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LOKALGRUPPER 

NORGE 
Oslo Terje Sunnaas, 

Bax 37, Hovseter, 
N-0705 Oslo 7, 
tlf. priv. 22 29 29 49, 
jobb 22 64 77 51. 

SVERIGE 
Norra 
Sverige 

Dalarna 

Våst 
Sverige 

Christer Wiberg, 
Nydalavagen 55, 
5-903 39 Ume~, 
tlf. 090135607. 

Thomas Eriksson, 
Kråkbergsvagen 4, 
5-792 00 Mora, 
tlf. priv. 0250-15445, 
arb. 13530. 
http://host.bip.neVnmmk
dalarnal 

Erling Holmin, 
5iviken 336, Enebo, 
$-462 91 Vanersborg, 
tlf. 0521-258243. 

Klubmøde: 1. tirsdag i måneden kL 18.00. 
Møtested mai - sept.: Rodeløkken Kafe, 
Bygdøy. akt. - apr.: hos Terje Sunnaas. 
Ring et av styremedlemmerne på for
hflnd i telfelle det er specielt program 

Jamtland Kflre Tarfjall, 
Kopparslagargrand 2', 
$-831 51 Ostersund, 
tlf. 0046 663-109595, 
mobil tlf. +46 703 135050 

Goteborg Matz Lundgren, 
Hbganasvagen 44, 
5-437 35 Lindome, 
tlf. 031-992 670. 

e-mail: marianne.barrljung@telia.com 

DANMARK 
Nord 
jylland 

Randers 

Mogens Bjerre, 
Industrivej 40, 
DK-9690 Fjerritslev. 
tlf. 98 21 2450. 

Anton Kamp, 
østergade 17, Asferg, 
DK-8990 fårup, 
tlf. 86 44 32 00. 

Midt 
jylland 

Klubmøde: 

Svend Thorup, 
Egeparken 10, 1. tv., 
DK-8600 Silkeborg, 
tlf. 86 8 1 3247. 
e-mail: svend.thorup@get2net.dk 
2. tirsdag i m~neden kl. 19.00, på skift 
hos medlemmerne. 
Ring til kontaktpersonen p~ forh~nd for 
nærmere information. 
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~ LOKALGRUPPER 

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

DANMARK 
Østjylland Per Madsen, 

Frederikslystvej 18, 
DK-8723 Løsning, 
tlf. 75650409 
mobil tlf. 40 78 97 59. 

Sd,. Jylland Johannes Juhl, 
lindevej 8, Overjerstal, 
DK-6500 Vojens, 
mobil tlf. 40 55 27 02. 

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

Vestjylland Karl Ove Sønderby, 
Sandgårdsvej 4 
DK-68BO Tarm. 
tlf. 97 37 2942. 

Als Poul Iversen, 
Mosevænget S, 
DK-6440 Augustenborg, 
tlf. 74471695. 
mobil tlf. 40 34 54 62 

Fyn Harry Olsen, 
og øerne Marsk Billesvej 34, 

DK-5672 Broby, 
tlf. 62 63 21 31, 
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 
Møn DK-4800 Nykøbing F, 

tlf. 54 85 93 43. 

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

Klubmøde: Hver sidste mandag imAneden 
kl. 19.00 på adressen: 
Dagcentret Sundbyvang 
Irlandsvej 37, 2300 København. S 
10,' kr. pr. deltager til kaffe & kage 

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

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

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



REDAKT ION EN ~ 

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

N u va rer det ikke længe før 
Morten Westermann træder ud 

af bestyrelsen. Samtidig bortfalder 
en særdeles lukrativ mul ighed for 
gratis at få vores blad gjort klar ti l 
trykn ing. Det har Morten nemlig 
sørget for gennem adskillige år, og 
derved har klubben sparet store 
summer. Hvis ikke der er et medlem, 
der er parat til at overtage Mortens 
funktion, må vi imødese en kraftig 
stigning i udgifterne ti l at få bladet 
klargjort t il trykning. Der indhentes 
for tiden tilbud på opgaven hos for
skellige firmaer, der tager sig af den 
slags, og uden at forstyrre ti lbuds
givningen kan jeg røbe, at beløbs
niveauet ligger i størrelsesordenen 
30.000 DKK om åre!... ...... Det be-
tyder en kontingentstigning i nær
heden af 50 DKK pr. medlem, og det 
bliver endda ikke særlig synligt hvad 
vi får for pengene. Til gengæld får vi 
på en meget kontant måde et ind
tryk at hvor stor en tjeneste Morten 
har gjort Nordisk Morris Minor 
Klubb . Vi skylder alle sammen 
Morten en stor tak for hans indsats i 
bestyrelsesarbejdet gennem sam
menlagt 14 år. I den tid har han 
været involveret i udgivelsen af 84 

numre af NORMINOR, og så kan 
man selv regne ud hvad klubben har 
sparet på den konto. 

Vi har nu indhentet den forsinkel-
se som NORMINOR havde fået gen-
nem årene. Deadline er gradvist 
gennem året rykket for hvert num-
mer, så nu skulle november/decem-
ber nummeret gerne udkomme 
omkring 1. november. Der er derfor 5 
ikke længere grund til at rykke -
deadline, og jeg regner med den nu 
ligger fast på den første i hver anden 
måned, d.v.s. 1. december, 1. febru-
ar, 1. april, 1. juni, 1. august og 1. 
oktober. Ellers er der kun tilbage at 
ønske god fornøjelse med dette 
nummer af NORMINOR. 



