
Nr. 93 januar 1995 

MEDLEMSBLAD FOR NORDISK MORRIS MINOR KLUBB 

Denne 4-dørs Minor er >>den bedste på Sri Lanka«. 
Den tilhører Anton Kamp, som har startet et lille firma dernede. 

Læs hans beretning fra Sri Lanka på side 23. 
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NMMK 
Stiftet i Oslo 18. september 1978 

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

Postgiro: 
3364712 

Kontingent pr. kalenderår: 

A-medlem 
(medlem med bil) .............. 160 D kr 

H-medlem 
(husstandsmedlem) ............. 50 D kr 

NMMK's medlemsblad 

Stof til bladet sendes til redaktøren. 

Indleveringsfrist for stof til næste nummer: 

20. februar 1995 

Oplag: 900 eksemplarer 

Tryk: Centraltrykkeriet, Odense, Danmark. 



NORGE 

SVERIGE 

DANMARK 

LOKALGRUPPER 
Gruppe Kontaktperson Telefon 

Oslo A-707 Terje Sturnaas c Box 37 
Hovseler- N-0705 Oslo 7 

Jobb (02) 64 77 51 
priv (02) 29 29 49 

Klubbmøte: 1. tirsdag i m§ncden kl.18.00. Møtestcd mai·scpt: Rodeløk
ken Kafe, Bygdøy. Okt-apr: hosTeijeSunnaas. Ringet avstyremed!em
mcme ~ forh§nd i t cifelle det er specielt program. 

Møre Ny kontaktperson søges. 

Norra A-1642 Christer Wiberg- Terrångvii- 090 135 607 
Sverige gen 2A- 902 38 Umeå 

Jåmtland A-1074 Kåre Torfjilll - Hornsgalan 
llA - S-832 42 Froson 

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

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

Våst Sverige A-1808 Erling Holmin- Skoftebyga- 0520-72907 
t an 55- S-46154 Trollhattan 

Nordjylland A-1160 Mogens Bjerre - Industrivej 98 2112 65 
40 - D K-%90 Fjerritslev 

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

Midtjylland A-614 Peter Ølholm- Gosmervej 90 865570 55 
- Præstholm- DK-8300 Odder 

Østjylland A-738 Per Madsen- Frederikslystvej 75 650409 
18- DK-8723 Løsning 

Sønder- A-216 Johannes Juhl - Lindevej 8, 7454 7496 
jylland Overjerstal- DK-6500 Vojens 

Klubmøde: Se under Als. 
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DANMARK 
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Gruppe 

Als 

Fyn 

SydfYn og 
øerne 

Nordvest 
Sjælland 

Telefon 

A-697 Poul Iversen- Mosevænget 5 74 47 2181 
DK-6440 Augustenborg 
Klubmøde: se an-angemcntskalcnderen. 

A-1334 Carsten Moehau Lind- Ege- 65 94 11 79 
vej 9 - D K-5200 Odense V 
Klubmøde: Den første tirsdag i måneden kl. 19.00 i Ungdomsklubben 
pfi Næsby Skole, Skolevej, Næsby. 

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

Klubmøde: Den sidste mandag i måneden kl. 19.30 på Stenstrup Kro. 

A-881 Max Christensen - Hagested- 53 46 34 82 
vej 18- DK-4532 Gislinge 

Klubmøde: Den første tirsdag i mflncdcn. Næm1crc oplysninger hos 
kontaktpersonen. 

København A-1245 KlavsJuul Nielsen- Lejrevej 31 28 66 05 
14- DK-2700 Brønshøj 30 32 66 62 (bil) 
Klubmøde den sidste tirsdag i måneden kl. 19.00 (ikke juni og juli) 
Brønshøjvej 17, indg. B, Medborgerhuset Pi!egårdcn. 

Sydsjælland H-386 Ketty Rasmussen - Sorøvej 53 73 65 49 
454-486, Rislev- DK-4700 Næstved 
Klubmøde: Den første søndag i måneden kl.19.30 på Sorøvej 484. 

Lolland-Fa!- A-1461 Dennis Hansen- Sk0\1oflen 54 85 93 43 
ster& Møn 19-DK-4800NykøbingF. 

Bornholm Ny kontaktperson søges 



FORMANDENS SIDE 
Så er vi inde i 1995 og ved at gøre klar 
til endnu et (forhåbentlig) godt år med 
Morrisserne. Håber at alle er kommet 
godt og glædeligt over jul og nytår. 

Ved en beklagelig fejl fra min side 
blev girokortene til kontingent ud
sendt fra bladlislen og ikke fra girolis
ten, hvilket forårsagede lidt undren 
hos kontaktpersonerne og andre der 
normalt ikke modtager girokort. Hel
digvis har vi i klubbben nogle friske 
kontaktpersoner, rabatgivere mm.) så 
fadæsen blev hurtigt bragt på plads. 

Sommertræffet 1995 
Angående sommertræffet så er del be
fo>yndt at tage sin endelige form. Cam
pingpladsen hvor del bliver afholdt, er 
fundet og adressen er som følger: Ab
salon Camping, Korsdalsvej 132, DK-
2610 Rødovre. For folk der ikke er så 

godt kendt på Sjælland, skal der her 
tilføjes, al det er i Københavnsområ
det. Telefonnummeret til pladsen er 31 
41 06 00, og man skaltale med en J ens 
Pedersen ved bestilling af hytte. Hyt
ternes størrelse er på 4-6 personer og 
de kosler 195 Dkr. pr. døgn + cam
pingafgifl46 Dkr. pr. person pr. døgn. 
Ved bestilling af hylle skal man huske 
at oplyse om at det er til Nordisk Mor
ris Minor Klubbs sommertræf. 

Program og tilmelding til sommer
træffet kommer i et senere nummer af 
Norminor. 

Til sidst vil jeg minde om general
forsamlingen, som jo finder sted lør
dag den ll. marts, hos Anton Kamp. 
Dagsorden og tilmelding finder du på 
side 7. Håber at se mange af jer. 

A-1264 Herluf Knudsen 
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DATO ARRANGEMENT ARRANGØR 

Februar 
søn. den 5. Årsmøde hos John Rasmussen. Østjylland 

Tilmelding på tlf. 75 89 34 31. 

lør. - søn. Primus Treff i Rømskog. Oslo 
den 18.- 19. N.B. datoen er ændret ! 

Marts 

l lør. den 11. Generalforsamling 1995 NMMK 
hos Anton Kamp, Nordisk Morris 

~ Minor Lager i Asferg. 

April 
søn. den 2. Klubmøde hos John og Karen. Østjylland 

Tilmelding på tlf. 75 80 53 84. 

tirs. den 18. Smøremøde ved Shell, Frederiks- København 
sundsvej 172, fra kl. 18.00. 

Maj 
søn. den 7. Thr til Zone Museet. Mødested København 

ved Shell, Frederikssundsvej 172, 
kl. 10.00 

fre.- søn. Fjorden rundt - minitræf A-472KimKleis 
den 12.- 14. på Lyngvig Camping, Hvide Sande. 

lirs. den 30. Klubmøde på Havnen i Køge, København 
kl. 19.00. 

Juni 
fre.- søn. Minitræf (Pinsetræf) Østjylland 
den 2.- 4. 

tirs. den 27. Klubmøde på Langelinie, kl. 19.00. København 

Juli 
fre.- søn. Sommertræf: Absalon Camping, København 
den 14.- 16. Korsdalsvej 132, Rødovre. 
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GENERALFORSAMLING 1995 
Der indkaldes hermed til generalfor
samling i Nordisk Morris Minor 
Klubb, lørdag den 11. marts 1995. 

Arrangementet afholdes i år hos An
ton Kamp, Nordisk Morris Minor La
ger i Asferg, med følgende program 
for dagen: 

Kl. 12.00 - Frokost: Pølsebord. 
60 kr. pr. person. 

Kl. 13.00 - Generalforsamling: 

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

Efter generalforsamlingen vil lageret 
være åbent, og der er mulighed for at 
se videofilm fra div. træf og andre be
givenheder. 

Således finder du frem 
Hvis du kommer ad motorvejen, drejer 
du af ved afkørsel nr. 38 (Purhus). Følg 
derefter skiltene mod Asferg, ea. 3 km. 
Nordisk Morris MinorLager ligger på 
Østergade 17. 

Vi håber på stor tilslutning til dette 
årlige arrangement. 

Bestyrelsen 

Tilmelding 
Antal pers. 

D Frokost, pølsebord, 60 kr. pr. person. 

D Generalforsamling 

Medl. nr.:--------

Navn: ________________________ __ 

Kuponen eller kopi sendes til: 
Nordisk Morris Minor Klubb, Postboks 28, 5200 Odense V 
senest den J. marts 1995. 
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ØSTJYLLAND 
Godt nytår til alle. 
Søndag den 5. februar afholder Østjyl
land årsmøde hos John »Oda« Ras
mussen. Tilmelding på tlf. 75 89 34 31. 

Dagsorden: 
l. Valg af dirigent 
2. Årsberetning 
3. Regnskab 
4. Valg af bestyrelse 
5. Kommende aktiviteter 
6. Evt. 

I marts ta'r vi til generalforsamling hos 
Anton Kamp. Jeg opfordrer hermed 
alle til at møde op. 

Søndag den 2. april er der klubmø
de ved John og Karen. Tilmelding på 
tlf. 75 80 53 84. 

Reserver allerede nu pinsen (den 2. 
- 4. juni) til vores minitræf. 

A-738 Per Madsen 

RINGKØBING - FJORDEN RUNDT 
Vi er nogle Morris-venner som har væ
ret samlet og blevet enige om, at det 
kunne være sjovt at lave et Morristræf 
der hedder fjorden rundt. 

Træffet skulle være i Bededagsfe
rien, fra den 12. - 14. maj 1995. 

Samlingsstedet skulle være Ndr. 
Lyngvig Campingplads, som ligger ca. 
5 km nord for Hvide Sande. 
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Der skal måske være nogle stop på 
turen, Veteranflymuseet ved Stauning, 
Fiskernes Hus i Hvide Sande og et sted 
hvor man kan få noget at spise. 

Yderligere informationer vil kom
me i løbet af foråret, med priser o.lign. 

A -1903 Karl Ove Sønderby 
A -472 Kim K/eis 



KØBENHAVN 
Året der gik i ord og billeder 

Generalforsamling. Morrisser foran den engelske kilke. 

Smøremøde hos Shel/. 
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Udflugt til Å/holm 
Slot og 
automobilmusewn. 

Klubmøde på Lange/inie. 

lO 

Udflugt til Gavnø Slot. 

Jeg håber billederne giver flere lyst til 
at deltage i aktiviteterne. Godt nytår. 

A-1245 Klavs Juul Nielsen 



BILUDSTILLING l SANDNES 
Den 10. og 11. september 1994 arran· 
gerte Citroenklubben i Rogaland bil 
og motorsykkelutstilling på Auto 2000 
i Sandnes. 

