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STEDSGRUPPER 
Navne og adresser på NMMK's kontaktpersoner 

Oslo 

Møregruppen 

Sødra Sverige 

Jonkoping og omegn 

Nordjylland 

Randers 

Viborg og omegn 

Midtjylland 

Østjylland 

Vojens og omegn 

Fyn 

Sydsjælland 

Sydfyn og øerne 

A-005 Olav Bjørge - Box 37 - Hovseter - N-0705 
Oslo 7 

A~057 Lidvard Lundanes ~ Eikenos * 

N-6020 Vegsu nd - Tlf. (071) 30192 

A-077 Peter Hellstrøm - Ribev. 18 D - S-217-46 
Malmb - Tl f. (040) 91 5626 

A-649 S. E. Jørgensen - Skogsdahl -
S-56028 Lekeryd 

A-164 Jørgen Ebdrup - Vestavej 14-
DK-9200 A lborg SV - Tlf. (08) 182329 

A-120 Anton Kamp Nielsen - østergade 17-
Asferg - DK-8990 Fårup - Tlf. (06) 443295 

A-522 Lone Skov - GI. Almindvej 6 - GI. Almind -
DK-8800 Viborg 

A-096 M. Bjerregaard Jensen - Bakkevej 5 -
Borre - DK-8850 Bjerringbro - Tlf. (06) 87 1879 

A-082 Jens Mondrup - Hygumvej 45 -
DK-7300 Jel l ing - Tlf. (05) 872397 

A-46l Henrik Kjær - Lindedal 46-1 -
DK-6l00 Haderslev - Tlf. (04) 53 1682 

A-419 Klaus Rasmussen - Bystævnevej 21, 3.tv.,
DK-5200 Odense V - Tlf. (09) 167662 

A-345 Kaj Larsen - Brygvej 2 -
DK-4700 Næstved - Tlf. (03) 72 63 34 

A-299 Erik Lassen - Møllevej 5 - Ulbølle -
DK-5762 V. Skern inge - Tlf. (09) 24 10 15 
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Formandens side 
Generalforsamlingep, d. 17. november er klubbens næste arran
gement. Som noget nyt vil vi i år prøve at arrangere et lille 
løb som indledning til mødet. 
Det bliver et løb med no gl e sjove opgaver hvor alle kan være 
med. Jeg håber på den måde at vi bliver rystet bedre sammen, 
og måske får en livligere diskution i gang under mødet. 
Apropos diskution, så er tidsfristen for ændrings forslag til 
vedtægterne udløbet. Men det forhindrer ikke at alle de r har 
id4er til en anden måde at "køre " klubben på, komme r frem med 
dem her. Som jeg læste engang : "En forening bliver aldrig bed
re end de medlemmer den har " , og det kan der jo nok være noget 
om. Derfo r - mød op d. 17. nov. og få en herlig dag ud af det . 
Klubben vokser stadig . I forrige Norminor passerede vi medlem 
nr. 700, men vi er fortsat kun 5 mand ti l at nstyre n klubben. 
2 af bestyre lsen har bedt sig fritaget for jobbet i 1985, så 
jeg må og skal have fundet nye kræfter inden l. januar. 
Jeg ved der er mange der godt kunne tænke sig at give en hånd 
med, men ikke r igtig føler sig sikre på om det er noget man 
kan klare. Hen - læg blot en billet ind. Alle kan bruges. I 
bes t yrelsen fordele r vi arbejdet efter hvad man selv har lyst 
til. 
Vi kunne o gs~. godt bruge no gl e faste nreporteren i r orr.:in or. 
rogle der kunne lave f.eks. interwievs med klubbens medlemmer 
og lokalgrupper. r'en vi e tigst af al t må vi have no gle der kan 
hjælpe med at finde svarene på de tekniske spørgsmål vi får. 
Det er i~ke fordi det er s være spørgsmål, men det kruver lidt 
tid og finde frem tiJ den i k l ubben der ved noget om det på
gældende problem. 
Kom nu ud af busken, bak klubben op i dens arbejde , og vis at 
du er andet end blot et nummer på medlemslisten. 

,:e'D ep PÅ JEI,LING KRO. LØRDAG d. 17. NOVEf.1BER . KLO r: KEN 14.00 .. 

Klubben har igen fået en forespørgsel på hvordan man monterer 
en 1300 Marinamotor med gearkasse i J'ltinoren. Vi ved at der er 
flere der har prøvet det, så lad os nu få den historie om hvor
dan man gør. 

Jeg har fået en del positive reaktioner på mit forslag om en 
Englandstur i 1988 , s~ efter disse at døm me skulle vi jo nok 
kunne blive en ljlle flok. Spørgsmålet er så hvorrr.a nge der får 
lagt penge t i l side inden vi skal af sted. Men lad os tage det 
op igen når vi ko~mer l år e lJe r 2 nærmere tidspunktet. 

P.S. om generalforsamlingen: Tag lj ge og få klippet tilmelding
en til generalforsamlingen ud . Udfyld den og send den med det 
samme , eller så vi i det nlinds te har den senest d. lo. nov. 
Kontaktpersonerne vil have et kort over hvordan du finder vej 
til DOET - AUSTIN J'I~ORRIS i Horsens lørdag morgen . 

A-02l John 
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Konkurrence 

Har du også problemer 
med uhyggelige mekaniker 
regninger ? 

Søg hjælp hos andre 
medlemmer i klubben , 
eller skriv til 
NORMINORs tekniske 
brevkasse , Bax 8 , 
7300 Jelling . 

(kilde : Morrie Moments 
Ho11oogong . ) 

VINDER Ar KONKURRENCEN 

A-442 John Rasmussen 

med følgende tekst . 

Vi ønsker tillykke med 
T-shirten ! 

bestyr elsen 
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Am ents· 
Tid 

21 . a k t . 

7 . nov . 

7. nov . 

17 . nov . 

5 . dec . 

27 . jan . 

, 2 . - 1 4 . 

Oslo gr . 

Fyn gr . 

ka n er 
Mål Arra ngør 

Gruppemøde på Viborg og 
Signes minde Kro omegn 

Medlemsmøde Oslo gr . 
på Kjemisk lnst . 

Gruppemøde på fyn gr . 
Odense Badstue 

Generalforsamling NMMK 
og Rally 

Medlemsmøde Oslo gr . 
på Kjemisk lnst . 

1985 G ru ppemøde Sydsjælland 
Nygacte 10b og øer 
Næstved 

juli 85 Sommertræf i Møre gr . 
Norge Oslo gr . 

NMMK 

afholder møde 1 . onsdag i måneden. 
Mødested mai - a k t : Rodeløkken kafe, Bygdøy 

nov - apr : Kjemisk Inst ., Blindern 
(hvis ikke annet er kunngjort i NQRMINOR) 

afholder klubmøde hver 1. onsdag i 
måneden , Badstuen , østre Stationsvej 26, 
Odense . 

Sydfyn gr . afholder klubmøde hver den sidste 
onsdag i måneden . 
Mødested : Møllevej 5, Ulbølle 

Alle som er - eller skal i gang med aktiviteter, 
bedes skrive til klubben, så hurtigt som muligt. 

På denne måde kan vi undgå noverlapningf( af 
arrangementer. 



Generalforsamling 
Generalforsamling og Miner-Rally Lørdag d , 17 . november 1984. 

Program : kl. 8 . 00 - 9 . 00 Morgenbord i Horsens 

kl. 9 . 30 - 12 . 00 Orienteringsløb/Rally 

kl. 12.00 - 13 . 30 Frokost på Jelling Kro 

kl. 14.00 16.00 Generalforsamling 

kl. 16 . 00 - 16 . 30 Afslutning (video-film) 

Husk kun adgang ved forevisning af gyldigt medlemsbevls . 

Dagsorden for generalforsamlingen . 

1 . Abning af mødet . 

2 . Arsberetning af styre samt stectsgrupper. 

3 . Midlertidigt regnskab . 

4 . Valg . 

5 . Vedtægtsændringer . 

6 . Eventuelt. 

Følgende vedtægtsændringer vil blive behandlet på generalforsam
lingen : 

F0R~T~r- p~ VF.OTEKTSENORING FRA 001 Ole J . Østby. 

Kan.4 Vedtek tsf'ndrinq 

~4-1 F.ndri r.~sfor ~lag av vedtektene r.an kun fremlegges på lovlig 
utlyst gpnpra l forsamling.Forslag innsendes til styre t inne n 
10. a ugus t,~q vpdleqges inn~a ll e l sen til genera l forsam lingen. 

54-2 0~ er.dr jr~sfcrs laget ska l kunne godkjennes på genera l forsam
lingen,krever dette 2/3 f l ertell ~landt de fremmøtte stemme
reretige med l emmer.Hvis mindre enn 10\ av medlemmene er 
tilstedp. skal forslaoet til uravstemning. 

