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B E S T Y R E L S E N 

Nordisk Morris Minor Klubb 
Bjarkevej 7. 1. tv. 
DK-5200 Odense V 

World Wide Web: 
http:llwww.nmmk.dk 
E-mail: info@nmmk.dk 

Stiftet i Oslo 
den 18. september 1978 

Postgiro DK: 3 36 47 12 
Postgiro S: 456 90 67-4 
Postgiro N: 7877 08 12029 
Fax: 86 86 57 74 

Medlem af: The Worldwide Federation of Morris M inor Car Clubs 
Motorhistorisk Samråd (MHS) 

Formand Herluf Knudsen 
Bjarkevej 7, 1. tv. 
DK-5200 Odense V 
Tlf. l Fax: 66 16 71 04 
E-mail: hk@nmmk.dk 

Redaktør Simon Marsbøll 
Gl. Kongevej 16 
DK-7442 Engesvang 
Tlf. l Fax: 86 86 57 74 
E-mail: sm@nmmk.dk 

Kasserer Kim Kleis 
Tobøl Mosevej S 
DK-6683 Føvling 
Tlf. 75 39 86 56 
E-mail: kk@nmmk.dk 

Revisor Karen Thomsen 
Storegade 85 A, stuen 
DK-6100 Haderslev 
Tlf. 74 52 68 89129 89 22 93 

Kontingent pr. kalenderår: 
A-medl.: 220 DKK, - 250 SEK. - 235 NOK 
H-medl.: 60 DKK, - 68 SEK. - 65 NOK. 

Næstformand Morten Westermann 
Tværgade 42 
DK-5750 Ringe 

Sekretær 

Teknisk 
redaktør 

PR udvalg 

Tlf. 62 62 26 32 
E-mail: mw@nmmk.dk 

Bendt Rasmussen 
Silkeborgvej 142 
DK-8000 Århus C 
Tlf. 86 75 32 10 
Fax: 86 75 32 85 
E-mail : br@nmmk.dk 

Anton Kamp 
Østergade 17, Asferg 
DK-8990 Fårup 
Tlf. 86 44 32 00 

Karen Thomsen, 
TH.74526889129892293 
Harry Olsen, 
Tlf. 62 63 21 31 

Stof til bladet sendes til: Simon Marsbøll. 

Indleveringsfrist for stof til næste 
nummer er den 1. februar 2002. 

Tryk: Midtfyns Bogtryk, DK-5750 Ringe. 



LOKALGRUPPER ~ 

--------l~f---

NORGE 
Oslo Terje Sunnaas, 

Box 37, Hovseter, 
N-0705 Oslo 7, 
tlf. priv. 22 29 29 49, 
jobb 22 64 77 51. 

SVERIGE 
Norra 
Sverige 

Dalarna 

Vast 
Sverige 

Christer Wiberg, 
Nydalavagen 55, 
S-903 39 Umeå, 
tlf. 090 135 607. 

Thomas Eriksson, 
Kråkbergsvagen 4, 
S-792 00 Mora, 
tlf. priv. 0250-15445, 
arb. 13530. 
http://host.bip.net/nmmk
dalarna/ 

Erling Holmin, 
Siviken 336, Enebo, 
S-462 91 Vanersborg, 
tlf. 0521 -25 82 43. 

Klubmøde: 1. tirsdag i måneden kl. 18.00. 
Møtested mai -sept.: Rodeløkken Kafe, 
Bygdøy. Okt. - apr.: hos Terje Sunnaas. 
Ring et av styremedlemmerne på for
hånd i teltelle det er specielt program 

Jamtland Kåre Torfjall, 
Kopparslagargrand 21, 
S-831 51 Ostersund, 
tlf. 0046 663-109595, 
mobil tlf. +46 703 135050 

Gateborg Matz Lundgren, 
Hoganasvagen 44, 
S-437 35 Lindome, 
tlf. 031-992 670. 

e-mail: marianne.barrljung@telia.com 

DANMARK 
Nord 
jylland 

Randers 

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

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

Midt 
jylland 

Klubmøde: 

Svend Thorup, 
Egeparken 1 O, 1. tv., 
DK-8600 Silkeborg, 
tlf. 86 81 32 47. 
e-mail: svend.thorup@get2net.dk 
2. tirsdag i måneden kl. 19.00, på skift 
hos medlemmerne. 
Ring til kontaktpersonen på forhånd for 
nærmere information. 
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L OKA L G RU PPER 

DANMARK 
Østjylland Per Madsen, 

Frederikslystvej 18, 
DK-8723 Løsning, 
tlf 75 65 04 09 
mobil tlf. 40 78 97 59. 

Sdr. Jylland Johannes Juhl, 
Lindevej 8, Overjerstal, 
DK-6500 Vojens, 
mobil tlf 40 55 27 02. 

Per Sørensen 
Industrivej 22 
DK-6070 Christiansfeld 
Tlf./fax: 74 56 33 07 
mobil tlf. 40 56 33 07 

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

Ais Poullversen, 
Mosevænget 5, 
DK-6440 Augustenborg, 
tlf 74 47 16 95. 
mobil tlf 40 34 54 62 

Fyn Harry Olsen, 
og øerne Marsk Billesvej 34, 

DK-5672 Broby, 
tlf. 62 63 21 31, 
mobil tlf. 23 29 61 08 

Klubmøde: Sidste mandag i måneden kl. 19.30 
hos Kirsten og Harry Olsen, Marsk 
Billesvej 34, 5672 Broby, tlf 62 63 
21 31 . Ikke juli og december. 

Lolland- Dennis Hansen, 
Falster & Skovtoften 19 
Møn DK-4800 Nykøbing F, 

tlf 54 85 93 43. 

København Jens Chr. Jensen, 
Toftemosevej 20, 
DK-2650 Hvidovre, 
tlf 36 77 12 81. 
træffes bedst mellem kl. 20 og 21 

Klubmøde: Hver sidste mandag i måneden 
kl. 19.00 på adressen: 
Dagcentret Sundbyvang 
Irlandsvej 37, 2300 København. S 
10,- kr. pr. deltager til kaffe & kage 

Nordvest Max Christensen, 
Sjæ lland Kalundborgvej 7, 1. th. 

DK-4300 Holbæk. 
mobil tlf 40 60 34 82 

Klubmøde: 1. tirsdag i måneden. Nærmere 
oplysninger hos kontaktpersonen. 



REDAKTIONEN 

l sidste nummer fortalte jeg, at Morten 
Westermann holder som bestyrelsesmed

lem, og hvilke alvorlige økonomiske konse
kvenser det ville f~ for klubben, hvis ikke vi 
kunne finde et medlem med samme kvalifi
kationer som Morten. Det skulle samtidig 
være et medlem, der har lyst til at yde en 
indsats. Sandsynligheden for at finde sMan 
et medlem er lige s~ stor som sandsynlighe
den for at jeg efter 11 ~r i Vejle Amt skulle 
kunne hæve mig over skalalønnen med et 
løntillæg .... Og det var i erkendelsen heraf, 
at vi begyndte at indhente tilbud hos profes
sionelle firmaer, der forst~r sig p~ den slags. 

Men miraklernes tid er ikke forbi. Vi fik 
ikke bare en men TO henvendelser fra kvali
ficerede og interesserede medlemmer ! A-
2022 Anders Christensen og A-2496 Torben 
Rasmussen var begge friske p~ opgaven. Jeg 
tror det er første gang i bestyrelsens historie, 
at vi har været nødt til at vælge i køen (. ... ) 
af interesserede medlemmer. Nu er det 
s~dan, at Torben allerede til daglig arbejder 
med nøjagtig det samme værktøj som Mor
ten. Derfor er der mange praktiske proble
mer, der er løst p~ forMnd. Og selvom han 
er bror til klubbens sekretær, Bendt Rasmus
sen, kan han jo godt være en venlig og 
omgængelig mand (der fik du den Bendt, 
heee, heee, hee), s~ vi valgte Torben. Vi ved 
endnu ikke helt hvorn~r det praktiske skifte 
finder sted, s~ indtil videre sender l bare jeres 
indlæg til mig. Under alle omstændigheder, 
s~ opstiller Torben til en bestyrelsespost p~ 
generalforsamlingen, der bliver afholdt i Fre
derikshavn d. 2 marts 2002. 

Og når nu vi taler om generalforsamlin
gen, så var det jo meningen den skulle have 
været afholdt i Norge i 2002. Af respekt for 
vores nordiske tilhørsforhold har vi nemlig 

vedtaget, at det vil være mest demokratisk, 
hvis vi afholdt vores generalforsamling i Nor
ge og Sverige hver 6 ~r. S~ hænger det fint 
sammen med fordelingen af medlemmer i 
de tre lande. Men nu har vi jo f~et nye ved
tægter, hvor man kan afgive sin stemme via 
en fuldmagt, s~ der skulle være taget h~nd 
om det demokratiske uanset hvor general
forsamlingen afholdes. Samtidig dækker 
klubben udgifter til færgebilletter for kon
taktpersoner, der møder op til generalfor
samlingen, og der vil derfor være en mindre 
formue sparet ved at afholde arrangementet 
i Danmark. P~ den anden side vil det være 5 
rimeligt at minimere vore svenske og norske 
medlemmers rejse, s~ Frederikshavn ser ud 
til at være et godt valg. 

Til sidst vil jeg lige gengive Karla og Erik 
Pedersens reaktion p~ redaktørens klumme i 
sidste nummer. Jeg tilslutter mig fuldt og 
helt familien Pedersens kommentarer, men 
kan tilføje, at det nu ser ud til vi undg~r en 
stor kontingentforhøjelse. 

Der skallyde en tak til Morten Westermann 
for det store arbejde, han har lagt i klubben. 
Det er rigtig flot ! Vi kan vel også tåle at 
betale lidt mere for det gode klubblad vi får. 

Venlig Hilsen 
Karla og Erik Pedersen, Kirkeby. 

Forsidebilledet viser f lot, nyrenoveret 
årgang 1968 p~ Pinsetræf i 2001. Tilhører 
A-1981 Jæv Weis-Fogh 
Bagsidebilledet viser to tosser, der fotogra
ferer hinanden i hjulkapslen p~ A-839 Simon 
Marsbøll's årgang 1950. 



