfsæsonen er stadig godt 
igang . Sommertræffet er vel 

overstået, men der mangler stadig 
at blive afholdt et par minitræf. Jeg 
var ikke selv med på sommertræffet 
- men har hørt at det var alletiders 
træf. Mange nye medlemmer havde 
fundet vej til Levanger. Jeg håber at 
der kommer mere om træffet til 
næste Norminor I 

Jeg kan allerede nu røbe at træf
fet til næste år bliver afholdt i Søn
derjylland - og sommertræffet i 
2002 formentlig bliver i Sundsvall i 
Sverige. Så nu kan dem som kan 
lide langtidsplanlægning godt gå I 

gang! 

Kalenderen 2001 
Har du taget nogle gode billeder i 
løbet af året - og kunne du tænke 
dig at se dem pryde næste års kalen
der, så send dem til mig. Jeg er så 
småt begyndt at udtænke nogle pla 
ner for kalenderen, og som sædvan
lig vil jer gerne have en masse bi lle
der at vælge imellem. Det ska l helst 
være farve-papirbilleder i en god 
kvalitet, men lysbilleder kan også 5 
bruges. 

Jeg vi l ønske dig god fornøjelse 
med bladet - jeg er på banen igen 
om et par måneder. 

Forsiden 
Frede og Ida Nielsen var til minitræf på 
Tåsinge i deres Minor fra 1952. Efter 
Morris'en havde de deres CN Handy 
campingvogn fra 1959. Det er en dansk 
produceret vogn, som blev lavet af Chr. 
Nissen i Arnum ved Ribe. 
Foto: Jonas Westermann 

Bagsiden 
Traveiler fra jubilæumstræffet i England 
1998 
Foto: Simon Marsbøll 



AUGUST 

l ordag den 12. 
Veteranlræf og kræmmermar
ked i Handest. 
Poul Høgh-Mogensen, 
tlf. 86 45 22 24 

Week-ende n den 12.-13. 
Capenhagen ( Iassic Car Cup 
ved Nyholm, Marinestation 
København 

Week-enden den 18.-20. 
Eftersammertræf I Asferg, ved 
Nordisk Merris Minar lager. 
Anton Kamp 

lordag den 19. 
Surslrommingsrally på Anasets 
camping i Kalarne. 
lamt/and 

Week-enden den 19.-20. 
MMOC National Rally, Harewo
od Hall. 
Information hos: Tony Seed, tlf. 
01704· 53 68 38 (aften) 
Fax 0 1704-54 82 65 
(ti f-svarer og fax) 

Tirsdag den 29. 
Klubmøde 1<119:00 Ved Ekspe
nmentariet - Tuborg havn. KI. 
19:30 kører vi sA til Vedbæk, op 
ad Strandvejen, hvor vi spiser is 
og drikker kaffe. Hvis man ikke 
nAr at være i Hellerup 1<1. 19:30, 
sA mød os i Vedbæk. 
København 

ARRANGEMENTER 

SEPTEMBER 

lørdag den 9. 
Sensommertræf, stumpemar
ked hos Søgaard i Ans 
kl. 9.00 - 17.00. 

Week-enden den 22.-24. 
Høsttræf pcll Pr:lngens cam
ping i Ulricehamn. 
Vastsverige 

Mandag den 25. 
Tur tilSkodamuseet i Glams
bjerg kl. 19.00. 
Tilmeld ing 
Fyn og øerne 

Tirsdag den 26. 
Klubmøde klo 19:00 pA Pile
gården. 
København 

Torsdag den 28. 
Klubmøde kJ. 19.30, Nygade 
23, Abenrå. 
Als og Sønderjylland 

OKTOBER 

Ti rsdag den 31 . 
Klubmøde Id. 19:00 pA Pile· 
gArden. 
København 

NOVEMBER 

Tirsdag den 28. 
Klubmøde kl. 19:00 på Pile
gården. 
København 

Torsdag den 30. 
Klubmøde kJ. 19.30, Nygade 
23, Abenrå. 
Als og Sønderjylland 



NYT FRA LO K ALGRUPPERNE ~ 

-----------------~~ 

Eftersommertræf i Asferg 

den 18.-20. august 
ved Nordisk 

Morris Minor Lager 

Anton Kamp 
................. 

