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En enestående samling af originale dokumenter og gamle 
regninger ligger til grund for den historie som 

A-839 Simon Marsbøll har skrevet om sin Morris Minor Serie MM. 
Læs historien på side 12. 
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Formand 
A-1264 Herluf Knudsen 
Postboks 28 
DK-5200 Odense V 

Næstformand 
A-l188 Henrik Nielsen 
Østerled 20, I. tv. 
DK-5000 Odense C 

Sekretær 
A-407 Palle Hansen 
Eriksgade 16 
DK-5000 Odense C 

Kasserer 
H-1120 Birgitte Kjærsgaard 
SkI. Klemensvej 32 
DK-5260 Odense S 

Redaktør 
A-232 Morten Westermann 
Tværgade42 
DK-5750 Ringe 

Teknisk redaktør 
A-120 Anton Kamp 
østergade 17 
Asferg 
DK-8990 Fårup 

Revisor 
Lars Skovly 

NMMK 
Stiftet i Oslo 18. september 1978 

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

Postgiro: 
3364712 

Kontingent pr. kalenderAr: 

A-medlem 
(medlem med bil) .. . ...•.. .. .. . 130 Dkr 

B-medlem 
(medlem uden bil) .....• .. . .. .. 100 Dkr 

H-medlem 
(husstandsmedlem) .. ..•.. . ..... 50 Dkr 

NMMK's medlemsblad 

Stof til bladet sendes til redaktøren. 

Indleveringsfrist for stof til næste nummer: 

10. december 1992 

Oplag: 1000 eksemplarer 

Tryk: Centraltrykkeriet, Odense, Danmark. 



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 

Klubbmøte: 1. onsdag i mAneden kl. 18.00. Møtcsted mai-okt: Rodcløk· 
ken Kafe, Bygdøy. Nov-apr: Kjemisk iost., Blindem. Ring et av styre· 
medlemmerne pli forhAnd i telfelle det er specielt program. 

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

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

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

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

Nordjylland A-164 Jørgen Ebdrup - Vestavej 14 98182329 
DK-9200 A1borg SV 

Randers A-120 Anton Kamp Nielsen - 0ster- 86 44 32 95 
gade 17, Asferg - DK-8990 Fårup 

Klubmøde· mikrolræf • Abcn! hus: Den sidste lørdag imAneden 
kl. 10 -17, Østergade 17 -19, Asferg 

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

Østjylland 

Sønder
jylland 

A-082 Jens Mondrup - Svendsgade 7572 07 27 
135 - DK-7100 Vejle 

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

Klubmøde: Se under Als. 

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

Klubmøde: Aktivitetshuset Åbcn~, Nygade 23, ÅbcOli - den sidste 
torsdag kl. 19.00 i de ulige m§ncdcf, undtagctjuli mAned. 
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DANMARK 
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Gruppe Kontaktperson Telefon 

Fyn A-1188HemikNielsen-0sterled20. 66139328 
I. tv. - DK-SOOO Odense C 
Klubmøde: Dcn første ti rsdag i maneden kJ. 19.00 i Ungdomsklubben 
på Næsby Skole, Skolevej, Næsby. 

Sydfyn og A-5% Albert Hansen -Brændeskov-_ 62 21 98 06 
øerne vej 18 - DK-5700 Svendborg 

Nordvest 
Sjælland 

Klubmøde: Den sidste mandag imaneden kl. 19.30 på Stenstrup Kro. 

A-990 PoulHenningHansen -Havn- 534687 10 
søvej 5 - DK-4591 FøUenslev 

A-881 Max Christensen - Hagested- 5346 34 82 
vej 18 - DK-4532 Gislinge 
Klubmøde: Dcn første tirsdag i mAneden. Nærmere oplysninger hos 
kontaktpersonen. 

Sydsjælland H-386 Ketty Rasmussen - Sorøvej 53736549 
484-486, Rislev - DK-4700 Næstved 
Klubmøde: Den første søndag imaneden kl. 19.30 på Sorøvej 484. 

Lolland-Fal- A-I461DennisHansen-BygadenlO, 54859343 
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 
Så er efteråret over os og vinteren er 
begyndt at melde sin ankomst. J Sveri
ge og Norge er den første sne kommet, 
herhjemme er også den første morgen 
med is på vejen oprunden, med deraf 
følgende uheld. Så pas på - vi skulle jo 
nødig miste hverken medlemmer eller 
biler. 

Stof, stof og atter stof. Vi efterlyser 
stadig artikler, historier, tips og andet 
til bladet. Ellers ender det jo med at 
Norminor blot er køb og salg, samt 
meddelelser fra bestyrelsen, og så er 
det et meget tyndt nummer, ja endda 
tyndere end nr. 79. Så derfor skriv! 