JANUAR 

Tirsdag den 8. 
Hos Dorthe og Simon, 
Gl.Kongevej 16, Engesvang. 
Garageaften med fokus på 
el-systemet. Vi tjekker dit 
lager af brugte tændspoler. 
Midtjylland 

FEBRUAR 

Tirsdag den 12. 
Hos Svend Thorup, Egepar
ken 1 O, 1 tv, Silkeborg. Video
og billedaften. Tag dit fotoal
bum med. Og har du noget 
på video, så lad os andre se 
det også. 
Midtjylland 

Week-enden den 23.-24. 
Primustreff i Rømskog. 
Oslo 

ARRANGEMENTER 

MARTS JUNI 

Lørdag den 2. Lørdag den 1. juni: 
NMMK's generalforsamling i Madpakketur ud i det blå. 
Fredrikshavn. Se mere side 8. København 

Tirsdag den 12. 
Hos Anton Kamp Nielsen, 
Asferg. Vi laver noget prak
tisk. 
Midtjylland 

APRIL 

Tirsdag den 9. 
Hos Bendt Rasmusen. And
bækvej 12, Hammel. 
Smøring, olieskift og andet 
griseri ..... 
Midtjylland 

MAJ 

Lørdag den 4. 
Aftentur til frihedsmuseet 
København 

Tirsdag den 14. 
Hos Oluf og Ruty Søgaard, 
Søndermarksgade 40,Ans. 
Køretur i omegnen. 
Midtjylland 

Tirsdag den 11. 
Køretur. 
Midtjylland 

JULI 

Tirsdag den 9. 
Køretur. 
Midtjylland 

Torsdag-tirsdag 11 . - 16. 
Evt. samlet kørsel til sommer
træffet i Sundsvall. 
København 

AUGUST 

Tirsdag den 13. 
Køretur. 
Midtjylland 

Lørdag den 24. august 
Tur til andelsbyen i Holbæk. 
København 



NYT FRA FORMANDEN 

Et par linier fra formanden 

Herluf Knudsen 

S
~ skriver vi 2002. Dermed 
er der taget hul p~ et nyt 

og forh~bentlig spændende 
~r. 

Jeg h~ber at l, alle vore 
medlemmer, har haft en god 
jul og er kommet godt ind i 
det nye ~r. 

Noget af det første i det 
nye ~r. der skal tænkes p~ i 
klubregi, er generalforsam
lingen. Det bliver jo den 
første generalforsamling 
under de nye love, som l for
h~bentlig har modtaget 
sammen med ~rets kalender. 
Vi indførte for ~r tilbage at 
generalforsamlingen gik p~ 

skift mellem Norge, Sverige 
og Danmark. Fordelingen var 
et ~r i Norge, to ~r i Dan
mark, et ~r i Sverige, to ~r i 
Danmark og s~ videre. Dette 
var for at tilgodese og til
trække nogle medlemmer, vi 
ellers aldrig ville se, til en 
generalforsamling. De skarp
sindige har allerede nu reg
net ud, at i ~r skulle det s~ 
være i Norge; men det bliver 
det ikke. 

Tilslutningen til første 
gang i Norge var rimelig 

god, nogle år efter i Sverige 
var den knap så god. Vi har 
derfor ud fra vores erfaringer 
og de muligheder de nye 
love giver for indflydelse til 
de enkelte medlemmer 
bestemt os for i fremtiden at 
afholde generalforsamlin
gerne i Danmark. Lidt har vi 
dog alligevel skævet t il 
ovenstående fordelingsnøgle 7 
ved valget af sted ti l årets 
generalforsamling, det bliver 
nemlig Frederikshavn. 

Skulle der være nogen 
(her betyder nogen en del 
mere end tre) som insisterer 
på, at vi fortsætter med 
generalforsamlingerne efter 
fordelingsnøglen, vil vi i sty
ret selvfølgelig tage det op t il 
overvejelse. 

Jeg vil . ogs~ lige gøre 
opmærksom på at klubben, 
som sædvanlig, refunderer 
færge- og brobilletter til 
kontaktpersoner. 



GENERALFORSAMLING 2002 

Indkaldelse til generalforsamling 2002 

Der indkaldes 
herved til 

generalforsamling i 

NMMK 
lørdag den 02-03-02 

8 i Vinkælderen, 

Havnegade 8, 
Frederikshavn, 

Danmark. 

Program for 
generalforsamlingen 

02-03-02. 

Start kl. 10,00 
Der vil fra ovenstående tids
punkt være kaffe og kam
meratlig samvær frem til fro
kost. Øvrig fortæring på 
egen regning. 

Kl.11 ,30-13,00 
Frokost som vil bestå af koldt 
bord med lune retter plus 1 
øl eller sodavand. Øvrig for
tæring på egen regning. 

Kl. 13,00 
- til vi er færdige, 
ca. kl.17,00-18,00 
Generalforsamling. 

Der vil i løbet af eftermidda
gen blive serveret kaffe og 
kage. Øvrig fortæring på 
egen regning. 

Prisen for arrangementet er 
700dkr. 

Det er selvfølgelig muligt at 
deltage i generalforsamlin
gen uden spisning, prisen er 
så O dkr. 

Dagsorden for 
generalforsamlingen 

02-03-02. 

1. Valg af dirigent, referent 
og stemmetællere. 

2. Formandens beretning. 
3. Lokalgruppernes beret

ning. 
4. Fremlæggelse af revideret 

regnskab for godkendelse. 
5. Valg af 3 styremedlemmer, 

1 suppleant, revisor og 
revisorsuppleant. 
På valg er. 
Herluf Knudsen 
Simon Marsbøll 
Morten Westermann 
(ønsker ikke genvalg) 
Karen Thomsen. Revisor 
Mette Jespersen. 
Revisorsuppleant. 

6. Indkomne forslag og 
emner. 

7. Eventuelt. 

Det bør bemærkes at Mor
ten Westermann forlader sty
ret efter 18 års tro og ihærdig 
indsats, hvilket vi i styret selv
følgelig ikke er særlig glade 
for; men dog respekterer. 
Efter lang tids søgen og en 
mild form for kidnapning er 
det dog lykkedes styret at fin
de en kandidat til posten. Det 
er A-2496 Torben Rasmussen. 



GENERALFORSAMLING 2002 

Tilmelding til generalforsamlingen 02-03-02. 

personer til spisning og generalforsamling å 1 00 dkr. 

personer til generalforsamling. 

Tilmelding til generalforsamlingen kan ske på en af flg. muligheder: 
På ovenstående kupon eller 
Tlf . og fax +45 66 16 71 04 
el ler på NMMK's hjemmeside: www.nmmk.dk 

Tilmeldingen skal være hos formanden inden 18-02-02. 
Tilmelding uanset man vil spise eller ikke er meget vigtig fordi klubben giver et tilskud pr. næse 
der kommer, da det ellers ikke kunne holdes t il den uhørt lave pris af 100 dkr. 

NYT FRA LOKALGRUPPERNE 

København København-gruppen oply
ser, at deres kontaktper

son nu er A-016 Jens Chr. 
Jensen fra Hvidovre. Jens kan 
kontaktes på tlf.: 36 77 12 
81, og han er nemmest at få 
fat i mellem 20:00 og 21 :00. 
Jens har allerede planer for 
ture i løbet af sommeren: 

4. maj: 
Aftentur til frihedsmuseet. 

1 juni: 
Madpakketur ud i det blå. 

11- 16 juli: 
Evt. samlet kørsel ti l som
mertræffet i Sundsvall. 

24 august 
Tur til andelsbyen i Holbæk. 

Jens har mange andre pla
ner, som vi sikkert hører 
mere om her i bladet. 
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Midtjylland 

lO 

Brudekørsel 

NYT FRA LOKALGRUPPERNE 

Midtjyllandsgruppen har 
lavet et foreløbigt pro

gram for deres klubaftener 
til langt ind i sommerperio
den. Der kan sagtens opstå 
ændringer, så ring altid til 
kontaktpersonen (Svend 
Thorup) - det skal du allige
vel, når du tilmelder dig 
senest 3 dage før. 

Program for Midtjyllands
gruppens klubaftener 

8/ 1-2002. 
Hos Dorthe og Simon, 

12/3-2002. 
Hos Anton Kamp Nielsen, 
Asferg. Vi laver noget prak
tisk. 

9/4-2002. 
Hos Bendt Rasmusen, And
bækvej 12, Hammel. 
Smøring, olieskift og andet 
griseri ..... 

14/5-2002. 
Hos Oluf og Ruty Søgaard, 
Søndermarksgade 40, Ans. 
Køretur i omegnen. 

Gl.Kongevej 16, Engesvang. 11 /6-2002. Køretur. 
Garageaften med fokus på 
el-systemet. Vi tjekker dit 9/7-2002. Køretur. 
lager af brugte tændspoler. 

12/2-2002. 
Hos Svend Thorup, Egepar
ken 10, 1tv, Silkeborg. Video
og bi lledaften. Tag dit fotoal
bum med. Og har du noget 
på video, så lad os andre se 
det også. 

Klubben bliver ind imellem 
kontaktet af folk, der 

gerne vi l leje en Minor med 
eller uden chauffør til brude
kørsel. Hvis du er frisk på at 
leje din bil ud - evt. med dig 
selv som chauffør - så kon-

13/8-2002. Køretur. 

Husk: Ti lmelding senest 3 
dage før til Svend Thorup, 
tlf.: 86 81 32 47. 

takt lige redaktøren, der vil 
lave en liste. l øjeblikket 
leder vi efter en cabriolet til 
en tur på Skjernkanten d. 
2717 2002. 



NYT FRA LOKALGRUPPERNE 

FREDERICIA 
Åben: 

23. • 24. Feb. 2002 ~:~~":.9~. 9. 17. 

DRONNING MARGRETHE HALLEN 

:«~f 
s'~s 

~"'<\) 

DANMARKS STØRSTE 
SALGSMESSE 
INFO: 
Peder Fuglsbjerg 97 22 13 80 
Peder Nielsen 86 41 64 64 
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~ NYT FRA LOKALGRUPPERNE 

-~f--------

DANMARKS STØRSTE 
SALGSMESSE 

23.· 24. Feb. 2002 
Åben: Lørdag. Søndag. 9 · 17. 

DRONNING MARGRETHE HALLEN 

Her er DIN 
billet 

Til bilmesse & stum

pemarkedet i Frede

ricia i februar måned. 

Kig forbi stand nr. 437 

til en snak og en kop 

kaffe. Hvis der er nog

le, der gerne vil vise 

deres bil frem på 

udstillingen, så kontakt 

snarest Harry eller 

Karen fra PR-udvalget. 

Billetten her på siden 

giver adgang til 

halv pris ! 

- Du er velkommen til 

at kopiere billetten og 

give den til familie og 

venner ! 

Vi glæder os til 

at se dig? 



NYT FRA LO K ALGRUPPERNE 

Primustreff 

Olav Bjørge 

W eek-enden den 23.-
24. februar 2002 

ønsker Oslo-gruppa nok en 
gang velkommen til Primus
treff. 

Treffen vil i ~r som i fjor 
foreg~ ved St angebrøtt i 
Rømskog ca. 11 5 km øst for 
Oslo like ved svenskegren
sen. 

Reiseruten vil bli som føl
gende. Møteplass for de som 
kommer via Oslo blir Hydro l 
Texaco-stasjonen p~ Gjeller
~sen. Kjør riksveg 22 mot Lil
lestrøm, Fetsund. Videre riks
veg 170 mot Bjørkelangen 
og Setskog, og herfra riksveg 
21 mot Rømskog. For dere 
som kommer via Svinesund 
kjøres riksveg 21 mot Hal
den, Ørje, Jaavald og Røms
kog. 

