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Nordjylland
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København
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A-990 Poul Henning Hansen - Havnsøvej 5
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Sofavælger? En rig gods~er t V_d havde (mlndet)
en søn uden for ægteskabet. Da sønnen 1Y1dUi 16 år,
sendte moderen ham til godsejeren for at hente
underholdebidraget for ,ldstB gang.
Godsejeren gav ham pengene og sagde så: - H1lB din mor
og 'Ig, at nu er Jeg Ikke længere far til dig. Slutl
Drengen glk lUem, men vendte straks Igen tJlba8e med
følgende bemærknin8:
- Jeg skal h11Be fra mor og sigs, at det har du fa.ktJsk
aldrig væretl
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Ikke vaIgfr1hed. Gamle oldefar eå InUlre,.eret på famillens
l1I1e nyfødUl.

- Er det eD dreng eller en pige?
Den nybagte mor: - Det kan du vel nok SB, du er jo da
Ikke bUndl
Oldefar: - N~ , vel er Jeg Ikke bUnd, men Jeg kan Ikke
længere huske, hvad forskellen er.

I Arrangementskalender I

[:;;;;J

I

ARRANGE"ENT

I ARRANGØR I

I

...!iWL
Klubmøde hos Johannes Juhl
Lindevej 8 - Overjerslal 6500 Vo j ens

onsdag 28 .

Als/Sønderjy~

klo 19 . 30

~
tirsdag 3.

Arsmøte i Oslo-gruppen

onsdag 25 .

Klubmøde hos

~'lartin

og Norbert Klinke

~
Als/S0nderjy~

Sarupvej 40 6470 Sydals
kl. 19 . 30
,~

fre-lør-søndag 6-8

SO~lt'1ERTR~O--'
ORSA

Sil~:.J

Dalerna

Randers : Afholde r klubmøde - micro-træf - åbent hus hver den sidste hll'dag i

måneden kl . 10 - 17 - østergade 17- 19 - Asferg .
Nordvest Afholder møde 1 . tirsdag i hver måned nærmere oplysninger
sjælland: Max Christensen tIf 03 - 46 02 43
fyn:

Afholder klubmøde hver den første tirsdag i måneden i Ungdomsklubben
på Næsby Skole - Skolevej Næsby kl . 19 . 00

Oslo :

Avholder møte 1. onsdag i måneden kl. 18 . 00 . t,lødested mai-akt.:
Radeløkken Kafe, Bygdøy . Nav-apr .: Kjemisk inst . , Blindern , Ring
et av styremedlemmene på forhånd j telfelle det er spesielt program .

Sydfyn:

Afholde r klubmøde hver den sidste tirsdag i måneden på
Stenstrup Kro kl , 19 . 30 .

SydAfholder klubmøde første søndag i måneden kl . 19 . 30 på Sorøvej 484
sjælland : Tlf , 03 73 65 49
VestAfholder møde sidste søndag i måneden nærmere oplysninger
sjælland : finn Parker Olsen tlf . 03 - 53 29 4S
Als og
Afholder klubmøde den sidste onsdag l hver måned . Angående sted se
Sønderj .. 'l blc.:det eller ' ring på tlf , 744721 81 eller 74 54 7496 ,
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I Formandens side I
Dette er det s idste blad fra det nuværende styres side . Vi ha r siddet i styret
i de seneste godt) år og føler nu , at det e r tid at takke af . Samtidig føler
vi, at J års arbejde med Nt'II·1K må være nok - det e r på tide (høje tid vil nogle

måske mene) , at nye kræfter kommer til med friske ideer.
Dette lyder måske som om, vi allerede har valgt den nye bestyrelse, hvilket vi
faktisk også har - proforma . Vi kender nok alle klubbens videre eksistens ,
hvi s der ingen bestyrelse er.

Jeg skI'ev i forrige nr. af Norminor, at Sommel'træFfet 1990, s kulle a fho ldes

af Srnålla ndsgl'uppen .i Sverige . Dette er i mellemtiden annuller'el og i stedet
har A-OJS

Thomas Erikson Fl'a Dalerna, sagt ja til arrangementet. Vi vil gerne

takke Thomas mange gange fo r hans tilsagn, til trods for det sene ti dspunk t,
hvo l' han rik opgaven forel agt. l den forbindelse vil jeg gerne tilslutte mig
Oslo-gruppens indlæg om et mere "enkelt" Somme rtræf fremover.
Dato for Sommertræffet 1990 bliver,

~Ieekenden

den 6 . -7 .-8 . juli i Orsa i den

nordlige del af Siljan (s tedet skal taget med lidt forbeho ld endnu ) .
Så h5ber jeg, at I alle har fået indkaldelsen til generalforsamlingen, stemmeseddel o,s . v . rettidigt . l sidste nr . af Norminol' , lovede jeg , at det ville
være ud ved jer senest den 15 . feb . 1990 . I visse tilfælde er denne dato mås ke ikke overholdt - Vi undskylder meget. "len vi har haft en del problemer
med "'u lU-dat, som ikke har kunne t overholde de r es l everingstid . Håber alligevel l har hæftet til tiden.
Til sidst vil vi gerne sige tak til læserne gennem de godt 3 år , del' er gået.
Tak fo[' de indlæg, læserb reve o . s , v. vi ha l' modtaget. Vi er glade for den opbakning vi har følt der har været fra læserne og for de reaktioner vi trods
alt har fået gennem 5rene .
Det er vort håb, at den nye bestyrelse vil få en lige så stor (og gerne st ørre) hjælp og opbakning fra medlemmerne . I sidste ende er det først og fremmest medlemmerne, der skaber et le vende og engageret Normino l'.
l ak for denne gang og vel mødt til genera lfor samlingen .
og god vind f remover

Husk klubbens nye adr. pr. 25.03 1990

NMMK
P. Sox 28
DK - 5200 Odense V
Danmark
-

Det mener vi om sommertræffet -

Vi i Oslo mene r at det viktigste ved treffet er at vi mø tes en weekend til
felles gIede og nytte. Det i nnebær er ikke nødvendigvis felles bespisning på

restaurant, underholdning og et ellers tett program. Nei, la oss på denne bakgrund alle trede støttene til for et enkelt

NM~lK

sommertreff 1990 .