En lille kommentar til A-1S08 Ib 
Krøyers indlæg i sidste nummer. At 
styre 118 biler Ga, det var der til træffet 
i sommer) i 3 dage med flytning fra 
plads til plads og samtidig aktivere 
børn og andre om aftenen vil nok være 
for stor en mundfuld for de fleste vil jeg 
tro. -Et andet punkt er at der gennem 
årene er talt meget for enkle træf uden 
alt for meget tant og fjas, så der er tid 
til at snakke, kigge og måske se på 
omegnen, der hvor man nu befinder 
sig. Et tredje punkt er at folk som har 
kørt mellem 700 og 1100 km med børn 
for at komme til træf næppe ønsker at 

køre rundt i tre dage. Jeg kunne fore
stille mig, at de gerne vil have et fast 
holdepunkt, hvor man, hvis man øn
sker det, kan køre ud fra. 

Du nævner Arne B. Holms minde
løb i Norge, som jeg selv deltog i og 
syntes vældig godt om (og håber kom
mer en anden gang igen). Der var der 
jo tale om en meget mindre gruppe (18 
biler), som jeg personligt mener at det 
er meget lettere at holde styr på. Der 
er jo heller ingen som siger, at det er 
forbudt f.eks. at invitere nordmænd og 
svenskere på en lignende tur fra Fre
derikshavn og frem til træfpladsen, når 
det er i Danmark. Der er da også noget 
at se på en sådan tur. Det er måske 
oven i købet en rigtig god ide. 

Generalforsamling 1993 
Som bekendt skal generalforsamlin
gen afholdes inden udgangen af marts 
måned 1993. Den bliver afholdt i Ål
borg, og datoen og indkaldelsen kom
mer i januar-nummeret. Dog vil jeg nu 
gøre opmærksom på at evt. forslag til 
vedtægtsændringer skal være styret i 
hænde senest den 10. december 1992. 

A-1264 Herlu! Klludsell 

s 
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DATO ARRANGEMENT 

November 
tors. den 26. Klubmøde i Aktivitetshuset 

Åbenrå kl. 19.00. 

December 
søn. den 13. Julearrangement, med mødested 

ved Nørresundby Bank, kI. 13.00 

Marts 1993 
lørdag Generalforsamling i Ålborg. Mere 

information i næste nummer. 

ARRANGØR 

Als og 
Sønderjylland 

Nordjylland 

Nordjylland 



NORDJYLLAND 

Julearrangement 
Hvor bliver tiden dog af - nu er det 
snart december igen. Det vil vi marke
re med et lille julearrangement søndag 
den 13. december 1992. Mødested: 
Nørresundby . Torv, vI Nørresundby 
Bank k!. 13.00. Fælles køretur til Ham
mer Bakker og derefter hygge, jule
klip, kortspil m.m. på Vestavej 14. Til
melding til Jørgen Ebdrup på tlf. 9818 
2329 eller Anette Marcussen på tlf. 98 
191628. 

Minitræf 1992 
Den 15.-16. august havde vi sat hinan
den stævne til årets minitræf på Løg
stør Camping. Det hele forløb godt, 
ikke mindst takket være vore gæster 
fra Fyn og Østjylland. Der var ikke den 
helt store tilslutning fra Nordjyllands
gruppen - vi håber på flere deltagere 

næste år. Endnu en Stor tak til Jytte og 
Poul, Løgstør Camping og en ligeså 
stor tak til følgende sponsorer: Miga
tronie, Den Danske Bank, Texaco, Co
ca Cola, Statoil, KB'sAlItosetvice, Hall
he"eds Bremse og Koblillgssetvice, 
Købmalld Dall, Fjerritslev, Løgstør Ca
ravall, PejmpAutoværksted, StillIle Eb
dmp. - Tak for hjælpen. 

Mange tak til alle der mødte op, det 
blev en virkelig hyggelig week-end, 
specielt tak til fynboer og østjyder. 
(Det er bare noget godt "hjemme
brændt") 

Fårup Sommerland 
Alle (5) der mødte op havde en dejlig 
dag i sommerlandet lørdag den 29. au
gust. Synd der ikke var flere med - det 
var bare sjovt! 

Morris
biler 
besøgte 
Løgst ør 
Den nordjyfike af· 
deling .r Nordisk 
M<XliI MillOf 
Klub har for rem
le iJIlli afholdt 
træf pA Løi:l!lør 
Camping, hvor \'li 
h_h .n" biler O&, 
/krei <:jcrmænd 
V$!' Mmltt for ,t 
d.l'l"h l«I"'nlerill' 
ligt aamva>r Jamt 
Il lin anak om de 
pndeeni:Cl$kllb, . 
ler. I..oII«IIIi' VII. 
Iræl-delt4~e 
blønd t andet pA et 
orlcnwinge.løb, 
der IJik omkring 
ÅgI,'I!r&bc.rar Gi der 
V&. ogdi be&øf [ 
ØsWbrnpde, 
hyor hille<.M af <le 
noUe bUer er Ul.... 