~4-3 Hvis ett eller f l e re a v de fremmøtte med l emmer ønsker det , 
skal forslaget i~ke avgj~rF.s på møtet,men sendes med lemmene 
for uravstemning:--

64-4 'leel uravstemning ska l fors l aget/ene sendes alle med l emmer, 
med 3 Urer~ svarfr ist , og a n sees som for kas t et hvis det ikke 
QP~n~r 2/3 av de avgitte stemmer. Generalforsamlingen 0PP
nevner en kontroll~omitee so~ ~istår styret med opptelling 
av stp~mpsedlpne. 
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nen e~Risterende G 4-1 

§4-1 F.ndringer av vedte~tene kan kun skje på lovlig utlyst general
forsamling . Fors l ag innsendes til styret min . l måned før 
m(lltet. 
Endrinq krever 2/3 flertall blandt de fremmøtte stemmeberetige 
mpdle~mer.p.vis mindre enn 1 0% av med l emmene er til stede, skal 
endring~n til uravsteMning med 2 ukers svarfrist og ansees 
som forkastet hvis det i~ke oppnår 2/3 av de avg itte stemmer. 

Jeg vil at dette forslag bllr behandlet før .evnt.andre fors lag, 
da jeg mener det er av almenn interesse at f l es t mulig av 
medlemmene kan v~re med på og bestemme en viktig vedtektsendring. 

net p.r ikke ~ vente at en kluhb med medlemmer så s predt geo
graflsk,s~a l kunne ffl~te opp for å s i sin menig hvis det e r 
1000 ~m og kj~re ! 

Poenget er at ~vis forsamlinge n e r enig i følg e nde forslag , så 
f~r vi f ortsatt en demokrat i sk styring av N~~K. 

Komentarer til f~rs laget . 

Til § 4-1 
Hvorfor tidsfristen e r datert,og så tidlig som 10 .august , er a t 
da kan evnt.fors l ag komme t id snok til at det blir vedlagt inn
ka l lelsen til genera l for samlingen. Denne vil vel trolig a ll tid 
v~re i NORPINOR~s augustnummer. 
Til § 4-2 . 
rvls endr ingsfors l aget e r en ragatell som ikke berører klubbens 
tid l igere drift cg mA l setting bør forslage t kunne godkjennes 
p~ m~tet , s lik at ma n slipper utsending av stemmesedler fo r dette. 

Til ~ 4-3. 
nette ta l~r for seg selv! Viktig e avgjørel ser skal al l e være med på. 
Til § 4-4 . 
Her er svarfri.sten forlenget til 3 uker.Dette pga at postgangen 
0fte tar l a ng tid imellom de no rdi s ke land! 

Vedtægtsændring fra best yrelse n 

Kap . 3 Organisation 

001 Ole Jørgen Ø ~tby 
s i gn. 

§3-1 Styret har 5 medlemmer . Formand , næst f o r mand , sekre t ær, 
kasserer og redaktør . 
Foruden disse en distributør . 

§3-2 Formanden har den daglige ledelse af klubben . Styret leder 
og tager beslutninger i henhold til vedtægterne . 

best y relsen 
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Denne Trucker-Morris ejes af A-686 Bent Westergård , som har 
været ca . 2 år om at bygge bilen . Den har kostet ham ca . 70 . 000 kr 
Bilen kører med original 1100 motor påmonteret kompressor , der 
forsyner liften, som hæver og sænker det bageste hjulpar . 
Bilen er synet efter ombygningen . 
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Treffen i Fal~oDing var over , og vinnerne 
klasser ~lp som følger: 
2 d~rR 012 Rolf Lind~lorn Finland 
4 d~rs 027 Ingemar Pers son Sverige 
Tnurf>:r 083 f'leI'VTling Nissen Danmark 
~rav~ller 003 Eirin ~sthy Norge 
Pick-ur 016 J~ns Chr.Jensen Danmark 
Van 050 J(IIran Klafstadt-akken ,Norge 
nriginaly lassen: 
l.premie 061 Olle Ekelund 
2.nremi~ 026 Hans V.Volden 
3.premie 138 Lena Boson 

2 dørs 
2 
2 

Sommertreffen 
i Falkoping 
1981. •••••• 

av de forskjellige 

SVf!rige 
Norge 
Sverige 

Som man ser ~~ var det vlnnere fra 4 nordiske land,og al l e 
modellene var med.Det veltok en mengde varianter av Minor, 
alt fra fine originalekspmnlarer til helt omrygde,med ~redere 
RYiermer,~poilerR,carser , innebygde lykter,ta~luker,brede felger 
og store motorer. Her var 1,3 og 1.8 Te 1'1arina motorer, V- 4 og 
V-6 TTlotorer; 012 Rolf Lindblom SOI':'l vant 2 dørs klasEten hadde 
v-6 motor,og ellers var hele bilen ombygd , et ri~tig mester
RtvYYE',alt var RJri)rkelig gjordt.Filen var god).-jent av "tilsynet" 
med denne v- 6 motor. 
I l~net av ~OMmpren 81 rIe enda en stedsgruppe stiftet,det var 
~al~org-gruoren med 114 Per Sivertsen som kontaktperson. 

pf, høsten samme år ~om Paul Sk illeters boy "lo'lorris Minor,the 
SUT"lreme smal car". - den var midt i b linken for alle Minor 
entusiaRtE'r. 
J roya Rto oaR~ adresRen til de fleste ~inor-kluh~er rundt om 
j verden,ogs~. NtAtAK"s. 
Paul SJrilleter ga ved en senere anledning oss tillatelse til 
0<7 rru)rp 1:-ilder og stoff fra rOJren i NORf'.'INOR. 

p ,~ hf1.sten l<'om to nye stedsgrupper med på"laget '; det var Vojens 
qrupppn med 120 Finn Nielsen , -og Sødra Sverige gruppen med 077 
PE'tpr Hellstr~m,-Rom Jrontaktpersoner.På slutten av året ble 
Fvn-gru~pf!n med 193 PE'ter Hage med . 

Klu~rens ~Jronowi var Megpt d~rlig p~ slutten av 1981,vt måtte 
dprfor p~ en pIler anen m~te få inn penger.Redningen ble et 
;ulelotter1.Vi fik).- dermed inn ~r.3.304,ved l'ojelp av dette,-og 
lotterj~r som Oslo-gruppen hjalp til med. 
"ret 1981 "ar et trevelt !Jr for styret, som hadde styremøter 
fflpd iE'vnp Mp.llo~ru~ , minst en gang imAneden. 
Df')t var Rom Rto for det daglige 
arr.eide med klur.ben,og for ,t,. ta med noen tall,-sl k-Ie det sendt 
ut 150 mas~·il's).-revne brev , 3S6 postgiro inn og utbetalninger. 
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I ti11egg mange brev fra med l emmer og andre,t i1 sammen ble 
1460 henvende1~er ekspedert,da er ikke NORMINOR og andre 
fe lles utsendinger medregnet. 
I starten av 198 1 hadde klubr.en 3 stedsgrupper, og i l øpet 
av ~re t var antal l et ~ket ti l 8.Stedsgruppene har mye av 
~ren for at k lubben ~kte kraftig i med l emsta1l.Kontakt
personene og andre aktive gjorde rnye for at klubben b l e kjent. 
Medlemstallet ?kte med ca 10 0% dette året.Fra 96 medlemmer 
nr . l . l.rundet v i med1emsta ll nr 180 på ~rets siste dag. 

Aret 1982 startet med forbpredelse til omgjøring av vedtektene, 
~li)t" at hu~tandsmedlemmer også h1e ønsket v.elkommen i klubben. 
nen viktigste forandr i ngen var 1ikeve1 forskyvning av t ids
pun~ tet for av~o lding av generalforsaml ingen. Denne ville v i ha 
i novem~er i stedet for t idligere i april måned.Nytt var også 
at vi vi l le ha valgregler for kluchen. 
net var Jklc"e få forslag og timer som g 1kl<" med. 
~a resu ltatet forelå var v i ganske fornøyde.Med de nye 
vedtektene og valgregler ville vi Apne muligheten for at 
k lub~ens styre skulle kunne gå på omgang b l andt de nordiske 
1andene,-om interessen ble s lik. 

forts.n.nummer. 

Hej Torsten 
A- 141 
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gruppen 

-innbyr mediernmene til rnedlemsmøte på Kjemisk Institutt på 
Rlindern kl 19.00 onsdag d.7.novemter,til dlv.aktiviteter. 
v ... r vennlig ring til en av styremedlenunene og 51 at du kommer. 
-og den: 

~enne onsdagen møtes vi k!.lB.OO på Kjemisk lnst. Den første 
timen hl ir vi i varm garasJe for og sjekke frostvæske,t enning 
mm. KI.l9.00 gAr vi inn i et auditorium og viser lysbi l der og 
y~serer om sommerens treffer og utflugter.~ulig at det bl ir 
pn eller annenmotorfilm fra Leyland e ller Castrol . 
~edlemmer fra Oslo-gruppen som var tilstede p~ NPMK~s genera l
forsamling 1 Danmark 17.11 har ogs~ sikkert nae og forteile. 
Kaffp blir dp.t ogsA,og sikkert et lotteri. 
Pizza MS,"?? 
Pva i all verden skal vi gjøre for ~ få flere av Oslo og 
Qmegn~ me.dlemmer til å komme pA møtene? Vi har hverken 
slinstvang eller utkaster ved d~rene! -~en derimot har vi 
rlet meget hyggelig~ 

"el)-C'l'I1mp.n,men ring gjerne til et av styrets medlemmer og for
t~ll at du kommer,-og sp~r etter veien til Kjemis~ Inst: 

-treffen arrangeres igjen til 
vinteren.Mere inf.i neste 
NORMINOR.Bli med på vinterens 
st~rste eventyr. 

