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LOKALGRUPPER
NORGE
Oslo

AM707 Terje Sunnaas, Box 37, Hovseter, N-0705 Oslo 7,

Klubmøde:

tlf. p riv. 22 29 29 49, job b 22 64 77 51.
l. tirsdag i måneden kl. 18.00. Møtested mai - sept.: Rodeløkken Kafe,
Bygdøy. Okt.- apr.: hos Te1jc Sunnaas. Ring cl av styremedlemmerne på
forhånd i telfel!e det er specielt program

SVERIGE
Norra
Sverige

A-1642 Christer Wiberg, Terriingviigen 2 A,
S-902 38 Umeå, tlf. 090 135 607.

J amtland

A-1074 Kåre Torfjiill, Fjiil 1200,
S-830 30 Lit, tlf. 0642-61026.

Dalarna

A-838 Thomas Eriksson, Kråkbergsviigen 4,
S-792 00 Mora, tlf. priv. 0250-15445, arb. 13530.

Goteborg

A-1169 Matz Lundgren, Nedra Kvarnbergsgatan 4,
S-411 OS Giiteborg, tlf. 031-139 250.

Viist
Sverige

A-1808 Erling Holmin, Skortebygalan 55,
S-461 54 Trollhiittan, tlf. 0520-72 907.

DANMARK
Nordjylland

A-1160 Mogens Bjerre, Industrivej 40,
DK-9690 Fjerritslev, tlf. 98 21 24 50.

Randers

A-120 Anton Kamp, Østergade 17, Asferg,
DK-8990 Fårup, tlf. 86 44 32 00.

Midtjylland

A-2047 Svend Thorup, Egeparken IO, l. tv.,
DK-8600 Silkeborg, tlf. 86 81 32 47.
l. tirsdag i måneden kl. 19.00 i Medborgerhuset, Søvej 3, Silkeborg.

Klubmøde:
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Østjylland

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

Sdr. Jylland

A-216 Johannes .Jubl, Lindvej 8, Overjerstal,
DK-6500 Vojens, tlf. 74 54 74 96.

Klubm<Nle:

Se under

Vestjylland

A~I903 Karl Ove Sønderby, Sandgårdsvej 4
DK-6880 Tarm, tlf. 97 37 29 42.

Als

A~697 Poul Iversen, Mosevænget 5,
DK-6440 Augustenborg, tlf. 74 47 21 81.

Klubln(4de:

Se i arrangementskalenderen

Sydfyn
og øerne
Klubmøde:

A~1757 Lars Mikkelsen, Lundsgårdsvej 8,
DK-5463 Harndrup, tlf. 64 88 12 03.
Sidste manelag i måneden kl. 19.30 på Brobyværk Kro.

Nordvest
Sjælland

A~881 Max Christensen, Dalvænget 133,
DK-4340 T"ll"se.

Klubmøde:

l. tirsdag i måneden. Nærmere oplysninger hos kontaktpersonen.

København

A~1259 Dirk Tønnesen, Hampeloften 6, Ganløse,
DK-3660 Stenløse, tlf. 42 18 37 28.

Klubmøde:

Sidste tirsdag i måneden kl. 19.00 (ikke maj,juni.juli og august) i
Medborgerhuset Pilegårdcn, Bn:Hlshøjvcj 17, indg. B

Sydsjælland

H-386 Ketty Rasmussen, Sorøvej 484, Rislev
DK-4700 Næstved, tlf. 53 73 65 49.

Als~gruppcn.

!. søndag i måneden kl. 19.30 på Sorøvej 484.

LollandFalster &
Møn

Aøl461 Dennis Hansen, Skovtoften 19
DK-4800 Nykøbing F, tlf. 54 85 93 43.
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Sommeren er over os, eller burde være
det og en af årets væsentligste ting for

klubben nærmer sig hastigt, nemlig
sommcrtræffct, som i år afl10ldcs af

Jamtlandsgruppen. Så er det bare at
håbe på godt vejr og mange træfdcltagcrc.
Arrangementskalenderen ser også
rimelig godt ud og jeg har ladet mig

RESULTAT AF
URAFSTEMNINGEN

fortælle, at de indtil nu afviklede an·angcmcntcr for i år er gået godt. Jeg

Stemmerne blev optalt den 20. juni
1996 kl. 18.00.
Kontrolkomiteen bestod af A-407 Palle Bøgely og A-231 John Madsen.

håber det fortsætter resten af året ud, så
pøj pøj til de folk som lægger deres tid
i disse ting.

Stof til dette nummer af Nonninor
har det været noget sløjt med, men vi
giver sommerferien mm. skyld for dette og håber, at der kommer mange gode
historier, indlæg og billeder til de
næste numre.
Som bekendt var der en del
ændringsforslag til vedtægterne, som
blev sendt ud til urafstemning med sidste nummer af Norminor. Sidste frist
for afgivelse af stemmer var den 20.
juni. Jeg vil her rette en tak til alle der
har deltaget, som vi fra bestyrelsens
side kraftigt opfordrede til. Det har tilsyneladende hjulpet - ihvcrfald er det
nok den afstemning, hvor så mange har
deltaget, og på den måde givet udtryk
for, hvad de mener om sagen.
A-1264 Herluf Knudsen

~R.
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Gyldige stemmesedler: l 07
Ugyldige stemmesedler:

m' l:

For 9

Imod 98

Forslag nr. 2:

For 18

Imod 88

Forslag nr. 3:

For 12

Imod 94

Forslag nr. 4:

For 17

Imod 89

Forslag

l stemmeseddel var blank på forslag
nr. 2, 3 og 4.

Stemmesedler og optællingslister
forefindes hos formanden.
Resultatet af urafstemningen er
som det fremgår, at alle 4 forslag forkastes.
A-1264 Herluf Knudsen

Juli
Week-enden den 12.-14.
Sommertræf på Fyrishovs
Camping i Uppsala
lamtland

•

••

*• Søndag den 25.
:

Tur rundt i Nordsjælland
* København

:
Tirsdag den 30.
•
!
Klubmøde ved
Frederiksborg Slot, Hillerød. :
København
•

Tirsdag den 27.
Klubmøde på Langelinie
København

: September

August
Week-enden den 2.-4.
Minitræf på
Gammelbro Camping
Als og Søndojylland
Week-enden den 9.-11.
Regatta-træf i Silkeborg
Mid(jylland
Week-enden den 16.-18.
Eftersommertræf i Asferg
Randers
Week-enden den 17.-18.
Surstr6mmings rallyt
lamtland
Week-enden den 23.-25.
Minitræf på
Løgstør Camping
Nordjylland

•
:
:

Tirsdag den 24.
Klubmøde på Pilegården i
Brønshøj
* København

•
•
•

••*
••
•
•
•
•
•
•
•
•
•

••
••
•••
••
•••
•••
•
•
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Randers-gruppen arrangerer

EFTERSOMMERTRÆF
Week-enden den 16. - 18. august 1996
Østergade 17, Asferg

Program for week-enden:

Fredag den 16.
kl. 16 til ? Ankomst
kl. 19
Fællesgrill

Lørdag den 17.
kl. l O
Køretur
kl. 14-17 Åbent hus og konkurrencer
kl. 19
Middag m.m.

Igen låner vi naboens mark til telte
og campingvogne. Der er plads til ca.
25 telte og campingvogne. Der er
mulighed for strøm på pladsen. Der er
to toiletter i hallen til rådighed. Der er
et gæstehus og en campingvogn der
kan lånes.
Vi glæder os til at se jer alle til en
hyggelig wek-end.

