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MEDLEMSBLAD FOR NORDISK MORRIS MINOR KLUBB 

Bilen stod på oppe Nordpolen - næsten! 
Læs A-322 Trygve Sandberg's beretning om den lange tur til 

det høje nord efter en Morris 1000 fra 1963. 





NORGE 

SVERIGE 

DANMARK 

LOKALGRUPPER 
Gruppe Kontaktperson Telefon 

Oslo A-001 Ole J. 0stby - Box 37 
Hovseter - N-0705 Oslo 7 

Jobb (02) 45 54 71 

KJubbmøtc: 1. onsdag i mAneden kl. 18.00. Møtcslcd mai-<lkt: Rodeløk
ken Kafe, Bygdøy. Nov..apr: Kjcmisk inst., Dlindem. Ring ct av styre
medlemmerne pa forhAnd i telfelle det er sp::ciclt program. 

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

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

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

Goteborg A-1169 Matz Lundgren - Nedra 031139250 
Kvarnbergsgt.4 - S-41105 Gbteborg 

Nordjylland A-l64 Jørgen Ebdrup - Vestavej 14 98182329 
DK-9200AlborgSV 

Randers A-l20 Aliton Kamp Nielsen - 0ster- 86 44 32 95 
gade 17, Asferg - DK-8990 Fårup 

Klubmøde - mikrotræf - Abcnt hus: Den sidste lørdag j mAneden 
kl. 10 - 17, Østergade 17 - 19, Asferg. 

Midtjylland A-614 Peter 0lholm - Bredgade 29 - 86 93 33 74 
DK-8340 Malling 

Østjylland 

Sønder
jylland 

A-082 Jens Mondrup - Svendsgade 757207 27 
135 - DK-7100 Vejle 

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

KJubmødc: Se under Als. 

Als A-697 Poul Iversen - Mosevænget 5 74472181 
DK-6440 Augustenborg 

Klubmøde: Aktivitetshuset Åbenm, l\'ygade 23, ÅbcnrA - den sidste 
IOT~dag kl. 19.00 i de ulige m!l.ncder, undtaget juli mAned. 
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DANMARK 

4 

Gruppe Kontaktperson Telefon 

Fyn A-1188HenrikNielsen-0sterled20. 6613 93 28 
I. tv. - DK-5000 Odense C 
Klubmøde: Den før.;te tirsdag imAneden kJ. 19.00 i Ungdomsklubben 
på Næsby Skole, Skolevej, Næsby. 

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

Nordvest 
Sjælland 

Klubmøde: Den sidste mandag imAneden kI.19.30 p§ Stenstrup Kro. 

A-990PoulHenningHansen- Havn- 53468710 
søvej 5 - DK-4591 Føllenslev 

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

Klubmøde: Den første tirsdag imAneden. Nænnerc oplysninger hos 
kontaktpersonen. 

København A-016JensChr.Jensen- Toftemose- 36 7712 81 
vej 20 - DK-2650 Hvidovre 

Sydsjælland H-386 Ketty Rasmussen - Sorøvej 53736549 
484-486, Rislev - DK-4700 Næstved 

Klubmøde: Den første søndag i mAneden kl. 19.30 på Sorøvej 484. 

Lolland-Fal- A-1461DennisHansen-BygadenlO, 548593 43 
ster & Møn Nagelsti - DK-4800 Nykøbing F. 

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

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



FORMANDENS SIDE 
Endnu et nummer af Norminor er af 
kringlede og snørklede omveje nået 
frem. 

Først vil jeg takke for den fine re
spons der har været på kartotekspro
bIernet, - nu mangler vi blot at få de 
sidste ud af busken og så skulle vi næ
sten være køreklar. Det har da også 
været et langt og til tider træls projekt, 
enkelte missere er der stadigvæk, så 
hvis I har uregelmæsigheder enten 
med bladet eller jeres medlemsnum
mer, ser vi gerne at I henvender jer. En 
ting der har gået igen på de indsendte 
kartotekskort er fejl ved medlemsnum
meret og jeg vil da også indrømme 
at der er mange numre at vælge 
imellem. Jeg vil her prøve at rede
gøre for dem. D e t første nummer 
man støder p å 
er for mit ved
kommende 09052, 
dette nummer er 
postvæsenets, det 
næste er 101264 -
dette er mit med
lemsnummer. De 
10 står for A-med
lem og 1264 er det 
nummer jeg skal 
bruge i klubben. 
Der er 7 forskelli
ge numre som kan 
stå foran medlem
snummeret og de 
henviser til de for
skellige medlem
styper vi har. 

10 = A-medlem 
20 = B-medlem 
30 = H-medlem 
40 = Æresmedlem 
50 = Kontaktpersoner 

Disse 5 er dem som de fleste har set 
et eller flere af. Håber at dette har løst 
den gåde som nogen har siddet med. 

Så lovede jeg i Norminor nr. 74, at 
der i dette nummer ville være en til
meldingsblanket og et program for 
sommertræffet - dette kan desværre 
ikke lade sig gøre, så det udskydes til 
næste nummer. 

Derimod er der i dette nummer til
meldingsblanket til generalforsamlin
gen, som I hurtigt bedes sende retur. 
Vi håber på god tilslutning. 

A-1264 Herluf Knudsen 

Det er med at begynde i god tid pli. at istandsætte sin Morris. Her er en ung 
mand der vil være helt sikker pS al n§. del til sin 1811rs rødselsdag 
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DATO ARRANGEMENT ARRANGØR 

Marts 
søn. den 15. Årsmøde 1992, Nordjylland 

Knallertbanen, Svenstrup 

tors. den 26. Klubmøde i Aktivitetshuset, Als og 
Åbenrå kl. 19.00 Sønderjylland 

lør. den 28. Generalforsamling NMMK 
Næsbylund Kro, Odense 

April 
søn. den 12. Køretur til Marris Minor 1000 Østjylland 

Specialværksted, Årup. 
Tilmelding til A-082 Jens Mon-
drup på tlf. 75 72 07 27 

Maj 
søn. den 3. Fisketur, Holtum Stormose Østjylland 

Tilmelding til A-902 Sven Junge 
på tlf. 75 85 1264 

man. den 4. Frihedsmuseet, møde kl. 20.00 København 

søn. den 10. Løvspringstur. S.K.D.'s invitation København 
tilmelding på tlf. 36 77 1281 

ons. den 27. Klubmøde i Aktivitetshuset, Als og 
Åbenrå kl. 19.00 Sønderjylland 

Juni 
fre.-søn. Minitræf, nærmere oplysninger i Østjylland 
den 5.-7. næste Norminor. 

søn. den 21. Skjoldnæsholm, tilmelding senest København 
den 17. juni på tlf. 3677 1281. 

.Juli 
fre . - søn. SommertræfJ NMMK 
den 10.-12. Carlsberg Camping, Tåsinge 

6 



GENERALFORSAMLING 1992 
NMMK's generalforsamling afholdes 
som annonceret i sidste nummer af 
Norminor igen i år på Næsbylund kro 
i Odense. Lørdag den 28. marts 1992. 

Dagens program: 
kl. 1"2.30: S-pismng på Næsbylund Kro 

Tag-selv-bord: voksne 120,- kr 
børn u.12 år, halv pris. 

kl. 14.00: Generalforsamling 

Dagsorden: 
1. Valg af dirigent og referent 
2. Formandens beretning 
3. Regnskab 
4. Lokalgruppernes beretning 
5. Evt. 

Vi skal være ude af lokalerne inden kl. 
16.30 og for en god ordens skyld skal 
det lige bemærkes at færgebillet vil 
blive refunderet for kontaktpersoner
ne på Sjælland, øerne, Norge og Sveri
ge 

Vi håber at mange vil møde op. Af 
hensyn til bestilling af middagen er 
sidste frist for tilmelding til general
forsamlingen den 17. marts 1992. 

Du bedes udfylde blanketten 
nederst på denne side og returnere 
den tilos! 

BestyreiselI 

, ------------------------------------------------X· 

TILMELDING 
GENERALFORSAMLING 1992 

D Spisning Voksne: Antal ______ _ 

Børn: Antal _______ _ 

D Generalforsamling Antal _________ _ 

Medl. nr.: ______ _ 

Navn: ____________________ _ 

Tilmeldingen skal være klubben i hænde senest den 17. marts 1992. 
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-x- ----------------------------------------------, 
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Tilmeldingsblanket sendes i lukket kuvert til: 

NMMK 
Postboks 28 
DK-5200 Odense V 
Danmark 



ALS OG 
SØNDERJYLLAND 

På mødet den 16. januar 1992 blev alle 
fremmødte enige om at grunden til det 
ringe fremmøde, måtte være at ingen 
rigtig kunne finde ud af hvornår der 
egentlig er klubmøde. Derfor beslutte
de vi at fremover vil møderne blive 
afholdt den sidste torsdag i de ulige 
måneder, pånær i maj, hvor det holdes 
sidste onsdag, p.gr.a. Kr. Himmelfarts
dag. 

På næste møde den 26. marts skulle 
vi gerne have drøftet arrangementer 
og fælleskørsel til generalforsamlin
gen, så vær lige så flink at krydse den 
26. af i kalenderen, og kom til møde i 
Åbenrå. 

Resten af året vil vores klubmøder 
blive afholdt på flg. datoer, og alle i 

Aktivitetshuset i Åbenrå. 
Marts: Torsdag den 26. k!. 19.00 
Maj: Onsdag den 27. k!. 19.00 
Juni: Evt. Microtræf - mere herom 

senere 
August: Minitræf - dato og sted 

kommer senere 
September: Torsdag den 24. k119.00 
November: Torsdag den 26. kl. 19.00 

Minitræf 
vil i år blive afholdt på ......... . 
Cam ping - mere herom i en senere 
udgave af Norminar. 

Microtræf 
Hvad er det? Mød op på mødet den 26. 
marts i Aktivitetshuset i Åbenrå, der 
kommer løsningen. 
Henvendelse angående arrangemen
ter kan ske til undertegnede på telefon 
74534789. 

A-1363 Jørgen NisselI 

NORDJYLLAN D 
Ved juleafslutningen den 15. decem
ber 1991 mødtes vi på parkeringsplad
sen i Fosdalen, tæt ved Vesterhavet. 
Vejret var pragtfuldt (forårsagtigt), 
men tilslutningen var ikke så voldsom. 

Alligevel havde vi en hyggelig efter
middag med gløgg og æbleskiver hos 
Birthe og Steen i Gøttrup. Tak for 
Husly. 
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Week-end opholdet 
den 15.-16. februar 1992, måtte vi des
værre aflyse p.gr.a. manglende tilslut
ning. 