Efter et godt og veltilrette
lagt træf i Norge er det 

pA tide at fA vores eget træf 
i Asferg planlagt. 

Som sædvanligt stræber 
vi efter at det skal være hyg
geliggt og afslappet at delta
ge og til en overkommelig 
pris. 

Det foreløbige program 
ser sAledes ud: 

Fredag den 18. 
kl. 16.00 - ankomst 
kl. 19.00 fællesgrill. Tag 
selv med hvad du har brug 
for. 

Lørdag den 19. 
kl. 10.30 køretur til? 
kl. 14.00 - 17.00 Abent hus 
og økonom i kørsel 
kl. 19.00 middag m.m. 

Surstrommingsrallyt 2000 

Valkommen till 
årets 

Surstrommingsrally 
som går 

den 19 augusti 

Platsen i Ar ar Anasets 
camping i Kalarne ca. 9 

mil frAn Ostersund, 

Rally t 
Start k1.12.00 frAn Anasets 
camping och rundan ar ca. 2 
mil. 

Søndag den 20. 
kl. 8.00 lageret Abent 
kl. 10.00 ? 
Hyggeligt samvær og avrejse 

Træfafgift: (til mad lørdag 
aften) 125 kr pr. næse. Børn 
der spiser med 50 kr. Tag selv 
drikkevarer med. Hvis du 
glemmer det kan det købes 
her. 7 

Af hensyn ti l opdækning 
og mad er ti lmelding nød
vendig, helst straks og senest 
den 14. august pA tlf. 8644 
3295. 

Hvis du ikke har deltaget 
før og gerne vil vide hvad og 
hvordan det foregAr er du 
velkommen til at ringe. 

Vi glæder os til at se jer 
alle igen. 

Kostnad 
Rally och maten kostar 100:
for vuxen och 40:- for barn, 
7-14 Ar. Stugor finns att 
hyra. Pris: 250: - per/dygn. 
Anmalan senast 12 .augusti 
till: 
Maj eller Goran Brannstrom 
pA telefon: 

0696/40028, 
0696/51052, 
01016938192 



NYT FRA LOKALGRUPPERNE 

Sensommertræf i Ans inviteres til at deltage i stum
pemarked - bagagerums
marked på Søndermarksga
de 40, 8643 Ans, fra kl. 9.00 
til 17.00. 

hos Ruthy og Oluf 

Søgaard lørdag den 
9, september 

Fyn og 
8 øerne 

Tur til 
Skodamuseet i 

Glamsbjerg 
den 25. september 

Harry Olsen 

Vi er ved at rydde op i 
vores stumper og sælger 

derfor ud af det. Morris Min
ar klubben, MG klubben og 
Vintageklub medlemmer 

Reserver allerede nu den· 
ne aften i selskab med 

andre bilglade mennesker. 
Vi kører en tur til Skoda 

museet i Glamsbjerg, hvor 
der vil blive fortalt om de for
skellige biler på udstillingen 
og deres vej til denne flotte 
samling. Vi mødes på Marsk 
Billesvej 34 kl. 19.00 og 
kører i samlet flok ti l Glams
bjerg, hvor Ole Skoda vi l 
byde os velkommen kl. 
19.30. 

Ru thy og Oluf Søgaard, 
tlf. 86 87 06 30 eller mobil 
tlf. 23 41 33 60. 

Der vi l være mulighed for 
at købe øl eller vand til 
yderst rimelig pris. 

Af hensyn til arrangemen
tet bedes du I I tilmelde sig 
på tlf. 62 63 21 31 eller 
mobil tlf . 23 29 61 08 senest 
den 18. september, da jeg 
skal bestille gruppe-billet. 
Gruppe-billetprisen er 10 kr 
pr. person. 



__ --------------~Å~B~E~N~T~B~R~E~V-----------------~------

Urban Mausson 
Skog, Rtinnilen l 
184 91 KERSBERGA 

Styrelsen 
Nordisk Morris Minor Klubb 

2000-05-30 

Oppet brev tiU styrelsen angående nytta n av klubbens mcdlclllskap i Tlte Worldwide 
Federation of Morris Minor Clubs. 

