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i jubilæumsåret 1998

Bestyrelse
Formand
A-1264 Herluf Knudsen
Postboks 28
DK-5200 Odense V
Næstformand
A-839 Simon Marsbøll
Gl. Kongevej 16
DK-7442 Engesvang

Sekretær

,)'tiftN i Oslo den 18. septemher !978

Klubbens adresse:
Nendisk Morris Mi nor Klubb
Postboks 28
DK-5200 Odense V

A-992 Peder Mikkelsen
Pcjrupvcj 30
DK-5560 Årup

Postgiro:

Kasserer
A-1188 Henrik Nielsen
Østerled 20, L tv,
DK-5000 Odense C

A-medlem
(medlem med bil)

180 d kr

H-medlem
(husstandsmcdlem

50 d kr

Redaktør
A-232 Morten Westermann
Tværgade 42
DK-5750 Ringe
TIL 62 62 26 32

3364712

Kontingent pr. kalenderår:

Distributør
A-841 Lars Wcstcrmann
Rucvejen 8
DK-5750 Ringe

NMMK's medlemsblad

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

Revisor
Lars Skovl y

Stof til bladet sendes til redaktøren,
Indleveringsfrist for stof til næste nummer:

20. april 1996
Oplag: l 000 eksemplarer
Tryk. Central trykkeriet, Odense, Danmark

IIOilHIIIOit

LOKALGRUPPER
Gruppe

Kontaktperson

Telefon

Oslo

A-707 Terje Sunnaas- Box 37
Hovseler- N-0705 Oslo 7

Jobb (22) 64 77 51
priv (22) 29 29 49

NORGE

K!ubbmøtc: 1. ti!Wagi m~nedenkl.18.00. Møtested mai-sept: Rodeløk-

ken Kafe, Bygdøy. Okt..apr: hos Terje Sunnaas. Ring et av styremedlemmeme p1l forh1lnd i t cifelle det er spedelt program.

SVERIGE
Norra
Sverige

A-1642 Christer Wibcrg- Terriingvii- 090 135 607
gen 2A- 902 38 Umeå

Jiimtland

A-1074 Kåre Torfjiill - Hornsgalan
l lA- S-832 42 Froson

Dalarna

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

Giiteborg

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

Vast Sverige A-1&l8 Erling Holmin - Skoftebyga- 0520-72907
tan 55 - S-46154 Trollhiittan

DANMARK
Nordjylland A-1160 Mogens Bjerre- Industrivej 98 2124 50
40 - D K-%90 Fjerritslev
Randers

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

Midtjylland A-2047 Svend Thorup - Egeparken 86 8132 47
10, l. tv.- DK-8600 Sikeborg
Klubmøde den første tirsdag i mfincdcn kl. 19.00 i Medborgerhuset,
Søvej 3, Silkeborg.

Østjylland

A-738 Per Madsen - Frederikslystvej 75 65 04 09
18- DK-8723 Løsning
40 78 97 59

Sønderjylland

A-216 Johannes J uh! - Lindevej 8, 74 54 74 96
Overjerstal- DK-6500 Vojens
Klubmøde: Se under Als.

Vestjylland
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A· 1903 Karl Ove Sønderby·
Sandgårdsvej 4- DK-6S80 Tarm

97372942

DANMARK

Telefon

Gruppe

Kontaktperson

Als

A-697 Poul Iversen - Mosevænget 5 74 47 21 81
D K-6440 Augustenborg
Klubmøde: se arrangementskalendcrcn.

Sydfyn og

øerne

A-1757 Lars Mikkelsen - Lunds- 64 88 12 03
gårdsvej 8- DK-5463 Harndrup
Klubmøde: Den sidste mandag i måneden kl. 19.30 på Stenstrup Kro.

Nordvest
Sjælland

A-881 Max Christensen - Hagested- 53 46 34 82
vej 18- DK-4532 Gislinge
Klubmøde: Den første tirsdag i måneden. Nænnere oplysninger hos
kontaktpersonen.

København A-1259 Dirk Tønnesen - Hampetof- 42 18 37 28
ten 6- Ganløse- DK-3660 Stenløse
Klubmøde den sidste tirsdag i måneden kl. 19.00 (ikke juni og juli)
Brønshøjvej 17, ind g. B, Medborgerhuset Pile~rden.

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

Lolland-Fa!- A-1461 Dennis Hansen- Skovtoften 54 85 93 43
s ter & Møn 19- DK-4800 Nykøbing E
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Dagene bliver længere og arrangementskalenderen begynder at vokse;
men tingene er gået anderledes her i

Danmark. Kong Vinter vil ikke give
slip, men mon ikke vi efter den sidste

omgang her, har fået den part af vinteren som vi skal have.

N og et af det, der er lige op over, er
generalforsamlingen, som jo af110ldcs i
Oslo, lørdag den 9. marts. Vi lovede
sidste t1r. at prøve om vi kunne ramme
uden for den week-end, hvor der er
stumpemarked i Herning- det gik desværre ikke.
Så er der også kommet begrundelser

til de 3 forslag til vedtægtsændringer.
som K~5bcnhavnsgruppen har fremsat
(se på side 7). Man undrer sig i Københavnsgruppen over, at vi har trykt for-

slagene i biadeL Her må vi henvise til
paragraf 4 - l i vore love og vedtægter.
Samtidig må det være rart for dem,
som ikke kommer til generalforsamlingen, at vide lidt om hvad der skal forcgå - måske at nogen endda siger, at her
vil jeg gerne have et ord med og beslutter sig til at deltage~
Sommertræffet ser ud til at være på
plads - træfpladsen er fundet og det ser
spændende ud (se længere fremme i
h! adel). Håber at se rigtig mange medlemmer til dette arrangement.
A- J264 Herluf Knudsen

Mindeord
l dybeste sorg fik vi meddelelsen forleden, af Mette, at hun havde mistet sin
mand, Christian Martensen og sine 2 børn, Ole Christoffer 12 år, og Eva l O år,
ved en tragisk bilulykke ved Holbæk, den 30. januar. Christian Martensen og
børnene var på vej hjem fra Forum i København, hvor Ole Christoffer havde
kørt Mini seks-dagesløb.
Vi lærte Mclte og Christian at kende i forbindelse med erhvervelsen af deres
Morris Minor 1000 cabriolet, og har haft mange gode timer sammen med dem
og vore klassiske biler.
Christian og Mette kender vi som meget vellidte mennesker, som med deres
lyse, åbne og positive sind, hurtigt skaffede sig venner, deriblandt os.
For os er det en ufattelig tragedie og ganske uforståeligt, at de tre ikke er
merc. Æret være deres minde.
Jiuthy og Oluf Søgaard
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Marts

:

Søndag den 12.

Lørdag den 9.

@

Generalforsamling i Oslo.
Oslo

•
"

Forårstur til Stevns
København

*•
•

Lørdag den 18 .

Torsdag den 21.

•~

Bowlingtur
Krobenhavn

:
•

Tjoloholm Classic Show.
Tilmelding til Erling Holmin,
tlf. 0520-72907
Viist Sverige

Tirsdag den 26.

•• Week-enden den 24.-26.

w

Klubmøde, Pilegården
København

!

April

•

Søndag den 7.

:

:

Klubmøde hos Per Madsen :
Østjylland
•
:
''
Søndag den 21.

Minitræf,
Randbøldal Camping
Østjylland

Juni
Søndag den 16.
Classic Autojumble på
Gavnø Slot kl. 10-18

Smøremøde i Hvidovre
kl.l2-15
Krobenhavn

:

Week-enden den 31.5-2.6

•

Biltræf 1996

Lørdag den 27.

•

Week-enden den 28.-30.

w

Super Træf 1996

Biludstilling i Silkeborg
Midtjylland

Maj
Week-enden den 3.-5.
Fjorden rundt, minitræf
Vestjylland

Lørdag den 4.
Veteran Marknad i Hoor

•

• Juli
•• Week-enden den 12.-14.
;

Sommertræf i Uppsala
* Jiirntland

•

: August
•

Week-enden den 9.-11.

:

Regatta-træf i Silkeborg
Mid(jylland

••
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GENERALFORSAMLING 1996
Fra Københavns-gruppen har vi modtagetfølgende
kommentarer til vedtægtsændringerne, som blevfremsat i
sidste nummer af Nonnino J~
Det er med stor undren. at vi ser vore
forslag til vedtægtsændringer offentliggjort i klubbladet inden generalforsamlingen, endvidere at styrelsen giver
deres kommentarer, men OK, hvis det
ikke kan være anderledes. men hv<td
skal vi s;:l. drøfte på generalforsamlingen?

Styrelsen efterlyser begrundelse for de stillede forslag
Ad. l: Det er kommet lokalklubben i
København for øre, at styrelsen har
været ude og investere i endnu et EDBanlæg, det på trods af at styrelsen på
sidste generalforsamling, blev kritiseret for at bruge for mange af klubbens
midler på EDB-udstyr. På Københavns
Afd. sidste klubmøde, blev de ca. 25
fremmødte medlemmer enige om, at
der måue mere styr på klubbens 11konom 1.

Ad. 2: Vi mener at Jokalklubbernes
kontaktpersoner i a!lerh11jeste grad har
pligt, til at møde op til generalforsamlingen, bl.a. som repræsentant og talcn1r for lokalklubben og dennes medlemmer, økonomien bør i hvert fald
ikke være årsag til fravær, derfor
mener vi det er rimeligt, at færgebilletten refunderes, især i betragtning af at
styrelsen ønsker at afl10lcie generalforsamlingen i Norge.
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Ad. 3: Man må gå ud fra, at også styrelsen i NMMK 11nsker aktive lokalklubber, hvis det er tilfældet er det vel
også rimeligt at man støtter disse økonomisk, bl.a. til leje ar lokaler. video.
TV, porto, kuverter m. m.- et tilskud
på kr. 500,- ville gøre tilværelsen lettere for os. Det koster at holde et h<1jt
ak ti vi tctsn i veau.

Spørgsmål til styrelsen
Når man nu ønsker denne debat i klubbladet, havde det så ikke været rimeligt, om styrelsen havde oplyst medlemmerne om hvad det nye EDBudstyr havde kostet, lige så vel som at
årsregnskabet også burde have været
med, så også det kunne have va-:ret
debatteret i bladet. Er det rimeligt at
en klub af vores stØrrelse skal have 3
EDB-anlæg, med den teknologiske
udvikling der finder sted på dette
område, ville det nok være billigere at
leje udstyret.
På sidste generalforsamling lovede
styrelsen, at man ville sørge for at
datoen for gcncralf'orsamlingcn fl·emover ikke ville kollidere med stumpcmarkedet i Herning, ikke desto mindre
lægger man genendforsamlingen på
samme dato.
Lokalbestyrelsen i København

NORDISK MORRIS MINOR KLUBB
REGNSKAB FOR J/l- 31/12

INDTÆGTER

1995

UDGIFTER

Kontingtcr_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ 88.739

Krus _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Glas _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Askebæger _____________
Zippo _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Grill-emblem_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Jakkemærk er_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Kalendere__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Gaver ( sommcrtræf'94 )_ _ _ _ _ _ _ __
Diverse indtægter_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

145

Nonninor- trykning__ _ _ _ _ _ _ _ __
Nonninor- Porto•_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

38.569
7.979

Udgifter blad ialt

46.548

1.580

5.970
570

450
429
3.000
25

Kalender_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Kalender- porto>_ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Medlemskort- porto•----------Medlcmslisterc.__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Gebyr vedr. kontingent._ _ _ _ _ _ _ _ __
Kørsel/telefon, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Porto_-.,.,------------Kontorhold>.,-----:-:---::-------

VARESALG !ALT

102.753

Renter bøger/giro• _____________

..
o

j"'

!NDTÆGTER !ALT

Re\~[,a~~

.