Møtetid Rømskog vil bli 
ca. kl. 1 0.00. Starttidspunkt 
Gjeller~sen vil være kl. 8.00. 

Kjøretid Gjelleråsen - Rørns
kog blir ca, 2 timer, inkludert 
en stopp p~ Bjørkelangen for 
kjøp av mat og drikke osv. 

Undertegnede vil slutte 
seg til følget n~r det passerer 
Aurskog . Da vi har utvidet 
teltstørre lsen betraktelig, 
kan vi ta i mot mange flere 
»primussere« enn før. La 
derfor dette være anlednin-
gen dere har ventet p~. Av 
aktiviteter kan nevnes skitur, 
pilkekonkurranse, startkon- 13 
kurranse. 

P~ lørdags kvelden samles 
vi rundt ~pen varme (stort 
bål) hvor vi hygger oss med 
god mat og godt drikke samt 
sang og gode historier hen 
imot den tid da »bayer'n« 
fryser fast p~ bakken. 

Husk på: 
Varmt undertøy (ull), 
vindtett ytertøy 
lue, votter, skjerf, 
varme støvler, 
Tøyombytte (om man skul le 
bli v~t), 
skier, staver, pilkeutstyr, 
PRIMUS, sovepose, 
liggeunderlag, 
snekjeder, skoffe. 

Er det noe dere vil vite, ring 
Olav p~ telefon 63 86 38 71 
(Norge) efter kl. 17 .00. 
P~meldingsfrist 17. februar. 

Vel møtt. 
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M EDLEM M ERNE FO RTÆLL E R 

Min Morris Minor fra 1956 

En lille historie 
om min Morris 

Lars Mikkelsen 

N u har jeg haft min Mor
ris i to år, plus alle de 

andre jeg har haft igennem 
tiden. Min Morris fra 1956 
har jeg fået registreret 
sådan, at den skal til syn 
hvert 8 år. Jeg gik op på 
motorkontoret med min 
registreringsattest og sagde, 
at jeg ville have det lavet om, 
så den kun skal til syn hvert 
8 år. De sagde, at det var 
ikke noget problem, og så 
udfyldte de nogle papirer og 
tog den gamle registrerings
attest, og jeg fik en ny til
sendt. På den nye registre
ringsattest står der »veteran-

Rolands bilskrot 

K!Jre Torfjii/1 
··················· ····· ································ 

U n der classic car week i 
Rattvik ar det en massa 

olika evenemang, på tisda
gen då jag och Lena kom till 
årets ccw arrangeras en av 
det mer spannande utflyk
terna enligt mitt tycke. Narn
ligen skrotletardag på Rol
ands bilskrot. 

Tyvarr så missade jag den
na utflykt, så det kandes lik
som tvunget att leta upp 
skroten på onsdagen. For 

kørsel«, og det er det ene
ste, der er lavet om. 

Det er ellers sjovt at køre 
rundt i min Morris Minor fra 
1956. Folk kikker efter mig, 
fordi den er med todelt for
rude, og så skal de se, hvad 
det er for en gammel bil, der 
kommer kørerne. Der er 
mange, der kommer og 
snakker, fordi de enten selv 
eller deres morfar har haft 
en. 

l min fritid går jeg og 
roder lidt med de gamle 
Morris Minor. l er velkomne 
til at ringe til mig på tlf. 61 
38 84 28, hvis der et pro
blem, så vil jeg prøve om jeg 
kan hjælpe jer. 

enligt vad jag har hort så 
skall dar fortfarande f innas 
en massa »gammelbilar« 
från 30-60 talet och det kan 
j u få vilken sann gammelbils
galning som helst att bl i nyfi
ken som bara den. Men vad 
annu mer spannande ar att 
det talas om att det ska stå 
en Morris Minor dar oxå. 

Som sann Morris Minor 
entusiast var jag bara tvun
gen att åka dit (ca 1,3 mil 
norr om Rattvik) . Min flick
van Lena lockades med kera
mik som nog skulle finnas i 



MEDLEMMERNE FORTÆLLER 

narheten av platsen dar bil
skroten ligger, hon tyckte 
emellertid att det hela lat 
spannande och ivag bar det 
på Morris skrotletning. 

Det var inte så latt att hit
ta platsen det skall i sannin
gens namn påtalas men efter 
några felkorningar och ett 
stopp hos en keramiker (dar 
Lena fick »shoppa« lite) 
frågade jag om hon majligen 
kande till om det fanns 
någon bilskrot i narheten? 
Det gjorde hon. - Kor ut åt 
hoger sen hoger direkt efter 

den stora ladugården, folj 
den vagen ner mot skogen 
så ar du framme. Jag tacka
de for hjalpen och foljde 
beskrivningen som kerami
kern givit oss. 

Skrote n var stang d ! Vilket 
i sig inte medforde några 
storre problem for den sak
nade inhagnad. En viss olust
kansla av att kanna sig som 
en tjuv rann over mig men 
nyfikenheten av vad som 
kunde dolja sig bland snåren 15 
tog overhanden om mitt 
handlande Så jag passerade 
skylten stangd utan några 
som helst skrupler. 

Till en borjan måste sagas 
att jag blev ganska besviken 
efter att bara beskådat 
europeiska och Japanska 80 
talare men nar snåren tatna
de blev det riktigt spannan
de. Dar framfor mig stod en 
massa 50 talare Chevor, For
dar, Oldsmobile, MG, Jaguar, 
Plymoth, Chrysler, Studba
ker, Dodge mfl. helt otroligt 
! ! Nu forstår jag vilken kans
la som driver arkeologer i 
sitt arbete det måste jag 
medge. Just då ropade Lena! 
- Kom hit, har står det en 
Morris .. Naaa, TVÅ!! . 

Du som tycker om gamla 
skrotbilar bor bege dig dit 
innan någon galning utplå
nar detta fantastiska tidsdo
kument 



16 

~ IDENTIFIKATION 

-~f---------

Identifikation 

Stmon Marsbøll 

Det er her du skal 
finde oplysningerne 

Skulle nogen undre sig 
over tal og bogstaver på 

identifikat ionspladen i mo
torrummet, så har de her 
chancen for at se hvad bog
staver og tal betyder. Listen 
gælder f or bi ler produceret i 
England. D.v.s. hvis din bi l er 
en CKD (produceret udenfor 
England af reservedele fra 
fabrikken), så kan der stå 
andre bogstaver og tal end 
dem du f inder i listen. 

1948- april 1952 
Chassis pladens nummerfor
mat - MNR!x SMM 999999 

x angiver farvetypen 
SYN = Synthet ic 
S = Synobel 
ingen angivelse = Cellulose 

April 1952-
September 1962 
Chassis pladens nummerfor
mat - xxx99 999999 

Første bogstav (modelidenti
f ikation) 
F = personbi l 
O = LCV (d.v.s. Pick Up eller 
Van) 
Andet bogstav = karosserity
pe 
A = 4 dørs 
B = 2 dørs saloon 
C = Cabriolet 
E= Van 
F= PickUp 
G = Chassis/Cab (førerhus på 
chassisramme) 
H = GPO mail van (GPO er 
det engelske post og tele
grafvæsen) 
J = GPO t elefon montør's van 
(specielle specif ikat ioner) 
L= Traveller 
Tredje bogstav = farve 
A= sort 
B = Lys grå 
C= Mørk rød 
D = Mørk blå 
E = Mellemgrøn 
F = Beige 
G= Brun 
H = CKD (eksporteret som 
reservedele, derfor ukendt 
farve) 
J = Mørk grå 
K= Lys rød 
L = Lys blå 
O= Grå 
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P= Elfenben 
R= Hvid 
S = Mellemgrå 
T = Lys grøn 
U= Mørk grøn 
Første ta l = Salgsmarked 
1 = Hjemmemarked, højre
styret 
2 = Eksport, højrestyret 
3 = Venstrestyret 
4 = Nordamerika 
5 = CKD, højrestyret 
6 = CKD, venstrestyret 
Andet tal = Farvetype 
1 = Synthetic 
2 = Synabel 
3 = Cellulose 
4 = Metallie 
5 =Primer 
6 = Cellulose chassis med 
synthetic skærme 

September 1962 - 1971 
Chassis pladens nummerfor
mat - xAx5 x999999 

Første bogstav (mærkeiden
tifikation) 
M= Morris 
A = Austin 
Andet bogstav (motortype) 
A = A Serie 
Tredje bogstav = karosserity
pe 
S= 4 dørs 
2S = 2 dørs saloon 
W= Traveller 
V= Van 
U= PickUp 
Q = Chassis/Cab 

G = GPO Post Van 
E = GPO telefonmontør Van 
T = Cabriolet 
Første tal = Model Serie 
(1 =Series MM, 2 =Series 11, 
3 = Series III, 4 = Mini) 
5 = Serie 5 (efter '62). Kan 
også være »C« til indikation 
af Austin. 
Fjerde bogstav = ikke-stan
dard specifikation 
L = Venstrestyret 
D= Deluxe 

Efter chassisnummeret fik 
LCV'erne i 1968 et bogstav 
til indikation af hvilken fabrik 
de var fremstillet på. F = 
Adderley Park fabrikken. 
LCV'ere blev også bygget på 
fabrikkerne i Abingdon og 
Cowley, men bogstaverne 
for disse fabrikker kender jeg 
ikke. Nogle blev også samlet 
delvis på fabrikken i Birming
ham. 

17 
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Dansk Oversøisk Motor 
Industri AIS 

Artiklen er fortsat fra sidste 
nummer 

Simon Marsboll 

Det var ikke bare mekani
kere, der skulle kende 

DOMl-bilerne bedre, det var 
selvfølgelig også de potenti
elle kunder. Der var dengang 
midt i halvtredserne en ræk
ke konkurrencer i aviser og 
ugeblade hvor man kunne 
vinde biler. Specielt i »Hjem
met« var der mange konkur
rencer, hvor man kunne vin
de Minors. 

butikken. l et eksemplar fra 
sidst i 195 7 omtales i øvrigt 
1 O kilometer hylder med 
reservedele. Det er jo noget 
mere end hæftet fra rundvis
ningen omtalte, så på de par 
år, der er gået mellem de to 
udgivelser, har der været fart 
på i organisationen. 

Ud over hæfterne med de 
begejstrede kommentarer 
udgav DOMl's reklameafde
ling også et egentligt maga
sin, som kunderne kunne 
hygge sig med, når de var på 
besøg hos en forhandler. 
Magasinet hed DOMI NYT 
og indeholdt både tekniske 

Måske satse
de DOMI på 
det kvindelige 
publikum til 
Mineren ? Der 
blev også ud
givet små 
hæfter med 
begejstrede 
kommentarer 
fra glade eje
re. Jeg anta
ger forhand
lerne havde 
dem liggen-

Hjemmet 
.. ., u..,...,.,,~ ., .. , 

de til udde
ling, hvis 
der skulle 
være tviv
lende kø-
bere på 
besøg 

J 

JOOO kan bli•e De res 

hU liJ SOJIUael' 
46 .., ,._, S EIHA s-..tic 
SHSU<Iald.Jy...., '~ 

'" .. 2000~:tt.u • .._ 

---.l1000Jcr. 