~ ARRANGEMENTER 

-~..---------

OKTOBER 

Week-enden den 20.-21. 
Veteranbil stumpemarked i 
Dronning Magrethe Hallerne 
i Fredericia. Mød op ptl 
NMMK's stand og få en slud
der og en kop kaffe. 

NOVEMBER FEBRUAR 2002 

Torsdag d. 29. Week-enden den 23.-24. 
Klubmøde kl. 19.30, Primuslreff i Rømskog. 
Nygadehuset. Nygade 23, Oslo 
Aabenraa 
Als og Sønderjylland 

Spørgsmål til Svenskerne 
Jag har en Morris Miner arsmodeU 1949, importe
rad ti ll Sverige 4. april 1949. Romain green, (hassi
nummer 11255, motornummer 24854. 
Kan den vara Sveriges åldsta? 

Halsningar 
bjorn@Wskonsult.se 



NYT FR A LOKA L GR UPPERNE 

Nye vinde blæser i 
København 

Vi har nu i en del ~r 

afholdt vores klubmøde 
Carsten Høgsberg den sidste tirsdag i m~neden, 

og stedet har i vinterhalv~ret 
været i Pileg~rden i Brønshøj. 

Der har vi haft mange 
snakke om vores Morris 
Minar, og mange hyggelige 
timer sammen men .. 

Jeg har været en varm for
taler for at vi fik krydret vores 
klubaftner med nogen prak
tisk læring i vedl igeholdelse 
af vores biler, hvordan stiller 
jeg platiner, ventiler, tænding 
osv. 

Nu er muligheden der idet 
jeg har f~et lov til at bruge et 
lokale p~ min arbejdsplads 
hvor vi har mulighed for at 
udforske en motor i bænk, 
og lære af de gamle ræve 
som har kørt Morris Minor i 
100 ~r. 

S~ kære venner, fremover 
vil vi afholde vores klub
aftener den sidste MAN
DAG i m~neden og p~ adres
sen: 
Dagcentret Sundbyvang 
Irlandsvej 37 
2300 København S, 

Der er masser af parke
ringsplads, så ingen proble
mer p~ den front. 

Vi starter med en kop kaf
fe kl. 19.00. og s~ er der 
ellers motorlærer p~ pro
grammet resten af sæsonen. 
Planen er den at Carsten 
fremskaffer en motor som er 
adskilt samt en prøvebænk. 
Vi vil s~ i fællesskab prøve at 
samle denne motor og f~ 

den til at køre. 
For at skabe mulighed for 

fælles kaffe og kage har vi 
vedtaget at det koster 10 kr. 
at deltage i klubaftnerne. Der 7 
vil ligeledes være mulighed 
for at købe en øl eller vand 
og overskuddet fra møde 
penge og salg af øl og vand 
vil blive brugt p~ sjov [ forbin
delse med vores sommerture. 

Jeg h~ber at s~ mange 
som muligt vil møde op det 
nye sted, der m~ være flere 
som har en interesse i at kun
ne de mest elementære ting 
selv. 

Ny kontaktperson i 
København? 
Vores kontaktperson Teo 
Guldbæk ønsker at trække 
sig fra posten. Derfor søger vi 
hans afløser hurtigst muligt. 

I skrivende stund er der 
ingen kandidater, men hvis i 
læser dette s~ mød op man
dag d. 29.10.01. 
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MED MORRI S PÅ TUR 

Langelandsturen 1. juli 2001 hedder noget med bølle her
ovre: Tressebølle, Korsebølle, 
Tullebølle o.s.v. Da vi senere 
fik udleveret en konkurren
ceseddel, hvor vi skulle tælle 
alle de vejskilte, hvorp.l der 
stod -bølle, var det lige ved 
at være for meget. Vi 
ankommer til Tranekær Slot -
hva' nu ? Morrissen døde -
den kan alts.! ikke lide for 
megen langsom kolonnekør
sel - mon benzinen var for
svundet fra karburatoren ? 
Efter en ganske kort pause 
kom bilen ti l sig selv. Men til 
s~dan en tur var der en servi
cevogn med, s.! man kan 
trygt køre i de gamle øser. 
Her er marked og vores biler 
bliver udstillede. Her ser 
Karen T en flødebol le mask i
ne, som vi absolut m~ have 
proppet ind i min lille Morris 
- den skulle bruges til træf. 
Senere ankommer vi til 
Langelands golfbane. Det er 
sværere end man tror at få 
kuglen til at flugte, s.! Karen 
T beskyttede krop og kame
ra i god afstand. Turen slut
ter hos Merko købmanden i 
Spodsbjerg, som giver is og 
vand. p~ hjemvejen ser jeg 
en valmuemark - kan lige se 
min Morris st~ der - et smukt 
sommerbillede og kører der
ud. Karen T flippede fu ld
stændig ud og ville af. Men 
det var jo en brakmark med 