Som medlem i en klubb i Sverige så har man normalt ranigheten au på årsmotet kunna 
i frågasatta och diskUlera saker som skett inolll klubben under det g1l.ngna året. Man kan ock

så uppleva aH man - for sin medlcmsavgifl - har fåu en viss Illoj lighct au i samband med års-
motet påverka vi l ken styrelse klubben ska ha likvaJ hur verksamhclcn ska utfannas kom- 9 
mande år. 

Jag ar val medveten om alt de sladgar 'MMK har inte ar utfonnade riktigt på det vi set men 
jag som medlem kan ånd1\. kanna alt jag har mojlighet alt gora min rost hord och mina for
slag provade. om inie annal denna vag. 

Med denna inledning viii jag bara visa au klubbar kan drivas på ol ika san och jag har nu 
under en Hingre tid råu se hu r MMOC drivs. MMOC kan narm ast li kas med eu fo retag dar 
du koper in dig fo r en viss tid, de variatller av demokrati (en man - en rost) som finns i Nor
den ex islerar inie. Del ar olustigt au se hllr några få personer i en klubbledni ng kan driva 
fram spliuring i klubbens led oeh orsaka många o nOdiga gral som i grunden ve rkar bero på 
ell Slort maklbegar hos vissa personer, och då Iydligasl uttryekl av Rayewell , MMOCs 
sekreterare och chefsideolog. Det salt de hanterat LCV-registrets status visavi MMOC ar 
skrammande och jag tycker inie all det ska få passera obemarkt. 

Då MMK ar anslutna till federat ionen for Morrisklubbar i vtirlden och Ray NewelI ar man
nen som fO reslår delta viii jag darfor få styrelsens redogorelse fO r vi lka fordelar NMM K 
vunnil på medlemsskapet i federationen jamfO rt med de avgifler som belalts. For mig borjar 
delta vårt medlemskap framslå som alt vi fOder en enskild person som inte ger oss någollill
baka. Jag har tillal igenom raU många Norminor bakåt i liden och tyvarr inie funn i! någon
li ng som visar oss medlem mar aU vi haft nyua av medlemsskapeL DarfOr hemsHiIler jag til! 
slyrelsen aU all varligt overvaga och fO r medlem marnas rakning utvardera och oppet i Nor
minor redovisa medlemsskapels betyde Ise. Dena i synnerhet i skenet av det agerande 
MMOC och Ray NewelI ådagalagt under det senasIe hal våret. 

Många Morrishalsningar 
Urban MalIsson 
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ÅBENT BREV 

Svar til Urban Mattsson 

Et stort suk 
- eller et 

surt opstød 

N MMK meldte i begyn
delsen af 1996 sig ind i 

The Worldwide Federation af 
Morris Minor Car Clubs. Der 
blev sendt nogle bi lleder og 
noget tekst som skulle bru
ges i Federationens første 
publikationer, samtidig blev 
der indbetalt 10f som var 
medlemsgebyret. 

Meningen med Federatio
nen var at skabe kontakt 
mellem Morrisklubber over 
hele verden for udveksling af 
ideer mm. samt at skabe et 
netværk for reservedele, 
Man var i introduktionsbre
vet ogs~ lidt inde p~ det lov
givningsmæssige (med hen
syn til restriktioner for kørsel 
med gamle biler). Med andre 

Da jeg efterh~nden er ble
vet ældre og min 

hukommelse desværre ikke 
er hvad den har været, er jeg 
som s~ mange andre blevet 
nødt til at skrive mine aftaler 
p~ en lap papir - men s~ 

kommer problemet - hvor 
pokker lagde jeg det nu, s~ 

jeg vidste hvor det var' 
Suk, suk - hvor jeg dog 

ord ville man skabe en par
aplyorganisation for Morris
klubber. 

I juli m~ned 1996 udkom 
s~ den første og til dato ene
ste publikation fra Federatio
nen og NMMK fik certif ikat 
på at vi var registreret som 
medlem. 