Søndag den 15. marts 
kl. 14.00 
Årsmødet 1992 finder sted i klubhuset 
ved Knallertbanen, Fløedalsvej i Sven-

strup. Vi opfordrer alle til at møde op 
med gode ideer til aktiviteter i det nye 
år. 

Der vil blive vist film efter mødet og 
der er kaffe og hjemmebagt brød. Evt. 
tilmelding til 98 182329 eller 98 22 30 
38. 

SYDFYN OG ØERNE 
Vi har flyttet vores klubdag, så det i 
stedet for den sidste tirsdag i måneden 
bliver den sidste mandag i måneden, 
med start i marts måned. 

Minitræf 
Den 12.-14. juni afholder vi vores årli
ge mintræf. Det bliver i år på Ronæs 
Strand Camping, Ronæsvej 10, Ronæs 
Strand, 5580 Nr. Åby. 

Der kan lejes campingvogn og hyt
ter ved henvendelse til campingplad
sen på telefon 64 42 17 63. 

Alle er velkomne og I skal ikke holde 
jer tilbage, selvom jeres bil ikke ligner 
et glansbillede - der er ingen der peger 
fingre! 

Der er slet ingen undskyldning for 
ikke at komme, for det er som sædvan
ligt meget fint vejr i den week-end og 
iøvrigt plejer vi at hygge os vældigt. 

Tilmelding til minitræffet kan ske til 
Peder og Solveig Mikkelsen på telefon 
64472604 

A-1757 Lars MikkelselI 

w ........ J~~ibj~~:afj~ ;,,;;.. .... - Et par glimt[ra tidligere års millitræ[ 
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ÅRSMELDING - MØREGRUPPEN 1991 

I fjor var det vår tur til å arrangere 
sommertreff. Vi begynte tidlig å un
dersøke forskjellige alternative cam
pingplasser. Da dette ble bestemt, ble 
tiden fremover brukt til planlegging av 
treffen. Det er jo en del som skal ord
nes for at alt skal klaffe. Elter en del 
møter og aktiviteter var alt klart for 
den store helgen, som etter vår mening 
gikk ganske smertefritt for seg. 

Når det gjelder regnskapet for tref
fet, så melder kassereren vår fra om at 
det er i balance. Godt planlagt med 
andre ord. Treffet var jo selvsagt ho
vedaktiviteten i året som gikk. Ved si· 
den av dette så var vi med på forskjel· 
lige aktiviteter som Storfjorden Auto
mobil Klubb arrangerte. Som kjent for 
enkelte er A·057 Lidvard Lundanes 
formann i denne lokale veteranklubb. 
Derfor er det liksom naturlig al Mino· 
rene våres er med på deres tilstelnin· 
ger. Vi hadde bl.a. et par Minorer re· 
presentert på SAK sin utstilling 27. -
28. september. Det begynner å bli gan
ske stor interesse for eldre biler her i 
Ålesund, også for Minoren. Utstillin
gen inneholdt også andre engelske "01-
dies", som 3 stk Rolls Royce, MGA, 
MGB, Bentley, 2 Jaguar, 3 Mini, 2 Ro
ver osv. Det var med andre ord rene 

paradiset for oss som liker engelske 
biler. .. 

Når det gjelder medlemmene og de
res biler så har ikke aktiviteten vært 
stor. A-1339 Henry Eide har skiftet ut 
den trofaste 950'n med en Ford Mexi
co 1600 motor. Det som slår igjen før 
treffet i år er sterkere bremser, 2 doble 
forgassere, extra støtdempere, kren
gingsstabilisator 0.1. Siden han nå av
tjener sin verneplikt i det Norske For
svar, blir det lite "mekking" på Mino
ren. 

Lidvard bar solgt en av sine Mino· 
rer, så det blir spennende å se om den· 
ne blir restaurert snart. E llers så fikk vi 
et nytt medlem i fjor, nemlig Dagfinn 
0rjasetter. Han har en totalrestaurert 
Van, som er i meget bra stand. Den er 
forresten å se på siste siden av klub· 
bens kalender. 

Nå for tiden står bilene i vinterla· 
gring. Vi ser virkelig frem til våren, for 
da skal det kj øres og pusses Minor! 

Hvor mange av oss som skal delta på 
årets sommertreff, er usikkert. Men 
noen blir det nok. 

Vi ses til sommeren! 
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SMØRING 

Smørekanden er et meget vigtigt red
skab i det forebyggende arbejde. Det 
er utroligt så mange steder en dråbe 
olie gør godt. 

Strømfordeleren 
må kun smøres med sparsomhed, ca. 
for hver 10.000 km. Hvis ikke den har 
været smurt regelmæssigt vil det være 
godt at smøre oftere indtil den er smurt 
igennem. Du må kun give et par dråber 
olie ad gangen. Olien skal have tid til 
at fordele sig. Olie kryber ind alle ste
der når den får tid nok. Det hjælper 
ikke at give den en masse olie på en 
gang. Det vil kun give dig problemer 
med fedtede kontakter og svigtende 
tænding. 

Der er mange bevægelige dele i 
strømfordeleren og jo mere velsmurt 
den er,jo bedre motorgang. En dårligt 
smurt fordeler kan ofte direkte give 
anledning til manglende trækkraft og 
dårlig motorgang. 

Er strømfordeleren meget fedtet og 
beskidt indeni, kan du gøre den ren 
med en klud. Det du kan fjerne på 
denne måde gør kun fortræd. Når for
deleren bliver varm kan olien "fordam
pe" og grise kontakter og fordelerdæk
sel til. 
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En enkelt dråbe olie på knasten fordelt 
med en finger er nok. 1/2 dråbe på 
kontaktarmens aksel er nok. 

Fjederen fra vacuumdåsen kan bru
ge en enkelt dråbe hvor den har fat i 
kontaktpladen. 

3 dråber olie ned ved knasten smører 
kontaktpladen og lidt finder vej ned til 
svingklodserne. 

3 dråber olie under roloren smØrer 
knastlejet og lidt finder vej ned til 
svingklodserne. 

En enkelt dråbe olie på den riflede 
fingerskrues gevind forhindrer den i at 
gro fast. 



Karburatoren 
kan du smøre så tit du har lyst. Det er 
især spjældakslen (den aksel speeder
kablet har fat i) der hurtigt bliver tør. 
Også her gælder det, at alt hvad der 
kan bevæge sig skal have et par dråber 
olie. Speederkabel og chokerkabel 
skal også smøres. 

Karburatorens dæmperstempel 
(tegningen) skal smøres "således at 
stemplets hule styreaksel er fyldt op til 
ca. 13 mm fra akslens top"!! Den er 
strid! Hvor mange har prøvet at måle 
efter? 

Jeg "måler" ved at skrue toppen løs, 
løfte den et par cm og trykke den ned 
igen. Hvis der er modstand med det 
samme er der olie nok på. Hvis der 
ingen modstand er før den næsten er i 
bund fylder jeg efter. Det er sjældent 
der er brug for at fylde efter. For lidt 
olie giver urolig motorgang og nedsat 
accelerationsevne. For megen olie fin~ 
der vej ind i klokken og hæmmer dens 
bevægelse efterhånden som det kokser 
til. 

Dynamoen 
kan du kun smøre i den ene ende uden 
at skille den ad. I forenden er der et 
kugleleje der er pakket med fedt, så 

det kan holde til mange 1000 kilome
ters kørsel. 

2 dråber olie for hver 5000 km er 
passende, men også her gælder det, at 
hvis den ikke er smurt regelmæssigt, vil 
det gavne at smøre lidt oftere indtil den 
er gennemsmurt. En smørekande med 
bøjeligt rør er god til dette smørested. 

Vandpumpen 
smøres med ledt - hvis det kan lade sig 
gøre. De fleste af os kører i dag med 
vandpumper der ikke kan smøres. 

Er du den lykkelige ejer af en vand
pumpe der kan smøres, skal den smø
res med fedt for hver 20.000 km. 

De helt gamle vandpumper er for
synet med en lang smørenippel, som 
skal have 2-3 slag med fedtsprøjten. 
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De lidt nyere er forsynet med en skrue 
(tegningen på side 13) som skrues af. 
Gør godt rent omkring skruen inden 
den skrues af. Put så meget fedt ned i 

