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

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

Stiftet i Oslo 
den 18. september 1978 

Postgim DK: 3 36 47 12 
Postgiro S: 456 90 67-4 
Den Nor·ske BankPostgiro N:7877 0812029 

Medlem af: The VVorldwide Federation of Morris Minor C ar· Clubs 
Motorhistorisk Samr·åd (MHS) 

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

Næstformand Simon Marsbøll 

Redaktør Torben Rasmussen 
Søndervigvej 44 
DK-2720 Vanløse 
Tlf. 38 74 97 78 
E-mail 
n m mk .rasnlUssen@mai l.dk 

Kasserer Kim Kleis 
Tobøl Mosevej 5 
DK-6683 Føvling 
Tlf 75 39 86 56 
E-mail: kk@nmmk.dk 

Sekretær 

Teknisk 
redaktør 

Revisor Karen Thomsen PR udvalg 
Storegade 85 A, stuen 
DK-6100 Haderslev 
Tlf. 74 52 68 89128 89 22 93 

Kontingent pr. kalender,iu·: 
A-medlemmer: 
240 DKK,-295 SEK,-240 NOK,-32 Eum. 
H-medlemmer: 
75 DKK,- 90 SEK,-75 NOK,-10 Euro. 

Klubvarer 

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

Bendt Rasmussen 
Silkeborgvej 142 
DK-8000 Århus C 
Tlf. 86 96 32 09186 75 32 1 O 
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, 
Tlf 74 52 68 891 28 89 22 93 
Harry Olsen, 
Tlf. 23 29 61 08 

Lars Mikkelsen 
Lundg.3rdsvej 8 
5463 Hamdr·up 
Tlf. 64 88 12 03 
E-maillarsmikkelsen@mail.dk 

Stof til bladet sendes til: Torben Rasmussen 
lndlever·ingsfr"ist for stof til næste nummer· er den 1. Februar· 2004. 

Tryk: Midtfyns Bogtryk, DK-5750 Ringe. 
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NORGE 
Oslo Terje Sunnaas, 

Seterhøyvejen 17 
N-1176-0slo 
tlf. pr·iv. 22 29 29 49, 
]Obb 22 64 77 51. 

SVERIGE 
Norra 
Sverige 

Dalarna 

vast 
Sverige 

Chr·ister Wiberg, 
Nydalavagen 55, 
S-903 39 Urne.§, 
tlf. 090 135 607. 

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

Erling Hol min, 
Siviken 336, Enebo, 
S-462 91 Vanersbor·g, 
tlf. 0521-25 82 43. 

Jiimtland Kåre Todjall, 
Kopparslagar·grand 21, 
S-831 S 1 Ostersund, 
tlf. 0046 63-109595, 
mobil tlf. +46 703 135050 

GOteborg Matz Lundgren, 
Hdganasvagen 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 Får·up, 
tlf. 86 44 32 00. 

Midt
jylland 

Klubmøde: 

Svend Thorup, 
Egepar·ken 1 O, 1. tv., 
DK-8600 Silkeborg, 
tlf. 86 81 32 47. 
E-ma·rl: svend.thorup@adr.dk 
2. tir·sdag i mtmeden kl. 19.00, pa skift 
hos medlemmerne. 
Ring til kontaktper·sonen pa forband for 
nær·mere information. 
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L O K A L G R U P P E R 

DANMARK 
Østjylland Per· Madsen, 

Frederikslystvej 18, 
DK-8723 Løsning, 
tlf. 75 65 04 09 
mobrl tlf. 40 78 97 59. 
nmmk.ostj@get2net.dk 

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

Per Sørensen 
Industrivej 22 
DK-6070 Christiansfeld 
tlf. 74 56 33 07 
fax: 74 56 33 06 
mobil tlf. 40 56 33 07 

Vestjylland Jens Kirkeby 

Ais 

Skolesvinget 31, Snejbjer·g 
DK-7400 Herning 
tlf. 97 16 26 27 Mobil 40 50 40 13 

--

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

Fyn Hany Olsen, 
og øerne Krogsgardsvej 102 A tv, 

DK-5672 Broby, 
mobil tlf. 23 29 61 08 

Klubmøde· Sidste mandag i m~meden kl 19.30 
hos Kirsten og Harry Olsen, Marsk 
BillesveJ 34, 5672 Broby, tlf. 62 63 
21 31. Ikke juli og december. 

Tilmelding nødvendig til speciale arTagementer. 

Lolland
Falster & 
Møn 

Dennis Hansen, 
Skovtoften 19 
DK-4800 Nykøbing f, 
tlf. 54 85 93 43. 

København Jens C hr. Jensen, 
Toftemosevej 20, 
DK-2650 Hvidovre, 
tlf. 36 77 12 81. 
tr·æffes bedst mellem kl. 20 og 21 

Klubmøde: Hver sidste mandag i maneden 
kl. 19.00 pa adressen: 

Nordvest
sjælland 

Klubmøde: 

Syd-Vest 
Sjælland 

Dagcentret Sundbyvang 
Irlandsvej 37, 2300 København. S 
10,- kr. pr. deltager til kaffe & kage 

Max Christensen, 
Kalundborgvej 7, 1. t h 
DK-4300 Holbæk. 
mobil tlf 40 60 34 82 
1. tirsdag i maneden. Nærmere 
oplysninger· hos kontaktpersonen. 

Jan O Laursen 
Gryderupvej 111 
4242 Boeslunde 
tlf. 58 14 04 75 
mobil tlf. 20 92 47 17 
E.Mail: minorkrogen@c.dk 
Benny Jensen 
Hvilebjergvej 3, Sørbymagle 
4200 Slagelse 
tlf. 58 54 55 35 

Klubmøde: 1. fredag i maneden kl.19.00 
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Forside. Vinter i Århus 
Hans Dal Pedersen har 
taget dette i 
Universitesparken 
Bagside. Firmabil fra 
PM beslag i Århus. 