Sammen med 29 andre klubber i di
striktet ble også NMMK invitert til å 
være med på utstillingen. Av de 150 
kjøretøyene som ble utstillt var ca. 50 
av disse av engelsk merkc, som Minor, 
Austin, MG. Rolls Royce osv. og med 
NMMK flagg hengen de over bilen vis
te vi godt igjen i lokalet. 

Så blant de ved 4000 besøkendc som 
var innom ulstillingen var det mange 
som var innom vor »Stand« å slo av en 
prat om Min o r og fikk med seg litt info 
om bilen og klubben. Og vårt håp er nå 
at noen av disse melder seg inn i klub
ben, det hadde trcngs på disse kanter 
av Sørvest Norge. 

A -068 Leidu/f Gausel 
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DANSKE TYPEGODKENDELSER 
I den mørke vintertid finder man på 
de underligste ting. En dag fik jeg det 
indfald, at jeg gerne ville se hvordan 
en typegodkendelse på Morris'en så 
ud. 

»Du skal henvende dig personligt til 
færdselsstyrelsens afdeling for type
godkendelser i Herlev med en regi
streringsattest for din biL Så vil de flin
ke medarbejdere lave en fotokopi af de 
relevante sagsakter, og sende dem til 
dig.«) sagde den venlige mand fra 
Færdselsstyrelsens biltekniske afde
ling under Trafikministeriet til mig i 
telefonen. 

Jeg bor midt i Jylland ! 
Nå, min gode ven A-016 Jens Chris

lian bor i Hvidovre, så nu har jeg fået 
et par fotokopier af typegodkendelser
ne for 3 af hans biler. Og del er yders l 
interessante oplysninger, der findes i 
disse godkendelser. F.eks. er en Morris 
Minor typegodkendt med 4 hjul og to 
slk. elektrisk drevne vindskærmviskc
re anbragt under forruden - men det 
gælder kun 2-dørs og Traveller. En 
Pick-Up må tilsyneladende forsynes 
med el vilkårligt antal vindskærmvis-
kere ........ . 

Selvfølgelig vil der være en række 
oplysninger, der virker komplet ånds
vage, men der er også adskillige små
ting som er interessante eller sjove. 
Man vil naturligvis fortsat kunne leve 
lykkeligt videre uden disse oplysnin
ger, men når del nu er ens hobby, og 
der ikke er andet at lave en vinteraften, 
så kan det være interessant nok. Hvem 
vidste f.eks al 2-dørs modellen er nøj-
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agtig lige så bred som den er høj, nem
lig 1520 mm ? Hvem vidste at hovcd
cylinderens indre diameler blev æn
dret fra 22,2 mm til 20,6 mm d. 29/4 
1963 ? Uha, nu skal det vel ikke tjekkes 
når folk ønsker at stille op i original
klassen til sommertræffene ??? 

Typegodkendelsen for Morris Mi
nor 1000 Super 2 dørs lukket person
motorvogn (!) er godkendt d. 20/11 
1962 og gælder fra stelnummer 
991500. Den første Minor 2-dørs med 
1098 ccm motor havde nummer 990288 
og blev fremstillet i september 1962. 
Danskerne kunne altså få den nye Mi
nor allerede cl par måneder efter pro
duktionsstart Ville man have den nye 
Traveller målte man vente til20/21963, 
d.v.s. 5 måneder før typegodkendelsen 
forelå. Den først producerede Travcl
ler 1000 Super havde nummer 990289, 
og den danske typegodkendelse gjaldt 
fra nummer 1001480. 

Det er interessant, at vi nu ved hvor· 
når stelnummerels placering blev æn
dret. Indtil 22/1 1963 sad stelnumme
ret på forbrædtet ca. 200 mm under 
fabrikationspladcn. Herefter kunne 
der eventuelt være et ekstra stclnum-



Indtil oktober 1965 stod stelnummeret 
altid »på forbrædtet ca. 200 mm under 
fabrikationspladen«. 

mer »på kant langs højre hjulkasse« 
indtil stelnummeret endte inde i kabi
nen foran højre forsæde i bund pladen. 
Det skele d. 20/10 1965. Også det DO-

I Danmark skal dervære et blinklys, der 
er synligt fra siden. I aprill963 kom det 
til at sidde bagerst på forskænnen som 
det ses p/J den to-farvede Minor på 
billedet. 

MI-monterede sideblink ændrede pla
cering. D. 29/4 1963 flytles det fra ba
gerste dørstolpe til »forskærm udfor 
forrude«. Sidst i Minarens levetid blev 
det flyttet frem på forskærmen, men 
Jens' Traveller er ikke så ny, at han har 

Denne placering af sideblinket kom 
sidst i M inorens produktionsperiode. 

fået denne ændring med - eller også er 
den offer for en »bagatelgrænse« som 
kunne lænkes indført på el eller andet 
tidspunkt. 

Det er også bemærkelsesværdigt, at 
de nye typer blink-/positionslys og bag
lygter blev godkendt allerede d. 5/12 
1963 fra stelnummer 1042477 for Tra
vellerens vedkommende, mens 2-dørs 
målte vente til 22/1 1964 før del var 
godkendt til den. I øvrigt var der el 
forbehold for blinkets lysstyrke for den 
gamle type forreste blinklys på 2-dørs, 
men ikke for Travelleren .... Hvorfor nu 
det?? 

I det hele taget opslår der mange 
spørgsmål, når man læser de gamle 
typegodkendelser : 

2-dørs'en skal kun have et enkelt 
sidespejl, mens både Traveller, Van og 
Pick-Up skal have to. De godkendte 
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bagfjedre til2-dørs skal have Slag a 6,4 
mm mod Travellerens 7 lag a 6,0 mm. 
Van og Pick-Up skal enten have Slag a 
6,0 mm eller 7 lag a 7,3 mm .... Du 
altforbarmende; gad vide hvor mange 
originale biler vi har i klubben ? . 

Hvorfor rummer benzintanken 0,5 
liter mindre i varebilerne i forhold til 
personbilerne ? Skyldes det en anden 
montering af påfyldningsrøret ? Kun
ne man virkelig få leveret en varevogn 
med bredere originale fælge? Hvorfor 

Denne Van har bredere fælge end 
nonnalt, men sådan er den leveret fra 
fabrikken. 

må en Van trække en anhænger uden 
bremser, der vejer 375 kg, når en Pick
Up kun må trække en tilsvarende an
hænger, der vejer 25 kg. mindre? Har 
anhængeren bremser gælder samme 
vægtgrænse ....... Skyldes det mon vægt
forskellen på 25 kg. mellem Van og 
Pick-Up ?? Hvorfor kom der overho
vedet en ny typegodkendelse for Van 
og Piek-Up så sent som 3/6 1971 gæl
dende fra stelnummer 310800 ??? 
Hvad er det, der er så anderledes i 
forhold til den tidligere, at et tillæg 
ikke er nok????? 

A-839 Simon Marsbø/1 

Travellerens nye blinklys blev godkendt 
l l/2 måned før de blev det på den2-dØIS. 
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STATENS s.L T:LsvEÆRDSELSSTYRELSEN c---·-------··--·---·-· 

~~""o<C•~< < '""~"''""v D)'n>mOVCJ 4, 2730 Herlev ·, Hocri<, 1000 Super M.'A lS5l 

"'·H'~"'"''"' Tlf. 42 9! 73 74 l .. -·- .. . ' '>! " F 
44 

s· Ol IO f2!/ , S:ondorG·<!pogodk~odei« nr. ~;a , 
-;J(_'?'f ax. ~ ~ .. ~_... -----·--·------· 

Standard-typegodkendelse 
u<•«« '''" b•?~"'? '' Donsk Ovcnøisk Motor lnduHri 'i: 

S•• Roo~·•: li G1o"'"' 

~--Kor~l<>):-;:::::;::;fihtioner, ---·- ,1. Bol><tning<l~f. 
A" Porsoomo<orvogo Kn•o:nJN' 09onvocs: 

M"r<o t'.orc.>. i G,;o~toro: <o<olv:on< 
Modo: 1000 Super · G,""'"'"' foroho;,ry'< 
Typo. M.,, 2S$L 

1

1 
Goroot<rt< l>og>k!oi:cyk 

K>rro<IO" 2·d<>e: lu~~e: An<ol "ddo:>l>d<or 
Ant>l hjul. ~-

M o< o• 

S:o'"""'"''' k; . 
~·cyl. bon"" 
991$00 

3. M"'rkningons ~t>bringdse!!tOd. 

T>li.:Jd•. co•.:.tv;cg•. 

7SO kg. 

1100 kg 

f'~"~"'"'""''<< 
lnd~r:<g« n ovn ollor v;tom:c.i<e. 

ln~~'"9"' ty~o~e<ognol« 

Undor mo:orhJtim p~ o~,,. "do >f forbr>o: 

~MOWOG« p; """"'" <•<< ,; motor~lo' 
Un~~r motethjelm loog1 hoj•O hjulk"'" 

lndor:tgc: ~tdnum•oor 

lno"w"'9" motornummer. 

Pl h<>J't "do of forb'"'' " 20 <m onde, fo!>rik."'"'"'~:,doc. 
Pl h~rrc "do ;f motetblok 

4. Hov~dd<men•ionor. 

l•k<cioh""" 
Sporv,ddo lor 

S~orvodOo b9 . 

5. Styce~pp>ra(. 

21SO mrc. 
ns~ mm 

1278 mm 

S:nr>:o l:.:o,-,<lc 

Sw"'" b•oOdo. 
StM!!O h~;do 

JUO '""' 
1520 "'"' 
1520 mm 

1<0 "'"' 

Tond<t>n9 Vcndod.,motor til ·~"'"' 10m An 
V~vol.;:hn<;<fo·"-'" ..... 1:15 VonC~d<>mo:ot ,,; hoj<o 10m 

6. Bt~m,ooppor>t. 

Drilt<~r<m« 

P>rkct>ng,btom<o. 

•·hrul: hydroul"~ fodbr~m« 

fio•od<yhndo• 

forhjui"yl•ndro. >nt>l pr hjul 
B>ghJu':orlondro. >mol pr hjul 

d''"'"'"' 22.2 mm 
2, d"mottt. 23.& mm 

diamotor 19.1 mm 

2•hJu:< mok>n«k h5ndbrom<e. v.rkondo pl boghjul 

I·Gndl>,~m•o9r~b '"'"'S' ' gulvot til h~jro for l<'rt•!:Cdc. 