Udklip fra "Løgstør-bladet" dell 18. august 1992 
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JUBILÆUM 
Torsdag den 27. august 1992 fejrede 
Oluf Søgaard 25 års jubilæum som 
Morris-mekaniker. Undertegnede og 
frue var tilstede på værkstedet på Nør
reskov bakke i Silkeborg, hvor der blev 
budt på frikadeller og fadøl ad libitum. 
I dagens anledning var alle Morris-mo
deller repræsenteret. Pånær den ures
taurerede4-dørs var der tale om meget 
fine eksemplarer. 

I løbet af de 25 år er det blevet til 
mellem 1600 og 1700 restaurerede 
og/eller solgte Morrisser! Oluf Sø-

gaard har derfor en stor del af æren for 
at mere end 2600 Morrisser stadig er 
indregistreret ud af en samlet import 
på godt 26000 stk. - altså godt 10%. 
Begivenheden gav da også genlyd i sto
re dele af pressen. 

Det kan forøvrigt nævnes, at selvom 
konkurrenten Folkevogn blev impoor
teret indtil 1978 findes der kun ca. 
13000 ud af den samlede import på 
202000 stk. - altså ca. 6,5%. 

A-839 Simon Marsbøll 

Et par glimt fra receptionen hos Søgaard dell 27. august 1992. 
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AUTOJUMBLE I GJERN 

Jydsk Autojumble i Gjern er en årligt 
tilbagevendende begivenhed, som kan 
anbefales på det varmeste. I 1992 var 
der 5 Minorer med. Ellers var der re
præsentanter for 4 Volvo- og 4 Opel
klubber, 14 engelske og 14 kontinenta
le mærkeklubber, 8 USA- og 2 vete
ranklubber - ialt 230 køretøjer. 

Er der Minor-ejere, der bar tid og lyst, 
bør de komme til arrangementet næste 
gang. Det afholdes sandsynligvis i pin
sen 1993 ved Jydsk Automobilmuseum 
i Gjern, men det er endnu ikke offent
liggjort. 

A-839 Simon Marsbøll 

LÆSERBREV 
Det er med stor sorg at læse i Normi
nor nr. 79, at København-gruppen ikke 
har nogen kontaktperson. Jeg forstår 
udmærket godt at A-016 Jens Chr. er 
fratrådt. J eg tror snart at NMMK's 
medlemmer i København falder i søvn, 
hvis de ikke vågner op nu, er gruppen 
færdig. 

Jeg håber hermed at A-016 Jens Chr. 
vil prøve endnu et ihærdigt forsøg; du 
er jo et "gammelt" erfarent medlem. 
P.S. Tak for dine gode råd og vejled
ninger gennem tiden ang. Morris Mi-
nor. 

Niels Henrik, Lyngby 
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VELLYKKET HØSTTREFF I HORTEN 
For andre året på rad arrangerte Oslo
avdelingen av NMMK høsttreff i Hor
ten. La det være sagt med en gang. 
Dette ble på alle måter et helt igjen
nom vellykket treff. 

Denne koselige og intime Vestfold
byen kunne gjennom hele week-enden 
by på et strålende høstvær. 

På åbningsdagen, som var 2. okto
ber, var det Oslo-avdelingens kasserer 
Hans Volden som skulle feires. Han 
rundet nemlig 40 år denne dagen. Det
te måtte selvfølgelig markeres på en 
verdig måte. Problemet var bare at det 
ikke fan tes noe selskapslokale på cam
pingplassen. Op finnsomheten ble der
for satt på en prøve. Hvor skulle de 30 
Morris-frelste personer samles? 

Valget ble til slutt stående mellom 
herre- og dametoalettet!! Etter nøye 
målinger av lokalene og intense dis
kusjoner viste det seg at dame toalettet 
var Daen kvadratdesimetcr større. 

Langbordet ble derfor dekket inne på 
dametoalettet. På hvilket trefftidligere 
har det vært arramgert fest på et toa
lett? 

Blant veteranene innen Morris-fa
milien er det hvertfall ingen som hat 
vært med på noe lignende før. 

Sporty innstilling fra både svenske, 
danske og norske "treffere" gjorde 
denne kvelden ti l en minnerik stund. 
Jubilanten selv strålte like. mye som 
Horten-sola. Ingen ting manglet. Det 
var optreden av den yngste generasjon, 
noe som høstet stor applaus. 

Formannen i Oslo-avdelingen, Ter
je Sunnaas, overrakte4O-åringen gaver 
sammen med noen velvalgte ord. 

Bløtkaka manglet heller ikke. Sam
men med kaffe, snaps og mye annet 
godt sto stemningen høyt i taket. Når 
så Olav Bjørge sørget for sang og gita r
spil var kvelden garantert å bli vellyk
ket. 