Startmotoren 

7 

hullet som skruen er stor og sæt skruen 
i igen. Når vandpumpen bliver varm, 
skal fedtet nok finde ned til lejerne. 

~~~~,~\ 
12 /3 14 IS 16 17 /8 

må du afmontere for at kunne smøre. 
En gang om året vil være tilstrækkeligt 
for de fleste. 
Bøsningernne 6 og 7 er porøse og kan 
rumme en masse olie. Giv dem et godt 
sprøjt hver og lad startmotoren ligge et 
døgns tid hvis du kan. Tør det oversky
dende af inden du monterer den igen. 

Startdrevets snegl (14) skal være 
ren og sparsomt smurt. Det må ikke 
sejle i olie. Nogen har nok oplevet, at 
startmotoren drøner rundt uden at den 
går i indgreb når det er koldt. Det 
skyldes at drevet er smurt for meget og 
at asbeststøv fra koblingen er blandet 
op i olien så det bliver for sejgt. Når det 
så bliver koldt bliver det endnu mere 
vanskeligt for drevet at blive slynget 
ind i startkransen. 

Når du drejer drevet ud med hån
den, skal fjederen (13) kunne trække 
drevet ind igen. Kan den ikke det må 
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du vaske drevet ud i petroleum. Fyld 
en dåse med petroleum. Drej drevet 
rundt nede i dåsen, vask og skyl indtil 
det er rent. Tør drevet af og smør sne
glen sparsomt med olie. 

Blæsermotoren 
kan også kun smøres hvis du afmonte
rer den. Når det er koldt kan den hyle 
og skrige noget så hjerteskærende hvis 
den trænger til olie. 

I begge ender af motoren er der en 
stor kugleformet porøs bøsning der 
kan rumme olie nok til flere års for
brug. Efter fabrikantens mening åben
bart nok til hele bilens levetid, da det 
ikke umiddelbart kan lade sig gøre at 
smøre. 

Du har to muligheder. Enten skiller 
du motoren ad, tager bøsningerne ud 
og lægger dem i olie et par døgn og 
samler det hele igen. E ller også træk-



ker du turbinen eller vingen af, så du 
kan smøre ind ved akselen. I den anden 
ende må du bore et lille hul, så du kan 
få lidt olie ind. Denne sidste frem
gangsmåde er nok den letteste og sik
reste, da motoren ikke ligefrem er ser
vicevenlig. 

Det øvrij!e i motorrummet, 
hjælmlås, Iijælmholder, vandhane og 
kabel m.m. skal også have et par drå
ber i ny og næ. 

Se dig omkring, når du har næsen 
inde under hjælmen og en smørekande 
i hånden. Hvis der er noget der ser lidt 
tørt ud, betaler det sig at give lidt olie. 

En dråbe olie på batteripolerne hol
der forbindelsen i orden. En dråbe olie 
på bolte, møtrikker og skruer forhin-
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drer dem i at gro fast. Lidt olie på 
inderskærrnene og ved pladesamlin
ger hæmmer rust. Det behøver ikke at 
se griset ud. Du kan tørre det af med 
det samme. Den smule det bliver tilba
ge efter kluden er nok. Det er et maskin
rum og i et rigtigt maskinrum er alt 
vasket i olie. Selvfølgelig skal du forsø
ge at friholde ledningsnet, gummidele 
og lignende dele, men de tåler nu en 
del inden det bliver nødvendigt med en 
udskiftning. 

Hvis der er noget du gerne vil have 
forklaret lidt bedre, er du velkommen 
her i huset den sidste lørdag i måne
den. 

God smørelyst 
A-120Alllon Kamp 

\1 ~:IIU .. \lSIU \lI H III \O lCfU S" \!Oluu ~ \1 ' \ 0 1( 11: ' 1 IIU 

6emln$yslemel &morIIIg og vec:J~ og 
de lI)'e beSl~, YtIO syn III 00. 

0e1 er noget ol (/el lI\I klin l" .. Qm I d!1!O llYI!YT>er III NQ"'~nor 

J disse to numre af Nonninor kan du læse de IO første artikler om smøring og 
vedligeholdelse, skrevet af A- 120AnlOn Kamp 
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TIL NORDPOLEN 
etter Morris Minor 

Den 14. Desember 1991 dro A-322 
Trygve og A-1571 Bjørn Aksnes til 
Tonå i Beiaren for å kjøpe bil. 750 km 
en veL Bilen ble første gang avertert 
for salg i 1987, men ingen hadde kjøpt 
den da de syntes at den stod for langt 
nord. 

Vi startet klokken 13 (etter først å 
ha solgt Bjørns 1956 Travener til Hans 
Volden. Han kom med nattoget lil 
Verdal, for så å returnere til Oslo sam
me dag) . 

De første 50 km var det fint tørt føre, 
men så begynte det å snØ, og det snød
de og det snødde. Sent på kvelden kom 
vi til Rognan og der tok vi en stopp for 
å besøke medlem Viggo Pedersen med 
familie. Vi ble tatt hjerllig imot og ble 
traktert med kaffe og pizza. Neste 
morgen dro vi videre, etter en vei som 
ble bare brattere og smalere det lenger 
vi kjørte. Etter en del viderverdigheter 
kom vi lil slutt til en 
lang trang dal. Helt i 
enden av dalen på 
den siste gården stod 
bilen. En to-dørs sa
loon 1963, med 
104000 på teneren og 
med orginale (hele) 
matter og plettfrilt in
teriør. En liten skade 
på en forskjerm, eI
lers så var det ulen Iy
ter av noe slag. 

Klokken var blitt 
11 på dagen og vi måt
le skynde oss å få bi
len på hengeren før 
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det ble for mørkt. Dette gik greitt. Så 
bar det sydover igjen. Men hvor lenge 
var Adam i Paradis? Da vi hadde kom
met opp på toppen av den første fj ell
overgangen kjørte vi likesågodt av vei
en, med bil og henger. Det snødde og 
det blåste og med 1 meter snø på fl at 
mark tok det oss en time før vi hadde 
fått doningen på veien igjen. 

Det snødde og det snødde, og da vi 
kom til Mo i Rana var det slutt på 
kjeltingene, og nye var ikke å få kjøpt. 
Vi fortsalte uten, men da vi kom til 
Korgenfjellet ble det kaldere, og med 
det bedre føre. Etter 13 timer var vi 
igjen lilbake iVerdal. 

Bjørn som er den nye ejeren, er nå i 
full sving med å pusse opp bilen. Han 
har funnet del flere feil , men bilen er i 
en meget god forfattning og ventes på 
veien igjen til sommeren. 

A-322 Trygve Sandberg 



HVAD ER DEN STØRSTE FORSKEL 
på drenge og mænd? 

Da vi blot ved at læse vort gode blad 
kan se at de neste hellere vil læse i 
bladet end skrive I det, besluttede Jeg 
at komme med et indlæg til Norminor. 
Som på formandens opfordringviljeg 
gerne skrive lidt om min Minor. 

Jeg købte den - en Morris 1000 super 
Pick-up, årgang 1968 på gule plader, i 
1988. Derudover en ton stumper, mo
torer, gearkasser og et originalt stållad 
uden rust. Det har jeg stadig og stadig 
uden rust. Jeg havde på det tidspunkt 
en Morris Pick-up i forvejen, det varen 
70'er på hvide plader. Da jeg ikke er 
vild med at køre med seler, og den 
havde en del rust og allerede var svejst 
i vangerne og dajeg kun bruger den om 
sommeren, besluttede jeg al jeg ville 
have en i bedre stand. Ligeledes ville 

jeg have en på gule plader,ja - du læste 
rigligt - en på gule plader, da den bl.a. 
er billigere i afgift. 

De første par år kørle jeg rundt i 
den som den så ud ved køb - jeg shin
nede den bare lidt op med andre sæ
der, farver på fæ lgene og pynteringe i 
disse, monterede et rimeligt stereo og 
4 højltalere, tæpper og plyds i førerhu
set. 

Så kom forår 1991. Jeg havde gået 
og puslet med nogle ombygningsideer 
og da den skulle synes i foråret 1991 
besluttede jeg at nu skulle der ske et 
eller andet. Jeg ville have et lad som lå 
oven på baghjulene og i fuld bredde. 
Da jeg nu skulle have et nyt lad, skulle 
del være et ordentligt lad. Dajeg aldrig 
har kunnet finde en god plads til reser
vehjulet, forhørte jeg mig på bilinspek-
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tionen om ikke der måtte være to, og 
så montere dem som hævet boggie. Jeg 
fik at vide at jeg måtte have slugt noget 
jeg ikke kunne tåle. Det blev jeg ikke 
meget klogere af, så jeg spurgte pænt 
om det betød ja eller 
nej? 

Nu blev han klar 
over, at jeg mente det 
jeg havde spurgt om. 
Herefter fortalte han 
hvordan jeg skulle og 
hvordan jeg ikke skulle 
gøre for at få dem an
bragt, så han ville syne 
det. Så var den klaret -
hjem i garagen, opfin
de en tredieaksel ti l mi
ne reservehjul. Op på 
synshallen igen, det var 
OK. 
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30 cm inde under bilen, var der faktisk 
ikke noget. Der skulle selvfølgelig la
ves bremser, som om at det var noget 
nyt. Jeg kørte til den lokale Kongelige 
vejer, fik bilen vejet (se kopi af attest). 
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Nu det næste pro
blem; bilen var blevet 
lidt længere, så jeg 
målte op til det nye lad. 
Bredden skulle jo være 
fu ld bredde 152 cm + 
beslag. Længden den 
blev hele 175 cm + 
plads til mine udstød
ningsrør, som er ført 
op ' bag førerhuset. Bi
len har nu en total
længde på 4 meter, el
ler godt 35 cm længere 
end originalen. Nu var 

\
~.:: -, ...... .... .. 
1_ ....... 1 

tiden inde, min Marris 
skulle synes. Jeg var 
spændt som på min første skoledag. 
Afhentede bilen senere samme dag, 
stadig spændt på hvad bilinspektøren 