Med venlig hilsen
A 098

Arne

* Skal I med på en tur i det blå? *
Så er det vist på høje tid at vi prøver at komme ud med madpakken, morrissen
og lillemor samt den øvrige del af familien .
Så smør en stor madpakke og laven kop kaffe/te på therrnokanden - så følges vj

stille og roligt afsted evt . til den flotte Blåkilde ved Rold skov , eller hvis
der er andre ideer finder vi også ud af det .

'---,

VEL '·'ØDT ALLE I1INOR KØRER l
VI BORe OG Qt-1EGN

til en tur i det blå.

[

~lødested:

v/Saloonen (Borgervo l d) Viborg

Tid-dato :

Kl. 10 . 00 søndag den 27 . maj 1990

~ledbringe:

Tæppe - madkurv - familien og

,--~------~-----

*

t~ORHI SSEN .

Viborg
7

Kan det dog betale sig??
Kan det dog betale s ig? Havde jeg vidst den var så dårlig var jeg aldrig kom-

met med den. Godt det ikke er mig, der skal lave den der!
Delte er udtryk jeg jævnligt hører her p å væl'kstedet , fra folk der kommer el-

lC L' af ejel'en til en bil, der se r den efter at skærmene er afmonteret .
Hen kan det betale sig?
DET spørgsmål vil de l' med
garanti altid være delte
meninger om . Nogle vil

mene, det er det glade
vanvid at ofre 5-10 . 000 kr
på sådan en gammel bil.
Andre at der er ok ot bru-

ge 30-40 .000 kr . Efte r min

mening er der kun cen der
kan afgøre dette. nemlig
ejeren af bilen .
Jeg vil dog 5ige, at skal

man ud at købe a nd en

brugt bil i prisklasse 10-30 . 000 kr . kommer man ikke langt for disse penge .
Ha vde jeg vidst den

VOl'

så dårlig, var jeg aldrig kommet med den, EJler bare

du ikke bliver træt af min bil inden du er færdig med den . Dette hører jeg
tit fra ejeren idet de tror, at netop deres bil er den dårligste, der har været indleveret til repa ration .
For a l vise, hvor meget det kan lade sig gøre al lave ved en '·1orri s 1000, renoverede jeg i 1988 el chassi s til en 2-dørs, med samtlige af de karosseridele, der kan købes ved
Anton Kamp. lalt 64 færdige s karingsde l e . Chassiset var et , som Anton
fandt spec ielt til formålet . Som det fremgår af
medsendte billeder, et
meget medtaget eksemplar
af racen .
En bil renoveret på denne
måde er selvfølge l ig ikke
helt gratis .
( fortsættes)
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( fortsat)
f·len de t er også s jædent, at de bliver så rustne , uden a t de har ståe t mange å r
udendørs - i sådanne tilfælde, vil de fleste nok vælge a t lave en anden .
Har man mulighed for og mod til se l v at gå i gang med at reparere sin t·lorris
1000 for rust, og e r indstillet på a t ofre lidt penge po pladedelene, kan man
f. en god bil til vir kelig fornuftig pris, der holder i mange år .
Hen l ad være med
at gå på kompromis
med kvaliteten på
pl adedelene . Det
kan være fristende, at køb e billige
dele fra et af de
store firmaer, der
laver uoriginale
de l e til alle bilmærker . Det kan
se l vfølgelig være
godt nok, hvis repa rationen kun skal
holde et par år . Det er yderst tv ivl somt de holder meget længere , ligesom de
er næsten umulige a t få til at passe . Pas ligeledes på karosseri plad e . Det man
idag bruger på de fleste autoværks t ede r, er sjæl dent tykkere end 0,8
0 , 9 mm
samt a f en tvivlsom kvalitet. Prøv om du kan s kaffe noget 1, 0 - 1,25 mm fra et
pladeindustri. Selv bruger jeg 1, 25 mm til de dele jeg l aver i hånden .
Har man aldrig prøvet , at lave rust før, skal man nok afho lde sig fra alt fOl"
stor e reparation nr, da mange vil kø re træt midt i det hele . Dette
jeg
desværre af og t i l
idet man så ringer til mig og vil
sælge det hele .
Som regel hjælper
det med en snak
og et pa r gode r åd .
Hen jeg ha r også
oplevet , at folk
har opgivet en
bi l, de næsten var
færdige med .
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( fortsat)
Jeg kunne godt skrive en længere afhandling om, hvordan jeg plejer at restaurere en hel 1·lorris 1000. !-len da der en lige så mange måde at gøl'e det på , som
der er pladesmed",
fra dette. (måske
en a nden gang)
Jeg vil de l'imod
godt gi ve nogle
retningslinier
for, hvordan
jeg plejer at
gå rrem .
I nden jeg begynder, fjerner jeg
alt indtl'æk samt
batteri, motol',
gearkasse, benzintank, skærme , døre og front ligeledes fjernes vinduer . Ved mindre reparationer,
kan de evt . dækkes ar . Det første jeg begynder med e r tværvangen . Er den på
nogen måde dårlig, bør den skiftes . Dette gøres nemmest ved, at bilen står
vandret på 4 bukke samt en opklodsning under længdevangerne ca . 15 cm . fra
tvæ r vangen . Hvis bunden er meget dårlig, kan man med fordel sve j se et par firkant profiler fra den forreste dørstolpe til den bagerste lige over dørtrinet,
idet man jo næsten skære bilen midt over . SpindeleL'ne tages derefter af de
øverste bol de (støddæmperen) og man l ader dem hænge løst. Nu kan man tage boldene til tO l'sionsfjed l'ene på tværvangen - benzinrør, bl'emserør og ka rdan fj ernes . ligeledes fjernes håndtaget t i l håndbremsen . Tværvangen kan nu skæres bort.
( man har selvfølgelig taget nogle mål)
Nu kan der monteres en