509

103.262

j\.4--'-"~
A

Formand

'

7.291
7.291

Varekøb ialt

750
55

Klæbemærker------------

T-shirt_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Sweat-shirt _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Varckøb'--------------

700
240

--\\

Herluf Knudsen

Udgifter vedr. genera\forsamlin.?g__ _ _ __
Kontorudgifter ialt

1.625
3.036
335

8.306
1.385
!.965
2.724
4.454
2.!56
25.986

Pokaler·-------------

2.665

Plakaterc......-:::-c-,------------

LLi\>

Sommertræf ialt

~.821

OMKOSTNINGERIALT

83.646

Resultat

19.616

UDGIFTER !ALT

/03.262

z

"'

NORDISK MORRIS MINOR KLUBB

o
o

STATUS PR. JJiJ2-l995

3

a

~

AKTIVER

PASSIVER

"'
"'
"'

Omsætningsaktivcr:
Kassebcholdnin,;__ _ _ _ _ _ _ _ _ __

[eGENKAPITAl,:
Saldo 1!1 -1995
Regulering varelager
Årets resultat
Afskrivning på inventar

!.339
Girobeholdnin"!------------- 33.971

Varelager:
T-shirt 58 a 60_ _ _ __
Sweat-shirt 14 å ISO_ __
Te- Krus 38 å 35,---_ __
Jakkemærker 59 å 25 ___ _
Askebæger 4 å 35,_ _ _ __
Zippo Ligther 21 å 150___ _
Klæbemærker 502 å 4

81.430
-6.677
19.6!6
-21.515

3.480
2.520
!.330
1.475
140
3.!50
2.008 14.103

Inventar:
Primo saldo·------- afskrivnin~!>------Primo saldo computer_ __
Tilkøbt computer_ _ _ __
- afskrivnin!>-------

~8<ø,tlv

S~ly

!.358

20.699
20.144
18.760 22.@1
72.854

AKTIVER /ALT

Revisor Lars

4.113
2.755

~~v<w-<l~
Formand

Herluf Knudsen

PASSIVER /ALT

72.854

Klubudstyr.

AFSKRIVNINGER
Udarbejdet for regnskabsåret 1995
PRIMO

AFSKRIV.

2
ULTIMO

FØLGENDE AFSKRIVES OVER 5 ÅR. l. ÅR 1991
l Kopimaskine
l EDB-anlæg

1.400
8.768

!.400
8.768

o
o

FØLGENDE AFSKRIVES OVER S ÅR. I. ÅR 1997
l EDB-anlæg

2 Kontorstole+ 2 computerborde

1!.93 l
2.713

5.964
1.355

5.967

1.358

TOTAL

~.f);#y

~

l

j

Revisor

Lars Skov ly

20.I44

44.956

4.028

2!.515

16.116

Hvide Klubflag
Gult fkmnedMINOR l<\[[ T JNG)

Stempelkarussel

3

Stempler for do.

1
4
1

Stempelpude

Brevvægte
Penqekasse (t.jetal)

2

ALPO stempler
Lysbillede-karusseller

3

lysbilleder

4
4
1

Skrivem<:Jsklner
Walkie-Talkier med ladeagragal

2

f)

FØLGENDE AFSKRIVES OVER 5 ÅR. l. ÅR 1995
1 EDB-anlæg

stk.

1
1

1

1

Adapter for videob{lnd
v i dcobimd

Garaqereol
Kopimaskine

"

f'<1pskuffer for NOflHINOR

1
3

Cr<~vørpen

2
2
3

Kontorstole

23.441

.:j~~~

Div.

Formand .-- HerlufKnudsen

Div.

Telefonsv<H·ere
Terminalborde

Computeranlæg
Lysbord
Koneeplholder
Hulmaskine
Disketteboks
Brevbakker
Hængemappestativ
Ringbind
Kuverter og papir.

Vdlkommen til! Uppsala och 1996 års sommartrafl
Somframgått av tidigcn·e Nonninor kommer 1996 års
sommartrafl att ske i Uppsala 12-14 juli.

Uppsala år en myckct gamma! stad och
var rcdan fOre kristendommen en rcligi()s plats i Sverige. H~ir avhblls det
stora nioårsblotcn och det fan ns många
asatcmpcl. Efter kristendomens intåg
fOrvandlades Uppsala ti li kyrkans centrum i Norden. Uppsa!a [ir iin idag
~irkchiskopcns sfitc i Sverige.
Staden har alltså gamla anor och
~ivcn

omgivningarna har myckct att

bjuda bcsdkarcn på, bruksortcr i norra
Uppland med hcvarade milj6cr från
1700- och 1800-tal, slott Hings M;ilarcns vikar från Sveriges storbetstid på
1600- och 1700-talct samt stemt jordhruksbygdcr. Många mcdcltidskyrkor

finns i omgivningarna med intressanta
målningar.
Det finns som synes myckct att se

kring Uppsala och fbr den mer
modernt inriktade finns det en museij~irnvag med ånglok och allt. Några mil
sOder om Uppsala finns Skokloster
med elt intrcssant bilmuseum.
Tr~if'fen kommer att vara på Fyrishovs camping, alldeles intil! Fyrisån
och Fyrishovsbadet. D~ir IInns Sveriges
stdrsta fiventyrsbad med rutschkanor,
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bastu, solarium, inom- och utomhusbass~ingcr, relaxavdelning med bar
mm. Som boende pft campingen har du
SWYr,- rabatt på in trådet till bade!.
De som t~iltar eller har Campingvagn
l Imsvagn kommer att bo på ett avski!t
område d~ir vi också kommer att har
den gemensamma grillningen p{t fredag kv~ill. FC>r den som vill hyra campingstugor finnsdet två typer att vmja
på. Den dyn.u·e typen har k(ik och sovrum, dusch och toalett. Den billigm·c
typen har dusch och toalett i en
gcmcnsamhctsbyggnad intill. Exakta
priser kommer jag att skriva om i nfist<t
nummer av Norm i nor.
Programmet f(}r tråflen tir fortfarande på planeringsstadiet men vi hoppas
kunna få til! en trevlig trfif'f.
Fbr den som tankt sig en scmcsterresa i samband med u·an-·cn Uinkte jag
rckommandera några sUllien liings
v~igcn ti li eller från Uppsala.

Från Danmark
Kommer du via Helsingborg rckommanderar jag att du avstår från E4:an i
stor~t delar. Den [ir motorviig n~istan

hela vågen och intc riktigt Morrisvtinlig. Åk i stallet via glasrikct i Småland
dtir det finns glashyttor Overallt eller
via Borås upp mot Våttern. En resa
Hings Våttcrn iir att rekommandcra vilkcn sida du valjer spelarc mindre
ro !l. Åkcr du på den ()stra sidan och har
tid ska du stamul i Grtinna och ta farjan
()ver till Visingsd fdr ett bcsC)k. Dtir
åker man mest med h~ist och vagn och
dtir f'inns bl.a. minncn från Tycho Brahes tid. Om tiden in te råcker til! det ska
du i alla fall forts~itta till Motala och i
hamnen dtir besC)ka bilmusCct.
Åkcr du på den v~istra siclan ska du
naturligtvis besbka Hjo och gå en
stund på strandpromenaden och pircn.
Åk giirna sm.åvtigarna genom Sddermanland, landskapel fdrc MaJaren och
Stockholm. Vagarna sm~iltcr in i landskapct och du kan minnas hur det var
nar Morrissen var ung.
Dårefter kan du vmja att åka E4
genom Stockholm vidarc mot Uppsala
eller också vtilja vtigcn Stri:ingn~is Sigtuna via en hdg bro Over Malaren
och sedan gamla vtigen in til l Uppsala.
Ett tredje alternativ iir att åka via Eskilstuna - Vib;terås och sedan gamla E J 8
en bit mol Stockholm in nan du sv~inger
av mot Uppsala.

Från Norge
Om du kommer från sCldra Norge så

motorrodskap ska du ]eta reda på
Rubens traktormuseum i nfirhetcn av
Skara.
Kommer du ti !l Sverige via Karlstad
rckommandrar jag att du t. ex. gC)r en
avstickare ner til Askersund och att du
kOr andra våg ar tin E 18. Stan na giirna
til! i Arboga och gdr ctt bcsdk i gamla
stadskårnan!

Från norr
Hiir finns det många alternativ men ta
garna vtigcn som passerar Gysinge.
Vattenfallen och den gamla bruksmiljbn fir viH vård alt bcsbka. Forts~ittcr du
vidm·e h~iril'rån mot Uppsa!a kom m r du
dirckt fram till Fyrishovs camping.
Alternativt kan man sviinga ut i Giivle
mor Upplandskustcn och bcsOka Karlholmsbruk. LOvsta och Forsmark. l
LC1vstabruk år hel a 1niljCln 1700-ta\ och
du åkcr rakt igcnom på bruksgatan.
Minncssv~irt! Svang sedan mot Uppsala i Gimo. Kommer du från norelvList
tir det naturligt att åka Hings Daliiiven
fram till Gysinge och diir sviinga av
mol Uppsala.
Vilken vag du iin kommer så år du
hjiirtligt vmkommcn til! Uppsala och
årets sommartrMf! Gå diirWr gcnast u t
i garagct och g()r bilen i ordning mr
res an!
Vtilkomna!
A-2083 Urban Mclllsson

kan du åka in via Halden och sedan
upp genom Sverige på vastra sidan av
Vlinern. Om du g()r det så ska du in te
missa akvaduktcn i Håverud. Det år
intrcssant att se! V~iljer du att åka sClder
om Vlincrn och iir intrcsscrad av station~ira motorer, traktorer och gamla
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MIDTJYLLAND
Biludstilling

Regatta-træf

Midtjyllands-gruppen har den 27. april
1996 udstilling i Medborgerhuset,
Søvej 3. Silkeborg. Kultur Scrvice
Bureauet vil lave en dag hvor foreninger får mulighed for at præsentere sig
for byens borgere, og for at hverve nye
medlemmer.
Vi stiller op med en bod, samt biler
ude - og vi har lånt Antons lille Mi nor
Junior. til en konkurrence for børn,
hvor de skal køre en bane igennem.
Er der nogen, som har biler vi må
låne eller noget andet, som kan bruges
til sådan en udstilling, så kontakt venligst Svend Thorup, tlf. 86 81 32 47
eller Søren Nielsen, tlf. 86 82 90 97
eller Simon Marsbøll, tlf. 86 86 57 74.

Find din kalenderjl-em, for om lidt skaf
du sætte et kr.vds i den /.'

A-2047 Sr·end Thomp.
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I 1996 fylder Silkeborg 150 år, og
det bliver fejret efter alle kunstens regler, Og den store og meget flotte ildtestregatta bliver st11rrc og llottcrc end
nogensinde. Sammen med en masse

musikarrangementer m.v. er dette i sig
selv nok til at aflægge Silkeborg et
besøg, men Midtjyllandsgruppen har
besluttet at afholde et REGATTATRÆF, netop når festen er på sit højeste- i weekenden 9- 11/8 1996. Så se
lige at få sat det kryds i kalenderen !
Træfpladsen bliver på Jyllandsringens Camping ca. 4 km fra Silkeborg.
Vi starter indtjekningen kl. 12.00 fredag d. 9/8. Selve programmet kommer
til at indeholde kortcgckørscl, udstilling af bilerne, konkurrencer, stumpcmarked og ud [lugt, men p.g.a. de mange aktiviteter i byen, har vi ikke tænkt
os at arrangere spisning. Så folk kan
benytte fællesgrillen eller tage ind til
byen og spise og/eller feste natten lang,
hvis de har lyst til det - der er kæmpcfyrværkeri hver aften.
Træfafgiften bliver altså meget lav,
men den og det mere detaljerede program offentliggør vi senere. Reserver
allerede nu en plads - ring til Svend
Thorup eller Simon Marsbøll.

FJORDEN RUNDT
Den 3.- 5. maj 1996.

Vi 11H1dcs på Nr. Lyngvig Camping i
løbet af fredagen. Der vil være fælles
grill ca. kl. 19.00. Det er jo ikke nemt
at sige hvordan vejret vil blive, så jeg

har aftalt med camping~cjcrcn at vi kan
være indendørs om nødvendigt, men vi
håber p<'l godt vejr.
Vi starter lørdag kl. J 0.00 med at

køre Ringkøbing F"'Jord rundt {ca. 125
km). Der vil være stop undervejs.

inden vi kører til Tarm, hvor vi spiser
på Bcchs Hotel ca. kl. J J .30. J 2.00. Vi
kører fra Bcchs Hotel kl. 13.10. Vi
ankommer til Fahl Kro kl. ca. 13.30,
hvor vi skal møde naturvejleder Tage
Madsctl. Han vil tage os en tur med ud
på Tipperne, hvor han vil fortæ!lc om

fuglelivet. (Husk støvler)
Efter turen på Tipperne k11rcr vi til
Hvide Sande med ankomst ca. kl.
16.00. Her vil vi stille bilerne op til

fotografering.
Dcrcf'tcr er programmet frit til fælles hygge på campingpladsen, eller
hvad man nu har lyst til. Søndagen vil
blive brugt til fælles morgenkaffe.
indendørs hvis det er nødvendigt, samt
hjemrejse.

Priser:
Tur på Tipperne. spisning, samt grillkul. 50,- kr pr. voksen og 20,- kr. pr,
barn.