Søndag den 18.
kl. 8 til ? Lageret er åbent
kl. IO
.,
Hyggeligt
afrejse

samvær

og

Træfafgift: (middag lørdag aften) l 00
kroner pr. voksen. Børn der
spiser med 50 kroner.
Dette program følger opskriften fra
tidligere år. Endeligt program udleveres ved ankomsten. Der plejer at være
stor tilslutning, men jeg regner ikke
med at vi må sige nej til nogen.
Dog er tilmelding senest den l.
august nødvendig af hensyn til maden.
Også i år Hir vi maden fra slagteren i
Asferg.
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Tilmelding snarest og senest den L
august på tlf. 86 44 32 00 eller 86 44
32 95.
venlig hilsen
Anton Kamp

Midtjyllandsgruppe
afholder træf på Jyllandsringens Camping i Resenbro
Silkeborg. Byen fylder 150 år i 1996, og
der er derfor en masse aktiviteter inde i
byen, som træfdeltagerne kan kigge nærmere på. Der er busforbindelse fra campingpladsen til byen
for en IO' a

Program
Fredag den 9/8 :
Fra middag er der folk på
pladsen til at tage imod.
18.00 er grillen klar.

I byen foregår der bl.a. :
Børnc-rock
Flere koncerter med bl.a.
Shu-Bi-Dua
Fyrværkeri

23.30

og

o1.00.
Mange muligheder for at
sprsc (og få slukket
tørsten ... )

IIORIIIIIOl

Lørdag den 10/8:

Søndag den 11/8 :

Kl. 9.30, kun kl. 9.30 og ikke andet
tidspunkt end kl. 9.30: Kortegekørsel
til Silkeborg.
10.00: Opstilling af biler og evt. en lille konkurrence.
12.00: Afgang til cl-museet i Tange.
13.00: Frokost på museet. Kan køhcs,
men medbragt mad er også OK.
Mellem 16.00 og 17.00 er der to
bemandede poster pli hjemvejen, hvis
man har lyst til at deltage i nogle sm[i
øvelser med Morris'cn og »risikere« at
vinde en præmie.
18.00 er grillen klar.

Formiddag: Stumpcmarkcd, hvis der
er nogle, der har noget at sælge.
11.30: K~1rctur ror dem der gider til
Vrads/Bryrup Vctcranjcrnbancn. hvor
frokosten kan indtages. Det er en

I byen foregår der bl.a :
Flere koncerter med bl.a. Back Scat
og Henning Stærk Band.
Fyrværkeri 23.30.
Mange muligheder for at spise (og
få slukket tØrsten ... )

NR. 102 • juli 1996

meget naturskøn tur.
Tilbage på pladsen i hibct ar eftermiddagen.
Prisen for en voksen pr overnatning er
37,50 (lelt) og fra 335.00 (hytte). Hvis
l vil have hyue MÅ l SELV SØRGE
FOR DET ! Telefonnummeret til campingpladsen er 45270707.
Tilmelding til Svend Thorup pt\ (tlf.
86 81 32 47) senes! 14 dage efter at du
har modtaget NORMINOR - så !"år vi
anvist plads alt efter deltagerantallet.
Senere tilmeldte risikerer at få plads
/angtfi·a os andre.

KØBENHAVN
Kommende arrangementer

"

o

•

•

Tirsdag den 30. juli kl. 19.00
mødes vi på parkeringspladsen ved den gamle Slotskro i Hillerød, ved det smukke
Frederiksborg Slot.

Søndag den 25. august kl. 8.30.
Madpakketur. Vi mødes på Torvet i Hillerød og k(1rcr en tur i det smukke Nordsjælland. Vi håber på at nordsjællænderne møder frem i stort antaL

Tirsdag den 27. august kl. 19.00.
Vi mødes denne gang på Langclinic. Dette er sidste gang inden vi rykker ind på Pilcgården i Brønshøj.

Siden sidst ....
Smøremødet hos Kaj i Hvidovre var
en stor succes. Vejret var perfekt og
rigtig mange var mødt op med deres
biler, olien blev skiftet, smøring af fortøj foretaget, derefter en tur op på liften, så man kunne se om undervognen

måske trængte til en tur. Nu skulle
Minorcrne være klar til sommerens

træf.
Vi vil forsøge om vi kan lave et lignende arrangement til efteråret.
Forårsturen til Stevns var en meget
smuk tur ad de små veje. Vi fik set bl.a.
Højrup Kirke (den står der endnu),
Stevns Museum samt Rødvig Bådmuseum, hvor den game kustode viste os
rundt og havde flere af de gamle kut-

termotorer startet. Vejret viste sig des~
værre ikke fra sin bedste side, hvorfor
fremmødet ikke var så stort. Tak til Kaj
og Tommy for en rigtig god tur.

Classic Autojumble på Gavnø Slot
var noget af et tilløbsstykke. Dejligt at
se så mange Morris'cr på en gang. Vejret var helt i top og alle havde en dejlig
dag på det smukke Gavnø Slot, hvor
der var utrolig mange biler og motorcykler at se på.
Til sidst vil jeg ønske alle en rigtig god
sommer og på snarligt gensyn.

A-1259 Dirk Tønnesen

IIJOIUIIIIIOR.

ØSTJYLLAND
Pinsen afl10ldt Østjylland sit årlige
minitræL Det foregik på Randbøldal
Camping ved Billund. Træffet var

godt besøgt (ca. 15 biler). Vi havde en
god week-end, selv om det regnede

Auto Centret
v/ Egon Poulsen
Flcgmade 12
7100 Vejle
tlf. 75 82 29 56

Linie Kemi
Nørremarksvej 9
7100 Vejle
tlf. 75 81 57 07

lidt fredag. Tak til alle de fremmødte.
Også en tak til vore sponsorer for de
mange fine gaver.

Anton Kamp
Østergade 17,
Asferg
8990 Fårup
tlf. 86 44 32 95
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Bil Nyt
v/ l Østergaard
Blumcrsgadc l O
8700 Horsens
tlf. 75 61 69 33

I august kan jeg anbefale at tage til
diverse minitræf. Vi ses!
A-738 Per Madsen

Sej tøs med oktan i blodet
Jæv fra Hobro hylder
kongehuset i en dyt fra
1968.

AF ASGER l'ALLESEN
TARM: Jæv - s~dan står der
faktisk i ilendes d~bsattest ligner en pige. so:n godt kun-

ne tumle en Porsche eller en
BMW.

Ikke desto mindre var hun
iykkeiig, da gemalen forrige
~r spenderede 34.000 kroner
p~ en god gammel Morris Mi-

nor Mgang 1968. Og Hobro-

pigen var selvskeven til at lufte dytten, d~ Vcstjy!iandsafdclin.gen af :-.;ordisk Morris
Nlinor Klub i g~r snuppede en
tur rundt orn Ringkobing
Fjord.

- kg fik dc<t i fodsel~dags
gavc, og der var ikke nogen
tvivi om. at den skulle hedde
Alcxandr~.. Jeg er ret ropJ,
fortælJer Jæv, der selv er klar
til at stille ventiler, skifte pakninger og den sl~g bagateller
p:i den flot lakerede Morris.

..

l

Hun kunne godt tumle en Porsch~ dier ~n BMW. men Jæv fra Hobro er glad for sin •Alexandra•;- Så lægger de mærke ti! dig. har hun fundet ud af

{Foto· Palle HestbechJ

Det
sikkerhedsmæssige
med bremser og den sl~gs
ting overlader hun til mek?.nikeren, men jæv er eilers en
gæv pige, der ikke har noget
imod at f~ olie på neglene:

- Jeg har arbejdet som
jord·og-beton bisse på Storcbæltstunnelsen, og lige nu gh
jeg p~ svejseskole. Det er
sjovt at g!t ned i Fakta med
olie pa tojet.- og med hensyn

til bilen: der bliver sgu lagt
mere mærke t1l dig, end hvis
du kommer korende i en Opel
KaCett, siger den seje Morris-fan fra Hobm
Mellem 10 og 15 sto!te

.;jer 2f Morris ~Iiner·afarter
er med til dn vestjyske træf,
der blandt Jndet bod på middag p.~ 13cchs Hotei i Tarm i
g:~r. El!ers blev de flot bcva·
rede, hcda.{(cde biler styret

fra Nr. Lyngvig Camping via
Ringkobing. Stauning, Skjern.
Tarm. til Bork, Tipperne og
Hvide Sande, hvor Morrisfreaks kl:nnc f~ en god biisn~k
p!t kajen.