n~

på enden af torsionsfjederne, sørg for , at fjederne
er lige langt fra længdevangerne i begge side .
De r efter tager jeg bilen
ned a f bukkene , lægger et
par bildæk under den ene
side af bilen, samt 3 dæk
på fælge og et dæk oven på
hi nanden i passende længde
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( fortsættes)

( fortsat)
fra taget . Så vælter jeg bilen om på siden, således at siden af bilen ligger
på dækkene og stabelen af hjul og dæk rammer i dørhullet på tagrenden .
NU ligger bilen
så det er til at
reparere bunden
(meget bedre end
nogen li Ft eller
grav) og du kan
komme til at lave et

pa~t

styk-

ke arbejde .
l mange tilfælde
vil enden af længde vangerne være
skå ret over, n? r
tvær vangen er
skifte t. du kan nu reparere dette ved at sætte en ny ende i vangen , men bank
grundigt i hele vangen, er del' hul længere fremme, bør hele vangen sk i ftes .
Det næste du skal interessere dig fol' er det forreste bagfjederbeslag . Skal
det skiftes eller af for at repare re bunden over beslaget , vær da meget omhyggelig med opmå lingen, således at beslaget sidder rigtigt efter reparationen .
Derefter skifter du stykkerne mellem yderpanelet og Jængdevange-/bagfjederbeslag . Dette gø res i den rækkefølge, der falder dig bedst for . Til sidst laves/
skiftes vangen ved bag fjedere ns bagers t e befæstigeJse .
NU kan bilen rejses delvis
op og inderskærme kan
skiftes/repareres . Når dette er gjort, vendes bilen
og det hele gentages . Til
sidst rejses bilen op og
bogagerum/motorrurn laves .
Hvil heJe bunden skal
skiftes, gøres dette med
fordel , når bilen står
vandret, men vent mod det
til tvæ r vange og Jangvonger er i orden .
( fortsættes)
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( fortsat)
Når bilen Cl' rejst op, skiftes/repareres lige l edes for r este dørstolpe, hulplade ved dørtrin, stykket imellem dør og bagskærm, samt bagskærms befæstigelse r (bagskæ rmekanter ) . Hvis du skal skifte en hel forreste dørstolpe , kan det
være en fordel, at montere den på døren først . Derefter sætter du døren op på
plads og punk t er den forsigtigt

når den sidder pænt . Herefter svejses dør-

stoplpen fast og du kan nu fjerne dø r en .
HUSK under hele reparationen . .. Een ting af gangen. skær ALDRIG mere væk end
der er nødvendig for at skifte den del du er igang med. Overlap aldrig e n dårlig plade med en anden. Undgå i det hele taget , at overlappe me r e e nd højest
nødvendigt . Det e r 100% s ikkert, at sådan en overlapning ikke holde r længe .
Skær derfor altid det dårlige væk. Samlinger i bunden (plade mod plade) fuldsvejses. Originale samli nger ( kant mod kant ) punktsvejses altid som fra fabrikken , luk evt . huller.
Lad værc med at fuldsvejse originale samlinge r . Del s risike r e du, at få det
kasseret t il syn, dels kan b.ilen blive s kadet. Jeg har prøvet at rette på en
bil, hvor samtlige pa nele r og vanger var fuldsvejset på. Der er kun cen vej ,
a f med det hele og nyt på .
Når pladel'eparationen el' færdig, er det vigtigt, at få den godt behandlet med
rustbeskyttelse - ellers er det hele spildt . l forbindelse med, at j eg understreger cen ting af gangen, har jeg et godt eksempel på, hvad der kan ske . En
af mine næste reparationer er en cab riolet , som en tidligere ejer selv har
været igang med at la ve pladearbejde på . Vedkommende e r startet med at skære
alt det, der var rust i væk . t·led det resultat, at han pludselig stod med to
halve istedet for en hel bil, hvorefter hEIn opgav og købte en anden bil. Der
går nok et par time " elle r tre inden den bliver hel igen.
Generelt vil jeg sige, at man ikke selv s kal gå igang med så sto r e reparationer som f.eks . det 2-d0rs chassis , jeg har lavet. I·lan bør også beregne , at
kommer man til syn med sådan en reparation , kan man risikere at skulle en tur

til toldvæs enet . Dette s ker dog sjældent, sandsynligvis p . g . a . bilernes aljer .
I·Iin erfal'ing viser at det i forbindelse med at et stelm . har manglet og vi
har været på toldkammeret fo r at få lov til at hugge et nyt, er temmelig meget
vi får lov til at bygge op, uden at vi s kal betale afgift .
Til slut vil jeg sige, at skulle nogle af j er være igang med at lave

1·1o r ris

1000 istand, er l a ltid velkommen til flt ringe til mig eller komme forbi og
få et godt råd . Det koste r ingenti ng . Jeg er også villig til at lave dele af
en reparation, hvis der e ,' ting du ikke s le v tør binde a n med .
(fortsættes)
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(fortsat)

Chassiet af den 2-dørs jeg har lavet, står i dag ho s Anton Kamp, hvor in t el'esserede kan se det.