Camping pr. døgn.
Voksne

........... kr 45.0()8
.... kr 25.0()"'
......... kr 10.00
.... kr 17.00
Gl. hytter. 3-4 pers ....... kr 200.00
Nye hytter, 3 pcrs.
. . kr 250.00

Barn u. 12år
Hunde
Strøm

Hytter, 5 pers.

. kr 350.00

Bruspulct, 5 min .
. .. kr 6.00
* J So/c: rabat til træfdcltngcrnc.

Ønsker man at leje hytter skal man
også kontakte campingpladsen hurtigst
muligt på tlf. 97 3 J J 2 3 J.
Sidste fl·i.\'1 for ti!meldint; er den 22.
april 1996 til:
Karen og Karl Ove Sønderby
Tlf. 97 37 29 42
Telefax 97 37 29 42
Mohiltlf.4081 1413
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ØSTJYLLAND
Klubmøde

Nærmere om programmet i næste

Søndag den 7. april afl1oldes klubmøde
hos undertegnede. Tilm~lding på tlf. 40
78 97 59 eller 75 65 04 09.

11111101".

Minitræf

Nor~

Den 3.-5. maj kan jeg anbefale at
tage til Vestjyllands minitræf, Fjorden
Rundt.
A-738 Per Mod.ven

Østjyllands minitræf den 24.-26. maj
afholdes på Randb1~ldal Camping.

KØBENHAVN
Torsdag den 21. marts

Søndag den 12. maj

Bowlingtur. Vi tager ud og spiller
bowling hos Bi g Bowl i Valby. Vi starter kl. 19.00 med IWjrcb og bowler fra
kl. 21 - 23. Prisen er 159.00 kr. Tilmelding senest den 14. marts til Per de
Blanck på tlf. 40 20 12 18 eller 44 47
08 47.

Forårstur til Stevns, Højrup Kirke,
Stevns Museum. Herefter kører vi til
Rødvig motorbådsmuseum, vi kører ad
små veje. Husk at medbringe madkurv

mm.
Mødested ved Seandie Hotel, Avedøre Havncvej, Hvidovre kl. 9.30.
Afgang kl. 10.00.

Tirsdag den 26. marts
Klubmøde på Pilcgårdcn.

Søndag den 21. april
Smørcmøde. Frihedslyst AIIC 2, 2650
Hvidovre kl. 12-15.
Kom og få råd og vejledning i vedligeholdelse af din Mi nor. Også mulighed for ar få bilen op på lift. Husk selv
at medbringe motorolie.
Medbring selv kaffe. Øl og vand
kan k11bcs. Tilmelding til Kaj Andersen på rlf. 36 77 16 15.
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Søndag den I 6. juni
Classie Autojumb!c på Gavnø Slot.
Tilmelding til bestyrelsen senest den
26. april. Tilmeldingsblanket udleveres
på klubaftenen den 26. marts.

TJOLOHOLM CLAS SIC SHOW
LØrdagen den 18. maj 1996

18
MA.J

Marknad
Det !'drsta bcsdkarna m()tcr iir markna-

dcn. Diir smjs och ki)ps allt som hbr til!
hobby n, både nytt och begagn at.

KLASSIKER

PA TIOLOIIOUvl
Utst~illningcn Uger rum som tidigarc på
slottet TjoWho!ms marker. 15 km

sOder om Kungsbacka vid E6:ans
avffut nr 58. Det unika slottet i Tudmstil och den vackra miljbn brukar locka
många bcsbkarc.

lJtstlillare måste var·a på plats senast
kl. 9.30 den 18. maj
Utstiillningcn iir dppcn mr bcst>karc
mellan kl. IO och 18.
Under demu1 tid kan utst~illarna
inte kOra till eller från utstlillnings~
området.
De vetaranfordon som intc vil! vara
»fasth\sta« hel a dagen kan parken! gratis på spcciell bcvakad vetcranparkering. men betalar då vanl!g bcsbkscntrC.

Mat & dryck
Veteranfordonutstiillning
På slottets vackra griismattor v1sas
klassiska bilar och motorcyklar. Pf1
siirskilda

nilt

finns miirkcs- och spc-

cialutsHillningar.

Stiftelsen TjoWholms Slott ilgcr alla
riittighctcr til! mrsiiljning av mat och
dryck. både i sin restaurang och utomhus, varfdr vi som arrang6rer tyviiJT
in te kan påverka delta.

Concours de Charme

NMMK medlemmer

Den populara tfivlingcn d~ir intc bara
bilens eller motorcykelns skick utan

Vil Duvara med med din Morris Mi nor på 1~jolbholm Classic Show? Jag !'tlr
mrmodligcn ctt utrymmc, chh det år
p!ats med 20 fordon. Ring mej snarest
på tlf. 0520- 729 07.
Finns det någon som har tidsenlig

också fOrarens och passagerarnus tidstrognu k ladseJ iir avgOrandc.
De som har något intrcssant att
bcriilt<l om sitt fordon bC>r skriva det p[t
sin anmalan, dels fbr domarna i tiivlingsjuryn, dels så att vår confcrencicr
kan bcr,itta dette fiir publikcn.

k!iidsc!'? Det vore viiidigt trcvligt i så

fa II.
A-1808 Erling Holmin
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Veteran· U Prylmark.nad

Veteranbilsektionen
Club 69 i Hoor
4MAJ1996
kl.

,.oo -

15.00

Upplysningar: TeJ 010/ZU 86 :W

o

BACKAGARDEN

HOOR
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BACKAGÅRDEN

Biltræf

1996

International bil & motorcykel træf
Capri entuiasterne og Junior chamber Hammel afuolder stort show
i week-enden d. 31/5-2/6 1996.
Vi forventer et stort opbud af forskellige bilmærker og motorcykler.
Desuden vil der være stumpemarked og diverse boder.
Der er ankomst fredag d. 31/5 fra kl. 16.00 hvor vi hilser dig/jer
velkommen.
Har dette fanget jeres interesse så skriv l Fax. l Ring til flg.
Hanne Jørgensen Skolevangsvej 115, 8450 Hammel Tlf. 86969013
Finn Bundgård Gl. Frisenborgvej 9, 8450 Hammel Tlf. 86969898
Fax. 86969897

ra
'\;l

Capri
JUNIOR CHAMBER
HAMMEL

~

Entusiasterne

K- ------------------ ----------------.
Forhåndstilmelding for NMMK~medlemmer senest den 16. marts 1996

Sæt kryds
Ønsker overnatning i eget telt
: fre/lør
: !ør/søn
: neJ
ønsker morgen mad
: lør
: søn
: nej
festmiddag Lørdag aften
:ja
: nej
Navn,Adr.,Tifnr. _____________________________ _
Pris for dette enestående arrangement KUN Dkr. 199,(incl overnatning)
Pengene kan sendes pr. brev eller indbetales på Giro nr. 900-5625
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Gavnø Slot
1996

søndag d 16. juni kl. 10-18
Classic Autojumble

& Concours De Charme

Arrangør: MG Car Club Danish Centre - Svend Carstensen - Gavnø Slot
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28.-29.-30. juni

Træf!

Arrangeret af

Club Danmark

rVeelcendtræffor regL<;

Invitation"
Nu lin r l ch<HlCCfl kw lli_ clcl!i\)C i cl
no~~cn-~>indc.

ar 1\Hlllli\f}>;

o;loro;lc bill r·~cJ ICx bilmccrkcklubbcr

1)~1\X.r C:lub 1\nllllark on.;kcr ni .'itllnlc ch_m~o;kc bilcnlll ...in;.;lcr 08 dcrc-~> l~unilic Iil en hy<_;__~cliQ
11\i\l;"iC: opiC\'clscr. l )cdor hnr \'i <HT<HtOcrcL ('11l}Xl' Treel 199l) · cl bi lire l pc1
en an_dcrlcdc~; o~; hy():)'--:1() m<lclc.
Trccllcl nlholdc.; p<i Dnndb0ldnl Campino 1.·. IJillund i ,Jylb!1d. t:l mc<_;cl ccnlmli o;lcd

":O:'cckcnd med en

bcli&)Cndc i mcc;cL Lckrc nai.IJromoivdv:r med m<l!'>>;(~f

<li

millisheder lor u!. oplc\'c

.v::v~crdiollcdcr.

(")elve lr~dlCI bli\'cf' bkcndc! O~) nllcrcdc il·cdtl,_) dicnnidd<\.)· hor du er nnd~)hcd ICx
hy&)clioL "i<llll\'ccr kliibbcrnc imclb.n p<.l den modcmc GHnpinopladt,; med O\'Cf'rw! nino i cc,cl
!c IL clk~r Gurtpir\:)\'OC,IL ! )et er ->;<.:::Ho~~cl~) l illndL l~xc~iL nL komme brdno. men der _,.Jer nogd
illlcrcdc tid]\)! p.l HlOl'()CiiC!L l.0rdil,_) _,.;I_(Hkr rncd h:_~-JICc~i rnorocnmad. h\'O!"pil vi -~>!arier op pil
en konkurrence i ->ihllomkon•;cljXl \\1ndel rlyn::Aution. l!crcllcr bliver fiHHI ,v::ndL ud pn en
kmcLur i den >ik(')flf\C omkr·in~;lio_:;cnde n<lLtrr med al~l ikke re l.ilnoc,lc 'i~xcndcridc ,\iC\'~crd(;;ltc
dcr. l~m kun cvcnl.ucll i'il.cdcl.lx:nyllc ldliil!btJC!d eller <mdrc l<l:=ilildcr pn ounpinspbd-liC~tl
Om <lil.encn kiln.-:>'i bl.c1. \rcckcndcn'i lloUc>ilc biler 111V. bcdomL <li dcli<l()Cf'flC -'><-+ l.ørdil()Cn
c<ilu!lcr \'i
med en hcmpc- orillk-•>1_ rncd bLL hcls!c()l ob;z: pn ->ip)'d pr·ccmicc:werr,ckkcl\il:r.
lc\'cl\dc fllll"iik .08 mcsct ilflcld Ul vi ikke orker merc. ,'l)øndi\) Cl' ,>;ti\ld helt. lril.. men der \'il
bli\'c .rnul(l)hcd !?r .ul. >:c -~i(I).OIIlk~·ino i del. ,\i.-ydj:.·->ikc O(·'·· op.leve no81c 'ifXcndcndc >;cvccrd(;;hcdcr. -~;om \'i vil lorw~;e ul >ihJ!lc bill(l)e cril rl~billclln l il.

ur

J)cll.<\_)Cf~)cbvrd l il dccknins cl o\·crnuLninocr. leje il l_: !C,>il!ciL. ork(':\ilcr. pr~cmicr fil\'. bliver
kun kr. !IO .. !~r \'Ok>inc 0>-j kr. clO.- lor- bmn undu r:. nr. rotrnickbocn lordtl,_l) ko..,tcr kun kr
90: ror voko'inc O() kr. 3o . lor børn. DrikkC\'iH'Cf b:CJbe\i i IC-'ii.Lclld l il !Orrnr!Lioc pri"i<.--:r
~br8cnkornplcl. inkl. bf!C nHIL kr.')).- k)r vok'inc
kr. 2),- !Or bom. ~lnd kun mod !Orudbc~-,1 illioo o8 bctnlino.

os

Tilmeldino .'ikcr ved nl. f-ende tilmcldirJ8sblnnkc1Lcn med en lfnnkcrd oo <JdrC'>\iC:rd \i\'Urku'-·crl
pi1 J,. kr. inkl. dclt.nocr8cbyr Ul JmdcrLc8ncdc &--:flc<'il. L n~ril '961 ( )rukl'ln(_) d. 20. <lpril
ud\i(_:ndcr vi et komplet pmgrnm O() dcllaocrbcvi\i(_~f' l il <l ile ti nddlc.

>1cd orL>ike om d vellykket <HT<lfiC,Clllcnl. med >il or t iL•dtil nir!(;.
1)~·!\1/ (Jub l)annmr-k
c/o ,)c>;!:X:r Tcrkcl>:cn,

Nylxx:::\)<Jdc '2. iiOO Vejle. Til: (rillen} 7J 72 lo 72

I'<IX.: T>

-:2

lo ·q

1u&ilæu~

i 1998

Vind en nyreslaureret MinrJr t
Nu starter opvarmningen til klubbens
20 års jubilæumstræf i 1998 - samme
år som Minorcn fylder 50 år. Klubben
har indkøbt en 2-dørs Morris Minor
årgang J 958, og den kan DU vinde
synet og indregistreret på træflet i Danmark i 1998 !

gerende lokalgruppe skulle vinde bilen
- alle NMMK-mcdlcmmcr skal kunne
deltage.
De nærmere detaljer om pris på Jodderne. hvordan de købes o.s. v. venter
vi med til bilen er klar; den er nemlig
ureslaureret i dag !