sagde til ombygningen. Bortset fra at 
bilen skulle vejes om og at trækket sad 
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Efter at Peder Mikkelsen, Pejrup, hav
de skiftet alle hjulcylindre på bilen kør
te jeg tilbage til synshallen til omstil
ling. Han kiggede på vejerseddel, reg
nede lidt, spurgte om jeg kunne dreje 
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frit med en trailer, når nu trækket sid
der inde under vognen, - det kan den. 
OK sagde han! 

Bilen er nu synet med reservehjule
ne som hævet boggie (dog uden de 
brede fælge). P.gr.a. det nye lad og den 
ekstra aksel vejer min Morris nu 125 kg 
mere end originalen (se kopi af regi
streringsattest) . Det har ikke været no
gen skade at få de ekstra kg at slæbe 
rundt på, da den nu ligger urokkelig 
godt på vejen. I øjeblikket går jeg og 
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pusler med flere detaljer som jeg håber 
at have færdig til alle sommerens træf. 
I alle tilfæ lde er den færdig til sommer
træffet, hvor den er med. Vi ses til juli 
på Carlsberg Camping. 

Dette projekt viser, at hvis man 
spørger bilinspektionen først, kan me
get faktisk lade sig gøre. De uoriginale 
Morris'er længe leve! 

H vad forskel der er på drenge og 
mænd? - prisen på deres legetøj! 

A-1363 Jørgen N iSSe/l 
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GAVEN TIL DE YNGSTE 

Miniature Minor 
is pedal powered 

CONTINUING the 
tradition established 
by Austin 's classic j40 
pedal ca,. (see page 73) 
is the fine Minor Junior produced by the Morris Minor Centre, Bath. 

Like (he 140, the Minor Junior eOlnes wilh dummy engine, working headligllts 
and horn, plus chromed brass badges and stainless stcel hubcaps. ~111C pedals are 
ac1justable (ar leg Icngth, so il SilOUld fit a variety of YOllng drivers. 

The price, though, is what yal! might pay for a usable (ull-size Minor ... The 
Minor Junior costs 1:: 1098 plus VA1~ from (he Morris Minor Centre an 0225 
334444, rax 723804. 

A-IJ19 Norbert Klinke har sendlos ovenslliende udklip som slammer fra el engelsk 
bilblad. Der er dog en fejl i annoncen - nemlig prisen. Den er ved nænnere l/Ildersø
gelse ikke som der slår 1098 pund men derimod 1700 pund + moms. 

Er der nu nogen som har fåel vældig IYSI lil al se vidunderel så kan den ses hos 
A-120 Anion Kamp, Nordisk Morris Minor Lager i Asferg, som har fåel el eksemplar 
hjem lil Danmark. De lekniske specifikalioner på næsle side og billedel hen/llder 
stammer fra ell brochure som Anion IlOr sendt til os. 

Vi vil i el af de næsle Normillor lave ell lesl af bi/eli - og se om den lever op lil de 
yngsles forvenlninger. 
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Artiklell på disse sider stammer fra et Domi-Ilytfra 1948, som A-J22 Trygve Salldberg 
!J ar selldt os. 

D
yrtiden i Europa og de kolos
sale og stadig stigende skatter 
på automobilkprselen har be

virket, at interessen for en mindre 
vogn, der er billig i a nskaffelse og 
billig i drift, nu er storre end nogen
sinde rør. Som sine berømte forgæn
gere er den nye Morris Minor en 
pkonomisk. model, der er skabt til 
denne temmelig magre efterkr igstid. 
Den megen snak om velstandens til
bagevenden og rigeligere benzintiI
førsler samlede ganske vist for en 
tid interessen om de større vogne. 

Men Nuffield Organisationen vid
ste bedre, og den afdeling, der har 
beskæftiget sig specielt med frem
stilling af mindre vogne, har ikke 

7~~~~ d~~m~~~~gt;:v~~'p~~g~~ f~~ 
efterkrigstidens produktion. Organi
sationen har altid været interesse
ret i at lremstille vogne, der kunne 
kore med de lavest mulige vedlige
holdelsesomkostninger, og den be
rømte Morris , 8. e r de t bedste bevis 
lor, at det er muligt, 

Målet lor den nye Morris Minor 
har da også været ikke alene at 
holde den høje standard Morris · 8 . 
havde skabt både med hensyn til 
økonomi og ydeevne, men så vidt 
muligt at lorbedre den, , 

lndre bE'edde. 

Den nye Morris Minor er en min
dre vogn. der er enestående med hen
syn til rummelighed. Denne vogn
type har altid lorhen været lorbun
det med begrebet af klemte passa
gerer. I bestræbelserne tor at holde 
brændstollorbruget lavt, var plad
sen inde i vognen uundgåeligt be
grænset lor at holde vognens ydre 
dimensioner så små som mulJg. For 
det er naturligt, at jo større vognen 
er, des mere kralt kræver det at 
drive den frem gennem luften, ae
cellerere den op til kØrehastighed og 
køre den op ad bakke. 

Undersøgelser foretaget samtidig 
med den ny models planlægning lor 
at linde ud al passagerernes reak
tion overfor mindre vogne viste, at 
det er begrænset bredde, passage-
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Den nye 

MORRIS 
Minor 

rerne finder mest ubehagelig, me
dens plads i længden er relativt 
uvigtigt, alt forudsat at der er plads 
til benene. Det kan synes en meget 
simpel slutning at nå til, men under
sogelsen tog en mængde andre lak
torer i betragtning, som er noget 
udenfor rammerne al denne artikel. 
Hvis svaret er så selvi ndlysende, 
hvorfor er der så ikke taget hensyn 
til det ved mindre vogne fdr? 

Resultatet af dette arbejde var, at 
der blev fremstillet en vogn med ual
mindelig stor karosseribl'cdde for en 
vogn af denne stØrrelse. Det betØd 
indfdrelse al usædvanlige proportio
ner med hensyn til sporv idde og 
hjulafstand, men fors kellige eksperi
menter viste, at den foreslåede kom
bination var er. udmærket løsning 
på problemerne, der er forbundet 
med vognens stabilitet og køreegen
skaber. 

Vi finder derfor, at medens følel
sen af at køre i en stor vogn ska
bes af, at der er tilpas albuerum, da 
bibeholder den ny Minor fuldstæn
dig en mindre vogns kompakthed, 
fordi koretøjets længde klogeligt er 
holdt nede på de vedtagne stan
dardmål. Vognen kan stadig være i 
de mindste garager og beholder så
ledes en mindre vogns hoveddyd, der 
er så betydningsfuld for ejeren i ~n 
\ierden af befærdede veje og over
fyldte gader. 

Der er vist stor omhu for, at den 
forbedring i bekvemmeligheden, der 
er skabt ved den nye model, ikke i 
mindste måde påvirker brændstof
pkonomien. Men, vil De sige, vognen 
er bredere end dens forgænge r og 

giver mere albuerum, derfor må den 
være tungere og også have større 
luftmodstand. 

Den høje økonomiske standard 
Morris ,6. har skabt blandt tusinder 
at tilfredse ejere blev stadig holdt 
Cor øje under planlægningen af den 
nye model. Både virkningerne af 
vægt og luftmodstand på en vogns 
krafttorbrug blev studeret idetailler. 
Der blev laktisk skabt en særlig af
deling for den slags undersøgelser 
som et led i Nullield Organisatio
nens longtidspolitik. 

Luftmodsta nd. 

Det blev klar lagt, at medens der 
kun er lidt at vinde ved forbedrin
ger af den konventionelle motSrtype, 
der er akeepteret verden over, så of
redes der megen spekulation på pro
blemet at redueere den kraftmængde, 
der er nødvendig tH at drive vognen 
frem med henblik på at spare brænd
stof. 

Selv ved ret lave kØrselshastighe
der bruges en stor del af motorstyr
ken til at overvinde luftmodstanden. 
Spprgsmålet om luftmodstanden er· 
derfor al vital betydning ved studiet 
al brændstofØkonomien. Dette hæn
gotr sammen med a\b'uerummet in
deni vognen. Jo mer!'! plads jo større 
benzinregning, så det er viJ{tigt at 
anvende ingeniØrkundskab på at 
modvirke virkningen så meget som 
muligt. 

Luftmodstanden tor et legeme, der 
bevæger sig gennem atmosfæren, be
står hovedsagelig af to faktorer. 
Styrken og dermed den kraft, der 
behØves til at vedligeholde bevægelse, 
afhænger al legemets stØrrelse og dets 
{orm. I den nye MORRIS MINOR 
har man fo røget den fØrste vcd at 
fjerne følelsen af begrænset plads i 
vognen, men den anden er også mo
difi ceret så meget, at modvirkrnngen 
af den øgede komfort er mere end 
opvejet. 

Der er gjort mange forsøg lor at. 
finde den rigtige karosserifacon til 
nedsættelse al krafttabet som følge 
af lulmodstand . Når man er opmærk
som på, at en flad plade at en given 



størrelse har fyrre gange så stor 
lultmodstand som et virkelig strøm~ 
liniet legeme at samme størrelse, når 
de fØres gennem lulten med samme 
hastighed, er det ikke vanskeligt at 
forstå , at selv små forandringer i en 
vogns facon kan reducere den nØd~ 
vendige drivkraft og dermed påvirke 
brændstoftorbruget mærkbart. 

Funktionalistisk form. 

At denne kendsgerning tidligere er 
blevet overset, kan i en vis udstræk~ 
ning fpres tilbage til atmosfærens 
gennemsigtighed, skØnt man skulle 
tro, al hver gang man kØrer på eykle 
