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Lotteri-Morris' en 

Rejsebeskrivelser fra England, USA og Frankrig 



niwt51< l'!'tl~.l>:iø~ 
A' 120 AntonKamp 
Østergade 17 
Asferg 
DK-8990 Fårup 

Revisor 
A-2125 Bo Marschner 

Stiftet i Oslo den 18. september 1978 

Medlem af" The Worldwide Federation (~f 
Morris Mi nor Ca r C/ubs 

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

Postgiro: 
3 36 47 12 

Fax: 
62 62 26 32 

Kontingent pr. kalenderår: 
A-medlem 
(medlem med bil) 180 d kr 

H-medlem 
(huss tandsmed Jem 50 d kr 

R li 
NMMK 's medleJllsb!ad 

Stof til bladet sendes til redaktøren. 

Indleveringsfrist for stof til næste num1ncr: 

20. december 1996 
Oplag: l 000 eksemplarer 

Tryk. Ccntraltrykkcrict, Odense, Danmark 
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LOKALGRUPPER 

NORGE 
Oslo A-707 Terje Sunnaas, Box 37, Hovseter, N-0705 Oslo 7, 

tlf. p riv. 22 29 29 49, job b 22 64 77 SI. 
L tirsdag i måneden kl. J 8.00. Mmcstcd mai - sept.: Rodeløkken Kafe, 
Bygd11y. Okt. - apr.: hos Terje Sunnaas. Ring et av styrcmcdlcmrnernc pt1 
forbånd i telfcllc det er specielt program 

SVERIGE 
Norra 
Sverige 

J amtland 

Dalarna 

Go te borg 

V as t 
Sverige 

A-1642 Christer Wiberg, Terriingviigen 2 A, 
S-903 38 Umeå, tlf. 090 13S 607. 

A-1074 Kåre 1l>rfjiill, Fjiil1200, 
S-830 30 Lit, tlf. 0642-61026. 

A-838 Thomas Eriksson, Kråkbergsviigen 4, 
S-792 00 Mora, tlf. priv. 02SO-!S445, arb. 13S30. 

A-1169 Matz Lundgren, Nedra Kvarnbergsgatan 4, 
S-411 OS GiHeborg, tlf. 031-139 2SO. 

A-1808 Erling Holmin, Skoftebygatan 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, 1. tv., 
DK-8600 Silkeborg, tlf. 86 81 32 47. 

K!tdmT(·Jde: J. tirsdag i måneden kl. 19.00 i Medborgerhuset. S1Wej 3, Silkeborg. 
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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. 

Klubmf'J(/c: Se under Als~gruppcn. 

Vestjylland A-1903 Karl Ove Sønderby, Sandgårdsvej 4 
DK-6880 Tarm, tlf. 97 37 29 42. 

Als 

Klubmøde: 

Sydfyn 
og øerne 
K!ttb!J1('N/c: 

Nordvest 
Sjælland 

Aw697 Poul Iversen, Mosevænget 5, 
DK-6440 Augustenborg, tlf. 74 47 21 81. 
Se i arrangementskalenderen 

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

A-881 Max Christensen, Dalvænget 133, 
DK-4340 Tølløse. 

Kflll)}node: l. tirsdag i måneden. Nærmere oplysninger hos kontaktpersonen. 

København A-1259 Dirk '1\-tnnesen, Hampetoften 6, Ganløse, 
DK-3660 Stenløse, tlf. 42 18 37 28. 
Sidste tirsdag i mimeden kl. 19.00 (ikke maj, juni, juli og august) i 
Medborgerhuset Pilcgården, BninslHijvcj J 7, in dg. B 

Sydsjælland H-386 Ketty Rasmussen, Son>vej 484, Rislev 
DK-4700 Næstved, tlf. 53 73 65 49. 

Klulmt(Jdr:: 

Lolland
Falster & 
Møn 

J. søndag i mkmcdcn kl. 19.30 på SoJ"\5vcj 484. 

A~1461 Dennis Hansen, Skovtoften 19 
DK-4800 Nyk<ibing F, tlf. 54 85 93 43. 
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F o R M A 
Så skulle det efter kalenderen være 
efterår, bladene falder da også af træer
ne og dagene er blevet kortere. Et godt 
forslag til den kommende årstid må 
være at få checket mønstret i dækkene, 
eventuelt få skiftet til et af de nye la
meldæk, som kan klare både sne, is og 
almindeligt vådt føre, uden dog at være 
et groft vinterdæk. Frostvædske på 
køleren og et check af batteriet er et par 
andre ting, som kan hjælpe en igennem 
den kommende vinter uden for mange 
problemer. 

Generalforsamlingen 1997 
vil blive afholdt af Vestjyllands-grup
pen med A- J 903 Karl Ove Sønderby i 
spidseJL Stedet vil blive i Tarm, som er 
Karl Ovc's hjemby. Datoen er endnu 
ikke fastsat, men kommer i januar
nummeret sammen med indkaldelsen 
til generalforsamlingen. Jeg vil her lige 
minde om, at hvis man har vedtægts
ændringer eller andet til generalfor
samlingen 1997, skal forslaget være 
klubben i hænde senest den l O. decem
ber 1996. Da vi atter er tilbage i Dan
mark med generalforsamlingen, gæl
der vores tilbud om fuld refundering af 
færgebilletter for kontaktpersoner sclv
følgelig igen. 

Vores kasserer A- J 188 Henrik Nicl
sen har p.gr.a. arbejde ikke længere 
kunnet afse den fornødne tid til jobbet. 
Derfor har A- J 679 Hans Barkum over
taget kassererposten fra den 8. oktober 
1996. Han har før været kasserer i 
andre foreninger, så vi regner ikke med 
de store forstyrrelser i forretningsgan-

gen. Hermed velkommen i bestyrelsen 
til Hans Barkum. 

Vores revisor A-524 Lars Skovly 
har ligeledes ytret 0nske om at blive 
alløst på sin post. Til dette arbejde har 
A-2 J 25 Bo Marschncr meldt sig. Her
med også et velkommen til Bo. 

Efter at have kigget på økonomien 
her i slutningen af året, har vi besluttet 
at købe en telefax, som det blev forc
slået på sidste generalforsamling. Det 
skulle således blive nemmere at kom
me i kontakt med os. Fax'cn er place
ret hos vores redaktør og nummeret er 
62 62 26 32. 

Mange venter spændt på 1998 og 
hvad der skal ske i det år. For vores 
vedkommende er et kanonsommertræf 
målet - noget af det samme er der tegn 
i sol og måne på at der skal ske i Eng
land. De foreløbige oplysninger tyder 
på at 50-års træffet bliver lagt sidst i 
juni eller først i juli. Man regner med 
at arrangementet skal vare 2-3 dage. 
Et godt råd er allerede nu at begynde 
at lægge lidt til side, da J 998 helt sik
kert bliver et spændende år. 

Da dette nummer af Nonninor er 
det sidste i {u·, vil jeg sige tak til alle 
som har bidraget med indlæg i løbet af 
året, til alle træfarrangørerne og Ønske 
alle vore medlemmer en god jul og et 
godt nytår. 

A-1264 Herluf Knudsen 

IIORIIIIIOl 
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NMMK g ar p a l n ternet 
l disse Internet-tider, huor alle og 
enhuer er på l nternettet - nåja, mås 
ikke alle, men i huert fald mange 

o o 
- gar NMMK ogsa 

o 
pa nettet. 

I første omgang på den måde, at 
undcrtegnede vil lægge postkasse 
til, så medlemmer og andre med 
interesse for klubben kan sende E
mai! til klubben - adressen kan findes 
på side 2 (i skrivende stund har allerc
de Cn person fundet frem til min adres
se, så hvordan vil det ikke gå, når 
adressen bliver offentliggjort '?'? ... ). 
Afl1ængigt af interessen kan der måske 
senere blive tale om, at klubben får sit 
eget Internet-abonnement 

Mit Internet-abonnement omfatter 
også en privat hjemmeside på World 
Wide Web, så derfor pusler jeg også 
med planer om at etablere NMMK's 
egen hjemmeside. I England har 
MMOC og »Mi nor Monthly«, for blot 
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at næv
ne et par stykker, 

etableret sig. Planerne går på at 
bringe en præsentation af klubben (en 
lettere omskrivning af vores lille fol
der), samt vedligeholde en arrange
mentskalender på både dansk l svensk l 
norsk og en tilsvarende på engelsk 
a.h.t. vore udenlandske venner. Mere 
om dette emne i et senere nummer af 
Nonninor-måske allerede det næste .. 

A-841 Lars Westermann 



KØBENHAVN 
Klubaftener på Pilegården 

Her mødes medlemmerne fra lokalgruppen i København i vinterhalvåret, den sidste 
tirsdag i måneden. Medlemmer fra andre lokalgrupper er ogs{t velkomne. 

Vi mødes som regel ca. kl. 19.00 i Medborgerhusets cafeteria, hvor der er mulig
hed for at købe kaffe, brød, mad, øl og vand til rimelige priser. Kl. ca. 20.00 går vi 
op i klublokalet. 

Da vi ikke har nogen fast dagsorden, foregår det hele i en afslappet form, hvor vi 
hygger os sammen og udveksler erfaringer om vores Morris'cr. Nogle medlemmer 
er nye og ved måske ikke så meget om reparation og vedligeholdelse, andre er rene 
eksperter, som ved alt og har restaureret flere biler. Stl derfor- står man med et pro
blem, vil der altid være nogen som kan fortælle hvordan man løser del. 

Der er mulighed for at vise videofilm, så hvis der er nogen der ligger inde med 
noget af almen interesse, så kom med det. 

Det er naturligvis muligt at komme med forslag om emner til klubaftcncrne, for
slag til udflugter m.m. Alt kan drøftes. 
På gensyn på Pilegården 

Siden sidst 

Turen til Ole Sommer's Bilmuseum i Nærum blev netop så interessant som forven
tet. Ole Sommer fortalte begejstret om alle sine fine biler. Selv om det var fint vejr 
til at gå på museum (silende regn), var der ikke mange der havde fundet vej til 
Nærum. Det var nu mest synd for dem der ikke kom og fik denne oplevelse. 

Bemærk 
Klubaftenen i december måned er p.gr.a. jul og nytår l"lyttet til 
tirsdag den 17. december 1996. 

A-1259 Dirk Tønnesen 

IIOIUIIIIOR. 



NORDJYLLAND 
Det skete i Nordjylland 

Grundlovsdag onsdag den 5. juni 
mødtes vi hos Gudrun og Kurt i No
rup. Vejret var herligt og Kurt serverc
de kolde øl og vand på tcrassen. 

Da alle var samlet, 7 Morris'er, l 
Nimbus, l Jolly Jumper »and a Lousy 
Ford«, kørte vi ud på en dejlig tur 
langs Mariager Fjord og videre til 
Anton Kamp i Asferg. Her bød Meta 
og Anton på kaffe og brød i haven. Det 
siger vi mange tak for. 

Herfra gik turen videre langs Ran
ders Fjord, hvor vi bl.a. så det lille fær
geleje ved Mellerup og den meget Iil~ 

le færge, som kun har plads til nogle få 
biler. Her valgte mange at slutte turen, 
mens resten tog med tilbage til Norup, 
hvor vi hyggede os omkring grillen. 

Vi siger tak til Gudrun og Kurt for 
en veltilrettelagt tur. 

Fredag den 23. august begyndte vort 
l l. minitræf på Løgstør Camping. I 
h.ibet af eftermiddagen ankom træfdcl
tagerne. Det var meget varmt og Son
ja og Kaj var næsten stegt da de nåede 
frem .. 

Da Jørgen langt om længe kom med 
grillen (kl. 19.00) 1 var vi godt sultne. 
Hen p<l aftenen gik vi en tur i bælg 
ragende mørke fra campingpladsen 
ned til havnen og gennem byen tilba
ge. 

Vejret var herligt så vi sad ude til 
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midnat og ingen kunne på dette tids
punkt forudse at vi ville drukne i regn 
i h1bet af natten. 

Lørdag startede traditionen tro med 
en køretur ned igennem Løgstør by for 
at afslutte med et besøg på Løgstør 
Caravan Center. Over middag besøgte 
v1 Limljordsmuscct's arbejdende 
værksted, hvor bådlaugel var i færd 
med at bygge- en ny »spækt«. Herfra 
gik vi hen og så den nyrestaurerede 
drejebro i funktion. En repræsentant 
fra brolaugel (med tandpine) og Jør
gen måtte lægge fæl!es kræfter i for at 
få broen åbnet og lukket. 