7. Bæronde elementer. hjuL 

Ch>t<M>"mo. 
Hjuloph:cng. for 

FJ~dr<. for 

"' 
b'9· 

Selv\»:ronde bcrO«~rl 

U.lfh;cog•g oph>:nsnln~ ' t'longior 

Stov b>g>~<oi. 
L>"g<g.\ondo t<>r<•omfJ<ciro. d 20 mm, l 977 mm 
Holvoi;,pttske p.lr>lielfj~dr~. S l>9; 6.~ mrn. i 1100 "'"'·~,.,:;e mm. 

St~dd"'oporo ~ "~· hyd'>uh,~o. dobboltvor~ondo 

H1ui Pl>dehiui 
Gumm•moM<.,ns. for 5.20- 1 ~ 

b;~ 5.20-1~ 

"'·'·:·;'!'i?iii&> " '% '101 

8. Motor. 

;:,b.,bt 

Prln"? .. 
Cyliodro 

,,"": <orbvr>t<>rcr 

8MC 

4-t>kt bon""· 
4 ' r>:k~~ 

, Von<ll>r<>ngomont Toov~nc>lor mod ""~"""9" , 
! 9. Tcan<mi«ion. 

Kob~<ng . . . . Tor onkoltp!od<. 

Cyltodorcl•-w•ec~r 

Sl>~l>::ngd~ 

Volum~n 

Koy><•tot koiey"<"' 

-~ 
~·.~ "'"' ' 
83.7 ", .. " 
1090 cm' 

6.2 '''"' 
K>p>e<!<t m>o<e:y~:oon 4 J::o• ~-·--1 

l l-----2:~.---__::_~omgo,,.., l b~~goot (<rn<ron,<oron 

i
l 10. Elektri:k >nl:<g. --------· 

. ;:;:~~~';,rgto: ;~~~:;:·:~~·.·;:;a~·:,: (t~~r< ,,s w. ""''r< •o w 

8ogly"'"' >llU<>!<<. mr~. »l 549«. S W P:er~ mrk 21 6 'N 
Sto~lygtor 

Nomtnorol>dolygto• 

B>klyg<er. 
~enck>>norC o ,ngnc 

Ro:o.ng;v<>Orv,~gor 

forbhn< . 
s,c0 t>llok 

Komb,ncroc mod b.lglrg: 0r. 20 W P:.:•o m•k 11 6 W 

»LuC.l<« "''k. "~67 2« ; W. onbq~: «.Oclor ~u"'morp~'de o.l •<r.\ ''"~"'''S'?i>~<. 
l~gon. 

hCb~%~'' h>9'Y<J<or.j.R.U. 7l [•Ho ?i«~"npiotl 

ingen. 

Komb":otO< mo~ oo""~"'iygto,, 20 W 
"Erm.>x«, oroogo S W, ",b;;g< forovon o.\ t'geltt ~~r;tolpo 

eog~l>ok >:o."bmoro: mo<l !tOpiyg:oc. 

l, f~:::~~,;,~,~e,<n.wco. ~::~~::~:~~~;~~poo~::~::~o<ol ?i' ''er 

·-------~---------------------- .... --~- ---

1

11. 8t"ndstof~nl"'9· 
5ohoidor 2~.5 h:or. onbr.,gt ""~"' "·'S'9"'""' bog t,:;.,> :ol 

EOck<r<tk pumpe. 
F.nC<> ·~ko i i er"od<tof:dfor<OI 

l Af<p:Orr'"g:h.no. 

i 12. Lydrl",mper. 
··-------1 

l 

J . 1 <tk. o•.;l. """':" <,. l SO , 100 • 77 mm. i 
i 1). K~trO«en -----------~ 

l 
Typo 2-d~r< lukke<. 2 tCiV<t>oOG•9< fo":cCor. for~t!-~de fo"kydol:gt. bas<"<!c li 

FM<'''"JI<.. . . . . . 1 ,tk. ;nbr,gc "''"' ' ~'"''"~ fo"'udor>rnm<. l 

114. :::,:::·~~~::kt:in~~,· el~c:•:;,::~:r~~k Grove:, '"b~~~~:"~~----------1 
' V;emeoop""··. ... . 1 l<k._"Sm<t~''' mod k~iev>nd«~r>.ui><•<>n og ~lok<ro<k bl:t<or. l Dofro<:<r . Kom~>Ooroo mod """"'PP""· l 
! 1S. S"'rlige bem:r:rkningor eller fotb~bold. 

l GoOke".dol,on or 9'--« m~d forb~~old ",od hensyn cil forbll.,klrg:orno< irmrrko. es "''" fcr~oOoidor "9 

«note mod lcon>to~lg vlr\:n<ng ot '"!k <rav om :todtmg. 

i 

Le= 
St>od>td·typogodkondcl•.on g:cidoc k en ,; l>ongo, <or<:<~JO< er odf~r.: l noJ• overon.,rommol<o med dot k~re· 

toj. dor h>r v>oro< in~lovorot horttl «l u~dor<ogd<e, og !Om ot lundot f>:rd<tlsm=«gt for:v>tlig<. 

ju«<"m•~>•«~rl<t hot don 2l. >pnl 1958 moddelt ovonn"•m< firmo t•ilodol« <Ol u<lf:oc,dlgoho of tyP<>t<<<t 

Ko~e~hav"• 1M 20. eo.-~•b<t 1962. 

). Voltelen 

'i'~>:V?i;l'flM!iliiW<llf.IJW:Wif.;tilWJJ=ø="==="""•-------
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S<A"TS:NS B<!..T,LSYN 

~-~··•1 

'""'·~~M"" ?ÆRDSELSST'/RELSE~ 
~"' "'N!t.VA )!>> D;r.amovcj 4. 21~0 Hcricv 

Ti f. ~2 91 7; /4 
.?~21Jif Fu.44530i !Oif?fC. 

Tiilæg nr. 1 

til 

Standard-typegodkendelse nr. 578 

od""'''''"' b,9z'·"~ .r Don<k Ovcr<<>i•k Motor hdu<<ri A;', 
l<r. Rfn.><jl5, Glo"'"" 

Pononmotorvosnon k>n tillogo godkonclo; mod folgondo d;<>: 

R~hr=< 6. Brcm!O>PP"" 

HovcOcyhndor . 

Ru~dk 10. Elok<ri>k >ni>:;. 

$ldeblonk. 

d"m<IN 20.6 mm 

»E""'""· Oe>ngo. 6 W, >nbr>s< p.\ 
for>k:trm udfor forrude 

Tillzgget g:elclcr kun <i l:ongc. "'nd>rd-typeg<XIhndci<en er g:.:ldende. Type"""" u>:ndrct 

Kobonh~Yn, do o 29. april 1963. 

j. Voltelen 

SiS 

ø 
STAT E >-:S BIL Tll..SY~ÆRDSELSSTYRELSE:\ 

><A~"-"'''"'"'' 'n"N""" v D}n~m~VCJ 4. 21~0 Ecriev ••• --~-· M'A l SSL 
~"- ~-~"-VA "" Tlf. 42 9i 73 74 

5J;;0'f Fax.44530; iO OK 

Ti!b:g nc. 2 

:il 

Standard-typegodkendelse nr. 578 

"'"'~' ,,,.. "•or''"? ,, Donsk Ov<:nc.lsk Mo:oc loduo:ci 
Sdo. R•n~><i lS. (;>ow"o 

~~--~----· 

i 

! 

l 

l 

hw>~Mo:orvogr.eo '·"'' ,.: '9' goC<oodc: moO f~igeodo dat> 

Rut>"< l. l'o:ukn<ogonl "'~"nsol<emo<l 

lo<Jpr;ogot stolnummer Pl ho1ro "M:/. f<l't>r.;:-, "· 2C\ <"'under bbr<<'· 
tO<>O<Oiarloo. St<lo~m<noret bo ovtnwclt ,;:i,oo 
v;"ro •nOpr:"J" pl k.,o< l>ng< h~i'" hjulk>loo" 

Robnk 10. ~lo\:tri<k >ni'"9 

Po<"IOO<!y91N 

s,glr~:cr. 

S1opiy9:o• 

Rdlol:<ooordn<nsor · 

Forbhnk. 

s,strhnk . 

s,",monbyggo< mod forbi .ol:. 6 w. 
»L"'"~ mrk "$AE S 6l«. 6 W 

Komb>oorN mod bagiyg:tt. 21 W 

lodbrS9'' 1 baglyg:or. J. R U ~02 
{1He p!"cnoolot) 

>lluC>«<. mrk. I)L 6H•<. Or>OJO 21 W. 
oobrogt unde• fodygtcc 

Sommonbygg<-t med tr>glyg<or cronso 21 W 

s ::s 

1-
~------------------------~ 

Tdi>Oggo: g"idor kun s! l:oogo. <t>~~>rd·<ypeg<><l<ondel<eo er g;"oidonde Type>:«11 u;<nrlro< 

Ko~e.OiiC>O, den n.JOOocr 196~ 

j. Voltelen 



~ "5 
~ g_ 
~ 
~ 
1:;" 

"" ~ .., 
te> 

! 

,_. __, 

w 
STATENS SIL TILSYrfÆRDSELSSTYRELSEN 

""""·O>G•Ot !, <CO!NH.VN V 

n•.>ONt"""" 
Dyn~movcj 4. 2730 Hcriev 

Tif. 42 91 73 74 
Morcis, 1000 Super, MIA2SSL 

*:1. iJI{ F .:u. 44 53 Ol 10 !J/[ St:tnd>rd•l)';.<'9<xlkendeho nr. 578 

5-61,!<) 

~-;;;.:-· ---~-- ~··-----, 

Tillæg nr. 3 

"' 
Standard-typegodkendelse nr. 578 

""'"''" •"" .. ,~"·• •' 

i rubr.Y. 2. Bolwn;ng<tal :endr~>: 

Gorontorot tot>l•"'9' 

G>rantere< forok!oltryk . 

G><onteret b>g>k>ol<ry<. 

Dansk Over-selsk Mo:or lndus<rl 'i, 
'"'· R••S><i l5. Clo"'"P 

. 1150 kg 

s2s ks 
625 k~ 

T:ll:egse' ~:eidor kur. ,; l:z:-.ogo, '"'"~'"Hr~og<>dkeodei>On er <::::icien<k. 

Kobonh~·~- <f<.o 1}. c~9u" 19/d 

H. }cspcnr>n 

··c,;•o;;tN:t'~ '') 

W FÆRDSELSSTYRELSEN 
STATENS 81LTILSYN D)·oamovej~.2730 Herle\· 

l Morris, 1000 Super M{A2S5L 1 """"0''""""'-"""M<AW<Y Tlf 429\7374 
=-""'""""" ~l4Y F";.44530110 ~ -S-;-n~;rd·tne9odk~nd~l•• nr. s7s l 

,-

----·---------
Till~ nr. 