selv imod den mildeste brise, ville 
luftmodstandens betydning lor frem~ 
driften være alttor åbenbar. Luft~ 
modstand'en ved den nye Morris Mi~ 
nor e r betydelig mindre end for dens 
forgænge r , selvom dens tværsnits
areal er større. Det er derfor vognen 
ser ud, som den gpr. Tro ikke at den 
er resultatet af en tegners drØm. 
Tværtimod, vognens facon er resul~ 
tatet al samvittighedsfulde viden~ 
skabelige undersØgelser, hist og her 
modificeret for at gi ve plads for rent 
praktiske formål . 

Vognens vægt påvirker også ben
zinregningen, men på en anden 
måde. Hvis man kØrer med konstant 
hastighed, er vægtens virkning for
holdsvis u vigtig sammenlignet med 
det kralt!orbrug luftmodstanden med~ 
fØrer. Dette gælder også ved helt 
lave hastigheder. På den anden side 
spiller vægten, hver gang vognen 
akcellereres eller vognens vægt lØf
tes mod tyngdekraften, som når man 
t. eks. korer op ad en bakke, en do~ 
minerende rolle i benzinforbruget. 

Chassisløst karoSger:l. 

Enhver anstrengelse er udfoldet for 
at holde den nye vogns vægt under 
grænsen for en mindre vogn. Pro~ 
blemet var vanskeligt, lordi der ikke 
blot var tilvejebragt ualmindelig stor 
indre bredde, men det ansås også for 
nØdvendigt at pge holdbarheden al 
visse mekaniske dele i vognen, som l . 
eks. affjedringssystemet. Dette fprte 
til · bestemmelsen om at indfØre 
den chassislpse konstruktionsmetode, 
hvori karosseriet spiller en dobbe1t~ 
roUe ved både at bære passagererne 
og også de mekaniske dele af kØre~ 
tøjet. Ved at undgå chassisrammen 
er der sparet betydeligt i vægt. 

Ideen er naturligvis ikke ny. Hvad 
man bØr huske, er, at den chassis
lose konstruktionsmetode har bestået 
sin prØve, fordi systemet har været 
anvendt med succes af Nutrield Or~ 
ganisationen i de sidste IO år eller 
mere. Der er derfor opnået en rig~ 
dom al erfaring, der kan drages 
nytte af, når nye modeller skal ud~ 
formes. 

Stivhed. 

Der er udvist stor omhu for at 
overvinde alle de praktiske proble~ 
mer, der er lorbundet med denne 
karosserifilcon. Da ideen først blev 

De fik st anbragte Instrume nter e r le t af læselige om naUen ved indirekte be lys~ 
ning. T il venstre på Instrumentbrættet er der handSkerum O( under de t en b r ed 
hy lde til pakker l be le vognens bredde. 

For de mange, der fo retræ kker e n aben vogn. har ma n fre mstille t e n 4-sædet 
Cabriolet Morris Mlnor. VIndspejlrammen er l eet med karosseriet og passer 
sammen med fo rka rmen på dørene, der har sma drejelige ventilatIonsrude r. 
Vinduerne, der kan ru lles op og ned , giver be hagelige k"reforhold ude n træk, 
når kalechen er nede. 
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Denne Morrls Minor Saloon, dtr her præsenteres bagfra, giver et godt Indt ry k 
af de Itennemf.rte linie r OK den afrundede karOlJSe rlfaeon. Krar!!ge kofan ger ... 
buer ~Ir om begge ender og giver /Iltet beskyttelse. 

ti l, vidste man kun lidt om, hvorM 
dan man skulle opnå den fornødne 
stivhed i en sådan struktur og 
samtidig holde vægten lav. GrunM 
den til at der kræves stivhed skylM 
des, at vognens affjedringssystem 
kun kan virke, når delene er forM 
bundet i en forholdsvis stærk enhed. 
Et sUlt karosseri reducerer også 
rystelserne og giver vognen modM 
standskralt til at tåle anstrengelsen 
I'ed hurtig kØrseL på dårlige veje. 

Enhedskonstruktionen i den nye 
Morris Minor har ikke blot sparet 
vægt, men har samtidig forsynet 
vognen med et karosseri af usæd M 
vanlig styrke. Vognen vi~er sig ikke 
at··være tungere end den model den 
afløser, men det er lykkedes at stille 
en stor vogns komfort til rådighet.l, 
hvad albuerum angår, i et omfang, 
der hidtil er uhort bLandt sma 
vogne. 

Tro ikke at kun tekniske probleM 
mer har fået forret ved udarbejdciM 
sen af den ny model. Det er en velM 
kend.t kendsgerning, at stålkarosseM 
riets stdrste fjende e r rust. Med 
henblik på dette er det ny karosseri 
behandlet mod rust ved hjælp af 
en ny proces, hvor hele karosseriet 
dyppes i' et kæmpebad, der indeM 
holder en speciel opløsning, der, 
når den fæstner sig på overfladen, 
skaber en evigtvarende beskyttelse 
mod tugtighedens indvirken. Ved at 

ind føre sådan en rllvolutionerende 
behandlingsmetode, har fabriken sikM 
ret hver enkelt del i vognens samM 
lede helhed fuld beskyttelse. Et SiM 
dant fremstØd i bestræbelserne for 
(!t fo r længe de billige vognes levetid 
er typisk for Nu/fjeld OrganisatioM 
nens almindelige politik og viser 
hvilke anstrengelser der udfoldes i 
den videnskabellge masseproduk
t ion. 

Sæder meltem akslerne. 

Skønt vognell6 samlede længde 
s tadig er kort og svarende til stanM 
darden for små vogne, er sæderne 
placeret indenfor køretøjels aksler. 
Dette er fØnt og fremmest gjort 
muligt på en vogn af denne stØrrelM 
se, fordi det er lykkedes at anbrin
ge motoren længere fremme i vogM 
nen. Det er kun ved at tage hensyn 
til hver brøkdel tomme at længden, 
at denne sædeplacering er blevet 
mulig. Man kØrer ikke alene godt 
både på (orM og bagsæder, men ar
rangementet giver vognen en let 
næsetyngde, der tjener til at give 
god dynamisk stabilitet. Som ved 
storebroderen, Morris Oxford, er der 
taget hensyn til problemerne, god 

vejstabilitet og styreevne. ForholM 
dene ved den lille vogn er ImidlerM 
tid vanskeligere, fordi der er større 
vægtvlU'iationer mellem den tomme 
og den læssede vogn i forhold til 
vognens egenvægt. 

ForhJulsaU;edri ngen lølger samM 
me grundregel som den større vogn, 
men er lettere for al svare til den 
mindre vægt. Enkelhed er hovedforM 
målet med mekanismen og også her 
linder vi stØddæmpere specielt fremM 
stillet til al svare til specielle for M 
hold. Der er gjort meget for at 

. .tierne mekanisk stØl og raslen, og 
alle bærende dele er dimensioneret 
sådan, at vognen kan køres hurtigt 
henover dårlig vej uden uforholds
mæssigt slid. 

Kardanakslen er lagt meget lavt, 
idet der er anvendt hypoidMbagakM 
seJ. Ved denne konstrukt ion indgri
ber spidshjulet ikke som hidtil i 
kronhjulet ved dettes centerlinie, 
men betydeligt længere nede. Der
ved opnås, foruden at kardanakslen 
kan sænkes betydeligt, mere lydløs 
gang, idet berØringsfladerne mellem 
lænderne er væsentlig større end · 
ved den normale konstruktion. 

Vognen er forsynet med tand
stangsstyring, der er resultatet af en 
lang teknisk udvikling, som har fun
det sted Lndenfor Nuffield Organisa
tionen. Syslemet har i tiere år været 
gennemprøvet med stort held i RUey 
etter kr igsmodellerne. Dens hovedM 
fo rdel ligger i, at man opnår perfekt 
styring uden anvendelse af indvik
Lede vægtstangssystemer og samtidig 
opnår en høj stivhedsgrad i mekaM 
nismen, hvilket er meget vigtigt, 
hvis man ønsker at have fuld konM 
trolover køretøjet. 

Dækkenes levetid, 
God styring er vigt ig for dækkeM 

nes levetid, som alt id er et problem 
ved vogne, der ligger godt på vejen. 
Man kan få meget stærkt slid på e t 
dårlig ud formet altjedr ingssystem, 
men når dette er gennemarbejdet til 
fu ldkommenhed, kan man til genM 
gæld kØre vognen meget hurtigere 
rundt om hjørner og resultatet bliM 
ver det samme. Intet Ødelægger bUM 
ringe hurtigere end stor tart om 
hjØrner, hvilket man bØr huske, når 
mlln Ønsker at sikre dækkene lang 
levetid. 

Tandstangsstyring i lor ening med 
lav vægt reducerer besværet med at 

Tv ærsnit a f MorrIs Mlnor. Den sammenhæ ngend e karosse rikons truktIoD ha r mindsket de t nye Morrls Minørs vært. 
Desuden ha r den tors ionsaffj edring vå. fo r hjulene og hYlJold baraksel. 
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manøvrere vognen meget betydeligt. 
Tilmed er forhjulene i stand til at 
dreje i meget store vinkler, så vog
nen kan vende så at sige på en tal
lerken. Dette er af stor betydning i 
stærk bytrafik. 

Under vognens planlægning blev 
der spekuleret meget på motorens 
tilgængelighed. Det er meget godt 
at sige, at den moderne motor er 
så pålidelig, at man aldrig behØver 
at kunne komme tU den. Den skal 
dog stadig pålyldes olie og ventiler
ne skal af og til justeres. Der er og
så et stort antal småoperationer og 
justeringer, der fra tid til anden skal 
foretages på den mest fuldendte mo
derne motor. Det er. et af onderne 
ved moderne bilkonstruktion. at 
dette ofte fuldstænd ig ignoreres, så 
tilgængelighed forsØmmes lor udse
ende. På mange model1er er det sta
dium nået, hvor man kun kan se på 
motoren gennem et hul. 

Forenden på den nye Morris Mi
nor er formet sådan, at hele stAl
overbygningen danner motorhjelmen, 