Vi har ikke siden hørt eller 
betalt til Federationen, s~ 

mon ikke hele projektet er 
stoppet. 

I dit ~bne brev fra 30-05-
2000 lyder det som om du er 
meget sur over den m~de 
MMOC kører tingene p~. 

Som klub vil NMMK ikke 
blande sig i dette, men hel t 
overlade det til MMOC's 
egne medlemmer 

Med venlig hilsen 
Bestyrelsen i NMMK 

savner den gamle model 
Morris kalender, hvor jeg 
kunne skrive aftaler og træf 
ind p~. Det vil jo nærmest 
være katastrofe at glemme 
en s~ vigtig ting. 

PS. Den var da ogs~ flot 
at have hængende. 

Harry Olsen 



M I N O R FREMTIDEN 

Hjælp til selvhjælp 

Efterhånden som Minoren 
bliver mere og mere fMal

lig bliver der også dårligere 
Simon Marsboll og dårligere økonomi i at dri

ve et værksted udelukkende 
for Morris Minor. Desuden er 
Minoren så gammel, at de 
nyuddannede mekanikere 
ikke kan forventes at have 
lært hvordan man servicerer 
så gammel en bil med alle de 
smøresteder 0.5. v. 

Klubben får flere og flere 
henvendelser, om hvor med
lemmerne kan få deres biler 
klargjort til syn. Og nu er vi 
nået til et punkt, hvor vi er 
nødt til at hjælpe hinanden 
med adresser og telefon
numre på de værksteder, der 
stadig er i stand til at lave så 
gammel en bil. Vi vil derfor 
gerne høre fra medlemmer, 
der selv kunne have lyst til at 
hjælpe andre eller som har 
gode erfaringer med et 
værksted. Hvis dit lokale 
værksted eller du selv ønsker 
det, så lægger vi adresse og 
telefonnummer ud på klub
bens hjemmeside. Ellers vil 
listen med adresser komme i 
bladet en gang imellem, og 
vi vil selvfølgelig altid have 
den klar, hvis nogen skulle 
ringe og spørge til et værk
sted. 

Men vi må gøre det helt 
klart fra start, at vi forholder 
os ikke til kvalitet af udført 
arbejde og vi blander os ikke 
i opståede uoverensstem
melser mellem kunde og 
værksted. Der bliver altså 
unden ingen omstændighe
der tale om en slags godken
delse eller kvalitetsstempel af 
værkstederne. I må selv vur
dere om tilliden er i orden 
derude. Det ville gå helt galt, 
hvis vi skulle til at forholde os 11 
til den slags - eneste fordel 
jeg kan se, er, at der sikkert 
ville falde lidt bestikkelse af i 
form af slesk tale og bill ig 
portvin .... 

Vi vil helst have skriftl ige 
henvendelser, for så undgår 
vi stavefejl, når vi skal skrive 
en adresse ned på et værk
sted i vestnorge eller et 
andet sted, hvor vi ikke er 
fortrolige med dialekten. 
Hold dig ikke tilbage. Husk 
på at jo flere biler, der kan 
holdes kørende, jo bedre er 
det for dig og vores klub. 
Går det hele i stå, så vil der 
ikke være økonomi i at pro
ducere dele osv. 

Som en smugstart på 
listen kan jeg lige nævne tre 
værksteder i Københavns
området, som medlemmer 
har henvist til: 
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M I N O R FREMTIDEN 

The Motorshop 
v. Niels Madsen 
Vermlandsgade 53 
2300 København S 

EM Auto 
Arnold Nielsens 
Boulevard 64 B 
2650 Hvidovre 

Ulriks Auto 
Kongelundsvej 37 
2300 København S 

I kan skrive til klubbens 
adresse eller til mig p~ adres
sen Gammel Kongevej 16, 
7442 Engesvang, Danmark, 
men I kan også sende direk
te til redaktøren - det er nok 
det nemmeste for os. Det 
allernemmeste for os vil 
være hvis redaktøren fik 
adressen pr. e-mail (mor
ten .westermann@privat.dk). 