Deltageme ved Høsttreff 1992. 40-års fødselaren ses siddende forrest. 
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Kortesje 
Lørdagen opprant med glimrende 
vær. Først på programmet denne da
gen var en kortesje til Asgårdstrand. 
Denne idylliske badebyen som har hu
set kunstnere som Edvard Munch og 
Hans Heyerdahl tak i mat kortesjen 
med nysgjerrige blikk. Mange var de 
som tak bilene nærmere i øyesyn. Stol
te eiere viste frem og fortalte villig om 
bilenes historie. 

De som ønsket det reiste videre til 
Nordens eldste by, Tønsberg. I denne 

byen, som har eksistert fra år 871, ble 
det tid til shopping før turen igjen gikk 
tilbake til Horten. 

Fotografering av bilene er obligato
risk på alle treffer. Slik var det også 
her. Det var ikke bestilt egen fotograf, 
men hva gjør vel det når det finnes så 
mange blant medlemmene. 

Kveldens selskapelige sammen
komst ble holdt i intime lokaler i gamle 
Horten Bryggeri. Her har det vært 
bryggeri fra 1854 til 19?O. Etter nedleg
gelsen er det blant annet innredet til 
selskapslokaler. Disse minnet mye om 
et engelsk miljø. Noe som passet oss 
perfekt. 

Det ble servert spekemat, hakkebøf 
og mye annet godt tilbehør. De som 
ønsket det hadde anledning til å se 

videofilmer med Morris'er i hovedrol
len. Danseløvene med Treff-general 
Hernes i spissen fikk morsjonert på 
dansegulvet. Senere på kvelden bugnet 
bordet over av nydelige kaker for de 
som orket det. 

Høsttreffets arrangementskomite 
besto også i år av Tove og Lars Hernes. 
De ble velfortjent overrakt. blomster 
for sin innsats. Uten deres "stå-på" vilje 
hadde det kanskje ikke blit noen høst
treff i det hele tatt. 

Søndagen besto for det meste av 
avskjed og hjem
reise. Været var li
ke bra denne da
gen som det hadde 
vært tidligere i hel
gen. De som had
de lengst vei å kjø
re før de var hjem
me hadde 660 km. 
foran seg. 

Bilmuseet i 
Horten er verdt et besøk. Dette benyt
tet de fleste seg av før avreisen fant 
sted. 

Tilslutt noen ord til de som enda 
ikke har opplevd høsttreffen i Horten. 
Gjør alt dere kan for å bli med neste 
år. Her er det enkelt, st ilfuldt, intimt, 
kaselig og ikke minst rimelig. De som 
tidligere har beklaget seg over at det 
blir så altfor kostbart å være med på 
Morris-treff bør velge seg Høstlreffen 
1993. 

En stor tak k med favnen full av 
blomster rettes til Tove og Lars Her
nes. Alene har de planlaggt og gjen
nomført også årets høstt reff. 

Vel møtt neste år alle sammen. 
A-1676 Trond Vieskar 
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41503 LIV OG LEVNED 
Dette indlæg er noget anderledes end 
læserne er vandt til. Det er en delvist 
opdigtet historie bl.a. baseret på en 
enestående samling af kvitteringer 
o.lign. som fulgte med familiens se· 
neste erhvervelse - en Morris Minor 
Serie MM lowlight 1950, chassisnr. 
41503. 

Den 10. marts 1950 sætter Hr. repræ· 
sentant P. Rosenstand Thomsen fra 
Nr. Aaby sigg ned hos Vestfyns Auto
handel i Assens og underskriver en 
slutseddel. Han har 
nu købt sig en ny 2 
dørs Morris Minor 
Serie MM. Hans 
gamle Ford 30, 4 
dørs sedan går 
med i handelen, 
så prisen kun 
bliver 4.500,-. 
Nyprisen er el
lers 7.500,- og 
med omsæt
ningsafgift 
en ville pri
sen blive 
9.800,-. 

Den 4. 
April 1950 
er bilen en
delig kom
met og klar 
til syn. Han 
havde 
egentlig bestilt en rød, 
men der var noget med at denne farve 
hurtigt tager skade af sollys, så det end
te med at blive en grøn. På Motorkon-

12 

toret i Middelfart underskrives de 
nødvendige papirer. Alt er endnu ikke 
normalt efter krigens afslutning. Di
rektoratet for vareforsyning skal give 
en tilladelse, hvis vognen videresælges 
inden for de næste 3 år. Nå, nummer
pladerne udleveres og de lyder M 
5406. 

I følge service-kuponhæftet må vog
nen ikke køre hurtigere end 55 km/t de 
første 350 km; derefter må hastighe
den kun øges gradvist. Indtil 4.000 km 
er kørt må den ikke køre med tophas-

tighed. Rosen
stand Thomsen er 
repræsentant og 
skal køre meget, 
så han har arran
geret, at bilen le
veres tilkørt, 

dvs. det første 
500 km efter
syn er faktisk 

allerede ud
ført dagen i 
forvejen. 