Oplevelsesrige 
ture med 

Morris'en i Dansk 
Veteranbil Klub 

Karen Klausen 

Tranekær Slof fik fint besøg 

Tidlig søndag morgen tri l
ler Karen Thomsen og jeg 

afsted mod Lohals Havn. 
Morgenkaffen indtages her, 
mens den ene flotte veteran
bil efter den anden indløber. 
Da det var Ford T Klubben, 
der arrangerede, kørte der 
bare s~dan ca. 10 gamle 
Ford forrest. Utrolig flotte 
gamle biler som f.eks. Ford T 
Touring (19 14), Ford T Tudor 
(1927). Sørme' - en Morris 
Minor fra 1968 dukker op, 
s.! nu er vi to af slagsen. Vi 
passerer kirker, nyetableret 
skov, herreg.lrden Stens
gaard, udsigt ti l Langelands
bælt, Tranekær Slotsmølle 
og gør holdt ved et spænd
ende tobaksmuseum. Alt 



MED MORRIS PÅ TUR 

Ebeltoft Maritime Dag 
12. august 2001 

Louise og jeg mødtes med 
mange flotte veteranbiler 

på arealerne ved trafikhav
nen syd for fregatten "Jyl
land", heriblandt Jens Chris
tian og Mette samt Bendt 
Rasmussen med deres Mor-

fast bund, så jeg fik skud i 
kassen . Langeland med dets 
natur og seværdigheder kan 
anbefales!!!! ! 

ris'er - hyggeligt at hilse på 
jer. Dagen gik med bilsnak, 
et besøg på fregatten 
"Jylland" (den danske mari
nes sidste egetræsbyggede 
fregatskib fra 1856. Kæmpe 
stor skrogets længde 71 
m., stormastens højde 53 
m., vægt 2456 tons, besæt
ning 430 mand), og et 
besøg i Ebeltoft by, hvor 
landets mindste rådhus jo 
ligger, gaderne er brolagte 

9 
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MED M O RRI S P Å TUR 

Veteranbiler i Ebeltoft 

og husene gamle og skæve 
- hvor charmerende ! 

To dejlige ture tilrettelagt 
af Dansk Veteranbilklub. Dg 
de vil godt tale med en, 
selvom Morris'en er lille i 

Tak for et dejligt 
eftersommertræf 

Karla og Erik Pedersen 

H vor var det dejligt igen at 
være til eftersommer

træf. Det var rigtig godt, 
som det plejer, og det var 
hyggelig at træffe bAde 
gamle og nye venner. Det var 
rigtig godt at være ude p~ 
flyvepladsen, og ham Anders 
var knippelgod til at fortælle 

Inden vi Ser os o 
ved roret . . " m, S(Jr næste generation 

forhold ti l andre store og 
ældre veteranbiler. Den vin
der jo alt ved sin charme og 
størrelse. 

om fly, og hvad de kunne 
komme ud for, nM de var til 
prøve. Vi var dog ikke selv 
ude at flyve. 

Festen om aftenen var 
ogs~ god, og vi var s~ heldi
ge at komme til at sidde ved 
Maibrit og Morten Kræm
mer, Henrik Hansen fra 
Karise og Meta Kamp. Og 
Meta - du skal have tak for 
de pæne tanker om, at der 
skulle rAbes hurra for os ved 
festen (vi havde haft sølvbryl
lup om tirsdagen). 



MED MDRRIS PÅ TUR ~ 

--------------------------------~~r---

... . Det er Lars Hern 
den bredeste midterskil~~n;ed 

0konomikørsel 

Vi tog tidligt hjem, fordi vi 
skulle hente en Morris Minor 
~ rg. 1969 i Skive. Den havde 
været til syn i Oktober 2000 
men blev kasseret p~ fire 
ting. Den kan derfor risikere 
at f~ taget nummerpladerne, 
s~ nu g~r tiden med at gøre 
den klar til syn, og det ser 
fornuftigt ud . 

11 
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PRIMUSTR Æ F 2001 

Primustraff 2001 

Mieke & KAfe. Primustraffen ar en traff 
for Merris Minor ågare 

som vågar kora sin mi nor på 
vintervag, traffen ag de rum i 
trakten kring Romskog i 
Norge, några mil norr om 
Oslo helgen den 17-18 
februari. 

Resan startade fredag 
morgon fr~n Ostersund i fint 
vinterfore ca, 5 grader kallt 
och str~lande sol, farden 
gick via Sveg och Mora dar vi 
passade p~ att besoka 
Thomas Eriksson och boka 
boende for hemresan. 
Resan fortsatte genom Ma
lung, Torsby, Sunne och till 
Arvika dar vi slog lager hos 
en Morrispolare som heter 
Jonny Lind, han bjod p~ en 
trevlig kval I med mat och 
dryck samt garagebesok. 

Lordag morgon var det 
fru kost och for Jonnys del 
var det elven lastning av 
Morrisen, vi hade en resa på 
ca. 7 mil kvar till traffplatsen 
som I~g vid kanten av fjallet. 

Val framme var vi elva 
Morrisar och tjugosex perso
ner vil ket var exakt lika m~n
ga som rymdes i de tv~ tal
ten. Vi hjalptes ~t att resa 
dem och badda for att aila 
skulle f~ en bra sovplats. 

Temperaturen var nu ca, 
10-12 grader kallt. Nu var 
dags for magen att bestam
ma s~ det var att leta fram 
primuskoket och laga mat, 
efter middagen var det 
mingling bland bilarna samt 
grillplatsen i skenet fr~n 

stjarnorna och fotogen lam
porna. Natten var Ijuvligt 
varm och tyst i taltet. 
Sondag formiddag startade 
som sig bor med frukost och 
darefter borjade vi att packa 
ihop de tv~ amerikanska 
militartalten samt tacka 
Norskar och Danskar for en 
trevl ig traff. 