Tillæg nr. 4 

"' 
Standard~typegodkendelse nr. 578 

u0><<0< <l<<' b<~~,.,~ or Dansk Oversøisk Motor Industri "Is. 
s~'- Rln~«Jll. G''""'•· 

1 . ! 
' l rub6k l. M:.:rknmg~n• >nbrmool•o:<:cd :o:ndro•· i 
J F>br!bt<onopl;do . • Under m<>tc>ehjelm pl hojro •Ide ;! fo'b'"''· li 

l 
lnd~,-",got r.>vn ei!cr vorern:.:rko . . .. »MOWOG«p~ven"'"''dc 

ol motorblok 

in~P""S"' typobetosneho cg otelnummet.. Indenfor h~)re dM i • 
bundplodo fcr;n p>:· 

· "9"":edo. 

S-(.(.i6l 

Tli;",g9<' ~.,lOer kun ,; l"'nse. ::>nd>rd·trp<godkendd•en er s;o<donde- Trpe'""" """.;"'· 

l:e:",nec,r.. <i<·' 10. ~"'""<' r ns. 
H. jespener; 

""'"''"'$%:;<"';>)~~--~-=-==~-------'"--
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'it;> FÆRDSELSSTYRELSEN 
STATENS BILTILSYN Dynamovcj4.2130 Herlev 

~-- ~~:::~~:::::::::::::;_~~-"'--·~---
~·~•><>tGA~[ '- ""'~~AVN ,. Tlf. 4291 73 74 J/) h 

! Horri<. 1000 Super M.AW 5l 

"' ~·N•••• "" ~2 qv Fax.44 530110 'V11..-- j Stood>rc!-rypogod~ondei<o nr. 

Standard·typegodkendelse 
"""'"'<!'"o.~~"'~ •' Dansk Oversøisk Motor Industri • 

l<<. R.-~v<J l~ "'"'"">'· 

1, K<><Otojou hov.,dspooifibtioner. 2. Bol>.<tning<<"-L 
Ar< . V.ccmotorvo;o 

M>:r>:o. 
Model. 
Type 

)('"""·" 
An<>l hjul. 

Moto'. 
Srolnurnmo• In. 

Morr.t 

1000 Supor 
t-'.JAWSL 
S>mmonbrs9« I~•NOus 
og >>rok><«. 

< 
~-<yi. bon>'" 
tOOHBC 

K<>•<t<>jOU ogcnv>:g: .. 
Go...,ntNot to1>ke9t 
G>">ntN<t !o<>hoEt.-yk . 

G>••nto•« b>s>k<olttyk. 
An<>l "Odopl><f;N 1 l~«"um 

AM>! sidc!opi>d«• i "''"~"'" 

GOO kg 

1125 '-$ 
750 kg 

7SO kg 

' 
' 

l. M"'rkningon• onbringelsessted. 

f;~"b"oo>pi>do . 

lodpr:ogot Mvn dl o r v.,em>:rko. 
lndp....,got typohotcgnd>e 

IO<!pr«got ><~!nummer. 

lodpr;:rogot motornummer. 

Under motorhJelm pl h~JrC "do of forb'"" 

"MOWOG<< pl ven"rc ><do >! moter~lok 

UoMr motorhlo:"-, pl h•yc bnt 

Pl h<·!'" ><de o! lorbr:ot co.100 mm un6or (.>b"'"'""'~bdo 

~- Hovedd:mM<ioner. 

Ak>e<.>f:<>nG 1180 "'"' 
>rorv,ddo !o r. 1 "lP.~ mm 

Soorv,dcio b>g . 1280 "'"' 

S. Styrc>pp>r>t. 

A" hnG; >ns 
Ucivoktl•ng>forhold . 1·15 

6. Brem><>pp;r:tt. 

D"f«hrom>< . 

P.\ h<>j'< "de;! <Mtorhlo': 

Stor"" loon2de 

s'~""' bredde . 
St~CHO h~jdC 

fr;hnjdo ov., )orO 

Vendod'""'"'"' td vemtfo 
llended"motN tol hnjro. 

3780 "'"'· 
1550 ''"~ 
15~0 mm. 

140 mn• 

10m 

10 "· 

4·hjul> hy<ic.u'"' lodbrom>e 
Hovedcylinder . 

Forhjultty<>ndr~. '""' ~'· hjul. 
S>ghju<"rhnCro. >nt>l pr. hjul 

d»n,o«r. 22.2 mm 

V:<t<ebeholcler onbr>S' uncior guiv , foro.hm 

2. ~""'"'"' 13.6 mm 
<l"motN. 22.1 mm. 

P>rkoroc9>brem>o .. 2-0iuil mebn><k h;\ndbr~mso. vorkende p.\ bo~hjulen< 
Hlndbrem•ogrob >nbr,~t ve~ sulv <11 h~jrc for !~rc">:de 

7. B~rende .,)emMtor. hjul. 

Ch>tmr>mme. Solvb,.,rondo k>ro""''· 
Hjuloph>:ng. for. U>fh>:n~ig opO>:ngning i trtonglor og "o><fd>:mpororme 

b>g Stiv b>g>k«l. 
f'joclro. for . Long,g.\ondo <Ot>oonsf;odro. d •... 20 "'"'· i,. 977 m;n 

bog Holvdhpt;tke por>!lolfjedrc. 7 log, 6 mm. l •. 1100 mm, b, .• 38 mm. 

S:~dcl>:m~oro . 4 <'k. v"g"""«ype 
Hjul Pi>d<hJui 
Gummtmontedng. for 5.20-1~ 

bog. S.2C-H 

8. Motor. 

Fobrlbt •>MOWOG« 

~-tokt bont•o 

4 ' r:o~ko 

Cylinderd~>motcr 64.6 "'"'· 
Pr LO<• O 

Cylindre 

Slo~i."en<;~c 8).7 mr~. 
Volumen. 1098 om'. 

Ant>l brbu"'~'"' 
Vontol><rongo;non: 

K>~><"ot blo>yaem 6.2 !,:or 

Tooventllec Ko~"""' :m~re:y«em 4ll<e<. ----------, 
9. Tr>n<miosion. 

Kob!;o~ 

GOJrb«c 

110. et~ktri<k ~nbog. 
f'orly9tor . 
Poli"OMiygtor 
B>siygtor 

S:opl~g:or 

Nummoroi;Golygtor 

S>klygtor 

Re~o<"""'""'"9°r 

icc eni<oit~'oM. 

4 fr~mgo>r. 1 b>k~oor (synkron~>er«) 

»i.U<·"''· ende "E 4«. ijoroir' 4$ W. ""'dr, <(l W 
fli.~<.l<«. mrk. »~OS<t, 5 W. ;nb"S' vnder forlYS«'· 

»LUC>l<t. m' k. "488«. ) W 

Komb•norot mod ~'giyg:oc. lO W 

"k. »L~""'· mrk. »{67.'2". ooOro;t ol. '~<oeilo Oe!l;g 

mrK.,,(!$ 1$1$ G•,.io 2. 1.5 "·j. R. V. 226 (,H< pl.ltemplo:) 

Ro:noog>vl>omo<;N ln9en. 
~orbilok Kombiner« mod ~o"t•On<lyg<er. 10 W 

Sldobllok "Er''"~«. or>n9< 6 W. 'nbrogt uo<!er "3· >l b'S""" d~rstnlpo. 
O><;bil.ok Komb'""'"' mod ~>9· og >t<>?lrgtor. 20 W. 

Kootrol r. <o:n.Y<!<re lr:.<oMro! ;>.l koc.rok"'"'· 

S•gn>ihoro 1 ""·»Lo<»«· 
AHumul>toc l l volt, 4) omooretlmor. 

,

1

11. Br»nd<tof>nl;"g. 

6eho!dec 

1 1\r"nd"o:tdfor;ol 

j Af•o>:rrlng>hMe. 

112. Lydd;"mper. 

l. j). ~~r<osteri. •n• 
i 

i'M~r>9<ilo. 

Vl.1d><"""'"l<kor 

21.5 i"N. >nbr><;t .,ndor su:v b>9 ~>g><«' 

~lok;c"k Mm~e. 

logon. 

1 ";.,. O>>i co. JSO mm ' 100!77 ''"'' 

Sommonbygget l~rorhu< og vorok>t:o. Af<>gohg >d<kollol:o b>g l~ron>::M belC.\· 
~nde of tdds•<t<r ; 1 l mm run<liorO<romme. foroven l»<gJor< mod n~,m~<r•Her 
<ol von\:eib<:<l'\l ~ <>deroo og loenoden O>Od 2 <>~;><. Klop,"do l v>cokmon. 

1 ::k. udvendige. >~brogt p'; doreoo '"'"l «k. 1r.dvondig >nbrogt over forr"~o. 
1 «k. ~lo\:tn>k<. ;obr>$< uodor iorr~do. 

! 14. s .. rlige indretninger olier tilbeh~r. l ll>rmeo~par>< Med kolov>nd<w<ul><,oo og eloktmk bl:e>er. l Dofro«or >::omb>r.or<t mod v.rmo.o~>r>< 

15. S:.orlige bem>trkninger eller forbehold. 

1 K~re<O!Ot oc godkendt td bofordr;og >f por<oner , v>rck>s<en 1 henhold til ju<tlt<· 

l 
"''"'""""" bokcndtgord<e ,r H. O<:eombor 1957 om tr>n<por< ,r p<rtOnor r:>ed 
vore- og io"'notocvogne uden for i<>rorrumrnot. 

' l S·Si"l 

Sund>rd·typegodkoodol>en gældoc ~un d l:onge. koro<~jot er ~dfort l noJ~ ovorom><ommol>e mod do< ~"'•· 
<~). der ~;c "''""' fodleverot Oertll ttl undor>ogei<o, 09 <om er fundet l:erdsol<m=-<ig< for<v>dlgt. 

juwt>mf~l>terict h>r don 23. "P"i 1958 moddelt ovonn"•n<e form> <•ll>dclte "l udf.erdlg<:l<e >f <ypo>«<:>t. 

.~ot>enhovn. den 20. {•b,~or 1163. 
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STATE:NS 81LTILSYNfÆRD$ELS$TYRELSEN Mocr;,,l~OOSuper, M'AWSL: 

~.,.,.o•c~o''·""'~~Av~v Dyn~r:JOVCJ~.27.'0 Herlev , ... -- ------------, - -, 
62

ei 

l 
l 

"' ~~~ .... ,.., ~20:(~::;-~~j~~;~ ;J)[ ~~iii';,~:::;~-=::::__~---i·i 

Tillæg nr.1 

"' 
StandardMtypegodkendelse nr. 628 

""" .. ' ,,,,, •••~''"• •< D3nd:: Ov<>r<<i"k Motor Industri ',1,. 
S.k. Rlo~•<lll. GI""'""· 

v,.~rnotorv<>gnon <;n c•lligo godkondo. med loigoodo <foL'' 

~ub"k 6 Srem«>ppoc><. 

Hov~d<yh~der 

Rub"< Hl. Elektmk '"1:>'9· 

Sideblmk. 