Oslo-gruppens styremedlemmer treffes på f~lgende telefonnr: 

KontaJt:tperson: 005 Olav Bjørge Priv: 02/753871 ~rb, 02/711037 
Sekretær: 339 Reidun Bj9lrge " " " 711475 
Kas~€'rer: 026 Hans V.Volden 455409 
Ptvr~merllem 098 Arne n.Holm 440991 430645 
Ptvrp.J'I'Ipdlem 001 Ole J.Qlstk-y 149748 455625 

p~ 001 ole og 026 f-tans jok-rer pA Kjemisk Institutt. 

001 

12 



Viborg og omegn 
Viborg og omegns lokalgruppe afholder møde 

Sted: 

Tid: 

Signesminde Kro , Viborgvej 145 
(mellem Kjellerup og Silkeborg) 

Søndag den 21 / 10 kl . 14 . QO 

Alle interesserede er velkomne . 

Af hensyn til pladsbestilling er tilmelding 
nødvendig . 

Tilmelding til : 

Lone Skov 
Tlf. 06 - 639212 

Til Hestemarked i Hammel. 

Lørdag d . 1/9 1984 , blev vi inviteret til Hestemarked i Hammel . 
Markedets bestyrelse havde ringet , for at høre om det var muligt 
at leje os til at komme og vise vores biler frem . 
(Det gjorde vi selvfølgelig med glæde) 
Først skulle vi køre i kolonne gennem Hammel bYt for derefter at 
parkere bilerne til publikums beskuelse og bedømmelse . 
Det blev en fornøjelig dag med masser af nye bekendtskaber og 
udveksling af erfaring . 
Personligt syntes jeg godt om arrangementet - måske ville det 
være en ide at følge det op en anden gang. 
Forandring fryder jo altid - så hvorfor ikke udstille Morris 
1000'ere i stedet for altid lastbiler , motorcykler, vete r anbiler 
o . s . v .. . ... . . . 

på Viborg og omegn s vegne 

A-522 Lone Skov 

København og omegn 
Arrangøren af efterårsløbet " København " takker herved løbsdelta 
gerne . Det var beklageligt med dem der tilmeldte sig, men desværre 
udeblev !!! 
Alle deltagere fuldførte den næsten 100 km la nge dista nce , med 
diverse prøver og opgaver i fin stil. 
Vinder blev Susanne og Niels fra Ølstykke . 

A016 Jens Chr . 
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Møregruppen 

Sommertreff 185 . 

Planleg~ln~en av årets trefr er nå i gang. Vi har sendt ut skriv 
til Campingplasser i Anctalsnes - Va lldal -Eld s da l 
Geirange r området t med forespørsel om bruk av c a mpin g plass. Vi 
har ikke f å tt sva r fra desse campingplassene ennå. Førstkommende 
helg (1 3-14 okt,) vil vi reise en tur ti l de aktuelle Campin g
plassene for å få en avklaring. Styret vil bIL informe rt så s nart 
vi har fått en av tale med en campingplass. 

Navneforandring: 

Vi har diskutert årets sommertrefr med Møre og Rornsctal Kjøretøy
hi sto riSk e Klubb v/Martin Schølberg.(NM~lK-{Jledlem). 
Han sa at naen medlemmen fra denne klubben var villig til å 
stille opp å hjelpe ossmed arrangementet ders om det blir
nødvendig. Vi takket for tilbudet, og vil ta ko~takt når treffen 
nærmer seg. Sc hølberg fores}o at stedsg rupp en burde endre navn 
til Mør eg ruppe n. Da ingen i gru ppe n hadde . noe imot en slik 
navneendring, vll -Møregruppen·være stedsgruppe ns nav n fra nå. 
Addressen blir som før. 

Med vennlig hilsen 
,;.;~ u;...J...i,. 
Lidvard Lunda nes. 

Nordjylland 
Der var til vores møde lørdag d . 6/ 10 et godt fremmøde . Vi var 
ialt 23 personer , 11 Mino r er + diverse farisær-biler . 
Mødet star t ede kl. 14. 00 , hvor jeg medd e lte forsamlingen om , at 
der desvæ r re ikke kom en mand fra DOM! og viste film, som jeg 
var blevet lovet . He n vi fandt dog på noget andet . 
Det blev endvidere besluttet at gruppe n s navn Alborggruppen skal 
ændres til Nordjylland . 
Vi b l e v også e n ige o m at d e r skal betales 50 , - k r . om å r et til 
No r djylland . Der vil blive sendt girokort ud til dem der hører 
med t il No r dj y lland . 
Efte r at vi havde f ået et par flade hå n dmadder til aften så vi 
en v ideo-f i l m, me n d esvær r e ikk e o m Mor r ise n. 
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Fyn 
Oktober 1984 

STOR NYHED til alle medlemmer : 
Slut med kolde mødelokaler, vi har fået nyt mødelokale . 
Sted: Odense Badstue, øster Stationsvej 26, 5000 Odense C 

Første møde afholdes : ONSDAG d . 7/1' - 84 kl. 19 . 00 - ? 

Vi forventer stort fremmøde, da der skal nye boller på suppen ! 
På sidste møde var vi kun 6 medlemmer der gad møde op. 
!!!!! Skal det fortsætte !!! ! ! (Nej?) 
Bestyrelsen forventer at alle interesserede møder op. Klubben 
skulle jo helst køre gOdt ! (ligesom vores Merris Minoer . ) 

Der er fremkommet forslag til en julefrokost og da vi har lidt 
penge 1 kassen. kunne vi måske leje et lokale og eventuelt give 
nogle øl og vand , maden kunne vi så selv medbringe , så festen 
ikke blev ret dyr. 

Andre forslag til en sådan hyggeaften modtages med tak og glæde ! 

Alle ideer om aktiviteter fremover bedes medbragt til mødet ! 

Bestyrelsen er ved at løbe tør for ideer og lyst til at udføre 
dem. Opbakningen 1 vores arbejde for klubben er alt for ringe , 
så kom til ovennævnte møde og giv os nye impulser i klubbens 
videre beståen. 

P.B . V. 

A-407 Palle (Kasseren) 

Skaf nye medlemmer Skaf nye medlemmer ! Skaf nye medlemmer 

Skal vi følges? 

Lørdag den 17. november er der som bekendt Minor Rally 
og Generalforsamling i Jelling. 

Vi starter fra parkeringspladsen foran Badstuen i 
Odense lørdag morgen kl . 06.15. Har I lyst til lidt 
selskab på turen, så mød op ved Badstuen. Vi skal nok 
få en god tur ud af det! 

A-232 Morten og H-350 Kirsten 
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Sydsjælland og øerne 
Vi har holdt bestyrelsesmøde d . 7/10 - 84 , hvor vi har sna kket 
lidt om løst og fast , bl . a . har vi snakket om at bibeholde d.5/6 , 
som dato for årlig generalforsamling med efterfølgende åben t hus . 

Derudover har vi fået adgang til et lokale hos vores formand , 
som vi kan bruge som klublokale , hvilket iøvrigt er at finde på 
ad re ssen : Ny gade 10 b Næstved . 
Vi satser på at holde første møde i klubben d . 27/1 - 85 kl . 13 . QO . 

End v idere er vi allerede igang med at få et mini træf på benene 
på De Hvide Svaner , v i planer på at det skulle løbe af stabelen 
d . 25 . og 26 . maj . 

Sidst men ikke mindst, så søger vi en frisk ung dame/mand , som 
kunne tænke sig at blive kontaktman d for Sydsjælland og øerne . 

Hei og tak k for sist . 

J eg har desverre ikke tid til 
å skrive noe la ngt bre v nå, v il 
bare fortelI at etter treffen 
kjørte vi til Danmark - Tys k
land - Ne derland og fra nkr ike 
hvor v i tok båt til England , 
hvor v i opps økt e e n del firmaer 
som driver med Morris Minor . 
Vi var i England i 10 dage før 

MORRIS 1000 - JA TAK! 
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Ta k for nu 

M. V. H. A- 320 Helge 

vi tok båt til ba ke til Esbje r g 
for at kø r e hjem. Håper på å 
komme tilbake med mer om den 
turen senere ! 
For å komme på treffen på Kullan 
i å r kjørte jeg ca . 115 mil . 

Hilsen A-153 
Egil Lundanes 

A016 Jens Chr . 