Dags att p~borja farden 
mot Arvika dar vi passade p~ 
att titta in p~ Arvika fordons 
museum. Efter besoket p~ 

museet var det dags att ta 
farval av Jonny, resan gick nu 
med rask fart till Mora dar 
Thomas vantade med en 
fantastisk middag och en 



PRIMU S TR Æ F 2 001 

Curling IOstersund 3 mars 

IJamtminor nr. 40 inbjbd 
klubben alia v.lra medIem

mar tillOstersunds curling
hall fbr att vi skulle ha en 
anledning till att traffas och 
ha lite roligt aven nar Mor-

skbn dusch samt ett garage 
besbk, s.lklart. 

M!lndag morgon startade 
med sovmorgon och fru kost 
samt ett studiebesbk p.l 
Tomas jobb (Kj Erikssons) 
knivfabrik (tack Thomas fbr 
din visning) efter detta gick 
farden hem.lt , i Asarna bes
Ibt vi att gbra ett besbk vid 
den K-markta bensinmacken 
i Skålan. 

Hemma igen så kunde vi 
konstatera att vi nu antligen 13 
hade varit ivag på Pri 
mustraff och att vi hade vi 
.lkt ca 135 mil och inte rå kat 
ut fbr ett enda kr.lngel. Stort 
tack till Oslo-gruppen fbr 
denna annorlunda och vin
triga Morristraff och aven 
stort tack till Jonny Lind och 
Thomas Eriksson fbr deras 
gastvanlighet. 

risarna står i vinterdvala. 
Eftersom curling ar en vinter
sport tyckte Mieke att det 
kunde passa. 

Det var ett 25 tal personer 
som skippade bingolotto och 
begav sig till curlinghallen 
Ibrdag kvall kl 18:00 den 
dagen. Det var faktiskt delta
gare både fr.ln Sundsvall och 
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BEN Z INDEBATTEN 

Levanger (i Norge), strongt 
jobbat! 

De flesta hade aldrig spe
lat curling tidigare, men på 
plats fanns en instruktOr som 
inom några minuter fiek oss 
att halka runt på isen slapan
des efter polerade stenar 
med handtag på. Jodå efter 
en stund så gick det nktigt 
bra, så bra så att vi delade in 
oss i 4 lag och spelade på två 
banor. 

Vi vuxna var djupt kon-

centrerade på spelet medan 
barnen hade upptackt vad 
otroligt bra en curlingsten 
gled och att man kunde åka 
på stenarna, mycket upp
skattat bland barnen men 
foga for oss som forsokte 
spela, for plotsligt gled det in 
en 4 Ming från vanster mitt 
framfor spe lad sten. Då tog 
vi f ika paus. 

Kåre med familj. 

Opfølgning på benzindebatten 

Ole Bodholt har 
sendt en 

opfølgning på 
hans gode råd om 

tilsætning af 
totaktsolie til 

benzinen. 

Inden I går i gang med at 
benytte totaktsolie i blyfri 

benzin, er der et par prakti
ske erfaringer, som jeg ikke 
medtog i første omgang. Det 
er normalt nødvendigt, at 
blande benzin og olie før det 
hældes i tanken, så jeg 
benyttede som regel en 1 
liters oliebeholder, hvor blan
dingen af benzin og olie var 
beregnet ti l den mængde, 
jeg normalt fyldte på. Hvis 
man blot hælder olie i ben
zintanken, er det ikke sik
kert, den bl iver blandet til
strækkeligt meget, før man 
kører. Hvis olien hældes i før 

man tanker opblandes den 
normalt t ilstrækkeligt. 

Hvis bilen henstår ubenyt
tet i længere tid, flere måne
der, kan der ske en afblan
ding, der gør starten vanske
lig. Jeg har dog uden proble
mer haft bilen stående 
optanket med olie/benzin 
blandingen i godt tre måne
der uden startvanskelig
heder. 

God fornøjelse 
Ole Bodholt 



D O M I AIS ~ 

-----------------~I----

Dansk Oversøisk Motor 
Industri A/S 

Det var Dansk Oversøisk 
Motor Industri NS, bed

re kendt som DOMI, der var 
Simon Marsboll den autoriserede Morris 

Minar importør med til~ 

hørende net af forhandlere i 
Danmark. Vi må helt tilbage 
til år 1900 for at få startet 
historien om DOMI rigtigt. 
Det var nemlig året hvor 
Vilhelm Nellemann startede 
et reparationsværksted for 
cykler og symaskiner i Ran
ders I Okay, det var måske 
lige lovlig langt at gå tilbage 
i tiden, men det har muligvis 
ikke været uden betydning 
at Nellemann ligesom skabe
ren af Morrisimperiet i Eng
land, William Morris startede 
det hele med at lave cykler. 
Deres livsforløb lignede hin
anden på flere måder og de 
var aktive pA samme tids
punkt. De begyndte begge 
så småt at reparere biler og 
efterhånden også at sælge 
dem. Det udviklede sig, og 
på et eller andet tidspunkt 
kom de to herrer i kontakt 
med hinanden, og det endte 
med, at Nellemann den 18 
januar 1929 overtog den 

»danske generalrepræsen
tation for Morris-vognene«, 
som det hed dengang. 