Distriktschef 
vogn~n ligaitem svger 

•ig til vajen, hv1d enrero ve i· 
b.1roen er vid, eller det drejer 
s ig om shrpa s11in9 aller 
hird aideYirod . De r a r 
mur ubtteligl, hv1d 
k1ro byde vognen • 

D O M l A l S 

Fonikrongulrie~lskaber NORDEUROPA 
Oa!r ik!lchef Aage S<h•de, 
Engver 46, Odenl-e. 

Hetr auromobitlothandle r N. K1æ'. 
Svendborg. 

artikler for farmand, f .eks. 
om Morrisfabrikkernes un
dersøgelsesmetoder af me
tallers egenskaber, og artik
ler for Iiiiemor om den nye
ste mode. Jeg ved ikke hvor
n~r de startede DOMI NYT 
eller hvorn~r de stoppede 
det, men det eksisterede i 
hvert fald i 1956, og jeg ved 
det udkom fire gange om 
~ret p~ det tidspunkt.. 

l 1955 var der g~et SO ~r 
siden Vilhelm Nellemann 19 
importerede den første bil, 
og DOMI forsømte ikke 
anledningen til et større 
reklameindslag . Der blev 

Min Morris Minor 1000 og teQ hat nu fe,rel vorr '~lvbrvllvp, ..,, htr s&Mtnen rundet de 
fØrsle 25.000 lem, 1i v i kender jo eherh.&nden en hel del til hinenden. Vi hou det dejligt 
sammen, det er hver deg en 9ltde .r sidde b•o et ,.,-\ortis 1000 nt. 

Overdr.vehe er der p.l ngen mAde, nAt jeg hævder, et vognen ligeftem ~ouget sio til 
vejen, hvad enten v ejbonen er v.ld, elter det drejer lig om 1k1rpe svir19 eller hArd side· 
vind. Det er nærmeu ufeneligt, hvad men kan byde vognen. 

l ol•g og behegollg kører vognen over dAtlige og hullede veje, dens kpreegenskeber er 
rem ud fantesti1ke , man føler sig rryg b49 et Morris 1000 rat. 

Rigtige enwengoh-er her jeg budt vognen p& en nylig •hlullet ferietur til NorQO 00 Sverige, 
hvor jeg p& hele luren - ce. 2500 km - holdt 17 km pi literen. l Sverige 11 ferren pi 
1 10-1 15 km. l Norge op ad de slejleue fieide 00 pli de dlirlig,re v ese, spandt. den som 
en k11. 

l mit doglige arbejde, hvor jeg h., m<1nge sl<~rler, bykpnel og l•~rure, er det en fotnØjelse 
et kØre v09nen. Altid villig, olrid veloplagr det er en Morr,, Minor 1000. 

$om De vil se af ovenulende oplysninger, h•r jeg kun 9odt .u sige om delle vidvnderbarn, 
der si efg1o11 er en VOQn ' 'ærklaue. Of,n line 'erv l(e, som 10 ogsA fplge r med handlen, 
00 som af Deres folk er yder pli en si omhyggelig måde, v il 1e9 09så he r benylle lejlig· 
heden Iil ar s•ge rak for. 

~d v enlig hilsen, 
(sogn.) Aage S<hade. 
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DOM/ NYT fra 1956 
Nummerpladen w/le 
være et scoop for et af 
vore medlemmer 1 Hel
smge, Danmark ... 

NR. 2 • 1956 
DOMI NYT 

MOTOR TIDSSKRIFT 

simpelthen arrangeret en rej
sende udstilling som fyldte et 
særtog med 23 vogne ! Det 
transporterede udstillingen 
til Herning, Ålborg, Århus og 
Odense. Alle forhandlerne 
var inviteret til at spise med 

kniv og gaffel på Hotel 
d'Angleterre i København, 
og de havde splejset til et 
sølvfad med engrave
ring ...... joh, lad os bare få 
det hele med ..... 
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Eksempel fra DOM/ NYT pA en typtsk arttket for Iiiiemor. hvor moden er fikst kædet 
sammen med et koretoJ fra DOM/ ... «et exclusrvt ensamble, velegnet ttf bi/rej
ser« ... . Det vtl jeg prove næste gang fruen sporger. hvad hun skal tage pJ til Mor
ris-træf: »Tag dit eksklusive ensarnble pA.. . .. « 

Wodd'uvf'I'Qt' 1 lt e:r rwcclblt«. mc:n dtt f01hloJr~r illt~ 

dut. wod'•ll~~t bod~J~~ rwl\MbU.t med ln1.it 1 au~r .at 

,jx s..c. loloJdkn "'"- hu hr II:)O!c-.hri lf.,.JJ i.ompoouet 
niC\I IMf"LUtl()ft fu fitnt &tJ."M •. [)m e:r lf nwLOCb!Jt. 

frao.K lcmd med ocdttdd«!l UJ.'tlk• 1 tniJc piqll#, dtr 

op! KJ i IWJ..!U:.trln,ttl 

21 
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Eksempel fra DOM/ NYT på en lødig 
artikel, der samtidig har en slet skjult 
reklameværdi .. 

D O M l A l S 

;kke Jyrf af lfllt 

t r slet Man kan br.•ise alt med statistik, og 

e e OVerslag OV<r Jriftslll(~iftcmc for W 

vogu tagtr ikkr tJitid alff Jaktortr i 

fvi.M lwo:tr Je>n.li&t tA 

tr~ •il<l ~OM ~>flmM 
H <l ti Molok >(1&:11, 0t f!H~ OO"U• 

sb$. ttJ hu l»n oe. hHu Id 

» mt"lOC' k.atf,f:Ofl - il<lc<lhi,:c-ntfftf 
- tf~trt.J...Jno -.. Oct bliur >«Kit 

CfMMrt,b!iltrbt~':•nr0f1..:.nr. 

Jtg.Nr an:JIIlf «<', rt ckb:!"tt~C"P 

•f llofi'I.,IIUI)i&I«""'Y~~r.,.t: rrfOf 
n o·.-.*'"'"'iM l<O<Vrnot om" • t .k ~ll. ilkf 
bfu.sc •'Oiflottl, All <k Wt.-n ..:n.cob d:u 
hl C'n "'«k-rød t..r ni s•~r"'Of, n.h fu 
.. tbl .. rh~ 

Drø !!)ni lOØKr>~lllf brttiRii:IJ. ttJ bu 
N<l ~. Ul IO kr oli~Wfl, 1.1 .. 1 du )Q 

Nt tf, kfll 0$ ~df.loJ F'ftlltt'lll~, ~« 

huU.:U!Kc 4na u••~t b«->•rkAifll;, .u 
Jun •o,c:. ~0$111\!rd~ tti»>IJJI t ll.ulrr 

", "'"· "'""""l4',tr>Mjt;:lwi•·.:bli~· 
hl:dctllU:fbtjtrtb om. hvot~dt1 
.,.jt,ati~t1otur•. IX k~rfyf>tfl. ).(111 

• l.tieor,okrnottu$>h:orft)~ Mll trN.,.f-.J. 
~~Ofput«tt& fM'Itt".OOOlro, 

ko.cfl t1:1f 1 tpt.l\1• h~;,.,qifctr 11.1 

•rr pr. ba. 

)CJ. J>or hol~t rtpJlob o-tr botr t Gr111t 

Jtr, &t tt Ji«i ..d pi vopwn. Ji&n ,., 
bm:Nc drG na whk.iAJodu fOf tlf h ,o..~m, 

Mit rt~tb M'l' WYu&e rJ!Nn øJ. 

),IHr 

I.J .n 

0,1 ·~ 

'·' "" ll,ltm: 

bttragtning. 
ar lJ. Koford. 

.!zkltra!l, 
•!tl-1 11'1 h s· 
lrofonil..toft4t.\oo-
~cr >'6 lt. 0<11 

lo:t {)<'J flrbo:wt:øuo!· 
bttaltf'ln~~ftn.Æroba). 

Ahlr:ri•~ c, »J,Utmw 
tilJ.IIt,i<'tfr<jfe11ødl•~l, 
~ fOf cko mbl!r ~~ bc-npwt 
ll<:>l<l ~ f~M, at MiMI' m 

)t.t<f•J;tttn,f«II0(1.(~b·rr•OCM 

r-l m&t1.~. e>J KIØ'I f•~~~ ;krJ ~l.kr et~ 
-J:Cilwll>c-"1:1•-oøoorn, • 
~o.Jlwp.IJtofuo...kos-~r Jo4irt 
•-o,sa bctr &mnenuad.h.lt 1),6 lun pr. li· 
ur. Orltt- ul " ~~t1id ilh ~tt pi 
bn~l C>\ U MOit .JiJ.:IJOCtr, h- JCJ Uan-r 
op tal 18 km pr.litu ~N m ~U· 
""tiJI'IN lol u . 60 h :) i WøorL .... , ~· 
llfti'ISft:d'tt' bnuii'I!'D.~ u •"t cøUci, 
~t: til vitl:di$':«'14111'".,.,,1orfr• 
icJ bbtc wpx:a. hu j('S hoWt rcptlbb 
~ lw~r btu t-~..._ ~IC hu Lobc. Jc1 hu 

ib'll~otti'Nf*tlll:cM)t,li._.il..,)f-'ft'll 

JN't'fitu 
~ ... .,...., atol.hubotct~~-"" 
mJ~.~ffilh,fotdo 

)Cilto(rl\ bt""cr CM«, dcoo dutl-n -•· 
Mo>-.. okh olw ~ t-r, f'H'di lort: ,cl'"'' 
bt1I.X ~re. f01 t1 Mia .Ul h- 1....., t1 
l""c - ~ HN •ødn oN. .Xr bli· 

Efeu Mad if"J kao\ "'· lll <fd,. 
ku.c~n'O~boldcl.llm70 
7).000 lrit.:w....wu hnrl, F.Mu&ru ..... 
tc~tbbtta.!W~I(okr t;...-. 