HØST TREFF l ~ORGE 

I dagene OJtd 17. tÆt 19. Augu.6t bie. hø~ttlt.e.6~e.tt i.. NcJtge avvi.klet. 
TJte656tedet valt. Ne6byen i. Haiii..ngdai og aJtJtG.ngøJt valt. 06lo-gJtuppen. 
Ved 19.30 ti..den oJtedag 17 augu6t Jtei..6.te vi.. nem vaJtevognelt. at OJtd 
06lo ve6tbane.6ta6jon. 
Ve.t valt. 005 Ola.v og 339 Re-i..dun BjøJtge.,003 Kje.ll. 06tby,026 Han6 
Voide.n,692 Tom LaJt6e.n og undeJtte.gne.de.. 
Tulte.n gi..kk 6me.Jtte.6Jti.tt oppove.Jt og i.. kve.ld6ti..me.ne. va.1t. vi.. oJtemme. 
på Sutøya. ca.mping ve.d Ne.6bye.n. 
He./t 6atte. vi.. opp vålte. be.6kje.dne. te.lt og dannet e.t tun hvoJt 
~Jti..tling og a.nne.t kunne. 6oJte.gå. 
Ved mi.dnatt6ti.d kom vdJte. venne.Jt 6Jtd tie.6und.bJtødJte.ne. 057 Li..dvaJtd 
og 153 Egil LUr/dane.6 i.. e.n 2 dØJt6 og e.n vaJte.vogn. 
Om mOllge.ne.n de.n Ig.va.1t de.t blt.e.d e.11.i.glte.:t om a.t de.t hadde. væl!.t 
ga.n6ke. ha.lt om na.tte.n.Sæ~llg 60~ 003 Kjell. Ø~tby ~om hadde 
ligget med bena uten601t ~ovepo~ett.Men dette ~kapelt jo balte matl!f~t. 
E6te~ 6 ~oko~t 61kk vi beoøk av nok e.tt Mlnolt entu~la~t,nemLi.g 
tultl6t~je~en l Ne6byen,Petelt C. Gltoot.Han kom ~elv i en 066-
whlte 2d Mlnolt.Vi hadde pd ~olthdnd 6nakket endel med Gltoot og 
han ville bl.a . vi6e O~O .lltt omkltlng 1.. omltddet. Vi al.'talte å. 
tlte6ne~ 19jen oenelte pd dagen. 
1 mellomtldel1 ~kulle vi pd en lnte~e6~ant ekapediajon. 
005 Olav 8jøltge hadde Æ leng~e tÆd væltt oppmelth60m pd en 68-mod. 
valtevo~n 60m ~to l Gol Æ Halllngdal.Nd valt denne til 6alg4 og 
005 Olava bltolt 116 Roa~ 8jøltge va~ intelte66e~t. 
VÆ dlto manl1ateltke oppove~ i 5 ~!inoltelt 60~ d hente bilen 60m 
yÆ~te 6eg enl1& ikke & ha gått 20 000 km. 
Vi vendte tllbake tÆl Sutøya hvolt6lta Gltoot tok 0~6 med pd 6ight 
aeeing. Følt vÆ 60ltlot pla.a6en dukket 'nok et medlem opp,nemlÆg 
192 Roald Rekl1e6 m/kone.Oe ble 096d med 006 på ltundtulten.Følt6te 
6topp valt tult.i.6tkol1toltet hvolt vi ble tildelt blto6jyltelt om 
6,tedet.OeIt6Aa dAo v.i. opp til Han6 og Thoma6 Gunnalt Oye Æ 
Halllngdal Vete~anvognklubb.Vi66e vi6te 066 noe av 6in bilpaltk 
60m ikke va~ Itent liten . Ve hadde Og6& pakningelt tÆl engel.oke 
motoAVt 60m vi 6ikk kjøpt. . 
/16 Roa~ 8jøltge .okulle komme med tog oppovelt denne l0~daget1, 
og nå næltmet det 6eg tid6punktet 601t toget6 ankom.ot . 
vi ltei6te da innom 6ta6jonen , 6ikk med co6 116 Roalt og oatte 
kUlt.oen ned til camplngpta.o6en. 
Vet valt 6ent på etteltmiddagen o~ tÆden valt inne ~Olt gltill~e",t. 
Kvelden 60lttøp .otllle med 60~akjellÆge aktivÆtetelt ",om Vele/6øLe 
kao6e,tennplugg6ki6tlng på tid og uttodd.i.ng av ~ekvi6i..ta. 
Søndag 60ltmiddag ~yddet vi.. lei..lten.VÆ 6kulle dlta tÆdlig helt6lta 
60~di Tultild6je6 Gltoot hadde 6ka66et 066 61ti..billettelt til et 
6tollt 6lY6tevne på Klanten plypla6a. 
vdlte dtte M.i.noltelt 6ikk 6in paltkeltil1g6pla66 hvolt vi valt tett 
6ql1l1ge.Gltoot hadde ikke kunnet kjølte A!inolten 6in da de nn e 
ma nglet 6itt 6jeltde nealt, 
Re6eltenten på 6tevnet omtalte oa6 i.. en pau6e og opp6oltdltet 
publikum til d oe p& b.i.lene.OOS Olav 8jøltge ble inteltvjuet av 
avi6en " Hallingdølen". 
Ved 16 00 tiden 60ltlot vi Ne6byen og tulten gihk ned mat 
Fageltne6 . 
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He~ 6 ~oppet vi 60~ å hpihe hammen 6ø~ vå~e veie~ hk~lteA. 
En hpehielt takk kette6 t~l hekk og 6~u G~oo~ ham b~dkO til 
d gj •• e ~.e66en &d vellykket. 
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TEKNISK SVAR HDBEDES. 

Ventttig hitA en 
098 A~ rt e B.Holm 

Amgående monterine af 1.3 Marina motor og gearkasse: 

Jeg har lige kikket alle mine medlemsblade igennem 

d . v.s tilbage til medio 1982. Intet sted har der v,ære t 

bragt en beskrivelse/monteringsvejlednjng af 1.3 motor 

og gearkasse. Dette på trods af at nogle medlemmer har 

efterlyst dette flere gange. 

Mange kører jo idag rundt med l.~ motor og gearkasse, 

d.v.s at disse medlemmer ligger inde med oplysnjnger 

omkring montering af motor· , gearkasse og hydra~lisk 

kobling. Alle disse oolysninger vil kunne spare tid 

ror ham, der skal til de t fo r første gang , s~ledes 

at man slipoer for bIa. at eksnerimentere si~ f rem O? 

heraf støde på en masse forhindringer. 

Derfor ønskes oplyst : Ang . motor - beslag , ommontering , 

kabel- og slangeføring O. S.v 

Ang. geark.- befæstning, nye be

slag, gearstangshul o.lign . 

Pvdr. kobling - hvordan? 

PS. Ev t. hvis nogen har " neonet l.) motoren lidt oP , 

bIa. anden knast, plan slebet- og udboret ton, uden 

dog at høre en masse om hvordan man tuner motoren 

så me g et at den brænder sammen før den n~r ~t runde de 

1000 km . eller den Ild v jkler en enfam larm 

A-555 Jens Kjeldmand 
Tinghøjvej 33 st . th . 
2860 Søborg 



Hej MINOR - FOLK 

Endelig ! Skete det, jeg fik " konen " overtalt til en ordentlig 
renovation af den efterhånden noget meget matte Minor . Nu skulle 
det være !! 

Vi havde fået stillet en garage til låns i 14 dage af sommer
ferien 1984. I denne periode skulle bilen lakeres om , 1300 motor 
i og ellers gåes efter i sømmene , så det skulle gå hurtigt, hvis 
vi skulle ha' den planlagte sommerferie på en af syd - havsøerne 
Langela n d . Samtidig skulle den nye 1300 motor også samles og byt 
tes ud med min gamle Minor moto r, som havde gjort det godt , 
200 . 000 km uden større problemer . 

Det skal l ige tilføjes , at bilen e r en årgang 7 1 og vi ans kaf
fe d e den i 1981 , hvor den absolut ikke så køn ud , men den ble v 
istandsat . 

Nå , men vi måtte jo igang . Bilen blev skilt , skærme, lister , 
motor og hvad der ellers kunne skrues af blev lagt i en stor bun k e . 
De få steder der var rust blev også skiftet ud , og så skulle det 
slibes og slibes , det var netop i de dage af ferien , hvor tempe 
raturen nåede de 28 grader , så man gik jo og blev tør i halsen . 
Vi fik de første 5 dage til at gå med at slibe , da dette var 
overstået , var det motorens tur , en 1300 Marina motor . Det var 
spændende om vi havde taget de rigtige mål , så den var ordenligt 
tilpasset den gamle 1100 gearkasse , men det gik som fod i hose , 
ingen problemer , og den kunne sandelig også starte . Det krævede 
dog ca . 2 forsøg inden det lykkedes , men så snurrede motoren 
sagte . Der var ikke den forgårdskæderasien som i 1100 motoren , 
hvilket jo skyldes den kædestrammer der er på 1300 motoren . En 
ren fornøjelse at høre . 