Lotteriet

Bilen

Der er kun en betingelse for at deltage
i lotteriet: Du skal være medlem af
NMMK - sådan ! Kun NMMK-mcdlcmmer kan købe Jodder, og bilen udleveres kun hvis vinderen er NMMKmcdlcm. Når gud og hver mand IKKE
kan deltage, hænger det sammen med
to ting : for det fprstc er det vel meget
rimeligt at kræve medlemskabet, og for det andet undgår vi en gevinstafgift på
17,5 cyo af gevinstens værdi,
når der kun er mulighed for
deltagelse for en lukket
kreds.
Der findes en uvildig person (der ikke er NMMKmedlem) til at udtrække vinderlodder på sommertræffet
i 1998 - det bliver i øvrigt i
Tarm i Vestjylland. Så er der
i n gen der kan pege ri ng re,
hvis Lcks et medlem af
bestyrelsen eller den aJTan-

Vi har fundet en 2-dørs årgang 1958.
Den har !'arven sagc-green og den har
grønt indtræk. Den har kørt l 12.000
kilometer, og der har ikke tidligere
været svejset i den. Der vil blive
udstedt certifikat på den, så vi kan
restaurere den til de originale specirikationer.
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Økonomi
Der er lavet nogle sponsoraftaler_ da
klubbens økonomi ikke uden videre
ville kunne bære projektet alene :

Nordisk Morris Minor Lager
v/ Anton Kamp leverer pladcdclenc.

Morris Minor Specialværksted
v/ Peder Mikkelsen udfører pladearbejdet.

Bred Autolak
v/ Svend Erik Christensen lakerer bilen

til kostpris.
Bestyrelsesmedlemmerne og andre
som melder sig som interesserede laver

resten (d.v.s. adskiller og samler bilen.
tjekker og renoverer om nødvendigt

motor, gearkasse o.s.v.).
Bestyrelsen har artalL at sponsorerne
gør deres udgifter op, og når indtægten
fra salg af lodder foreligger, får sponsorerne først dækket op til 1/3 af deres
udgifter. Er der herefter stadig over-

skud, bliver det fordelt ligeligt mellem
sponsorer og NMMK.
Indtil videre er der hrugt 5.500 Dkr.
til indkøb af hil og transport til Peder
Mikkelsen. Herudover vil der komme
udgiften til lakering og materialer i
øvrigt. Hvor meget detløber op i finder
vi ud af hen ad vejen. Så snart bilen er
færdig bliver den synet og dansk indre-

Vel ankommet til Peder Mikkelsen. Vi kan allerede
kmmdele, skærme og en grill.

1111

bede Anton om ar finde nye

Motorrummet var m('Jjbeskidt, men oliciflimen harforhindret rust, så der skalmuligvis ikke svejses ret meget he1: Vores bil har rullegardin for køleren.
Sæderne er gået i syningerne, men det må kunne repareres. Til gengæld skal der nye
målter og ny fiafiehylde i - glas.<,·et i speedometeret er smadret
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A mon -find lige en bagkqf"anger

gistrerct, så den kan komme med til så
mange træf som overhovedet muligt
inden 1998. Der skulle ikke være nævneværdige udgifter i forbindelse med
en eventuel eksport til hhv. Sverige
eller Norge, da bilen er så gammel som
den er.

Og hvad får klubben så ud af
dette initiativ ?
- sponsorerne og klubben får
mulighed for at reklamere alt det de
orker- jo mere, jo bedre, for s~l. får flere mennesker at vide, at klubhen eksisterer, og at en Mi nor stadig kan renoveres.

- Hele fOrløbet vil blive fulgt nøje
og refereret her i bladet. så medlemmerne kan læse hvordan en sådan bil
renoveres og hvad det kcister.

-Et medlem bliver en bil rigere, og
vi får et ordentligt trækplaster til jubilæumstræflct.

I kan med andre ord godt begynde at
spare sammen til en hel masse loddertænk hvad det kan blive til, hvis man
bare lægger et par kroner til side hver
dag indtil sommeren 1998 !
A-839 Simon Marsb(!)/1
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MINODEN
og konkurrenterne
Antallet af solgte Minorcr i Danmark i
årene J 966,1967 og 1968 var altid
lavere end salget af:
VW type l, Morris Marina, Morris
Mascot, Fiat 850 og O pc! Kadc!l, samt
en række ma::rkcr, der indlysende appclcrcdc til et andet publikum, f.eks. flc-.
re Volvo og Ford modeller. Minorcn
solgte nogenlunde lige så godt som
Austin 1100+1300. Austin Mini,
Vauxhall Viva, Fiat 600. Renault 8 og
l O blandt potentielle konkurrenter til
det samme publikum. Alle andre mærker og modeller lå under Minorcn i
salgstal.
Man kan spørge sig selv om en masse i denne sammcnlucng. Var det f.eks.
prisen, der var afgørende for. at VW
solgte langt bedre end Minorcn ? Tilsyneladende ikke, fordi selv den billigste VW var dyrere på det tidspunkt.
Det kan heller ikke have haft noget at
gøre med rummelighed. acceleration.
tophastighed, kabincst}1j. brændstoføkonomi eller vægtafgirten. På disse
områder var de to mærker sammenlignelige, hvis da ikke M inoren var bedre
! - Men det ved vi jo godt her i
NMMK ...
Vi skal nok have fat i forhold som
rcklamcindsats, scrvice og vanetænkning i Nuffield-konccrnen. Personligt
er jeg ikke i tvivl om, at M inoren kunne have udkonkurreret VW'cn, hvis
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ikke englænderne i den grad havde hvilet på lauerhærerne og nærmest opført
sig arrogant i rorhold til bilejerne!
Udgangspunktet var jo særdeles gunstigt i 1948, 1949 og 1950, men allercde i 1951 havde VW'en overhalet.
Minoren burde have haft en kraftigere
motor ret hurtigt, eftersom alle lovpriste bilens køreegenskaber men beklagede motorstørrelsen. Men skulle man
have mere effekt ud af motoren, måtte
man ty til producenter uden for Nu!Tield-konccrncn, f.eks. ALTA-konvcrsion. Da motoren endelig blev udskiftet,
var det med den svage 803 ccm fra
Austin - de kunne stort set have sparet
sig ulejligheden. F{~rst i !956 - 8 år
efter introduktionen - kom der reelt f'Jcrc kræfter.
Det var som om ntbrikken opgav
Minoren og ikke satsede massivt p{t
den. Tidlige rckhuner viser Oxfordcn
som den model der markedsførtes kraftigst. Alligevel solgtes "der dobbelt sil
mange Minors i perioden 1948- 1954.
oplyser Karen Pender i sin bog fra
1995 »The seere\ li fe of the Morris
Mi nor«.
William Morris kunne slet ikke lide
bilen og nægtede overhovedet at k~1rc i
den i rcklamC\.'.Ijemcd! En åndsvag
holdning for en virksomhedsejer over
for et af virksomhedens egne produkter. Da bil nummer l 00.000 til ex port

Lord Nujjie!d keirer Morris Mi11or

111:

/00.000 udfm.fiiiHikken.

fra Nufficld-konccrnen løb af samlebåndet i 1950, skulle Lord Nuffield (=
William Mon·is) selv køre bilen ud af

fabrikken under kraftig pressedæk ning.
Bil nr. 100.000 var tilfældigvis en 4dørs Min oL Manden var ikke opmærksom på, at der var tale om en venstrestyret bil, så han satte sig ind i passagersiden og ledte desperat efter rat og
pedaler, alt imens pressen tog billcder.,.pinligt ! Det hjalp selvfølgelig
ikke på Williams antipati for den stakkels Minor, som Paul Ski!letcr udtrykker det i sin bog » Morris Mi nor - Thc
World 's Suprcme S1nall Car«.
Og Alec Issigonis havde han også et
underligt forhold til. De traf kun hin an-

den to gange på trods af Issigonis' succes med Minor, Mini o.s.v. William
kaldte konsekvent Issigonis for »ham
udlændigen« (lssigonis' far var græsk
og moderen tysk. De flygtede til England i 1922 fra Smyrna (nu Izmir). Issigonis var da teenager.). William Morris
var altså ikke manden, der pressede på
for at rcklmncrc for Minoren.
Ud over den ringe reklameindsats
var arrogancen hos hele den engelske
bilindustri stærkt medvirkende til, at
Minoren tabte i kapløbet med konkurrenterne. Karen Pender nævner i sin
bog som eksempel, at eksportmodeller
til skandinavicn blev afsendt fra England uden varmeapparat. Jeg kan
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tilføje, at først en gang i 60'erne fik
eksportmodellerne nøglehul i førersiden!
Jeg er imidlertid ikke i stand til at
udtrykke problematikken omkring
englændernes arrogance smukkere end
Mogens Damkjær gØr det i Skandinavisk Motorjournal nr. l fra januar
1963. Et par citater : »Mange engelske
vogne ... udstyres upraktisk, tankeløst,
uhensigtsmæssigt og med suveræn foragt.. .. Endnu efter så mange års forløb
har man ikke følt trang til at rette det
håbløse viskerarrangement ..... er det
ikke lige stærkt nok, at kun den lwijre
dør er forsynet med lås, beregnet for en
nøgle ?.... (så beskriver Dam~jær hvordan man mel kravle ind li{ førersædet,
og han fortsælter :j ... I årevis skal ejeren igennem dette nedbrydende ritual,
blot fordi fabrikken ikke vil gøre sig
den ulejlighed at anbringe låsen i venstre side på de venstrestyrede vogne«.
Damkjær cnntaler også problemer i
kabinen »Askebægeret er anbragt så
langt til højre på forpanelet, at køreren
lige så godt kan aske på gulvet. Ud fra
denne betragtning er askebægeret af så
ringe format, at et kuvertaskebæger
ved en højfornem middag nærmest er
en spand i sammenligning«. Om friskluftsystemet skriver han · »Det er lykkedes at få både motordunst og støv fra
forhjulene frem til friskluftindtagct,
men her kommer den særlige engelske
form for teknisk 11Josofl ind i spillet
igen på den måde, at man dimensionerer friskluftanlægget sli småt, at det
Inesten ikke fungerer, og på den måde
slipper man for både støv og motordunst«.
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Damkjærs aC~luttende bemærkninger er nøgleord i denne sammenhæng :
» ... det kan gøre et almindeligt menneske aldeles rasende, at man sjusker i
den grad med en i øvrigt fortræffelig
vogn, og man må undres, når man sammenligner med de konkurrerende vogne i samme prisklasse, for de er al!c
udstyret anstændigt .... Helt tosset er
det imidlertid, at alle disse fejl er sil
små i teknisk henseende, at de kunne
rettes uden nævneværdige omkostninger .... det er jo tilsyneladende en
model, som fabrikken selv anser for at
være færdig og uden interesse, siden
man ikke retter så f1benlysc fejl.« Damkjær stiller spørgsmåltegn ved, om en
nation der tager criket~spillet alvorligt
overhovedet burde have lov til at producere biler
Der er for mig at se ingen tvivl om,
at Damkjær her har fat i den væsentlig~
ste årsag til, at M inoren solgte dårligcre end flere andre mærker. Hvordan
ville man ikke selv have det med at
købe en ny bil, hvis man i årevis havde
set sin nabo kravle ind i passagersiden
i sin bil, låse døren op i f11rersidcn,
kravle ud igen, gå rundt om bilen og
først da sætte sig ind på førerpladsen?
Man ville nok ikke tage pågældende
mærke og model med i overvejelserne
i første omgang, vel?
Så er der hele problematikken
omkring scrvice og reservedele. Her
haltede Minaren alvorligt bagefter flere steder. Det var i følge Karen Pender
hch vildt i U.S.A. I Danmark var forholdene i bedste fald acceptable, men
folkene hag VW havde helt sikkert
mere styr på tingene. VW~cjerc fik ord~

net deres bil hurtigere uden at det
kostede merc. I følge Karen Pender er
der mange ingenører hos BMC og B ri~
tish Leylanel der er overbeviste om, at
Minorcn kunne have solgt bedre end
VW'cn. hvis bare den havde vocrct bcdre markedsført, bedre scrviceret og fået
rettet småfejl.
De nævnte problemer gav efterhånden Minorcn et dårligt ry, omend
ingen betvivlede dens pålidelighed.
Øgenavne som »Morris træls« og
»jordmodcrbil« dukkede op : Den var
træls, men den kunne altid starte.
(»træls« er jysk, og sclvom det er umuligt. kan det vel nærmest oversættes
med »Uspændende«).
I Hvem-Hvad-Hvor fra 1970 var der
en gennemgang af de mest populære
mærker og deres udvikling gennem de
seneste JO år. Om VW stod der: »Den
lille VW lever stadig i bedste vclgftcndc. Vognen har nu i de l O år været best-

seller, uden man har fundet det nødvendigt at foretage sl(irrer ændringer,
og der vil nok gå nogle ;_\r endnu inden
denne, over 30 år gamle grundkonstruktion forsvimler fra markedet.« Alt
dette kunne i virkeligheden være sagt
med samme ret om Minorcn, Men her
er hvad der stod »Denne model, der
praktisk laget ikke har ændret sig: de
sidste l O år, er som grundkonstruktion
væsentligt ~ddrc. Der er ingen tekniske
udskejelser i Morris l 000, og den sælges vel hovedsageligt p.g.a. pris og tilforladelighcd«.
Jo- Minorcns tid var forbi i 1970.
Men det lwrcr sclvfr>lgelig med til
historien, at Mini'en overtog en hel del
af markedet - den ene model konkurrerede med den anden.