~"'lor~-liAfot:IOI(~ton. 
Vi W •t •0arw k• .-N Nq: Il •ukt
WN or ,..,w), OJ !ol « du n. .U.-«W 
IIdPhn h:b.$'1, .a- ~fl.l"~l!(t, 

l ~ fQf •f'dllf:'holdctM « <kr -

En glad vinder af en arkitektonkur
rence modtager sin præmie i 1954 : 
Den nye Serie Il Minor i cabriolet 
modellen .. 
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W'p --.:~-fiN •ltlcurot -c 
loå>~.tt'f fM-. (' .. hel aL.c ~ 4f1t 
ae 1:-..-r i t:~~ Nofn1 w-

De tidlige, egentlige bro
churer blev trykt på dansk i 
England, men DOMI udgav 
ind imellem selv oversigter 
over deres biler. Med tiden 
trykte de så deres egne bro
churer, i hvert fald hvis de 
indeholdt et eller andet 

typisk dansk. l eksemplet på 
næste side ses det samme 
billede gengivet på en stan
dard engelsk brochure og en 
DOMI brochure. Travelleren 
kunne fås i en variant med 
afblændede sideruder i Dan
mark- den såkaldte COMBI
så her var der brug for et 
særtryk. 

l markedsføringen benyt
tede DOMI sig tit og ofte af 
kendte mennesker. Når en 
DOMl-bil var solgt til en 23 
kendt person blev en presse
fotograf straks bestilt ti l at 
forevige øjeblikket hvor nøg
lerne blev overdraget. Dette 
kneb var de nu ikke alene 
om, men der var ikke mange 
andre, der ligeså konsekvent 
som DOMI benyttede kvin-
der i deres reklamer. Der er 
ikke taget mange bi lleder i 
reklameøjemed som ikke 
viser en kvinde. Det var ikke 
den der type med en lamse
bamse med store ......... øjne 
. . . , som slænger sig på kø
lerhjælmen. Det var kvinder 
som sad ved rattet, var ved 
at læsse bagagerummet. ved 
at stige ind i bilen eller på 
anden måde bruge køre
tøjet. Eneste undtagelse var 
nok reklamer for varevogne 
og traktorer, men selv for en 
så maskulin ting som en Sky-
Ion knallert brugte de kvin-
der. 
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Reklamefoto fra 7956 

Bt/leder fra DOMl's store udstillmgstur i 1955. 
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MORRIS 1000 

»engelsk« og dansk travellerbrochu
re: Bemærk bilernes nummerplader. 
Den ene brochure er trykt i England, 
den anden i Danmark 

STATIONCAR 
ElLER COMBI 

DE FAR 1IEST FO R PE NGENE I E)J 
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Der er et ordentligt hul i 
mine kilder om DOMI, og jeg 
ved stort set intet om perio
den fra sidst i halvtredserne 
til midt i tresserne. Og det 
var år med meget stor frem
gang for bilismen i Danmark. 
Den nyeste egentlige beskri
velse af foretagenet er et 
rundvisningshæfte fra 1964, 
og sammenlignet med rund
visningshæftet fra midt i 
SO'erne ses en rivende 
udvikling. Hele BMC-koncer
nens samlede produktion var 
på dette tidspunkt nået op 
på næsten en million biler 
om året. DOMl's varevogns
program omfattede 21 for-

Sådan så fabrikken ud i 1958. På det 
t1dspunkt omtales den stad1g som en 
»samlefabrik« 

skellige typer, hvoraf flere 
kunne leveres i forskellige 
udførelser. Det var datidens 
mest omfattende varevogns
program i Danmark hos et 
enkelt fi rma. 

Andelen af de samlede 
nyindregistreringer af varebi
ler udgjorde i 1963 ca. 8,5% 
mod knap 6% for personbi
lernes vedkommende. For 
personbilernes vedkommen
de svarede det til et årligt 
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salg på 4289. På trods af at 
en tredjedel af disse vogne 
var Morris Minor, så var det 
på dette tidspunkt at interes
sen for modellen begyndte 
at aftage. Morris Marina var 
kåret som årets bil i 1963 og 
Mini'en havde vundet Monte 
Carlo Rally mens Minaren 
måtte nøjes med en henvis
ning til at være Englands 
mest solgte bil i rundvis
ningshæftet fra 1964. 

Etagearealet var i 1964 
18.715 m2. Det var slut med 
samling af biler, men der var 
stadig en klargøringsproce
dure med justering og prøve
kørsel. Antallet af hyldeme
ter var nået op på 18 kilome
ter, og der var stadig et afs
pærret frilager, som toldvæs-

Elektronhjerne 1963 - den fyldte 
noget mere end nutidens PC' er t 

enet kontrollerede. Som den 
første virksomhed i bilbran
chen og kun den femte i 
Danmark havde DOMI 
anskaffet sig en såkaldt elek
tronhjerne. Der berettes med 
en vis stolthed om de impo
nerende evner maskinen 
havde, og det har da også 
været et enormt fremskridt, 
at der nu automatisk kunne 
holdes styr på lager og regn
skab. Maskinen kunne læse 
10.000 bogstaver i minuttet 27 
og fyldte et helt kontor ! 
Man kan næsten ikke lade 
være med at drage sammen
ligninger med moderne 
computeres kapacitet, men 
jeg synes det afgørende er, 
at det viser hvor fremsynet 
virksomheden stadig var 
dengang i 1964. 

Der var et kæmpestort 
udstillingslokale og to af de 
tidligere samlehaller blev nu 
udelukkende brugt til lager. 
Der var også stadig en servi
ceskole, som oplærte værk
førere og mekanikere, og 
DOMl's eget trykkeri eksiste
rede også endnu. Kontorfa
ciliteterne var selvfølgelig 
vokset betragteligt, og der 
var blevet bygget en hel 
administrationsbygning med 
film- og foredragslokaler, og 
der var installeret rørpost -
endnu et eksempel på 
moderne tankegang. M .h.t. 
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forhandlernettet var det 
bærende element stadig et 
solidt decentralt reservedels
lager og kvalificeret værk
sted - butikkernes udseende 
og indretning i øvrigt var 
DOMI uvedkommende. 

l 1967 var antallet af hyl
demeter steget til 30 kilome
ter og rummede 44.000 for
skellige dele. Der blev solgt 
ca . 14.000 køretøjer mod 
2400 i 1958. Træerne vokse
de tilsyneladende ind i him
len, og der var stadig udvi
delsesplaner. 

l 1969 udsendte DOMI 
bladet »DOMI-Dyt«, der 
mest handlede om løst og 
fast i organisationen. Egent
lige servicevejledninger blev 

Stort udstillingslokale t 1963 

på det t idspunkt udsendt på 
løse ark til de enkelte værk
steder. Jeg ved ikke om for
handlerne modtog noget fra 
DOMI i perioden fra 1959 til 
1969. 

Nu er vi nået til det tids
punkt hvor Minaren udgik af 
programmet, og det er vel et 
passende sted at stoppe 
beretningen om DOMI. Da 
DOMI sagde farvel til Mine
ren, som havde været en 
væsentlig hjørnesten i deres 
succes, kunne det kun blive 
til et par sparsomme kom
mentarer i DOMI-Dyt. Som 
en ægte Minor entusiast 
krummer jeg naturligvis 
tæer, når jeg ser alle de fej l 
denne sidste artikel af Mino-
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Lagerhal. serviceskole og reservedele i 1963 
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ren var behæftet med. Det 
mest pinlige er vel, at de 
glemte alle varebilerne ... .. 
Sådan må det være, for 
DOMI var eneforhandler af 
Minoren i hele dens levetid, 

og de skriver, at de solgte 
25 .500 eksemplarer. Men 
Centralregistret for Motor
køretøjer har gennem årene 
registreret mere end 45.000 
Morris Minor i Danmark. 
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Kompressor ti\ Minoren '? 

E
t tidligere rnedlern (A-318 
Steen HoHrnann) iandt 

engang en rnonteringsvei
ledning til en kompressor ior 

a~løste Morris' sideventilede 
allerede i 1950. da 4-dørs 
modellen blev introduceret. 
Det vides ikke hvor garnmel 
veiledningen er. rnen den rn~ 
være senere end 1956. eiter
sorn Minoren omtales sorn 
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)) 1000«. 

~------------- ' N~. men vi gengiver lige l deo spændeode ".;ledoiog. 

Austins A-motor. sorn io 

~ 
SUPERCHARGER 

"A" SERIES E 
AS FlTTED TO NGINE 

THE AU 
AUSTIN A35 MORRIS M STIN HEALEY SPRITE 

INOR 1 0 ' OO AUSTIN A40 
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c. 75 B Supercharger. 

Lubricator. 

SuperchAI'Qer Pu lley. 

IO 

o 

l. 

2. 

3. 

4. Carburettor Pl pe (Shorter Pipe for \Hnor 
1000 ond A/401 

s. 
6. 

7. 

8. 

Cerburettor Gasket.. 

1 ~ S. U. Carburcttor Type 1!4 32 ~. ~. SO!cx 
tor A/35. 

Outer Co.ble Stop Br acket. 

ln let Port Oasket. 

9. Outlet Port Gasket. 

10. Outlet Ptpe. 

11. Set Bolt and W""her 5/ 16 " B.S. P. 
12 Rubber Hose and Cl tps. 

13 Relle! Valve Pløe. 

14 Relief V>lve G>Skct. 

15. Relief Volve. 

16 anus Plug (Boost Gauge Tl\pping). 

_.79 
iS - r 

' 15 

:.....!...c o 

()Q 

17. 

18. 

19. 

lO. 

~l 

22. 

23. 

24. 

25. 

C' 
=-:;..-27 

Relt ef Valv t"' Pipc Gnskct. 

Jnduction Manifold. 

~ r· Ptece co:t~plct.r wtt.h linion ond llowhe!J'!), 

Ol l Supply Plpe 24" long. 

tlue l pi11C ·Kl t.h Nut and Ol i ves. 

f'lexiolc f'ipe .._-tt.h union (Ca,·vurcLLN' 
Connect.ton not. suppltctl for N.tno r 1000) . 

Fr ont Plate. 
1-'ront Plnte Distance Ptece. 

U'iP Bolt~ •lth Nuts ond \fashcrs !,4•x 21~· 

26. cranksh•!t Pulley. 
27. Bel". 

28. Spare l:etcrlnc Pin and Sachet.. 

29 Throttle Return Spring Brackct. 

30. Pan OtstMCe Plccc and SCt Bolts. 

31. BotlM ~·nter Ptpe Ex tenston "hh Host" ond Cl i PS 
(2 BellfiS nnd Ho!le Suppl t ed for Mlnor 1000). 

32. ~~~~c~~~~~ c~8~YM~r:~ ~~~ Nylon Tube and Pi pc 

•liEl'l ORDERI KO SPARES PI EASE QCOTF. KF.FERF1'CE NIJ\'Ilf.R 

AND DE5CR !PTION. 
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11\'TROill'CTIO'\' 

The desten o r the Supercharger set ror the•A• Ser tes. Engine t s such that the work 
ll'a.Y be confidently carr ied out by an.y coopet.ent. garaa:e eechan te o r Ollolle r d r i ve r . and 
necess it.ates no modification to the engtne or cha3s 1s. F'ltting is si1'3plitied by 
r eadtng t hrough these i os truet ions before Star tine ~~o·ork. 

The Supercharger is mounted on the mantrold side of the ens i ne with the øort.s 
tacing upwards, and is d r iven by twin Vee Belts rrorn the front end of t he crankshaft. 

Ouring ~he ins t allat ion, carc should be tnken to r eto. tn a ll nuts ond was hers 
r emoved and to avoid damaging any packtn~~: as somc of these are used again with the 
Supercharge r set. 

I'Aai\H'\ARY INSlRU.:TLO'\S 

Orain r adiator. 

Disconnect car buret t or controls and petrol 
pipe and vacuwa t gnition control pipe. 