1 lær velkommen, det er vidst sådan den begyn
V der den sang man altid synger når klokken 

slår k/ 24.00 nytårs aften. Det samme vil jeg sige, 
Velkommen til et nyt år og tak for det gamle. 
Jeg vil håbe alle har haft en god jul og et godt 
nytår. 
Vi er nu i 2004 og hvad sker der så i løbet af det 
nye år, indtil videre er der ikke så meget på kalen
deren, men jeg vil tro at næste nummer er spæk
ket med arrangementer, de forskellige grupper i 
hele norden har nok noget på tapetet. 
Der er dog nogle der har arrangeceret noget, der 
er primustræf i Norge, sommertræf på Fyn dette 
kan i læse mere om inde i bladet. 5 
Vi skal heller ikke glemme generalforsamling, i år -
skal det foregå i København, så det bliver spænd-
ende at se hvad de har fundet på. Mød op og sig 
din mening, vær med til at præge klubben, jo fle-
re vi er jo bedre. 
Jeg vil her til sidst opfodre til at i må gerne sende 
noget ind til bladet, en historie, en rejsebeskrivel
se eller noget helt andet, et godt råd, hvad ved 
jeg, det er jeres blad uden stof ikke noget blad så 
kære venner gør noget ved det. 
Vi snakkes ved i næste nummer. 
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2004 

13/1 
Møde hos Kr m Jensen. 
Planlægning hvad skal 
der ske hemover. 
10/2 
Tin rep hos 
Simon Marsbøll 
9/3 
Klargørning hos 
Bendt Rasmussen 
HUSK 
Tilmelding 4 dage før 
da der· skal købes ind 
tilmeldrng til 
Svend Thorup 
Egeparken 1 O 
Tlf. 86 81 32 47 
Midtjylland. 

21-22. Februar 
Primustr·eff. 
Se side 17 

20. Marts 
Generalforsamling i 
København 
Se side 10 

14-18. Juli 
Sommertræf i Ringe 
Se side 18 

ARRANGEMENTER 

NØGLER TIL MORRIS MINOR OG ANDRE 
ENGELSKE BILER 

Kender du det, man har kun en nøgle der 
passer i tændingslåsen, den er naturligvis 
godt slidt og så sker det. den knækker. 
Men inden 
alt dette sker, eller andet uheld indtræffer, 
kunne du jo også bestille et par ekstra 
nøgler. Her er det så jeg kommer ind i bille
det. Jeg har et lille lager på ca. 10.000 stk. 
nøgler i alle afskygninger. Det er ikke 100 
% sikkert jeg har lige netop den du mang
ler, men det er .da et forsøg værd. 
Prisen er kun kr. 50,00 for to stk. 

Bendt Rasmussen - 86 75 32 10 eller 86 96 
32 09 - email.: br@nmmk.dk 
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Et par linjer fra formanden 
S a har VI igen taget hul pa 

et nyt år og jeg håber at i 
alle er kornrnet godt over jul 
og nytår. 
Som sædvanlig er noget af 
det første i det ny ar der skal 
tages stilling til vmes gene
ralforsamling. 
l ar er· det Københavnsgrup
pen som har sørget for en 
lokalitet til generalforsamlin
gen, og hermed 
inviterer os alle sammen en 
tur til hovedstaden. Tid, sted 
samt indkaldelse, forslag, til
melding, med mere kan man 
læse om længere fremme i 
bladet. 
Vores sekretær har i nogen 
tid klaget over at han var 
rimelig meget belastet af 

arbejde for klubben, så her 
fra 1. januar ha1· styresup
pleant A-1757 Lars 
Mikkelsen indvilliget i at 
overtage arbejdet med 
klubbens varer. På srde 2 i 
NORMINOR kan man finde 
E-mail adresse og telefon
nummer til Lars, endvidere vil 
drsse oplysninger også kunne 
findespa vor hjemmeside. Så 
nar man for fremtiden 
ønsker at købe nogle af klub
bens varer bedes man hen
vende sig hos Lars 
Mikkelsen. Skulle nogen af 
gammel vane, eller gamle 
oplysninger komme til at 
bestille klubvarer hos Bendt 
sender han ordr·en videre, 
men man må jo så påregne 

at der gar længere tid inden 
levering af ordren. 
Sommer·træffet 2004 er så 
småt ved at tage form. 
Kirsten og Morten har læn
gere fremme i bladet lavet et 
indlæg med nogle praktiske 
oplysninger, samt lidt om 
Ringe, byen hvor sommer
træffet 2004 bliver afholdt. 
Ellers glæder· vi os bare til at 
møde en del af vore med
lemmer·, forhåbentlig også 
nogle ny ansigter, til vor 
generalforsamling, og haber· 
at i alle hvor i end befinder· 
jer må få et r·igtig godt og 
behageligt Morrisår 

Her·luf 

7 
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GENERALFORSAMLING 

Indkaldelse til generalforsamling 2004 . 

Der indkaldes herved til generalforsamling i NMMK lør"dag 20-03-04" i København nærmere 
bestemt i Medborgerhuset Prlegarden, Bmnshøjvej 17, indgang B. 

Program for generalforsamlingen. 

Start kl. 10.00 
Der vil være kammeratligt samvær hem til frokost. Fortæring p.3 egen regning. 

Kl. 10.30- 12.30 
Frokosten er kold buffet plus 1 øl eller sodavand" Øvrig fortæring pil egen regning" 

l 0 Kl. 12.30 
til vi er færdige, ca" kl17"00" Generalforsamling" 

Der vil i løbet af eftermiddagen blive serveret kaffe og kage. Øvrig fortæring pa egen regning. 

Prisen for arrangementet er 100 dkr. pr. person. 

Det er selvfølgelig muligt at deltage i generalforsamlingen uden spisning, prisen er 
så O dkr. og man kan vente med at møde op til kl. 12.30 
Dagsorden for generalforsamlingen. 