. d<>mo,er 10,6 mm 

"e;"'''"· """9"· 6 w. >flb<>g< pl 
for<b:tm udfor lo"vde. 

~-i6l _____________ __ 

Till..,ggot g:z::lder kvn ,; l:>:ngo, >Und>cd-typego<lkendel<en er g:eldende. Type>t<e!< v>:ndroo. 

København, den 29. c~ri! 1963. 

j. Voltelen 

·.-.. ,.-,,;~7NWI$~ f{{§j 

<;f;;> 
STATE"' s s t t. T;t.svEÆRDSELSSTYRELSEN 

H>M""''~'"' > "'"'~"~""v D)·n~mO\'CJ 4, 2730 H~r:ev 
Mo"i<, 1000 Supec. M AW S L 

$-Si•J 

OC> ~,,., ..... "" ~ Tif. -12 91 73 74 
'J.z41f Fax.44530!lO t2JL S<><'~docd·<ypogodkoo~oi>o "' 623 i 

··-r,~~~-----·- .2 i 

Tillæg nr. 2 
,,, 

Standard~typegodkendelse nr. 628 

vd"""' ·~" ••~""'"• •' Dan<k Over<<>i<k Mo<or ln<:lu:<n "''· 
$d•. ~'"•«Il), Clo«rvo 

l ru~rok 10. Elek"l<\; onlzs zod«>= 

?o"''""''rgtor 

Blglygter .. 

Stoplygter 

Forbhnk. 

Bogbhnk . 

. >llu<»«, mrk. »L 632«, 6 W. 
lnbr>gt under forlygter. 

. »Lu<»« mr~. »L 594«. 6 W 

Komb1nore' mod bogiygtor, 21 W 

s,mmonbygget mod po""""''YS'"'· 
"""9" 21 w_ 
»LU<><«. mrk. »L S94«. oronge 21 W 

Ændr"'SN·'• g>::ldor fro og mod "dnummor 10HH7. 

THI.,gget S"'ldor kun t.ll:r:nge. ,und>M·typogodkendol.on or g"idonde. Typc><tc<t u:r:ndrot. 

Ko~<nho•~. <!cn 5. <!e<omber 1963 

j. Voltelen 

--YT!iii<11t<&:æw---~~~---~--------
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<W 
STATENS s;:... T: :...sv~ÆRDSELSSTYRELSE;\" 

HA~"~~:.·;~~;~::::~;"v~ ~ D) r.JI)~~·eg 9 ~~~')~~O:~: 

l 
hSJ6l 

.Jj;z./11{ r.u . .:-+530110/~;t. 
-"'· 

Tillæg r:r_ 3 

"l 

Standard-typegodkendelse nr. 628 

"~""'" ."., ··•-""? ,, D>n<k Ovcn"i::k Mo:or lndu<:ri "/s. 
S4<. "'"O .. Ill. t;lomvo. 

l rubrik 3. ,'1.orkoing~M onOr>ngd•emeO >Ondr~>: 

Fobrik><lonm;oce .... Um!or mo<orhlolm ?l h<>J'" ,..;o >i forbr>:<. 

in<l~r>:got novn eller """''"'"ko . »MOWOG«p.\•OO<"o"~" 
>f "'otorblok 

lndp=g« typob<otegnol.o og stolnummer lnConfor h<>rte d<>r ' 
bund?bdc foro.o P·'<· 
»S<"<;,::do 

Tlll>:gg« go:M<'" kun >i !>:ngo, <t>nd>NI-typegodkenciehcn er g.::ldcndo. Typ<:><t<" u:cndrot. 

K•b<nhcvn, den 20. aktobor 1965. 

H. Jespersen 
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'lfl> FÆRDSELSSTYRELSEN E:bs<.t::9'2 

STATENS BILTILSYN Dynamovej4,2730 Herlev 

'"'"'""''~"c"' ""''"'VI~<~ """""A"" ,.51 Tlf. 4291 73 74 Lu, 
'""0~""" /;1/f'fFM.44530!JQV/1._... 

Morri< 100~ Super MA •) 5 L . 

Sunc .. a.,ypeg<><~kendet'" nr. s-1706): 

Standard-typegodkendelse 
•<>tedt ..hor bo~"''"!' .r D~nsk Oversøisk Motor Industri '-/:;. 

$dr. Rln~>el )S. 2600 Glowup. 

t. K<>rNøjet• hored•peeinb.tioner. 

Art . V>rem<>torvogo. 
M:<rh. 
Modol. 
Typt. 
S«lnumm"' In . 

Morrls. 
1000 Super. 

MA") S L. 
310800. 

., '""""'''"' ,, ...... u,..,..,""".·-...,·~·'"'"'' ....... 

3. Mærkningen> anbringol>csst<><l. 

l. Bclastningst~!. 

Kor~t<>jets egenv:egt m. lukket brro!!<"l 

"'"""'l"" egenv:egt m. !ibent brro"ul 
G>r>.ntere: tot>lv.,gt. 
G>rontere< Ionbeltryk . 
G>nnteret b:lg>k<eltryk. 
Ant>l >iddepi>door . 

F>brlhtlon<pl>do . PJ. højre side >f (o'b""'· 
ln~pr:eget n.-n eller v:orem:erke . »MOWOG« pi von>tre side •f koWngsfm:. 
tndpr>:get typebetoB~el:~ og :tdnummec . l bundpl>de loron p>><>gor<:ede. 

4. Hov~ddimM<iontr. 

750 kg 
72$ kg 

1225 kg 
750 kg 
750 kg 

' 

Ahol>fsuod 
$porvldd~ fo 
Sporvidde h>g . 

218~ mm. 
12S~ mm. 
1279 mm. 

Stør.;to l:.:ngdo .. 
Sto"to bredde .. 

3616 mm. 
1$)7 mm. 

s. 5tr·•~ppa<:tt. 

6. Brem•upPH"-t. 

Drlf"b'Om<e . 

Tond:<ong 

~-hjul• hydrouh<k fodbr~m<e. 
Hov<'d<yllncier 
Forhjuhcyllnciro. >Ot>l pr. hjul. 
Soghjul<cyllndre. >nul P'"· hjul .. 

Combor 1'. 
CO><er l". 

Toe·ln 2.S mm. 

dlomcter 20.6 mm. 
. 2, dlometor 2l.S mm. 