PS . Jeg kører også blyfri med min t·lorri s 1000 fra -65 . I begyndelsen blandet
med blyholdig, men siden blyfri 98 oktan er kommet på markedet, kører jeg kun
på det . Jeg tror forøvrigt ikke, det s kader vores motor mere end det skader
en nyer e bil beregnet til blyfri. Derimod tror jeg det er vigtigt at bruge en
god motorolie beregnet til vores gamle motor, se l v bruger jeg udelukkende
Oochams .
Jeg vil selv følgelig ikke hænges op , hvi s nogens motor går i stykker , fordi de
kører blyfri, men dog s ige, at hvis jeg hal' solg t en brugt motor med garanti,
dækker denne også hvis der køres blyfri.
f'. led venlig hilsen
Ped er Mikkelsen
Tlf. 64 47 26 02

A-992

Træffes

hverdage kl . 16 . 00 - 20 . 00

samt lørdag og søndag

CRb . ~ektio n en

s' bes~g
Båstad(Jverige)
Aflyses ,
videre .
i

A-016
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I Årsberetning Jåmtland I
Nu har annu ett morrisår tagig slut och vi i Jam tlandsgruppen har haft ett
handelserikt år med många aktiviteter neh nya medlemmer . Aret bat jade med en
f jsk etur

på

sundsjon i mycket
dåligt vade r men
ett dussintal
trotsade det .

Aret fortsatte med en bi l utstallning dar vi i Jamtlandsgruppen hade gjo rt en
monter som forestalide en bilverkstad i 50-tals stil , vi lyckades så bra med
montern så alt vi fic k 2 : a pris for de t.
Sommartraffen for oss .i Jamtlandsgruppen blev en toppen helg i r·1ora dar Tomas

Eriksson stod for verdskapet .
Naste utflyckt vi gjorde va r e tl rally som heter Jamtl irallyt neh som Ve teran-

bilsklubben ordnade, efter rally t så hade vi en trevlig grillkvall vid Goran
Grapes
sommarst uga .

( fortsættes)
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Sen kom hBsten och vi bBrjade den med ett garagebesok i Hara hos Sten Sandberg .
Några veckor senare åkte vi UH Klappe i Hallen dar farniljerna Bjork bjod
till surstommingsfest . Vi fick aven prova på bowling på hostkanten i Ostersunds Bowlinghall .
Så kom november och det var dags for årsmote och efte r det så var det bara
julbordet kv ar och det var vi 17 vuxna och 7 barn som avnjol .
Det var vårat år i korta drag så nu ser vi framåt på ett nytt

t~orrisår.

JAtHLANDSGRUPPEN

Julbord - 89
Den forsta lordagen i december var det åter dags for det årliga julbordet i
Mt.J klubbens regi. Det var naturligtvis Mikael och Ann-lois som lagde till den
goda maten som bestod av "akta" julmat , ski nka, hemlagad kalvsylta, egenhandigt ru ll ade kottbullar , sill, hembakt tunnbl'od, mm . mm . Eft er maten blev det
kaffe med goknul och frågetavling da r frågona inneholl allt från blommor på
latin til! m} lastutrymme på ~lorris Van , samt lotteri .
Undertecknad får a~kl u bbens vagnar lacka Mickael och Ann-Lois for denna fina
och goda kval!.
Dan Bjork

o
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Jydsk-Fynsk Classic Auto Jumble 1990
Invitation til Dig og Dit
Herved indbydes Du og Din Bilmærkeklub til Classic Auto Jumble ved Jysk Automobilmuseum - GJERN
For de b.ilhobbyfolk der var til stede sidste år, kan jeg berette, at del' på
pladsen var 185 køretøjer fra 43 fOl'skellige mærkeklubber, og hvad der var tilstede, husker Du måske selv, og herfra skal l alle have tak fordi I kom fra nær
og fjern og ville deltage .
Som tidlige r e år bli ver der en ent r e på kr . 10 , - pr . vogn, som dækker po r to ,
præmier og leje af toiletvogn .
På pladsen sælges øl, vand, pølser etc . , men medk urven kan naturligvis medbri nges til een forhåbent l ig skøn forårsdag ved den nyudspr ungne skov og som
foregående å l' eet fi nt solskinsvejr .
Overskuddet fra sidste å r er invisteret i 15 flotte præmier med å rstal og logo .
Som sidste år er der S klasser : U S A Cal' Club, "Off-Road" kl ubberne , Engelske
og Eu r opiske bilmærkeklubber og Vete ranbilklubberne dækkende mange sjældne
mærke r .
Fra kl. 12 - til ca . 13 . 30 afholder vi "Coneour s D'Elegance" , hvor 5 dommere
fra hver gruppe , bedømmer bilerne i de 4 grupper, hvor de ikke selv deltager,
og kl . ca . 14 .00 bliver der præmieoverræk kelse .
Til Dem de r ankommer med eet køretøj på trai l er, bedes venligst parkere trailer/lastvogn på parkeringspladsen ved asfaltvejen, og som i fjor mulighed fo r
køb, salg og bytte af biler og reservedele , og udstilling af tilbehør , litteratur og ekstraudstyr er tilladt , men har Du i kke plads til ovennævnte , sæt
et skilt i ruden med oplysningerne .
Hvis Du/Jeres bilmærkeklub er interesseret, vil jeg meget gerne inden
Den 5. maj 1990
vide , hvor mange bile r der ca . vil deltage og meget gerne skriftligt til :
l<1ogens l'lempel
Aabyvænget 15
8230 Aabyhøj
Hed venlig hilsen og een god 1990 sæson til alle .
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Nord Trøndelag Motorhistorisk Forening
Den 12 & 13 august 1989 holdt Nord trøndelag t·lotorhi storlsk forening utstilling,
. Det
en travelier 1961, en tourer 1957 og en pick up
1966 .

ot) lJndertegnede hadde 3

EUROPE

.20

Marris Tauring 1957

s "

EIER,

KIRSTEN

Denne

Horrlo_n .11" .. lourlno ø08 den kall " a

~pn.