og når den lØftes, afslører den hele 
motoren og dens tilbehØr. Famlen 
efter oHepinden, som man har været 
vant til, er endelig afskallet. Ikke 
alene er alting let at nå. men pro
jektØrerne er anbragt sådan, at man 
[år automatisk lys på motoren, når 
parkeringslysene er tænd~. Om nat
ten er dette en meget stor fordel, og 
virkningen er opnået uden nogen 
komplicerede forandringer af kØre
tøjet eller nogle af dets dele. Et så
dant træk er enestående blandt bil
lige vogne og vil hæve standarden, 
også blandt vognens konkurrenter. 

Fjllr-er-eru udsyn. 

Problemet forbundet med lorbed
ret vægtfordeling er allerede nævnt. 
En vigtig" fØlge af. at placere sæder
ne mellem akslerne er, at fØrersæ
det er anbragt meget nærmere ved 
køretøjets forende. Dette giver bed
re udsyn takket være den kortere 
motorhjelm foran fØreren, og det er 
først efter at have kØrt med den nye 
vogn nogen tid, at man mærker det 
ufordelagtige ved at have lang mo
torhjelm, når man igen kØrer i en 
vogn al den konventionelle type. 

Morris Minor gi.ver bedre og sik
rere kørsel i tæt trafik. Tidlil(ere 
betragtedes det som en dyd for et 
kØretØj at have lang motorhjelm. 
Måske gav det en fornemmelse af 
styrke-, fordi længden i et vist om
fang var forbundet med stor motor. 
Dette var desværre ikke altid sandt 
og lang motorhjelm blev stående 
som en overlevering fra fortiden, 
der i sit spor efterlod dårligt udsyn 
uden at give praktisk kompensation 
af nogen slags. Den moderne vogn 
er imidlertid for funktionalistisk i 
sin udformning til at lade sådanne 
unyttige reminiscenser bestå. Ingen 
kan påstå at bedre udsyn for tpre
ren er et overflØdigt raffinement. 
Hvis dette er rigtigt, vil ihgen an
strengelser blive skyet i forsØgene 
på at skabe bedre kprselsbetingelser. 
Også i denne henseende er den nye 
Morris Minor af meget hØj standard. 

Et LlIk Ind I vorDen viser baa-sredeb 
usædvanlIre rummell r hed. Takket 
være de brede dltre Ol" det nedslåede 
ryglæ n på fonædet er der let ad
I"anl" til bal"seedet. 

Retningsviserne e r anbrar;t lavt, lige 
bagved dItren Ol" d1rl l"eres fra en 
kontakt under Instrumentbrættet. 

Motorens tIlg ængelighed er et af de mest ka,rakterlstl..9ke træk ved vognen. Alt 
el' let at komme til, Ol" projektørerne er Indrettet, så de belyser motoren, når 
parkeringslysene er tændt. Motorhjelmens lås dlrlreres Inddra vognen Ol" har 
et udvendll"t s lkrlnrs!:,reb. 
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li 
w", s"'< we 
wouldn'l Ilwk<.· the 
corner. '~orris 
Mi nors arc no t 
SIIIlI)Osed to do 
this: I thought. '1\ 

r " IlIfl(1ern car perhap~. bul nol 
a Minor: I braCl·rJ llly<>elf for 
IJ I ~ inr-vitabk. 

ir) \\,h('1I I Opeth .' (] IIIY ('ycs 
llg;')in. I f(,,,li*,<lthat nul onl)' 
had Wto made t h~ corn(·,. but 
we'd dun~' <;0 withoul Ih(' 
sl ighll'!(( dr.mlll Chris Slfd'l, 
proprh:cor of es 
i\uloc1a:>~k'~, wa$. .. lill ("hat
l in~ aWfI)', one 11<1n d an th~' 
~tt'","l'ill~ wht't'l. the u\h<-r 
i!\:~lirul<lljl\R a~ il had bel'n 
\\'hel1 wc :lPllro'to.:h ed tlle 

blond with the speedometer 
neNlIl' oeaJing the end o[ ils 
$Wt'ep. A sta ndard Mords 
Minor would c('r'ainly have 
cn dcd up in the ditch, but 
this car had the bCIlCfi l of the 
es Au loc1as~ics 'Series l V' 
suspcn~ion upd"tc, 

To Ihe uninitinlcd, the 
co m!)any's demonstrator, 
affeclionatcly known as 
'Merlin', 100ks much like any 
ot hcr well·reslorcd Minor 
T!UV('ller. But tlle eur's s\:Iid 
apllC:tranec bcli('S tlw yc:ars 
of development thaI have 
gone into improving the 
~'fi ll ()f'S brakes and sU~J)('n' 
sien, wilh Ihe rt.' s ult thaI the 
Series IV Miner driver ctln 



enjoy da<.;sic ~'ar mOloring 
whill' ~till1X'ing able to kl,\:P 
U~) with ml,)<k'rn day lramc. 

Although tht' ridt' and han
dlill~ of a wdl·ffiJ.intained 
standard Minor h; ad('qu<lle. 
serio\l!'. ust' finds the car 

sadly lacking: brnkcs wbich 
suffer from fadl' on long 
$1l'l'P hills, indficien\ daml} 
ing nnd axlc 100:<llioo whkh 
«mS(> roU fUld axlc trump on 
cornc(S, a Il'n<kney lowards 
underslcer if push('d. and 

pt>rformancc thaI can make 
l~nJ.!' ;uurnt'ys a chort. 

Thf.> idea bt'hind the es 
Autodll!'l'ics' IIpprua~h IO 
updatt' the Minor is nOl so 
much nbout t'rcaling a wclf 
i!l Shl'CI)'S c!othing but morE' 

abnut maki nit the Minor 
mure u<;;Ibl(, on a day·l()-day 
bD~b Modern di<lc brakeS 
and ul'l<lli\t'd SUsptn.-:ion with 
tt'lcKopk dampers hdp to 
m~lk .. tl le car \).'1('( in im'xpe
ncn<:1,'d h'-\lIds 

ThI' updatcd MlnQr w-as 
devtloped from a coml>eti
tion car built i l\ tJH' ",arly 
eighth..,,- by Gt-off Moott" an 
a(Tomplished rally driver 
and chiJ.!<.q~ dt'..Jsm ~. 
and linancf'd by lh~ \-torris 
Minor Ccnln.., Bilth. 

ChttWn 'lIt an kkal "tarler 
rally car, Gt'off's Mif\ur 
uli!i!lt:'d Marina (ronl di$': 
br"k('s and /I Marina rea.r 
meJe lOc:mcd by radius arms.. 
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• MODIFIED CARS: MOR RIS MI NOR 
~ ... .I~j~:I:J;j';;l I'J:.JIJl .. :.! 
,Ilimlt u:JJ;dJ)I ;jj; b,J,' ',,, 
Jju N!JJ. ~~Jt ;Ih; nl'l 'I~~J 
,)iJ~'jb It,JU) JjJ:I.IJ",/JmJ 

and with vc,'nicall)' Influtltt'd 
tl'lescopic damper;. rcplacing 
thc old-fa~hiont'd lt-\'('f arms. 
Fitlrd with a IU"('d 1275..;(' 
MidgcI cngint". thf' enr was a 
Ilfeal SUCCf'S!\ on the rally 
track, mlK'h IO theo con:>tcr· 
nation of SOffie <lriV('f::: who 
objcc!cd to hei ng oyc,'rlakcn 
by a Illidwif(.'s car: 

A chanet" llH'cli ll R' with 
Charl~ Ware of the Morri" 
Minor C<>ntn' in lSath !"(-<lult· 
ctI in the system bdnR ch'W'l
ope(l for pmductivn. FUrlhe( 
rc!'carch and dt'velopmelll 
W(HI undC'rtakcn by Chril'> 
StrCc.'1 (t !lf>n of es lh(' Minor. 111(' s)'stem WtI" 
Autotech), a Qualificd aero- marketed tl\rou/{h Ih(' 
naulks {'ngint'<'r wjlh a 101 of ~1orri5 fo. 'linor Centre as the 
experit"Jlce in cnginl't.'ring S/.·riK III and n-cdVl·d llluch 
and a J:rcat enthu<liac;m for m(:dia acl'1,lil1l 
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\h'I\Tlwhilt>, Chris was 
looking ah('ad ,Ind dt'vt>lop
jng thl' <,onCetlt funhcr with 
hi~ refincd SI:ri!.'.., IV. ·11,h. 
features r('vi~ed damper 
bra('keb, radiu!> arlllS. 
damper mIt'!', the u"(> of thI.' 
30'''' slronga Matina 10 .... iOI\ 
bfH"s and eyeboh bU<lII('S, and 
(ront "'u:;l){'n~ion upri~ht., 
wh ich are fitt('(1 Wilh Ille 
I.mght'!' ~1arina c;pindk Io dn 
nway wilh a ll ~ "1*<'iAI ada!>, 
lur ",IN'~ and :dlow th(· \1* 
of standard Mari na wh eel 
bt'arings. Sno vohen CS 
Autolcch parl('c\ co mpany 
from the Morri~ Minur 
C('lIlft" ill 19R9. Chris c~l<lb .. 
lished es Aulol'la ...... ic" and 
bl'gan IO markt·t till' &'ri(-" 
IV hilll..elf. 

lfnlike some t('lt'~t'o l'i c 
dampt'r and di'\(" brak!.' con· 
verc;;onc; for Iht' MiIlM. the 
S(·ri.,:; IV sy~ll'm is a ('a(('ful· 
ly !houghl OUI ,md intl'gr.lIed 
Iwcknge which bri n~s the 
car's h,lOdlifIR UIl to modern 
da}' "landards. Inlkt'd, dur· 
ing lhe dt"veIOI)lUent of thI.' 
c;y<;tcm. Gt"off and Chris mel 
SOUl!' of th e cx·Britic;h 
l.cyland dc:>ign t' nginl'er" 
who had worked on bolh tile 
\ Iinor and ~lari lla. 

Accc.rding IO Chris. Ihey 

.11 : ~:!!' " 
j')JJj.,!~r,,,jJjh·. 

J;j'J~' .. ·;,/1,; 
.wjW" j:t~"')J
/';.'''';' i ... )j~~ 

j')j~~J;::~,~'i 'J.' 

.!i:.; .... riJiu:! 
IJJJi":.ui.u" 

.dl", .It, 'Il' 
"III :w._,,:J;;.IL, 
JiJ",.J·?j:' IJ.:JJ 

~ .. ;:J! :" 
,I'" ·;Juu:,;.:. 

Wl'rc {]ellghlcd al what hl' 
W<t" doillJ{ /lnd revealcd thai 
Ih<,)' had becn dt'velopi ng 
ju.:.! ~uch an updall' for the 
Milll)r bt>fore its replact;mt'nl 
by Ihe Marina Illl'anl that Ibe 
idt'as .... tort' incorpornll'<l ill\O 
tlu' nl'W car illsiNId. And dur· 
ing the 1990 Mord'! ~1illor 
", .. Ijonals "how. honorary 
guc,,1 jal"k Dan iels. one of 
the originr.J dC"'i,{n ('ng;nf'('1"!I 
f.)r Ihe MI1\or. congt"3lulalt'd 
elllis on hi'! work. 

For many years. ('ar 
dc"igOl'rs had e\llllloycd a 
S)"'!I \'1l1 of <lMI front and hard 
ren r :.o u"I)(·II"ion which 
n'su!tt'(] in a re,l,,;Onabh' han· 
dlio~ and cmnfor! COI11 I)ro· 
nli'-'t'. Groff lH1d ehri .. drev. 
00 1II1lf(' rf'1.'cnt su"pcn"i(1Il 
theory wh il"h dictale:.o thaI 
lIll' froot of the car, with the
heavy l'ng;oe mou nled over 
the axle line. ~h(Juld bc more 
firOlly " Ilrung /lnd daJllIX'(\ 
than tht' r('llr. Thus the 
Scri<."" ". (ar u"es v('ry firm 
adjusublc front Ie-!e!>copic 
dampf>"" !lourccd from tl1(' 
BedfQm eF Villi. 

The front sU<ipcnsion is 
lowcred, but no nnti-roll bar 
is fitted as the daml>cr rat"'.., 
and '!\I~I>t:Thi oll S('ttingl; have 