Designændringer af Minoren 

P~ generalforsamlingen i 
~r fortalte Teo fra Køben

havn, at der havde været fle-
Simon Marsbøll re tilfælde, hvor der havde 

været brug for en kort liste 
med billeder af de forskellige 
ændringer, som Minoren 
blev udsat for i løbet af pro
duktionsperioden. Det var 
specielt filmfolk, der ikke 
kendte til modeller og ~rgan
ge. Jeg lovede at tage mig af 
sagen, s~ her kommer en 
ganske kort gennemgang, 
hvor kun de mest markante 
og synlige ændringer er 
med. Skulle der være brug 
for detaljer som farve, sæde-

betræk o. lign., s~ kontakt 
mig. Skulle det hele med, så 
tror jeg filmfolkene ville løbe 
skrigende bort.. 

Alle tidsangivelser henvi
ser til produktions tidspunkt. 



TEKNIK & MOTOR 

September 1948 -
januar 1951 
2-dørs og cabriolet var de 
første modeller, der blev pro
duceret. I september 1950 
blev 4-dørs modellen intro
duceret med en ny type for
skærme, som alle modeller 
fik fra januar 1951. 

Januar 1951 - oktober 1954 
Nye forskærme og ny front. 
Som standard var grillen 13 
lakeret i bilens farve, undta-
gen på sorte biler, hvor den 
var lys grå. Den afbildede 
forkromede grill var ekstra
udstyr. 

Maj 1953 
Van og Pie k Up modeller 
introduceret. 

Oktober 1953 
Traveiler model introduceret. 
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TEKNIK & MOTOR 

Oktober 1954-
september 1956 
Ny front og instrument
brædt. Ny type baglygter 

September 1956. Hel forru 
de og større bagrude intro
duceret. Handskerumsklap
per og kort gearstang. 
September 1962. Ny type 
rat, større vinduer i bagdøre
ne pA Van. 
Oktober 1963. Vinduesvis
kere i tandem, nye baglygter 
og positionIbIink foran . 
Januar 1965. Sort speedo
meter og mindre ændringer 
inde i bilen. 

Pick Up fandtes ogsA i en 
Austin variant, som pA bille
det nederst (ca. april 1968). 
Austin kendes fra Morris pA 
en anden type grill og hjæl
memblem. Kofangeren pA 
den afbildede bil er original i 
modsætning til kofangeren 
pA Vanmodellen, der stam
mer fra en personbil (forrige 
billede). 
Juni 1969. Cabriolet model 
udgik . 
November 1970. 4- og 2-
dørs udgik. 
April 1971. Traveiler udgik. 
Februar 1972. Van og Pick 
Up udgik. 



BROOKlANDS MUSEUM 

Brooklands 
- home of 

speed 

Urban & Elisabeth Maltsson 

5~ har det varit vår i England 
och med det den årliga Morris 
and Austin United-dagen p~ 

Brooklands Museum. 
Vis av skadan från i fjol (+2, 

snb/regn och blåst) hade arran
gorerna flyttat fram traffen till 
12 mars i år. 

Elisabeth och jag åkte till 
England och hade dagen fore 
Brooklands en underbar lordag 
i Brighton med underbart 
vader och mycket trevligt att 
se. Sondagen ~ Brooklands 
bjbd på lika vader och massor 
med Morris och Austin-bilar. 

Vi traflade flera gamla 
bekanta och traflade n~gra 

nya, bland annat Eric Payne 
som renoverar Morrisar med 
hjalp av några forståndshandi
kappade killar, the lads, som 
Eric sager. De brukar få ta itu 
med många olika saker under 
en renovering och deras stolt~ 
het nar bilen ar klar går inte att 
ta miste på. Erics renoveringar 
har varit med i bl a Minor 
Monthly några g~nger. Med på 
Brooklands hade han den Van 
de renoverat nyligen. Nu har de 
fått tag i en unik Van byggd for 
att transportera hangande kla
der - den enda som finns kvar 
av en tidigare storre flotta. Åke
riet finns kvar och har beslutat 
bidra med hela lackeringskost
naden - inte iIIa! 