Vilhelm Neflemann, 

1929 spillede Morris en 
marginal rolle i Danmark. 
Men så kom depressionen i 
30'erne og de dominerende 
amerikanske biler blev pålagt 
importrestriktioner. Det flyt
tede bilimporten over til 
England, og efterhånden 
kom der flere Morris vogne 
på gaderne. Gennembrud
det for Morris kom i 1934 
med Morris Eight Serie I. Det 
gik pludselig stærkt og for
handlerorganisationen blev 
udbygget til at være betyde
lig efter datidens forhold, 
som det udtrykkes i en af 
mine kilder. I 1938 måtte 
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~ DOMI A IS 

--~r----------------

organisationen udvides, og 
Nellemann byggede en stor 
og moderne forretning i 
København. I 1939 byggede 
han ogs~ en i Randers og 
mens det gik allerbedst kom 
anden verdenskrig og satte 
det hele i st~. 

Der gik 5 ~r, hvor der ikke 
kom biler til landet. I al den 
tid mA Nellemann have gAet 
og spekuleret over hvordan 
det hele kunne startes op 
igen, for da krigen endelig 
var slut. handlede han meget 
mAIrettet, og den efterføl
gende ekspansion overgik 
langt den øvrige danske bil 
branche i samme tidsrum. 
Han havde studeret moder
ne samleproduktion, og de 
nye forretningsprincipper 
skulle skabe en stærk, land
somfattende salgsorganisa
tion, sA i 1946 blev Dansk 
Oversøisk Motor Industri A/S 
stiftet. Det blev Vilhelm's søn 
Svend, der blev chef for fore
tagendet. PA dette tidspunkt 
var der tale om et helt fami
liedynasti indenfor bran
chen. 

DOMI skulle kun være 
importør og grossist. Alt salg 
skulle foregA via forhandler
ne, som DOMI sA hjalp med 
opbygning af reservedelslag
re og udbygning af værkste
der. Tanken var, at hvis folk 
oplevede en god servi ce, sA 

blev de nok hængende som 
trofaste kunder. Men det 
blev en sej start, fordi valuta
tildel ingerne t il bilimport var 
forsvindende sm~. Dengang 
efter krigen var det vigtigt at 
bruge de sparsomme midler 
til de vigtigste ting først, sA 
samfundet kunne komme pA 
fulde omdrejninger igen. Og 
biler til private stod meget 
langt nede p~ regeringens 
liste! 

Vendepunktet kom den 1 
jul i 1947, da et hypermoder
ne anlæg til samling af biler 
blev taget i brug i Glostrup . 
Anlægget blev bygget under 
kyndig vejledning af ameri
kanske og britiske eksperter. 
Fidusen var, at man kunne 
anvende de sparsomme res
sourcer til at købe vare
vognschassis i løsdele hos 
Morris i England. SA kunne 
man derefter selv fremstille 
karosserierne hjemme i 
Danmark. PA den m~de kun
ne forhandlerne fA langt fle
re vogne til r~dighed end 
hvis man havde brugt pen
gene til import af færd ige 
biler. Og det var i starten 
selvfølgelig kun varevogne 
der kunne blive tale om, for 
hAndværkerne skulle kunne 
bevæge sig rundt hvis landet 
skulle op p~ fulde omdrej
ninger igen. 

Og det gik helt fint. Indtil 
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Denne Minor kom til Danmark i april 1950 fordi den skulle bruges til en repræ
sentant for en cykelfabrik , Der var knyt/et en klausul til imporllil/adelsen, der 
forbød videresalg af bilen; tre Ar ! 

maj 1951 hvor en storbrand 
lagde fabrikken i aske. Det 
var selvfølgel ig en bitter pille 
at sluge midt i en tid hvor 
alle var mere eller mindre 
afhængig af succes, men p~ 
den anden side gav det jo 

Som en del af der hele. og velsagtens 
for at styrke sammenholdet, sendte 
DOMt forhandlere på besøg i Eng
land. Her ses en gruppe på besøg j 

1953. 

ogsA DOMI mulighed for at 
opdatere en ny fabrik, der 
var mere effektiv og større 
end den første. Og s~dan 
blev det, for et halvt ~r sene
re var produktionen i gang 
igen i en større og mere 
moderne fabrik . 

Jeg ved ikke hvorn~r per
sonbilerne kom ind i billedet, 
men vi har selv haft en DOMI 
2-dørs fra 1955, s~ da var 17 
personbilerne kommet p~ 

programmet. Jeg ved at 
importen af lastvognschassis 
blev givet fri først i 1952, s~ 
da koncentrerede de sig helt 
om dem. Jeg gætter pA at 
personbilerne tidligst be
gyndte at rulle af samleb~n-
det i 1954, for jeg har aldrig 
set billeder eller hørt om 
DOMI-personbiler med den 
gamle type front, der udgik i 
november 1954. Men det er 
selvfølgelig heller ikke sA vig-
tigt. Importen af i hvert fald 
varevogne blev frigivet i 
august 1953 - stort set sam
menfaldende med introduk
tionen af Morris Minor vari
anterne Van, Pick Up og bin
dingsværk. Det blev selvføl
gelig fulgt op med en særlig 
udgivelse i bedste DOM l-stil, 
hvor alle deres varevogns
typer blev gennemg~et. 

Selvom varevognsimporten 
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Et andet eksempel pJ livskraften i der nye firma var lanceringen af en helt 
almindelig 4-dørs Minor under navner Morris Major. Det var der overhovedet 
ingen rationel grund til, men de ville vel prøve, om det ikke kunne give Minoren 
et lidt mere eksklusivt omdømme, ~ det kunne tiltrække nyt publikum. De 
første blev solgt i maj 1951 . 