. .1. dr.meter 19,1 mm. 

~~~~:~,, "'· 'l"'~l+;:~'~*i;~~~!~l~'~:~~;:!=·: s;'~~~"; 
Porkorlng•brem><. 2·hJul: mek>nl<k h!ndbrem•e. vtt~ende p! boghjuleoo. 

H!ndbrom«greb oobro~t ved gul• til h~l•• for føre.,"de. 

7. S>:rende elementer, hjul. 

Ch><~l<r>.mme. K;"oprof.!. 100 x 69 mm. 
Hjuloph:.:ng. for. Uofh.,nglg O?h.:ngntng l :v.,r<vtngorme og «<'dd.,mpe,..;rme. 

b> g . Stiv bogok•el. 
fjedre. for . Longsglende tor<lon<lj~dre. d~ 20 mm. l>:ngde 977 mm. 

b>g. H;lvdllptl<kt por-.llelfjedre. 8 loc :1 6 mm elle< 7 log :17.3 mm. 
1~1100 mm. b=lS mm. -

St<>dd.,mpere. 2 <tk. hydroull<k for. 2 <:k. tcle:kop bog. 
Gummlmontcrlng. fot. 5.20.H diet 5.60.H. 

bog. 5.20·1~ olier S.60.H. 
F>,lge. JDx1~oller~.5CxH. 

Al1tood op<p>:odlogsfi~~s• • Indvendig l.:lsbnt. S6 rnm eller 10~ mm. 

"'"'C:'-'""'~M, 1J!E!JfJ 

r 8. Motor. 9. T'""n<miS>ian. 

Fobrtbt . l\ritl<h Leylood. Kobling . Tor onkel<plode. 

?tlnclp . . ~·t>kt ben>ln. G~>rh<« ~ lremge>r. 1 bokge>r. 

Cylindre. 4 l r"kkc. 
Volumen 1098 cm'. 

10. E!ektri:k onl:.:g. 
Forlygter . 
Pomton<lygter . 

Boglystor . 
Stoply9'"' . 
Nummerploclolygter. 
Boklygrer. 
Rcflebonordnlngoc . 
forblink. 
Sideblink . 
B•sbttnk. 
Kontrol for bllnkly<. 
Signolhorn . 

»L"'""· mrk. »E 11«.11oc~lr• ~s w. n:.:rly< ~ow. 
»lV<W<. mrk. »€ 1 1·71 33« 5 W. 
"Lu<w<. mrk. »l 594«. S W. 
Kombin~rot merl b>glygter. 21 W. 
2 :tk. »locO<«. mrk. »L $37«. SW. 
ingen. 
l>lU<>«< mr<. »E 11.11$«. 
Kom~lner« med po•ltlon<lygtor. mrk. >.>E 11·6•,)0«. 21 W. 
"Lu<><«. mrk. »E 11·6125«. 6 W. 
»l"<'-'«. mrk. »l S'H«. 21 W . 
Ly:~wntrol 1 kont>kt,.m. 
1 :tk. 

Akkumul>tor . 11 volt. ~O omperetlmor. 
Rodlo<tojd>:mpnlng . ? Si T typegodkondel<e nr. 10202~. 

11. s.."nd<tofonl,.g. 

Boho\clor .. 
8r:o::nd:toftllfonel. 
Afo~:.:rrlng•h•M. 

12. Lydd,.mper. 

Stojmlllng · 

1J. Karrouori. 
Typo. 

Forer1pejle. 

14. Ti!beh<>r. 

V>rmoopp>r>O. 

29 '.\t~r. onbrogt bog b>g>k<cl. 
Elok<rl:k pump~. 
Ingen. 

1 "k. e>. 90/100 x 400 mm. 

76 dS(A) ved mndmlllng (3900 omdr.,'mln.). 

1: Sommenbygget forerhus og vorokouo. rundjerMr>mme med tridg•ttN b>g 
fMor<:o::de. 

11: Åbent lod. 

2 st~. udvendige p! for<tolper. 

Med hloY>ndscirkulotlon og el~k<rlsk bl,."or. 

15. s,.rl!ge bam,.,rkningcr <:iler forbohold. 

1970-"11/1<& 

K>ro"crltype . 
S'""'" tlll>d:o plh:.:ng<~<>ret<>l med br~m<er . 
Stor>te <lllod<o p.\h:.:ng'k~re<o[ uden brem<er . 

lukket .Iben 
600 kg 600 kg 
l7S kg lSO kg 

Stondud-typeg<><lkendolsen g:.:ldor kun :l l:.:ngo. k.oro=o[ot ~r udfMt r nol• ovoren<<tommebo m«! dot køre• 
tof. dor hor v>:ret Indlevoret ~er<ll Ul undersogol<e. og som er funde< f"'rd'd'm""''lgt for1V>rllgt. 

Der er don 23. ;ptll 1958 meddelt ovenn.,vnto nrm• tillodoho <il udf.,rdlgel~e ol typeo<tut. 

Kilb<nhavn, den 1. juM 1971 

H. Jespersen 
'""''-~;,;;;;,;;;;;;,;,;;_~~~-----
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DANMARKS FLOTTESTE 
BRYLLUPSBIL 

MOTOREN MANGLEDE 

Michael og Lone 
blev gift i Ulkebøl 
Kirke i Sønderjyl
land. Der er tale om 
gammel kærlighed. 
Både mellem dem 
og i forbindelsen til 
denne smukke Mi
nor fra 1961. Alle 3 
er født næsten sam
tidig, og de er lige 
velholdte. 

A-1097 Gunnar 
Hansen 

Forfatterparret Ida og Bent From fik deres Morris Minor 
stjålet, netop som de flyttede til Frederiksberg fra Sydsjæl
land. Da de fandt den igen, kunne den ikke starte og blev 
sendt på værksted. Mekanikeren ringede og spurgte, om 
de da ikke hav
de åbnet motor
hjelmen? Næh. 
- Hele motoren 
er jo væk, fort
satte han. Nu 
har parret fået 
en anden lagt i, 
for som Ida si
ger: Uden 
mors Minor går 
den ikke. 

Klog af skade ! 
Efter A-839 Simon Marsbøll's indlæg i 
Norminer nr. 91 side 7, føler jeg mig 
endnu mere sikker. Jeg bruger nemlig 
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gravørpennen. Jeg går ikke på kom-
promis. 

A-016Jens Chr. Jensen 



MORRIS MINOR PÅ SRI LANKA 
Efter at have besøgt Sri Lanka 3 år i 
træk begynder der efterhånden at væ
re udsigt til at få nogle flere dele der
fra. Der er mange problemer at over
vinde. Det er et helt andet samfund 
med helt andre normer som jeg har 
meget svært ved at forstå. De taler 
nogenlunde engelsk, men deres krops
sprog er anderledes. Når de nikker el
ler ryster på hovedet betyder det ikke 
ja eller nej. Det betyder: Jeg hører 
hvad du siger og overvejer. Det er utro
ligt forvirrende at man ikke får noget 
svar på et spørgsmål. Det er spænden
de og jeg er glad for min nye aktivitet, 
at få dele produceret på Sri Lanka. 
Der er mange muligheder for at få dele 
vi ellers ikke har nogen mulighed for at 
skaffe. Mange dele sælges i så lille et 
styktal at det er umuligt at få dem pro-

The Durable Car Company. 

doceret i Europa. På trods at et enormt 
timeforbrug ved fremstillingen på Sri 
Lanka og store fragtomkostninger en
der det alligevel med en pris der er 
fornuftig. 

Det der for 3 år siden fik mig til at 
tage turen til Sri Lanka, var en video 
jeg fik tilsendt fra en bekendt i Eng
land om fremstilling af nye Morris Mi
nor på Sri Lanka. I har nok alle hørt 
rygterne. Det var en fjernsynsudsen
delse i BBC med Charles Warc, Morris 
Mi nor Centeret i Bat h. J cg havde tid
ligere talt med Caries Ware og bestilt 
en ny Morris Minor. Jeg havde mødt 
ham flere gange og spurgt til projektet 
og hver gang fået at vide at om nogle få 
år ville den kunne leveres. I videoen 
var der et firmaskilt (det på et af bille
derne). Jegkunne der se en adresse, så 
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jeg bestilte en billet hos Tjæreborg og for at bevare Morrisen ved at fremstille 
regnede med at jeg skulle på ferietur. dele, men det store problem på Sri 
Jeg fik så travlt at jeg kun kom i vandet Lanka er, at ingen har råd til at købe 
et par gange i løbet af de fjorten dage nye dele. Det kan også tydeligt både 
jeg var der. Jeg fandt frem til stedet og ses og høres. Det er utroligt at de over-
blev venligt modtaget, men de var me- hovedet kan køre. Vi har aldrig nogen-
gel uforstående overfor mit ønske om sinde set noget tilsvarende i Danmark. 
at købe en ny Morris Minor. Det havde Selv den værste omgang klamp her vil 
aldrig nogensinde været i deres tanker være meget bedre end den bedste 
at fremstille en hel bil. De var travlt Morris på Sri Lanka. Det har jeg selv 
optaget af at fremstille dele. J eg gjorde oplevet, da jeg har købt »den bedste 
ingen forsøg på at købe dele, da Char- Morris på Sri Lanka«. 
les Ware havde fortalt mig ~ 
at det var hans fabrik og at 
delene kun kunne købes af 
ham. J eg besøgte også ste
det sidste år og fik da at 
vide at jeg kunne købe. J eg 
var ikke særlig interesseret, 
da jeg ikke vil i klammeri 
med Charles. Det skrev jeg 
mere eller mindre direkte 
til dem da jeg fik tilsendt et 
tilbud på forskellige dele. 
Efterhånden har jeg fundet 
ud af at Charles Ware har 
bøjet kendsgerningerne 
temmelig kraftigt. Han har Firmabilen. Mom·s Minor 4-dørs årgang 1961. Der 
ikke investeret et pund på mangler en meget almindelig del på den. Hvad er det? 
Sri Lanka. Virksomheden 
tilhører udelukkende Dhanapala S a- Da jeg efter det første besøg beslut-
marasekara. I år besøgte jeg så D han a- t ede at prøve på at få noget i gang på 
pala Samarasekara og The Durable Sri Lanka bad jeg Kularaina om at 
Car Campany nogle gange i løbet af de finde en god Morris vi kunne bruge 
fjorten dage vi var der og jeg fik et som firmabil. Jeg gjorde kraftigt op-
meget godt indblik i forholdene. D ha- mærksom på at jeg kun ville køre i en 
napala er pensioneret diplomat og me- bil der var i orden. Efter en del korres-
gel interesseret i økologi, forurening pondance fik vi købt en Morris. Den så 
og sociale forhold. Han har omtrent meget pæn ud, men jeg kørte kun 10 
samme indstilling til Morris Min o r meteri den. Der var 50 graders ratslør. 
som os. Det er en billig og pålidelig bil Bremserne virkede kun på det ene for-
der kan bruges i mange årtier frem- hjul. Fortøjet var ved at falde fra hin an-
over. Han gør et stort stykke arbejde den. Listen over defekter var lang som 
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Da det er smd mennesker der bor pd Sri Lanka, laver de sædeme om s d voksne folk 
næsten ikke kan komme ind bag rattet. En 4-dørs Morris Minor er ideel til dem. Det 
tog sin tid inden Meta fik sig kantet ind bag rattet. 

Der er selvfølgelig aircondition i finnabi/enl 
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et ondt år. Vi fik fat i en mekaniker og 
begyndte reparationerne. Det var me
get lærerigt at se hvordan han arbejde
de og finde ud af hvor svært det var at 
skaffe dele. Autobranchen på Sri Lan
ka er ikke organiseret som vi kender 
det. Der findes ingen forhandlere og 
importører som hos os. Alle der har 
mulighed importerer og sælger til alle. 
Ingen reservedelsbutikker prøver på at 
forhandle et mærke. Alle har lidt af 
hvert. Der er et utal af små butikker 
der sælger dele. Alle har på et eller 
andet tidspunkt solgt dele til Mor ris, så 
noget kan findes men det er utroligt 
tidkrævende. Det er også meget spæn
dende, da der ligger flere godbidder 
rundt omkring som ikke kan findes i 
Europa. Det var dog umuligt for mig at 

købe noget, da det ville blive alt for 
dyrt at få det hjem i småsendinger. Jeg 
har startet et firma nu og det er så 
meningen at de skal købe dele op og 
senere sende det hele til mig når der er 
nok til at fragtudgifterne bliver over
kommelige. Firmaet er: »The Morris 
Minor Company" Ltd. Pvt. og adres
sen er: Delgasduwa Road, Dodandu
wa~ hvis nogen skulle komme forbi. 
Der er dog ikke meget at se på, da 
firmaet kun består af en checkkonto, 
en firmabil og en garage. Men jeg har 
et meget stort stykke papir med en 
masse krusseduller på, der betyder at 
firmaet er registreret. Der er kun een 
fast ansat, H.W. Kularatna. Han får 
6000 Rupees, ca. 800 kroner, om må
neden i løn. Det er lige så meget som 

På besøg hos Dhanapala Samasekara. (til højre). Han bor utrolig dejligt og højt i sin 
tcplantage med udsigt over lagunen og det Indiske Ocean. 