Vi traffade aven RusselI Har
vey, forste arkivarie och histori-

eskrivare i LCV-registret. Hans 
bok om Morris Minor Light 
Commercial Vehicle kommer 
snart ut och kan bestallas hos 
Dave Thomas, 
LCVreg@aol.com. Bestaller du 
boken den vagen kommer du 
undan med flO inkl porto. 

Vi traflade aven Roy Halsall 
som verkligen hade otur på vag 
till traffen. Han hade haft en 
Van hos sig fbr renovering och 
skulle leverera den efter tral-
fen. P~ vagen dit rasade 15 
motorn - olja overalIt och Roy 
fick ta bargare tillbaka - trist. 
~ ~g vi naturligtvis många 

kuliga bilar, till exempel ~ kom 
Chitty-chitty-bang-bang p~ 

besok. En riktig best av fabrika
tet American Lea-Francis. En 
cylinder av de sex(?) torde ha 
haft samma volym som en hel 
A-motor. Och fort gick den 
också. 

Brooklands ar ett fint muse
um och for den som turistar 
kring London bor ett bes6k 
verkligen 6vervagas. Dar finns 
flera av de bilar Colin CampbelI 
anvande nar han satte hastig
hetsrekord p~ 30-talet plus 
mycket från Brooklands tid 
som flygplansfabrik under och 
strax efter andra varldskriget. 

Brooklands har många 
tematraffar under året ~ det 
kan ju vara n~got av dina andra 
favoritmarken som har traff dik 
nar just du besoker England. 
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A day of Cricket and fun! 

Urban & Elisabeth Mattsson 

Spanningen var olidlig nar 
Saren Kallin gjorde annu 

elt fantastiskt slag och bol
len seglade otagbart over 
spelplanen och hacken. Pub
!iken hall andan infor det 
som kunde handa - och 
mycket riktigt , bollen studsa
de elegant upp igen från alt 
ha traffat bilen som passera
de forbi. Tyvarr så forsvann 
bollen efter detta, annars 
skulle jag ha bett Saren skri
va sin autograf på bollen 
som souvenir. 

Delta hande på vår forsta 
inning i matchen mat Austin 
Healy Club af Sweden på 
Nifsta Cricket Grounds strax 
utanfor Gottrora den tredje 
juni. Svenska MG-klubben 
hade ju utmanat NMMK 
Jamtland på Cricket och fyra 
familjer horsammade 
inbjudan; Kallins fr~n Ulrice
hamn, Brannstroms från Kal
arne, Kallås/Skogh från 501-
lentuna och vi. 

Redan p~ torsdagsmorga
nen borjade vår grasmatta 
fyllas av besokande Morrisar. 
Forst på plan var Branns
troms. De hade egentligen 
tankt komma sent på ons
dagskvallen men blev lite 
forsenade på grund av en 

norsk kopplingsinstruktion. 
Antar att Goran kan forklara 
narmare for den som kom
mer ih~g att fråga honom 
vid lampligt tillfalle. Ett tips 
ar att borja med en liten 
kommentar kring Lucas. 

Så kom familjen Kallin på 
fredagen s~ vi hade till slut 
huset fullt med Morrisman
niskor. 

Lordagens resa till Gott
rora bjod p~ m~nga upple
velser. Forst kom vi i kontakt 
med m~nga motorcyklar 
som var på vag till Custom 
Bike Show i Norrtalje. Det 
var en jamn stram av mc 
oavsett vil ken vag vi var p~. 
Darefter s~ åkte vi lite fel och 
d~ hamnade vi i ett veteran
bilsrally som Upplands Auto
mobilklubb arrangerade. 
Kunde konstatera att en 
Ford sid VB inte håller sam
ma tempo som tre super
trimmade Minars. Det rykta
des om att det var en biltraff 
till precis bredvid men den 
hittade vi inte fram till. 

Val på plats blev vi va l 
omhandertagna och med 
forstarkning fr~n Land 
Rover-klubben s~ var det 
dags alt ta sig an AH-folket. 