Den 10. dag skulle bilen males " FLAMINGO RØD ". Det var første 
ga n g vi skulle stå alene med en sprøjtepistol . Da garagen var 
afdækket med plastik og gulvet plasket godt til med vand, havde 
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vi kun et stort problem tilbage PLUERNE . De måtte bekæmpes , men 
MINOR POLK - HUSK SPRØJT ALDRIG MERE END MAX . 2 MIN . MED PLUEGIPT 
for ellers så går der omkring 1/2 time før 1 kan opholde jer i 
rummet igen ( erfaring host host !!! ). på grund af det gode vejr, 
havde garagen opnået en temperatur på ikke mindre end 34 grader, 
så det var nogle varme 5 timer vi brugte på bilen , men det pyntede 
faktist , måtte vi erke n de . 

Herefter fik bilen lov til at tørre i ca . 1 1/2 dags tid . på 12 . 
dagen påbegyndte vi monteringen igen og nøjagtig 14 dage efter at 
vi var startet stod bilen klar igen , og vi åndede lettet op , men 
det havde også været nogle lange arbejdsdage, klokken blev ikke 
sjældent 23 inden man va r hjemme under bruseren igen . 
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Men det var en lærerig oplevelse , også selvom man måske godt 
kunne kalde bilen en appelsin med hensyn til hvorledes malingen 
flød sammen . 

Minoren klarede også fint , de ikke mindre end knap 900 km . til 
Langeland, Møns klint og utallige grænseoverga nge dansk/tyske, så 
vi havde en dejlig og til sidst afslappet sommerferie . 

Med mange venlige hilsner 
medlem af Midtjyllandsgruppen 

Kære Norminor-Iæsere . 

Inger og Ib 
A-512 

Jeg er den lykkelige ejer af en Morris 1000. Jeg kunne godt tænke 
mig at montere en Marina 18TC motor/gearkasse - bagtøj/rigtige 
støddæmpere i bag (pga. den hopper når den får nogle pisk) + 

skivebremser . 
Er der mon nogen af jer der har erfaring i den r etning? Jeg kunne 
godt bruge nogle oplysninger . Hvor meget der kræves (tilpasning) 
og om det er noget der går godt og om det er noget der virker m. m. 
Hvis du kender noget til dette og hvis du gider at få en morris
snak så vær venlig at slå på tråden 08 - 658306 . 

;;;~ ,~ 

Michael Jensen 
Nørregade 47 østrup 
9600 Ars 

.vel er 11CWfl ir~JNA J&l2«rdvrlld eJ )/a""d; ,nØ / 
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Englandsturen af A-021 John Jensen 

Som jeg lovede i forrige blad , vil jeg prøve a~ fortælle lidt 
om den fantastiske tur jeg havde til England denne sommer. 

Det hele startede fredag d. 13.-7. efter arbejde, hvor jeg så 
hurtigt som muligt skulle til Sverige , for at hjælpe til med 
klubbens sommertræf på KulIen. 

Karen havde pakket campingvognen , så det var blot at spænde 
for da jeg kom hjem omkring kl . 15.-. Vi var ~ personer ialt . 
Karen og jeg + vores dreng , der på det tidspunkt var 7 måneder 
gammel. Foruden var der Peter 01holm , en af klubbens medlemmer 
der endnu ikke var fyldt 18 år, og derfor skulle have kørelej
lighed. 

Ned oppakning af enhver art vil jeg tro at fJlinoren , der kører 
med original llco-motor , havde omkring 2 ton at slæbe på . Men 
den klagede ikke . Jeg må sige at jeg er forundret over så godt 
det gik ud af landevejen . Når den først var koæmet op omkring 
70 - Bokm/t, kunne den uden besvær holde sig der. Modvind var 
faktisk et større problem end bakkerne. 

Det skal lige nævnes at vi i foråret var så heldige at få fat 
i en engelsk campingvogn , til omkring 4000 kr . Og det kostede 
under 1000 kr . at få den klargjort og synet. Så kunne vi jo da 
i det mindste leve op til mott6et "vær kritisk - kør britisk ". 

Turen til KulIen (vores " jomfrutur" med campingvogn) gik uden 
problemer, og vi var hjemme i een sidst på eftermiddagen om søn
dagen . Campingvognen blev læsset med yderligere bagage og pro 
viant, og mandag , lige over middag , gik det mod englandsbådene 
i Esbjerg . Da klokken var 1730 lagde vi fra kaj, og der var in
gen vej tilbage . 

Vi havde , inden vi kørte hje~mefra , besluttet at vi i år vil
le holde en ferie helt for os se]v . I de 5 år vi har været rred 
i klubben, har vi altid holdt ferie i forlær.gelse af træffet , 
og sammen med andre fra klubben , kø rt rundt i det område hvor 
træffet har været holdt. I år skulle det være anderledes. Vi 
vil le køre for os selv . Og selvom det var England vi ·skulle be 
søge, havde vi besluttet kun at besøge et Norrisværksted . Der 
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ville vi så købe alle de Morris-dele vi manglede. Når man so w. 
jeg har så meget at gøre med r-~orris r-anor til hverdag , trænger 
man nogen gange til at komme lidt fra det. 

NEN •••• • • det skulle 'gå helt anderledes end vi havde planlagt . 
Vi fik besøgt ikke mindre end 4 steder , som på forskellig vi s 
havde med fI!orris Minor at gøre. Vi boede hos en engelsk familie 
i 3 dage , som også kørte Morr is Minor. Og vi fik snakket med en 
masse me nnesker der kørte r-:orris rUnor, både i- og uden for den 
engelske klub. Og endelig var vi så heldige at komme med til en 
grill - party , hvor flere fra bestyrelsen af den engelske Morris 
Minor klub var med. 

fJlere om alt dette i kommende Norminor . Her vil jeg slutte af 
med et ~HX billede fra det scotske højland. 

Her et billede af en Aust.in Van vi mødte i Castle Douglas . Ene 
ste forskel er gril og hjelmemblem . 
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HISTORIEN OM EN MOR RIS 1000 . 

Fra vor forhandler Nielsen & Aarestrup i Grindsted har vi fået 
tilsendt følgende historie om en Morris 1000 , der den 12 . juli 
1981 kunne fejre 25 års jubilæum . Historien er skrevet og bille 
derne er taget af bilens nuværende ejer Ronald Poulsen, Grindsted . 

Jeg fandt den i begyndelsen af 1968 hos autoforhandler P . Fr ede 
riksen i Alestrup . Prisen var kr. 3.500 , - og standen sådan, at 
alt udover karrosseriet trængte til en kærlig hånd . Den havde kun 
haft en ejer , og var oprindelig købt hos DOMI-forhandleren i 
Skive i 1956 af daværende handelsmand Stenfeldt Madsen . Jeg fandt 
senere via toldpapirerne frem til den første ejer , og besøgte æg
teparret Stenfeldt Madsen på plejehjemmet i Sjørup . 
Da jeg købte vognen i 1968 var jeg mekaniker lærling , og bilen 
blev renoveret komplet , bl . a. fik motoren en hovedreparation , så
ledes at vognen fremtrådte fuldstændig som ny . Min investering 
udover arbejdslønnen var på ca . kr . 7000,- og resultatet , at jeg 
havde en ny bil for kr. 10 . 000 ,- . (På billedet ses den stolte ejer 
i 1968 , efter endt renovering. Samme motor og karosseri som mon
teret i 1956) . 

Jeg anede naturligvis ikke i 1968, at denne min første bil skulle 
følge mig gennem så mange år . Først gennem 1 år som svend hos 
DOMI -forhandler H. H. Kjerulff i Alborg, så gennem HF og lærer
uddannelse i Nr . Nissum, og senest so m lærer o Grindsted . 
Jeg anede heller ikke , at den først skulle køre for mig selv , så 
også for min kone og nu altså for hele familien (2 børn på 3 og 5 
år) . Børnene kalder den for Morris"en eller " den grå bil " - den 
originale, oprindelige farve . 
Bilen klarer alt og har igennem mine 13 år med den gjort bl . a . 
Hærvejen , besøgt Skagen , Esbjerg , København og Tyskland . Det har 
været 13 år uden reparationer for mig , end ikke en vent ilslibning 
har været nødvendig . 
Jeg har aldrig haft reservedelsproblemer trods bilens høje alder 
- den fyldte 25 år i juli - takket være dels DOMI's reservedels
system og dels god hjælp fra Nielsen & Aarestrup her i Grindsted . 
Da både karossens og familiens sundhed stadig er på toppen, fort
sætter vi på ubestemt tid med Morris"en som en del af familien . 
I øvrigt bør det bemærkes , at jeg aldrig bliver bedre, billigere 
og mere stabilt kørende end jeg har været det de sidste 13 år -
endnu kender Morris'en kun Falck af omtale . Den ligger godt på 
vejen og er nem og billig at reparere. 
Dette som tak til DOM I (Morris) i Danmark, og trods vanskelige 
tider i branchen , held og lykke fremover . 
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Kommentar til artiklen: Bemærk at nummerpladerne er de gamle 

sort-hvide fra 196~. Pladerne ved grillen er påsat for at 

tilpasse motortemperaturen til danske forhold. Som det ses 

kan ekstra plader sættes på efter behov. Morris 1000 er jo 

bygget til at kunne klare hele UK (United Kingdom). dvs 

den skal kunne klare kørsel også i Indien og Afrika uden 

ændringer. 