Resten af eftermiddagen blev brugt 
på afslapning, shopping og »gætte
kasse- konkurrence«. 

Lørdag aften var der igen tændt op 
i gri!lcn og under spisningen blev der 
solgt amerikansk lotteri med mange 
fine præmier. 

Hen på aftenen rykkede vi op under 
halvtaget og hyggede os til hen på nat
ten. Tak til Simon for underholdning. 

Søndag fonniddag var der »Skifte
tændrør-konkurrence«, og den aller
mest tålmodige vandt. Tillykke til Per 
Madsen. 

Så var der almindeligt opbrud og de 
sidste forlod pladsen omkring kl. 
14.00. 

Vi siger endnu en gang mange tak 
til Jytte og Poul, fordi de stadig siger 



»velkommen hjem«, når vi ankommer. 
Også en stor tak til alle vore spon

sorer: 

Løgstør Caravan Center 
Egnsbank HanHerred 
BC Isenkram 
Minna Blomster 
BaHe's Boghandel 
Din Tøjmand 
Hagens Fjedre 
NMMK Nordjylland. 

Det sker i Nordjylland 
Søndag den 15. december holder vi 
juleafslutning. Vi mødes på Nørre
sundby Torv kl. 13.00 (foran Nørre· 
sundby Bank). Herfra kører vi en tur 
til Hammer Bakker og får lidt frisk 
luft. Senere drikker vi kaffe og hygger 
os hos Anette og Kim. Der vil være 
mulighed for at flette julehjerter og 
stjerner, hvis man har lyst og som 
sædvanlig vil der være poser til børne
ne. 
Tilmelding til: 
Anette på tiL 98 15 68 03, eller til 
Jørgen på tiL 98 33 35 50. 

ØSTJYLLAND 
Lørdag den 30. november 
a1l1oldes juleafslutning hos Britta og 
Søren. Britta oplyser at der ikke bliver 
vist lysbilleder, men derimod serveret 
gl(6gg og æbleskiver. 

Tilmelding på tiL 75 69 42 77. 

Søndag den 12. januar 
skal vi igen prøve at bowle. Tag med -
det er sjovt! 

Tilmelding senest den 7. januar på 
t li' 75 65 04 09 eller 40 78 97 59. 

A-738 Per Madsen 

IIORIIIIIIOR. 



VEST JYLLAND 
Som kontaktmand hcvde jeg skrevet 
til 22 medlemmer om et træf i Her
ning. Ud af de 22 mødte 7 biler op og 
3 havde meldt afbud. Jeg håber at vi 
fik et nyt medlem! 

Vi mødtes hos Vesterbro Vulkanise
ring, fik en snak om bilerne. Medlem 
A-2097 Jens Kirkeby stillede sit hus til 
rådighed, hvor han bød på kaffe og 
kage. A-839 Simon Marsbøll fortalte 
om klubbens arbejde og formål. Vi 
havde en hyggelig dag. Jeg vil henned 

sige tak til Jens, Karen og Simon for 
deres hjælpsomhed, og tak til alle der 
mødte op 

Jeg vil ogs!1 her gøre opmærksom 
på vores tcmadag, lørdag den 23. 
november hos Vesterbro Vulkanise
ring, som vi holder sammen med Midt
jyllands-gruppen, og opfordre rigtig 
mange til at møde op, så vi kan Hl en 
hyggelig dag! 

A-1903 Karl Ove Sronderby 

Bilerne fotograferet foran Vesterbro Vulkanisering i Herning 
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Temadag 
I vinterhalvåret er det småt med 
arrangementerne her i klubben. Det 
er næsten ikke til at holde ud at tæn
ke på, at der nu går næsten et halvt 
år uden et eller andet Morris~arran~ 
gement. Det er da også derfor, Vest" 
og Midtjyllandsgrupperne i fælles
skab vil forsøge sig med noget nyt. 

Vi vil ai110ldc en tcmadag, og tema
et for den første dag er »Hjul«. Og der 
tænkes ikke på højtiden, der nærmer 
sig, men derimod på alt hvad der har 
med hjul at gøre, f.eks. nye dæk, afba
lancering, bremser, hjullejer o.s.v. 

Tanken er, at interesserede tilmel
der sig hos en af de tre nedenstående 
kontaktpersoner, og giver udtryk for, 
hvad vedkommende helst vil beskæfti
ge sig med. De emner, der viser sig 
størst interesse for, vil vi så tage op. 
Desuden forestiller vi os, at dem, der 
vil lave noget praktisk på deres bil, 
skal have mulighed for det på et 
ordentligt værksted, hvor der er folk 
tilstede, som ved hvad det drejer sig 
om. Dem, der er mere til hyggeligt 
samvær, kan muntre sig med den 
»pause-underholdning« del tagernc 
opfordres til at medbringe; det kan 
f.eks. være billeder, blade, bøger og 
videoer. Vi bestiller klubbens samling 
af videobånd m.m. fra de forskellige 
træf, så der skulle nok være nogle 
timers underholdning der. 

Vi har fået lov til at låne værkstedet 
hos Vesterbro Vulkanisering i Her
ning. Der er både lifte og computere til 
sporing og afbalancering af hjul. Og så 

er der god varme og plads til Jlere 
biler. Det betyder også, at man kan rå 
skiftet udstødning og andre småting -
så strengt har vi heller ikke tænkt os, at 
man skal holde sig til dagens tema. 
Medbring selv værktøj og reservedele. 

Hvis der er nogle, der skal have nye 
dæk, så meddel det venligst en af kon
taktpersonerne, så de kan blive købt 
hjem. 

Priseksempler fra 
Vesterbro Vulkanisering : 

Firestone 145/14 ......... 436,-
p1: stk. monteret og C{fbalanceret 
Michelin 145/14 . 617 ,· 
pr stk. monteret og c~fbalanceret 
Afbalancering alene .. 100,-
pi: hjul 
Sporing af 4 hjul .. 375,-

Medbring selv en madpakke, så 
sørger vi for, at der kan købes øl og 
vand. Kaffe på kanden og et stykke 
kringle klarer vi også. Hvis der er stor 
opbakning til denne idC, så gentager vi 
det senere, men med temaet »Lak«. 

(la, ja- nu kommer det .... ) 
Datoen er den 23/11 og stedet er 

Vesterbro Vulkanisering, RingM 
købingvej 48, Herning. Vi starter kl. 
10.00, og slutter når den sidste går 
hjem ...... 

Tilmelding snarest og senest den 
15111 til en af f;;lgende : 

Jens Kirkeby : 97 21 36 06 
Karl Ove Sønderby : 97 37 29 42 
Simon Marsbøll : 86 86 57 74 

Vel m(Jdt .' 



Hermed lidt kommentarer 
til sommerens træf 
Lad os straks understrege, 
at vi er ikke i tvivl om det 
store arbejde der ligger 
forud for et sådant arran
gement, og ikke mindst 
under træffets afvikling. 

Vores kommentarer indeholder en del 
kritik, men er ment positivt, således at 
vi alle fremover kan få et bedre træf. 

Vi, 2 par, var vældig opsatte på at 
komme af sted. Glædede os til turen op 
gennem Sverige og til at møde andre 
»Morrisser«. 

Tilmeldingen til træffet (booking
en) i[l helt nede bag ved, det virker 
ikke særlig imødekommende eller 
praktisk. Det er da af betydning, at 
man bliver budt velkommen ved 
ankomsten til en træfplads, ikke 
mindst for folk der kommer første 
gang. 

Vores ide er også et >>fæilestelt<<, 
• Her kunne man have officiel 
åbning, samt få lidt orientering. 
• Her kunne man samles, gå op og 
købe en kop kaffe eller få en øl. 
• Her kunne man få besvaret de 
spørgsmål, man måtte have til aran
gørerne. 
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• Her kunne være fællesspisning og 
efterfølgende dans. 

Inden træffet kørte vi lidt rundt. Der er 
mange smukke steder og pladser, hvor 
et Morris træf kunne foregå. Hvorfor 
man havde valgt det dårligste sted for
står vi ikke. En flad græsmark med 3 
toiletter og 3 brusere er for dårligt!!! 

Vi har været med til mange fæ!les
turc, også udenfor Morris kredse, men 
denne her er den ringeste. 8 km ud af 
en hovedvej, 2 km ind til højre til et 
turiststed, hvor man kunne købe diver
se turistartikler. 

Vores opfattelse af en fællestur er, 
at arrangørerne har så meget lokal
kendskab, at de kan lede os af nogle 
smukke veje, hvor man c! lers ikke vil
le komme, eller vise nogen ting, man 
normalt ikke ser. 

I C}Jnegnen af f.eks. Skogkloster, ca. 
40 km fra Uppsala, er der en skøn 
natur, campingmulighedcr, bilmuseum 
og den lille yndige gamle by Sigtuna i 
umiddelbar nærhed. 

Sluttede man så af søndag morgen 
med fælles morgenmad (igen i fælles
teltet) kunne man her få lejlighed til at 

sige farvel til hinanden og lige veksle 
de sidste gode idCer. 
l. Så var der også lidt arrangement til 

om søndagen 
2. Dem der skulle hjemad, skulle ikke 

tænke på morgenmad, men kunne 
pakke deres ting sammen. Nu sivc
de folk afstcd. 



Selvfølgelig havde vi da sludret og 
hygget med en masse mennesker, og 
set på deres dejlige og flotte biler og 
glædet os over deres entusiasme. 

Vi forventer ikke at blive holdt i 
hånden, men lidt overordnet styring 
ville måske gøre at flere fik mere ud af 
træffet. 

Det er jo en lang køretur, færgeud
gifler og benzin også, det »vægter« for 
os alle. Vi syntes ikke træffet var dyrt, 

men foreslår bare at det kunne ændres 
lidt her og der til glæde for alle. 

Endnu engang tag det ikke som en 
dræbende kritik, for sådan er det 
ikke ment. 

Foreningslivet har jo ofte trange 
kår, og det ville være synd, hvis en god 
klub med gode aktiviteter taber med

lemmer i stedet for at få flere. Der skal 
jo mange gode oplevelser til, for at 
genopbygge hvad der er ødelagt på Cn. 

Jubilæumstur til England 
Vi har hørt nogle små pip om oven
nævnte, og vil meget gerne have lidt 
mere information på nuværende tids
punkt. 

En tur til England er der sikkert stor 
interesse for, men vi er mange der må 

have det med i vores langtidsplanlæg
ning, så bare lidt ville være rart, det 
konkrete kan jo vente. 

Ja, det var såmænd det hele. 

Mange venlige hilsner 

Knud Kisling og Hans Kure-Bonne 

.a t stå på listen, der 1 

øvrigt blev gengivet z 

Norminornr. 98. 
A-839 Simon Mm~~bøl! 

Læs i ('>v rig r om Englandsturen på 

side 17 

IIIOIUIIIOR. 
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Vi synes jo selvfølgelig 

selv, vi lavede et hyggeligt 
træf i Silkeborg. 
Vi takker alle jer der kom, 
og håber også I havde et 
rart træf 
Vi takker også alle de 
gavmilde sponsore1: 

Vi var 22 Morris'e1; da vi varflest 
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Udgangspunktet var Silkeborg by's 
150 års jubilæum, med alt hvad dertil 
hører af fyrværkeri, sang, musik og 
bajere - og der var da nogle deltagere, 
der så ud som om, de havde taget imod 
tilbuddet aftenen før .... Men alt dette 
foregik jo inde i byen nogle kilometer 
væk. Resten af træffet foregik efter 
den efterhånden velkendte skabelon 
med fællesgrill om aftenen og en kr6rc-



Tjae .... Hvad skal man næsten finde på at sige til det her? 

Små konkurrencer hjemme på pl(ldsen. 
Madsen: Po; hør lige efta ... DYYYYT) 

tur med indskudte pauser om lørdagen 
(tak for øl og vand, Søgård) og for
skellige konkurrencer. Der var også 

(og lige en indforstået bemærkning til Per 

nogle, der var med på en tur om søn
dagen til en veteranjern bane. 

A-839 Simon Marsbø/1 

IIORIIIIIOR. 
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• 
l Tur til England 1998 

Som det er de fleste 
bekendt, så fylder Mino
ren SO år i 1998. Ved den 
lejlighed skal den selvføl
gelig fejres efter alle kun
stens regler. 