Det er 
selvfølgelig 
pragtfuldt 
at have få
et en ny 
vogn og al
lerede 10 
dage sene
re skal den 
til 1.500 

km eftersyn. Speedo
meteret viser dog kun 1.100 km. Sidst i 
Maj kommer turen til 2.500 km efter
syn og sådan går det slag i slag. Rosen-
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ATTEST Nr. 1 

Kilometers Service-Eftersyn og Smøring 
. . . ' 

Det attesteres herved, at omstaaendc Arbejder er udført. j Overensst~m
melse med det specielle ,oor-.n SERVICE .. System. 

Dato ' ~.t'~/ 
9 

. _ ' .• < -- •• •• • -

stand Thomsen kører 200 - 300 km om 
ugen i løbet af sommeren og afteråret 
men noget mindre om vinteren. Ved 
årsskiftet har bilen kørt 7.000 km. De 
gratis eftersyn for hver 1.000 km indtil 
9.500 afsluttes 13 1/2 måneder efter 
bilen er købt. Nu skal han selv til at 
betale .... 

Den kører og kører den lille Morris 
og Rosenstand Thomsen er yderst til
freds. Det eneste, der irriterer ham en 
smule er, at instruktionsbogen er på 
engelsk. Sådan går der 5 år uden pro
blemer. 

14 

Den 1. april 1955 ryger der en køler
slange, og Rosenstand Thomsen må til 
Assens og have det ordnet. Køleren 
bliver skyllet godt igennem ved samme 
lej lighed. 37,75 kr - det kan godt accep
teres efter 5 år og 50.000 km. Det er 
faktisk utrolig billigt. 

Der stod noget i servicehæftet om, 
at det ikke betaler sig, at spare på ef
tersynet. Nå, det kan ordnes når han 
igen skal på værksted i anden anled
nIOg. 

Der går kun lidt over 2 uger. Det var 
åbenbart ikke slangen men selve køle-
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ren, den var gal med. Rosenstand 
Thomsen beslutter at få efterset 
tænding, karburatorindstiling og 
bremsesystem. Værkstedet over
beviser ham om, at også motoren 
bør have et nærgående eftersyn. 
Men det må vente til juni, hvor han 
kan undvære vognen. 

Det blev en større omgang. 
Stemplerne blev pillet ud, cylindre
ne fræset og alt muligt. Der var 
også reparation af oliepumpe og 
strømfordeler. Regningen lød på 
knap 240 kr! Sammen med proble
merne med køleren har han nu be

. talt knap 350 kr - så var der godt 
nok også 10 liter benzin med ti19,1O 
kr. 

Da regningerne var betalt, be
, sluttede Rosenstand Thomsen at 
! der ikke igen skulle gå 5 år før bilen 
i tik et serviceeftersyn .... 
;1 I løbet af december 1955 beslut

tede Rosenstand Thomsen at købe 
et varmeapparat til bilen. Der var 

?if."1""(h<ø/~o...~u<~I.",«t:/ <7.2''''''';'''''.dfr~ : kommet store mængder sne, ogdet 
-......:-?')-_,.,..._..,;:.:....=--~-~. :-~~ .. -:-:::. ~[ havde allerede frosset mere end 20 

-_ Or 4M, 1..<//>: /- ! gr~der ! Hvordanjuletratikken ~ille 
{ '. cz.i - - ---, -- blive afviklet, måtte guderne vide. t ;11. -'" . -. - '4",*,/""./_ l/J· ( " Det var da også utroligt, at bilen 

--; -~;:;"h ~a,,«..c t · 1'1 ikke var forsynet med varmeappa-
I • .af. ~M~ __ ____ l.r/' Yd rat fra fabrikken. På værkstedet 

. ~7h' f;?~,~~ __ _ :37'.(0 havde de sagt, at den nye Morris-
V dauc4k. "i-:-"- -- I model havde fået et, men sådan et 

__ ~ ,11;} _~~ ~? ----- __ ly' - kunne man ikke bare montere i se-
/. d.~ - -'---"-'- - -.- _ ·f.J I .t~ ne MM-modellen,for det krævede 
"1 ;-;; - -O?~r, - ---_ _ . _I (,6 en vandpumpe,.og det havde. den - 'l./LtU 4/ ",c!dl / _ . o ! 9 F. gamle srdeventrlede motor Ikke. 