"Ifundehuset" vm· kælenavnet til Morris Minorens lillebror, Maseoll en.
Men deJjOJ" kun en !nmdjo godt nyde at farte Ringkøbing Fjord n.mdt til
1000-t,·æfi enjlot, veil10/dt Mi nor 1000. Og det er Robin en lmnd efU:r, når
hans mor, Karen Thomsen, Haderslev, sidder bag rattet.

Bedagede biler
er bare de bedste
Morris 1000 på rad og
række rundt om
Ringkøbing Fjord
Af Lena Jeppesen

bing Fjord. Og selv det·
blæste en frisk vind,
slog det ikke de erfarne
Morris-biler ud af stilen.
Man har vel været ude i
stormvejr før ..

Et dusin dejlige »dU·
mcr·· n f ældre model fik
nwnge venlige dyt med
på vejen, d;J de duvede
af sted i fjorden rundt.
Det drejede sig nemlig
om
Morris
Minor
lOOO-bile1·, hvis lige ikke
produceres merc.
Beundrende blikke
fra bilister i nymodens
køretøjer fulgte da også
de bedngede biler, hvorilt" nere for føste gnng
blev sendt ud på landeveJen i sl\ltningcn af
l!lf>Ocrne.
Lakken skinnede da
også om kap llled solen,
for bilerne havde fået en
ekstra vask og puds·
ning, inden de blev kort
til IOOO·træfved Hingkil·

Sneplov
Ejerne havde sat hin·
anden stævne på Nr.
Lyngvig Camping, hvorfra turen gik til Tarm.
Her fik Minorerne sig ~t
hvil, mens deres chauffører spiste middag på
Bechs Hotel i Tarm.
31 varbænket ved bordene, idet flere ejere
havde medbragt famili·
en. Og så var der også
nogle "biJ!øse« Morris
JOOO·fnns. Deres vogne
var af forskellige årsager ikke køreklar, men
derfor kan man jo godt
hygge sig i sclskab med
»racer •. fæller.
Og der blev da også
adskillige
udvekslet
anekdott'r om de stoutc

Morris 1000-modellers satte luren til Fahl Kro,
fortrine!ighcder. F.uks. hvor n<olurvejleder Tage
tog
kunne Karen Thomsen Madsen, Tarm,
fra H3.derslev berette, at imod. Han gelejdede sclhun bruger sin godt skabet 1·undt på Tipper·
30-årigc bil hver eneste halvøen og fortalte om
dag til at komme til og dens historie.
Der blev ligeledes
fra arbejde i Christiansgjort holdt ved Hvide
feld.
Det gjorde hun også i Sande
Fiskeauktion,
vinter, da sneen lå i me· hvor det flotte dusin
terhøje driver. Og i mod· blev linet op på række,
sætning til sin chef, der og adskillige bilister var
kører i en stor, ny MeJ·cc- henne for at beundre kø·
dcs, kom Karen Thom· rct1}jerne og få en bil·
sen og hendes gamle snak med deres ejere.
Turen sluttede på Nr.
Morris l 000 frem - uden
Lyngvig Camping, hvor
at k1we fast..
Se, den slags beretnin- bilfolket fik lov at komger er noget, Minor·ejere me ind i den varme stue
kan lide at lægge øre til! for at feste, inden man
For de viser, at man også kr(}b til køjs i de kolde
i bilernes verden kan telte.
Det
vellykkede
være den bedste, selv
1000-træfvar arnmgcret
0111 man har opnået en
af Nordisk l\Iinor Clubs
moden alder.
Vestjy l la nds·afdeling,
Beundring
dt•r ledes af Kur! Ove
Fra Bechs Hotel fort· S1}nderb.v, Tarm.
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SÅDAN
pilles en Minor fra hinanden
NMMK har købt en 2-dørs
Minor fra 1958. Den skal
renoveres og indregistreres
inden træffet i 1998, hvor
den bliver hovedgevinst i
klubbens jubilæumslotteri.
Renoveringen fØlges her i
NORMJNOR. Der er indtil
videre følgende sponsorer :
Nordisk Morris Minor Lager
Morris Mi nor Specialværksted
Bred Autolak
Terje Sunnaas.

ne med dertil hørende spindler, (jedre
o.s.v. skulle vi lade sidde. Dette bør
man overveje nøje, hvis man selv star~
ter et tilsvarende projekt- lad den være
mobil så længe som muligt. Delene
skulle også samles, så vi ikke kom til at
blande mere end højest nødvendigt
med Peters øvrige igangværende projekter. Og som altid : forsøg med alle
midler at skrue tingene fra hinanden.
Der sidder gevindstykker på utilgængelige steder over det hele på sådan en
bil, og har man først ødelagt et gevind,
kan det ende med at man må skære
iøvrigt intakt og sund plade i stykker
for at komme ind og rede trådene ud.
Ellers var der ikke de store teoretiske
overvejelser - vi gik blot i gang allesammen.

Hjælm, bagklap og døre
Så oprandt dagen, hvor vores - indtil
sommertræffet 1998 - allesammens
Minor skulle splittes ad. Vi endte med
at blive 5 personer, så vi nåede det hele
på en enkelt dag.
Det vil altid være nødvendigt med
en eller anden form for planlægning,
når man starter så stort et projekt. I
vores tilfælde er det vigligt, at Peter
kan skubbe bilen rundt alene, når den
står i vejen for et eller andet, så hjule-

Først f-jernede vi hjælm, bagklap og
døre, så der var bedre plads at komme
til på. Hjælm og bagklap er ligetil (tag
hængslerne af motorhjælmen, men lad
dem sidde på bagklappen), men m.h.t.
dørcrne bør man overveje at lade rudcrammerne sidde, så der er en intakt dør
til at »Styre med« hvis der skal svejses
i dørstolpen - det viser sig ofte at være
nødvendigt. Specielt de nederste
dørbolte kan være rustet f~1st og svære
at få ud - start med at give dem rust-

løsner (i vores tilfælde var ingen bolte
rustet fast, men det er usædvanligt).
Mens rustløsneren sidder og virker
skal dørstoppet fjernes, så døren kan
lukke så meget op, at man kan komme
til med noget ordentligt værktøj (topnøgle med forlænger). Enten løsnes de
to stjerneskruer i dørstolpen (de skal
måske også have rustløsner) eller også
tager man dørbeklædningen af og
løsner møtrikkerne for enden af dørstopperens arm. Dørbeklædningen er
klikket på med nogle klips, så den skal
nærmest rykkes ud, men husk endelig
at få fjernet håndtag og dørstroppen
først.
Når døren kan åbnes tilstrækkeligt
er det smart, hvis man ikke har en hjæl-

per, at starte med at løsne alle boltene.
Når det er gjort skal ruden være rullet
ned og man begynder at fjerne boltene
nedefra indtil der kun er en tilbage foroven. Nu kan man stikke en arm gennern den åbde rude og lade ruderammen støtte på skulderen mens man
uden besvær (ierner den sidste allerede
løsnede bolt. Døren kan nu (jernes
uden besvær.