Vi laver selv et kæmpetræf med mas
ser af aktiviteter - og lotteri hvor 
NMMK-mcdlcmmcr bl.a. kan vinde 
vores 2 dørs fra 1958. Men englæn
derne ....... de går sandsynligvis fulds
tændig amok i 1998 ved deres f1rligc 
træf. Der ventes mere end l 000 Mino
re r fra alle dele af verden, og også på 
deres træf kan man vinde en Mi nor ! 

Nå, men til sage-11. Jeg har talt med 
nogle, der gerne vil derover og opleve 
festivitasen, og vi skal selv aL<>tcd. 
Hvis vi allerede på dette tidlige tids
punkt lufter ideen om at samle de 
interesserede til en fællestur, kunne 
det jo være, folk kunne nå at få plan
lagt ferie, fornyet pas, arrangere pas
ning af hund, sparet op til billetten og 
hvad ved jeg. Og så ville det jo have 
været rart med en dato... Den har 
jeg nu ventet længe på, men den er sta
dig ikke offentliggjort. Det kan dog 
siges, at de normalt holder deres træf i 
maj/juni. Dette lille indlæg kan derfor 
betragtes som en slags optakt til et 
eller andet fælles. Når datoen forelig
ger, og det hele bliver lidt mere kon-
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kret, vender jeg tilbage med et nyt ind
læg. S{t kan vi rinde ud af, om der er 
interesse for noget. 

A-839 Simon Mors/N)// 
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Jørn Jakobsens indlæg i sidste 
nummer handlede om, hvor· 
vidt NMMK skulle huse 
andre bilmodeller end Morris 
Minor. Den har afstedkommet 
et par kommentarer, som du 
kan læse her. 

Kommentar 
fi·a A-1934 Eivin Mathiesen 

Jeg må indrømme, at jeg også gerne så 
nogle færre, men bredere klubber. Jeg 
er i den situation at jeg har 5 forskelli
ge biler, hvilket giver medlemskab ar 
flere klubber og denned også f1cre bla
de, ja også større udgifter. 

Jeg tror klubberne har en lendens 
til, at det kun er deres bil der du'r og 

de andre skal kanøf"les. Nej, det passer 
ikke, der skal være klubher l interesse
grupper for de enkelte modeller. 

Naturligvis kunne 1nan inden for 
Morris lave en forening, kalde den 
Morris Garage, og så i denne have 
grupper for de enkelte modeller. Det 
vil reducere en hel del udgifter, idet 
man har flere medlemmer at trække 
på, bladene vil indeholde en del mere 
og man slipper for gentagelser. Det vil 
ingen forskel gøre på eksempelvis et 
træf. blot der er flere, der får at vide al 
det er der. Møder kan man jo holde i 
de enkelte grupper - nej, der kan for 
mig at se kun være fordele. 

Lad det være sagt med det samme, 
at jeg selv har dannet en klub (for 3 år 
siden). Den har ikke specifikke krav 
endnu, men der kan nævnes nogle af 
dem vi snakker om. Det drejer sig om 
de såkaldte Halfton Vchiclcs: Morris 
15 - 16 og 1800 samt Austin A 55. 
både som Van og Pick-up. Skal de 
være på gule og l eller papcg)bjepla
dcr, må de være nævneværdigt 
ombyggede, skal man være ejer ar en 
Halftonncr for at være medlem? 

Hertil vil jeg så sige: alle kan være 
medlem af klubben, men vil det inter
essere en ejer af et hundehus? Mf1skc 
ikke, men vi vil dog altid kunne nyde 
en øl sammen til et fællestræL 

Men en fælles enhed af de forskcl
lige klubber: Mon·is, MG, Mascot, -
ja, alle de biler, motorcykler og andet 
som mr. Morris har måttet lægge ryg 
til, vil for mig være en usandsynlig 
god idC. 

A-1934 Eivin Mathiese11 



Kommentar 
fia A-1264 Herluf' Knudsen 
formandfeJr NMMK 

En kommentar til Jørn Jakobsen's ind
læg i sidste nummer mener jeg må 
være på sin plads. 

Til dit første spørgsmål ang. om det 
ikke er lige snævert nok kun med Mor
ris Mi nor vil jeg sige, at det synes jeg 
ikke. Det er jo folks kærlighed m.m. til 
netop denne bil og ikke de andre geni
ale englændere, der har skabt grundla
get for mærkeklubben Nordisk Morris 
Minor Klubb. Hvis man som du (og 
sikkert mange andre) har tabt hjertet til 

Kan 1 huske vores certi/ikat

konkurrence, hvor ejeren af 

den seneste producerede 

Minor indenfor hver model 

kunne vinde et certi/ikat, 

hvis vedkommende sendte 
stelnummeret til os ? 

(åndsvagt at spørge om noget, når Jeg 
udmærket godt ved, at nogle kan huske 
det, og andre kan ikke - nye medlemmer 
har ikke engang høn om det ..... ) 
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en hel stribe geniale englændere vil 
jeg som du selv nævner det, anbefale 
at man bruger en organisation som 
Dansk Veteranbil Klub, da den favner 
meget bredere, end en mærkeklub som 
vores gør. 

Til det andet spørgsmål ang. et til
holdssted for Marina, Monaco og 
minier m.n. ved jeg at der findes 2 
klubber for minier samt en Morris 
Sektion (øst) i Danmark. Dit sidste 
forslag går på samarbejde med de 
føromtalte, det har også været prøvet i 
det små, men aldrig 1 videre 
udstrækning. MJ.ske det er en god idC 
-måske ikke! 

A-1264 HerlufKnudsen 

Nå, men i NORMINOR nr. 85 blev 
konkurrencen udskrevet i forbindelse 
med endm1 et af mange indlæg om ori
ginalitet og kravet om et certifikat, 
hvis man ønsker at opstille i original
klassen ved sommertræL Dette certifi
kat udstedes i England og koster for 
riden 25 f. Der fortæller på hvilken 
dato bilen blev produ ....... Det er vist 
ærlig talt nemmere at vise vindercerti
fikatet en gang til, så kan I selv se hvil
ke oplysninger, man får for sine penge. 



llri(;~h Motor lndustry Hcrit~gc 11·ust, Arduve and I ... JIJra
1
•y) 

Heritage Motor Centre 
Ranbm·y Road, l 

Gaydon, Wa1·wick, 
CVJs OlJJ, 

Rugland 

Sådcm set· cen(/i!,:me; ud 
/{;;·den 2-dø;:i; der !·'and

1 konkun('flron i /993. 

Nu harjeg mc:r OJJ/ysl, 
at der f1ndcs en nyere 
2-dørs .' Den er nu 
ikke rnangc minuuer 
nyctc, for den hnr 
c h a s . .., i s n liiJJ n

1 
c r 

1288302, <ihs!i kun 
to numn~ høicrc. 
De !(; hi kr. har 
køn Jncd 1;1 
meters nf<.:.rnn{] 
hen ::td samJc-
hånr..h.'J p;} 

fahJ'ikkcn, og 

de er sendt 
med samme 
skib til Dan-
m:ark 
Den n(' 
hil Cl' 

o.s.v. 
nye 

Ufts;j 
og,•;<! frcrn-

dcn ttllcrsicJsrc dag, der blev laver 2-døts Minorer. 
Den sid:; c Producerede. der b/e,, sene/i 
Iil Dannlitrk, var ogs;l en 2-dørs, og 
den havde Slclnummcr 1288317, Den 
Sidse producerede 2-dørs overhoveder 
havde SIC/nurnmcr J 2&8377. Den lever· stadig. 

. Den »nye" 2-<Iørs ejes ilf'knuc] kis
h n g, Hovmosevej 3, Gadcvang, 

3400 
HrlJcrød. · 

A -839 Si!lton Æ1tn:s·bo!/ 



Worldwide Federation of 
Morris Minor Car Clubs 

På engelsk initiativ er der 
dannet en verdensom
spændende organisation 
for Minor-klubba 
NMMK er meldt ind 
sammen med indtil videre 
15 andre klubberfra hele 
verden. 

Organisationen har flere formål. 
Blandt andet kan den behandle emner 
af fælles interesse, f.eks. udfasningcn 
af blyholdig benzin, lovgivning, reser
vedele. Aktiviteter i andre klubber kan 
virke inspirerende, og måske kan der 
arrangeres noget fælles, så som kørc
turer gennem Europa. Desuden er der 
sikkert en del medlemmer, der kan 
have glæde af en liste over kontaktper
soner i andre lande. (se side 24) 

I den første udsendelse fra fcrdcra
ticmcn præsenteres nogle af medlems
klubberne, bl. a. NMMK. Den tekni
ske kvalitet er ikke for god, der er kun 
28 sider, og der skrives på engelsk. 
Skulle der alligevel være medlemmer, 
der kunne ønske sig et eksemplar, kan 
det erhverves for den nette sum af f 
l ,5 plus porto og hvad det end m[lttc 
koste for selve betalingen. Jeg vil ger
ne lave en samling af bestillinger, så vi 
f'ilr udgifterne ned på et minimum. 
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Skriv (helst) eller ring (det bliver 
sandsynligvis til min telefonsvarer) på 
tlfnr. 86 86 57 74, men det skal være 
inden l. december. Så sender jeg en 
samlet bestilling. Skulle du beslutte 
dig efter tidsfristen, kan materialet 
fåes ved at skrive til : 

Mr. Ray Newell, 84 High Strect, 
Loscoc, Hcanor, Derbyshire 
DE75 7LF. 

Et vigtigt fonnål for federationen, er at 
skabe et overblik over hvilke reserve
dele, der er tilgængelige et eller andet 
sted i verden. Det kræver dannelsen af 
en database, og denne opgave har en 
gut ved Randers i Danmark påtaget 
sig. Anton samler simpelthen oplys
ninger om reservedele fra alle klubber
ne, og i følge tidsplanen skulle der 
være et samlet overblik over reserve
dele til Serie MM og Serie II inden 
udgangen ar 1996 1 Mi nor l 000 med 
948 ccm motor følger et halvt år efter, 
og ved udgangen af 1997 forventes 
databasen så komplet som sådan en nu 
kan blive. 

A-839 Simon Marsbøll 
Gl. Kongevej 16 
7442 Engesvang 
Danmark 



Thc Norsk 
Morris Minor Klubb 
w as foundcd in Norway 
in ! 978 !t was soon rc
alized thai the c!ub 
~hould 00 Scandina~ian 
and it was renamed thc 
"Nordisk Monis Minor 
Klubb" (Norsk 
?\otwigian and Nordtsk 
""'Nordic). 

Every ycar 
$in~c 1978 the Annua] 
:--'drionai Rally has been 
hc!d in tum in Norway, 
Sv-eden and Denmark 
ln each countryv-e have 
groups who anange lo
c&i mini-meetings, and 
some of thesc meetings 
are repeated every year 
One mini-meeting is 
most pecu!iar since it is 
held during the >tatbti
cally coldest weekend in 
Nomay- and we sleep 
in rl tcnt in thc middle 
o f the Nonvegian lvild
!ifc; 

The Nordisk Morris Minor Klubb 

N.M.M.K. 

~"""'9 6M <k A""""' r-f' i'Æ.t" at <k 
~ 7<af4"' ~ - 1995 

6 times a year our members reeeive a copy o f our 
magazinc "NORM.INOR" The contents of thc magazine 
is what thc members send to our editor This is us.ually 
rally rcports, artides from ncwspapcrs and magazines, sta
tistles of various kinds, technical ad vice. cars and spares 
for sale, etc. Normaily wc do not ad venise in NORMINO R 
and yet thc annua! subscription is on!y !SO Dkr. (== !:20 
sterling) for thc some 680 members at the moment. Wc also 
produce a calendar with colour photographs within the 
limits of the subscription fee. The only othcr sourcc of 
ineorne is the sale of club n .. >ga!ia, but wc o n! y make a mar
ginal profit this way. Once in a whilc we have a competi
tion 01 a lotte1y of som e kind. Wc have just annou11Ced a 
lotte ry for thc 1998 50-year anniversary rally to takc placc 
i11 Dcnmark. The first prize is a 1958 2-door Saloon rc
stored to original spccificationsl The process o f restoti n g 
will be followed step by step in NOR~UNOR. Due to 
Danish legislation you have to be a membcr of thc 
N.M.M.K to buy lottcry 1ickets. Thisis not a major prob
lem since wc al read y have members outsideofScandinavia 
Wc cven have a few in the U S.A 

We ~ ~ 4H<a!t ~at 

""" ~· 1~ tki4 """ 4 ~ 
dWet .. 9"'dd 4 " fu!J4«<9"' ad tk 

""' .,.. fdMe4 tk ~'"' dM<Jt ... tk 

""'"""da- 4 ~ 
Federationens omtale qf NMMK 



However, you 
don't have to be a mem
berto jo in our ral li es, so i t 
may be worthwhile to 
study our current list of 
1996 events. The photo
graphs may give you 
some idea ofthe contents 
o f o ur meetings. 