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En anden finnabil tilhørende 17w Durable Ca r Company. Træværket er udskiftet med 
en lokal træsort. Det harengang set meget pænt ud ogjegblev fortalt at træet har samme 
egenskaber som det originale. Det er sehfølgelig lavet i h&nden af denlokale snedker! 

hans bror der er politibetjent får med 
overarbejde og det hele. Mekanikeren 
er løst ansat. Han skal have 30 kroner 
- om dagen! Men så møder han også 
op og reparerer på stedet med de for
håndenværende sten og pinde som 
værktøj + hvad han har i en lille kasse 
af forskellige knækkede nedstryger
klinger, opslidte svensknøgler, rester 
af skruetrækkere og tænger. Han var 
en hel dag om at skrue to baglygteglas 
på! Det var dog flot gjort, for der var 
ikke noget til skruerne at få fat i. Det 
var tæret væk. Og han havde ingen 
skruer, så han måtte først gå 3 km ud 
til hovedvejen og tage en rutebil ind til 
den nærmeste større by. »Dagen«, af
brudt af diverse pauser, er fra det bli
ver lyst til det bliver mørkt. Det vil sige 

fra kl. 6 om morgenen til kl. 6 om afte
nen. Sri Lanka ligger meget tæt på 
ækvator og dagen er lige lang hele året 
rundt. Hvordan han bar sig ad med at 
få tandstangen af og få den skilt ad med 
det værktøj forstår jeg ikke. Olav er 
god til at improvisere på et sommer
træf, men denne mekaniker slår alle 
jeg kender. Det lille tandhjul i enden af 
ratakselen var næsten væk, men hel
digvis vidste jeg hvor vi kunne købe et 
nyt. Igen en dagsrejse for at finde dele. 
Bilen blev dog heller ikke færdig til 
prøvekørsel inden jeg rejste hjem, men 
alt var aftalt så han kunne gøre den 
færdig- troede jeg. Da jeg kom derned 
i år undersøgte jeg bilen een af de 
første dage. Jeg tror nok de mener jeg 
er hysterisk, men jeg vil altså ikke køre 
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i en bil der ikke kan dreje til den ene 
side. Jeg fandt ikke ud af hvad der var 
galt. Enten er det tandstangen eller 
også er det en forspindel der binder 
temmelig meget. De mente dog ikke 
det betød noget. Man kunne jo bare 
tage lidt bedre fat i rattet og lægge 
kræfterne i. I det hele taget er der ikke 
noget der betyder noget, bare bilen 
kan køre. Lygter og den slags småting 
kan undværes. Døre kan bindes med et 
stykke reb. Næsten alle Merriser er 
4-dørs, så der skal noget reb til. Så 
længe skærme og kofangere ikke skra
ber på hjulene eller slæber hen ad ve
jen betyder det ikke så meget med lidt 
buler. Bliver det for slemt kan de jo 
bare rykkes af. Syn og godkendelse af 
biler har de aldrig hørt om. Der er dog 
een ting som for dem er af vital betyd
ning og som umuligt kan undværes. 

Morris Minor på værksted. 
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Det er tudehornet. Vores firmabil har 
hele fire, så der er en chance for at et 
af dem altid virker. De kører som gale 
og bruger hornet konstant. De fleste 
veje er elendige og det er alles kamp 
mod alle. Fodgængere, hunde, cyklis
ter, køer, lastbiler (max. 32 km/t), ele
fanter, trehjulede taxaer, geder, japa
nerbiler, børn, traktorer, oksckærrer. 
Alt i en vild forvirring. De har venstre
kørsel, men er der bedre plads til højre 
snupper man den. Jeg er helt radbræk
ket efter en tur til Colombo. Det er en 
strækning på 90 km. Det tager 4timer, 
så gennemsnitsfarten er kun godt 20 
km/t, men det opleves som om der kø
res med 80 km/t. Med den tilstand bil
erne er i er det næsten for spændende 
at færdes og alvorlige uheld sker der 
da også jævnligt. De nyere japanerbi
ler har det svært. Det er ikke ualmin-
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Det er benzinpåfyldningen der mangler på detførste billede. Benzin kosterlige så meget 
som brændevin på Sri Lanka, så man tager ingen chancer og låser påfyldningen inde 
i bagagentmmet. Benzinplisen er c a. den samme som i Danmark og omregnet til mpees 
er det c a. en dagløn for 5 liter! 

dcligt at se en japanerbil i vejsiden 
hvor undervognen er brudt sammerL 
Da de har fundet en radikalløsning på 
problemet med det nederste ledhus på 
forspindelen er der ingen M orriser der 
bryder sammen på trods af de dårlige 
veje. Viskermotoren på Morrisen sid
der i nogle gummiklodser. Alle visker
motorer på Morriserne på Sri Lanka 
er rystet løse. Det har jeg aldrig set på 

en Morris i Danmark. Det er utroligt 
hvad der kan ryste løs når vejene er 
tilstrækkelig dårlige. Det er venlige og 
meget smilende mennesker og jegglæ
der mig meget til at rejse dertil igen. 
Skulle du få lyst til at holde ferie på Sri 
Lanka, kan du låne firmabilen når en
gang den bliver i orden. 

Anton Kamp 
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NYTÅRSHILSEN FRA ASFERG 
Endnu et år er gået. I det daglige kan 
det være svært at se en udvikling, men 
når man ved årets slutning tænker 
efter viser det sig altid at der er hændt 
en del. 

For første gang i mange år begyndte 
det nye år 1994 med rigtig vinter med 
masser af sne og vi havde den mest 
stille februar måned nogensinde. Det 
ser dog ud til at vi holder omsætningen 
alligevel. 

»Morris Butikken« kører støt og 
stabilt nu. Vi har efterhånden nået top
pen af hvad der er muligt og skal nu 
koncentrere os om at løse de nye pro
blemer der opstår når fabrikanterne 
holder op med at producere fordi om
sætningen bliver for lille. De produk
tionsmetoder der bruges i Europa 
kræver altid en vis mængde for at pro
duktionen er rentabel. Det giver pro
blemer når produktionen helst skal 
være 1000 stk. og vi kun kan sælge 10. 
Derfor har jeg nu i nogle år arbejdet på 
at sætte noget mere i gang på Sri Lan
ka. Vi har allerede fået flere dele fra 
Sri Lanka og jeg håber det i 1995 vil 
lykkes at få lidt mere gang i det. Der er 
mange vanskeligheder af forskellig art 
som skal overvindes og det er tit svært 
med kommunikationen, da de på Sri 
Lanka har en helt anden indstilling til 
Morrisen og tilværelsen. Det kræver 
mange forklaringer at overbevise dem 
om at vi kun vil have den bedste kvali
tet. De kan simpelthen ikke forstå al 
nogen er så tossede at gøre så meget 
ud af delene. For dem er det mere end 
nok hvis bare delen f unger er efter hen-
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siglen. For dem betyder det ikke noget 
hvis bilen mangler både det ene og del 
andet, bare den vil køre. Det kan også 
både ses og høres på deres Morriserat 
de har den indstilling. 

Heller ikke i 1994 blev det li! delta
gelse i så mange klubaktiviteter som 
jeg gerne ville. 

Generalforsamlingen i København 
forløb stort set som den plcjer og del 
var rart at hilse på de fremmødte og 
høre de forskellige meninger. 

I flere år har vi deltaget i østjydernes 
Mini-Træf, men i år blev det kun til 
lørdagen. Del årlige sommertræf kan 
vi ikke undvære og del var herligt at 
besøge Norge igen. For første gang ar
rangerede vi selv el Mini-Træf i august. 
Det var en positiv oplevelse selv om det 
var et værre slæb. Vi havde en pragt
fuld week-end, lidt anderledes end an
dre Mini-Træf. 

Mandskabsmæssig er vi ualminde
ligt godt rustede nu. 

Kurt begyndte den 1. juli 1993. Han 
har væretlagerchef hos en Domi-for
handler i Skanderborg i mange år og 
kender bilerne ud og ind. Det har også 
være l noget af en forandring for Kurt. 
Huset i Skanderborg er solgt og et nyt 
er købt i Asferg. En ny kone fandt han 
også i Asferg, så der har været fart på. 

John er begyndt her den 1. novem
ber. John er mekaniker og kender me
get til gamle biler, især Triumph. John 
er formand for Triumph-klubben. Nu 
må vi så se at opdrage ham til også at 
blive en god lagermand. 

EDB-anlægget er skiftet ud så vi nu 
har et meget effektivt redskab. I år 



lykkedes det at få færdiggjort katalo
get. Det har været et kæmpearbejde, 
men det er blevet en god hjælp i kom
munikationen med kunderne. 

Mange nye dele er kommet på hyl
derne i årets løb så nogle problemer er 
løst. Desværre er der også kommet nye 
til, som vi forhåbentlig får løst engang 
i fremtiden. 

Som noget helt nyt har vi taget Tri
umph på programmel. Hvad enten vi 
kan lide det eller ej skal der også tjenes 
penge, så vi kan opretholde det store 
lager af dele til Morris Minor. Med 
denne udvidelse bliver det muligt at 
udnytte det hele bedre og holde om
kostningerne nede. Triumph er et stort 
og spændende område som går godt i 
spænd med Morris Minor. Der er nog
le overlapninger reservedelsmæssigt 
og jeg kender mange af leverandører
ne personligt via mit medlemsskab af 
British Motor Heritage. Forholdene 
for Triumph er stort set de samme som 
for Morris Minor, så vi er godt rustede 
til at klare opgaven. Dog kan vi nok 
ikke få lageret for Triumph så komplet 
som det er for Morris Minor. Vores 
ambitioner i den retning går i øjeblik
ket på at lagerføre alle de dele der 
almindeligvis bruges og dele der uven
tet kan opstå et akut behov for. Det vil 
sige dele, der kan gøre bilen ubrugelig 
hvis de går i stykker. Vi er kommet 
meget godt i gang og har et godt lager 
som klarer det meste. 

Vi har gennem årene fået mange 
opfordringer til at hjælpe med dele til 
andre engelske biler, især til Morris 
Mini. Den er vi også så småt gået i gang 
med, men det vil vare et stykke tid før 
vi kan yde noget virkeligt effektivt. Det 
er dog oplagt at vi kan blive rigtig gode 

på dette område også, da Minien er 
nært beslægtet med Minoren. 

På familiefronten går det også godt. 
Meta har travlt og drengene opfører 
sig pænt. 

Søren har skiftet skole og går nu i 
Randers Realskole. Han interesserer 
sig ikke meget for biler. Det er mere 
musik, bøger og kammerater der opta
ger ham. 

Morten blev færdig med skolen i år. 
Da der ikke var udsigt til en læreplads 
havde vi arrangeret at han kunne ar
bejde et år hos en kollega i England. 
Det der især trak var, at han kunne få 
kørekort og bil i England som sytten
årig. Kort tid før sommerferien blev 
han tilbudt en læreplads som værktøjs
mager og heldigvis trak det mere end 
England, så englandsturen blev kortet 
ned til et par måneder og motorcykel i 