Il

I)

9 E R G

Engl a nd ar Itn u vanlig "lga" .. av en "anlig bIl.
PA Briliake
gAr "nd .. Ca. 100. 000 111no ......

""i" ..

Den Laret" n orri" 111nor bl" produoert 1 1949 Dy
øløle a6 aent BOB 1 1971.

I

løpet BV dl ..... Arlltne

vør øndrlngenø på uto •• ndet mlnI8 0 1".
Oenna bi l en hør en Lir .. rtyl1ndr et

.. olor pli 950c;:clO

y tur 37 Hk.

Marris TravelIer 1961
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Sender med en katalog
(udklip fra do. r ed . )
f ra ut-

holder jeg
med en 2 dørs 1955,
jeg håper blir f ertil sommertreffet
jeg
en Austin /
JER,

TRYGYE

S" N DBERG

~ r avell . r kaI tea Minor .. n l

ølaojonavognulO"" '" t 196 1
va( øolo rv olu •• t akt til 1098ccM.T~ov~~ket på utBidan BV
~illtn VB~ lir" lnB p lr BlJJO" f ~fI US.\ Iwor dlDlle btlana popul_rt
bl. kBlt ·voodlee '.

Marris Pickup 1966

.2.2

1935 , en

Rover 75

1948, I-Iolse-

ley 6/80

1952 modell ,

slik at jeg har arbeide
i mange år fremover.

Ny medlem A-1571

Bjørn Aksnes

kjøpte min 1956 Van sllk at det
nå er 2 mil til nærmeste Harris
r·linor-eler. Tidligere va r det
ca . 20 mil. (A002) Takker for
et bra blad og godt arbeide
E I E R
Denn~

Horga.
I'Il nor.

T R Y G V E

Mln or~n

S A N D 8 E R G

er en flV de ølela Mln o ~ene ØO~ b l ~ " oigt 1
"I ck-up v eroonon var håndtverk" r e., e l le r bonden e
l'I oto~vo lu .. ot o~ her 1098ee," 00,. i 19b1.

for medlemenes beste .
A-322

Trygve Sandbe t'g
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Blyfri
Først et sto r t tak for et rigtigt godt blad og til alle jer som ligger et
stort frivilligt arbejde i klubben. Jeg hal' nu langt om længe fået mig taget

sammen til at udfylde oplysningskortet og vedlægger dette (se efter dette
indlæg red . )
t-l.h . t. kørsel på blyfri benzin kan Torben Therkildsen (A-ll2l) fø j e mig til

si n liste . Jeg begyndte at køre blyfri 95 oktan i oktober 8B, efte r at have
l æst Bjørn Jarl Kri !l tensens ind læg i Norminor . Af hensyn t il vores miljø især i en storby som København med tæt trafik , synes jeg at man bør køre på
flyfri , hvis ens bil kan klare det . Desuden er de r også et økonomisk aspekt ,
som for mit vedkommende in dtil i dag , beløbet' sig til ca . 1.100 kr . ! Da jeg
startede på blyfri , havde matm'en gået ca . 52 . 000 km . t·10toren er en ombyt-

ningsmotor 1098 cm 3 Supe r. Jeg foretog ingen justering af motoren og kørte
heller ikke i en periode på bly let. Lige efter at være gået over ti l blyfri ,
havde motoren en svag tendens til tændingsbanken j men efter nogle 1000 km ,
forsvandt denne og motoren har siden spundet som en kat , selv ved sej træk i
højt gear .
Idag har jeg kørt ca . 27 . 000 km på blyfrit uden et eneste problem . Kør selen
er til daglig til og fr a a l'bej de , men bilen har både været på sommerferie i
Eng l and (med overfart Ulissinger - Sheernes) vinter ferie i Sverige og adskillige ture til Jylland . Moto r en har, synes jeg, fået en mere jævn gang og
st øl'l'e startvilli ghed . Den kører ca , 12 , 5 km! l ved bykørsel og har uforandret
trækkr aft .
Derfor må jeg konkludere, at min t~ inor kører upåklagelig på blyf r it 95 oktan
og det agter jeg der for at blive ved med .

Loftsbeklædning
Ellers kan jeg også op l yse, at Kirsten Jørgensens ( 1-1 -350) indlæg om udskift ning af loftsbetrækket i "!inoren gav min blod på tanden . mt loftsbetræk var
efterhånden f uldstand ig ffi0l't rundt om bagruden (sikkert p . g , a . so ll ys) og der
var også kommet et pa r hul ler . Kirstens beskrivelse var en stor hjælp , og
faktisk er det heller ikke så svært - men det tager lang tid, hvis det skal
være rig ti g flot. Del sværeste i en sedan , viste sig at være mont er ingen
rundt om bagruden . Jeg fandt ud af , at det var le ttest at begynde monteri ngen midt på bagruden og så arbejde sig ud til hver af s i derne samlidig med,
at man stramme t' op .