Bytl!eendof!996 
ourclubwil\ bea member 
of "Motorhistorisk 
Samrad", and thereby a 
memberofF.I.V.A.lllesc 
organisations lobby the 
inierests of o!d-car own
ers. Thisis unfortunately 
necessary i f wc want to 
keep ourcars on the ro ad. 
Especia!!y as Denmark 
Jacks politicians who are 
interested in o!d cars. 

SPARES BULLETIN 

Oneofthe main aims ofthe Federation is to seekto ensure the continued use and preservation ofthe Morris 
Mi nor. One ofthe main ways o f ensurin g that thi s can happen is to create a database o f spares infonnation. 

A substantial offer ofassistance has been made by a leading Morris Minor Specialist, Anton Kamp from 
Denmark. Anton's Morris Mi nor business is Heritage Approved and he already has a database af most ofthe 
spares available in the U .K. Anton also has links with the Sri Lanka basedparts re-manufacturing company, and 
is a frequent visitor to the Indian Sub Continent. 

The initial proposal is to begin the process af creating a database by concentrating an the early cars. It is 
hoped that by December 31st 1996, a spares catalogue with referenced part numbers and suppliers will be 
available for Series MM and Series II models 1948 -1956. Part II for Monis l 000 948cc models 1956 -1962 
will follow by June 1997 and theFinal part, Monis 1000 l 098cc models will be completed by December 1997. 

In orderto assistAnton in this major undertaking, Federation Spares contacts are asked to in form Anton of 
an y spares held by their Cl u b o r by known suppliers in their country. 
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CONTACf ANTON KAMP 

at- Ostergade 17, 
Asferg, 
DK-8990. 
Famp, 
Denmatk 



SPARES CONTACTS 

Cornwall Morris Mi nor 1000 Cl u b 
Allan James, 
Unit7, 
Willow Green Farm, 
'lb.reemilestone 
Truro, Cornwall. 
England. 

Tbe Irish Morris Mi nor Owners Club 
Noel J. Williams, 
National President., 
3 Turnapin Cottages, 
Cloghran, 
Dublin 17. 

Morris Mi nor Owners Club 
Duban, S. Africa, 
Grabarn Jordan, 
1 Brent Road, 
Pinetown,3610, 
South Africa. 

NordiskMorris Minor Klubb, 
Anton Kamp, 
Ostergade 17, 
Asferg, 
DK-8990. 
Farup, Derunark. 

Auckland Morris Minor Enthusiasts Cl u b 
Julie Hoote, 
Secretary, 
C/-35 Hayr Road, 
Three Kings, 
Auckland4, 
New Zealand. 

Morris Mi nor Owners Cl u b 
Bryan Gostling, 
18 Bircham Road, 
Reepham, 
Norfolk, 
England. 

Halian Morris Minor Cl u b 
Marcello Piazza, 
Via R. Fucini, 204, 
0137 Rome, 
l tal y. 

Morris Mi nor Registry OfNorth Arnerica 
Tony Burgess, 
318 Hampton Park, 
Westerville, 
O hi o, 
43081-5723 
U.S.A. 

Swiss Morris Mi nor Club 
Pierre Nagels, 
Rte de Ja Gruere 7, 
CH-2726 
Saijuelogier, 
Switærland. 

Morris Minor Owners Cl u b ofSouth Africa 
GaryDodds, 
15 Hartley Road, 
Parsans Hil!, 
Port Elizabeth 600 l, 
South Africa. 

Morris Minor Cl u b OfN.S.W. Ine. 
Martin Chapman, 
Membership Officer, 
P0Box605, 
GranvilleN.S.W. 2142, 
Australia 

Morris Mi nor Cl u b OfTasmania Ine. 
J. Stebbings, 
Secretary, 
POBox 783, 
Devonport, 
Tasmania 731 O. 

Morris Mi nor Register 
Deutchand, 
Holger Blohs, 
SchloBstr. 66, 
22941 Bargteheide, 
Gennany. 

Morris Minor Club Nederland 
Anton Visser, 
Middelstekamplaan 7, 
8042 H G Zwolle, 
Netherlands. 

Federationens kontaktadresser 
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Det synlige bevisfor NMMK's medlemsskab .' 
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Lotteri-Morris' en 

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 
NORM/NOR. Der er indtil 

videre fØlgende sponsorer : 

Nordisk Morris Minor Lager 

Morris Minor Specialværksted 

Bred Autolak 

Terje Sunnaas. 

Instrumenter og 
ledningsnet 

Nu er instrumentbrædtet jo til at over
skue på en Mi nor, men jeg synes, det 
lyder flot med overskriften dnstru
menter«.. Nå, speedometeret er 
nemmest at fJerne, hvis handskerums-

indsatserne er fJernet først. Og hand
skerumsindsatsen i fprcrsidcn afmon
teres nemmest, hvis ratstammen er 
fjernet. Begge dele giver sig selv, dog 
vil jeg lige nævne, at bolten nederst på 
ratstammen, hvor den er monteret på 
selve tandstangcn, skal helt ud - det er 
ikke nok at løsne den. Desuden skal 
der holdes kontra på nogle møtrikker 
umiddelbart under handskcrumsind
satscn, nPtr ratstammen skal afmonte
res for oven. Løsn derfor handske
rumsindsatsen og puf den nogle centi
meter ind i hullet. Når der er plads 
nok, kan man se der er to skruer, som 
holder speedometeret - en i hver side. 
De skal, ud og speedometeret hænger 

Her vises den ene skr/.le som holder 
speedometeret fast 

IIOBUIIIIOR. 



nu kun i ledninger og specdometerka
bcl. 

På vores bil skulle alt jo ski !les ad. 
men hvis man blot skal have speedo
meteret ud, kan det faktisk godt lade 
sig gøre uden at afmontere noget som 
helst. I handskerumsindsatserne er der 
et hul for oven ind mod speedomete
ret. Herigennem kan en stjerneskruc
trækker nå de to bolte, der holder spe
edometeret, men pas på skruen ikke 
ryger af skruetrækkeren, når du for
søger at hive den ud gennem hullet. 
Det kan være en hjælp at magnetisere 
skruetrækkeren først. 

Nå, men speedometeret er nu 
løsnet, og med en hånd gennem hand
skerumsåbningen kan man finde spee-

elometerkablet og skrue det løs. Nu 
hænger speedometeret kun i lednin
gerne. og det kan nemt afmonteres 
fuldstændigt. Det er nu let at komme 
til at afmontere starterkontakt, choker
kabel, visker- og lyskontakt. Hvis man 
er heldig, er det nu man kan observere 
interessante elektriske udladninger og 
opleve lugten af smeltet plastik, når 
man opdager, at man ikke har husket 
at afmontere ledningerne på batteri
cL. 

Vi er nu st1 sm{lt i gang med at 
afmontere lcdningsne!lct. Det skal på 
dette tidspunkt ikke skorte på venlige 
henstillinger om at huske at mærke 
hver enkelt ledning af under hele pro
cessen med at afmontere ledningsnet-

Uha, uha, det var dæleme' med at holde tungen lige i munden, da jeg i sin tid skiF 
tede ledningsnelfet ud. ... 
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tet- og det er uanset om man skal gen
bruge det gamle ledningsnet eller have 
et nyt monteret. Nu skal det lige siges, 
at min samlede viden om elektricitet 
kan gengives således : 

Og det er jo ikke det store sus, må 
jeg indn6mme. Min eneste chance med 
cl er derfor at kopiere i mindste detal
je eller søge proffesionel hjælp. På bil
ledet er jeg ved at skifte ledningsnet på 
familiens 55'cr ud fra ovennævnte 
princip. Det gik fint, men ladelampen 
lyste, da jeg stiv af skræk og med en 
ildslukker i hånden startede bilen 
første gang efter udskiftningen. Og da 
jeg accclerede og omdrejningerne 
steg, lyste pæren kraftigere for til sidst 
at springe.. Bilen kørte godt nok, 
men blev ved med at springe ladelam
pepærer. Til sidst mente jeg, at livet 
måtte kunne fonsætte uden lys i 
ladelampen, og det var først længe 
efter, at jeg opdagede, at en ledning til 
varmeapparatets blæsermotor ikke var 
blevet monteret på kontrolboksen. 
Den blev monteret, og jeg satte igen 
en ny pære i ladelampen - nu virkede 
det hele ..... Jeg fatLer ikke en hujende 
fis af det der elektriske. 

Bortset fra det, så nærmest flåede vi 
bare ledningsnettet af vores konkur
rencebil - der var nemlig ingen tvivl 
om, at det skulle skiftes. Men det er 
helt sikkert ikke mig, der skal montere 
det nye igen til sin tid. 

Jeg må nok hellere lige lade en 
bemærkning falde om afmontering af 
de gamle brune kontakter til visker og 
lys (det er den type man hiver i - de 

nyere sorte er ikke så udspekulerede, 
at man ikke hurtigt gennemskuer. 
hvordan de afmonteres). På bakelit
knappens underside er der et hul. I det
te hul sidder der en (jederpåvirket 
fidus, der skaltrykkes ind, mens knap
pen trækkes udefter- voil<i. 

Når speedometeret og handske
rumsindsatserne er afmonteret, er det 
en smal sag at få afmonteret varmeap
paratet, men husk lige på, at der vil 
være en sjat vand tilbage i systemet. 

Bremsesystem 

Tap bremsevæsken {~j' og pas ptl - det 
er agressive saga 

Hvis der er den mindste tvivl om 
hvorvidt en bremsedel kan genan ven
des, så smid den ud. På vores bil bliver 
alt udskiftet, så afmonteringen ar 
bremsede Iene kræver ingen større for
sigtighed. Der er næsten altid proble
mer med afmonteringen ar bremse-

Bremsebakkerne h>snes v.h.a. en skrue. 
Foran er der to fJI: !~jul. 

IIOIUIIIIOit 



Hvis tromlen sidder uhjælpelig fast, så brug en hammer ligesmn Peter g('> r ho: Slå 
kun på den flade del .1 

tromler. hvis bilen har stået stilk læn
ge. I så fald findes en god solid ham
mer frem ..... Det er forholdsvis let at 
smadre og deformere tromlen med en 

De bageste bremser har kun (>n juster
skrue, som kan justeres gennem lud/el 
i bremsetromlen. 
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hammer, så man skal altid fare nwd 
lempe, og kun slå på den Jodrette flade 
- aldrig på den krumme del. Det kan 
godt være det tager lang tid, men til 
sidst giver den sig, og man kan dreje 
hullet hen foran bremsebakkernes jus
tCr-skrucr og få dem løsnet. 

Hvis bremserørene er af kobber. 
kan man jo lige så godt forsøge at red
de dem. Det kræver rustløsner og en 
fast nøgle, der bare passer. Er de af jern 
ligesom på vores konkurrencebil - så 
smid dem ud, for de er ikke populære 
nede i synshallen til sin tid. 

Hovedcylinderen har vi endnu ikke 
afmonteret, da det kræver afmontering 
af torsionsstangcn, før man kan hive 
de fladhovede bolte ud, som holder 
hovedcylinderen fast i langvangen 



(hvis vi fJerner torsionsstangen, er 
chassiet ikke mere mobilt), Der er 
mange Minor-cjere gennem tiderne, 
der ikke har monteret hove(lcylindercn 
rigtige Boltene er kommet den forker
te vej i, men det kan give det problem, 
at de ragc-r for langt ud og gnaver mod 
torsionsstangen, Husk lige det ! Man 
kan altså godt undgå det med torsions
stangen ved at bøje den lidt nedefter 
med et koben, så der bliver adgang til 
boltene - shhiL 

Nå, men hovedcylinderen (ierncs 
altså ved at (jerne de to bolte, afmon
tere to bremserør og få lirket den lan
ge »pind« ud, som ovcrf~Mer bremsc
pcdalens bevægelse til hovedcylinde
ren. Der er en ret urfjeder, der må væk 
og pedalarrangementets kontakt til 
koblingen skal af, og bremsepedalen 
trækkes opad, så kan det lade sig gøre. 