Interiøre
Start indvendigt med at fjerne sæderne
- så er de ikke i vejen og lider ikke
mere overlast end højest nødvendigt,
hvis der senere skulle blive brug for
det grove værktøj, som f.eks. vinkelsliber. Forsæderne sidder f~tst med fire

l

l

l

l

'",

. t'

/

l
Starten er gået. Hjælm og bagklap er væk og formanden tager fat på at ajmonlere
fronten.
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Kærven i dørstoppets s(jerneskrw:r var ,,>de lagt, så der tage.s· rabiate midler i brug.
Peter svejser simpelthen en bolt pcl skruen, så kan bolten fjernes med topnøglen,
smart ik' ? En slaghammer kan og sclløse problemet, hvis ikke kærven er al for øde~

lagt.

bolte i gulvet. Normalt er de til at skrue
fra hinanden, men hvis der er problemer, så prøv med rustløsner o.s.v. s{l
det fastsvejsede gevindstykke i bunden
ikke lider overlast. Sidder der først en
halv knækket bolt her, så er der problemer. Bagsædets ryglæn har et par tappe
i nogle skinner ved bunden plus C:cstet
ud mod bagagerummet. Selve bagsædet er overhovedet ikke fæstnet og kan
forholdsvis nemt lirkes ud ved at bøje
det en smule. Sidebeklædningerne sidder med stjerneskruer og kan (jcrnes
uden besvær. Beklædningen på skærmkasserne er fæstnet med clips, så de
skal forsigtigt lirkes fri. B1,;j clipsenes

sider fra hinanden med en skruetrækker.
Det er meget sjældent at møde en bil
hvor tæpperne ikke skal LH..lskiftes. I
vores tilfælde var det helt klart, at
Anton Kamp må slippe et sæt måtter,
s<l vi flåede bare tæpperne ud og smed
dem i containeren. Hvis de havde
været OK, skul!c man blot løsne nogle
tryklåse pf1 bundmåttcrnc, men visse
smådele er limet på, s[l der må man
være forsigtig.
Himlen kan være svær at afmontere
i et stykke. Heldigvis koster en ny ikke
en formue. Fjern først pladen under
bagruden (skruet på). Find dernæst en

Sådan

,\'et'

en himmel ud på indersiden .... Bemærk bøj/eJ; c/1jJs, plade OR wire.

stålwire fæstnet med en lille skrue i
hvert hjørne
kabinen, fortil sidder
den helt inde under instrumentbrædttct. Wiren bruges til at stramme himlen op med - den løber i hver side.
Wiren løsnes og hægtes af nogle kroge
langs overkanten
bagruden inde
under gummilisten. Det er nu muligt at
få de bøjler selve stoffet er monteret
på, til at vrikke fra side til side. På det
her tidspunkt er det åndsvagt at have
møjbeskidte fingre ! B)1jlerne er ikke
synlige, men de går altså i nogle ]{1bcgange på tværs i kabinen og i hver side
er der en slags bøjle, der hviler inde i
den lakerede metalkant, der løber over
sidcrudernc. Med forsigtighed kan de
vrikkes ud herfra, hvis man starter fra
bagruden og arbejder sig fremad.

ar

ar
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Fremme ved forruden kommer den
st0rste hurdle. Her sidder en tynd plade, som holder intcriørclysct (hov,
husk lige at løsne ledningerne hertil,
de sidder under instrumentbrædtet og
løber op i højre side. Dette er nemmest
når handskerumsindsatsen er pillet ud.
De kan selvfølgelig ogstt afmonteres
oppe ved selve lampen.). Pladen har
også to clips ca 25 cm. fra hjørnet. De
to drønnerter kan sidde forbandet fast,
men med lidt held kan man trække
pladen ud ved at holde ud for de to

clips.

Front og skærme
Tøm køleren og skru den løs. Afmonter forreste kofanger og gummislangerne i motorrummet og tag køleren

Eftersom bilen ti!h(Jrer os allesammen, så må dette også være vores allesammens
muserede .....
ud. Pil forlygter og lygtehuse ud. Så er
der ved at være adgang til de bolte, der
holder fronten. Gør flittigt brug af
rustløsner. Specielt møtrikkerne, der
holder kromlisterne fast, kan drille de er meget små, rustne og sidder helt
umuligt. Det er en god ide allerede nu
at hejse forenden op og afmontere forhjulene - husk støttebukke ! Man må
gerne bande og svovle på det tidspunkt, hvor man har hovedet inde
under forskærmen og der drysser sand
og oliesnavs ned i håret. Med mindre
der er sarte sjæle tilstede, naturligvis.
Er det helt tunuligt må man gribe til rå
vold
vinkelsliber, hammer, mejsel
o. lign.
Skærmene er originalt fæstnet med
bolte, hvor møtrikken er fikseret på

indersiden. Den er ikke svejset fast,
men holdes på plads af noget bøjet
jern. Det er derfor meget nemt, at bøje
dette jern og få møtrikken til af dreje
rundt. Det er ikke noget man behøver
at stræbe efter. Brug rigeligt med rustløsener og glæd dig hver gang du får
en bolt ud uden at ødelægge noget.
Hjulene skal i øvrigt af - husk igen
støttebukke. De to nederste bolte bagtil på bagskærmene går gennem kofangerholderen, så her må der holdes kontra. Lad iøvrigt den øverste bolt blive
siddende (løsnet) til sidst, så bliver
skærmen hængende uden problemer,
men hvis man bare starter Cra en ende
af, så sideler man tilsidst med en
skærm, der er svær at holde mens man
~jerner den sidste bolt.

Man bør anstændigvis lige prøve om man kan skrue tingene fra hinanden, men det
er nogle besværlige 110[{/e helt oppe i hh>met qf inderska:rmen.

Så kan det t:J.#&%"((.f[@ også være lige meget..
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Start med at pres gummilistens kant om på den anden side

{~l metalkanten.

Ruder

i siderne og langs overkanten er tiden

Det kan være nødvendigt først at løsne
gummilisterne med en skruetrækker.
På vores bil havde forruden sandsynligvis ikke tidligere været afmonteret i hvert fald sad gummilisten godt og
grundig fast.
Kromlisten fjernes forsigtigt i forrudens gummiliste. Det kan lade sig
gøre, forsigtigt at køre en skruetrækker under kromlisten langs gummilisten uden at bøje listen. Med en skruetrækker presses gummilistens kant
om på den anden side
metalkanten
foroven (forruden skal til sidst skubbes ud ad, de andre ruder skal indad).
Det er en fordel at have et helt batteri
af skruetrækkere klar, når man laver
det her. Når gummilisten er bukket om

inde til at forsøge sig med at skubbe
den ud. Her er det smart med en hjælper til at gribe ruden, men en stak klude, tæpper o. lign. kan selvfølgelig
også gøre det. Pas på hvis ruden sidder
meget fast. Hvis man skubber med
hænderne og den går i stykker
I
vores tilfælde vurderede vi, at det var
mest sikkert at skubbe den ud med
fpddernc.
Bagruden fjernes ogs{l. med skruetrækkere o.s.v., men den skubbes som
nævnt indad. Sideruderne er ligetil,
men der er monteret nogle »anti~tyve
ri~clips« i gummilisten. De skal bøjes
90 grader på ydersiden, s[l ruden kan
skubbes indad.