( for tsættes)
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(fortsat)
Desuden kan man købe stå hli r e, som er betrukket med plastik . Disse wi r e er
meget sk ønnere , at arbejde med end de originale og skåner desuden lakken på
de steder , hvor Wirene strammes .
Til sidst en tak til Bjørn Lang (A-1379) for hans fine rejsebeskrivelse f ra
England . En skam du ha vde så mange probl emer på vej derover . Så kan du til
gengæld glæde dig over , a t Minoren skaber kontakt til en masse mennesker det vil du ikke opleve , hvis du var kørende i en

t~a zda

323 .

"jed venlig hil se n
A-1361

Preben Chr istensen

Hed dette indlæg

har Preben, som det kan læses, indsendt sit kartotekskort,

med flg . data:
Hans grønne 2-dørs er fra 1968 og restaureret - ol'iginal .
Vognen er i daglig drift i Vanløse og Preben har haft den siden 1983. I 1985
fik thnoren en ombytningsmotor og i 1988 blev den for alvor restaureret med
bl. a . glasfibe r bagskærme og en oplakering.
Velkommen i klubben Preben og tak for dit indlæg .
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gruppen

Årsmøte
Det innkalles med dette til Bl'Smøte i NMMK Oslo-gruppen. tirsdag 3. april

1990 kl. 19.00 på kjemi sk lnslitutt, Blindern. l nnkjøring fra Apallveien,
og derfra i nn på gårdsp l assen hvor det s t år oppslag.

SAKSLlSTE,
lArsberetning -89
2 Regnskap -89

3 Valg . Hele styret s tår på valg for l. år.

Valgkomiteen: Rolf Schau,

tH. pri v. 02/852637

Terj e Sunn88S tlf . priv. 02/292949
Sillende styre: Kontaktpers. 098 Arne 8 . Holm

Sekretær
Kasserer

00 5 Olav Bjørge

Sty remedl.

04 5 John Boklund

Styremedl.

706 Tor e Lie

026 Hans Volden

4 Referat fra landsrådsmøte i lMK 10. feb.-90
5 Referat fra generalforsamling i NMMK 24. mars -90.
6 Treff til tusen. Vår medvi rkning i ørets trerf høsten -90 .
7 Eventuelt .

Kaffe og kaker serveres fra og med sak 7 . VELKOMMEN!
PS: Månedsmøt e on sdag 4. april utgår som følge av årsmøtet tirsdag 3. april.

Vennli g hilsen
for NHHK, Oslo-gruppen
L
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4",,---7)
'1j
1t /"l- '
Arne B. Ho·r t

SÆLGES
Sælges :

Da jeg den' 1 . 5 . 90 flytter fra en firlænget gård til et alm.
hus med 50 m2 værksted , må jeg grundet pladsmangel , sælge
lidt ud .

Brugte dele fra mnOt 1000 , Sedan - Traveller - Van , PickUp

Travei l er år . 68 næsten uden rust, rimelig lak, 1)00 moto r
og gear
ca . kr. 2 . 900,Personbil årg. -57 rusten, 4 glasfiberskærme men reVQverbar .
ca . kr . l. :mo ,Personbil til ophug
A-1163

Henv . :

kr . 1 . 000,-

Søren Rasmussen

adr . efte r den 1 . 5 . 90

Da l sgårdvej 17

Hybenvej 12

8963

9550

Auning

r~ariager

t l f . 86 49 20 29

Sæl ges :

Morris I>linor 1000 Super 59 , Bindingsværk . Sundt karosseri

mekanik , træ men skal males. Sorte plader. henv. Ole
Pris: kr . 18 . 000,Ole Grosser
Nølevbyvej 4

Henv . :

8300

Odder

Tlf . 86 56 Ol 60

~10IT is

t.jinor Sedan/1000 Super, 2-dørs , model 1970, hvid .
l . reg . Nov . 71 , een eje r , 103000 km, sorte plader .
~jaskineri i orden , elmotorva r mel' . Karosseri skal ista ndsættes . Udstyr delvis defekt . Dæk skal fornys .

Sælges :

Priside : Kr . 5. 000 , Henv . :

Svend Kruse
Tlf . 31 63 91 18

Sælges :

bedst efter kl. 18 . 00

Y thnor 1000 udstødning netto minor pris

kr .

275,00

t,'inor 1000 frontspoiler m/integ . kofanger
er nu igen på lager netto mina l' pris

kr .

395 , 00

"

<bnor 1000 batteri 60 amp . netto minor pris

kr .

298,00

I

thnor 1000 H4 lygter netto minor pr is

kr.

I

89,00 pr . s t k

{ t'l~nor 1000 komplet betræk grå/koks netto
mlnor pds

kCo

298 ,00

Vi har alt i vedligeholdelse sliddele, udstyr , fælge, dæk autostereo og
TV til tUnor 1000 til helt specielle netto t·bnor priser .
Alle priser er netto incl . moms.