\. / ~4 u<~øf-ua.- - - / :J" Men man kunne montere en uni-
.'IL.. 1/4 ~ / 7 --- , 6 I versalmodel som tirmaet Smith 

, -------- -- ./,( M havde lavet. Rosenstand Thomsen 
- - --- .. - - - --- Æ. ---- -.- <, J / ! rO , var kommet i tanke om, at Fyns 

_ _ ---------~-.. -"" /_ {""':~""- _ _ ' : /: Luftringefabrik - som han kendte 
---.-- ----1 - .dklniL__ .ty" , R-o 

.~~~ ~---~=--r-~~-- =.- ~+_~ : 15 
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fra sit job som repræsentant for Dansk Den 12. februar læste han i avisen, at 
Cykleværk "Grand" - også solgte aut- tusindvis af mennesker, knallerter og 
omobiltilbehør; der var muligvis lidt biler bevægede sig rundt på Øresunds 
rabat at hente. is. Det hele frøs til. togtrafikken stand-

Ganske rigtigt. De kunne levere ap- sede, og da det var allerværst, blev der 
paratet (med 20% rabat) ogvandpum- etableret en luftbro mellem de isolere, 
pen (med 25% rabat). Han bestilte va- de landsdele. Jo, Rosenstand Thom-
rerne, og fik det lokale værksted til at sen var glad for sit nye varmeapparat.... 
montere det sidst i januar. Nu sørgede Rosenstand Thomsen 

Det var utrolig heldigt, for få dage for, at bilen fik periodiske eftersyn. 
senere satte kulden for alvor ind. Der Efter succesen med varmeapparatet 
blev målt -28,1 grad et eller andet sted var han begyndt at bruge det lokale 
i fædrelandet i februar, og isen be- værksted. Det var derfor dem, han 
gyndte hurtigt at volde problemer. sendte bud efter den 12. august 1957. 

16 

I , 

I 
I 



~ - - ~ - - - ---_ ..•. __ ..• 
lY AUTOVÆRKSTED 
" ... n"fi ... _ .... NØRRE .... "S y ,d. 1":! -~-13E.~ · 

Om'l.dda . T.If·93 

LS ~1""TIIIF.Sr.S 
P.",i .. Ull7 

Ker~ Rosenstand Tho~se~ . 

,,:i.e !':~u: o!" ~:-cd~r ..If;;,ont~:)~,:z.~:lt , "o~::. 
ser a1st.!lt o~ $s~!et , hjul~y_.r.cere a~. 
sk j '"; o r :-e:loet . gu:::r.:1stclJlpl"r ucskif te" 
h"'~;hrt::(lek:loler a!'::lont , ren:.~t og et r..v~ 

O!l.' bre- "e ~ ~c'uftet og ~ulltere-:. . hovec 
~\.~1 ~rier j~ste:-et. i'la -:. 1n;i .. 1.fter :I; t1if.~- . 
r~r ren 1:'et og j :.asteret . ~1s~erar~e o;; tl: a 
urls)r;1ftet. Bum:lt.:!r :1fi:lc n . . r"nse: . c~ CO •• t . 
~o!:;.n~er re-:.tet . 'Io!in SI:'I.l:t og O.le uk1f
tet . 
6 stk gU::l[ls~ ec?ler 
( dl oreo .' ev'l'cske 
1 IIt.c :-.tr.dbreose o<:abel 
! " '$u~:::i: pc:al) 
l S"et '::Iu:::!;:akninge r 
2 st~ visker:;.:-::e 
2 " v1sKe:-olade 
:; , J lit!!:- Su~er-l:Ienz1n 

"r. "r. AI" J1 

\ 
I 
I 

153 \ So 

, l" 4 a, 
18 70 

l I" , " 
18 20 

l~ i ~~ 
22"3 145 · .. ··T··· 

_I -(, -/( 

(p.~,- '/'-.,I.<, ___ _ 

.l 
I 

v " 

da vognen for første gang siden han 
købte den, ikke ville starte. De kom 
og ordnede det hele ude i garagen -
flinke folk. 

De næste 9 år blev det stort set 
kun til en hovedcylinder-renovering, 
nyt forhjulsleje og ny akkumulator -
og så serviceeftersyn selvfølgelig. Nå, 
jo - der var jo lige den gang i Vejle, 
hvor benzinpumpen ikke virkede, og 
så sommeren 1964 i Aalborg, hvor 
motoren blev varm, fordi termosta
ten ikke virkede mere. Begge dele 
kunne ordnes lokalt - det var heldigt, 
for det ville have været pinligt for 
ham som salgschef at komme for sent 
frem. Det var iøvrigt ikke så godt 
med den termostat - han måtte i 
hvert fald have en helt ny køler, da 
han kom hjem. 

Den trofaste Morris havde bragt 
Rosenstand Thomsen 200.000 km 
rundt i fædrelandet fra han købte 
den i 1950 til sommeren 1966, hvor 
han måtte have motoren hovedre
noveret. Det var en mægtig regning-
2 sider lang og lydende på 1448 kr. 
Værkstedet havde bl.a. måtte sende 
motoren lil Odense! 