Valg af dirigent, referent og stemmetællere. 
Fmmandens beretning. 
Lokalgruppernes beretning. 
Fremlæggelse af revideret regnskab for" godkendelse" 
Valg af 3 styremedlemmer og 1 suppleant 

På valg er 
Torben Rasmussen. 
Simon Marsbøll. 
Herluf Knudsen. 
Suppleant Lars Mikkelsen. 

Indkomne forslag og emner. 
Eventuelt 
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GENERALFORSAMLING 

Tilmelding til generalforsamlingen 20-03-04. 

Person/er til spisning og generalforsamling. 

Person/er til gener-alforsamling. 

Tilmelding til generalforsamlingen kan ske på en af følgende måder. 

Pa ovenstilende kupon eller på Tlf/Fax +45 66167104. eller på NMMK's hjemmeside: 
www.nmmk.dk 

Tilmelding skal være hos formanden inden mandag 01-03-03. 

Tilmelding uanset man vil sprse eller ikke er· særdeles vigtrg da klubben giver tilskud pr. 
næse der kommer, da det ellers ikke kunne holdes til den uhørt lave p ns af 100 dkr. pr. 
næse. 

Forslag fra Styret : 

At der i NMMKs vedtægter tilføJes følgende. 

§ 2-7 Æresmedlemmer udnævnes af et enigt styre. 

Begrundelse trl forslaget 
Det har ald1·ig før været nævnt i vedtægteme hvorledes udnævnelse af æresmedlemmer 
foregår, dH har blot været en mundtlig ove1·levering fra forrige styre om hvad man gm, man 
kan kalde det en slags uskreven lov, den vil vi nu gen1e have på tl'yk så alle ved hvordan det 
foregar. 

Forslag fra styremedlem Kim Kleis. 

At der. i NMMKs vedtægter. tilføjes følgende. 

§ 2-8 Æresmedlemskab tilbydes styremedlemmer der· har. siddet r styret 10 år eller mere. 

Begrundelse til for.slaget. 
Som en slags tak for arbejdet, samt en slags lokkemad for at få styremedlemmer til at tage 
en ekstra tørn i styret. Styremedlemmer hænger jo ikke ligehem på træetTte. 