-_:.-_---...,

Vi sende I' overalt i Danma rk og Norden, ellers ring og hør på andre ting
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JARI AUTO
Set . ~1athias t,jarked

8800 Viborg
tlf . 86 - 61 28 29

86 - 61 25 99

TOCO autoinform præsenterer:
MOR RIS MINOR-FORÅR

M ORRIS MINOR-EFFEKTER TIL HELT FANTASTISKE PRISER

MOR RIS MINOR-BØGER
IfOrrls /f/nor & 1000 GUIH to Purchu.
L IMuy i>ørtu. IJdfør"~ kØ~$t Ips

oø

I/<td 00 It ral/rrelf

R~$ tordtll1n

III

f.S!lIurtrlnQJvejltdn lng. RtS/lllln-

rlngJllrlJ#jlltJ1 blIvør iltJll/ /jl/ret IJ#sknYf!1 . ,d h)./p

'I'

.,n~ fotoJ,

ItJr

Hi)rrls lflflllf' 1h1 Wørld's SI/pr"", uø ll Cllf
SkIlItlIr. Hy opd.Jttfl/f "d~ vt

II'

'I'

Ptt~r

slllllWrdv.rrktl ""

HorrIs 1f/lIOr. "'slor/t, /'/lltlk. urIItdør 0/1 rf!Sfllu~

nlflØer Øl kf/rf, kllp/rI,r.

rlngsllrlHjlM-. En U."fiItJf'"

Z/xli '., Indll., 211 s .. 'SO fotoJ, C. r., B.nr. HAF441, tr. 114 _

~t5

1109

(or 1/II"WII/f'-(lIns.

,., 11I4b .• 118 s.• 100 (atos, f. r.. B. nr. 0$4m, kr. /68-

lliwrfs HllIOf'-/løflfr I $!tf!f f'ro"'t-ude. Bt!strl.~r tortf.tr~1 h1sførl~,

IHII'ltll/l9, lut, terMt,

/III.

(ør

""st~tt IfØrtiS

11l/21 C_, 11140., Sf S., fO føtøs. C.

r., tr.

HII>IIl'-.ødeller.

HIIIlH'-/)Øøer I BrooIIl'lIds-s'rf,n.

N·

fKW/klw,id,...l"f fr • ... ,..~,

s" .,,.,.

HorrIs III"",." 1000 B. lir. IjqJJ/

,", 100

_ris HllIIIr

_ris 111_ CO}/«tfDII

~fl~

/fI, I.ør. IjqfJl

(OlOf Øl

1~1.1IIk

I.'.r,

/lO.

/.

tut 09

'"",dø ""t_~sf.r.
[.1.,

tr. 111,-

B.I/I'. 1JIlIIOO/

/t)rrls 11'_ / 9481 ',IIt' BRIOI11
/forTIs III_ f(XJ()

SM

~~$ ~r,,~~~ttdboø. ~ø.r

rtølltrerl~,uflesIU.

IIHI dI..-

fIOPIIl.,.~

t r l ige s.f vl,tlf

•.,.r slfilslId/ldOoø

t.~

de

fI.stl r.,..r.ll_r urlføNlt $~I •• ØfI".~. $fUr" /lltrarJ.

11l/21 C_, 11Idt! .•

lO()

s.,

C.

r.•

lliwrll HI"",. Rutør.rlon, , ...... BIIICOJ

I ...... HAF014. kr. 160·

IIIMf'- I~$tf"U klIts~~ndbøg. ~ltOP trft , f dllI ør/ø llllle

fllgellk'

l~st ....kll,",sll4lNN1ø,

til III"",. 1000.

8. nr. rOl(}lJI, 'r. 61·

MOR RIS MINOR-MODELBILER
Vorl specialitet er de smukke Mo"is- modeller fra CORGII skala 1:43, hvor vi
netop nu kan tilbyde følgende model/er til enhedspris kun kr. t15, ~

Morris Minor Saloon

2~ dørs

eller Morris Mlnar Van

Alle ovennævnte tilbud er aktuelle lagervarer.

Der tages forbehold for udsolgte varer, der dog kan hjemtages mod en leveringstid p å 3-4 uger.
Ved bestilling må påregnes forsendelsesomkostninger.
Ønsker De at vide mere om TOCO autoinform, kan De rekvirere vort hovedkatalog.

TOCO autoinform
motorlitteratur & modelbiler

Hasseløvej 101, Hasselø, 4873 Væggerløse
TII.ekspedltion: Tirsdag&torsdag kr. 19.00-21.00 på 53 87 79 86
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Køb og salg

Sælges :

Jag sa l j er min bil for 45 . 000 s . kr .
byte . Ring elle r sk r iv til :

Henv. :

A~ 10 74
Kåre To rfja ll
Furuto rpsg .. 23
$-831 37 Ostersund

BV

kan jag ta "Van" i

Sve r ige
Telefon 063/113931

Sælges :

r'l o ni s '·\.inor motor med gearkasse (s idde r sammen, der e r

ingen sta rter) , Efter den oplysning jeg har fået e r det
fr a en 1971 . Pris : D. kr . 800,Mords Minnr motorhjælm pl'i s . D.K r . 150,Henv . :

Købes :

A- I091 Eri k Pedersen
Hybjergvej 76 Kir keby
7870 Roslev
Tl f. 97 57 16 00 (bedst efte r kl . 16.30)

Bagrude til Personvogn. Ny eller ridsfri .
lUn e t' Cabdolet

Henv . :

A-1093 Torsten Andersen
Bøgevej 17
9370

Ha l s
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SÆLGES
Sælges :

Kølermonteringsplade indv.
Bagdør ( højre til Travelier)
Slyrløj (tandstang)
Dynamo
Speedometer (ny + gl . model )

kr. 400,-

SOO . 300,150,-

150, 200,150,-

Benzinpumpe

Laderelæ
Star tr elæ
Viskermotor m. drev
Kobl i ng ( trykp lade m. nyt nav/ lIDO molor)
Horn (s ignal )
Afviserkontakt
Hængsle r t /motorh j ælm + bagklap
Bremsetromler (fo rreste)
lygtedele til pers. + Travelier
samt emblemer og lyglekranse .
Henv . :

A-a70

Erli ng

150, -

250 , 300 , 100,100,ti

50,-

50 , -

~101holm

Skovvej 10
6300 Gråsten
Tlf . 74652196

Sælges :

!>lorris Hinor 1000 årg . 61 , 2-dørs

Farve :

Flot postkasserød

Stand :

Fin stand . f'1ed brede Fælge, samt helt nyt origi-

nal tæppe . Er restaureret fra top til tå .
Syne t d. 26 . 05 . 89
Pris :
Salgsgrund:

Brug er den for lid t - den stå r i garage ca . 7 km
fra, hv or jeg bor.