Nu kører Rosenstand Thomsen 
ikke helt så meget mere, så der er 
selvfølgelig heller ikke de store pro
blemer med vedligeholdelsen - det er 
mest sliddele som bremser, udstød
ning og kobling. Først i august 1972-
mere end 22 år efter han købte bilen 
- skal der laves pladearbejde. Det er 
højre langvange, den er gal med. Det 
lokale værksted fremstiller den selv 
og svejser den i for 176 kr. + moms. 

Den 31. oktober 1974 køber Ro
senstand Thomsen et nyt batteri. Bi
len har da værel hans i 24 1/2 år og 
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den har kørt 250.000 
km. Så dør Rosen
stand Thomsen. 

Nr. Aaby Karosseriværksted 
.. / PRE U N !0kG EN SE N 

flØHHEYEI . uao NR. AABT , TELliFON (Oll) 41U88 

• [ LOt 

Fredegods Au
togård i Ribe er 
Morris-forhandler 
og køber bilen af 
dødsboet. Den bliver 
klargjort til syn og så 
videre uden proble
mer, men man kan liM 
ge så godt give den 
de originale reserve
dele, der er på lage
ret - de bliver allige
vel ikke solgt nu 22 år 
efter at modellen gik 
ud af produktion. 
Der bliver sendt 
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---'-----------:, .• ---"&. 2/æ(~L mange breve med , __ .: ______________ _ 

ansøgning om, at få '-__ , ____________ ._. ___ r--- I 1-
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gamle håndmalede '- --------;----,-

nummerplader med 
hånd og øje og det 

't., _" ,,, •• ~ ... " "" 'ro """'_" • .... ,~tI 1 % ... " ,.. , I .. " ••• "'I •••. 

hele - dem ser man ikke mange af me
re. Det var forgæves. 

Bilen er alligevel en god reklame for 
forretningen - kunderne kan selv se 
hvor længe en Morris kan holde. Bilen 
er indregistreret og bliver rørt en smu
le en gang imellem. 

I 1985 ophøre salget af Morris. Bi
len er nu 35 år gammel og alene af den 
grund interessant at have stående. Pla
derne bliver dog pillet af den. Alligevel 
besluttes det at sælge den i 1989. Den 
vi l være nem at syne, så prisen sættes 
til 25.000,- kr. 

Der en del der ringer, bl.a. en ny
bagt biolog fra midtjylland, men han 
har endnu ikke fået arbejde, så han kan 
ikke betale. Han var ellers meget inter-
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esseret - sad vist i bestyrelsen for en 
eller anden nordisk Morris-klub. Nå, 
vognen bliver solgt til en Peter Vester
gaard i Esbjerg, der er meget veteran
interesseret. 

I Esbjerg bliver vognen synet og sat 
til salg. Prisen er nu en helt anden, så 
den bliver faktisk ikke solgt inden et år. 
Så skal den synes igen, men det bliver 
den ikke - det må den nye ejer selv 
ordne. Den bliver dog tlrørtU en gang 
imellem. Men der bliver ikke ofret fle-
re penge på annoncer i aviserne osv. 

I 1992 dukker der pludselig en bio
log fra midtjylland op og køber bilen -
nu havde han nemlig fået arbejde. 

A-839 Simall Marsbøll og 
H-lS00 Dorthe Prier HallselI 



BILLEDER FRA ALBUMMET 

A-1428 Martin Wiidau Yra Vejle, har 
sendt os nogle billeder Yra sin samling. ~ 

Han har gennem tiden haft en del 
Morrisser, og på de Yølgende sider kan 
du se nogle aY dem! 

Fra Domi i GlostruP 1956 
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20 Fra Fanø, sommeren 1962 



Martill's 3. Monis som dell så Ild da hall købte dell . ... 

. . . . og som den kom til al se ud senere! 
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KØB OG SALG 

Sælges: Morris Minor de Luxc,§rg. 62. Perfekt Sælges: Nye Chassisrammer til Pick-upogVan 
original stand, med fint 2-farvet ind· Re noverede døre og bagklapper. 
træk. Perfekt i lak og erom. Farve: Re noverede Motorer med ll1.rs 100% 

A lmond Green. Certifikat. gara nt i. 
Pris: 30.000,- kr. Bagakselrør uden rust i fjederbeslag 

Henv.: Ib Krøyer, Møgclbjcrgvcj 55, sa mt a lt i nye og brugte dele. 
9310 Vodskov, .1f. 98 29 34 82. Pladearbejde udføres. Speciale: gen-

opbygni ng samt opretning. 