stedet for bil. Ligesom Anders var, er 
Morten nu i gang med at lave sig en 
Monis. Det er en stor opgave og han 
tror stadigvæk på at han bliver færdig 
til sin fødselsdag. 

Anders er snart færdig med læreti
den og bliver maskinarbejder til som
mer. Hans Morris er stadigvæk pæn og 
original, bortset fra et ovcrdirnensio~ 
nerct stereoanlæg, hvor bassen næsten 
får bilen til at hoppe hen ad vejen. I det 
mindste kan vi altid høre når han kom
mer hjem. 

Vi kan alle takke for et godt år 1994 
og med glæde se frem til hvad 1995 vil 
bringe. I ønskes alle et godt nytår fra 
os alle i Asferg. 

Anton Kamp 
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DEN »NYE« MORRIS 
Den grønne Morris havde rundet 
450.000 km. og trængte til en alvorlig 
omgang pladearbejde. Den kørte na
turligvis udemærket og lyste og dytte
de, men styretøjet havde jo styret 10 
gange rundt om jorden, og startvillig
heden var pludselig heller ikke stor. 

Chefmekanikeren havde ulyst til at 
gå igang med et større restaureringsar
bejde. Følgelig blev de gode dele, mo
tor/gearkasse, skærme, køler, tank, 
småting demonteret, og herved fand
tes også årsagen til startvanskelighe
derne. Stelforbindelsen mellem motor 
og karosse var naturligvis faldet af. Det 
er ikke til at holde øje med alt. Resten 
blev skrottet ! ! ! 

På samme tid havde den lokale avis 
en serie artikler om folk og deres biler. 
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Heriblandt også en om familiens sam
ling på efterhånden 5 stk. Det har altid 
været god familiepolitik at hvert med
lem af husstanden har sin egen bil + 
en fælles når en er ude af drift-. Nævn
te artikel og en annonce i »Den Blå« 
blev kombineret af gode mennesker, 
som kontaktede mig angående en 
Morris 1962, som havde kørt hos sam
me ejer de sidste 30 år. 

Hen på eftersommeren blev -62 
eren besigtiget. Et velholdt eksemplar 
som bar præg af at have været brugt og 
tilsvarende godt vedligeholdt. Den ori
ginale motor havde kun kørt 250.000 
km. og den startede fint, så stelforbin
delsen var monteret. 

Ejeren, en ældre meget venlig da
me, mente at synet nu ikke mere var til 



bilkørsel, det var bedst at stoppe efter 
eget valg og uden skade på hverken sig 
selv, andre eller Morrissen. En beslut
ning som påkalder respekt, og er en 
god afslutning på en lang epoke i et 
langt liv-. 

Der blev handlet og betalt og kørt til 
syn for at bevare de originale plader 
ZD 23049. ZD var Grindsted. 

Pa billederne ses ejeren gennem 
knap 30 år Fru Julie Østergaard sam
men med Morrisscn, som altid har 
heddet »Yrsa«, og det var Fru Øster-

gaards ønske at den fortsat skulle om
tales således. Det vil dog være tydeligt 
at Morrissen nu har skiftet navn til 
»Julie« idet der, som det ses, er stilfær
dig værdighed over begge. Billedet er 
forøvrigt det første, der er taget af »Ju
lie« 

På min opfordring har Fnt Østergaard 
skrevet en notits, som jeg med hendes 
tilladelse synes skal trykkes i Nonninor. 

H- 1065 Henrik Hansen 

ZD 23.049 Morris 1000 årg. 1962 
3l.marts 1965 overtog jeg bilen, købt 
hos firmaet Hedegaard og Hansen i 
Grindsted, da havde den kørt 43.000 
km. jeg fik at vide, det var en dyrlæge, 

der havde haft den før, men hans ar
bejde krævede efterhånden en større 
vogn. Jeg havde ikke haft vognen ret 
længe, inden der var en, der foreslog, 
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den skulle kaldes Yrsa, for det navn 
passede godt til en Morris 1000. Yrsa 
er et oldnordisk navn og betyder 
hunbjørnen. Det navn har Morrissen 
haft siden og er kendt under dette 
navn. Morris 1000 er en solid bil, ligger 
godt på vejen, klarer ret store snedri
ver- kort og godt- stærk som en bjørn. 

Flere gange er jeg holdt an af færd
selsbetjente, de har jo et godt øje til 
gamle biler, men hver gang kunne jeg 
køre videre med hilsenen: I orden, 
fortsat god tur. 

Jeg har aldrig selv skiftet hjul på 
Yrsa. I de godt 29 år, jeg har haft den, 
er jeg kun punkteret to gange. Første 
gang kom der tilfældigt to fra civilfor
svaret, og de tilbød straks deres hjælp. 
Anden gang skete det lige ud for en 
gård, og her fikjeg også hjælp- et stort 
søm var gået gennem dæk og slange. 

J eg har haft mange gode og fornø
jelige ture i Yrsa sammen med mine 
børn og børnebørn, både i syd og nord, 
øst og vest, også syd for grænsen, men 
det er den jyske vestkyst, der har lokket 
mest. Det er herligt at gå en lang tur 
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langs stranden, finde rav, flotte sten, 
muslingeskaller o.m.a. spændende, for 
så bagefter at slappe af oppe i en klit 
med madpakken og en god kop kaffe. 

De senere år har jeg ikke kørt så 
mange tusinde km. men det er en rar 
tanke, at man ved, bilen står i garagen, 
og man kan tage den, når man har tid 
og lyst til en tur. 

Jeg tror, jeg har været mere heldig 
end de fleste bilejere. Jeg har kørt 
mange km. i det skiftende klima, vi har, 
både i solskin, regn, blæst, frost, sne og 
isslag, men jeg er altid kommet godt 
hjem, - uden uheld. 

Nu er jeg over 80 år. Mit princip er, 
at man skal holde, mens legen er god, 
og det gælder også bilkørsel. 

Det er med en vis vemod, jeg tager 
afsked med min Yrsa, efter at den har 
kørt 248900 km. Men jeg er glad for, 
det er Henrik Hansen, der overtager 
ZD 23.049. Den kommer i de rette 
hænder og vil stadig fremtræde som en 
ægte Morris 1000, årgang 1962. 

Julie Østergaard 



l toget behov(')r d\J ikke koncentrere d!g om udsigt. 

udsyn eller lærdseL Du glemmer næsten, at du er 

p;\ vej til arbE>jdc citer !1jern. Toget er til indsigt- Du 

kan læse, sriakke, arbejde eller m<!tske falde W ro og 

samle tankerne. Ou seivom du ikke helt bestemmer 

forten seiv, er to9ct bi:ldc huriigere og billigere for 

mango mennesker. Tvg toget til arbcjcJe. Og du far 

en masse god lid fom.~rcnde. 

l toget er tiden din egen regionaltog 







Sælges: 

Henv.: 

Sælges: 

Hen v: 

Sælges: 

Henv.: 

Sælges: 

Henv.: 

Sælges: 

Henv.: 
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KØB OG SALG 
Morris Minor 1000 cabriolet, .!l.rg. 63. 
Dansk indregistreret, masser af rust. 
God motor og gearkasse. 20.000,- kr. 
Desuden har jeg en masse reservedele, 
ring og hør næm1ere. 
Per de Blanck, Hvilebækvænge 54, 
3520 Farum, tlf. 42 95 02 18. 

Morris Minor 1000 2-dOrrars, .!l.rg. 62. 
Smoke Grey. Bl.§. skin n inredning. Bi· 
len ar total renoverad til! originalskick 
och har varit nerplockad til! minsta 
skruv. Foton ar tagna under hela ren
overingstiden. Mycket nya delar och 
tilbehOr kan medfOija. Slumpas bort 
for 34.500,- Skr. 
Mikael Lindberg, IIOgåsvagen 15, 
74141 Knivsta, te!. 018-34 3188, 
Sverige. 

Morris Minor 1000, 2-dørs, §.rg. 58. 
Nem at syne, ingen rust. Moderniseret 
som 1970-model. ReseiVedelsbil med· 
følger. 10.000,- kr. 
Erik Eriksen, Banevænget 7, Ølholm, 
7160 Tørring, tlf. 75 80 53 78. 

Morris Minor 1000 super, Traveller, 
§.rg. 70. Old English White. Km-stand 
112.000. Totalrenoveret i 1993. Sidst 
synet i august 93. Den er sat i vinterhi 
nu, ved evt. salg bliver den nysynet. 
Pris: 49.999,- kr. 
Karla og Erik Pedersen, Rybjergvej 76, 
Kirkeby, 7870 Roslev, tlf. 97 57 16 00 
efter kl. 16.00. 

2 stk. Morris Minor 2-dørs, begge fra 
1969. Den ene er værd at lave, den 
anden som reseiVedele. Papirer fore
findes. Sælges for højeste bud. 
Jørgen Pedersen, Engtoftevej 6, 9000 
Ålborg, tlf. 9816 06 49, bedst sidst p~ 
dagen. 

Sælges: 

Henv.: 

Sælges: 

Henv.: 

Sælges: 

Henv.: 

Sælges: 

Henv.: 

Min ven gennem 12 år! Morris Minor 
1000 super, årg. 1970. Sevbygget Pick
up med trællad og presseningrig. 
Monteret volvofjedre bagtil og brem
seforstærker. Begge dele godkendt til 
syn. Gearkasse defekt. Ellers god 
stand. Har været passet godt. Skal sy
nes. Morris 1000 personvogn medføl
ger til reservedele, samt mange andre 
gode reservedele. Sælges samlet. 
Priside: 17.500. 
Masser af stumper. Ring og hør. 
Erik Wind-Jensen, Kildeportvej 23, 
Nødebo, 3480 Fredensborg, 
tlf.4059 0818, mellem kl. 7.00og 17.00. 

l fronthjelm 
1 benzintank (saloon) 
rengjort,malet 
1 brugt forkofanger (lidt rust) 
2 benzinpumper 

75,-

350,-
75,-

(købt som beset) stk. 100,-
Filtmåtter tit MM stk. 10,-
Karla og Erik Pedersen, Rybjergvej 76, 
Kirkeby, 7870 Roslev, tlf. 97 57 16 00 
efter kl. 16.00. 

Kølergitter 50,-
Fronthjelm 75,· 
H§.rde glasfiberskærme stk. 150,· 
Fordøre stk. 100,-
Bagsæde 150,-
Forsæder stk. 100,-
Dobbelt karburator 400,-
A-1956 Anne Moisen, Touskowej 50, 
Oksenvad, 6560 Sommersted, 
tlf. 74 50 45 38 efter kl. 16.00. 

Fronthjelm til serie II. Frontplade 
med gitter. Div. sæder, for og bag til 
2-dørs, Traveller. Bag kofanger til 
Traveller. Bagklap, fordøre, samt 
10.000 sm§.ting samlet gennem §.rene. 
Sælges for højeste bud. 
A-016Jens Chr. Jensen, Toftemosevej 
20, 2650 Hvidovre, tlf. 36 77 12 81. 



l 
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Morris kalenderen 1995 

Der er stadig et lille restoplag tilbage 
af den nye kalender. 

Den sælges til spotpris (dvs. frem
stillingsprisen) som er 20,- Dkr. + 
porto. 

Er du interesseret i et ekstra eksem
plar - så henvend dig til klubben, så 
sender vi den til dig. Og husk- først til 
mølle .... 

A-232 Morten Westermann 

CARPETS & HOODS FOR 
OPEL.-PANTERA-MG-TRIUMPH-JENSON-MERCEDES-PORSCIIE 

V/W-LOTUS-ROLLS ROYCE-BRISTOL-JAGUAR-TOYOTA 
ASTON MARTIN-RANGE ROVEF ·ROVER-FIAT-MASERATI 

FEI<RAI<l-LAMBORGHINI-BMW-4x4 VANS-DATSUN 
SUSUKI-FORD-ALVIS-LANCHESTER-MAJESTIC MAJOF 

MOST MODELS A V AILABLE 
WOI<LDW!DE MAIL OI<DER SERVICE 

from f45 plus postage for full set 
also lnterior Headlining:; and Vinyl Roofs 

MOTOR UPHOLSTERY SUPPLIES 
14 ANNE ROAD, WELLINGBOROUGH, 

NORTHANTS, ENGLAND, NN8 2HII 
Telephone: (0933) 223602 - U.K. Time 

Fax: (0933) <141298 
8 a.m. - 5 p.m. Monday to Friday 8 a.m. - 12 noon Salurday 

We accepl American Express, Visa and Masler Card 
Enquiries are invited from other Club Mag;,zine.s with reference to adverti~ing 
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