ar

A-839 Simon Marsbøf l
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Remskiver
Nogle problenzer kan[v!res direkte tilbage til en opslidt remskivel
Hvis vandpumperemskiven er slidt op
bliver det galt med vandcirkulationen i
motoren og kølingen. Hvis dynamoremskiven er slidt op bliver der problemer med at holde stn1m pt1 baHcriet. Hvis krumtapremskiven er slidt op
bliver det galt med begge dele.
Det svære ved dette er at afg11rc om
en remskive er god nok. lidt slidt eller
slidt op. Hvis en remskive virkelig er
slidt, kan det ses med det blotte ~1jc og
jeg tror de fleste der k11rer med en
opslidt remskive blot ikke er opmærksom på problemet. Det hedder en
kilerem og det betyder at remmen kiler
sig fast mellem remskivens sider. Hvis
remskiven er slidt vil remmen ikke
kile sig tilstrækkelig fast, med det
resultat at den glider og at vandpumpe
eller dynamo ikke !11her med den
hastighed de skal. Nogle gange kan
det være så galt at remmen k~irer helt
nede i bunden af remskiven, men når
det bliver så slemt finder de fleste ud
af hvad der er galt. Det kan være svært
at se om en remski ve er i orden når
den er monteret. især krumtapremskivcn, så det er en god idC at se dem
grundigt efter når de af en eller anclen
grund er afmonteret.
Der er ingen grund til panik, for
vores Morris er lavet så den kan fungere selv om noget er utroligt slidt og
for det meste kører vi indtil noget gt1r
i stykker. Kun få har skiftet en krum-
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tapremskive f1ir den er brækket. Dynamoremskiven slides mere og mangler
man strøm finder flere ud af at unders<;ge remskiven og udskifte den, hvis
den er slidt.
Efterhånden holder de fleste Morrisser en ret høj standard og vi har
færre og færre problemer. Derfor må
det være pf1 tide at interessere sig for
de småting der mangler, så vi bliver fl"i
for problemer på vejen. I dag er det
næsten ærekrænkende hvis vi kører i
stykker. Tidligere var det noget vi regnede med og tog højde for. Hvor
meget har vi ikke slæbt med n<lr vi
skulle til sommertræf og der var lidt
langt? I stedet for at have en ekstra
kilerem og værktøj med, er det !ettere
at udskirte remmen n{u· den er slidt op
end at k11re til den springer. I stedet for
at have dynamokul og værktØj med, er
det lettere og billigere at skifte kullene
ud inden de bliver for slidte. Slider du
kullene helt op betyder det som regel
en ombytningsdynamo til nogle flere
kroner end et sæt kul koster. Skifter du
kul i tide og smører korrekt kan
dynamoen nok holde en halv million
kilometer! »I tide« er når kullet ikke
længere rager op over kulholdcren.
Efter 40-50.000 km bør du kontrollere. Der er virkelig mange penge og
ærgrelser at spare ved at Interessere
sig for de små ting.
Jeg har flere gange tidligere skrevet

nødvendige ting. Andre vil bedre forstå, hvis de læser dette, at de selv er
ude om det når de engang imellem
skal have tegnebogen frem. Hvor stor
forskel der er i kroner og øre på at vedligeholde eller at køre til der bliver
problemer er svært at sige, men glæden ved at køre i en Morris der virker
optimalt på alle områder og at undgå
stop, er for mig endnu mere værd end
bcspm·elsen.
Anton Kamp

om besparelser ved regelmæssig vedligeholdelse, men tilsyneladende
foretrækker de fleste at køre indtil et
eller andet går i stykker. I hvert fald
sælger vi forholdsmæssig stort set det
samme antal l'orspindler, bremsetromler, bremsecylindre O.S.V. på trods af,
at nogle af disse dele er næsten uopslidelige ved korrekt vedligeholdelse!!!
Alligevel finder jeg at det er ulejligheden værd at skrive om dette, da der
altid vil være nogle der fanger idCcn,
sparer en del penge og derfor får råd til
et nyt indtræk eller andre ikke strengt

POETISK

KUND~cr mange forskellige

Som bekendt fmdes
å er poetiske
,
At der ogs
d
kunde typer.
d uddrag af et kun ekunder viser følgen e
brev:
. min nye Morris 1000
Ja i lørdags Ok leg
k . . rækken af
,
nr se s 1
Super. Det var l . kobt (4 nye og 2
morrisvogne, jeg >ar
brugte). .
seks kan jo nok lede
andet hvi.\.ket er
Det hclhge tal
tankerne hen på nog~t )<æru~ 1cdserklle·
udtrykt i nedenståen e
ring:

.
.
ved det forste blik,
Det var kærhg.hed k d af en butik,
Du kigged skæl~~u~et det så jeg straks,
der var længsel l kæk 'og vaks,
fryd for øjet,
Din hele statur var
. f e kurver var
Dine d ns lg.
l d n sure fornojct,
Dine farver g.or se v c trent som en kat,
D spinder om
af vellyst u . . mit greb i Dit rat,
Du lystre: så vt~g:f min højre fod
et svagt bUe t ry .
d
giver en iling af \w og mo .
· d af hele Din psyke,

fangc~~nat onskc tillykke,
o~ je~ er {~~.cd gor n>ig helt perplex,o
nu n kær 1&
fuld af sex.
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Udklippet stmnmerjia DOMI-dyt

Morris 1000 Super er

Klassiske Køretøjer
i Brede
Bredemuseet nord for København
inviterer hermed alle med klassiske køretøjer på to, tre eller fire hjul til

TRÆF OG ORIENTERINGSLØB
i weekenden lørdag den 31. august og søndag den l. september 1996

TRÆF

PRAKTISKE
OPLYSNINGEn

'lhl'ITet ,;] foreg~ på pht·nell i parh•u hag den l1i.~lorish·

Bredt' Hovedbygning. lli'Of k!in•llij<'fllt' opstill('s ('ftt•r
ll:ttionalitcL Der ,.i! ,·a•re t' Il "coucour.~ d't·b!'' (teklli.~k
stand) og t•n "tviKotu·s d't>lt>ganct'' (kordoj O,!! påkhl'd!ling). DN bliver udelukh•1Hh• ht'll)ilct s:1gkywliw· dollllnt·n· SO III dircktpr J('llS Brdnq.~aM<l, D:uHuarb Tl'hniske Must·um og untst'l!lllsinspt·kt!W \'ib('n Bed1. Bn·dt·llHiseel. Køre1!1jer, SOIII er tilmeldt "concours··. hliw·r

bedømt kl. ll-15.

ORIENTERINGSLØB

Orit•nterings!J,bd arran,geres af Nit· Is Jon;L~St'll fn1 I(I;L~

sisk Bil & MC. Dd køn•s k!. IO-J.) ad t•n !('{og naturskøn nttt• p<i C'<\. 60 knt gt'Hilt'lll Nordsja·llam!. Underwjs

\'il dt•ltagenw b!i\'e lwdt 0111 at l11w lllidt'riHJidende
pn}\'er. Det hele foreg;ir i t'll afslappet allllo.~fa•n• og
slutter på phL•nen hag Bn•de Ilon·dhygning. D<"ltagt•ranta!let er sat til mindst 20 og hoj.~t -tO knrt'!n_ier.

• Dl'itagt·nde kort'lnjer sbll \·a·n· 111indst 2.'5 ;'tr gamlt· og
i korrekt. tidst~visl-; .~tand.
• Dt•ltagl're IJ{'dt'.~ ;lllko!lltllt' IIleiielil kl. H.OO og 9.30 o~
ikkt· kon· i~l'll Ji1r kl. Ji.OO
• Saultligt• deltagen· ftu· St'IYt•n•t kaiTe og kagt• lllel!t•nJ
kl. H.:3o og 9 ..'30.
,
• l parken kan IIK'dli'ritgt mad n~·de.~. Brt•tk·museets
cali.·tl'ria l'llt•r n·.~la11ratlt Bn·<le Spisd1m ka11 desudt'll
lit'll\"!{('.~.

• Del!a~elsl' i tra.f er gratis for koretoj, c:ll:mni-lr og t't'll
p<L~sa~er. li\ is dt• l'r forhåndstilnl('!dt. Ø\ Ti j.;(' p•t~sagl'n'r
lwtalt'r al111indl'lig ('n! r<.': Kr.10 for \·obnt·. !mm undt• r
!G [u· gratis. \\'('ekendhi!let kr. ·15.
a Dt'lta~t·l~t> i orienteringslolwt km t t' r kr. 8.'5 pr. b1rt'11lj.
Bill{'!!t•u gin• r ml~ang til Brt'denm.wl'ls Ø\Tigt•

udstillingt·r samt FribndslliiiS{'('I s;!lllllll' dag.