Re110ve. lnductton 11an l fold and car burettor 
complet.e. Wtth all sets except Sorite a 
blank Ine øl a te and set pi ns a re supp l i ed 
to blank off the cxhaust manifold hot spot. 

4 . Re110ve radiator. 

5. ~~ff~;n8~n?~. bel t and r emo\•e crankshaft 

6. Dtsconnect petrol pipe f r om pu.11p. 

7. RemoYe the two short bo lt s holding the 
t 1m1ng case cover to the engine front plate. 
These sc r ew tnto t he lat t e r and a r e the 

i~~ei~~ch Talf: g~~8ts 0 ~o~her ee~!1 "~o~~~~~ 
Supercharger to be f1tted. 

CMNKSIW 'T I'IJUEl' . 

P i t n ew 3 e roove c r anksha f t pu l ley, car e 
should be exer ctsed when fitting , as being 
made or cast t r on, undue Corce cou ld cause 
da11age. Wtth Aust in Healey Spr ite, it is 

~~~ss~~lt ttsot r:~:e e~hYn:"';ne~~·t~~s t~gs n~~~ 
it i s advtsable to s~ip all belts over their 
r espec ttve eronves . 

MOUNTI NG TIIE SUPt:nCIIARGER 

The SuDercharger can now be posltioned. 
tocate lt by the new ca.st tnductton manifold 
wh lch Is already t)()lted to the Supercharser, 
to the Cylinder head. I f care is t aken the 
manHold and Supe rcharger can be fitted as 
one. 

PI ace the a luminium distance pt ece between 
the t!mln~ 'hase covv. and the rront plat~ and 
~~~~cs;retw 1~~~ !lf; ~~FstPn°c tt~P~~9P~&fgs 
aod PrOt r ude tO the rear Of thc enc!ne Cront 
pla.te where they are ctnal y Joekea bY ustng 
the nuts an.J spring washer s suppl i ed. 
The Super charger i s now i n position and all 
nu ts and bolts and Jubilee clips may now be 
final ly ttcht ened i ncluding the locking nuts. 
As the tc:nition ch aracterist ir.s o f Lhe 
Supercharsed en gine a r e so d it!erent rro:a 
s tandard , i t is desi r able to dls pense wtth 
the vacuum oøerated advance and r etard. Th1s 
ts done by r eiiOvint t he soal l bOre øtøe which 
connects betwecn carbur e t.tor and dist ributør. 

BELTS 

F' AN 

Re tit the !an usi ng the aluminiuza d i s tance 
ptece t o bring the ! an clear ot t he Supe r 
charger dr lve belts longer bolts afe supplied 
to accOCIIIDOdate t h is. 

PETnOL PIPE 
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RADI ATOR 

~i~~~~ ~~ei~~dJ~;or.s~~peern~~~R~~ t~es tlf1t~~ 
the bottom water pipe connections ma.y hnve to 

?~r rthi~u;T~h h~~~e~~~0~1 f~~~s e~~:P~r~~i~~~ 
case o f the A. 40 when connection can be made 
i n tlhe usual wfzy. 

LUBR ICATION. 

Unscrew from the Crankcase the o i l pressure 
1~1 b1hag: Efe~~~~e fia~gfh~0~~~~~~0f ~1ggt~~d 
'T' piecc supplied. When t1ghtened uø, one 
branch of the 'T' should point towards the 
bulkhead . Into the other branch screw the 
pressure swttch or gauge connections. Using 
the 24" Clexible pipe connect one end to the 
'T' and the other to the Uoion which is al
ready screwecl tnto the Supercharger lubricator 
thi s is positioned in the centre of the Super
charger rear end ølate. 

CARBUIEITOR 

The cerburettor is bolted to the carburettor 
pipe which is already assembled to the Super
charger. Use thc cork o r fibre gas k et at the 
flange joint. 

:e~~~r~~e rl~~f~:tcA~k=0~~s~r~~fl!1~~~fr~~~ 

R0.\0 TESTING 

lt now remains to road test the car to ot>tain 
the correct carburettor and ignition setting~ 
but read t o the end o t these iostruetions 
FIRST. 

SERVICII'iG INSTRUCTIONS. 

Th e Shorroc k Supercharger is a precision 
o echanism,. which is fully tested before dcs
patch . Llke any other machine, however, i t 
requires runnin g: in and should be driven 
fair ly gently f or the first 250 miles. Dur in~ 
this pertod. the rnaxlrouo englne speed should 
not exceed 3. 500 r. p. m. 

UJBRICAT!O.~. 