Vi hade god vag ledning 
av en medlem i Sp~nga 
Cricket Club s~ vi kunde ralt 
komfortabelt sopa banan 
med våra motståndare. Vårt 
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Tak for 
hjælpen 

hemliga vapen var Tim Kallin 
som visade sig ha en med
fodd talang for cricket ens 
finare nyanser - vil ket inte 
minst visade sig i finalen mot 
MG-klubben dar han Iycka
des branna flera av deras 
slagman. Hade vi Iyckats 
branna en enda slagman till 
hade vi vunnit den matchen 
p~ rekordtid l Nu blev det 
tyvarr inte s~ men jag utgM 

Det var et fint sommer
træf iLevanger. 

Stor tak til brdr. Østby for 
dynamohjælp - især Kjell, 
som skiftede den (den lader 
fint) 

Mn att Minorklubben Mer
vander till Nifsta nasta år 
med fler bilar och ett toppt
rimmat lag. 

En av fordelarna med 
crikceten var precis som utla
vades i inbjudan, baren var 
mycket nara till och urvalet 
stort plus att nar man ar 
innelag s~ behover man bara 
ha två på banan. 

Også tak til Jens Christian 
fra Hvidovre for justering af 
tænding og strømfordeler 
undervejs. 

Henning Jensen, Hørsholm 
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SÆLGES 
Morris Minor 2-dørs, ~rg. 53. 
Helt original, 803 cc motor, 
næsten ingen rust i bilen, 
men desværre er den skadet 
i venstre side ved døren og 
siden bag døren. Frisk dør og 
anden side fra skrottet bil 
medfølger. Jeg kan sende 
billeder pA e-mail. 6.000 kr. 
Henv.: Per de Blanck, tlf. 39 

66 64 39 eller mobil 
18 tlf 40201218. 

Morris Minor 1000 fra 1964 
til salg. Bilen er original og 
nysynet. 
Henv.: Jette Koch Larsson, 

e-mail: ula@rkv.dk 
eller tlf. 86401313. 

Morris Minor 1000 super 
Pick-up, Mg. 69. 168.000 
kmGrøn/turkis metal, med 
lukket lad. Næsten færdig 
renoveret i 99. Nye bremser, 
Golf sæder, inderskærme, ny 
dynamo. Starter og kører 
perfekt. Synet 6/99 med 
træk. Gule plader. Mange 
nye reservedele medfølger. 
Priside: 32.000 kr. 
Henv.: Mie og Bjarne Kris

tensen, Bajlumvej 3, 
7870 Roslev, 
tlf. 97 57 21 28. 

Maris Minor 1000 super 
Traveiler, Arg. 66. Hvid med 
rødt interiøre. Renoveret af 
fagmand. Blyfri, alu inder
skærme, H4, mange nye 
dele, meget fin stand. Synet 
og indregistreret. Fotos til
sendes. Priside: 65.000 kr. 
Henv.: Matthias Kellermann, 

0sterskovvej 51 A, 
Kollund, 6340 Krus~, 
tlf. 74 67 80 68, e
mail: matsdk@hot
mail.com 

Morris Minar, ~rg. 54. Agd 
och kord av mig sen -80. 
Bes. Ful i lacken. Reservdels
morris -59 + div. delar med
foljer. Pris: 18.000,- SEK. 
Henv.: Lena Bergstram, 

tel. 0226-22119 
(Dalarna - Sverige) 

i " I~' . 'J 
J ' '. ;'." 

-.~.""" ;i"C' ' ...... "' ; ~#!i .. !~ . . . .. 
'f. . 
, ~ O ~ 
.. ) .-. 

Minor 1 000 ~rg. 1968 i tip· 
top stand. Synet maj 99. Den 
kan ogs~ ses p~ 
vvvvvv.buycheap.dk 
Henv.: Erik Testmann, tlf. 70 

23 63 00 (mellem 
8.30 og 16.00) eller 
mobil 40 91 1224. 
Email: erik@contest.dk 

Morris Minar 1000 super 
TravelIer, ~rg. 68. Cremehvid, 
flot træværk, flot stand. 
Motor defekt. Synet 5/99. 
Ring og hør nærmere. 
Henv.: Søren Breinholt pA 

tlf. 35 85 64 40 eller 
p~ e-mail: SKBrein
holt@zi.ku.dk 

Morris Minor 1000 Super, 
1970. Saloon 2-dørs. 
Almond Green. Kørt 
108.000 km. Synet Januar 
2000. God stand og kører 
fint, men der skal laves lidt 
smMing. Pris: 22.000 kr. 
Henv.: Ulrik Winge, 

35 38 78 18 (aften). 