Der var gang i den der forst i 
SO'erne. Denne rype varevogn blev 
specialbygget p~ DOM/'s fabrik alle
rede fra 1953. Det viser DOMI's vir
kelyst og engagement, for, som alle 
ved, fandtes der jo allerede en origi
nal Van med lukket kasse. Der blev 
da heller ikke solgl mange med del
te karosseri. 

var frigivet blev der ogs~ 
samlet varevogne af dele fra 
England. 

Der blev arrangeret rund
visning pA fabrikken, og i 
den forbindelse blev der 
lavet et hæfte, der fortæl ler 
hvordan tingene foregik. I 
admi n istr ationsbyg n ingen, 
der var »automatisk ventile
ret« .. ... !, var der ud over 
kontorer et stort reservedels
kartotek, eget trykkeri, fro
koststue og ikke mindst en 
omklædnings- og badehal til 
400 medarbejdere l Fa
brikken havde ogs~ egen 
kraftcentral og vandværk. 
Kasserne med dele fra 
England ankom til fabrikkens 
eget frilager hvor ogs~ over
toldassistenten havde kon
tor. De mange dele blev 
overvAget og fordelt fra 
lagerkontoret. gætter jeg p~. 

Der var flere »Iinjer« i pro
duktionen; der var en 
punktsvejselinje, en karosse
risamlelinje o.s.v. Se selv 
mere på oversigten over 

Den nye DOM/-fabrik kort efter pro
duktionsstart. Der var fint besøg fra 
England ... 
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HVAD KRÆVES 
DER AF EN 
VAREBIL 

? • 

fabrikken. I hæftet er der bil
leder af Minor's der bliver 
samlet. og de er selvfølgelig 
ogs~ gengivet i bedst mulige 
kvalitet. 

Ud over samling af biler 
ud fra engelske dele, s~ var 
der ogs~ en egentl ig produk
tion af varevogne til det dan
ske marked. Der var egen 
tegnestue, karetmager-, pla
de- og sadelmagerværksted. 
Der var også et malerværk
sted, hvor særlige kabiner 
kunne rumme lastbiler. p~ 

Brochure fra DOM/, hvor alle deres 
varevognslyper blev gennemgået. 

billederne er der ingen der 
bærer åndedrætsværn, men 
luften blev fornyet flere gan
ge hvert minut.. ... Det er vel 
ikke sådan noget man tæn
ker p~, n~r rnan taler om »de 
go'e gamle dage«, vel 7 

For enden af samlelinjer-
ne gennemgik køretøjerne 
en sidste omfattende inspek-
tion inden de gik p~ lager, 
klar til udlevering til forhand
lerne. Og n~r man ser de bil
leder af de opmagasinerede 19 
biler, s~ tænker rnan, at der 
da må være flere overleven-
de DOM I-biler. De er lette at 
kende p~ den samling der 
løber over pladen, der adskil-
ler kabine og motorrum. 

p~ fabrikken var der ogs~ 
et motorspecialværksted, 
der kunne reparere hvad 
som helst inden for motorer. 
De kunne sl ibe krumtapper, 
flugtbore hovedlejer og alt 
muligt. Det var for at sikre en 
effektiv ombyttervirksomhed 
- kom med din gamle defek
te motor, og du f~r en anden 
nyrenoveret med hjem. Det 
var god service overfor kun
derne og mellem 7 og 8 kilo
rneter hylder i flere etagers 
højde fyldt op med reserve
dele. Der blev dagligt sendt 
dele til forhandlernes depo
ter rundt om i landet. 

p~ fabrikken foregik der 
ogs~ en omfattende kursus-
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CKO 2-dors.: Sam/ingen pA tVærS af 
(orp/aden (eller lorpedopladen) 
umiddelbart under stangen ,il hjæl
mens udlosermekanisme afslører, al 
delte er en bil DOMI hat samlet af 
dele fra england. 

virksomhed for værkfører og 
mekanikere. Som vejledning 
og rettesnor lod fabrikken en 

r~r.r==~§~~~;~;~;;,~==~ræ:kke mekanikere. der ikke 
havde udført reparati-

• • h~ •• , .. ~ ~"... ' /0> . ~ aner på de pågæl
den

-, _ ' /Ø de vogntyper tidligere. 
udføre alle tænkelige 
reparationer. Der blev 

23 -
" 
" 
" " 

• 
• • 

• 

" 
)O 

" 

" 
, 

" 

~lO _ lJ " 
15 15 

, " )O 

" 

)O 

" 

, 
• 

• 
, 

, 

, 

, 

" 
, 

" 
" • ., 
" " " 

., 

" 
, 
" 

" 
, >, 

" 
" " " )O 

" 
, )O 

" 

" 
" " 

taget tid og beregnet 
gennemsnit på alle del
opgaver inden for en 
eller anden reparation. 
og så blev der udgivet et 
hæfte. hvor man på 
DOMI_ værkstederne 
rundt i landet kunne se 
hvor lang tid man kunne 
tillade sig at opkræve 
betaling for. F.eks skulle 
man kunne udtage motor 
og gearkasse på en Morris 
Major samt montere det 
hele igen på 8' f, time. Joh 
_ der var styr på tingene. 