I løbet af vinteren havde vi 
o o o kk sa smat gaet og sna et 

om en længere køretur 
sydpå i vores Travella 

Og efterhånden brændte vi varm på 
idCen, så vi besluttede, at vi i starten af 
juli måned, i vores sommerferie, vil!e 

Delle er den r<{ficielle nulde at qfmon
tere hovedcylinderen; c~f med pedaler 
og all m1digt. 

Men skal pedalarrangementet allige
vel helt af. bliver processen meget 
nemmere. 

A-83Y 5hnwn MarsbøJ l 

tage på en telttur til Frankrig. Vores 
venner og omgangskreds var temme
lig forbløffede, og vi måtte !ægge ører 
til megen bekymring, hån og bespot
telse. Man kunne da ikke være ved 
sine fulde fem, når man ville køre så 
langt sydpå i den gamle spand! Var det 
en god idC, at investere i en trailer, der 
hare skulle fyldes med reservedele 
O.S.V., O.S.V. 

IIOIIUIIIIOl 



!-Jer holder vi og venter på at blive fragter over Rhinen, sc'l vi kan komme Fa Finn
krig over ri! Tyskland 

Men vi stod gennem »Øregasstor
mcn«, og da tiden nænnede sig, fik vi 
pakket Morrissen. Det siger sig selv, at 
med 2 voksne, 2 børn, telt og camping
udstyr, ja så var bilen pakket til briste
punktet. Jeg havde trimmet vores 
Morris så godt, jeg kunne. Der var 
skiftet olie, den var blevet smurt, ben
zinpumpen renset, p latinerne og tænd
rørene var blevet renset og justeret. 
Jeg havde som reservedele kun taget 
ekstra platiner, tændrør, kilerem, et par 
vitale fjedre og så noget vand og olie 
med. 

Dagen for afgang oprandt, og vi 
kørte fuld af optimisme fra hjemstav
nen i Ålborg sydpå. Vi havde i første 
omgang besluttet os for en camping-
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plads i byen St. Marie Aux Mines, 
som ligger sydvest for Strasbourg i et 
lille bjergområde. Denne plads nåede 
vi uden problemer efter et par dage, da 
vi valgte at tage et par overnatninger 
på vej derned. Det var vores b(1rns 
første rigtige l;:mgc køretur, og dette 
tog vi selvfølgelig hensyn til. 

På campingpladsen i Frankrig viste 
vejret sig i bjergene fra sin værste side. 
Efter nærmest at være regnet væk i 3 
dage, hvor alt efterhånden var vådt, 
valgte vi at flytte væk fra bjergene og 
så hen til en plads i hycn Rhinau. Det 
viste sig at være en rigtig dansker
plads, hvor 95 ud af l 00 campister var 
danskere. Men det var et dejligt sted, 
og så var det kun halv pris for over-



natnlngcr i forhold til den sidste plads, 
vi var på. 

Dagen efter satte en hedebølge ind. 
og vi fik en masse dejlige og solfyldte 
campingdage. Ja, vejret var så godt, at 
vi valgte at blive nogle ekstra dage. Så 
kunne vi også få den franske Bastille
dagsfest med, og det var en utrolig dej
lig oplevelse, som vi kun kan anbefale. 
Festen sluttede med et gigantisk fest
fyrværkeri ved midnatstid, efter at al 
lys i byen var blevet slukket. 

Vi tog en anden rute hjem. Det skul
le vi nok ikke have gjort, for af en eller 
anden mystisk årsag kørte vi forkert. 
og det opdagede vi først, da vi havnede 
helt nede ved Basel ved den schwei
ziske grænse. Det gav nogen ærgrelse 
og ekstra timers k~1retur, men vi nåede 
sikkert hje1n til Ålborg igen, og hjemad 
tog vi kun Cn overnatning. Det blev til 
nogle- timers søvn i Morrisscn, da vi 
havde brugt for mange penge på ferien. 
Men sådan går det vel altid. 

Vi bar ialt kørt 3000 km. Der bar 
ikke været det mindste bøvl med bilen. 

I mange år har jeg hvert år 
k(/Jrt med min Traveller i 
England. 

Landets mangfoldighed i landskabelig 
og naturmæssig skønhed med opfyl
delse af ens evt. historiske interesser 

Den kørte fint de J J 0- l 20 k mit pi\ 
motorvejene. Benzinforbruget har 
været 13,6 km/1, og motoren har slugt 
l ,5 liter olie. Der kom et par gange et 
par mystiske nye lyde, men rigtig ner
vøs var jeg faktisk kun, da vi kørte 
gennem Elbtunnelcn i Hamburg i myl
dretiden. Da bad jeg godt nok til Gud 
om, at det ikke skulle være !HI, at bilen 
skulle strejke 1 

Vi har haft en dejlig tur, hvor vi 
også sommetider har kigget lidt til den 
gode komfort moderne biler har, spe
cieh da vi sad i Morrissen som sild i en 
tønde. Men stoltheden over, at vores 
gamle Traveller har klaret den lange 
tur på fornemmeste vis. ja, det kan 
ikke gøres op i moderne komfort eller 
penge. 

Efter at vi kom hjem er der ingen 
venner eller bekendte, der har hånet 
vores Mon·is. Og så har vi fået lidt 
blod på tanden. Hva' med Italien 
næste sommer . 

A-1293 Jens E. H. Kjeldsen 

overgår på mange måder, det man i det 
øvrige Europa skal køre tusinder af km 
for at opleve. Øde bjerglandskaber 
med en fantastisk natur, til flade land
skaber med floder og kanaler kan man 
opleve indenfor nogle få hundrede km. 
De mange små snoede veje, maleriske 
landsbyer samt talrige ridderborge, 

NORlilliGit 



klostre og andre historiske steder fin
der man næppe så tæt andre steder. 

Bilkørsel i England og især med en 
28 ;:lr gammel Morris Traveller er 
noget helt specielt og en stor oplevel
se. Jeg tænker ikke kun på venstrekør
sel en, som for mig og i flere år bosat i 
England, er helt naturligt. Tillige er 
venstrekørsel jo en fortsættelse af 
romernes første vejreglcr, som man 
også fulgte i det øvrige Europa indtil 
omkring J 893, indtil man indførte 
Napoleons mærkelige idC med at hol
de til højre også i Danmark hvor man 
ogsli tidligere havde venstrekørsel, 
men det er en helt anden historie. 

Bilkørsel er også på mange andre 
måder noget helt særligt i England. 
Det kræver gode kort og en god »navi
gatør« som kortlæser. Hvis denne er 
ens hustru må man have et særligt godt 
ægteskabeligt forhold, for fejlkørsel er 
mere naturligt end sjældent. Skiltning 
er nemlig også noget for sig selv. Man
ge steder direkte mangelfuld, andre 
steder skal man vænne sig til to typer 
vejskilte. Først møder man en angivcl
se og retning til en by 50-l 00 km væk, 
hvor man slet ikke skal, derefter 
måske skjult af det første et andet skilt 
med lokal sted- og byangivelse. Begge 
typer helt uden afstandsangivclser. De 
gamle vejskilte i England havde altid 
afstand i miles, men da de nye vejskil
te begyndte at blive indført, viste man 
ikke om man i »Brussei« ville kræve 
at man gik over til km, derfor undlod 
man helt at give afstand i miles eller 
km. Skilte er også anbragt få meter fra 
selve krydset, således at man faktisk er 
ude i det når man kan læse det og skal 
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tage sit kort frem. Det bevirker ofte en 
lang bilkø bag ved, men med englæn
dernes sædvanlige tålmodighed venter 
man bare, hvis da ikke een eller flere 
springer ud for at hjælpe og måske få 
en lille snak om Morris'en mens de 
andre bare venter. 

Man har »A«, »B<< og »C« veje 
samt »M« egentlige motorveje. »A« 

veje er trods de er hovedveje, ofte st1 
smalle at overhaling er umulig, »B« 
veje endnu smallere og snoede, ofte 
med vigeplads til at holde for mod
gående. »C« veje er lokal veje. Mange 
veje er med høje og skarpt klippede 
hække eller stenmure på begge sider. 
Udsigt er tunulig bortset fra bakketop
pc. På de mindre veje er der ofte vej
sving for hver 100 meter og helt uden 
advarsel og det er selv om det er 90° 
sving. Men alle veje har utrolig god 
belægning, helt ud til siderne, men de 
mange nødvendige vedligeholdelses 
arbejder med kun en halv kørebane, 
bevirker at der ofte dannes lange 
kø'er. P<l egentlige motorveje kører 
man virkeligt stærkt og der er stor tra
fik, her bør en gammel Morris holde 
sig fra. 

Lange kø'cr efter en gammel Mor
ris belæsset med 2 personer, camping
udstyr og 2 cykler på taget på de små 
smalle veje bevirker tit lange rækker 
af biler bag ved, men ingen presser og 
når overhaling er mulig, bliver man 
passeret med et venligt nik og et smil. 
De meget stejle bakker er også noget 
for sig selv. Ofte er det omkring 25-
300b. I Skotland sidste år måtte MmTis'
en give op på en 25% stigning, men 
det var også med den gamle motor, der 



havde køn over 300.000 km, i år gik 
det bedre med en ny motor. I Skotland 
holdt andre biler på toppen af bakker
ne, man stod ud og klappede i hænder
ne når vi kom op langsomt i første 
gear. »Vi passcrede jer for en halv 
time siden, vi troede aldrig I kmn op, 
vi havde også en Mi nor engang« . 

Dette mødes man tit med på parkc
ringspladser i byer og andre steder. 
Man kommer hen og taler om dengang 
Morris Minor var almindelig i Eng
land og det hvad enten man stiger ud 
af en Jaguar eller Mercedes. I det hele 
taget nyder en Minor en fantastisk 
goodwill i England. For et par år siden 
var jeg ude for et uheld. Håndbremsen 
holdt ikke på en bakke og den hoppe
de ud af gear. Morris'en fortsatte alene 
indtil en affaldsbøtte og husmur stop
pede den, med en knust forskærm til 
følge. Vi fortsatte og utallige var de 
henvendelser om at der lå en Morris 
mekaniker lige i nærheden. Vi ventede 
imidlertid med reparationen til vi nåe
de en by hvor vi skulle have et længe
re ophold. En opringning til et Morris 
værksted, der lå ca. 60-70 km væk, 
medførte at man afl1entede min 
Traveller, morsomt nok på en Bren
derup anhænger, bag ved en anden 
Traveller. Et sjovt syn da de begge 
kørte bort. l 1h dag senere blev min 
Traveller bragt tilbage på samme 
måde, nu med ny skærm og lygte, som 
ganske vist var med glas til venstre 
kørsel. Se det kalder jeg service, også 
prisen var meget rimelig og man tog 
intet for transporten. 

Der er i England Morris værksteder 
overalt, små som store, på andre bil-

værksteder er der altid en ældre meka
niker, som kender alt til Minorc-n. 
Reservedele fås overalt, men priser 
kan være forskellige, så det kan betale 
sig at høre sig for, hvis det er større 
ting det drejer sig om. Nogle reserve
delslagre har specialiseret sig og har 
kun motordele og nye motorer, andre 
karraseridele og andre igen kun alle 
typer indtræk og renoverer dette. Nog
le firmaer handler kun med nyt træ til 
Traveller mens andre har det hele. De 
fleste større alm. bilistbutikker har 
som regel alle de mest almindelige 
reservedele til Mi nor som benzinpum
pcdelc, relæer og andre tændingsclclc. 
I en ganske almindelig isenkramfor
retning købte jeg engang et nyt bagle
je til Traveller og skiftede det i en vens 
have. 

Min nuværende Morris mekaniker 
kalder sig »Morris Surgent« (Monis 
Kirurg) er uddannet i Royal Air Force, 
som kun har Minorcr af alle typer. Han 
har nu til huse i et par garager i en 
frugthave. Overalt mellem frugttræer 
står hele og halve Mon·is'er under 
opbygning som original eller til speci
el ønsker, som isvogne og lign. En 
»ny« Traveller skulle netop afleveres 
til en kunde, den stod fuldstændig som 
ny og original; pris f 4300, ca. lidt 
over Kr. 39.000, en helt anden pris end 
hos Morris Centret i Bath, hvor der 
altid står 15-20 »nye« Minorcr af alle 
slags. Men »frugthave« mekanikeren 
er jo heller ikke så imponerende, men 
han er meget omhyggelig og dygtig. 
Sidste år fik jeg en ny motor isat. Den 
gamle havde gået over 300.000 og i år 
fik jeg en ny gearkasse til en rørende 
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f{i/xlagtigt hva' -
og ikke andre biler at se .' 

billig pris, og den blev virkelig 
afprøvet. 