Konkurrenterne
Hvis vi koncentrerer os om f.eks J 968,
var salgstallene følgende :

Tal! ene i tabellen stammer dels fi·n :»Statis!ik over registreringen {{/'nye automohi/er<(, der 1ulgives (~f'Automobilimport{!JJ:f(JreninJ?ell og delsfiadet qff/ciel!e kato/og
over den 2() internationo/e automobiludstilling i Fonun J 968.

.... ~<ilgst<tl

Mærke

-y·-

Jlris(DkrJ_,_
-

------·~··

·-

HK
- -- - - - -

Morris Minor
1952
15720
51
M:-Mascoi+A.Minl___ 7163
ca. 16000. L ca. 40
Morris Marina
4521
- -1-999o · ' 51
Vauxhall Viva
: 186'/___
16659 ··t---56
vw12oo+i3oo+-15ool--sff1- · 116325~226741 42:53
qjJelkadeti . .
' ·· 2955 ··-····-·· --,7--54
NSU-Prinz4L
...
1005
14779
36Renault4
T\56
.. 16985
f 32
Fiai856
3137
.. -T4996- __;_ 42
r=rat6oo
· 14!>912499
32
Fiat 1100
946
17995
53
1

J __

1
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Personbiler (kun modeller billigere end

20.000 taget med)
I følge oplysningerne fra det oiTiciclle katalog over den 20 internationale
automobiludstilling i Forum 1968 var
følgende modeller billigere end Minoren :
Austin Mini 850
Fiat 500. 600 og 850

Morris Mascot
Moskvitch
NSU Prinz
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Skod a l 000 MB og Octavia
Trabant

ZAZ
Blandt
disse
solgte
kun
Maseol/Mini og Fiat 850 bedre! Biler
som Citroen 2 CV. Honda 600. Renault
4, Simca l 000, Sunbcam l m p og et par
Skoda og Wartburg-modcllcr kostede
kun lidt mere end Minorcn, men heller
ingen af dem solgte bedre. S;:l blandt de
billige hi ler klarede Minorcn sig i virkeligheden ganske godt- Nå jo, så var

!

1950
1951
1952
1953
1954
1955

1956

Renault 4 CV iFordAn~lia;VWtype 1 ,Opel Olympiaj Morris Minor

i~

1

111

65
117

314
674

L.----

1957
1958
1959
1960

F>iis1ssii1

'1646
fog?

132
63
128

519
1286

1222

2646
2710

2311
2541
2904
3450
2577

8512

10945

1097

··Ta62

51 b

129
554
1360
4220
5435
5408
5318
6024
. 6325
9461

573
964
5208
5458
4501
4303
5871
6505 ..
7363

9616

12505

1:3591

109
85
232
1056
1054
777
'?41

1641
913
ca.T151
927
'

i 10445 (Serie li)

Tallene er fra »Statistik over registreringen afn.ve mttomobi/er(<. Priserne erjimdet
i »Hvem Hvad Hvor«.
der jo lige den der VW 1200 .. .I følge
Karen Pender var fabrikkens fortjeneste nede på 9 f pr. bil, da produktionen
stoppede!
M inoren var ikke den eneste model,
der blev udkonkurreret af VW. l
50'ernc var salgstallene for nogle af de
mest populære mærker i Minarens
klasse: Se ovenstående tabel.
Opcl Olyn1pia var den eneste, der
kunne holde nogenlunde trit med VW
sclvom den var noget dyrere. I starten
af denne periode var M inoren sammen
med Opel Olympia dyrere end de øvrige i tabellen, men stadig blandt de 7
billigste mærker på markedet. Det er
forståeligt, at Renault 4CV solgte bcdre end Minoren. Den var jo væsentlig
billigere i en tid hvor folk ikke havde
så mange penge. Den kørte op til 20
km/1 benzin og havde fine køreegenskaber, der af visse betegnedes som
»Sportsbctonede«. Den havde 4 døre
og ua01ængig affjedring på alle 4 hjuL
Den var simpelthen billig i både ind-

k~6b

og drift.
Det skal lige nævnes, at J liter bcnrin i 1949 kostede 0,74 Dkr. og danskernes middelårsindtægt lå på godt
4000 Dkr. Det svarer vel til, at benzinen i 1996 skulle koste 35 - 40 Dkr/1.,
så det var vigtigt, at få en brændstoføkonomisk bil. Selvfølgelig blev benzinen relativt billigere med tiden, men
man kan alligevel undre sig over Ang!iacns større salgssucces i forhold til
Minoren, for den kørte ikke mere end
l O - 12 km/1. Måske har den nye
models mere moderne design, gode
køreegenskaber og komfort spillet en
rolle - den skulle bl.a. have en meget
lydsvag motor.
Under alle omstændigheder, så blev
M inoren dårligt markedsført og fabrikken forsømte modellen. Produktet var i
orden, men englænderne forspildte
deres chance, og det kan ikke undre, at
der i dag ikke længere er en fabrik, der
hedder Morris.
A-839 S'imon Mars!J<,;fj

MORIIIIIOR.

MORRIS MAJOR
Ole Kirk Vium. har sendt os disse billeder og
nogle li11jer om sin teori!

På side 18 i Norminor nr. 99 er afbilledet en Morris Major fra 1958, fra Paul

Skilleters bog.
Er det mon rigtigt?
Mon ikke det er en der har haft to

er kommet hjem i garagen, og han har
med stor dygtighed fået flækket resterne sammen til en to-dørs Morris lAngJia.
Sjældent bruges billeder af andre

biler. Konen har haft en Ford Anglia

mærker end Morris i vort blad, men

eller Pcrfcct, men er blevet påkørt bagfra og han selv har ikke kunnet komme

dette af en Ford Anglia l Pcrfcct underbygger min teori.
A-1588 Ole Kirk Vium

forbi et vejtræ og har fået ødelagt sin
Morris forvogn. Begge ødelagte biler
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Strøtanker i snestorm
På vej på arbejde d. 19/2 1996 var der
snestorm. Pyt, tænkte jeg. Jeg har jo
været på to Primus-træf, så jeg ved
godt, at Jer må snekæder til. Efter 2
timer havde jeg kørt 45 km. - det gik
langsomt, men sikkert frenutd. Så holdt
jeg pludselig bagerst i en 7 km. lang kø
af biler uden snekæder ... ${ [ {Pck&#P.
Okay. jeg vendte bilen for at køre hjem
igen, men efter et par kilometer holdt
jeg Jer den ondelynemig igen.. l O x
($ { [ {P%&#P)! 1 Ved et lykketræf lå der
et hotel på strækningen mellem de to
blokerede steder. DCr sidder jeg i skrivende stund, og jeg har net()p fortæret
Nordeuropas stø'rstc Wiencrsnitzel jeg har intet at give mig til !
Selv militærets bæltekøretøjer sidder nu fast på hovedvej A-13, siger de
i radioen, så jeg må se frem til at skulle overnatte her. Tankerne fiser rundt,
godt hjulpet på vej af en øl. Jeg har netop afrundet et par artikcr til NORMJNOR nr. l 00. Tænk en gang: l 00 numre af vores klubblad! Det må jo betyde
at jeg efterhånelen har været med i
... øh .. bob-hob .... l2 år! Du godeste !
Jeg husker stadig tydeligt mit første
møde med andre Morris'cr. Jeg havde
ydmygt holdt mig i baggrunden de
første to år. Min Mi nor var et studie i
farver - mest rustrød .. .Jeg studerede
dengang, og økonomien var meget
stram; der var i hvert fald ikke råd til en
lakering.
I 1986 var der minitræf ved Fårup

Sø Camping, og jeg befandt mig lige i
nærheden. Jeg husker endnu, at jeg
diskret spankulerede ind og tjekkede
de fremmødte biler - hold kæææææft
hvor var der mange. Det gik op for
mig. at der faktisk var tale om helt
almindelige mennesker, s{t jeg vovede
mig indenfor. Det blev selvf'ølgelig et
hyggeligt træf, og der var ingen, der så
skævt til min bil- okay, den vandt heller ingen præmie selviØigelig. Men det
gjorde jeg selv, da jeg slog den
daværende fonnand med nogle brøkdele af et sekund i en skift-et-hjul-hurtigst konkurrence. Samme år var der
sommertræf ved Øster Hurup - dCr
m;:ltte jeg op. Stadig ingen penge, og
jeg husker, at jeg måtte forlade campingpladsen lørdag aften og ovemalle i
bilen på en øde strand i nærheden.
Næste år holdtjeg lav profil. Dorthe
havde fået arbejde, og vi havde købt et
hus- det var billigere end en lejlighed
! ! ! Nå, der var selvfølgelig meget. der
skulle laves: carport. værksted, reservedelslager o.s.v. I 1988 fandt vi penge
til at komme til sommertræf i Haldcn,
Norge. Det var klubbens tiende sommertræf. Der var nu mere styr på Økonomien, og Morris'cn blev shinet op.
Det blev til flere besøg på minitræf, og
vi har været til alle sommertræf siden
1988.
Jeg kom med i bestyrelsen - som
kasserer, gud bedre det. Jeg har ikke
forstand på økonomi og regnskaber. for

IIJORIIIIOR

Her sidder den fa!tige s!udent ved Utters/ev Mose og studerer b/ish(!>nens ({((færd.

det interesserer mig ikke. og jeg nåede
aldrig at fatte, hvad i himlens navn det
var, der forcgik .... betryggendc, ikke
sandt ? Nt't, men jeg blev bragt ud af
min elendighed, da bestyrelsen gik til
Odense. At det så senere gik galt igen,
er en anden historie. Nu er jeg da gudskelov ikke kasserer merc. Nu skriver
jeg mest indlæg til NORMINOR-så er
det de andre medlemmer, det g{u· ud
ovcr... hec, hce. hee. Så kan de bare selv
lave nogle indlæg, æv bæv! Jeg har vel
efterhånden besværet almuen med C<l.
3S indlæg - gud fri mig vel. Og jeg har
stadig mange ideer. Gad vide hvornår
jeg brænder ud i Morris-sammcnhæng'! Forhåbentlig ikke foreløbig, for
jeg skal have restaureret en 4-dprs, en
Van og en Bindingsværk - og jeg vil

NI( 100 • marts 1996

ogs<"1 have en cabriolet. »Du vil ha', og
du vil ha'«, kan jeg høre Dorthe sige.
Jeg må have lagt en ordentlig strategi,
sajeg får hende til at foreslå, at vi skal
lwve en cabriolet.. .. Det kræver noget
tankevirksomhed (uha. uha). Mtiskc
knever det også. at jeg opnår en alder
på mindst J SO år. Jeg har nu ikke noget
imod at blive gammel. Tænk p{l alternativet ..
Hold op mand ! Nu er driven uden
ror vinduet vokset op til tagrenden ! Ja,
sil kommer jeg da ikke hjem i
dag ".Måske skulle man snuppe en
bajer mere ?..
A-839 Simon Marsi}(!J/1

En lille tur til Frankrig
En dag i forsommeren 1994 kom min
nabo og fortalte, at de havde lejet et
hus i en by der hed Monpazicr i Frankrig, og spurgte samtidig om jeg kunne
køre noget af deres bohave derned på
min Pick-up, den var jo som født til
det.
Øh-joh, det kunne jeg da godt. men
så skal jeg da først have skiftet Chassisrammen, hvis jeg skal helskindet
frem og tilbage. Okay. Chassisrammen
blev bestilt og den havde jeg ca. l. juli
hvorefter arbejdet kunne begynde. Det
kom godt nok til at tage længere tid
end beregnet, sclvfrHgelig kom der
diverse andre reparationer til af forskellig art, og ens faste arbejde kostede
også en hel del tid og så er en gårdsplads ikke den ideelle arbejdsplads at
arbejde på, når det er regnvejr, men vi
havde aftalt, at jeg skulle køre her fra
Humlebæk d. 14/10-94, så li! sidst var
det lidt stresset.
Undervejs havde vi pnwclæsset
ladet med det der skulle med, hvilket
resulterede i at bilen ville blive
omkring 3,5 m. høj. Ikke særligt interessant at skulle køre med Efter lidt hjemegymnastik kom jeg i tanke om, at
genboen havde en udmærket trailer,
som jeg nok kunne låne, hvilket jeg
også kunne, fint.
Efterhånden tog bilen form igen, og
endelig, Onsdag den 12/1 O, to dage fØr
afrejsen kunne jeg starte motoren igen.
Den startede f~1rstc gang efter at have
stået under en pressen ni ng i 3 måneder.