been devclopcd to a degree 



when' il is l'()n~id('r\'d 
unnE'Ces"ilry. 

At the rear, SOner. fivd<.>aJ' 
springs n':I)h!,n.: the 
Traveller's ~(·vf'n·leaf type 
(five-leaf sprlll.g:-, ar~ rd,ain"d 
øn "aIO{)ll~), while E<:;cort 
RS1GOO adjuslablc' ",ar tel{'
SC(Ipil' dampers an' localrd 
QU100ard to allow ntaximum 
dampinlir adJon. 

Countering lhe Minur's 
tendl'nC)' IO twi-,l or 'wind up' 
Ihe re3/' !tpri~ (jO ltl..'\.'ell'rn
tioo, n~))Ulling in axJl!' tramp, 
the re·enl!finet'h:c.1 \I.Uhld 
rcar axk> is positio,;e}y lo4:alrd 
wilh radius arm!' rUlmillg 
from braeket" on top uf liw 
lUde tu brackt'l<l welded ocxt 
to the forward "I)ring hang
er~, whrre tlit" noorpan is 
slronge .. t. Thr arm~ are 
angle d ou!ward", which 
allow§ Ihe axle to move up 
and down in it~ nurmal are 
but prt'venl<i it twisting and 
moving from sidt' LO <;idf'. 

As for braking, the !)J/~in 
diamell'r Marina tftlnl di~s 
art' matcht'd b)' Sin Marina 
drums al tht" n'ar. providinj:!' 
il !!.~It"m thm i§ huth pov.'t'r
ful and well-balance<!. Storvo 
assistanct" is !\Vailable but 
noJt~ntia1. 

The Minor's undt'rnuor 

ma~t~r cylindcr is rNain{'d, 
but to prcvent th(> residu<ll 
line pres<;ure rtquire:d by thi:' 
original drum brakc!;, the 
cup vaJVi;' j<; carefully modi· 
fied. SInne conv('rsions rrt·· 
om mt'nrl that Ihe valve is 
Simply dhntrded. but thi~ 
can lead tO di{fkuhi~'s in 
bll'('ding the brakes. 

TIlc USt' of Marina hubs 
(ront and rear allows 13io 
Marina wh(:eb shod with 
l~on radial tyres to bt" 
fittt'd. which <:;lightJy lower 
[he cars n:ntrc ot gra,il)' 
and 1I11prove the handlinJ: 
(urther slill 

With handling mld brakillR 
p(llvcr impruvt>d IO thI" poinr 
where a Series. IV Minor 
could I)ul 1l1311Y tater cars to 
~h3me, Iht, conversion pro
,;d~ a sound base for uprat
in/{ thr cnr's performance: 
Chris ~t's Minort'Urrelll· 
ly boa~ls fI (ully blueprinted 
1380cc A-series engine 
which prnducr~ 9~bhp. This 
drives through a Midget 
gearbox to give a top ~p('('d 
of around 11 5111pll . 

For owners who do not 
fanC)' the Marina rear rude 
lind wheels, the company 
offers a Classic Handling 
Sy~tem which uses a 'Iinor 

f s); • 
• b,.JJ!JiI.J.JJ:1u" 
;:J/;.t~.1!I"' ·' 
,j:o'~)t:ll.:f:.JJ~ 
"U',JJ.jic>~,b"r 
!J!ili.1t~.JI jjl-':JJ 
, 111 

axle ft'-enginecn'd in tilt' 
~Imc way as. thI' \1arina onl' 
to takt.' the radius ann<; and 
telf'"copk da101>E'f" (which 
on Ihb system art' no 11-

adjustabkl. Should }'ou wanl 
lu upralf' th(' car to !hl' full 
Serk" IV sy"'lem. all parlS 
are int('rchallgeabl~. 
Ahhough nut normany 'oOld 
8!l pari of the Cla~~ic 
Handling kiL it is po~bl(' to 
fil the frOIII di~ brake S)':i

Il'fII and u.;e modified hubs 
which will !.akt· the ~Iandard 
Minor wheel:,. 

I'VE lriC'd a c(mpJe Mother 
tt'I{'~~'opk damper ('onver
sion!\ Oll my own Minor over 
the Y"''3I'l! bul wasn't Po1rticu
larly imprcs!'. ... d with ('itlll'r. 
Chris explaine(\ Ihis was 
probably dut' to the drunjX'rs 
nOt beiog muuntt'd in the 

'XI IO' 



• MODIFIED CARS: MOR RIS MINOR 
ideal position to work in har· 
mony wilh thc SU"lkn~iul1 

But atter Il test drive in 
'Merlin', I "'OS so imprr-.-.e-d J 
arranged to have m)' Ci, r fit
\('d with the Clas<;.jc Handling 
Sysu-!» al tilt' es 
Autoclai ... ics 'o\orksho~ 

The finol job was to check 
Ih(> soundness ,Uld alignment 
orthf' bodyshell- th("re is lit
Ile- point in aucltlpting Io fil 
an uprat('d <':U51"'I1'>1011 SY:i
tem to Il car which j ... struc
turnlly ull;o,(lU nd or may have 
becn distorled in an aee'· 
dl"!lt. TIlh. was carn('d ou\ by 
Wells Tyre Service (07<19 
73352). and Wf' made Il poim 
of chccking all Ihe SUSI)en· 
sion gcomclry, inc1mling IOe
in, camber. ca~\or and kirlU-
pin inclinatioll, u:olug 
eh.:dronic 1t'~1 gear. Back in 
the worbhops. the rcar rude 
wm, remoV(-d lind the fro nt 
suspension di:;rnantlcd. 

Fining tlle front danlj)cl"S 
is qui lt' stroij{hlforward. '111C 
rcannost boltolll IIrnlil of thI' 
SUSIX'n~ion are rep!ac('d wilh 
new arms; incorporatil\j.[ a pin 
Io lake till' damper. 'Illc lap 
damper brnckl'\ is then cart." 
(ully aligned with the end of 
Ihe bu lkhcud cro~,member 
and wcldcd in platc . The 
original I.'ver arm dampl'n; 
an! r('(ained but mo(.lificd Io 
ael as su,",pension lop link.::. 

111e loWC1' S;.uspcn,ion ride 
"eighl l1Ien tivned earl iN 
mea ns thai til(' ru bbN 
reoound SIOps undl'r the rear 
llxlt' have IO bl' I)o~it iotl l'd 
higll('r to pI'CVl'nl Ihe :. u~pcn
s ion uI>right fro m tlluchillg 
thc <l am Iler bflCly when the 
wheel is al fu ll drOI). 

The re·l'ngi nel' rcd ;'l xI<
huS;. pins w('I<I(><1 It} IlIe H'llr
mosl sections of its (luler 
ends IO luke the Idf':,cojlic 

damper:.. (!hd braekets Oll 
top for the (<ldius arms. 
When thf' m:.lc is in plal"t'. thp 
top damper bracll:elS an.' 
aligned and wc1ded IO the 
innt'J"win.J.!l>. 

Bdore Ihe melius anns call 
bc fiucd, slrell){lhe ning 
plal(' ,\ are w('!IIed Io bul h 
~ i d('s of Iht: noor, Ihe upJK'r 
1)lall' heinI{ .. haped IO chan· 
nel <\1f('~SCS in lo the erol'-S+ 
Ilwmbcr bI-!ow th;;- rcar ~a\. 

Wilh bo tI! r<ldiu s arms 
inMalled Oll Ihe rear rude,lhe 
car is Ihen laden wilh " 
weiRht that .. iHluiatt's a full 
COHlp lem~ ' lll (lf paSl'-en~ers 
and fucl Io dNl.'"rminl'" the 
po~ilion (tf Ihe front mdiu s 
al"l1I bracket1>_ Thesc are 
lIwn wc:ltk-d in plal'p. 

And il is :\!\ llimplc <1:. Ihal. 
The Sl'ri('~ IV syslt!'m 
c l11 plo)':;; s1i~htly t!iffcfcnl 
COml){llll·tltil. 11IosI nOlably at 
Ihp front. whel"c tlll'$i t)ll bm~ 
li nd e Yl·bt)lts nt'et! to bc 
d wnged. bul the mdhod of 
fittill$! is /It lIdIliw :;"Ull(,. 

11.c r",lIf s.lI ~Pl-·'l:>i(J1I modJ-

.~'-'JJ, I jJ ~ ~j I Jm 1~/ l!:J' :" 'J IJ"":I;jJJ~ 
:jJJ..,.n JiJ:J,r1 f 'Jd !j~iJj "i , ' )'Jfl i; ';;'.1. f'" 

h iJJJ"J.'Jbnl; J W.J !d~lU 'jJ, .J_~' , . ~ 'JI, 
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Jkalions lTlay bl' a Iiul", more 
com\llkalCd than thl' front 
bul neilhN arc btyond the 
'\Cope of Ihe l'ompelen! HIV 
mechank, so tlH' upraH'd 
5usp('n'ii0I1 !13ckaRt!'s an' 
al'lO a" .. ilable in kil form for 
thoSE' waming lo do the job 
IhE1tl~Ivt's. 

TAKI:\(; tht' wlWl'J for Ih(' 
firsl lime si net' the SU"p!.·n, 
si 011 updale, I couldn'l 
bdk;(' tllc dif!erenn' in hdn· 
dling. Wher('a~ befon' the 
C:ir had felt 'uervo!ls' "ht'lI 
rorncring, and pilchcd fronl 
to back on tht' bunllJY roads 
around Soml'r~ct. now on 
Iho~ road:! il felt laugin anel 
prech;e. '!111' ride is firm('r 
Ihan ~ln Jl dard, but nOl 
uncoll1fortabl(', and oncc I 
was used to tht' new han, 
dlinfl ("harnctf'rI~tks, I {elt a 
grealer S('II~ of ~'t'uril}' Ihal 
thc l'ar could COPt' bf'tlcr 
wilh IUl<'XJX'CIrd hillards. 

LonK. last eorners could 

be lakpu al grt'ilIcr sJ~d", 
"hile on the lIlotorway Ihe 
l'Ur fC(>h; more slabl('. 

The Iront di,.;c brakeil give 
grt'au~'r confiden("c, pank"u
I"-Ir]y in IOwn Irnffic, alll] 0pt.'n 
road driving is morc r('laxt'd, 
making lonR' jourlll.:Y~ much 
k ..... il of a lrinl. 

In "hart thp car i~ no" 
llIuch more U!';abh.' than 
bl.'fore_ Al> Chris Slre('! 
)XIini " out; 'It" .. a <;ur ... ;vaJ linc 
for tht, \1illor. If nQ--one 
d(lMI il. the follflwing for the 
Ca( will fa.1J aparl.' • 



OLDTIMERLØBET 
Lørdag den 30. maj 1992 

Gråsten - Flensborg og retur, for knal
lerter, motorcykler, scootere og biler 
fra de gode gamle dage. 

KIassement: 
1. Cykler med hjæ lpemotor 
2. Knallerter med tilhørende stel 

indtil 1955 
3. Motorcykler indtil 1945 
4. Motorcykler fra 1945 til 1967 

under 250 cc 
5. Motorcykler fra 1945 til 1967 

over 250 cc 
6. Biler indtil 1945 
7. Biler fra 1945 til 1967 

Registrering fra kl. 9.00. Bedømmelse 
af køretøjerne fra k!. 11.00. Start k!. 
13.00. Præmieuddeling kl. 16.30. 

I hver klasse uddeles pokaler og 
champagne til bedst restaurerede kø
retøj, for originals tand, længst fra 
kommende, og mest slidte og måske 
lidt rustne køretøj. Desuden særlige 
ærespræmier for sjældenhed etc. 

Vi kører i ro og mag ad den skønne 
Fjordvej til Skibbroen i Flensborg, 
hvor der er en lille forfriskning. Deref
ter kører vi i forhåbent lig srålende 
sommersol langs Flensborg Fjord til
bage til Gråsten, hvor der er præmie
uddeling. Samlet strækning ca. 50 km. 

I tilslutning tilløbet, holdes improvise
ret Stumpemarked på Ringriderplad
sen. Gratis Standplads for alle . For
udanmeldelse nødvendig til Statoil, 
6300 Gråsten, tlf. 74 651748. 

I tilfælde af vedvarende regn flytter 
hele arrangementet ind i en stor hal. 