Henv . :

Birgith Jensen
Nørregade 3 A
Kås
9490 Pandrup
Tlf . 98 24 01 JS

Sælges :

~lorri s

ef t e r kl. 17.00

l,jinor 1000 Super årg . 1967 . Km 93 . 000 . Den er r us-

tent der er ingen s kæ rme

+

f rontstykk e .

Pris . Kr . 1 . 800 , Henv. :
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A-I091 Erik Pedersen
Rybjergvej 76
Kirkeby
7870 Roslev
Tlf . 9757 16 00
Bedst efter kl. 16 . 30

SÆLGES
Sælges :

r~orris

1000 Pick-Up, å rgang -68, med trælad , hvide plader

med elle r uden syn .
'·forris 1000 å rgang -70 , ombygget til 2 personers med stort

lukket bagagerum, sy nsfri træk .
3 bagdøre til Travelier
Van

2 Henv . :

A-I07S

Sigurd Knudsen

Tlf . 7S 38 29 70

bedst aften

Genbrug er en god ting . Jeg er derfor køber til et "P ick

Up" genbrugsprojekt i rimelig og helst i original stand .

- Så kunne jeg køre affaldet fra restaure r i ngen til genbrugssamlecentralen isledet for at smide det i gadekæret .
- /'låske kunne jeg også avancere fra H-I 06S til A . . .. . .
Hen v . :

H-I06S

Henrik Hansen

Tlf . 75 45 13 66

Købes :

4 stk .

lokal 3502

alufælge eller

4 stk . brazilfælge hv ide/chrom
Henv. :

A- 1337
Finn Danielsen
Tlf . 98 192597
helst aften

Sælges :

~ solskærm grøn
4 stk . fæ l ge som nye

pris k, . 300,00
pris k, . 250,00

(uden rus ! )

Henv :

A-S12 I b Skov
TH . 86 67 SS S6
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Nye medlemmer
A-lS89

Thomas W. Jess
Thorsgade 22 , 7400 Herning Danmark

A-lS90

Elo West Larsen
Tøndergade 17 3 th . , 1752 København V

A-1591

Horst Baier
Sahenfelder st . l , 2071 Tremsbuhel

A-1592

Tyskland .

"Iette Bay

'l'ietgensvænget il 5230 Odense 101.

A-1593

Jens Klastrup

Astrupvej 7 5000 Odense C.

A-1594

Heinrich Otto Petersen
Engvej 30 , 2300 København S .

A-1595

Kristian Rasmussen
Søndervejen 23 . 5985 Søby Ærø.

A-1596

Jørgen Guldhammer Jensen

Skovshanevej 9 ,9460 Brovst

A-1597

Brian Torp Eskesen

clo H. 0sterberg , Abildvej 3 , 7200 Grindsted .
A-15gB

Lars Bischoff
Sdr . Skovvej 22 , Halling ,8543 Hornslet .

A-1599

Hanne Lyngby

Nørrctrandersvej 8 9000 Aalborg
A-1600

Bjørn Schumann
Spobjet'gvej 6 , 8220 Brabrand .
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Nye medlemmer
A- 1601

Ane van de t·losselaar

Brunbakkevej 12 , 8270 Højbje rg .
8-1602

Jens Chr . Nielsen

Nørre Trandersvej 86 kld . 9000 Aa l borg .

A-1603

Per Friis
Nansesgade 64 1 . th . 1366 København K.

A-1604

t~ ads B. Jacobsen

Tåstrup Høllevej 4, 4300 Ho l bæk.

A-1605

Kim Lie

Skyttevej 24, 2770 Kast: r up .

8-1606

Svend Bruun
Grantoftevej 13 C, 3500 Værløse .

8- 1607

Poul Nedergård
Havensvej 30 , 9352 Dybvad .

- Nej. kom nu, Hen!. ølt det sa vi Jo
ogd i sids te ugel

- Vi fører dem ogsA III nummer større.

Ilr.1
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501188
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HENRIK K NIELSEN
c,m<ClVLJ (~1. 1 34
(JDEN!,E NV

S;;! 10

på grund af grundig oprydning , og planer om nyt sortiment har klubben
kun f å Sweet shirt tilbage . 3 small-1 xxl.- 3 large . disse kan købes ved
først at ringe til NMMK ' s Sekretær for at få dem lagt til side .
Af T-shirt er der kun Str . 38 og 40 tilbage . Disse kan bestilles og
betales på giro som normal .
80 , - Dkr .

1 . "-shirts
2 . Sweet-shirts

(str . 38 og 40 )

100 , - Dkr .

3 . Norminor
Gl. Norminor

Str . som oven for .

10 , - Dkr pr . stk .

Fra 40 og frem efter .

7 , - Dkr pr . stk .

Fra 15 og til nr, 39

4 . Klæbemærker

10,- Dkr pr, stk .

5. Strygernærker

10 , - Dkr . pr . stk .

6 . Jakkemærker

25 , - Dkr , pr . stk .

7 .Grill emblem

95 ,- Dkr .

8 . Te-krus med tryk

35 , - Dkr .

9 . Askebæger

35 , - Dkr .

-

II -

3stk . 25,- Dkr.

VÆR »VELSET" BRUG
KLUBBENS LOGO

I
~
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