Mens jeg stod og nød motorlyden
kom genboen ind og kiggede på, og så
ville han bare lige fortælle, at jeg ikke
kunne låne traileren alligevel. SÅ
SKULLE DA !~ANDEN STÅ I DET.
Hvad nu?
El"ter IO minuncrs spekuleren med
hunH)ret pf1 eksplosionsniveau m{ltte
jeg erkende, at den eneste losning på
det problem var at jeg kl·1hte en selv.
Efter en kort telcfonrundspørgsel kørte
jeg op til Viggo i Græested og så på en
500 kilos trailer. og forelagde ham problemet. Jamen det er ikke noget problem var svaret, den er synet og indregistreret i morgen eftermiddag og den
koster 4600,00 kr. incl. alt. Ja tak sagde jeg.
Torsdag efter fyraften for jeg så op
og hentede traileren og kørte hjem s{\
jeg kunne rå læsset al habenguttet. Det
kom til at tage næsten 5 timer, inden
det var pakket godt nok, og næste morgen måtte jeg lige skalTe plads til den
barneseng, jeg havde glemt.
Om fredagen skulle jeg på arbejde
og på vej til arbejde spekulerede jeg
som en gal på, hvad jeg kunne have
glemt at spænde fast eller hvad jeg havde overset. Det var trods alt en lang tur
den skulle ud på, og det var mange
skruer og bolte, der havde været
afmonteret. Men da bilen kørte fint og
intet raslede, mente jeg, at det kunne
ikke være helt tosset. Desuden havde
jeg diverse værktøj og andre elcment<cre ti ng med.

Vi havde på forhånd aftalt. at jeg
ville køre ef'ler fyraften af hensyn ti!
traflkken. Jeg vi !le helst forbi Hamburg
om natten, så klokken 16,30 startede
jeg bilen og fandt ud ar at passet stadig
lå i Humlebæk.
M[lske ret typisk for mig. S{i til FarLllll i en fan og låne mors biL den kan
køre lidt stærkere, (det er også kun en
japaner). Endelig på vej.
Turen ned over Sjælland var uinterresant. men ombord på færgen vakte
den nogen opsigt blandt enkelte Tyskcre der spurgte om hvor langt jeg skulle;
med den oppakning. De kiggede
underligt på mig da jeg sagde at jeg
skulle ca. 850 km. syd for Paris og at
jeg regnede med at være der søndag
middag. I den 'l~vskc told havde jeg
regnet med en vis interesse for oppakningen, men de var totalt ligeglade, sti
det gik dejligt hurtigt, sa derefter var
det hare derudaf.
For ikke at risikere for meget satte
jeg tempoet til 80-90 i timen, hvilket
passede fint med lastvognene, s[i jeg
kunne ligge i læ af dem. Det sparer en
masse benzin, man skal bare huske <H
kigge efter temperaturen på motoren.
Efter ca. 4 timers begivenheds!(1s
kørsel og l tankning var jeg midtvejs
mellem Hamburg og Bremen og ret
træt. så ind på et RastslaUe f"or at sove.
Hvordan gør man Jet i en pick-up? Jo,
man lægger sig på siden med næsen
ind i ryglænet p<'i. fl.)rersædet og skinnebenene b\'5jct ind under instrumentbrædtet pti dertil anbragt oppakning,
men jeg har trods alt ligget bedre.
Kl. 7 om morgenen var det lyst og
denned slut med at sove, så kunne man
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lige st1 godt komme afsted, så efter et
oliecheck m. m. gik det videre sydover
mod Bremen, Osnabruck, Dortmund,
Diisseldorf og Aachen. Pi'1 den
strækning er der enkelte steder nogle
ganske flotte scenerier, men gennemgUende er det et trivielt område med
megen skov at køre igennem og de
tyske motorveje meget ensformige.
En ubehagelig og ret farlig ting p<l
motorvejene er at det kræver en meget
nøjagtig afstands- og hastighedsbedømmelse ar bagvedk,wende. hvis du
vil overhale under sikre om-sta::ndigheder.
Guderne må vide hvordan de far en
VW Golf Il 00 til at korc sii stærkt dernede. Ved l-tiden var jeg nået til
Aachen ved gncnsen til Belgien. hvor
jeg var klar med indholdsfortegnelse
over læsset og mit pas, men det var tolderne komplet ligeglade med, hare kør.
Hvad angik benzin blev det en fast
rutine. at når bilen havde kørt 200 km.
skulle jeg tanke det na::ste sted jeg kom
til. Der skulle ikke ta's chancer, det
blev c a. !9litcr pr tankning. Belgien er
et ret trist !and, hvad natur angår, i det
område jeg kørte, plus der var en konstant hønn fra diverse fabrikker. og
hvis de tyske motorveje er dårlige er
det i intet forhold til de Belgiske. de er
slidt meget hule ar lastvognene. hvilket
resulterer i, at en trailer slingrer konstant.
Ca. kl. 5 ankom jeg til den franske
grænse. hvor der ingen problemer var.
til gengæld randt jeg derefter ud ar al
de franske motorveje er de bedste jeg
nogensinde har k{Jrt på. men det koster.
Iah måtte jeg betale ca. 740 dkr. for en

strækning på omkring 1600 km. Trafikken uden for byerne i Frankrig er
behagelig uden møven og masen som i
Tyskland og hastighedsforske!lene er
ikke så store som i Tyskland og Belgien. En anden ting er deres tankstationer. De ydede en scrvice som jeg troeJe var umulig. Inden man havde stoppet motoren. var der en på vej ud for at
tanke bilen for dig samt checke olie,
vand og pudse ruder og altid med en
rar kommentar om bilen, What a nice
car. What a lovely car osv. Mægtigt
hyggeligt indtil en sagde: What a fine
car. You have. What kind of a Peugcot
is it. Den sved lidt i øregangene, men
alle steder en fin betjening. Der kunne
de danske >>servicestationer'< lære

noget.
Det jeg gruede mest for på turen, var
når jeg kom til Paris. Det spekulerede
jeg meget på, hvordan det ville gå, men
okay, der måtte da være skilte ved ringvejen. Det var der også. Og vejen var
spærret, så jeg var nødt til at f,:jlgc
strommen ind nwd byen i myldretiden,
sikke noget lort. Til sidst drejede jeg af
ved en tankstation og spurgte efter
hjælp og efter lidt snakken om tingene
(jeg kan ikke et kvidder på fransk) blev
løsningen at fortsatte ad motorvejen til
enden, vende om og tage afkørslen på
udvejen. Bare læg dig i den venstre
vognbane (5-spors motorvej). Som
sagt så gjort, men efter 45 min. og 500
meter kom jeg til en overkørsel mellem
motorvejene, hvor der manglede en
kæde, så tog jeg chancen og kørte
imellem og trådte på sømmet og lukkede øjnene og kprte ind i trafikken i
modsat retning. Om intet andet virker

på de franske biler, så virker i hvertfald
horn og bremser, der var i det mindste
ingen buler i min bil bagefter. Derefter
kom jeg helskindet igennem Paris trods
en infernalsk trafik. Derefter gik det
hele uden problemer, bilen kørte stadigvæk perfekt og vakte stadig opsigt.
Jeg tror aldrigjeg har vinket til så mange mennesker på så kort tid. Naturen
var dejligt afvekslende uden de helt
store oplevelser, til gengæld var de
efterhånden 20 graders varme en stor
behage! ighed.
Omkring 50 km. nord for Bordeaux
skulle jeg dreje af mod øst, og sikke en
omvæltning. Fra at køre på motorvejene til landevejene er der en verden til
forskel, det må mindst være 20 år siden
de veje har set en ny belægning, ialt var
6 pærer sprunget da jeg kom hjem. og
hvad angår a(jedringskomfort på de
veje i en Pick-up, glem det.
Til gengæld er der et utal af særdeles hyggelige små byer med Iwer deres
lokale vine som i mange tilfælde smager fortræffeligt, ligesom jeg aldrig
mødte andet end venlighed og imljclckommenhed, hvis jeg f.eks. spurgte om
VeJ.

Søndag dcn.16/IO kl. 11,30 cl'tcr
1873 km. uden et eneste problem med
bilen ankom jeg til Monpazicr, nænnere betegnet lige midt på torvet i strålende solskin og godt 20 graders varme. og hvor var der bare skønt. Livet
dernede foregår i et helt andet (langsomt) tempo end det gør her, nok ikke
så dt1rligt for helbredet heller.
Og priserne p<:"t ens fornødenheder er
ganske billige- l flaske god r~1dvin kan
købes for ea. 15 dkr. og alle øvrige
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madvarer er hillige og meget friske og
i butikkerne kan man sagtens gøre sig
forstålig med tegnsprog og engelsk og
ellers finder de en, der kan engelsk.
De følgende dage gik så med diverse ture rundt i omegnen i den skønne
natur + diverse restaurantbesøg, deres
Conflt de Camard (and) er formidabel
og koster heller ikke dyrt.
Efter 4 skønne dage var det desværre nødvendigt at vende næsen hjemad igen, så fredag kl. 12,30 måtte jeg
sige tak for denne gang og begynde
hjemturen. Traileren, havde jeg funclct
ud af, kunne ligge med bunden i vejret
oppe på ladet. Det var en rar ting af
hensyn til tempoet, som jeg på motorvejen satte op til 110-120 km. i timen.
Turen hjem var begivenhedsløs, nu
kendte jeg vejen og bilen kørte jo problemfrit- og dog- i Bergerac, en by f,_,r
motorvejen forsvandt tilbagetræksfjcdercn til koblingspedalen, men på et
Renaultværksted fik jeg en fjeder der
kunne bruges og den sidder der
forøvrigt endnu.
Trods det højere tempo sparede jeg
3 tankninger på vejen hjem i forhold til
nedturen (totalvægten på vej ned var
iøvrigt 1645 kg. ifølge brovægten i
Rødby}, hvilket sammen med tempoet
gjorde at lørdag aften kl. 9,30 parkercde jeg bilen hjemme i Humlebæk.
En forskel var også at Paris tog 45
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min. at komme rundt om hjemad i ste··
det for de tre timer pi\ vejen ned.
Hvad kan man så lære af sådan en
tur?
Kun dette at en Morris Mi nor på alle
måder sagtens kan hamle op med nutidens blikdåser, s{llængc du ikke skal
stresse afsted med 280 km i timen og
hvad angår økonomi ligger den lunt i
svinget. Benzinøkonomien ned til
Frankrig var 13,24 km/1 og på hjemturen 14,45 km/l. Hvad kan man 11nskc
mere, og på 4498 kørte kilometer ændrede oliestanden sig ca l millimeter,
det samme som ingenting. På hele
motorvejsstrækningen ned til Monpazier skiftede jeg ikke gear en eneste
gang på bakkerne, og dem var der trod:-;
alt nogen af, godt nok kører jeg med en
J 300 cc. motor, men jeg synes stadigvæk det er godt klaret. Det siger lidt
om hvad et godt drejningsmoment
betyder.
Jeg har siden gjort turen en gang til
i min mors Nissan Cherry for at hente
en del af tingene hjem igen, og aldrig
har jeg sejlet så meget som på hjemturen, et problem jeg aldrig havde med
Mon·isen. Derudover er charmen og
den venlighed man bliver mødt med en
enorm forskel på de to biler. Næste
gang tager jeg Morrisen igen, ingen
tvivl om det.