Jeg har siden 19§1 udover at børnene er blevet 6 og ft år. 

jeg selv 3§. konen? år og Morrisen 2§ også fået Bamse. 

en hund på 2 år og ~ mdr. 

Den grå har været til syn (frivilligt) - vi har nu træk 

på - ikke bare fra motoren og ved dørene ,men altså også 

bagpå. Først til en trailer (telt og camping), men også 

i år til en campingvogn. Sprite 400 en 10 fods vogn. 

Det klarer hun (Den gråhårede) også. her tænkes specielt 

på automobilet, dvs det selvbevægelige ved benzinforbræn-

ding fremdrevne osv. 

Morrisen gik igennem dvs. bestod l.gang til syn, ol~. 

Udboring af cylindre, krumtapafdrejning blev i 196§ 

udført af firma Carl Christensen Ålborg (CylindfrCarl). 

Notoren kører endnu. har gået 175000 siden 196§.. laIt 

har den formodentligt gået det dobbelte 350000 km. 

Jeg har en del reservedele af mange slags til salg. 

løvrigt venlig hilsen til alle i klubben og ikke mindst 

bestyrelse/redaktion, I gør et godt stykke arbejde . 
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Yderligere vedrørende Morr is 1000: 

Min frue mener, at det må hedde at en bil har kørt eller 

løbet et antal kilometer og ikke gået. 

Lidt fiduser og lidt historie: 

Det forbedrer startevnen (særlig om vinteren) at lade 

stelkablet gå direkte fra akkumulator til den øverste 

bolt for startmotorfastspænding. 

Det forbedrer et standardtændingssystem at montere et-

relæ (lysrelæ) til forsyning af tændspole. En ny l! mÆ l ed~;h~ 

trækkes fra akkumulator til relæet og tændingsnøglens 

ledning benyttes til at styre relæet. Jeg har kørt med 

Bosch enkelt lysrelæ i 16 år. Jeg ved ikke, om de stadig kan 

fås, men Hella leverer gode enkelte lysrelæer. 

Samme ide kan benyttes til at forbedre hovedlyset. 

Der må benyttes 2 enkelte lysrelæer (kort og langt lys). 

Herved undgås spændingsfald. Langt de bedste paraboler 

t il Morris kan vist desværre ikke fås mere. Systemet 

hedder Sealed Beam dvs. forseglede hovedlygter. Igen 

jeg har kørt 16 år med dem og ikke den mindste rustplet 

og en lysstyrke (med relæ) på næsten samme styrke som 

halogen, men holdbarheden for diss e er uhyggelig lav og 

prisen uhyggelig høj. Ved sealed beam er glas og spejl og 

fatning bagud smeltet sammen dvs. lufttæt. Køb dem, hvis 

du møder dem. Lucas lavede dem, men også visse amerikanske 

typer var,er? fremme. 

Ved stort tryk på bagende (eks. campingvogn) kan man 

med fordel benytte en 7 lagsfjeder, der også benyt tes 

ivarevognsmodellerne. 
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Ved 2 dørsmodel. Hvis man vil undgå rust ved rammen om

kring den nedrullelige rude, kan man udskifte til de 

rusfrie rammer, der fås fra en gammel bindingsværksmodel. 

Hjælp. I beder om komplet chassisnummer med bogstaver og 

tal. Kan dette komplette nummer tydes på nogen måde? 

I eks. 50erne fulgte en toldattest med en bil • Denne 

attest fulgte bilen til syn og dermed til næste ejer. 

~den forbindelse blev også motornummer kontrolleret, man 

måtte ikke bare skifte en motor til en tilsvarende. Det 

var før begrebet ombytningsmotor. Man kunne også a ltid 

se den oprindelige ejers navn på toldattesten. 

DOMI betyder ~ansk 2versøisk ~otor industri. Det stam

mer ffa dengang, hvor man samlede biler i Glostrup. Man 

havde prøvebane, administration og hovedkvarter her. 

GM (Opel eks.) havde tilsvarende en samlefabrik i KBH. 

vistnok i Sydhavnen. 

BMC hed det engang, Qritish ~otor Qorporation, senere 

BLMC på grund af L = leylands tilslutning. Nu er Morris 

som betegnelse udgået, men vil bevares meget længe trods 

alt (Norm1nor). 

Først var det retningsviser (slikkepind) til afvisning 

af køreretning, så blinklys som min ' 56 oprindelig havde: 

Rødt stoplys kombineret med blink (også rødt bagud og 

hvidt fremad). Et kompliceret relæ lavede det sådan, at 

ved både stop og blink samtidig lyste stoplygten konstant 

til den Side, man ikke drejede til og gav sig til at 

blinke til den side, man viste af til. 
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I 1967 sagde man om Morris 1000 Super i reklamebranchen: 

II Morris 1000 Super er den seneste . forbedrede udgave af en 

model. der har været produceret siden 1949, men stadig er 

lige efterspurgt, fordi den er så indlysende "rigtig" , 

drifts s ikker og veludstyret. Derfo r kan prisen holdes i 

15000 kroners klassen, og mange ejere kører i dag vogn 
II 

nr. 3 eller 4 af denne model. (citat slut) 

Der må tages hensyn til almindelig infla tion ved sammen

ligning af prisen på de 15000 til prisen for en tilsvarende 

bil i dag. 

Først Morris Minor, dvs. mindre, underordnet, lavere, yngre, 

lille, mindreårig, umyndig (ifølge gyldendal. ordbog) altså 

en lille motor på ca.B50 cem, så Minor 1000 dvs. en motor 

på 1000 cem dog mere rigtig 950 cem, så 1000 Super dvs. en 

motor på 1098 ccm helt nøjagtigt . 

Tilsvarende findes differentialer med 3 forskellige udvekslin

ger svarende til dels den tids normalhastighed og de 3 motor

størrelser. I 50erne kørte man typisk på danske veje 50 evt. 

60 lan/time. 

Jeg vil mene, at alle tre motorstørrelser med fordel kan 

benytte bagtøjet (klokken) fra 1000S modellen. Omskiftning 

er let og du f år en bil hvor også l.gear har en vis rimelig 

funktion og hvor 4.gear passer med et ubesværet motorom-

drejningstal dvs. mindre motorstøj og bedre benzinøkonomi. 

Udtag bagaksler (efter at bagtøjsolien er aftappet. Aft'g 

kardanaksel og rækken af 5/16 møttrikker, ud med klokken. 

Ind med det nye 4.22 :1 (udregn selv, optæl kronhjulstal og 

divider med spidshjulstandantal) - dog 
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problemet er oliepåfyldningshullet (også kontrolhul). 

På gamle modeller påfyldes olie 1 en prop i selve klokken, 

på nyere modeller påfyldes olie bagpå i den kuplede del 

af den sammenhængende del af hele akselsystemet. 

Dette problem løses ved at bore et hul i klokkehuset 1 

samme højde som i det gamle hus i aluminiummet. Benyt 

8.5 mm bor (passer til et lOmm gevind) brug støvsuger 

under boringen og du undgår splinter ± differentialet. 

Lav gevind (Vinkelret på ) med en lOmm tap. Find en lOmm 

bolt og sæt en ftberskive på. Saml det hele med en ny 

pakning (benyt flydende pakning også). Husk at påfylde 

ny ol i e. 

Nyt problem. Speedometer og kilometertæller passer ikke mere 

og benzinmåleren kan ikke direkte tilsluttes ny type spee

dometer. Find alligevel et nyt speedometer (1000 S) og en 

ny tankindikator (1000 S) • Den gamle indikator er af 

typen til magnetisk benzinur, den ny (1000 S) er af typen 

termisk type, vistnok noget med bimetalfjeder (metallege

ring). 

Radioindbygning. Handskerummet ved rattet er altid i 

vejen. Svært at tage ud og sætte ind - efter min mening 

ikke særligt anvendeligt . Tag det ud og laven masonit

plade, der passer i formen til hullet. Benyt 4 lynskruer 

til montering. Pladen bør males inden påsætning . I denne 

plade kan man montere sin radio. Den siddergodt, tæt ved 

antennen i venstre skærm , dejlig væk fra strømfordeler . 
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Udstødning. Den komplette l a nge udstødning er god, men 

vanskelig a t montere (pladsmangel). Man kan lave en ud

føring i venstre side mellem baghjul og dør, kaldes 

sidewing. Sav af den lange udstødning, lavet knæk skråt 

til venstre ( sav og svejs ). Et gammelt støvsugerrør(fra 

Nilfisk f.eks.)passer indvendig i afgangsrøret. Spændes 

sammen med en clamps. 