l l 



~ RETTELSE 

~~~----------------

Til sidste nummer fik jeg sendt et ikke-færdigt dokument til redaktøren . 
. , Det var de der spørgsmål, vi skulle svare på til jubilæumtræffet. Der var 
~ ikke svar på de sidste af spørgsmålene, så de kommer her : 

• ~ Hvor mange ar blev Morris Mi nor produceret i England (alle modeller) 7 

1: 21 år 2 maneder 
X: 22 år 6 maneder 
2: 23 ar 5 måneder 
Rigtigt svar : 22 år og 6 maneder 

Hvor stor skal platinafstanden være til en 803 ccm motor ' 
1: 0,3 - 0,36 mm 

12 
X: 0,36- 0,4 mm 
2: 0,52 - 0,6 mm 
Rigtigt svar: 0,36- 0,4 mm 

Hvilken olietype skal på gearkassen i en Serie MM (sideventilet motor) ' 
1: 10W/30 
X: 15W/40 
2: Hypoid 90 Gear oil 
Rigtigt svar : Hypoid 90 Gear oil 

Hvilken olietype skal på gearkassen i en Morris Minor med topventilet motor' 
1: 10W/30 
X: 15W/40 
2: Hypoid 90 Gear oil 
Rigtigt svar : 1 OW/30 

Hvor stort var det anbefalede serviceinterval i 1964 for smøring af 
styretøjets smørenipler ? 
1: 1500 km. 
X: 5000 km. 
2: 10000 km. 
Rigtigt svar : 5000 km 

Hvilken type træ blev benyttet på Morris Minor Traveller ' 
1: asketræ 
X: bøgetræ 
2: fyn·etræ 
Rigtigt svar : Asketræ 
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Hvor mange varevognsvarianter af Minaren kunne DOM l levere indregistreret i 
1958 ' 
1: 2 
X: 3 
2: 4 
Rigtigt svar : 4 

Hvilken modelvariant blev præsenteret senest ' 
1: Traveller 
X: Van 
2: PickUp 
Rigtigt svar : Traveller 

Under hvilket navn solgtes 4-dørs modellen ved introduktionen i Danmark ? 
1: Mi nor 
X: De-Luxe 
2: Major 
Rigtigt svar : Major 

Hvilken af følgende ting var specielle for danske Morris Minorer ? 
1: betegnelsen "SUPER" for 1098 ccm motoren 
X: varmekrave på karburatorklokken 
2: kofangerhorn var ekstraudstyr 
Rigtigt svar: Betegnelsen "Super" 

Hvor ofte anbefales det til 803 ccm motoren at efterfylde olie i 
karburatorens luftspjælddæmper ? 
1: 1600 km. 
X: 3200 km. 
2: 6400 km. 
Rigtigt svar : 1600 km. 

A-839 Simon Marsbøll 

l 
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MIDTJYLLAND, her sker der noget ..... 

Svend i fuld gang med at 
tg splitte motoren ad, Simon 
~ kigger. 
m 
:;~; 

Tekst og foto: Bendt 
Rasmussen 

Trr.sdag den 14 oktober. 
var. der. klubaften hos 

Svend Thor.up i Silkeborg. 
En masse glade Morris folk 
var troppet op. først på 
aftenen var vi i Svends hob
bykælder hvor en motor der 
ikke havde det for godt fik 
stillet en diagnose. 
Prognosen for motoren var 
dog rimelig lovende ifølge 
de sagkyndige, her tænker 
jeg på Oluf Søgaard, Simon 
Marsbøll og Lars Lyster, så 
Svend kan bare ga i gang, 
det kan ende med en god 
og br·ugbar· motor. 
Senere på aftenen var der 
kaffe og hjemmebagte bol
ler, både med og uden rosi
ner. Hyggelig aften som 
sædvanlig i rare menneskers 
lag. 

Her er vi så godt i gang med kaffe og boller. 



ARRANGEMENT E R 

Besøg på Camee broderi 

Lokalgruppe Midtjylland 
stod for et interessant 

firmabesøg på broderifa
brikken Camee i Enges
vang. Omkring kl. 19,00 
mødtes vi hos Simon & 
Dorthe, som lige nøjagt igt 
var blevet færdig med fil
moptagelser. Tv holdet fra 
TV MidWest havde lige 
foretaget de sidste optagel
ser med vores allesammens 
linselus, Hr. Marsbøll. Sam
men med TV holdet havde 
de lavet optagelser til noget 
så interessant som entusias
me og her må man jo nok 
sige at Simon er en værdig 
repræsentant for noget vi 
nok kan tillade os at kalde 
Morrisentusiasme. Det bli
ver rigtig spændende at se 
de færdige optagelser på 
TV, men mon ikke vi får et 
tip når det bliver aktuelt. 
Efter at have set lidt på 
Simons næste projekt, en 
Morris Major, spadserede vi 
så til fabrikken, hvor vi blev 
budt velkommen af Per, 
som er indehaver. Fabrikken 
beskæftiger 23 mand, hvor-

af de 21 er 
kvinder. Des
værre var der 
kun Per til at 
betjene alle 
maskinerne, så 
det var et be
grænset ind
tryk vi fik af 
den larm der 
må være når 
hele produktio
nen kører. Vi så 
mange interes
sante opgaver de havde løst 
gennem tiden. Bl.a. fagfore
ningsfaner, sengelinned 
med monogrammer til kon
gehuset, træningsdragter til 
Forsvarsakademiet, navne
skilte ti l Aalborg Zoo, caps 
til Nordisk Morris Minor 
Klubb og meget andet. 
Efter rundvisningen var der 
kaffe og Dorthes hjemme
bag i kantinen, hvor Per 
viste os andre ting man hav
de fremstillet, så som bro
derede bil leder efter foto
grafier i sort/hvid de var rig
tig flotte. Aftenen sluttede 
ved 23 tiden. 

Engesvang 

Morris folket på rundvisning 
Arbejdstegning til caps 



Annonce for Lucas 1960 

Overlegen i Konstruktion 

Elektrisk Kvalitets Udstyr 

VEIHJENSMESTERSKABET l 
BANElØB .............. . 

JACK BRABHAM 

FORMUlA 1 MIERKERNES 
MESTERSKAB ......•.... 

COOPER CARS LTD 

VERDENSMESTERSKABET FOR 
SPORTSVOGNE (David Brown) 

ASTON MARTIN 

ALLE SATTE DERES LID TIL 

.f!Jill~ 
TÆNDINGS 
& ElEKTRiSK 

UDSTYR 

jOSfPH LUCAS LTO • BIRMINGHAM t. LONDON • ENGLANO 



JUBILEUMS PRIMUSTREFF 

PRIMUSTREFF 2004 
Primustreff for 20. gang 
Olav Bjørge 

Oslogruppa inviterer til jubi
leums-primustreff weeken
den 21.- 22. februar 2004. 

Treffen vil i ~r som i fjor fore
g~ ved Stangebrøtt i Rørns