Dette års tur gik nemlig til Wales, 
som er et bjergområde af umådelig 
skønhed. Der var stigninger, som jeg 
aldrig tidligere havde set i England og 
det siger noget. Men nu var der ingen 
problemer med en kun ect år gammel 
motor og ny gearkasse, men jeg måtte 
trods alt ned i første gear flere gange. 
Wales er på mange måder et meget 
specielt område. Foruden at være et 
naturskønt område med mange histori
ske borge og slotte og med kul- og 
guldminer, som kan besøges, og med 
mange morsomme små smalsporede 
jernbaner med damp er landet specielt, 
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idet det har sine egne penge, frimær
ker, og sprog. Sproget er Walisisk og 
verdens ældste stadig talte sprog, som 
er et keltisk sprog idet kelterne af 
romerne blev jaget til Wales. Sproget 
har kun 7 vokaler i alfabetet og derfor 
umuligt at udtale, hvis man ikke ken
der lidttil del. Før var alle vejskille på 
Walisisk men i dag er der en engelsk 
undertekst. Man forstår og taler 
engelsk, men der er stadig l 0% af 
befolkningen, der kun taler Walisisk, 
som ellers bruges i mange mindre byer 
som lokalt sprog. Det er en god ide at 
få lidt kendskab til Walisisk for at kun
ne udtale stednavne, og det giver altid 
lidt mere kontakt til den hyggelige 
befolkning hvis man siger man ikke 
kommer fra »Lloeg<< (England) og 
gerne vil lære lidt »Cymraeg« (Wali~ 
sisk). 

En oplevelse var også flere steder at 
møde et midlertidigt opsat skilt både i 
selve England og i Walcs med ordene: 
YOU ARE NOW ENTERING A 
POLICE WARNING AREA. Hvad 
var dog det? Lidt længere henne holdt 
en politihiL Efter at have mødt dette 
skilt flere gange stoppede vi op og 
spurgte hvad det betød. »Fartkontrol« 
lød svaret. »Men når man ser skiltet, 
kører man jo ikke for stærkt«, svarede 
jeg forundret. »Nej, det er da også 
meningen«, svarede de venlige politi
folk. Jeg fortalte om politiets radar
kontrol i Danmark og skjulte kontrol. 
»Det er da unfair«, lød svaret fra det 
engelske politi, her sætter vi da advar
selsskilte op. Også skiltet med VEJ~ 
ARBEJDE og altid med teksten »De 
må meget undskylde, hvis vi sinker 



Dem« og når vejarbejdet sluttes kom
mer skiltet »Tak fordi De tog hensyn til 
os og kørte forsigtigt«, viser den engcl
ske høflighed overalt også i trafiker1. 

De daglige leveomkostninger er 
også langt billigere i England. Der er 
nemlig ingen moms på madvarer og så 
er momsen kun på J 71h % ellers. Et 
glas øl på en pint ca. 1h ltr. på de hyg
gelige pubber koster kun ca. 70 P eller 
ca. 6 kr. og så kan man vælge ofte mel
lem 20-30 ølsorter foruden Carlsberg. 
På pubberne fås næsten altid også for
skellig mållider til ca. f 4,50 eller 40-
45 kr. som det dyreste. Oksesteg med 
masser af grøntsager. »Wc arepro ud to 
serve English beaf«, som der står. (Vi 
er stolte af at kunne servere engelsk 
kød), som der stirr på skille. 

På vej tilbage fra Wales besøgte jeg 
igen min Morris mekaniker og fik vog
nen fyldt op med reservedele. Benzin
pumper, baglejer, bagaksler m.v. og 
naturligvis træ til Travcllcrcn. Der er jo 
et år til jeg igen skal til England og 
man ved jo aldrig!! 

Vi kørte iall 3079 km i England og 
Walcs i år, lidt mere end sidste års tur i 
Skotland. Vi brugte 239 liter benzin, 
det bliver ca. 12-13 km pr. liter tiltrods 
for den hårde belastning med vægt og 
de mange stigninger. Motoren brugte 2 
liter olie og ialt blev de rene kørselsud
gifter tillidt over 1300 kr. (benzinen er 
også lidt billigere i England). Prisen 
for at få bilen over norelsøen fra 
Esbjerg til Harwich er ca. kr. 3900 tur l 
retur for 2 personer afl1ængig af evt. 
køjeplads og det betaltes jo nemt ved 
køb af reservedele og evt. store repara
tioner af Minoren og så har man en 

oplevelsesrig og problemløs ferie sam
tidig. 

Eneste problemer var støj fra slidte 
lejer i dynamoen, som blev midlertidig 
ordnet ved at slække remmen. En tabt 
tilbagetrækningsfjeder til koblingsped
alen blev også midlertidigt ordnet ved 
en snor, som jeg kunne trække pedalen 
op med indtil jeg fik sat min extra fje
der på. Olie der løber ud fra differenti
alet til baglejet og ud på højre bremse
belægning, har jeg kæmpet med i flere 
år, og kræver rensning med special 
vædske >)Brake Clcan« hver 5-6 måned 
ved normal kørsel. Det var også sket i 
England, en )>tre-hjuls bremse« er jo 
lidt uheldig ved de mange stejle nedad 
kørsel, hvor bremserne tilmed løber 
meget varme, så belægningen måtte 
renses af for olie. Det gøres nemt med 
den særlige rensevædske og operatio
nen tager mig kun en halv times tid og 
kan gøres på vejen. 

Næste års tur går til Cornwall og 
syd-Walcs og i planlægningen forven
tes ingen større mekaniske reparationer 
det næste år, hvis da ikke de daglige 
ture og vinteren tager for hårdt på den. 
Forbcdringer og særlig indretning til 
campingudstyr, køkkcnsagcr, kort og 
bøger samt nødhjælp og overnatning 
for 2 personer i Traveller'cn, hvis cam
pingplads ikke er til at finde, er over
stået med flere års erfaring f'ra langture 
og rejser med Morris'en, hovedsagc
ligt i England, Skotland og Wales, hvor 
der trods alt er lidt at tage tage hensyn 
til. Denne erfaring giver jeg gerne 
videre ved evt. henvendelser. 

A- J 84 J Finn \1-bdschow 
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l~t. ~<ei~ebe~k,.ivel~e Olfl. 

e~ tutt tvætt~ ovett 1i~!J 
Den 24. maj 1996 var jeg i Amsterdam 
og aflevere min Minor i frihavnen, så 
den kunne blive afskibet til New York 
med forventet ankomst den 16. juni 
1996. Jeg rejste selv til New York tors
dag den 13. juni 1996 og landede i JFK 
Airport midt på eftermiddagen. Jeg 
havde en aftale med en af min tidligere 
nabo 's venner, Marc, om at jeg kunne 
sove hos ham ihvcrtfald den første nat. 
Efter en mindre bustur til Manhatten 
Centrum og kort taxitur kunne jeg 
begynde at finde ud af at få min hil ind
registreret. At køre i taxi i New York 
kan ikke beskrives, det skal opleves. 
Helst iført styrthjelm, H-seler, 
faldskærm og 3 stesolidcr. Fredag for
middag var jeg så klar til at gå i krig 
med de forskellige autoriteter, f~~rst 

med shippingfirmaet som fortalte at 

Ankomst til Amsterdam den 24. maj 
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skibet ville komme ind sent mandag 
eftcrn1iddag, med udlevering tidligst 
tirsdag morgen, men mandag morgen 
ville han faxe de fornødne toldpapirer 
til mig, hvilket han også gjorde. Deref
ter fik jeg fat i forsikringsmanden, som 
fik de sidste detaljer om hi len, og som 
sidste punkt ringede jeg til DMV 
{motorkontoret) ang. indregistrering. 
De forklarede at jeg skulle stille med 
gyldigt Creditcard, forsikringsbevis, 
registreringsattest på engelsk og int. 
kørekort. Da jeg forklarede dem, at 
reg. attesten var pf1 dansk og at jeg af 
den amerikanske amhassadc i Kbh. var 
forklaret at jeg skulle vente med kørc
kortet til jeg var i USA, da jeg alligevel 
skulle op til køreprøve, sagde de at jeg 
var nødt til at skaffe et hcvis for at 
mine papirer var ægte. F.eks en udta-



Ieise fra det danske konsulat i N. Y.. 
Da de to sidste punkter måtte være de 
vigtigste, f6r jeg op på konsulatet tre 
min. i lukketid og fik dem til at skrive 
det nødvendige med kopier, segl, krus* 
seduller osv. Det kostede den nette 
sum af 39 dollar. Derefter ringede jeg 
til dem jeg skulle over til, for at bede 
dem om at sende mit Creditcard til 
mig på den absolut hurtigst mulige 
måde, uanset pris. Det blev til 9 dollar. 
Tolden forklarede, at når jeg havde 
papirerne fra shippingfirmaet, skulle 
jeg komme ud til dem og få ordnet 
resten. Nu havde jeg så resten af dagen 
og hele weck~enden til at se på N. Y. i 
al dens herlighed. Jeg må tilstå, at jeg 
fandt den aldrig. Til trods for mere 
natte små parker, flotte arkitektoniske 
bygninger og andre intcrresante ting, 
kan de langtfra opveje den konstante 
og massive luftforurening, de evigt 
hylende brandbiler og ambulancer 
m.m .. Tudende bilhorn (99% af dem 
taxier) og en permanent mangel på lys 
p.gr.a. de mange og meget høje byg
ninger. Der var en i Danmark der for
talte mig, at byen er en heksekedel -
det passer ikke - det er en vulkan i 
udbrud. Okay - Empire State Building 
er da et imponerende syn, ligeså World 
Trade Center, men det kan slet ikke 
opveje, at jeg synes, at det er en ræd
som by at være i. Desuden er alting 
meget dyrt. 

I mellemtiden havde min vært fun
det ud af, at jeg kunne overnatte til 
søndag, så søndag eftermiddag var jeg 
ude og finde et billigt hotelværelse (34 
dollar pr. nat - og det var heller ikke 
mere værd). Mandag morgen startede 

jeg med at tage med bus og tog ud til 
tolderne i New Jersey for at få ordnet 
det nødvendige der. Det tog ca l 1h 
time hver vej, og damen der så på 
papirerne brugte ca. 2 min. på at 
stemple papirerne og sige farvel og 
tak. Det gik meget nemt. 

Tilbage på Manhattan gik jeg op til 
Marc for at vente på mit creditcard og 
på forsikringsbeviset som skulle kom
me over middag. De kom også, men så 
sent at jeg ikke kunne nå mere den 
dag. Tirsdag morgen startede jeg hos 
DMV med hele arsenalet af papirer, og 
fik udfyldt den udleverede formular og 
stillede op i den anviste række. l time 
senere forklarede damen mig, at det 
var den forkerte formular jeg havde 
udfyldt og den forkerte række jeg hav
de stillet mig i og anviste mig derpå 
den ))rigtige«. Ca. l time senere blev 
jeg så forklaret, at denne type formu
larer skulle behandles ved den disk 
ved siden af, ergo - ny række og mere 
ventetid. Denne gang var hådc fonnu
l ar og række rigtig, men det afgørende 
stempel skulle jeg have hos ham ved 
siden af, så- ja du gættede helt rigtigt, 
men endelig efter 4 timers ventetid 
kunne jeg gå derfra med min midlerti
dige In Transit papnummerpladc, og 
mine papirer fra konsulatet og mit crc
ditcard var der ingen der havde set på. 
Man må erkende, at bureaukratiet er 
på samme højde som i Danmark, men 
tempoet er omtrent det halve af det 
danske. 

Derefter måtte jeg tilbage til Marc 
for at hente al min bagage som jeg 
skulle have med ud til bilen. Jeg hav
de ingen intentioner om at køre tilbage 
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»Vulkan i udbrud« i Nevada 

til Manhattan for at hente tingene. 
Desuden var bilen i New Jersey, som 
ligger vest for selve N. Y .. Efter udle
veringen af bilen, som tog ca. 30 min. 
og efter at jeg havde checket at alt var 
som det skulle være, var jeg klar til at 
drage vestpå. Da var klokken efter
hånden blevet 14.00. 