I øvrigt f ås nu rustfrie komplette udstødninger med 5 

års garanti (Spiralo, tlf . Ol 244535). Studsen ved mani

fold med ca. 10 cm rør skal dog fortsat bruges. 

venlig . ~ilse'l 
~~: J''1'~ , 
Ronald Potisen A607 

Til ejere af Mo r ris Minor Cab 
riolet , som ønskede den størst 
tænkelige vejrbeskyttelse , 
producerede Airflow St r eamlines 
of Northa n ts denne aftagelige 
aluminiums hard - top som i hØj 
grad lignede taget på den al 
mindelige 2 - dørs . 
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Den vandt ikke så stor popula 
ritet på grund af prisen - som 
på den tid (maj 1 952) var på 
me r e e n d 2 månede r s løn fo r 
almindelige me n nesker . 

(kilde : The world's supreme 
small car . 
af Paul Skilleterl 



Boganmeldelse 

Autocar 

Morris Minor 
Denne bog, som lige er udkom 

met på engelsk , fortæller his

torien om Morris Minor fra 

1948-1970. Gennem samtidige 

a rt ikler i motorbladet " The 

Autocar ", får man te kniske 

specifikationer på både serie 

MM, serie II og 1000 . Desuden 

giver road tests fra " The Auto 

car " mange værdifulde o plysning 

er om vores kære bil. 

l gennem tiderne er der skre

vet mange artikler 1 motorblad

ene , om hv ordan bilen har fun

geret i daglig drift . En del af 

dem e r medta get og flere af dem med div. modifikationer , som er 

foretaget i tidens løb. Bl . a. om montering af kompressor på både 

serie MM og 1000 og hvordan det ellers er muligt at peppe sin 

Minor lidt op . 

BagEst i bogen er der samlet service data fra "Motor Trader" . 

De i nd eholder en mindre instruktion i alle 3 serier . Desuden er 

der sprængskitser (af motorer, gearkasser , bagtøj og styretøj), 

ledni n gsdiagrammer og smøreskemaer, med anbefalede smøremidler 

til he le vognen. 

Alt i alt er de 100 sider , bogen er på, spændende læsnin g og 

absolut anbefalelsesværdig til dem, som ønsker at få deres nys

gerrig h ed stillet med hensyn til hvordan Morris Minor har udvik

l e t sig fra start til slut . 

Bogen koster 173 , 50 dkr. og kan købes hos : Køsters Boghandel 

Postbox 209 

Raadhusstræde 2 

8900 Randers 

A-232 Morten Tlf . : 06-420813 
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Køb og salg 
Sælges : 1 stk . MORRIS MINO R 1000 COMBl SUPER 1963 

sælges ge n nem r estaureret for 16000 ,- Dk r . eller højeste 
bud herover. Bilen har nyistandgjort træværk . Der er 
træbeklædning indvendig . Desuden er monteret instrument
b r æt af træ under metalinstrumentbrættet . Bilen leveres 
med monteret tagspot,antenne til hil tlf . ,advarselsblink, 
el - sprinkler , kontakt til kompresso r horn(omskifterl. 
vacuummeter . amp . - meter I temp . måler , vis kerrobot , el 
bagrude , baklys , lyssummer, 'cig.tænder, x-tra 12 - volts 
udtag i instrumentpanel. Desuden er monteret el - motor
varmer samt udtag til k abone varmer . Kortlampe . Kørelys . 
Der medfølger 8 pigdæk på fælge og f lg . reservedele : 
, motorhjælm 
1 for- kofanger 

kølergitter 
n y ukølerfrakke ll 

1 bagtøj (klumpen) 
2 bagaksler 

tændspole 
viskermotor 

1 viskerkabel 
1 speedometerkabel 
4 bremsetromle r 

(for + bag) 
+ bakker 

2 døre (hØ . + ve . : 
2 benzinpumper 
2 kasser med småreservedele (speedometer , kabler , afvi 
serkontakt , eludstyr) ect . ect. bl . a . komplet bagsæde . 
Bilen er nem at syne - skal have mo n teret nye bremse r ør . 
Bliver til salg 'ca slutningen af sept . /beg . af nov . 

Henv .: A- 097 Peter Sand Myschetzky 
Folkets Alle 22 

Sælges : 

Henv . : 

Sælges : 
Henv . : 

Sælges : 
Henv . : 
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2000 København F 
tlf , 01-862289 

Morris Minor 1000 Super 2 - dørs med ny omb y tningsmotor . 
Indregistreret sidst i 1982 . Bilen mangler ruder og 
bageste kofanger . Pris : 5000 , - . 
tlf : 05 - 532214 
(6000 Kolding) 

Morris Minor 1957 2 - dørs. Restaurering er påbegy ndt . 
Er li ng Hefla n d 
Vida r sgt . 33c 
5500 Haugesund 

Morris 1000 Pick - up sælges . 
A- 441 Jan Knudsen 
tlf . 08- 180321 



Sælges : 

henv. : 

1970 Minor Van , hv ide plader , noget rusten trænger 
maling , skal s yn es , går for højeste bud over 2000,-
1970 Minor 2-dørs hvid, pæn bil som skal synes 
priSide : 5 - 6000, -
Ægte 1275 Midget motor/gearkasse ca 75000km , l800,-kr . 
Alt muligt i minordele . Kom og kig - garagen skal 
ryddes . 
A-016 Henrik de Voss 
F'redensgade 1 
3600 F'rederikssund 
tlf . 02 - 317056 

Sælges : Morris 1000 Super, årg 1968 dask blue 2-door saloon . 
Km 134 . 000 , lidt rust i tværvange men ellers r egulær 
med 4 perfekte metalskærme . Sælges for hø jest accep
table bud over kr 5000 ,-

Henv . : A- 167 N.P . Peesen 
Ahornvej 30 
9575 Terndrup 
tlf . 08 -335815 

Sælges : Morris Minor 1000 årg . 59 . Ett fint ren . obj . AlIa 
delar finnes + mycket extra delar . Det går också bra 
att kdpa ldsa del ar . Mycket billigt . 

Henv .: A-550 Brngt Agnebjdrk 
Messelbomsv . 48 
66200 Amål , Sweden 
tele : Sverige 0532/15764 eller 16151 

Sælges : Morris 1000 personbil , 2-dørs , årg . 1968, lidt rust . 
priS : 2ooo, -kr. 
Morris Travelier årg . 1965 , meget fint træ , meget rust, 
nyrenoveret gearkasse følger med . 
pris : looo ,- kr. 
Nyrenoveret gearkasse , modellen før den med "køl eribber " 
pris : 50o , -kr . 

Henv. : A-157 Povl Tagholm Hansen 
Brabrand Skovvej 23E 
8220 Brabrand 
tlf . 06 - 258249 efter 17 . 00 . 

Sælges : Bindingsværk 1970, original st . ca r med skyderuder . 
Der medfølger 2 stk bagskærme samt træsideplanke + evt . 
mere. 

Henv . : A-141 Torsten Møller 
Bernstorf fsv ej 69B st . 
2900 Hellerup 

Sælges : 
Henv . : 

tlf . 01 -6 29576 

lO sæt dørskåle i messing . Pr . sæt kr . 60 ,
A- 690 Niels Krogh 
Vinthersvej 52 
9900 F'rederikshavn 
tIf . 08 -4 20322 
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Sælges : 

Henv . : 

Morris Oxford 1961 serie 5 , 2 ejere , kørt 70.000 km , 
dueblå, læderindtræk, originale måtter - utrolig fin 
stand - skal synes, pris : 8 . ooo , -kr . 
komplet sæt sæder (røde) til 2 - dørs Super . 
Jan Skanderup 
tlf . 05-833874 efter kl 15~. 

Sælges : Morris 1000 motor, super med gearkasse , god stand 
Pris : 1100 , - kr . 

Henv .: A-442 John Rasmussen 
Præstebrovej 3 Urlev 
8781 Stenderup 

Købes : 
Henv . : 

Købes : 

Sælges : 

Henv . : 

Købes : 

Henv . : 

Sælges : 
Henv . : 

Sælges : 
Henv . : 

tlf . 05-687698 

Benzintank til Van/P1ck-up søges . 
A-120 John Jensen 
Hvejselvej 44 
7300 Jelling 
tlf , 05 - 873547 

Kølergitter til årg . 1955 . 

forkæde (ny) dørlås og håndtag (Pick-up - Van) 
baglygter (saloon) benzintank (lår gammel) 
bagageklap , motorhjelm, ventilatorpropeller (nye) 
forskellige Morris-emblemer . 
Hovedcylindre til Minor (nye) kr . 440, - + forsendelse . 
A- 0 16 Jens Chr . 
tlf . 01-800772 

Norminor nummer 1 og 2 ønskes kjØpt . 
Kan byttes i senere nummer . 
A- 057 Lidvard Lundanes 
Eikenos 6020 Vegsund 
Norge 

Tværvange til Morris 1000. Omgående leveringsdygtig. 
Ganges Bro Autoværksted 
K. Ottesen 
4700 Næstved , DK 
tlf : 03 - 728488 

Nye og brugte dele . Rabat til medlemmer . 
A- 120 Anton Kamp 
østergade 17 , Asferg 
8990 Pårup, DK 
tlf : 06-443295 og 06-418036 

SANDBLÆSNING - ØSTJYLLAND 
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Sandblæsning og evt . efterbehandling til rimelige 
priser . Yderlige oplysninger hos John 873547 . 