kog ca. 115 km. øst for Oslo 
like ved svenskegrensa. 

Reiseruta vil bli som følgen
de: Fra Oslo E6 mot Hamar. 
Ta av mot Lillestrøm Riksvei 
159 ved Karihaugen. Videre 
Riksvei 170 mot Bjørkelan
gen og Setskog, og herfra 
Riksvei 21 mot Rømskog. For 
dere som kommer via Svine
sund Kjører Riksvei 21 mot 
Halden, Ørje, Jaavald og 
Rømskog. 

Møtetid Rømskog vil bli ca. 
kl. 10.00. 

Møtetid Aurskog vil bli ca. 
kl. 08.45. 

Starttid fra Oslo vil bli ca. kl. 
08.00. 

(Ta evt. kontakt med Terje 
Sunnaas p~ ti f: 004 7 
22292949). 

Kjøretid Oslo - Rømskog 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 
teltstørrelsen 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 ski, 
skøyter, startkonkurranse 
osv. Det er opp til deg, bruk 
fantasien. 

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

Husk p~: 

Varmt undertøy (ull). 

Vindtett yttertøy. 

Lue, votter, skjerf. 

Varme støvler. 

Tøyombytte (om man skulle 
bli v~t) 

PRIMUS 

Sovepose, liggeunderlag. 

Snekjeder, skuffe. 

(Evt.skier og staver, skøyter 
os v) 

Er det noe dere vil vite, ring 
Olav p~ telefon (0047) 
63863871 etter kl. 17.00. l7 
P~meldingsfrist 17. februar. 

Vel møtt. 
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~ SOMMERTRÆFFET 2004 
----~..__ _________ _ 

Invitation til Sommertræf 
14. - 18. juli 2004 i Ringe 

Kirsten og Morten Westermann 

M idt i Danmark ligger 
Fyn og midt pc§ Fyn lig

ger Ringe. 
l Ringe afholdes NMMK's 

sommertræf i dagene fra 
den 14. til den 18. juli 2004, 
på byens campingplads. Den 
er beliggende sammen med 
bl.a. sportshal, vandrehjem, 
svømmehal og byens bold
baner. Campingpladsen lig
ger med udsigt til Ringe Sø, 
et skønt naturområde med 
mange fugle og et dejligt sti
system til vandretur. 

Fra campingpladsen, som 
ligger i den vestlige bydel, er 
der 500 meter til Pay and 
Play Golf, 5 min. gang til 
centrum med butikker, tor
vehandel, pengeinstitutter, 
kirke, museum, benzinstatio
ner og meget mere. 

Ringe og omegn er bl.a. 
kendt for sine mange Frisko
ler. Ringe har også kostskole 
og gymnasium, en masse 
industri og inden længe går 
motorvejen også hertil. 
Motorvejsbyggeriet er ikke til 
at overse på vejen hertil. 

Tæt på Ringe ligger Ege
skov Slot ved Kværndrup. 
Absolut en seværdighed der 

er et heldagsbesøg værd. 
Der er noget for bc§de smc§ 
og store legebørn. » Treetop
walking«, Piet Heins Labyrin
ter med solur og udsigtstc§rn. 
Store legepladser med lege
redskaber fra den loka le 
fabrik »Kompan« . En impo
nerende park for de havein
teresserede, selve slottet 
med grevens jagtudstilling 
med trofæer fra mange 
udenlandske jagtsafarier og 
sidst men ikke mindst muse
erne med »Draculas Krypt«, 
Falck-museet, motorcykler, 
flyvemaskiner, biler og selv
følgelig en Morris Mi nor!! 

Men da Ringe ligger midt 
pc§ Fyn er det et alletiders 
udgangspunkt for al le de 
mange seværdigheder Fyn 
kan byde på. Her vil vi blot 
nævne nogle stykker: 
Kerteminde: 
Fjord og Bælt Centret 
Fyns Hoved 
Johannes Larsen Museet 

Vissenbjerg: 
Fyns Terrarium 
Fugleparken 

Odense: 
H.C. Andersens Hus 
Museet Fyrtøjet 
Zoologisk Have 
Tarup Centret 
Rosengc§rds Centret 
Bi Ika 
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-----------j~e----

Glamsbjerg 
Skoda museet og HØI·
vævsmuseet på Krengerup 
Gods 

Fraugde 
Europæisk Automobilmuse
um 

Svendborg 
Zoologisk Museum 
Sejltul· med »Helge« på 
Svendborgsund 

Tåsinge 
Elwa Madigan og Sixten 
Span·es gravsted på Landet 
ki1·kegård. 
Valdernar Slot 
Bregnmge Mølle 

Fåborg 
Katterød Kunsthåndværk 

Og selvfølgelig er der bade
strande på Fyn. Hasrna1-k og 
flyvesandet i nord. Stranden 
ved Lundebo1·g og Nyborg i 
øst. Løgismose ved Snave 
(Polles hjemby), samt SmØI·
mosen på Tåsinge og Ristin
ge på Langeland og mange, 
mange andre dejlige steder. 

Men fo1· at tiden ikke kun 
skal går med ture, ha1· vi faet 
en fribillet pr. næse pr. dag til 
svømmehallen i Ringe, sa alle 
kan fa tid og lejlighed til at 
dyppe sig. 

Praktiske oplysninger 

l forbindelse med træffet 
ha1· VI booket hele cam
pingpladsen fra onsdag 
den 14. til og med søndag 
den 18. JUli. 

Ud over det er der 4 hyt
ter pil pladsen med plads til 
6-8 personer i hver. Desu
den er der vandrehjem rned 
1 O værelser, som ligeledes 
er reserveret til os, hern til 
den 1. maj. Dvs. at hvis du 
er inte1·esseret i enten en 
hytte på pladsen eller et 
værelse pa vandrehjem
met. så skal du booke i god 
tid - og altså inden den 1, 
maj. For en god orden 
skyld skal det nævnes, at 
der p.gra ferie, først åbnes 
for bestilling af hytter og 
lejligheder den 15. januar 

Booking skal ske 
direkte til campingplad
sen på tlf. 62 62 21 51 
eller e-rnail: 
msc@rn idtfyns-f l·itidscen
ter.dk 

Booking af plads på sel
ve campingpladsen sker til 
NMMK. Tilmeldingsblanket 
kommer i næste nr. af 
Nonninor 

Ophold på pladsen ud 
over de nævnte dage, skal 
afregnes med camping
pladsen. 

Er du interesseret i at 
læse mere om camping
pladsen, kan du klikke ind 
pir. www.midtfyns-fri
tidscenter.dk 

Vi skal gøre opniærk
som på, at vi som en ekstra 
service vil forsøge at dele 
de overnattende i to hoid. 
Et hold for de som ønsker 