At trafikken normalt glider godt 
vidste jeg fra min tidligere visit i Cali
fornien, men jeg havde ingen idC om, 
at i øststaterne gØr man klogt i at med
bringe ca. 2 kg. mønter til at betale 
vejafgifter med. Mange steder er der 
kun en kurv til at kaste pengene ned i, 
og har du ikke det rigtige beløb går 
bommen ikke op, og efter ca. 3 sekun
ders ventetid begynder ham bagved at 
tude med hornet. l Staten New York 
skal man de fleste steder betale mel-
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lem 35 og 75 cent pr. etape. Der skul
le ikke blive de store problemer med at 
finde vej eftersom jeg skulle følge 
Interstate 80 hele vejen og det tog ca. 
en time fra mit udgangspunkt at kom
me op til den. Man skal holde et godt 
øje med skiltene, det kan godt blive 
lidt stresset på en motorvej med 6 spor 
i hver retning med afkørsler både til 
højre og til venstre. 

Bilen var tanket op i Holland, så jeg 
ikke skulle spekulere på det førjeg var 
ude af byen og jeg havde medbragt 
additiv til benzinen, da blyholdig ben
zin er forbudt i det meste af USA. 

Da jeg kom til l 80 var jeg faktisk 
allerede ude på landet så jeg kunne 
begynde at nyde naturen, og den er der 
meget af. Ca kl. 17.00 passcrede jeg 
grænsen mellem New Jersey og Pen-



sylvania og der begyndte det så småt 
at gå op og ned af bakke med en herlig 
udsigt flere steder, 

Først på aftenen blev det overskyet 
og kort efter regn så det blev ikke til 
meget med at se på natur mere den 
dag. Bilen kørte som en Minor plejer 
at køre - perfekt, og der var mange 
som både vinkede og kiggede nysger
rigt efter den. Mange af lastbilerne gav 
et trut i hornet når de overhalede, 
eftersom jeg kun holdt et tempo på ca. 
100 km/t (60 miles). Der var også 
mange som spurgte om, hvad det var 
for en bil, når jeg var inde og tanke, og 
der blev gættet på alt fra en gammel 
Datsun (aadddd) til en Chevy -4 J 

(hmm), men der var flere end jeg hav
de regnet med som kendte til Minor'cr. 
Nå, det var et sidespring. 

Turen gennem PA gik fint uden 
noget andet indtryk af naturen end at 
det er bakket og at der en masse skov 
og efterhånden blev det nat, og der er 
ingen lyse nætter på de breddegrader. 
Omkring kl. 22 havde jeg spist og fort-

satte til omkring midnat, hvor jeg 
stoppede ved et »Rest Area«, - en par
keringsplads hvor der er toiletter og i 
nogen tilfælde også brusekabiner,- for 
at overnatte i bilen. Det var overhovc
det ikke nemmere end det var sidste 
gangjeg gjorde det, men det gik rime
ligt. Onsdag morgen ved sekstiden 
fandt jeg ud af, at jeg holdt på grænsen 
til Ohio, hvilket var en længere kørt 
distance end jeg havde regnet med. 
Ganske kort efter jeg var startet blev 
landskabet fladt, og jeg mener fladt; 
det højeste punkt i mange timer var en 
myretue på ca. l meter i højden og det 
fortsatte med det landskab til omkring 
120 km før jeg nåede grænsen Nebras
ka l Wyoming. Generelt er vejene 
gode, med den undtagelse at omkring 
de større byer kan de godt være i en 
meget miserabel stand. Det var !hvert
fald en stor behagelighed at min Pick
up var læsset med ca. 275 kg reserve
dele, værktøj og andre ting. I det llade 
landskab var der rig mulighed for at se 
nogle af de store farme som de har 

Tid til en pause og lidt frokost på en rasleplads 



herovre, og nogen af dem er meget 
store. Der kan fam. Ewing fra Dallas
serien (eller er det Dollars?) godt pak
ke sammen; der var flere af dem som 
havde deres egen flyveplads med 
hangar og det hele. Undervejs havde 
jeg også regnet lidt på bcnzinøkono
mien, men det kunne jeg ikke fatte en 
pind af. Tilsyneladende kørte den godt 
17 km pr. liter, og det burde ikke kun
ne passe, og olieforbruget var lig nul. I 
løbet af onsdag aften nåede jeg til vest 
for Des Moines (det eneste sted jeg 
k~)rte forkert, pga. uopmærksomhed) 
og overnattede igen på et »Rest Area« 
i bilen. Et tordenvejr som jeg havde 
kunnet studere i forvejen på af:<.;tand 
besluttede at lægge ruten lige hen over 
mig, så jeg tror nok at jeg blev vækket 
ihvertfald de første 15 gange, og når 
det tordner herovre, så tordner det, 
også så det hele det hopper ved brage
ne. 

Torsdag morgen kl. 5.30 opgav jeg 
at sove mere, så jeg startede bilen og 
fortsatte. Kl.7.30 passer..:de jeg Oma
ha, Ncbraska og fortsatte vestp[i. Bilen 
spandt stadig som en kælen kat og 
vakte stadig lige megen opsigt. L.idt 
efter Lincoln begyndte den dog at 
spinde lidt for højlydt: en lyd jeg 
kendte lidt for godt, - ud og se efter -
jo-jo, ganske rigtigt: knækket udstød
ning, helt planmæssigt, og før lydpot
ten -selvfølgelig. F ..... tage den per
son som lavede den konstruktion på 
den bil (og det er ikke mig). Fat i kor
tet og se hvor man er. Tilsyneladende 
er jeg tørstig efter 2 dåsecolaer om 15 
km så jeg kan få 2 tomme (Hiser til at 
klippe op og spænde omkring rørene, 
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og det virker viser det sig. Mens jeg 
reparerer kommer der to unge menne
sker og spørger om hvor jeg er på vej 
hen, da de så mig 2 dage før i PA og 
om de må tage et par hi !leder af bilen 
og mig, hvilket de ffu· lov til. Den ene 
fortæ!ler samtidig at han har en Lotus 
Cortina Mark I fra 65 og han giver mig 
også en adresse + tlf. nr. i San Francis
co, hvor jeg kan købe reservedele til 
en Minor. Som et kuriosum kan jeg 
fortælle at de kørte i en Porsche 928; 
Spørgsmål: Er Morris'en hurtig eller 
er Porsehen langsom? 

Med normal motorlyd kan kan jeg 
derefter fortsætte min tur mod North 
Platte River som jeg skal følge et styk
ke vej. Efter at jeg havde passeret 
North Platte River for sidste gang. 
ændrede landskabet sig til det mere 
kuperede med nogle meget lange og 
seje stigninger, som dog ikke krævede 
gearskift, men det kunne ses på tem
peraturmålercn uden noget blev farligt 
af den gruncL Til gengæld blev udsig
ten det smukkere. med mangeartede 
udformninger i landskabet, fra klipper 
til skred i undergrunden fra fordums 
jordskælv. I det hele taget er USA 
smukkest fra Omaha og vestpt1 på den 
rute jeg kørte; det flade landskab mod 
øst kan godt blive lidt trivielt. Gradvist 
blev landskabet mere kuperet, efter
hånden som Jeg nærmede 1111g 

grænsen til Wyoming, med en generel 
stigning i terrænnet som resultat. Efter 
grænsen kom jeg til Cheyenne og efter 
at have passeret den by begyndte der 
en meget lang og meget stejl nedkørsel 
til byen Laramie. Hele vejen ned kørte 
jeg med speederen sluppet og til trods 



Kort før ;::rænsen Wyomin;:: l Uta h 

tOr det, kørte jeg på over en længere 
strækning over 130 km/t. Kort før jeg 
kom ned i bunden havde jeg den mest 
pragtfulde udsigt over dalen, d.v.s. det 
jeg kunne se var et gevaldigt uvejr, 
(læs: tordenvejr) på den anden side af 
byen, men lige det spekulerede jeg 
ikke rigtig over. Men det skulle jeg 
komme til, for efter jeg havde passeret 
byen begyndte det at regne og det gik 
lynhurtigt over i haglvejr, vel at 
bemærke hagl på størrelse med dueæg 
og et stormvejr som jeg aldrig har set 
magen til i mit liv. Haglvejret fik dog 
heldigvis hurtigt ende efter ca. 5 min. 
Nu forstår jeg de bilister som var k~~rt 
ind til siden som jeg passcrede lige 
inden. I stormvejret, som var lige imod 
mig kunne jeg presse bilen op på 60 

km/t - i tredie gear. Efter den omgang, 
og en kontrol for skader, begyndte 
landskabet at ændre sig meget drama
tisk, til bjerge med sne på, og nogle 
meget stejle op- og nedkørsler, dog 
ikke så ekstremt lange som tidligere. I 
byen Rawlins var jeg inde og spise 
aftensmad og pn~vede to steder at få et 
værelse for natten. Men alt var udsolgt, 
ergo så kørte jeg videre og sov i bilen 
omkring et sted kaldet Wamsutter, nok 
en gang til et akkompagnement af lyn 
og torden, så det hele rystede. Fredag 
morgen tordnede det stadig, så der var 
ikke noget med at sove længe, så det 
var bare videre vestpå, og igen var der 
en generel stigning i tcrrænnct, så kort 
før Salt Lakc City i U tab var der igen 
en af' de meget lange og stejle ned kør-
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slcr. Jeg behøvede dog ikke at bruge 
bremserne. Salt Lake City er en tem
melig stor by, som det tog omkring 45 
min. at køre igennem, ogsl1 p.gr.a. tem
melig megen trafik. Efter byen kom
mer selve Salt Lake, som er en helt 
speciel oplevelse. Når man kommer 
helt ud på Salt Lake Desert kan man se 
bjergene på begge sider, men man føler 
ikke at man kommer nogen vegne. Der 
er kun hvidt salt på begge sider, og der 
er gloende hedt. Det kan godt få een til 
at tænke på, om dækkene kan holde ti! 
det. De var uhyggeligt meget varme da 
jeg var kommet over til grænsen til 
Nevacla. Derfra var landskabet utroligt 
flot, med mange høje bjerge og til
hørende bjergpas som jeg skulle over. 
Mange af dem i 3. gear, men det gik 
fint - ligetil jeg var godt l 00 km inde i 
Nevada. Så opgav k~1lcrventilatorcn al 
videre aktivitet, og det kunne ses på 
varmemåleren. I den nærmeste by, 
El ko, blev jeg nød til at standse for at 
fjerne blæseren, da den sad foran kølc
ren og sad i vejen for luften, så ud med 
køleren o.s.v. 

Jeg prøvede så og se om det kunne 
lade sig g}6re at fortsætte, og med lidt 
hjælp fra varmeapparatet kunne tempa
raturen holdes under det kriminelle 
punkt. Desuden var de værste bjerge 
overstået, selvom jeg ikke vidste det på 
det tidspunkt. Der er flere af dem som 
kommer op omkring 2,5 km 's højde i 
passene, men der er lange strækninger 
i dalene som er flade hvor man har et 
not udsyn til bjerge hele vejen rundt. 
Kort efter Ballie Mountain (det er en 
by midt i Nevada) rendte jeg ind i en 
voldsom sandstorm som varede i ca. 30 
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min. og har man ikke lukket for var
meapparatet inden, skal man nok få det 
gjort. Derefter var der kun en 3. gears 
stigning tilbage den dag og om aftenen 
spiste jeg i en lil!e by der hed Fernley. 
I den by var der måske l O huse til 
beboelse, l tankstation, et spisested -
og 15 cassinoer, som var overdænget 
med alle former for lysreklamer. 

Mellem Fernley og Reno opgav de 
to coladåser på udstødningen, men det 
gad jeg altså ikke gøre noget ved før 
jeg var kommet frem. At køre igennem 
Reno når det er nH1rkt er en ret ubeha
gelig oplevelse, fordi der er et utal af 
cassinocr i den by og de har alle nogen 
meget kraftige lysreklamer stående ud 
til molOrvejen, og de kan blænde Cn 
totalt. 

Efter Reno begyndte bjergene igen, 
denne gang var de skovklædte, ror 
første gang siden Pensylvania og man 
så tit rådyr og andre dyr stå ude i vej
siden og kigge. 