Sælges : 

Henv. : 

ENDELIG 

Den helt rigtige tvær vange , til den helt rigtige pris . 
Kvaliteten er helt i top, godkendt af DOMlog flere 
syns hall e r . 

kr . 350 , 00 

Gangster caps 5 farver (blå, grøn , rød, orange og røgf . ) 
kr . 525 , 00 

Den helt sto re værkstedshåndbog , 250 sider (løse sider) . 
kr . 200,00 

Bremsedele til bundpriser : 
eks . hovedcylinder kr . 475 , 00 

Vi har også mange andre dele på lager , såvel nye som 
brugte til rime lige priser . 

ANDET : 

1 stk Marina årg . 1977 , meget rust , men ellers perfekt 
sælges bil l igt kr . 2 . 500 , 00 

4 stk Opel Manta GTE stålfælge 6 " kr. 800,00 

4 stk Opel Manta krydsfælge 5 1/2 " kr. 1.000,00 
disse kan også købes med Michellin dæk kr . 1 . 500,00 

1 stk dobbelt kaburato r med bananmanifold 
og udstødning, meget fin stand , passer på 
Morris 1 1 00 og Marina 1300 motor . samlet kr. 1 . 500,00 

Marina generator 
A-230 og H- 301 Anton og Ase Søre nsen 
Randbøldal 
tlf. 05 - 883329 efter kl . 16.30 . 

kr . 250 , 00 

Klubben sælger: 

Kl æbemærke: l stk 10,- Dkr 
3 stk 25 ,- Dkr 

Jakkemærke : l stk 20 ,- Dkr 

Strygemærke : l stk 10, - Dkr 
2 stk 1 5 ,- Dkr 

Gamle numre a f NORMINOR 
(nr . 22 og fremefter) l stk Dkr. 10, -

T- shirts : str. 38 , 40 , 42, 44 

pris pr . stk . 65, - Dkr. 
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Hei bilentusiaster ! 

Her kommer et tilbud på bilpleiemidler ! 

Vi forhandler Golden Produkter , og vil gerne få komme å demon 
strere våre produ k ter fo r foreningens medlemmer . 
Vi tilbyr medlemmerne eller foreningen en demonstrasjonsrabatt 
på 20% på nettoprisen, eksklusiv moms . 
Ved senere kjØp kan foreningen få 15% på nettopris ved kjøp av 
hele kartonger , eller kjøp av varer for min . kr . 1500 , - ekskl . 
moms . 
Skulle det væ r e spørgsmå l i denne forbindelse kan dere ta kontakt 
med oss 

John O. Dammen Import tlf . 03 7 ~ 6~07 (fra 10.00 - 12 . 00) 
elle r 

Knut H. Fulsås Import tlf . 03 162372 (etter 17 . 00) 
Håper Dere finner tilbudet atraktivt . 
Vi ser frem til et positivt samarbeid med Dere. til det beste 
for bilen og foreningen . 

WOODGRAINING b y WOODMAN 

Hilsen 
John O. Dammen Import 
3628 Veggli 

K. H. Fulsås Import 
3622 Svene 

WOODMAN har målat " tr~ " i bilar i många år. Den forsta k~nda 
var Wheel s Magazines projekt Morris Minor som målades 1977 . Aven 
projekt 3~ : an, Wheels Fo r d " tr~målades " av wOODMAN . 

WOODGRAINING I r egentIigen det amerikanska ordet for ådri n g . 
Woodgraining skiljer sig dock från den svenska ådringskonsten 
genom att annorlunda material och firger anvlnds . " Nya trlslag " 
uppfanns också av bilindustrins ådrare , som målade dessa på 
instrumentbr~dor och fonsterramar av plåt i ett forsok att ef ter 
likna de dyrare bilarnas exklusiva Ikta trlinredningar . 

Inom den amerikanska bilindustrin anvandes dessa metoder allmant 
under lO, 20 och 30-talet , fo r att under ~O-talet ersåttas av en 
fotografisk plastfilm . Aven dessa imiterar WOODMAN , som beharskar 
de gamla amerikanska metoderna . WOODMAN arbetar imoderna bil 
lacker for en hållbar lackering med en naturlig lyster . 
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phone 0247 - ~0215 
Christofer Lee Willha ns 
11 00 
790 30 Insjon, Sweden 



SPIRALO DANMARK 
vI M. f . GRANT 

BORGMESTER CHRISTIANSENSGADE 55 
2450 KOBENHAVN SV 
TE LEFON Ol • 24 45 35 

Efter mange Ars succes i Finland er SPIRALO's udstØdnings
systemer endelig nået til Danmark. 

SPIRALO er el patenteret system, der består af såvel selve ud
stØdningssystemet som maskinen til fremstilling heraf, og 
SPIRALQ har 2 gange opnilet guldmedalje ved Bruxelles
messen. 

I Finland, hvor der er store temperaturforskelle om vinteren, 
stilles der store krav til et udstødningssystem. - SPlRALO har 
på grund af dels specielle konstruktion vist sig særdeles vel· 
egnet og robust til al fungere også under disse vanskelige vejr
forhold. Der findes biler i Finland, som har kørt i mere end ni 
år med det samme SPIRALQ SYSTEM. 

SPIRALO kan anvendes på næsten alle biler, da del kan bøjes 
på stedet alt eiter udstØdningens facon. 

Man kan enten købe enkelte dele til 'gør-det-selv' eller bestille 
et færdigt system. Man leverer også gerne til veteranbilklubber 
og autoværksteder. 
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Nye medlemmer 

H 706 Tore Lie 
Bekkelagsveien 16, 6. 1177 Oslo ll. NORGE 

A 707 Terje Sunnaas 
Seterhøgvn. 17, N-1176 Oslo ll . NORGE. 

A 708 Tommy Jensen 
Smalager 31 , DK-7 120 Vejle . DANMARK. 

A 709 Helge Winkelmann 
Anlægsgade 18, DK-78S0 Stoholm . DANMARK. 

A 710 Jan Christoffersen 
Hejrevej 14, DK-4720 Præstø. DANMARK. 

A 711 Tove Lein inger 
Holtegade 5 , 4 . tv . . DK-2200 København. DANMARK. 

A 712 Ib Andersen 
Bjødstrupvej 13, DK-2610 Rødovre . DANMARK. 

A 713 Bjørn Jacobsen 
Søndergade 6, DK-9640 Farsø. DANMARK . 

A 714 Lone Borgstrøm 
Mosevej 10, DK-2970 Hørsholm . DANMARK. 

A 715 Jens Rasmussen 
Bruunshåbvej 31 , DK-SSOO Viborg. DANMARK. 

A 716 Aksel Frandsen 
Fasanvej 43 . DK-9700 Brønderslev. DANMARK. 

A 717 Lars B . Olesen 
Neptunvej 15, Søften pr . DK-S3aZ Hinnerup. DANMARK. 

A 718 Anny Johannessen 
Munkebjergvej 167, DK-5230 Odense M. DANMARK . 

A 719 Anke r Jakobsen 
Svaneparken 16 , Hatting pr . DK-8700 Horsens. DANMARK . 

A 720 Liss Waldemar Larsson 
Foreningsgatan 55, S-582 30 Linkoping. SVERIGE . 

Nye adresser 

A 251 Ivar E . Stav 
Ringstabekkvn . 82 . N-1342 Jar . NORGE. 

A 315 Dan HolmsL~up Larsen 
Toftevej 10 A, DK-3060 Espergærde. DANMARK . 

A 369 Frank Boe Christensen 
Tranehøjen 66, DK-5250 Odense SV . DANMARK. 

S 389 Niels Hjortlund Nielse n 
Kolding Landevej 12, DK-72S0 Hejnsvig. DANMARK. 

A 645 Henning Jørgensen 
Vesterbyvej 13, DK-8722 Hedensted . DANMARK. 
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Er din 
samvittighed 
i orden? 

VÆR VENLIG og indsend dit 

kartotekskort med det samme 

Efter en gennemgang af med 

lemslisten og kartotekskortene 

er vi nået frem til , at ud af 

de 434 betalende medlemmer som 

klubben har, er der kun 122 

der har indsendt deres karto

tekskort. 

DET SYNES VI ER FOR LIDT ! 

Derfor får du en sidste chance 

til også at få indsendt dit 

kartotekskort tilos . 

Faktisk synes vi , at det er pjattet at udsende en medlemsliste, 

hvor mange informationer mangler fordi du ikke har indsendt dit 

kartotekskort. En sådan liste vil kun komme til at indeholde 

adresser og meningen med medlemslisten er jo bl.a. at få en kom

plet telefonliste. samt en fortegnelse over vores biler . 

Er du interesseret i en medlemsliste, så gør dit til at den bli 

ver en realitet !!! 
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