Der blev også udgivet et 
serviceblad. Første nummer 
udkom i oktober 1954 og 
fortalte om den nye Morris 
oxford . Servicebladet ud
kom månedligt (i hvert fald i 
starten) og blev sendt til alle 
»automobilreparatører i hele 
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SERVICEDtmM 
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••••• er h\l.~t. Ir. ell,r dete .øn t . _ 
rinS.bo l t, Sd" .... " ...... ' .. u.et u· 0'1' 
.r en .i.plific:eret kOnltn.ktion ud en 
••• h bo lt i .id ten, idet ch:kelet er 
r .. t,ja r L .ed tre •• , .~ r"er Il'IbUlt 
hn,. ollkred.en. /t e r . r h l ,e, d iaL , n 
Ivll •• ere n o,., er .( e.n enklere type, 
hvor de r ikk e e r noget. Ilnnea,ie nd e 
ru i .. idun, h'fri,L er l le ngde " . f 
HS k. r buntoten IIi ndle ,ud pi H.I " _ 
dardtype n, det udvudige IIU En ind. 
II,lIs nin l. f! I I'I,en til IID torrI,nsen e r 
r,dueeret .. ,d l/" " (el, 19 .... ). 

INDSTILLING 
l) Ud,kiltning af ni l ({or lindrin g .f 

bl . nding ' forholdet). 

Mon tflrlns af en I nden type nU ror It 
lindre bhnd io,. forholdet er ku n i .jllld. 
ne tilf.ld. pi kr ., ,,"'t og bllr kun ,ke , 
ni, .' 1\ h.r ,ik nt . ill , at ",eLO ten • 
... kui,h .tand ( kO llpr .... ion) 0l t en· 
cl ing.,y.te •• er i o r den , aalll ~ at der 
ikke e r " t .. tlled.r i indsuøninguyet •• 
. "t, 

Ud,kiftning.1I af nU . n fore t agea .0. 
hidtil . urg for at b r yatet pi nU.n 
" r i plan •• d" lte.ph u "nde uide oø 
kontr oller orter .onuringell , O.ltrl. 
hr,ut er centr.nt ';øtigl. 

2) Juuri ng 

f'o r "d .. t at nUen . r .f den rigtiøe 
type, opnle det rigtiø" blandingafor. 
hold " del"kke nde .. ed juu"rinø, .eden. 
.otoren ølor i tOlllg. ng, og efter .a .... 
r.tningali"iu aOIl ror S.U. ka rbura. 
tonr ar .t."dardtyp en. L_ftni"lIe" ar 
IUlllplet hr kontrol af blandi"g,!or. 
holdet .ker pi HS kub"fltoren 1I"let 
let ved hj.lp .c den fjederbeluted e 
løfteat ift, der . idder i undertide n .f 
·\lø"k'lIIlIeret. 

3) Centre rinø al .trUeruet 

Se lv o ... trU.uretl udfoullli n/l a h i øer 
fr a det i atandardkar bu ratoren ,nvend . 
te, Ol detl .. o nte rinll e r ude ll de , ... nlle 
paltninøer , I kiver Ol fjedre, .ker " .. n. 
trtrinlen ar del p i ..... e .lde aOIll 'n· 
... ndea ved d.n t i dligere lUndard type. 
Huk, at afuge "hokertllo rdnin/lena hd. 
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forbi ndlluf (1. fil . 2. 1 pio Hrlle. 
r.- r u i"den c entred",e .. ! VIGTIGT ! 

4 ) eens inltalld"n i n.-•• erhll let 

Den rildle bensi nltalld i ''',_erh lllet 
.r 3/8 " .. nder lulle rtlu u b r o i k.r . 
buratorhllu ti lu ft ,enu •• tr,..n inlak,. 
nal . Dette kont rolhre. "ed,.t •• n . n· 
bri nler en 5/16" 17 , 9 •• ) pr •• edo r .. 
.e l le. den II,Ue J fo r .ede n_".era r . og 
It ... te n p i I.,._e rh" ,.ta d .. knl. Gre. 
nene pi .... _. r .r ... n , kal I ile Ikkll rat 
hvile p i pr.udor"en , nlr dlen i .en· 
t ile n lukker .od .it I .. de. Er dette 
ikke ti l f.ldet, .l a .. _ .... rar."n b_jea 
li d \. pi det .ud,hvor ,re ll ene .tld.r 
,kaftet. 

5) Ind .ti! linll af led{o~bind"la .. " t il 
choker,no rdni n, ••• 

Nh fo rbinde hen . elhlll e hoke unord. 
ni nlen Oll 1I' .. pj . ld et er {or,ynet •• d 
.n h il til !bning ,r 1I'''pj.ldet , ,kai 
,hunden .eU ... k'.lIen Oll ju.tering._ 
I Iet .. en (6 . Hø . 2.1 •• re 1/ 64" {tyk_ 
k.h. a al It viaitkort)."'r . otoren e r 
v.rlll OS sIr i tOIllIl'nll lI.d IlI kke \. gaa_ 
.pj. ld. !lvi- l1.i11in,en , f .uU e rtl _ 
rAt. j".teTil1l •• ,-trik. ell.r tOIl,.ngl . 
akr".n (5 . (iS . 2. ) . ndrea, . 1 j .... t"' . 
rinø"kn.n (6. fil. 2 ) indatiU .. til • 
.ur ende. 