Unscrew the pipe connection at the Sune r
charger 'Nhereupon the oin wtll oe partiatly 
~~~~e~~~ 0ft.thci~~~~~g a~~~cah1115sJ'~!;j~7~~~ 
into the slotted end of the pin and draw it 
out. If the spring should come out with the 
pin rernember that thts should go In f1 rst when 
re-assernbling. 

CONCLUS ION. 

Confident of the expericnce and care built into the Shorr ock supercharger, we wish YOU 
man,y thousand miles of enjoyable motoring from the much improved performance of your 
car. 

Keep these iostruetions for reference . In any correspondence quote supercharger 
søeci fication and ser i al number. 

SIIOIIIWCK SUPERCIIAilGEIIS LIMITED 
CIIURCH STREET, 

WEONESBUR\', 
STAff'S. 

TElEPHONE: WEDNE:SBURY 1764. 
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MOTORHISTORISK SAMRÅD 

Motorhistorisk Samråd 

Her kan du læse om 
kommunen kommer 

og henter dine 
reservedelsbiler-

på din regning! 

Du kan også læse 
om politiet pludse

lig kommer og 
klipper pladerne af 

din Morris! 

• 

35 års-grænsen for 
veteran status 

Samrådet skrev i januar 
måned 2001 til den nyud
nævnte skatteminister, Frode 
Sørensen, for at se, om han 
måske var villig til at accep
tere en 30 års-grænse for, 
hvor gammelt et køretøj skal 
være, for at det kan kaldes 
et veterankøretøj. Svaret var 
nedslående. Ministeriet kon
staterer, at der findes i alt 
21.391 afgiftspligtige køre
tøjer, som er mellem 30 og 
35 år gamle, og at en ned
sættelse af aldersgrænsen til 
30 år vi l resu ltere i et prove
nutab på 17 millioner kr. 
årligt fra disse køretøjer. Her
til kommer, at ministeriet 
frygter en øget tilskyndelse 
til at importere ældre, brugte 
biler fra Sydeuropa, idet eje
ren vil »slippe« med at beta
le den nedsatte afgift. En 
sådan uhensigtsmæssig ad
færdsændring vil betyde, at 
udskiftningen af bilparken vil 
tage længere tid, og dette vil 
være i strid med regeringens 
mål om at skabe en yngre og 
mere miljørigtig sammensat 
bilpark. 

Ministeriet vil derfor ikke 
imødekomme Samrådets 

ønske om at få aldersg
rænsen sat ned. 

Konklusionen er således, 
at ministeren og hans 
embedsmænd ikke vi l støtte 
vores ønske. Vi må derfor 
sammen med klubberne i 
gang med at kontakte de 
folketingspolitikere, der er 
veterankøretøjerne positivt 
stemt. 

Opbevaring af køre-
tøjer & »stumper« 

Som tidligere omtalt i NOR
MINOR nr. 5, 2001, så fortol
ker de danske kommunale 
miljømyndigheder miljøbe
skyttelsesreglerne i forhold 
til gamle køretøjer, der står 
og forfalder under åben him
mel ganske firkantet. 

l oktober-udgaven af 
magasinet »Klassisk Bil & 
MC« udtaler man, at i den 
nye vejledning, som netop er 
udsendt til kommunerne, er 
der ingen juridisk hjælp at 
hente til betrængte veteran
bilejere, som måske af plads
mæssige hensyn er nødt til 
at opbevare et gammelt 
køretøj udendørs. 

En jurist i Miljøstyrelsen, 
der er interviewet i artiklen, 
udtaler dog, at kommunerne 
skal anvende sund fornuft, 
når de vurderer, om en uind
registreret bi l er affald eller 
ej. Han har tillid ti l, at det 
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ikke vil være ejere af veteran
biler, kommunerne vil gå 
efter. 

Hvad står der i den nye 
vejledning ? 
Hvis der er tale om, at et 
antal køretøjer opbevares 
hos en privat på dennes 
ejendom, og der efter kom
munens opfattelse ikke er 
tale om udøvelse af virksom
hed men blot almindelig 
»samlermani« eller lignende, 
så kan kommunen på bag
grund af »en konkret vurde
ring af hvert enkelt køretøj« 
beslutte, at de opbevarede 
køretøjer helt eller delvis er 
»affald« med den betyd
ning, at kommunen skriftligt 
skal meddele ejeren, at han 
skal aflevere »affaldet« til en 
autoriseret autoophugger. 

Miljøstyrelsen har opstillet 
6 forskellige kriterier, som 
kommunen kan bruge ved 
den konkrete vurdering af, 
om et køretøj skal betragtes 
som »affald«. Det drejer sig 
om følgende: 

1. Køretøjet er ikke øko
nomisk reparerbart 

2. Køretøjet kan ikke ind
registreres uden forudgåen
de syn (synsrapport). 

3. Køretøjet har været 
uindregistreret (afmeldt fra 
Motorregisteret) i en længe
re periode 

(mere end 6 måneder), og 
der er ikke synlige tegn på, 
at istandsættelse er iværksat. 

4. Ophugning af køre
tøjet er påbegyndt. 

5. Køretøjet er overtaget 
fra sidste registrerede ejer 
med henblik på ophugning. 

6. Køretøjet er afleveret til 
affaldshåndtering på en regi
streret ophugningsvirksom
hed. 

Hvis kriterierne under 5. 
eller 6. er opfyldt, så er køre- 37 
tøjet som hovedregel altid 
affald. Men hvis der er tale 
om kriterierne nævnt under 
1 . - 4., mener Miljøstyrelsen, 
at flere kriterier skal være 
opfyldt samtidig, for at køre
tøjet kan betragtes som 
affald. 

Oven i disse kriterier næv
ner styrelsen, at kommunen 
også kan lægge vægt på, 
om ejeren har bilens registre
ringsattest og evt. købsafta
len. Hvis ejeren ikke har dis
se dokumenter, kan det være 
indicier på, at ejeren ikke har 
til hensigt at istandsætte 
køretøjet. 

Styrelsen anfører også, at 
i de tilfælde, hvor det er van
skeligt at afgøre, om et køre
tøj er affald, og der ikke er 
opnået klarhed over det ved 
henvendelse til ejeren, så 
kan kommunen søge hjælp 
hos en motorsagkyndig fra 
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politiet eller Statens Bilin
spektion. 

Vejledningen har ogsil et 
afsnit om veterankøretøjer. 
Styrelsen anfører her, at nog
le køretøjer er så gamle, at 
økonomiske overvejelser 
ikke er nok til at bestemme, 
om køretøjet er affald eller 
ej. Veteranbiler og historiske 
køretøjer har værdi ud over 
det økonomiske. Pil den 
anden side vil det forhold, at 
køretøjet opbevares ubeskyt
tet udendørs, kunne tale for, 
at ejeren ikke har reel hen
sigt om at bevare køretøjet. 
Styrelsen konkluderer derfor, 
at et køretøj. som ejeren 
hævder er bevaringsværdigt. 
men som opbevares uden
dørs uden beskyttelse mod 
yderligere forfald, efter en 
samlet og konkret vurdering 

kan defineres som affald, 
selv om ejeren hævder, at 
det er et samlerobjekt. 

Hvis kommunen nilr frem 
til, at de henstillede køretøjer 
ikke kan defineres som 
»affald«, sil bør kommunen 
konkret vurdere, om opbeva
ringen udgør en miljøfare. 
Køretøjerne indeholder en 
række væsker, der ved udsiv
ning kan udgøre en fare for 
forurening af jorden og 
grundvandet. Det betyder, at 
opbevaringen skal foregil pil 
en sildan milde, at jord og 
grundvand ikke stil r i fare for 
at blive forurenet. Det kan 
sikres ved, at grundejeren 
ansøger amtet om tilladelse 
til opbevaringen efter miljø
beskyttelseslovens § 19. 
Amtet vil give tilladelsen pil 
en række vilkilr, der sikrer 
omgivelserne mod udsivning 
af miljøfarlige væsker, og 
kommunen skal sil føre tilsyn 
med, at vilkilrene overhol
des. 

Hvordan er veteranejerne 
sti llet efter den nye vej
ledning? 
Klubberne under Motorhi
storisk Samrild vedtog på 
årsmødet i 1999 11 10 gyldne 
regler f o r veteranejerecc, 
Arsmødedeltagerne opfor
drede alle veteranejere til at 
efterleve disse 1 O regler og 
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dermed være med til at for
bedre vores miljø. 

Regel nr. 9 anfører, at 
urestaurerede køretøjer og 
skrotdele skal opbevares mil
jømæssigt forsvarligt. 

Motorhistorisk Samråd 
kan ikke støtte, at køretøjer 
kan stå i det fri uden beskyt
telse mod yderligere forfald 
og med fare for nedsivning 
af miljøfarlige væsker. 

Reglerne i den nye vejled
ning giver mulighed for, at 
man kan opbevare sit køretøj 
og stumper udendørs, (1) 
hvis køretøjet og genstande
ne er beskyttet mod yderli
gere forfald, og (2) hvis op
bevaringen ikke udgør en 
miljøfare. 

Miljøstyrelsen kan efter 
vores opfattelse godt t illade 
sig at stille disse krav, når 
man ser på indholdet af den 
tekst, der blev resultatet af 
FIVA's lobbyvirksomhed og 
Samrådets personlige kon
takter til de danske medlem
mer af Europa-Parlamentet 
ved udarbejdelsen af EU
Direktivet om udrangerede 
køretøjer (»Skrot-direktivet« 
eller »End of Life-direkti
vet«). 

Teksten lyder således i 
direktivets betragtning (1 0): 

>>Veterankøretøjer, hvor
ved forstås historiske køre
tøjer og køretøjer med sam-

lerværdi eller beregnet for 
museer, der opbevares for
nuftigt og miljømæssigt for
svarligt i køreklar eller adskilt 
stand, er ikke omfattet af 
den definition på affald, der 
er fastsat i direktiv 
751442/EØF, og falder ikke 
inden for dette direktivs 
anvendelsesområde.« 

Som læseren kan se, taler 
direktivet om, at »Veteran
køretøjer, .. . , der opbevares 39 
fornuftigt og miljømæssigt 
forsvarligt«, ikke er omfattet 
af begrebet »affald«. 

Deponering af num-
merplader 

Statens Bilinspektion, Book
ingafdelingen, oplyser, at 
nogle veteranejere glemmer 
at ordne alle deponeringspa
pirerne inden synsfristen 
eller undlader at møde frem 
til syn inden 4 uger efter 
udleveringen af deponerede 
nummerplader - i begge 
tilfælde bliver nummerpla
derne afhentet af politiet på 
ejerens bopæl! 

Samrådet har tidligere 
beskrevet arbejdsgangen 
ved deponering af nummer
plader i Nyhedsbrev nr. 
2/1998. Det fremgår heraf, 
at den, der vil bruge depone
ringsordningen, skal henven-
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de sig skriftligt til: Statens 
Bilinspektion, Bookingaf
delingen, ATI.: Christine 
Ebbesen, Postboks 1001, 
2650 Hvidovre. 

Hvis man har spørgsmål 
om ordningen, kan man 
henvende sig telefonisk til 
Christine Ebbesen på tlf. 36 
349201. 

Det er ikke tilstrækkeligt, 
at man har deponeret sine 
nummerplader hos forsik
ringsselskabet. Der skal også 
være en skriftlig aftale med 
Statens Bilinspektion (SBI), 
som skal have bekræftet fra 
forsikringsselskabet, at num
merpladerne er deponerede. 
Når deponeringen er regi
streret både hos SBI og hos 
forsikringsselskabet. så stilles 
synsindkaldelsen i bero. 

Det er vigtigt, at man 
begynder på ansøgningen i 
god tid før udløbet af syns
fristen! Det kan også være 
en god ide at bestille tid til 
syn, før man får de depone
rede nummerplader udleve
ret. 

Road pricing 
Langsomt men sikkert nær
mer tiden sig, hvor vi i Dan
mark vil få nye vejafgifter 
kaldet »road pricing«. l Tysk
land er der planer for at ind
føre road pricing for lastbiler 
over 12 ton fra 2003. 

l Danmark skal der laves 
et forsøg med road pricing 
med 500 personer i Køben
havn. Forsøgsbilerne bliver 
udstyret med satellitudstyr, 
elektroniske kort og et »tax
ameter<<. Forsøget starter i 
efteråret og skal køre i et år. 
Derefter skal resultaterne 
analyseres, og konklusioner
ne forventes at ligge klar i 
midten af 2003. 

Samrådet holder øje med 
udviklingen og har også med 
denne problemstilling planer 
om at tage kontakt til de fol
ketingspolitikere, der er posi
tivt stemt over for veteran
køretøjerne. 

Efterskrift : Redaktionen har 
ikke modtaget materiale fra 