nattero og et hold for de 
som ønsker at feste igen
nem og snakke natten 
lang! 

l de første træfdage vil 
vi arrangere ture for inter
esserede. Eksempelvis 
pusler vi med tanker for en 
tur til den nærliggende 
golfbane, en tur til Egeskov 
Slot, og en shoppingtur til 
Rosengårdscentret i Oden
se. Derudover vil træffet 
selvfølgelig indeholde alt 
det som det plejer: Fælles
grill fredag aften, køretur, 
fællesfotografering, afste
ming og middag lørdag 
aften i Ringehallen, som 
ligger lige ved siden af 
campingpladsen. 

Har dette vakt din inter
esse, så glæd d1g til næste 
nummer af Norminor - der 
vil du kunne læse endnu 
mere om træffet. Vi glæder 
os til at se dig 1 
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-~f.----------

ENGLANDSTUR 
Vi er ved at lege med 

tanken samt under·søge 
muligheden for at tage til 
den 
engelske morrisklub, 
MMOC's, nationale som
mertræf til sommer. Det 
foregar pa Donnington 
Par·k, Leicestershit·e, og ste
det ligger· ca. 300 km fra 
Harwich i trekantsomr§det 

mellem Derby, Nottingham 
og Leicester. Træffet finder 
sted i weekenden 

26/6+27/6., og skulle såle
des ikke kollidere med vores 
egen klubs sommertr·æf på 
Fyn. Vr og vores Tr·aveller 
har ikke været i 
England srden 1987, så nu 
er det måske på tide, at 
MOlTissen genser sit føde
land' 
Vi er som sagt kun på tan
ke- og undersøgelsesstadi
et og vi aner p.t. ikke, om 
det overhovedet bliver til 
noget Hvis nogen i klubben 

skulle være interesseret i at 
lave en fællestur til det sto
re engelske sommertræf, 
kan l bare sende mig en lille 
uforpligtende melding via 
min 
mailadresse jhoff@daks.dk 
Jeg vil så prøve at r·egne på 
de næn11ere økonomiske 
omkostninger ved sådan en 
tur. 
A 1293 Jens E.H. 
Kjeldsen/Aalborg 



ÅRSMØDE ~ 
--------1~-

MOTORHISTORISK SAMRÅD 
Danskerne i NMMK er medlem af Motorhistorisk Samråd, der er en paraplyorganisation, der 
tager sig af fælles emner indenfor vores fælles interessefelt : Motorhistoriske køretøjer. De 
svenske og norske medlemmer er repræsenteret i tilsvarende nationale organer. Der har 
netop været afholdt årsmøde i Motorhistorisk Samråd, og der var lige et par ting, jeg vil 
fortælle . Det har selvfølgelig mest relevans for danskerne, men der er nu også lidt om EU ... 

Efter længere tids forarbejde og mange henvendelser ser der nu ud til at være en mulighed 
for at få ryddet op i de mange forskellige aldersgrænser, der gælder i forskellige sammen
hænge. F. eks. skal bilen være indregistreret før 1. januar 1960 for at kunne få status som 
veterankøretøj, og derfor mulighed for kun at skulle periodesynes hvert 8 år. Men der er en 
rullende 35 års grænse for hvornår bilen kan komme ned på kvart vægtafgift. Der er flere 
eksempler, men det korte af det lange er, at Færdselsstyrelsen nu arbejder for at få det hele 
samlet til en rullende 35 års grænse. Det gælder den kvarte vægtafgift. 40% af datidens 
nypris ved import fra udlandet, syn hvert 8 år, brug af løse prøveskilte ved deltagelse i his
toriske løb og endelig de sorte emaljenummerplader. Det sidste ventes dog at komme ti l at 
give problemer, men de er friske på at prøve. 

Medlemskontingentet fra de 23 .500 medlemmer bruges også på medlemsskab af en endnu 
større organisation, der hedder FIVA. De betaler en lobbyist i EU for at holde øje med nye 
direktiver, der måske ville kunne true vore gamle biler. For tiden arbejdes der på sikkerheden i 
vejtrafikken. Der dør alt for mange i trafikken, det er alle enige om. Men at det ligefrem 
skulle medføre et egentligt forbud mod ældre biler uden ABS bremser og andet sikkerheds
udstyr synes en smule overreageret. Det er ikke desto mindre foreslået seriøst, og havde lob
byisten ikke opfanget det, så ville det være blevet gennemført uden mulighed for dispensati
on. Det kan det stadig bl ive, men heldigvis er der bilinteresserede blandt de folkevalgte, så 
der er skaffet politisk opbakning til at indføre en undtagelse for historiske køretøjer. 

Medlemmerne blev opfordret til at deltage i alle mulige kulturelle arrangementer af PR hen
syn . Kulturministeriet og Kulturarvsstyrelsen anser nemlig ikke tekniske indretninger for at 
være int eressante, og den holdning kan kun skade os. Man tror sgu det er løgn, men sådan 
er det t ilsyneladende. Alle bilklubber blev inviteret til at deltage i indvielsen af Dansk Veteran
bil Kl ub's nye klublokaler 1 maj i 2004. Desuden skulle vi være velkomne til en jubilæumsfest 
i Fredericia den 20 - 22 august 2004. Det hører vi sikkert mere om. Endelig vil jeg lige ref
erere en bemærkning der faldt om genopbygning af totalskadede biler. Hvis et køretøj er 
mere end 35 år gammelt, så har man en RET til at genopbygge det. Altså ikke noget pjat fra 
forsikringsselskab eller myndigheder, for man har simpelthen et krav på at få lov til at genop
bygge. Det vidste jeg ikke, så det kan være, der er andre, der heller ikke var klar over det. 

Til sidst vil jeg henvise til Motorhistorisk Samråds hjemmeside på www.motorhistorisk.dk. Her 
kan man få mange gode oplysninger. Herfra er der også links til de svenske og norske søs
terorganisationer. 

A-839 Simon Marsbøll 