Tilmelding inelen 15. augmt ti!: Brt•dt•nlust•d, posthob 2GO, 2.SOO Lyngby, Att.: Hikke Hiisagc1; F<t\: 33 47 3.'3 JH.
Alle tilmeldte fånvar. Fokk•r om HITangcnwntd kan rt•J...,.iren.·s p;\ telefon 33 -ti 3-t 17.
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JEG ØNSKER AT DELTAGE I:
Træf

Orienteringsløb

O U!n1ag den 31. august
O Søndag Jen l ..~t·ptemher
O Coneours d't'lat {lt•knbk stand)
O Com'(JUt;; d\;[{·,gan("t' (hll"t'tllj og pttkla·dltin~)

O lAmlag den 3 I. august
O Søndag dl' n J. st•ptentlwr
O Kr. k.).- wdlagt i cht't'k
O

El!~·~· ind~at p;'1 giro nr. U 00 31 IH
tn:vrkt'l .. KLASSISKE K0HET0JEH l BH EDW

vÆR KRITISK

ILER TIL RO.\lA\TIK,

B

til filrl og til pr.lkti-

~r
~~

ske fonmiL De stiir
alle i garagPn hos

chiltdfor }o/111 Sdwu
jen.'<'n. 39 ilr.
Famili,•n bor pA
d JK'<3lagt landbrug i Nyborg

ved Torring. D,'r ('r g<xl plads,
nwn dl'l N ogs.l nndn'l\!.ligL
John og hans kone Karen dskt'r
bik•r. Og si\ skal ckr ogs.:l ligl'
\'<L'!"<' plilds til 7-S f[ir og J g;unle
lvlorris'L•r, s.\ man har IY':>t'ITt'·
lklei husd

_KØR BRITISK ...

GØR DEN ROMANTISK
••••

[ohn Schou lensen har 3 biler, men den ældste, en
Morris Mina r u·a 1954, er den der kæles for.

••••

Artiklen konunerfl-rl SiD Fagb!adet111: 18, maj 1996.

brug for go<.:l pbds, :-x'i t.'r det l'n
11 "lX'l'S\lrWrs Toyota Hi Acc
minibus, der t1ilk>s ud af g.1r<1"

SPÆNDENDE BLØDE
FORMER

Men 131LEN, den der tak>s om,
den der kvil's for, er dl'n gamle
Morris Mi nor. Detl'r dC'r\ dnl'f

ofrl't pengo.>og kr,'t'fterpii J l s..1.+
te i stJnd, s..'i lkn fremst/rr, som
den blev sk1bt for O\'l'r 40 ;ir
siden.
- Det er lidt ilf en livs...stil Jt

· Det er og~.:./1 at skmc• p<l. den.
5..'1.•\tl' den i fin st.1nd og nK>(k
en milSSl' mcnnc'Sh'r, som har
den samme interL•sse, forta•llc•r

dd l'r i hoj grad l'll familidlil,
som er bkvd l' l\ hobby.
lvlorris Minor,en bk•v som
na.•vnt kobl i 19S4 for lS.lXXl
knmer.
l:k•r er ofret for ca. 35.(XXl kroner pri dc·n og l'il lang række
arlx:jdstider.
-~·kn lx:lølx:t t'!" ligegyldigt,
klr den sk1l aldlig s.-t•lgl'~ fJslsliir John.

pokak>r. han h<1r f,il'l f(lr dl'll
flotte rt'now•ring.
Filmilien dt'lt,1gt'l·i tr.vf i ><orgl' • Sverig<' , England og St'h'"
tolgelig i Danm.wk
-Vi hilr f,\l'l L'll maSC>l' Wlde vennl'r m<tng<.' steder p.i
denne milde, og vi nyd('r at
mod l' f<lrnilinnt', og se lwor s to·
n' bomene l'r blevet sid l'!\ sidst,
sigl'r John Sl.'kunderct af K.1-

ren.
FLOT INDEN l

Som na•vnl er lkl KMt'll, der

sl<'ir for interiord, og det h<tr
hun g~1r1 pZi foml'lllllK>:>te \"is
Alt l' r Jx>rfckt, og loftet er l'nddil
lx·kl,wll nwd quilt('! wlour.
!A>t udvendige og motorl'n
er Johns omr,\de. Bilen skimwr
som ny og motorTummel er
pinligt ren.

John er meget aktiv for at sk.•be interess..' fllr de g<1mle bi·
ler.
Hiln var nK'\.1 til at sta1k
L'!l ~v1orris Minor klub i 1')70,
og ll<ln \"Jr i l'!l 4-iirig perio·
dl' fonnand for dl'!\ nordiskt'
klub, S<ml har ca. 6(Xl nwdlcmmL'r i D,1nmMk, Norge og Sn•·
llt',l'.

Morris Mhwr'e11 blev købt i
J 984 for15.000 kroner. Der er oft·ct for m.
35.000 kroner pli den og en fang række
arbejdstider. -Men beløbet er ligegyldigt, filr den
skal aldr(!{ sa:lges fasts/il r ]olm ..
Sl.'n.

Ceari<asse: 4fremadgående gear.

Fars te gear ikke synkronimel

var pyntet ll1L\.i
blomsto.>r og biind,

Mål og~ægt
længde 3670 mm

og en l<1ng koriege

bredde 1550 mm
hajde 1520 mm
~ægt 775 kg

af andre Monisbiler fulgte efter.
)o, der l'r romJntik
i dl' gamle' biler.
SAT l FIN
STAND

De koble som 18-årigc deres
første bil sammen, og de korle' rallv i t'n BM\V, cb de v<1r 20
:fir.

.
BIL TIL ENHVER
LEJLIGHED

Niir det skal være hyggeligt og

mmantisk, foregår lT,ll\SjXlr'k'n i
en 4-dors Morris Minor fril
1954. Sk1l det gå stærkt, "'i er
dl't en Porsdw 924 S, dt•r m,l
l.vggc hestekridter tiL Og Pr der

- De gamle• biler
er spænd,,nde og
hilr bløde fomwr,
bryd('f Karen ind.
Parret fort,vller,
ilt da de blev gift
kørte d<.' i den
gamle Morris som

John købt<.' bill'n i 1984 for
15JXJO kroner, da var dPn 30 år
gammd. Han har renoveret
den ad 2omgangC'. Første gang
for 'J år siden, og anden gang for
l i\r sidl•n.

Hiln kan selv skrue en del på
bilen, men h<1r fået den milll'l
ude. Til genga'ld er det fm
KJI'l'H, d N tJger sig af inll'riorl'L
Hun er ogs.:l wxl til at finde
l"l'Sl'rvedde nmdl omkring. S<l

lnstrumenll'ringen er dl'n originale og meget enkel
"NY" MOTOR

lvlotorcn er ikke den origin<1le
Bi!m l'l' født med en ·1--cy!indrd
motor p;\. &B cm' som ydede• 2H
HK !:\.•n <.'r skiftet ud med l'll
motor pil 1098cm', som yder42

HK.
-.Den originJk' motor \'ar for
lille. [\.>n havde SVi'l'l"l \'l'\.i at
slæbe bilen op p,i øverste da·k
pii f,l,'rgerne. S..l dc•n blev skiftd

ud nwd en siO!Tl' motor, \lg
med den har vi l1<1ft l'n campingvogn pA slæb.
-1-!\'lwdan gik det?
- Det gik fint, man skal barl'
kende sin plads p<i "'*n. jeg pr
vant til at kore en stor lastvogn,
og med den blivl'r man p!1 sin
plads i trafikk<.:n, og b m ger den
tid der sk1l tiL S.'icbn er det ogs.l
niir man kørc•r nwd c.lmping\"Ogn. Det nytler ikkl'ilt have for
travlt. IA>t vardermåsk(• m<1nge
C<lmpingvognejere, dc•r burdt'
l<enkepii.
FLOT POKAL

John kiln viS<' l'll rJ..>kh' t1otte

HVORFOR
flERE BILER?

- 1-h·orfur har du
fll'l'l' biler?
- Det har vi lwft
siden, \"i \'ar 20 i\r.
Dd er af rent
praklish' gn.m(k.