de norske og svenske søster
organisationer til Motorhi
storisk Samråd. Klubben er 
medlem via lokale steds
grupper, men ingen informa
tion kan jo betyde, at der 
ikke rigtig er noget interes-
sant at berette ..... . 
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Supplement til medlemslisten 

A-2645 (1 02645) H-2653 (302653) 
Robert De Raeymaekers Lene Hoff Kjeldsen 
Skolevej 22 Nørholmsvej 67 
5874 Hesselager 9000 Aalborg 

Vi har tidligere 
A-2646 (1 02646) A-2654 (1 02654) 

suppleret med- Tony Christensen Elly Jensen 

lemslisten fra 2000 Bådstræde, Torø Huse Rønnebærvej 3 

med nye medlem-
5610 Assens 7741 Frøstrup 

mer i NORMINOR H-2647 (302647) A-2655 (1 02655) 4 1 
nr. 2, 2001. 

Sonja Johansen Sven Moesgaard 
Krengerupvej 98, Nårup Varhedevej 21 

Nu er der igen 5690 Tommerup 7490 Aulum 

kommet flere til, 
A-2648 (1 02648) A-2656 (1 02656) 

og vi siger selvføl- Edvard Schmidt Gabriel Larsen 

gelig hjertelig Frederiksbergviigen 99 Rugvænget 12 H, 2. Th. 
S-541 62 Skovde 4700 Næstved 

velkommen. Sverige 
A-2657 (102657) 

A-2649 (1 02649) Jens Skannerup 
Ulf Eriksson Markdiget 1, Velling 
Bragevagen 7 A 6950 Ringkøbing 
S-802 67 Gavle 
Sverige A-2658 (1 02658) 

Flemming Platz 
A-2650 (1 02650) Frederikssundsvej 94 F, st. tv. 
Vibeke Jannet Raun 2400 København NV 
Ballesvej 9, Snoghøj 
7000 Fredericia A-2659 (1 02659) 

Per Ådell 
A-2651 (102651) Skonbergergatan 46 
Odd-Østen Hurien S-614 30 Soderkobing 
Postboks 521 Sverige 
N-6001 Ålesund 
Norge 
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A-2660 (1 02660) A-2668 (1 02668) 
Peter Mathiesen Brian Vestergaard Sørensen 
Svinget 41 Kærgårdsvej 60 
6270 Tønder 8600 Silkeborg 

A-266 1 (102661) A-2669 (1 02669) 
Lars Christensen Ingemar Karlsson 
Bjernemark Byvej 33, Tåsinge Hovby Haraldstgården 4 
5700 Svendborg S-531 92 Lidkobing 

Sverige 
A-2662 (1 02662) 
Kim Mouritzen A-2670 (1 02670) 
Kærlundsvej 20 Maja Mølgaard Christensen 

42 9000 Aalborg Præstbrovej 6, Farendløse 
41 00 Ringsted 

H-2663 (302663) 
Anne-Catrine Mark A-2671 (1 02671) 
Kærlundsvej 20 Lars Frost 
9000 Aalborg Arendalsvej 347, 1. 

8600 Silkeborg 
A-2664 (1 02664) 
Lennart Krantz A-2672 (1 02672) 
Angvagen 5 Ann Tengberg 
S-533 33 Gotene Dategården 33 
Sverige S-347 30 Lindorne 

Sverige 
A-2665 (1 02665) 
Poul Erik Sannemann A-2673 (102673) 
Havnevej 4 Holger Linaa Lemming 
9670 Løgstør Christiansgade 100 

5000 Odense C 
A-2666 (1 02666) 
Bertil Jardorf A-2674 (102674) 
Strandvejen 191 Daniel Ljungcrantz 
2900 Hellerup Vildgåsviigen 19 A 

S-227 34 Lund 
A-2667 (1 02667) Sverige 
Hans Volcker 
Vrøndingvej 98, Vrønding 
8700 Horsens 
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A-2675 (1 02675) A-2683 (1 02683) 
Klaus Grønbech Birger Reinholdt Møller 
Harestien 5, Nyråd Langelinie 9 B 
4760 Vordingborg 5230 Odense M 

A-2676 (1 02676) A-2684 (102684) 
Søren P. Villadsen Erling Olsen 
Højlykkevej 46, Linnet Korsevænget 52 
7100 Vejle 41 00 Ringsted 

A-2677 (1 02677) A-2685 (1 02685) 
Robert Mætzke Carsten Kim Nielsen 
Bovrup Storegade 18, Bovrup Elmevangen 3 
6200 Åbenrå 8800 Viborg 43 

A-2678 (1 02678 A-2686 (102686) 
Michael Gossweiler Henrik Kjær 
ROtiholzstr. 1 O Kjærmarksvej 22 
CH- 9052 Niederteufen 6780 Skærbæk 
Schweiz 

A-2687 (1 02687) 
A-2679 (1 02679) Finn Jensen 
Rolf Cerbat Fredens Alle 4 
Sonnhalde 13 5250 Odense SV 
CH-5425 Schneisingen 
Schweiz A-2688 (102688) 

Kim Jensen 
A-2680 (1 02680) Skovmøllevej 11 
Karlo Christiansen 7100 Vejle 
Muskatvænget 7 
6360 Tinglev A-2689 (1 02689) 

Martin Poulsen 
A-2681 (102681) Tangbjergvej 42 
Jan S. Lykke 3650 Ølstykke 
lngerslewej 9 
8632 Lemming A-2690 (1 02690) 

Peter Jepsen Schmidt 
A-2682 (1 02682) Rugbjergvej 18, Rugbjerg 
Allan Møllgaard 6230 Rødekro 
Vibevej 3, Vejrup 
6740 Bramming 
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A-2691 (1 02691 ) A-2699 (1 02699) 
Jens Bengtsen Poul Møller 
Ved Kanalen 5, 3. Tv. Størlingevej 52 
1413 København K 4733 Tappernøje 

A-2692 (1 02692) A-2700 (1 02700) 
Jytte Andersen Morten Timmermann 
Ole Borchsvej 2 5 Kragelundvej 1 O 
2500 Valby 5853 Ørbæk 

A-2693 (1 02693) A-2701 (1 02701) 
Hans Peter Ottesen Næss Steiner 
Hørtoftevej 18 Røysavegen 9 

44 5400 Sønderborg N-6863 Leikanger 
Norge 

A-2694 (1 02694) 
Michael Paulsen A-2702 (1 02702) 
Gammel Kongevej 70, 4. Th. Thomas Buhl 
1850 Frederiksberg C Grydedalsvej 22 

7321 Gadbjerg 
A-2695 (1 02695) 
Henrik Eltang Sepstrup A-2703 (1 02703) 
Købmagergade 47, st. tv. 1. Jørgen Simmelsgaard 
7000 Fredericia Vorup Kirkevej 55 

8900 Randers 
A-2696 (1 02696) 
Peder Dalmose A-2704 (102704) 
Emiliedalen 111 Ingerlise Johannsen 
8270 Højbjerg Hostrups Alle 3 

6700 Esbjerg 
A-2697 (1 02697) 
Lars Andersen A-2705 (1 02705) 
Kronborgvej 41 , Dalbyover Ove Johansson 
8970 Havndal Kaisholmen 414 

S-465 93 Nossebro 
A-2698 (1 02698) Sverige 
Nana Julie Burnett Andersen 
Lyøvej 3, 5. A-2706 (1 02706) 
2000 Frederiksberg Tommy Jon Hansen 

Svendborgvej 1 2 
5750 Ringe 
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A-2707 (1 02707) 
Steen Pauelsen 
Niels Juelsvej 7, Breum 
7870 Roslev 

A-2708 (1 02708) 
Viggo Kjeldsen 
Søbyvej 13 
7840 Højslev 

A-2709 (1 02709) 
Keld Tipsmark 
Frederiksberg 1 
8305 Samsø 

A-2710 (1 02710) 
Erik Mathiasen 
Lundhofvej 12 
8300 Odder 

A-2711 (102711 ) 
Morten Frederiksen 
Vølundsvej 1 O, st. 
7000 Fredericia 

A-2712 (102712) 
Ejner Frost 
Mølgårdsvej 43 
6823 Ansager 

H-2713 (3027 13) 
Katarina Lorentzson 
Tjalvevagen 2 
S-187 73 Taby 
Sverige 

A-2714 (102714) 
Dag Fagerhem 
Tjalvevagen 2 
S-187 73 
Sverige 

A-2715 (102715) 
Carsten Nielsen 
Orionsvej 4, Søften 
8382 Hinnerup 

A-2716 (102716) 
Kim Allan Jørgensen 
Bakel Alle 26 
2791 Dragør 

A-2714 (102714) 
Dansk Olie Genbrug AIS 
Juelsmindevej 6/18 
4400 Vordingborg 45 
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KØBES 
Jeg søger· en Morris 1000, salo
on. Vigtigste krav, er at den skal 
være billig, rød og nysynet. Har 
du sadan en stående så kontakt 
mig venligst på tlf. 9752 5259 
mail: c.ahlmark@hotmail.dk 
Christina Ahlmark, Skive 

Morris Mi nor Cabriolet i køreklar 
og god stand. 
Henv.: 
Sten Poulsen 
Tlf.: 97 57 63 31 

SÆLGES 
Morris Minor 2-dørs. Duebla, 
1968, nysynet. Synes igen 2002. 
Sorte plader, pæn og velholdt. 
25.000 OKK. 
Henv.: 
Svend Christensen 
Solskovvej 64, Hornstrup 
7100 Vejle 
Tlf.: 75 85 20 52 

Flot Morris 1 000 (kendt som 
»Mariehønen(() sælges til det 
bedste bud. Jeg vil gerne sælge 
den lille bil, da jeg skal p.§ skole 
og gerne vil prøve noget nyt. 
Den er i tip top stand, og den er 
blevet helt r·estaureret, har ingen 
rust, og er blevet lakeret i 
maj. Den blev indregistreret i juli i 
år, og har været brugt til hver· 
dagskørsel lige siden. Hvis det 
har vakt dig interesse, så ring til 
mig på tlf. 22 79 56 29 hvor jeg 
kan træffes på alle tidspunkter. 
Søs Larsen 
Bostedvraa 
Holmskovvej 5, Østerholm 
6430 Nmdbmg 
Tlf.: 75 45 80 20. 

Morris Minor 1 000 super 1970 
original Airnand green. Renove
ret her l huset l 1999 for over 
50.000 kr. har stået l udstilling 
det seneste ar. Skal sælges grun
det særlige omstændigheder. 
Lev nysynet (meget flot) 33.800 
DKK. 

Morris Major 4 dør·s 1951 (4 
dørs Morris Minor) kun solgt i 
ca. 60 eksemplarer, og blev kun 
solgt i Danmark under navnet 
Morris major. Kun meget f cl stk. 
tilbage. Bilen er med sideventilet 
motor og hemstår helt original. 
Har ståei i lade siden 1968. Skal 
renoveres, men meget sund. 
Fast pris 10.000 DKK. (Evt. kan 
bindingsværkspi"Ojekt indga som 
delvis eller hel betaling) 
Henv.: 
Peder Mikkelsen. 
Tlf. 64 47 26 04. 

P.s. Jeg har stadig mange brugte 
reservedele på lager. 

Jeg må desværre sælge min blil 
Morlis 1000 fra 1970 
Den er synet i november 2001, 
og kan købes for 15000 DKK. 
Henv.: 
A 271 O Erik Mathiasen 
l.undhoffvej 12 
8300 Odder 
Oplysninger p,§ Tlf. 86 56 07 70 
e-mail: 
erikmathiasen@get2 net.dk 

MorTis Minor 1000 Traveller 
1960. Bia. Nysynet. 
25.000 IJKK. 
Henv.: 
Knud Olesen 
Bredalskovvej 41 
7100 VeJle 
tiL 75 89 69 35 



2 dørs 1969. Synet november 
2000. Nyrenoveret motOt" og 
mange nye dele (bilag for 
17.000 DKK). Næsten nye dæk 
2500 km siden sidste syn. Skal 
have kosmetiske småreparatio
ner. Pris 25.000 DKK. 
Henv.: 
Jørgen Jørgensen 
Odense 
Tlf.: 40 59 11 86. 

Morris 1000 arg. 71. Nyrestau
r·eret. Giv et bud. 
Arlan Jensen 
Bøgevej 11. Kcls 
9490 Pandrup. 
Tlf. 98240032. 

Haynes vær"kstedsh3ndbog for 
Morris Minor. Engelsk tekst. SO 
DKK + porto. Sjælden Ot"iginal 
vær·kstedsmanual for Serie MM, 
Serie 11 og 1000. Meget velholdt. 
500 DKK + porto 
Henv.: 
Steen Hoffmann 
Virksund 
97 53 97 53 

Morris Mi nor 1000 Super Travel
ler·, Trafalgar B lue Jrg. 62. Skal 
synes. Rimelig stand. Sælges 
sammen med et stort parti r·eser
vedc:de Minm Saloon i dele. 
Minor Tr·aveller uden karosseri. 
Flere nye og renover-ede dele. 
Pris i alt 15.000,-
Henv.: 
Fie Aagaard, 
Løgstørvej 11, 8800 Vrborg, 
tlf. 86 61 59 86 

Mini Pick Up registrer·et før·ste 
gang i 1975. Den er nysynet, 
renoveret og nylakeret. Den 
skulle have været brugt til en 
messe, men mekanikeren blev 
ikke færdig med den i tide, s{l nu 
ha jeg ikke bwg for den mere. 
Den kan købes for 40.000 DKK. 
Henv.: 
Marianne Meller 
Esby Bygade 21 
8420 Knebel 
Tlf.: 86 35 69 88 
Fax: 86 35 69 87. 

SALG AF KLUBVARER 

Vi har· faet fremstillet nye gril
lemblemer og r·ever·emblerner 
med klubbens flotte logo. 
Grillemblemet er· i stønelsen 58 
mm Ø, i forgyldt metal, ilagt 
hard emalje og forsynet med to 
skruehuller, en ting der vil pynte 
på enhver Morris. 
Grillemblemet kan blive dit for 
kun DKKR. 125,
Reveremblemet er hemstillet i 
samme fine kvalitet og udfor·m
ning som grillemblemet, rnen 
dog i en lidt mindre stønelse, 
nemlig ca. 20 rTlm ø. PJ bagsi
den er det forsynet med en som
merfuglelas. 
Dette smukke reveremblem kan 
erhverves, altså blive dit for kun 
DKKR. 30,-

SALG AF KLUBVARER 
Pakke m. 9 forskellige 
Morris postkort Dkr. 1 O,-
Pakke m. 9 forskellige 
Morris postkort og 
2 klistermærker· 
m. klublogo Dkr. 20,-
1 stk. klistermærke 
m. klubbens logo Dkr. 5,-
5 stk. klistermærker 
m. klubbens logo Dkr. 20,-
Kasket m. Morris bil, 
gl. model Dkr. 50,-
Kasket m. Morris bil, 
ny model 
m. læder skygge Dkr. 60,-
Hvidt askebæger m. 47 
Morris Minor skrift Dkr. 35,-
0rikkeglas m. hank og 
klublogo Dkr. 30,-
Jakkemærke ml klublogo 
broder·et i farver 25,-

Var·eme kan bestilles på tlf. 86 
75 32 1 O eller· 86 24 04 82, fax 
86 75 32 85 eller via e-mail: 
br@nmmk.dk. Husk altid at 
opgive medlemsnummer. 

Derefter sender· jeg varerne, 
vedlægger et girokor·t som du 
derefter betaler ved først givne 
lejlighed, inden 8 dage. Pa reg
ningen beregnes et tillæg til 
dækning af por·to. 
Henv.· 
Klubbens sekretær, 
Bendt Rasmussen (se side 2) 



__ ...;. 