Danmark«. FormAlet var at 
udbrede kendskabet til 
DOMI 's mærker og gøre alle 
disse automobilreparatører 
bedre i stand til at reparere 

og vedligeholde DOM l-biler, 
Bladet var seriøst ment, og 
der var mange værdifulde 
oplysninger at hente. Jeg ved 
ikke rigt ig hvor længe bladet 

eksisterede, men det nyeste 
nummer jeg har i min sam
ling er fra engang i 1959, 

Artiklen fortsættes i 
næste nummer. 
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SÆLGES 
Morris Minar 1000. 1969, bei
ge, nysynet, nye Mich. dæk, nyt 
topstykke til blyfri benzin, kører 
godt og flot stand, ingen næv
neværdig rust, rust nedenunder 
nylavet, ny udstødning, op
strammede sæder, alt i alt en 
flot ~rgang. pris 34.000 DKK 
Henv.: 
Vibeke Bjerregaard, 
Tlf. : 40 87 71 48 
vibs1@get2net.dk 

Morris Minar 1000 cabriolet, i 
særdeles god stand (synet juni 
2001) 
med mange originale detaljer 
sælges for kr. 70.000. 

For yderligere oplysninger eller 
besigtigelse kontakt: 
Ane Thomsen på telefon 25 35 
15 50 eller 
e-mail: ane.thomsen@omd.dk. 

Marris Minar 1000 cabriolet 
årgang 1968, nysynet aug. 
2001, original stand sælges for 
85.000 DKK. 
Henv.: 
Jurgen JOrgensen, Odense 
Tlf.: 66 158650 

Jeg har en Morris 1000, som jeg 
gerne vil sælge 
Den er nysynet. velholdt. mørk 
rød, årgang 61, træk 
SusanneogKnud@mail.tele.dk 

Morris Minor 1000 Super 
(~Fiona~) indregistreret første 
gang d. 18.12.1970 sælges 
grundet ophold i Italien. Synet 
16.05.2000. Mekanisk i orden, 
men skal behandles med respekt 
- hun har jo nogle år på bagen. 
Nyt bremsesystem, nye stød
dæmpere, nyt batteri, ny ud
stødning, ny generator, nyere 
benzintank m.m. Desuden med
følger ny himmel og nye 
gulvtæpper. 19.500 DKK 
Henv.: 
(min mekaniker): Tlf.: 40 87 21 
80 (aften). Læg evI. besked p~ 
telefonsvareren. 

Morris Minor 2-dørs 1954. Tidlig 
Serie II, men med ny type front. 
En-ejersbil med original told- og 
registreringsattest. Afmeldt i 
1980. Kilometerstand ukendt. 
Rust i bunden. 6000 DKK 
Henv.: 
Frede Nielsen 
Odense 
Tlf.: 65 95 90 29 

Marris Minor 1000, 2-dørs, årg. 
1966, nysynet. Pris: kr. 15.000,
Henv.: 
Steen Schaumann, 
Plougslundsvej 23 1, 
7190 Billund, t lf. 75 35 40 75. 



Morris Mina 10 1970. r 00 super årgang 

Grøn metal med . stu'!'per; sæd lidt uoriginale 
spejle. er, forlygter og 

Der er forholds . ske dele over altVIS nye mekani-

D,en er lidt ruste~ o Bilen kører o h g s~al synes. 
m~~kvej. g eides I Mlive

M 

på 

Priside: kr. 5000 -
Henv ' 
lars jacobsen 

~g~6s0teddsgade 4 2tv. 
ense C 

Tlf. 6619 2644 
~a@Skako.dk ' 

al Jacobsen 6596 1679 

RESERVEDE 

SÆLGES 

LE 

----
Dæk til Morris M" 
4 stk. ind Inor, 
balancering', montenng og af-

145
1
-80-14 Kumho· 
475,00 DKK . 

145-80-14 F 198 .restone' 

H 

0,00 DKK . 
env' 

~f!.~ ~~k:lsen. Fyn 
12 03128 30 52 97 

SALG AF K 
Pakke m 9 f klUBVARER 
Marris . ors ellige 
Pakk postkort Oh 
Morr;s m. 9 forskellige 10,-
2 kl postkort og 

Istermærker 
m. klubl090 Dk 
1 stk . klistermærr·k 
m kl bb e 5' u ens logo Dk 

stk. klistermærk r. 
m klubb er K~sket m en~ IOQo Dkr. 
gI. model' Dko

rns 
bil, 

Kasket r.. 
ny mod~' Moms bil, 

m.læder sI< 
Hvidt askebygge Dkr. 

20,-

5,-

20,-

50, -

60,-

M . . ægerm 
oms Mlnar sk 'f . 

Te krus hv'd ri t Dkr. 35,
DrikkeglaSI ~ p~rcelæn Dkr, 35,-

klublogo Dk · ank og 
Jakkemærk:' I 30,-
broderet ,. f m klublogo arver 25 -

Varerne kan ' 
75 32 1 ° elle~~~il~es på tlf. 86 
86 75 32 85 4 04 82, fax 
br@nmmk dk eller via e-mail' 
opgive medie' Husk altid at· 

D 
msnumm 

erefter se d er. 
vedlægger et n. er jeg varerne 
derefter betal girokort som d~ 
I~jlighed, inde~ ;e~ først givne 
nlngen bere n age. På reg
dækning af pg es et tillæg til 
Henv.: orto. 

~':n~~e;s sekretær, 
asmussen (se side 2) 
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