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Morris Minor 1950, Lowlight 
Morris Minor 1950, 
Lowlight 

Renoveret til original 
stand, Pris 50000 Skr, 
Tore Stenberg, t lf.: 
+4630 121143 
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SALG AF KLUB V ARER 

l anledningen af Nordisk Morris Minor Klubb's 25 års jubilæum, har vi valgt at fremstille en 
meget smuk jubilæumsplatte. Den er lavet i et meget begrænset oplag og er derfor dømt ti l 
at blive et rigtigt samlerobjekt. Da det jo snart er jul, tjah! tiden løber utroligt hurtigt, var 
dette måske en oplagt gaveide til morrisentusiasten. 

Platten koster D.Kr. 250,00 N.Kr. 268,75 S.Kr. 295,25 +porto til forsendelse. 

Askebægeret sælges for D.Kr. 60,00 N.Kr. 64,50 S.Kr. 71,00 + porto til forsendelse. 

Jubilæumskrus, sort med sølvskrift 
På ydersiden er NMMK's logo, samt teksten! 25 års jubilæum 1978-2003 og en nydelig fire 
dørs Morris Minor. 
Kruset kan erhverves for D.Kr. 65,00 N.Kr. 69,75 S.Kr. 77,00 + porto til forsendelse. 

Caps i læder med forskellige Morris Minor 
Fås i mange forskellige varianter. Low Light, Split Screen, 2-dørs, Pick-up, Cabriolet. Van og 
Traveller i forskellige farver. 

Prisen for caps'en er D.Kr. 150,00 N.Kr. 161,25 
S.Kr. 177,25 +porto til forsendelse. 



SALG AF KLUBVARER 

Caps i rødt stof med Morris 

Det er ved at være sidste udkald hvis du vil sikre dig en af de "gam
le" caps i stof. Vi kører på absolut 
sidste vers, der er kun nogle få stykker tilbage, så er det slut, de vil 
ikke blive produceret igen. 
Prisen er kun D.Kr. 50,00 N.Kr. 53,75 S.Kr. 59,00 + porto til forsendelse. 

Caps i blå stof med læderskygge 

Egentlig var det slut med denne model, men pludselig dukkede der 
en stak op, ganske vist kun i 
Cabriolet model, men dette er en virkelig god og gedigen caps til en 
fornuftig pris. 
Kan erhverves for D.Kr. 60,00 N.Kr. 64,50 S.Kr. 71,00 +porto til forsendelse. 

Nationalitetsmærke m. klubnavn 

Dansk, Norsk eller Svensk nationalitetsmærke, lige til 
at klæbe på bagsmækken af din Merris. En god og 
nydelig ting som er fremstillet efter ide af 
Hoff Kjeldsen. 
Her kan alle være med, kun D.Kr. 5,00 N.Kr. 5,50 
S.Kr. 6,00 + porto til forsendelse. 

Klistermærke m. klubbens logo 
Leveres i pose m. 1 eller 5 stk. Det er altid rart at have et ekstra 
klistermærke. 

Pris for pose m. 1 stk. D.Kr. 5,00 N.Kr. 5,50 S.Kr. 6,00 

Og med 5 stk. D.Kr. 20,00 N.Kr. 21,50 S.Kr. 23,75 + porto til 
forsendelse 
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Vi kan også tilbyde engangslightere og kuglepenne. Hvis du køber dem enkeltvis koster de 
pr. stk. D.Kr. 
10,00 N.Kr. 1 O, 75 S.Kr. 12,00, men hvis du bestiller et sæt, altså kuglepen og lighter 
koster det kun 
D.Kr. 15,00 N.Kr. 16,00 S.Kr. 18,00 + porto til forsendelse. Kuglepen og lighter er frem
stillet i farverne 
rød og blå, med jubilæumsskrift og klublogo påtrykt i sølv. 

T-shirts m. jubilæumsskrift og klublogo 
Flot T-shirts i sort, 100% bomuldsstof m. påtrykt skrift og logo i 
sølv. Salget er gået over al forventning, så 
derfor er der kun str. M og børnestørrelserne K 150 samt 4/6 
tilbage. 
Prisen er kun pr. stk. D.Kr. 75,00 N.Kr. 80,50 S.Kr. 88,50 + 
porto til forsendelse. 

Den meget flotte grå T-shirts m. tekst på engelsk og tegning af en 2-dørs Morris Minor, 
fremstillet i 1 00% 
bomuld. Kan vaskes igen og igen uden at forandre sig. Fås i størrelserne S, M. L, XXL, 8/1 O 
og 12/14. 
Pris for voksen str. D.Kr. 120,00 N.Kr. 129,00 S.Kr. 142,00 
Børnestørrelser koster D.Kr. 100,00 N.Kr. 107,50 S.Kr. 118,00 +porto til forsendelse. 

Morris vægur 

Morris væguret er fremstillet af gamle hjul
kapsler, så derfor kan kvaliteten godt variere 
lidt, men vi bestræber os på at kapslerne er i 
en rimelig god kvalitet. Værket er et junghans 
Quartz urværk til 1,5 volt batteri. Viserne måler 
95 mm og viser både timer, minutter og sekunder. 
Vil pynte på ethvert kontor, hobbyværksted eller lignende. 
Pris D.Kr. 125,00 N.Kr. 134,25 S.Kr. 148,00 +porto til forsendelse. 

Armbåndsur med Morris logo og påskriften Morris 
Uret er fremstillet i stållignende metal og monteret med læderrem. 
Uret koster D.Kr. 250,00 N.Kr. 268,75 S.Kr. 295,25 +porto til 
forsendelse. 

Reveremblem m. klublogo 
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Fremstillet i forgyldt metal, logoen er ilagt hård emalje i klubbens farver. Emblemet måler ca. 
20 mm Ø, 
monteret med en sommerfuglelås. 
Pris D.Kr. 30,00 N .. Kr. 32,25 S.Kr. 35,50 + porto til forsendelse. 

Jubilæumsemblem 1978-2003, 25 år 

Grillemblem, som vist på denne grill 

Emblemet måler 58 mm Ø, er i forgyldt metal, ilagt 
hård emalje og forsynet m. to huller til skruer, en rigtig flot ting som vil pynte på enhver 
Morris. 
Pris D.Kr. 125,00 N.Kr. 134,50 S.Kr. 148,00 +porto til forsendelse. 

Flotte Morris postkort. Send din familie eller venner en lille hilsen på et af vores flotte 
postkort. Leveres i poser med 9 forskellige postkort, eller pose med 2 stk klistermærker og 9 
forskellige postkort. 
Pris for 9 forskellige postkort D.Kr. 10,00 N.Kr. 10,75 S.Kr. 11,75 
Postkort og 2 stk. klistermærker D.Kr. 20,00 N.Kr. 21,50 S.Kr. 23,50 + porto til forsendel