Den gamle 1Vlorris
Mi nor brugc'S kun
ved s.wlige lejlighco:.icr og i godt
vejr.
!'or:'i(hen der er fra 19&1, koble jeg for 1 år sidm for HXHXXJ
kroner. Den bruger jeg, når jeg
sk1l pil arbejde. Jeg ville gerne
provo.> al hil\·een Por~dw,og nu
er dctlykkco:.ks.
VoreS bus til l l persorwr bnJger min kone, niir hun korer pri
arbejde.

- Vi bmger den også,
sbl på familiclx':iog, "'l
have mange med frem
h1ge. [\m er pr<1ktisk i

når \"i
kan \"i

og tildJglig

brug.

- Er det ikke dyrt <1! h<l\'e 3
biler?

- Det l'r ikke s;\ sk•ml. Vores
Morris Minor k\)Sl<.:r 40:.1 kror wr
om året i vægtilfgift, fordi den
er over 35 i\ r.
-Forsikringen er på godt 7lXl
kroner, men dd er uden kilsko-forsikling. De 2 <1ndr<2 kosll'r
det, som all\' Jndre mii betak•
for derl':i biler. Til geng,..l'ld hM
vi stor brugsværdi ilf VOJ\'S bikr. plus vi har gla"llen ved :Vlinor\'ll, siger John og hans k01w
med l'l kærlig.t blik til dpn .-::J
gamle Monis
~

F-'"· 18. "'"" 41
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FAMILIE-VETERAN: Morris Minor er veteranbilen som samler hele familien, og som lokker bilentusiaster ut i ødemarken. Primus~treffet på Rømskog er årets
høydepunkt for Anne-Ranghild (9) og Olav Bjørge fra Aurskog (foran).
.
(Alle foto: Åsmund Lang)

Av Asmund Lang

,"

RØMSKOG: Mens andre
slikker solen på Lanzarote, drar Morris-elskerne
til Hømskog med telt, primus og provisorisk utedo.
Den siste helgen i vinterferien tilbrakte et knippe Morris-entusiaster og deres veteranbiler langt fra sivilisasjonen.
I dyp snø og medbrakt
sengehalm pleiet bilelskerne
sin helt spesielle lidenskap:
en 30 år gammel Morris
Minor- veteranbilen for hele
familien.

Primus-treff
Olav Bjørge fra Aurskog ser
undrende på RBs utsendte
som nesten har rata seg bort
på de smale tømmerveiene.
Ved Aurtjern, mange kilo~
meter fra nærmeste hus,
står nemlig tre Morris-veteraner side om side langs en
haug med tømmerstokker.
Litt lenger bort er et ufyselig grønt fem m annstelt i
dobbel utgave allerede på
plass. Golvet er fullt av
halm. I sentrum står en
omsmidd Høyang, nå fungerer den som vedovn.
- "Primus-treffet" i Morrisklubben er ikke noe vanlig

KVELDSKOS: Etter en lang dag med skiturer, pilking og gritting på bål samles hele treffet til kveldskos i halmen. Arets deltakere er Liv Stensæter (t. v) og Terje Sunnaas, Tove og Lars
Hernes, familien Olav, Anne-Ragnhild og Reidun Bjørge, Hans
Volden og Nils Ellevold.

bilstevne, forklarer aurskogingen.
Han er en av ni som tilbringer feriehelgen i villmarken sammen med elg, rev og
gaupe.

Kos i halmen
Oslo-mannen Terje Sunnaas
er lokal leder i Nordisk Morris Minor klubb.
Dette er klubbens årlige
vintertreff, hvor hele familien ionbys til en skikkelig friluftsopplevelse.

Her parkeres Monisene,
mens ski, truger, isborr og
fiskesnører hentes fram.
-Du aner ikke hvor trivelig det er når hele flokken
samles i halmen rundt gode
historier og solbertoddy, smiler Sunnaas.
Nils Ellevold fra Fetsund
er Morrisklubbens tømmerhogger. Det er hans oppgave
å skaffe ved og varme i teltet.
Ellers har en ekstra varebil og en lilhenger sørget for

FØRSTE VAKT: Terje Sunnaas og Hans Volden har tatt første
vakt som leir- og pølsebål-voktere mens de andre er på ski- og
pilketur.

at "camp Morris" ikke må
slåss med skogens konge for
å skaffe seg den nødvendige
føde.
Medbrakt er den provisorisk utedoen, primusen, halmen og naturligvis den
hjemmelagde "kjeleovnen»
som skal gjøre nattesøvnen
\'ann og komfortabel.

Kjærlighel
Nordisk Morris Minor Klubb
er naturligvis forbeholdt de
med kjærlighet til den sær-

egne britiske bilen.
Klubhen ble startet i Norge i 1978, men har siden
blitt en nordisk forening.
med interessegrupper i både
Sverige, Finland og Danmark.
I Norge finner vi den største r.,rruppa på Østlandet, og
det er de som hvert år
arrangerer Primus-treff
midtvinters.
l':tl.er nær 10 år på Dokka
har klubben de ln' sis.te
årene> parkerl på Hømskog.

1,000,000 Morris Minors!

The first of the post-war senes was introduced in 1948, slnce
when, apart from numerous reflnements and improvements, the
brilliant basic design has rema!ned unehanged up to the present
day.

So many of these popular littie cars have now been sold

that there are now more of them on Brltlsh roads than any
other'single model of any make.

and that means 1,000,000
HARDY SPICER
PROPELLER
HARDY SPICER LIM!TED

SHAFTS

CHESTER ROAD

Telephone: ERDINGTON 2191 (18 lines)

ERDINGTON

!!!f

'l-::-~-i
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Blrtleld
Oroup

BIRMINGHAM 24

Telex No. 3341-d
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Firs t British car ever to reach a million
Alrcady a million owncrs know~you discover something
great whcn you drive a lviords lviinor 1000. You discover
how spacious, lively and big-car-minded an economical car
can be. You discover why theMinoris Eritain's most successful car-a brilliant 'classic' of modern motoring. And finall y
you discover this: no othcr car would suit you and your
family half so well! Mcet the Minor rooo personall y, at your
Morris dealer. Prove for yourself: a million 'Minor' owners

*

J/lUS!

bc right.
Outstanding 'Minor' successes in tcosts ol" performance and
sustained reliabi!ity includc: thc only car to complctc 10,000
miles non-stop (Goodwood in 1952); first-evcr car to completc 25,000 at an average of 60 m.p.h. on German Autobahncn io 1956; and thc amazing Romc-Lundon ride (1,067
miles) complctcd in a day at an average speed of 45 m.p.h.

".",,//c,

post-w~ r ·Minor'? l\"c
/i"d t!' T~ '"".ri;
ril<' >m!il(•H!h ".\lu><or', u·,• :,.11 ,•xi'/;,n>Qf" '"""' ',\/nwr /U(/(}" /Ur
Ows.m NW/Iltet. 'f'hr onh1
.<lltJUiaUoll l>' li1<1/ U!<' 1'<11' nJI<S/ ilat·~ ''Oil1J!}~/n/ J(;f).(>/)1) nn!t.<. lf
'"'"!hin!: 'l(• lir ·.\fmo;r' qua.'IJ<I"S, dii'G'l; ti w t cii<L'"$1S_ l_'.IO!l(•N__llMV
lnHISOI<IdN<ii/$!'!.1!"''" .\lu/QI.< Ud .. Cc•<1 /(·.'J, 0X}<n(l.

Wherc is the oldesl

litc ·.\l•nc•r' 1cl!h tia· c<nli<'>l

!"'·'/·"'"'

l' m going to have a
''QUAI.tTY

ftP.$T''

MOBJJilll MINOR1000
MORRIS MOTORS 1.1.\\!Tf.D, CO\\'I.f.Y, OXFORD
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Sælges: Morris Mi nor J 000 super, årg 68. Rå
karosseri. Næsten alt rust er lavet, bla.

ny tværvangc, d11rstolpc og sk:\'rmflangcr i bag. Giv et bud.