Sælges: Morris Minor, Iirg. 68. Vinrød med 
Tag udskiftes (samles i origina le sam· 
linger) . . 

solskærm. Pæn stand, 4 nye dæk og 4 Nye tagrender laves j hånden. 
glasfiberskærme. Skal synes. Totalrenovering, lakering m.m. uMø-
Pris: 8000,- kr. res ti l rimelig timeløn e ller pa fast til-

Henv.: Lene Lind, Årnakke 21, Alsted, bud. 
7900 Nykøbing Mors, lir. 97740677. Henv.: Morris Minor 1000 Specialværksted 

Pejrup Autoværksted 

Sælges: Morris 1000 super Van, Arg 69. (Ren- vI A-992 Peder Mikke lse n 

overingsprojekt) med rigtig flot kasse. Pejrurej 30 
Bil adskilt sælges som den st/ir, evt. 5560 rup 

med ny chassisramme. 11f. 64 4726 04 

Morris 1000 super, Pick-up, arg 71. Sælges: Morris 1000 super, Bindingsværk, arg. 
(Re noveringsprojekt ), lige afmeldt. 69, bordaux-rød. Pæ n og velholdt. Nye 
Der ka n medfølge o riginalt lad. Sæl- dæk, nem at syne. Pris: 17.000,- kr. 
ges som den star, evt. med ny chassis- Henv.: Henrik Rosenlund, Sorgenfri a lle 17, 
ra mme. 5250 Odense SV, tl lf. 6612 97 45 eller 

arb. lir. 6613 88 52. 

Sælges for kunde: 
Morris Minor, 2. dørs, arg 55. Krn-ga-

Sælges: Morris Marina GT 1300 med sorte 
rant i 82.000. Original 803-motor. Bi- nummerplader. Ikke synet. 
le n fremtræder fuldstæ ndig som da Henv.: Charlo tte Brejndal, Sønderva ng 30, 
den forlod fabrikken. Der har aldrig 

Thurø, 5700 Svendborg, tlr. 62 20 66 
været svejst i den. Indtrækket er kom-

62. 
ple t originalt og uden rifter a f nogen 
art, dog mangler de forreste bundOla t-
ter. Bilen er iøvrigt med sorte num- Sælges: Morris ophæ ng/uro 
merplader. Pris: 35.000,- kr. Alle modeller er præsenteret i uroen. 

Den mest almindelige 2 dørs i stort 
Sælges for kunde: format foroven og ned fra hjule ne 
Morris Minor 2-dørs, ~hg. 69, nysynet. hænger de øvrige modeller. Udført i 
Pris: 16.800,- kr. kraftigt karton i farverne rød, bia og 

Henv.: Morris Minor 1000 Specia lværksted hvid. Mal: 23 cm i bredden og 32 cm 
Pejrup Autoværksted lang. God gaveide. Leveres portofrit. 
vI A-992 Peder Mikke lsen, Pris: 45,- kr. 
pej ru.rej 30, Henv.: A-170 Karen Klausen, Stenagervej 8, 
5560 rup, 7160 Tørring, 1If. 75 80 53 84 
11f. 64 47 26 04. 
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Sælges: Nya Delar: t. ex. Aili i pl§tdcta ljer, 
gummi listcr (MM, Ser. II och 1000), 
motordclar (koivar, lager, ventiler, 
paekninger mm), bromsbackar fram 
och bak a lia mod ., broms ror, broms
cylindrar, bromsslangar, hjullagersat
scr, matsa tse r (rOd, svart, bl§, gron, 
brun -alia modeller), gummimattor 
med lext "Morris Minor", stånkskydd 
orginal med Morrisemblem i vitt och 
rott, dorrliste r, franwagnsdetaljer, ba
klykta 948 kompl. NYA, grill ser. MM, 
allt krom till alia modeller, avgassys
tem, navkapslar, kornngare, Iyktor. 
parkeringsljus, kylare, repara tions
b6cker + andra dclar och b6cker ti ll 
Morris Minor. 

Henv.: A-1169 Matz Lundgren, 
Nedre Kvarnbcrgsgatan 4, 
S-411 05 G6.cborg, lir. 031 - 13 92 50. 

Købes: Morris Minor Va n, helst rest. Årsmo
del, a lt av innteresse. Ring eller skriv. 

Henv. : A-1801 Børre Johansen, 
Bølersletta lA, 0690 Oslo 6, 
lir. 02 - 26 42 43 cl. 02 - 677795. 

Købes: Træværk til TraveIler. Skal være OK. 
HeJ bil har ogs! interesse. 

Henv.: A-1238 Mikael Allerup, Vestervold 
21,3. tv" 8900 Randers,lIf. 86 4177 38 
eller 86 42 61 22. 

KLUBBEN SÆLGER: 
T-,hir' (S, M, L, XL) 
Norminor, nr. 15 -79, pr. st k 
Klæbemærker, pr. stk 

3stk 
Jakkemærker, pr. stk. 
Grill emblem 
Z ippo-lighter 

60,-Dkr 
5,-Dkr 

10,-Dkr 
25,-Dkr 
25,-Dkr 
95,-Dkr 

150,-Dkr 
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