Efter Truckee som ligger i Califor
nien kørte jeg ind for at sove i bilen for 
sidste gang. I bjergene kan natten godt 
blive ret kølig, sir kort før det blev lyst 
lørdag morgen var jeg vågen igen og 
smMrøs, så jeg startede bilen for at 
tage de sidste tre timers køretur til jeg 
var fremme, Efter Cisco Grove skulle 
jeg til højre ad vej 20 mod Nevada City 
Grass Valley og videre til Yuba City og 
så mod nord, de sidste30miles til Chi
co, hvortil jeg ankom kl. 08.00. 

Jeg synes det er imponerende at 
man kan køre 4569 km med en num
merplade man har liggende på sædet 
inde i bilen uden at blive stoppet, men 
lige efter Yuba City var der endelig en 



Det nul vist 
være en ægte 
1voody 

En lidt særpræget 
trailer 

En Minor met 
en motor ji·a e1 
Nissan Gaffel 
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highway patro! som h!ev nysgerrig og 
stoppede mig for at se nummerpladen 
og ham havde jeg en længere snak med 
om a!t muligt andet også. Men k!. 
08,00 bankede jeg på døren hos mine 
venner og turen var dermed overstået. 
og jeg kunne få en kop morgenkaffe. 

Over middag var jeg ude at køre en 
tur i min Cadillac fra 69, en investering 
jeg gjorde sidste år. Da jeg kom tilbage 
stod der en ung mand, Phil. og kiggede 
efter mig. Han var stoppet da han hav
de set min hil parkeret og vil! e vide om 
den evt. vnr til salg. Han havde selv 6 
Minor Pick-up. Desuden ville han ger
ne invitere mig med til et carshow 
næste dag for engelske biler, hvis jeg 
tog bilen med, og det sagde jeg sclv
følgelig ja tak ti!. 

Det var et meget flot show med 
mange biler og mange af dem kunne 
man se var brugsbiler og der var i alt 7 
Minorer. Der var flere festlige indslag i 
](,;bet af dagen, bl.a hvad er engelsk 
kunst? Det er et stykke papir, rimeligt 
stort som har ligget under motoren i 
min. J time, jo mere oliespild på papi
ret jo bedre kunst. Det blev en Jaguar 
der vandt. 

På rejsen over USA kørte jeg ialt 
46 l 9 km p[l ca. 66 køretimer og jeg 
brugte 80,07 US gallons benzin = 303 
liter, hvilket giver 15,24 km pr. liter. 
det må være meget fint. l ga!lon kostc
de i snit 1,45 dollar (ca 8,70 dkr. eller 
ca 2,30 dkr pr. liter) og olieforbruget 
kom helt op på 1h (0,5) liter. og bortset 
fra de tidligere onHalte ting var der 
ingen problemer med bilen ovcrhove~ 
det. 

Mange steder undervejs kan man 
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leje et værelse på de små moteller for 
mellem 25 til 35 dollar pr. person, og et 
stort mM tid mad kan fås for ca. 5 dol
lar, hvis man drejer af fra motorvejen i 
en af de mindre byer. Alle steder hvor 
jeg snakkede med folk, var de altid ual
mindeligt venlige og hjælpsomme hvis 
man spurgte efter et eller andet. Tem
peraturen svingede fra ca. 20 - 23 gra
der i øst til ca. 40 - 45 grader i Utah, 
Salt Lake Descrt og faldt så i Nevada 
til godt 20 grader. Her i Chico, Califor
nien er temparaturen lige nu 35 grader, 
godt middag. 

De stater jeg kørte igennem var, i 
k~6rte rækkefølge, New York, New Jer
sey. Pensylvania, Ohio. lndiana. III ino
is, Iowa, Nebraska. Wyoming, Utah, 
Nevada og Californien. Og turen var 
det hele værd. 

Er der nogen som vil vide mere om 
turen eller om andre ting herovre. er 
man velkommen til at henvende sig til 
mig pr. brev eller via fax. Det gælder 
ogstt hvis man er interresseret i at købe 
en rustfri Mi nor, så vil jeg gerne hjæl
pe til. De fleste Minorer er fra mellem 
52 og 62. 

Med venlig hilsen 
A-1923 Klaus M. Sivcrtsen 
2745 Ccrcs Avenue 
Chico, CA 95926 
Tlf.+ fax (001) 916 343 9870 
fax er bedst mellem kl. 07 og 08 
dansk tid. 

PS: der er ni timers forskel på DK og 
Ca!{(omien. 



KØB OG SALG SIDERNE 

Sælges: Morris Mi nor l 000 super, 2-dørs. ilrg. 
70. Sidst synet i oktober 91. Vognen er 
Trafalgarblue og p&nær skærme ~i origi
nallak. Der er km garanti på l 00.000 og 
motoren er 100% OK. Bagtøjet blev 
udskiftet sidste år hos Peder Mikkelsen 
i Pcjrup. 
Interiøret er i meget fin stand, pt\nær 
gulvtæppet. Der er ingen rust i bunden, 
men venstre dørstolpe skal svejses. 
[)))re og kl:t'lpcr er fejlfrie, men ailc 4 
skærme skal skiftes l repareres. Der 
mcdf1~lger 2 gode jernforskærmc. Vog
nen er i de 5 år jeg har køn i den. passet 
med sm(1ring og olieskift samt hulrums
beskyttelse. men trænger til 4 nye dæk, 
samt total rep. af forhjulsbremser. De 
sorte nr. plader medfølger og jeg forc
stiller mig en pris på omkring l 0.000 kr 
uden syn, men kom og se bilen og giv et 
bud. 

Henv.: A-1825 Kaare Frank, Yorkvej 69, York. 
60-~0 Egtved, tlf. 75 55 lO 83 eller 
mobil 40 84 l O 83. 

Sælges: Morris Minor 1000 super 2-d)1rs, Mg. 
66; h1rt 51.000 km. Gn1n. Karossen er 
svejset helt op med bl.a. ny tværvange. 
Sælges usamlct, prisen taler vi om. 

Henv.: Else og !·Ians Erik Ho!!ensen. 
Strandvænget Il, 
5700 Svendborg, tlf. 62 20 84 00. 

Sælges: To stk. Morris Mi nor 2-dørs, Mg. 66 og 
68, begge med synsfri sammenkobling 
og køreklare. Begge biler skal synes. De 
kan beses p{t lift. 

Henv.: Jprgenscns Auio, Birkholmvej 59, 
f:jlby, 5471 S)~nderw.tlf. 64 84 12 :n. 

Sælges: Morris Minor serie MM, årg. 52 med 
papirer. Bilen er adskilt og mangler ca. 
en dags pladearbejde. Alle skaringsdele 
haves der1i!. 5500.- kr. 

Sælges: Morris Minor 1000 4-(h·lrs, <lrg 62. Skal 
synes. Rust lavet for ca. 4 :Ir siden. 
K1~rer dagligt. 12.900 kr. 

Henv.: A-876 Lars Honon:.\ K1lstrupvej 15. 
546.1 Brenderup. tlf. 64 44 27 2.1. 

Sælges: 

Henv.-

Sælges: 

Sælges: 

Henv.: 

Morris Minor 1000 super 2-dørs, årg. 
68 + mange reservedele. Bilen k1Hcr 
dagligt. Pris: 5000,- kr. 
A-632 J11rn Knudsen, Revvej 28, 
4220 Kors1;r, tlf. 53 57 60 !l. 

Morris Mi nor l 000 super Trave!lcr. årg. 
68. Karosseri komplet, træværk rim~
ligt. motor defekt. Pris: 1800,- kr. 
Morris Minor 1000 super 2-dørs, :\rg. 
67. En del nrst ellers komplet. Pris: 
1500,- kr. 
A-2161 Tonni Nielsen. Egsgyden 27, 
5600 F:\borg, tlf. 62 60 18 44. 

Sælges: Morris Minor l 000 super Trave l !er, årg. 
69. SnowbCrry Whitc. Bilen har kørt 
J 80.500 km. Sone plader. Skal synes. 
Ny stm1er, ny hovedcylindcr. ny udst{id
ning. Michelindæk, 2 ekstra dprc. 
Instruktionsbog + værkstedshåndbog 
(engelsk). 

Henv.: Tove S1jgaard, Lillevang Il. 
4340 T\5llosc. tlf. 59 18 51 86. 

IIORIIIIIOR 



Sælges: Morris Mi nor J 000 super Travcllcr, <lrg. 
70, blli. Nysynet i august 96. Komplet 
nye bremser, lygter, hjullejer og tand
stang. Ny bund i 92. Pris: 29.999 kr. 

Henv .. A-!09! Karla og Erik Pedersen. 
Rybjcrgvej 76, Kirkeby, 7870 Roslev. 
tlf. 97 57 16 00. 

Sælges: Morris Mi nor l 000 Pick-up, årg. 63. 
Original med jcrnlad. Totnit restaureret 
i 95. Maro011. Penoveret ! 100 motor. 
Pris; 55.000 kr. 

Henv.: Morris Minor Specialværksted, v/ Peder 
Mikkelsen, Pejrupvej 30. 5560 Årup, 
tlf. 64 47 26 04. 

Sælges: 3 sæt hjul til Morris Mi nor. 
J sæt originale fælge med dæk 500.-
1 sæt f<clgc malet hvide, med 4 
Michelin vinterdæk. 
Næsten ikke kriJ1 1500,-
1 sæt forkromede 5.5'' Brazil fælge 
med hvide dæk ringe og 
virkelig gode dæk 185 x J 3 

Henv.: iv1m1in Nielsen, tlf. 32 95 40 99. 

Sælges: Solskærm til Morris Minor, nylnkerct. 
Pris: 400.- kr. 

Henv.: A-1910 Mat1in Jørgensen, Rungstedvej 
4, 2978 Hørsholm, tlf. 45 76 45 95. 

Sælges: Tværvange lavet i 3 mm plade, 4 for
skærme. 2 bagskærme, kofanger, 4 
døre, kardanaksel, lygter og ;n del 
andre ting. 

Henv.: A-2161 Tonni Nielsen, Egsgyden 27, 
5600 Fåborg, tlf. 62 60 18 44. 

Sælges: Tagbagagebærer til Travcllcr, 
som ny. 200," 
Anhængertræk til Travclkr, nyL 1100,· 

Henv.: A- l 09 J Ktlrla og Erik Pedersen. 
Rybjergvej 76, Kirkeby, 7870 Roslev, 
tlf. 97 57 16 00. 
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Sælges: Stot1 lager af alt i dele. Ring og IWr om 
prisen. 

S;clges: Komplet sideventilet motor 91 H cc. 
Sjælden. 2500,- kr. 

Henv.: A-876 Lars Honorl:, Køstrupvej 15, 
5463 Brenderup, tlf. 64 44 27 23. 

Sælges: Alle reservedele til alle typer og {irgange 
af Morris Mi nor leveres direkte fra Eng
land til din adresse. Send frankeret 
kuve11 (5 kr i porto), for reservedelsliste 
med priser på over 200 dele. Bestilling 
pt1 lhTige dele modtages. Betaling i 
danske kroner. 

Henv.: Finn Wodschow, Lyngvej 48, 
2800 Lyngby, tlf. +45 45 87 23 32. 

Købes: 2 metalbagskærme til Morris Minor. 
Henv.: Jan Pank<lla. Julius Blomsgade 12, J. 

th., 2200 K1;benhavn N, tlf. 31 85 28 78. 

Kpbcs: Til Morris !500 og Austin A 55: 
Blinkemrm, gearstang, træk. tagbagage
bærer (lang). ur. B1'gcr. blade. mamta
ler, reklamer og andet af interesse. 

Henv.: A-1934 Eivin Mathiescn, Østerbyvcj 2. 
Øland, 9460 Brovst, tlf. 98 21 62 36 
eller mobil 40 26 62 36. 

C LASS IC 
autotransport 
"B' 40 11 18 97 

Carsten Hansen 
Zinniavej 20, 2770 Kastrup 

tlf. 35 52 66 25 

Hverdage kl. 16.00- 23.30 
Week-end kl. 6.00 - 23.30 
Max. 3 tons. Længde 5.5 m. 

Fortrinsvis transport på Sjælland, men 
andet kan aftales. 



A-407 Palle Bøge ly har sendt os disse bi!lede1; som er faJ?ef i Brisbane, Australien. Bilen er 
'11 firmavogn, og firmaet bekæmper skaded.w; specielt kakerlakker/ Ejeren har endmt en 

···is som firmavogn. 

""'· oi;fi'\:, 