se. 
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Stofmærker med klubbens logo 

Flot maskinbroderet stofmærke t il at sy p~ tøjet eller andet sted. En virkel ig god kvalit et. 
Pris D.Kr. 25,00 N.Kr. 27,00 S. Kr. 29,50 + porto t il forsendelse. 
Hermed besti ller jeg følgende klubvarer, som ønskes t ilsendt med post hurtigst muligt. Efter 
modtagelsen betaler jeg det medfølgende girokort. ved først givne lejlighed inden 8 dage 

Jeg ønsker at f~ tilsendt nedenst~ende klubvarer. 

Dato l 2003 Medlemsnummer .: _ ___ _ _ 

Navn.: 

Adresse.: 

Postnummer.: By.: Land.: 

Obs. Varerne tillægges gebyr til dækning af porto, Post Danmarks takster. 
Varekøb over D.Kr. 300,00 N.Kr. 330,00 S.Kr. 360,00 sendes pr. postopkrævning. 

Varer bestilles hos. Lars Mikkelsen Lundsgårdsvej 8 5463 Handrup. 
Tlf. 64 88 12 03. E-mail larsmikkelsen@mail.dk 



NYE MEDLEMMER 

A-2888 A-2894 
!~ Keld Sølvsten Johannes Simonsen 

l Mammen Byvej 54 C, Påkjær 38, 
Mammen Nybøl 
8850 Bjerringbro 6400 Sønderborg 

Danmark 
H-2889 
Jens Bjarke Hansen A-2895 
Lerbjerghus Riette S. W Bang 
Bregnewd Skovvej 2 Finsensvej 58, 3. th. 
3460 Birkerød 2000 Frederiksberg 
Danmark Danmark 

A-2890 A-2896 
29 Niels Christian jarløv Thomas Andersen 

Skovvej 6, Udlodgyden 8 
Marum 5220 Odense SØ 
3230 Græsted Danmark 
Danmark 

A-2891 
Morten Home Hansen 
Enghavegard 
Holmevej 5, 
Espe 
5750 Ringe 

Danmark 

A-2892 
Henrik Badsted 
Bogfinkevej 13 
3650 Ølstykke 
Danmark 

A-2893 
Svend Erik Jul Nielsen 
Ordrupvej 34 A 
4540 Fårevejle 
Danmark 



SÆLGES 

Austin A 40 Sommerset 
1953 

1 stk komplet 
1 stk til reserve 
1 stk ny motor 
Et super godt projekt. Pris 
snakker vi om. 
Bo Krak. Rabjervej 503 
9982 Ålbæk. 
Skriv hvis dette har interes

.30 se, så kontakter jeg dig, 
så hurtigt jeg kan. 

Tværvange 

Ny tværvange sælges. 
Fremstillet pa Falster 
Pris ? 
Jørgen Holst 
Kløvertoften 7 3 
(Skovlunde) 
TIL 44 94 68 51 

Har du noget du vil sælge 
eller købe, så send et brev 
eller en E-mai l til Redaktøren 
gerne med billed af dette du 
ønsker at købe eller at sæl
ge. 
Så laver vi en annonce i bla
det og den koster· dig ikke 
en krone, hvis du sender bil
leder som du vil have tilba
ge, sa send en franket·et
svarkuvert med. 

KØB & SALG 

Annonce for Valo 1960 

bliver smukkere 
end De forestillet Dem 

Jeg har fået fat i nogle gamle annoncer, dem vil 
jeg bringe fremover, det er ikke alle der omhand
ler Morris, men de1· er sikkert nogen som ogsa 
syntes at en annonce fra Valo er sjov, jeg kender 
da et medlem. 
Hvis i har nogle gamle annoncer, så ma i gerne 
sende dem, det skal selvfølgelig helst være noget 
i forbindelse med Morris. 



MEDLEMSLISTE ~ 

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

Medlemsliste og kalender 
Først vil jeg benytte lejlighe
den til at ønske alle medlem
mer et rigtig godt nytar, 
håber i alle sammen er kom
met godt ind i det. l skulle 
nu have modtaget den læn
ge ventede nye medlemslrste 
og kalender for· 2004 med 
posten. Inden længe modta
ger i ogsa opkrævning til 
betaling af kontingent fm 
2004 og husk at betale 
inden den 1 februar 2004. 
Hvis i betaler via net bank 
eller lignende, sa husk at 
opgive relevante oplysnin
ger, såsom medlemsnum
mer, hvad i indbetaler for og 
for hvem, det er nemlig ikke 
alle der selv betaler·, men 
bruger kærestens, konens 
eller andens net bank og sa 

er det lidt af et detektivar
bejde at finde ud af det. 
Vedrørende medlemslisten, 
sa syntes jeg der er alt for 
mange mangler i den. Der er 
vir-kelig mange der· har faet 
ny bil, synet en der har væ1·et 
under· restamering, solgt en 
anden, skiftet ti f. nummer, 
faet ny mail adr. Sa jeg syn
tes du skulle tjekke de oplys
ningel· der er i listen og hvis 
der er noget der skal ændres 
sa udfyld skemaet og send 
det til sekretæren. Man kan 
jo spørge sig selv om hvm 
meget den er værd når 
oplysningerne ikke er til at 
stole pa. Til norske og sven
ske medlemmer skal jeg igen 
opfor·dr·e til at melde flytning 
til klubben (sekretær·en) det 
hænder ofte at vi far post 

Rettelser eller tilføjelser til medJernslisten 

Medlemsnummer---------------

r·etur· med adr. ubekendt og 
så er vi på herrens mark og 
vedkommende medlem bli
ver slettet. Skulle nogen 
være utilfreds med med
lemslisten som den er i dag, 
hører vi gerne om evt. alter
native for·slag. Skulle der 
være nogen der ikke hat· 
modtaget kalender og med
lemsliste kan de ringe eller 
n1aile til sekretæren, så SØI"

ger han fm det bliver br·agt r 

orden. 3! 
Med hab om et godt nyt -· -
Monis'år, 
Nor·disk Morris Mi nor· Klubb 
Bendt Rasmussen 
Silkeborgvej 142 
DK 8000 Århus C 
Tlf. +45 86 75 32 1 O - Mai l 
adr. br@nrnmk.dk 

Navn _______________________________________________ ___ 

Adresse 

Postnr ------- By---------- Land-------

Telefon Mobil tlf 

E-mai l 

Morris nr1-------Årgang --------------reg nr ___________ _ 

Morris nr2 -----Årgang ------------ reg n r -------------

Morris nr3 -----Årgang ----------- reg nr --------------

Morris nr4 -------Årgang -------------- reg n r --------------
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