A-1923 K!Cius M. Sivertsen

Denne bil-dHel er

fa J; el

jJ·a >>Bilen og båden« 111: 3, morts J970.
Ara.ng

1954.._"_,,...
Argang

LANDEVEJENS
, Bil,,~ "DUEllEN

Tekst: BENT ELSNAB
Foto: ARNE MAGNUSSEN

Denne BIL~DUEL kunne være
skrevet for over 20 Ar siden og
med ganske få tilføjelser være
benytlet l dag ~ uden at nogen
ville opdage det. Den handler
om bilverdenens »Veteraner«:
VW 1200 type l og Morris 1000
Super, som begge kom på ga~
den, før mange af 70ernes bil~
købere kun!'le knappe deres
egne bukser. De er Ikke ændret
væsentligt siden, hvilket tydeligt

fremgår af præsentationsbilledel
Det er de gamle modeller l mld~
ten. Morrls'en Ul venstre har 18
år på bagen, men kører fint end·
nu - tunet! Folkevognen er 22 lir
og havde kørt over 600.000 km,
før den blev skænket tn Danmarks tekniske Museum l Helsingør. Hvordan - og hvorfor •
kører de sladlg? Holder de trit
med tldena krav? Det fir De svar
på her.

110it11110l

......

1948··-.,_,

1938

Arg: ang

1970

~-- ~----

"EVERGREENS"
• • a Der

slås kraftigt på styrke og

pålidelighed for VW 1200 og Morris
1000 Super. Og det er ikke nogen til~
!ældighed. Begge har været l pro-

duktion en lille menneskealder, så
mrm kan med nogen ret slå sig til
tåls med, at børnesygdomme er et
overstået stadium. ·
Og det er unægtelig et godt kort at
have på hånden l en Ud, da nye bilmodeller synes at slippe hurUgere og
hurtigere gennem fabrikkernes kVIiUtetskontroller.
T!l dennne BIL-DUEL med Morris
1000 Super valgte vi VW type l l
1200-udgaven, som pris- og udstyrs-
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mæssigt svarer nogenlunde til den
engelske klassiker. Selv om Folkevognen er ment som en skrabet version, er den cirka 1.200 kroner dyrere
end Morris'en. Priserne på gaden er:
VW 1200 - 19.232 kr., Monis 1000 Su~
per~ 17.995 kr.

Blev aldrig nogen konkurrent
Da Alec Issigonls i årene umiddel~
bart efter 2. verdenskrig lavede ski t~
serne til den bil, der i efteråret 1948

blev præsenteret som Morris M!nor.
var grundidC<>n at skabe en engelsk
folkevogn, som skulle være en pen~
dant tll den tyske, der blev skabt al~

lerede i slutningen af trediverne og
gik i produktion i 1939.
Det lykkedes nu aldrig. Selv om
der til dato er produceret ca. 1,7 mil~
!ioner at Morris'en, udgør det kun en
tiendedel ~~f VW~produktion•m i
samme tidsrum. Danmark hører til
Morris'ens absolut bedste markeder,
og det siges nt være danskernes og
en enkelt anden nations skyld, at
den endnu er l produktion.
Her i landet er VW 1200 en be~
skeden succes. Den tegner sig for
25 procent af VWs type l~salg. Mest
solgt er 1300-modellen.
(Fortsættes 'llæste side)

LANDEVEJENS
»EVERGREENS«
(FRA FORRIGE SIDE)

Indretning og udityr
Betegnelsen udstyrsgallerier passer ikke ligefrem på disse
veteraner, men trods den tilsigtede skrabethed må vi betegne VW 1200 som bedst udstyret. Mest savnes en benzinmåler, selvparkerende viskere og et tidssvarende varmesystem. Ligeledes kollisionssikrede forsæder, solskælm i
højre side, lyskontakter i dørene, motorhjelmslås samt
100-meters-kalibrering af kilometertælleren.
Et plus l VWs udstyr er indstillingsmuligheder på forsædernes ryglæn. Det kan man ikke i Morris 1000, ligesom man savner kollisionssikringen at forsæderne, som
burde være et simpelt krav l dag. Længderetningsindstillingen i Morr!s'en krævede bjørnekræfter, og vi savnede
stærkt en effektiv defroster i venstre side. Ligeledes kunne v! ønske en kontakt på ratstammen for op- og nedblænding samt overhalingsblink. Man savner muligheden
for Indbygning af ratlå.s, armlæn, solskærm i højre side
samt kølevandstermometer.

Pladtforhold

Selv om Morris 1000 er Iss!gonis' første masseproducerede
konstruktion, fornægter den ikke sin skaber. Trods sin
konventionelle opbygning er den rummeligere end Ferdinand Porsches VW, skønt dens totallængde er 31 cm
mindre. Ikke dårligt set i 1946.
Føreren har en ganske behagelig armstilling i Morris
1000, men der er lovlig kneben plads 'til langbenede ved
pedalerne. Forsæderne er udmærkede, der er glimrende
lottshøjde og overraskende !in plads til bagsædepassagerernes ben. I bredden er der kun plads til to voksne, og
adgangen til bagsædet er ubekvem.
VW 1200 har lovlig kort afstand til rattet, men til gengæld passende langt til pedaler og fodbræt. Forsæderne
er udmærkede, loftshøjden god foran. men udpræget dårlig ben- og hovedplads til de tre mennesker, der efte1'
bredden kan være bagi.
Bagagepladsen er ringe i begge biler. Et lille rum med
upraktisk facon bag i Morris og et lige så lille af endnu
mindre anvendelig facon foran i VW 1200. Et ekstra minus
til VW, at bagagerummet åbnes indefra, så man ikke
kan låse a! under værkstedsbesøg.
Passagererne i VW råder over et fortræffellgt rum bag
bagsædet, der let rummer en kuffert, toruden et handske~
rum samt pakkehylde tor:m. Morris 1000 har to handskerum samt pakkehylde, men hylden bag bagsædet kan ikke
anbefales, da den er utilstrækkeligt forsænket.
Udsynet er ikke tilfredsstillende i nogen af bilerne. Kø·
relyset er bedst på Merris, men til gengæld er vindues~
viskerne bedst i VW. Bortset fra motorstøjen, der sandelig
også er slem nok, forekommer der ikke meget anden støj
i Folkevognen. Morris har en påfaldBnde vindstøj omkring hjørnestolperne og trækruden og mekanisk støj fra
gearkasse og bagtøj, specielt ved påløb.
Motor og gearskitte

Motoren i VW er den mest omgængelige. Letstartet, me~
get hurtigt varm, meget effektiv automatchoker, god smidighed og villig til acceleration. Men motorstøjen er generende høj, specielt over 100 km/t.
Morris er ligeledes letstartet, men urimeligt længe om
at blive så varm, ;,t det k;,n mærkes p;\ varmesystemet.
Den er meget !ølsom over for chokerdosering, men i varm
tilstand særdeles srnldlg. At den alligevel ikke virker sær/Fortsættes side 68)

Arene er gået næston sporløst hen over 'NI typo 1. Lygter,
bagrude og motorrums-klappen er ændret lnteriørmæssigt er
der nærmest kun sket en rendyrkning. Man kan blot undres
over, hvor handskerummet i førersiden fra 48-modellen er blevet af i mellemtiden.
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TEKNISKE SPECIFIKATIONER
Pris
Motorplacering
Transmissionstor m
MOTOR
Cylindre
Kølesystem

Boring .
Slaglængde
Slagvolumen
Kompressionsforhold
Ventilsystem

VW 1200
19.232 kr.
Bagi

Morria 1000
17.995 kr.
Foran

Baghjulstræk

Baghjulstræk

4, boksermotor
Luft med blæser

4 i række
Vand. Ikke lukket
system
64,6 mm
83.7 mm
1098 cm'

77mm
64mm
1192 cm'

7,0:1
Stødstangsakt'1verede, hængende
Karburator
Enkelt faldstrøms
type Solex 28
Piet.
Benzinpumpe
Mekanisk
Antal hovedlejer .. 4
Maksimaleffekt
41,5 SAE·hk ved
3900 o/m
34 DIN-hk ved
Maksimalt drej·
3600 olm
ningsmoment ... 9,0 SAE-kgm ved
2400o/m
Ydelse pr. liter
slagvolumen
34,8 SAE·hk
BREMSER
Foran
Bagi
System

·········

8,5:1
Slodstangsaktiverede, hængende
Enkelt halvlaldstrømstype SU
HS 2

Elektrisk

3
51 SAE-hk ved
5100 o/m
44 DIN-hk ved
5000 o/m
8,3 SAE-kgm ved
2500otm
46.4 SAE-hk

Tromlebremser
Tromlebremser
Hydraulisk fodbremse, ingen
trykregulering,
enkelt kreds

Tromlebremser
Tromlebremser
Hydraulisk fodbremse, ingen
trykregu!ering,
enkelt kreds

407 cm
155 cm
150cm
240 cm
131 cm
135 cm

376 cm
152 cm
151 cm
218cm
128 cm
128cm

15,0cm

17.0 cm

725 kg
1150 kg

750 kg
1075 kg

120 kg
17.5 kg/SAE-hk

20 kg
14,7 kg/SAE-hk

MAL
Længde
Bredde
Højde •. ubelastet ..
Akselafstand
Spotvidde for .
Spotvidde bag .•
Mindste frihøjde,
tielastet.
VÆGTFORHOLD
Typegodkendt
egenvægt Hør~)
Tilladt totalvægt
Bagagekapacitet.
køreklar og med 4
personer å 70 kg .
Vægteffekt "tør~

Der skal også ses meget godt efter for at linde ændringer på
Morris 1000 udover rudernes størrelse. Indvendigt er intet
direkte ændret Varmeapparat forbedret, klap foran højre
handskerum samt andre knapper og rat. To instrumenter i 54·
modolien er ekstra-udStyr.
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PRODUCENT

Volkswegen·Werk,British Leyland
Motor Corporation
Wo!fsburg,
Ves!tyskland
Oxford. England

IMPORTØR

Skandinavisk
DOM l AJS.
Motor Co., AIS,
Sdr. Ringvej 35,
Østerbrogade 135, 2600 Glostrup
2100 Kbhvn. Ø

Den nye 2-dørs

!951
-med den lydløse motor

har 30 °/o større acceleration
- og mange andre nyheder

Nu kan De få den vogn, De har ønsket Dem.
En robust, sikker, manøvredygtig vogn med
rigelig plads til 4 personer og deres bagage!
Ring til den nærmeste DOMI-forhandler og
aftal tid for en prøvetur allerede i dag, og
oplev selv denne vogns forbløffende ydeevn"e

Ved en kanonerikonkurrence · p&: Earl Court udstillingen l London fik en
MORRIS MINOR udstillingens eneste guldmedaille i sin klasae, der
omfatter indtil 50 pct.
dyrere vogne.

og kensterler det lave benzinforbrug. Han gi-

M<1d købstilladelse, ind.
omsætningsafg. ab fabrik

ver Dem alle oplysninger og vil gerne hjælpe

kr. 11.230.-

Dem med købstilladelse, og bevillingstilsagn.
Selv n6:r bagagerummet er fyldt
og der skal meget til - er
re.~>ervehjulet
let tilgøngeligt.

-

MORRIS MINOR Cabriolet samm& pris.
MORRIS MINOR 4-døra
Saloon kr. 11.905.
Uden købstilladelse samme priser
tlltc:eg ved dollarprc:emier!ng.

+
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Den nye 4-dørs MORRIS MINOR 1953 har

30%

større acceleration

Denne MORRIS MINOR 1953
er Deres i eftermiddag fnviter Deres familie ud på en prøvetur med
den nye MORRIS MINOR. Der er god og rigelig
plads ti14 voksne og deres bagage. Mærk, hvor
fast vognen ligger på vejen, hvor sikkert og
legende let De manøvrerer. Når turen er endt,
og De endnu engang glæder Dem over det
gedigne udstyr og vognens fornemme engelske
linier, så kontroller selv det lille benzinforbrug!
Kvalitet, komfort, kraft . . . driftssikkerhed,
økonomi.

Ring straks til nærmeste DOMI forhandler og
aftal tid for en prøvetur. Han giver Dem atre
vplysninger, og det er ikke umuligt, at han
kan hjælpe Dem med indkøbstilladelsen.

Ved en karrosse~
rikonkurrence på
Earls Court i Lon-

don fik den nye
4-dørs MORRIS
MI NOR udstillingens eneste guldmedaille i sin
klasse, der omfatter indtil 50 G/IJ
dyrere vogne.
Med købstilladelse, ind. omsætningsalg ., ab fabr.

kr.119QS.Uden
købstilladelse: samme pris
+ tillæg ved dollar-præmiering.