Om aftenen kl. 19.00 er der festspis
ning i badmintonhallen. Helstegt vild
svin, musik og dans til alsidigt orkester. 
Max. 350 deltagere. 

Mødested på Ringriderpladsen, 
Johs. Kochsvej, 6300 Gråsten. 

Skriftlig tilmelding senest den 16. 
maj til Turistbureauet, Ahlefeldvej 4, 
6300 Gråsten, tlf 74 65 09 55, hvorefter 
bekræftelse og yderligere information 
tilsendes. 

Overnatning: Fri camping på Ringri
derpladsen, så længe der er plads. 

Omegnens campingpladser f.eks . 
Lærkelunden tlf. 74 65 02 50. 

Kroer og hoteller, oplysning ved 
Turisbureauet tlf. 74 65 09 55. 

Øvrige oplysninger hos Statoil , Kaj 
Jacobsen, tlf. 7465 1748 

Arrangør: Lions Club Broager -
Gråsten. 

Tilmeldingskupon kan enten fås ved 
henvendelse til arrangørerne eller 
Nordisk Morris Minor Klubb, A-232 
Morten Westermann, Tværgade 42, 
5750 Ringe, tlf 62 62 26 32. 

Altik/ell på de foregåelIde 5 sider stammer fra det ellge/ske bi/b/ad "Papil/ar C1assics'~ 
december 1991. Dell er illdselldt af A-1119 Norbert K/illke. 
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JYDSK - FYNSK 
CLASSIC AUTO JUMBLE 1992 

Invitation til Dig og Dit 
køretøj den 15. maj 
1992 rra kl. 10 • 16 i 
Gjern, ved Jysk Auto· 
mobilmuseum. 

For de bilhobbyfolk 
der var til stede sidste 
år, kan jeg berette, at 
der på pladsen var 195 
køretøiier fra 52 bil· 
mærkeklubber, og 
hvad der var tilstede, 
husker Du måske selv, 
og herfra skal I alle ha· 
ve tak fordi I kom fra nær og fjern og 
ville deltage. 

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

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

Fra k!. 12.00 til ca. 13.00 afholder vi 
IlConcours D'Elegance", hvor 5 dom
mere fra hver gruppe, bedømmer bil
erne i de 4 grupper, hvor de ikke selv 
deltager. Og fra k!. 14.00 bliver der 
præmieoverrækkelse. 
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Følgende 5 klasser er der præmier til: 
USA Car Club, "Off-road" klubberne, 
Engelske og Europæiske bilmærke
klubber og Veteranbilklubberne. 

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

Hvis Du er interesseret, vil jeg me
get gerne inden den 9. maj 1992 vide, 
hvor mange køretøjer der vil deltage 
og meget gerne skriftligt til: 

Mogens Hempel, Aabyvænget 15, 8230 
Aabyhøj. 



Sælges: 

Henv.: 

Sælges: 

Henv. : 

Sælges: 

Henv.: 

Sælges: 

He nv.: 

KØS OG SALG 

Morris Minar, Arg 68. Totalt restaure· 
ret , koksgrAmetal med grA plyds ovcr 
alt i kabinen, mange rine detaljer. Kr. 
43.000. 
A-796 Tommy Freudendal, Skinkels
vej 17,6100 Haderslev, tlf. 74 52 57 26. 

Marris Minar 1000 super, Arg 65. 
Grøn. Meget nem at syne, mange ek
stra dele. Ku n 7000,- kr. 
2 glasfiber forskærme: SOO,· kr. 
1100 motor og gearkasse: 400," kr. 
John Damm, Asylgadc 26, 8660 Skan
derborg, tlf. 865100 34 eller 
86521251. 

Marris 1000 super Pick-up, Arg. 70. 
Grøn, med originalt stllllad og hvide 
nu mmerplader. Lavct for rust for 311r 
siden hos Peder Mikkelsen, med bl.a. 
nye vanger og forhjulsophæng. Sælges 
p.gr.a. manglende plads for 18.500" 
evt. nysynet. Bilen harværct staldet op 
de sidste 2 vintre. 
A-1123 Jakob Lund Christensen, 
Billund, tlf. 75 33 81 50. 

Morris 1000 super TravelIer (vare
vogn), ~hg. 71, pæn og velholdt. Blev 
ved sommertræffet i Ålesund 1991 
præmieret i origi nalklassen. Leveres 
synet pll gule nummerplader. Kr. 
25.000,-. 
A-016 Jens Chr. Jensen, 
tlf. 36 77 1281. 

Sælges: Morris Minor 1000 super, TravelIer 
llrg 69. Synet den 23.-12.-91.1300 mo
tor, skivebremser, brede fælge. Pæn 
og særdeles velkørende. 

Henv.: Svend-Aage Thomsen, Ba ldersvej 7, 
8680 Ry, tlf. 8689 25 67. 

Sælges: 

Henv. : 

Sælges: 

Henv.: 

Sælges: 

Henv.: 

Sælges: 

Henv.: 

Morris Minor 1000 super, llrg. 70, Hvid 
og i original stand. Sorte nummerpla
der. 
Pou l Havgaard, Fllborg, tlf. 626119 37 

Morris Minor 1000 super, TravelIer, 
Arg 69. Generel god stand. Bremser, 
lygter, styretøj og mo tor OK. Glasfi· 
ber.>kærme, synsfri træk. Kr. 9500,-. 
Kim Engelbredt, Skolegade 15, 
8000 Århus C, lif. 86 13 75 04. 

Morris Minor 1000, Arg. 71 inel. e n 
masse reservedele, kr. 8.500,-. Sælges 
p.gr.a. øget kørselsbehov. 
Vivi Poulsen, Munkebjergvej 9, 
4100 Rjngsled, tlf. 53 6157 94. 

Morris Minor 1000 super, 11rg. 69. 
Hvid, nysynet, glasfiberskærme, syns
rri træk, nye bremsebelægninger. God 
stand. Kr. 16.500,-. 
Jens Lindberg, Niels Ebbesens Gade 
8 A, 2., 9000 Ålborg, lif. 98 12 07 32. 
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Sælges: Morris ophænwuro Sælges: 1 set spindelleder 450,-
Alle modeller er præsenteret i uroen. 1 handtag ti ll bakdorr, 
Den mest almindelige 2 dørs i stort Van, Travcl ler 150,-
format foroven og ned fra hj ulene 2lyktringar,omkromade 220,-
hænger de øvrige modeller. Udført i Div. emblem, Uindellar t il! sidvent . 
kraftigt karton i farverne rød, biA og 2 snOdack 400,-
hvid. MA I: 23 cm i bredden og 32 cm 1 set bromsbackar 180,-
lang. God gaveide. Leveres porlofrit. Bromscylindrar, fram ock bak 
Pris: 45,- kr. 1 set bremsror i kopper 400,-

Henv.: A-170 Karen Klausen, Stenagervej 8, 1 ur/amp lager 1100 cc 75,-
7160 Tørring, tlf. 75 805384 Kylare frlln 150,-

2 sI. backhjulslager 120,-

Gamle Norminor, nr. 1, nr. 3, nr. 5, 
2 sI. motorfasten 160,-

Sælges: V. fra mskarm, ej rost 250,-
Bøger: Corgi Morris 1000 modell, 
The cars of BMC, n. farve fotos, 302 vit och gron 120,-
sider. Flera gamla modeller frAn 200,-
Classic cars, kun farve fotos, 121 sider. Engelska 4-farg brochyrer frlln ISO" Britt ish Fam ilyCarsSixties, nogen far- Plus mycket an nat smAlt och golt. 
ve fotos, 188 sider. Henv.: A-1226 Gunnar Andersen, Lyckhems-
Paul Skilleter,Morris Minor, ny udga- gatan 3,46235 Vanersborg, 
ve med farve folos. tlf 0521 13141. 
Brochurer t il Morris Minor 1000. 

Henv.: A-OI6 Jens Chr. Jensen , 
tlf. 36 7712 81. Købes: Morris Minor 1000. Skal være i orden 

og synet . Pris ca. 18 - 20.000,- kr. OgsA 

Sælges: Nye Chassisrammer til Pick-up og Van 
en 1000 Pick-up med org. stAllad, i 
orden og synet med hvide plader har 

Renoverede døre og bagklapper. interesse. Samme pris som ovenstAen-
Renoverede Motorer med 1 Ars 100% de. Send ven ligsl foto og oplysninger 
garanli. til mig. 
Bagakselrør uden rust i fjederbes lag 1 sæt forkromede pynterammer lil 
samt alt i nye og brugte dele. gamle sorle nummerpader købes og-
Pladearbejde udføres eft er nye regler. ,g. 
Specia le: genopbygning samt opret- Henv.: A-1453 Alex I-lansen, Bøstrupvej 69, 
ning. Sørby, 4200 Slagelse, tlf. 53545719. 
Tag udskiftes (samles i origina le sam-
li nger). 
Nye tagrender laves i h<'i nden. Købes: Morris Minor Van, rest. obj. ønskes 
Tota lre novering, lakering m.m. udfø- kjøpt. 1962 eller eldre (hvis den er fra 
res til r imelig timeløn e ller pA fast til- Danmark eller Sverige) Ring eller 
bud. skriv li l: 

Henv.: Morris Minor 1000 Specialværksted Henv.: A-068 Tormod Gausel, Dronning 
Pejrup Autoværksted Mauds Gt. 12, 4340 Btyne, 
Pejru.rej 30 tlf. 04 - 483007. 
5560 rup 
vi A·992 Peder Mikkelsen 

Købes: Luftfilter t il 948 motor Tlf. 64 4726 04 
Varmeapparat for 1957 modell . 

Henv.: A- Il70 Gjuttorm Brennholm, tlf. 
"-veld 072 63 740, eller tlf. dag 10 244. 
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NYE MEDLEMMER 
A-1755 Robert Fretz A-1766 Carl Åge R. Clausen 

Stockholmsgade 33, 2. Fuglsangs Alle 1 
2100 København 0 . 7430 Ikast 

A-1756 Eigil Larsen A-1767 Michael Båring 
Engvej 17 Schacksgade 6, 2. tv. 
4800 Nykøbing F. 5000 Odense C 

A-1757 Lars Mikkelsen B-1768 Alexander Coulter 
GI. Bogensevej 3 Engelsborgvej 33 
5560 Årup 2800 Lyngby 

A-1758 John Eriksen B-1769 Harry Bjarke Olsen 
Estruplandevej 52 Honoresvej 41 
Ingerslev 7000 Fredericia 
89500rsted 

A-1770 Hans Winther 
A-1759 Jørgen Hansen Egeskovvej 14 

Kløvermarksvej 4 8700 Horsens 
9700 Brønderslev 

A-1771 Anna Oberg 
H-1761 Birthe Buus Jørgensen Abborgriind. 14 

Gøttrupvej 349 S-96146 Luleå 
9690 Fjerritslev 

A-1772 Kurt Deutschbein 
A-1762 Christer Berggren Perlegade 63 

Trastviigen 176 6400 Sønderborg 
S-90 654 Umeå 

A-1773 Sandy Jørgensen 
A-1763 Dannie V. Sørensen 0sterled 19 

Baldersvej 1 5000 Odense C 
7080 Børkop 

B-1774 Kim Kleis 
A-1764 Peter Sandstrøm Dejbjergvej 1 

0 . Strandviigen 16 A 6940 Lems!. 
S-96 131 Boden 

A-1775 Frode Jørgensen 
A-1765 J an Sørensen Nøddehøjvej 3 

Kong Christiansvej 23 
9600 Års 

4621 Gadstrup 
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A-1363 Jørgen Nissen's ombyggede Pick-up. Læs hans artikel om bilen p~ side 17. 