Morris 1000 custom. Jeg er 
indehaver ef 1 stk custom 
ombygget Morris 1000 jor
demoder Minar. Bilen har i 
1984·85 kørt p~ udstillinger 
og vundet priser. Motor og 
undervogn er Ford Cartina 
1600 GT. Bilen har ca. 100 
hk, ventilerede skiver foran 
og 7" tromler bag, specialt 
bygget og syet interiør o.5.v. 
Bilen er afbilledet i bi l, motor 
og sport i 1984. Bilen er for
h~nds godkendt af bilinspek· 
tionen, afgiften er ca. 5000 
kr. Grunden til at Jeg sælger 
bilen er mangel p~ tid. Mini
mumsprisen er 10.000 kr 
afhentet. 
Henv.: Ulf, tlf. 46 59 4812 



Morris Minor 1000, 4-dørs, 
årg. 62. Sort. Har plader 
(ikke sorte). Skal synes til 
september. Pæn stand, lidt 
rust i bunden. Ca. pris: 
23.000 kr. 
Henv.: Michael Lykke, Dan

nebrogsgade 24 A, 3. 
sal, 1660 København 
V, mobil tlf. 26 20 34 
60. 

Gevinst Morris sælges. Da vi 
skal have en anden helårsbil 
sælges Morris Minor 1000, 
årg. 58. Totalt renoveret. Pris 
kun 50.000 kr. Bilen forven
tes at kunne beses hos 
Harald Nyborg i Odense fra 
ca. 20 september til 20. 
oktober. 
Henv.: Ole Kirk Vium, 

Holsts Have 21, 
4500 Nykøbing, 
tlf. 59 91 43 34. 

Morris Minor 1000, 2-dørs 
årg. 70. Dueblå. Nye skærme 
og bremser. Marina 1100 
motor. Synet 8/98. Velholdt, 
kører dagligt. Kan beses i 
(4520) Svinningeområdet. 
20.000 kr. 
Henv.: Kirsten Faither, Bern

storffsvej 86, 
2900 Hellerup, 
tlf. 39 62 24 75. 

Morris Minor Saloon, årg. 
1970, km. 127.500. Totalre
noveret i 97/98, Trafalger
blue, sf. træk, sorte nr. pla
der. Synet 01.2000. 
Kr. 34.555. 
Byttes evt. med en Morris 
Minor Saloon årg. 1962-
1963, som ligeledes skal 
være i god og rimelig origi
nal stand med sorte nr.pla
der. 
Henv.: Karla og Erik Peder

sen, Rybjergvej 76, 
Kirkeby, 7870 Roslev 
tlf. 97571600 

RESERVEDELE 

Div. reservedele fra skrottet 
54'er (med lavt km-tal): 
803 cc motor, gearkasse, 
bagtøj, fælge (jeg har også 
den gamle type 48-53), 
ruder, lygter, instrumenter, 
kontakter, relæer, døre klap
per, kofangere og meget 
mere. 
Jeg har også mange dele til 
andre model ler. Ring og 
spørg. 

Bolt-an skivebremsekit til 
Merris Minor. Kommer fra 
MG Midget. Har samme bol
tcirkel som Morris Minor, 
dvs. at de originale fælge 
passer direkte på. Helt kom
plet. med nye skiver, hjullejer 
og renoverede kalibre. 2.500 
kr. 
Henv.: Per de Blanck, tlf. 39 

66 64 39 eller mobil 
tlf 40 20 12 18. 

2 plader til travelIer 
bagdøre stk. 25,-
4 hjul, 145x 14 
(dæk nedslidte) stk. 10,-
1 varmeapparat 
mlhylde (1962) 555,-
lister (nye) til traveiler 
skydevinduer 75,
Henv.: Karla og Erik Peder-

sen, Rybjergvej 76, 
Kirkeby, 7870 Roslev 
tlf. 97571600 
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