Henv.:

A-738 Per Madsen, tlf. 40 78 97 59
eller 75 65 04 09.

Sælges: Morris Mi nor J 000 super

Henv.:

2-dl~rs,

årg.

68. Old Eng!ish Whitc. Nysynet med
træk. Bilen er totalrcnovcno:t i 95. Totalt
adskilt til maler. Nye rn:1ttcr, Michelin
dæk. Bilen st{ir som ny. Pris: 42.000 kr
A-976 John Pedersen, l\hricnlystvcj
Brcndstrup, 8200 Århus N,
.

:u,

tlf. 86 24 66 87.
Sælges: Morris Minor 1000, firg. 67, med 1100
motor_ Totalrenoveret og synet i september 94. Fejlfri 9 lags lak. Ingen rust.
Sund mekanisk. Køreklar og absolut en

Henv.:

meget flot bil. Pris: 28.000 kr.
Annie Stccnfcldt, Kelsted 137,
3670 Veksø, tlf. 42 17 20 07.
Ring efter kl. 18.00.

Sælges: Morris Mi nor l 000 2-d~~rs, :lrg 7 J.
Totalt istandsat og synet i november
95. Malet i Almond green, monteret
med træk, men e!Jers original hele
vejen igennem. Mange reservedele.
medft)lger_ Pris: 26.000 kr.
Henv.: Søren Christiansen pt'i tlf. 62 22 33 37.

Sælges: Diverse reservedele til Minor: hjælme,
dæk, bagaksler, gearkasser, skærme,
døre rnm. Priser fra 20,- kr.
Henv.: Søren Christiansen p<l tlf. 62 22 33 37.

Sælges: Nye reservedele til 2-dørs:
Rep. st. V. bagvange
227,00
Rep. st. V inderskærm bag
126,00
Bagskærmsflanger, V.
262,00
Bund med d1111rin. 1-I+V stk.
820,00
Hulplade, stk.
272,00
Langvange u/ t<1m, H
865,00
Rep. st. til langvange, V
372,00
Øverste- nederste tværvange
192,00
Forr. dørstolpe. H+ V, stk
399,00
Forr. indcrskænn. H+V, stk
610,00
Forr. hjul kasse. H+V. stk
1050,00
For!a~. st. forr. inderskærm. stk. 110,00
Bundpanel udv. bag, stk.
229,00
Panel b<lg, indv., stk.
148.00
Panel for, indv. stk.
96,00
U-profil. H+ V, stk.
96,00
Rep. st. d11rstolpc, stk.
J88,00
Rep st. af d11re, bagskærm, stk. 230,00
Alle priser er incl. moms. De11il kommer en del brugte reservedele.
Ring og hør.

Henv ..

A~2

J21 Egon Jensen. Storkevænget 3,
Vellerup, 4050 Skibby,
tlf. 42 12 94 22, bedst aften.

Sælges: l anhængc!iræk til Truveller
{nyt komplet med stik)
1100,2 benzinpumpcr, pr. stk
100,25,2 StØddæmpere, bag, pr. stk.
45,J speedometerkabel
l bagfjeder (4 lag)
25,J kl,>ler (b-\bt som beset)
75,J hjælmcmblcm med spids
100,J indv. d~lrh3ndtag
15,2 indv. lHlndtag til vindue, stk.
15,2 aluplader til bagdøre,
Traveller (brugt), stk.
50,l slange J45x 14
45.l dynamo (kpbt som beset)
100,l Bosch tudehorn
J2V" 500Hz, som nyt
225,1 viskermowr, komplet
150,4 viskeranne. stk.
!0,4 pynteringetil 145xl4
100,3 lygtckranse, stk.
J 5.1 chokerkabel
20,1 ny blæser. 12 V {til bagrude)
110,1 tandstang
100,Adria campingvogn !MY 330 SLB, :lrg 83.
Køl, varme og fortelt. Pris uden syn 17.500 kr.
Med syn J 8.500 kr.
Henv.: A-1 09 l Karla og Erik Pedersen,
Rybjergvej 76, Kirkeby, 7870 Roslev,
tlf. 97 57 16 ()()_

IIORIIIIIOR.

KØB OG SALG SIDERNE
Sælges: Reservedele.
Alle nye reservedele, enkelte nyrenoveredc direkte til din ndresse fra England.
pr. postordre.
Priser i danske kroner+ po11o.
Karbmator scrvice sæt
19:1,50
Benzinpumpe service sæt
174.00
Komplet kobberbrcmsen)r
:131,00
Bremseslanger
l 0.50
Speedometerkabel
l l.'i,OO
Brcmsecylindre. styrebolte, lygteglas, viskermotorer og meget meget mere til alle modeller.
Send frankeret kuven (kr 5.00) for prisliste p;\
over 200 reservedele til:
Finn Wodschow, Lyngvej 48, 2800 Lyngby
Jeg rejser hvert <'ir til England. De sidste par {\r
har jeg va~rct i forbindelse med mange af de
hundrede af Mi nor reparationsfinnaer i England.
Alle reservedele kan skaffes, enkelte kan være
udgået en tid, men kommer senere.
Overalt i England er Minor værksteder med specialister. Priserne kan variere noget, men mange
er meget billige, i alt fald meget billigere end
reparationer i Danmark. F.eks. nyrenoveret
motor til blyfri (alle benzin typer). ilagt og med
noget svejsning ved ophænget, i alt 4000 kr. :1-4
timer så kører du igen.

Mange sm~l bilbutikker og moderne service ste·
der hnr ~tadig de almindeligste reservedele.
Bremser, fordeler, benzinpumpe o.s.v.. men
noget dyrere der.
Jeg er nu kommet i forbindelse med et repar;:~ti
onsva'rksted. som renoverer alle Minor're, ja
selv henter og bringer din vogn, hvis du er kprt i
stykker d sted i England! Alle rcsen . edcle ms.
de kan sendes til Danmark uden problem. Levcringstid er 2-~ uger. ofte hw1igere. Jeg har som
kontaktmand f<let en ordning med finnaet og for
at undg{i n>isforsU'iclser og problemer sender jeg
betaling til England når jeg har modtaget betaling i danske kroner fra medlemmer. Man kan
dog i enkelte tilf;clde ogs;\ betale i engelske pund
og derved spare lidt, men det er mere besv;nligt
for medlmmcr. som sil selv må betale vnlutavcks-lin!!.
Jeg lu\b~r rnin ide kan være til gavn for medlemmer. Nu er der ihvcnfald ingen problemer med at
fil reservedele. Der kan være problemer med
meget store og tunge dele, karosseridelc. træ til
Traveller m.v.. men også det kan lade sig gpre.
men p0110en er dyr. F.eks. koster 5 kg ! gg kr..
men til gengæld er delene billige.
Det skulle glæde mig om jeg som medlem af
Morris Minor Owners Club og mine kontakter i
England kunne hjælpe medlemmer af NMMK.
A-18-11 Fim1 \Vods1-fww

Europa~isk Automobilmuseum belyser med
ea. 80 emopæiske kr)retøjer trafiksituationen i
halvtredserne. »13i!cns guldalder«. Tillige
udstillinger af gammelt værkl\5j, bilsa!gsbrochurer. bilens udvikling m.m. En spa'ndende
oplevelse for hele familien.

Åben:
S11n- og helligdage fra Skærtorsdag til 30/9
kl. 1000- 17.00

Daglig fra 117 til 25/8

Europæisk Automobilmuseum

k l 10.00- 17.00

Fraugde Kærbyvej 203
5220 Odense SØ. T! f /fax 65 95 18 80

50% rabat til NMMK medlemmer, mod
forevisning af mdlcmskort.
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