!95J
ln.ed den lydløse motor •• ,
IR. 100 • marts 1996

KØB OG SALG SIDERNE
Sa:lgcs: Morris Minor 1000 Bindingsværk. (\rg.
.'i9. Totalrenoveret i 1993. Original bli\
farve. Meget fint tra:værk. Der er lige
monteret nyrenoveret motor, fra Nordisk Morris Minor Lager. i bilen. PrisidC: 45.000,- kr.
Teknisk forespørgsel vedr. bilen kan ret-

Henv.:

tes til Morris Minor Specialværksted v/
Peder Mikkelsen, tlf. 64 47 26 04.
Heine Thorsen. tlf. 75 39 61 2!, eller

75396086

Sælges: Morris Minor 1000 super Bindingsværk, :lrg. 68. Original Old Eng!ish

Sælges: Morris Minor. årg. 69. Dueblii. Ny kolcr
og udsti·jdning, so11e nr. plader. Dette
kl·jretøj bruges hver dag og har tjent mig
trofast i 2 1/2 b.r, men trænger nu til en
kærlig »gøHlct-sclv« h:\nd. (Fire nye
skærme + bremsercp.J Hovcdcyl. er
skirtet. Motoren går fint, kobling OK.
85.000 krn eller 185.000 km. jeg tror
selv på det f1mte. p;1 grund af god benzinokonomi og minimalt olieforbrug.
Kon1 og [{i en pnwetur. Prisen pii dette
k(·\rctpj aftaler vi sammen.
Henv.: A-20i9 Leif Dinter. Nordgade 14, 8900
Randers. tlf. 86 41 33 69

\Vhitc. med sort indtræk. MeRCI fint

tra·va~rk. Bilen er synet for 2 {Ir siden og
er i )ivrigt pæn og velholdt.

Teknisk forespørgsel vedr. bilen kan rettes til Morris Minor Specialværksted v/
Henv.:

Peder Mikkelsen. tlf. 64 47 26 04.
Kir~tcn Ramsing, tlf. :W 51 42 02.

Sælges: Morris Minor 1000 super Bindingsva~rk, uden papirer Har stå.ct i en lade i
mange år. Noget rusten. Sælges for
hpjcstc bud.
Henv.: Ole Madsen, tlf. 64 73 26 44.

Sælges: Morris Mi nor l()()() super Trave! ler, ilrg
70. Ol d English White. Km J 20.000.
Synsfrit træk, nye rn;l.ttcr, ny !oppakning:. Ved evt. salg bliver den nysynet.
Pris: 49.995,- kr.
Henv.: A-1091 Erik og Karla Pedersen.
Rybjergvcj 76, Kirkeby, 7870 Roslev,
tlf. 97 57 J 6 00. efter kl. J 6.00.

Sælges: Morris Minor Trave! ler, bordeaux rod.
Træværk OK, rust i vanger. Uden syn
15.000 kr.
Henv.: Jan Leslie S1~renser1. Necrgiirdsmindevej 6, 8500 Gren il, t! f. 86 33 91 24.

Sælges: Morris Minor 1000. [u·g .."ilJ. Kørt i alt
66.000 km. Total renoveret i lJ4. Bor·
deauxn-sd. Sti1r som fabriksny
Pris: 39.800.- kr.
Henv.: Karl Klyhn. Storegade 24,
6430 Nordborg, tlf. 74 49 02 05.

Sælges: lvlorris Minor 2-dørs, iirg. 71. Totalt
istandsat og synet i 9."-i. Malet i Almond
Green, monteret med træk men er ellers
original hele vejen igennem. Mange
reservedele medfl)lger. Pris: 30.000.- kr.
Henv.: A-2034 Søren Christiansen. Tordens·
gårdevej 14, 5700 Svendborg, ti!". 62 22
:n 37.

Sælges: Morris Minor 1000. [u·g. 69 til reservedele, (papirer følger med). J .'iOO.- kr.
2 gearkasser, pr. stk. 500,- kr.
948 cc motor. 1000,- kr.
Henv.: Hans Sørensen, 6700 Esb.ierg, tlf. 75 13
28 52.

Sa~lgcs:

Henv.:

Morris Minor 1000 Cabriolet, årg. 6?.
Skal synes og istandsættes. Pris: giv
mig et bud!
A-!353 Per de Bl:mck, tlf. 40 20 !2 !8.
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Sælges: Morris Minor 2-d!~rs, årg. 56. Delt forrude, ny type grilL
Henv.: A-4:18 Kaj Larsen, tlf. 75 84 09 57
eller 40 83 09 57

Sælges: Morris Minor 1000 4-dørs, årg. 57.
Bilen har køn 75.000 km. Bilen er
meget velholdt og er i original stand.
Originalklassevinder 1988 og J 992.
Sælges med dier uden syn for lwjcste
acceptable bud. 1'Vledfolger ca. en lastbilfuld nye og brugte reservedele.
Henv.: A-292 Ono Knudsen, Stenløkkevej 29,
5450 Otterup, tlf. 64 82 :18 04.

Sælges: D;l det kniber med pladsen i værkstedet
og du m:!skc mangler nogle brugte
stumper, har jeg lavet denne liste:
:\00,Dør, sedan
300.Dør. pickup l Van
Bagdørc. Traveller
300.Bagskærmc. Traveller
150,Forskærmc stdl
200,Bagskærme, glasfiber
200,Bagskærmc, stål,
Pick-up/trælad-sæt
200,Bagstykkc, Pick-up, rusten
:100,Nyc stpddæmpere.
Pick-up l Van, sæt
400.Motorec 950, J 100. 1:100 cc, fra 500.Gcarkassc, 9.'i0 cc
1200,Front spoiler
200,Baglygtcr, super
J 50,Differcntialc (sedan)
200.1 ~æt skivebremser, bagtøj
og gearkasse fra Marina
(endnu ikke ombygget til tv1M)
500.Knrburator, luftfilter
og varmeapperat til 948 cc
Tag til bindingsværk
J l/2 ton af alt muligt andet, fra 1,- kr.
Henv.· A-J 163 Søren Ni n n Rasmussen,
Hybenvej 12, 9550 Mariager,
tlf. 98 54 2:141.
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Reservedele sælges
:124.00
Brcmsecylindcr. bag, ens. l stk
Bolt. forfjeder-svingarm 2 stk
39.85
Mptrik for do. 5 stk
2.2."i
fUS
Pakning til bagaksel. 2 stk
Bundmåttcunderlag, 2-dl)l"S. l sæt
171.00
26.75
Platiner. 2 sæt
124.75
Ventilslibesæt. 1100 cc. l sa::l
165.00
Bundplade, mototHI!lL hojn:. J stk
Bundplade, motorrum. venstre. l stk
165.00
Baneri. Danbrit, 60 amp. +til ven. :l stk :190.00
BalterL Danbri1, 60 amp. + til h<Jj. :l stk Y·JO.OO
80,00
Oliefilter, PH 2869. til 1300 cc. :l stk
Oliefilter, CH 8!6 PL til 1100 cc. 6 stk
:12.00
187.50
Tufanega h:lndrens. 4,5 L :l stk
:l)liJ
Clips til pynteliste omk. kølcrgitt. 20 stk
Kromliste under fronthjclm. l stk
4LUO
Motiv p<l fronthjc!m, pversl. l stk
34fUO
Forskærm. vens .. ny m/ pastL-fcjl. l stk 400,0(}
Bagsk<crm, lwj., ny, sr. MM og 11. l stk 9."i0,00
J80.00
Forr. bag(j.fæste m/ montpl .. hjr. J stk
do
. ven. l stk
180.00
Rep.-stk. 13-stlp., van l picku .. hjr. l stk !9.'i.OO
do
. ven. l stk
195,00
Sparkepl., :Hl, l van l picku .. hjr. l stk
13950
ll950
do
. ven. 1 stk
Rcp .. -stk. tva::rvangc. u/ dn.kr.bcsl. J stk !77,25
do
. m/ dn.kr.besl.l stk 270.00
J:\0.50
BundpaneL bag .. inderste. hpjrc. l stk
BundpaneL bag., inderste. \"Cnstre. l stk 1:\0,.'iO
Bag. bagfj.fa::ste. saL l trav. h1>jre. l stk 195,00
do
. vens. l stk
19.'i.OO
Rep.-stk. bag dor, saloon. h)-)jre. l stk
168,75
do
, venstre. l stk 168.75
221.25
Bundp:mel. yderste. hpjre. l stk
Rep.-stk. indsk. bag. del. sal., hjr. J stk 210,00
do
. venstre. l stk 210,00
Rep.-stk. indsk. n .forr. del. snl., hjr. J stk 126.00
do
, venstre. l stk 126,00
800,00
Motor. l l 00 cc, kprcr godt
Glas!!berforskærmc h + v
l 00.00
Glasfiberbagsk<cnne, traveller. 4 stk
50,00
Motor, 1300 cc til renovering J stk
250,00
Motor. J J 00 cc. s bl have ny krumtap.
400,00
ellers perfekt
Alle priser er pr. stk og ind. moms.
Desuden vil der ptl grund af udlandsrejse. den 6
april fra kl. 9.00 være et groft udsalg af brugte
reservedele til Morris lviinor + andre effekter,
f.eks. J stk 2-dørs med pl;1der og et svcjseværk.
Kom og byd, eller ring inden for at være sikker
p{i at f5 delen du mangler.
Henv.: A-!923 Klaus M. Sive11sen. Gl. Strandvej 116 A, 30.'i0 Humkbæk, ti f 30 4.'i 05
81, fax 42 19 29 92. (bedst aften).

Sælges: Diverse reservedele Iil Minor: l~j:elmc.
d:rk. bagaksler. gearkasser. skærme.
dtlre mm. Priser fra 50.- kr.
Henv.: A-2034 Si)ren Christiansen.
Tordensgårdevej 14, .'>700 Svendborg.
tlf. 62 22 :n 37.

Sa.'Jges: Diverse reservedele
l bagtpjsklokkc. komplet
. wo.1 benz!!l]l\llll]lC
100,1 fælg !4.1 x 14
3.1.1 Mtvf motor (st:\r fasl)
100.l Boseh tudehorn l2V 500 H1.. Det er
12,5 cm i diametcr, sorl og i original
emballage (k)jbt som beset). 2.'i0 kr.
Nypris: 480 kr.
l-lerw· /\-1091 Erik og Karla Pedersen.
Rybjcrgvcj 76. Kirkeby. 7870 Roslev.
tlf. 97 57 16 00. dkr kl. 16.00.

S<l'lges: l sæl brugte glasfiberskærme Iil sedan.
l 098 cc motor
Marina motor
Henv.: A-438 K;~j Larsen, tlf. 75 84 09 57 eller
40 B3 09 57

Kobes: Diverse dele til Moni~ Minor, ;irg. SJ·
Kofangerhorn
Kromskim1c.r til kofanger. for og bag
Kromliste til frontrude og bagrude
»Morris Minor« emblem Iil siden af
fronthja.-lm
Henv.: tlf. 86 82 14 48 (tr:effcs om aftenen)

Morris Emaljskyltar
Likesom Morris iir dessa skyhar fiirstklassigt
engelsk! han t verk. De iir gJord a av St<llplfn sO !l l
belriggc; med up p Iiii 12 bger enKllj i ol i b f"iigcr
fiir all få fram det i.\nsbde motivet. fiir vmje
skikt brrinns skyltarnn vid BOO graders ugns-viir·
me.
fonnat
BMC 22 x 22 cm. Taxi 19 x 2.1 cm. Mi nor l R x
26 cm och .'i l x 36 cm . Mini 22 x 2S cm och 40
x 46 cm, S & S 20 cm Ø, Traveller 20 x 2.') cm.
Skyllarna kostar 2.)0,- Sv. kr l st. Porto tilkommer. Ring eller skriv s:l gerjag upplysningar om
skyl!ar, porto-ko~!!lad, betalnings"miijligheter
etc.
Mi nor och lvlini tinns 1 s!Cirrc format och kostar
d{t 757,- Sv. kr l st.+ porto. Kan endast skickas
inom Sverige
Firutom Morris

fitlllS

rnttngn olika engel sb. och

europciska bilm(irkcn och andra transportmotiv. Kompien ksta eller bilder pfi cnstaka
skyltar bn skit:kas eller nlxas.

Gunnar Andersen.
te!. O.'i21 13141 cl. 0303 · 772060
PL. 8490. 471 7.'i Hjii!tcby, Sverige.
PG 49B 27 06-6.
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