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Oktober 1987 

Formand 
A-522 Lone Skov 
Box 184 
DK-7600 Struer 

I Næstformand J 
A-3G8 Henning Kristensen 
Thybovej45,Brokhus 
DK-8620 Kjellerup 

I Sekretær 

H-1032 Karin Sto~ ';laard 
Thybovej 45, Brokhus 
DK-8620 Kjellerup 

r Kasserer 

A-512Ib Skov 
Hedeskrænten 53 
DK-8800 Viborg 

I Redaktør 
A-715 Jens Rasmussen 
Bruunshåbvej 31 
DK-8800 Viborg 

I Teknisk redaktør 
A-120 Anton Kamp Nielsen 
østergade 17. Asferg. 
DK-8990 Fårup 

1 Distributør 
Kurt Skov 
Silkeborgvej 27, Almind 
DK-8800 Viborg 

I Revisor 

Kommer senere 

NMMK 
Stiftet i Oslo 18. september 1978 

Adresse 
Box 184 
DK-7600 Struer 

Kontingent pr. kalenderår 

A-medlem 

Postgiro 
33647 12 

(medlemmer med bil) 130 Dkr 

B-medlem 
(medlemmer uden bi l) 100 Dkr 

H-medlem 
(husstandsmedlem) 50 Dkr 

NMMK's medlemsblad 

Box 184 - 7600 Struer - Danmark 

M edarbejdere 
styrets medlemmer 

Sidste frist for indlevering af stof 
til næste nummer: 

10. december 
Stof til bladet kan sendes, til 
Box 184 - 7600 Struer - Danmark 



Stedsgrupper 
Navne og adresser på NMMK's kontaktpersoner 

Oslo 

Møregruppen 

Jonkoping og omegn 

Små land 

Nordjylland 

Randers 

Midtjylland 

Grindsted og omegn 

Østjylland 

Sønderjylland 

Sydfyn og øerne 

København og omegn 

Sydsjælland 

Jiimtland 

Als 

A-098 Arne B. Holm - Box 37 - Havseter 
N-0705 Oslo 7 - tlf. (02) 44 09 91 

A-057 Lidvard Lundanes - Eikenos -
N-6020 Vegsund - Tlf. (071) 30192 

Ny kontaktperson søges 

A-290 Flemming Morgan Pitchfork - Trekanten 
Box 35 - S-34020 Liatorp - tlf. 0476 - 20 509 

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

A-120 Anton Kamp Nielsen - østergade 17 -
Asferg - DK-8990 Fårup - Tlf. 1061443295 
A-812 Erik Andersen - Set. Ibsgade 15 
DK-8800 Viborg - Tlf. 06 61 3797 
A-318 Steen Hoffmann - Vestervangsvej 69, nr 118 
DK-AAOP Viborg - Tit 0661 31 01 

Ny kontaktperson søges 
A -082 Jens Mondrup - Svendsgade 135 -
DK-7100 Vejle - Tlf. (05) 72 07 27 

Ny kontaktperson søges 

A-596 Albert Hansen - Brændeskovvej 18 
DK-5700 Svendborg - Tlf. 09 21 9806 

A-835 Kurt Dahlerup - Blovstrød Alle 19 
DK-3450 Allerød - Tlf. (02) 27 53 06 

H-386 Ketty Rasmussen - Sorø vej 484-486 
Rislev pr. - DK-4700 Næstved - Tlf. (03) 73 65 49 

A-1177 Gusten Bjørk - Skosvagen 14 
S-83400 Brunfia - Tlf. 063/22232 

A-697 Poul Iversen - Mosevænget 5 
DK-6440 Augustenborg - Tlf. 044721 81 
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Caia-gruppen 

Nordvest Sjælland 

Bornholm 

Goteborg 
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A-838 Thomas Erikson Kråkbergsvægen 4 
S-792 00 Mora Sverige - Tlf. 0250-15445 Bast. 13530 Arb. 

A-990 Poul Henning Hansen - Havnsøvej 5 
DK-4591 Føllenslev - Tlf. 034687 10 

A-881 Max H. Christensen - Ny Hagestedvej 6 
DK-4532 Gislinge - Tlf. 034602 43 

A-l 036 Esben Hansen Sandflugtsvej 22 
3700 Rønne. Tff. 03951656 

A-1174 Allan Rasmussen 
Smedegårdsvej 23, 3700 Rønne 

A-1169 Maiz Lundgren 
Von Gerdesgatan 7 
S-412 59 Goteborg. Tlf. 031183220 



I Arrangementskalenderl 
DATO ARRANGEMEN T ARRANGØR 

November 

Tirsdag 24 . Kl ubmøde kl . 19 . 30 

"K ruså gå r d" 

Flens bor gvej 1) Kruså 

Lørdag 28 . GENERALrORSA~lL l NG 

December 

Lør dag 19 . Tyskl andstur Midtj yl land 

Oslo : Af holder møde 1 . on s d ag i måneden . Møde s ted ma i -ok t . : 
---- Rodeløkke n Kafe' , By gd ø . Nav- a pr . : Kjemi s k Ins t., Bli n de rn. 
Ring en per s on i s t yr et på f o rh ånd , i tilfelle de r er fo r and ri nge r, 
eller spe c ielt p r ogram . 

~~~ ! r~ : Afholde r k l ub møde hver den sidste tir s da g i m ~ nden pA 
Ste n s trup Kro kl . 19 . 30 . 

§l~!J!! ! ~~~ ~ Afholder klubm øde f ø rste s ø ndag i må nede n 

Kl. 19 . 30, på Sor øve j 484 , Tl f . 03 73 65 49 . 
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I Formandens S!ft~J 
Som det fremgår "af forsiden samt det udvidede nr. af Norminol', kan vi denne 

gang fejre jubilæumsnr . 50 . Jeg synes det er flot klaret , især, ' hVIS man pr0-. 

vel' at bladre tidligere Norminor igennem, så finder man faktisk ikke ret mange 

medl emsindlæg og s l et ikke i forhold til de ca . 800 "aktive" medlemmer , som 

der rent faktisk findes . Derfor en opfordring til alle jer "sofa-læsere" , send 

et indlæg - det være s i g spørgsmål, hvo rdan du fi k din f1orr is , opleve l ser du 

kan dele med andre, el ler også bare nogle gode "billeder . Det ville da yære 

trist og kedeligt , hvis Norminor kun bestod af læsestoF og ingen billeder . Så 

fat pennen og s kriv. 

Vi nærmer os Generalforsamlingen med stormskridt - Als-gruppen har virkel ig 

lagt kræfter i og kan igen i år præsentere os for alletiders arrengement -

hvis jeg ikke tager meget fejl, sniger der sig vist nok også et orienterings

løb ind under ar r engementet . 

Endnu engang har A-716 Axel Fr andsen været på tur hos div . myndigheder, firma

er o . s . v. efter rabatordninger . Efter sigende skulle disse omhandle både 'vort 

sommertræf 1988 i Norge og Englandsturen lige før , mon ikke Axel indvier os 

i disse planer , når han har nået til et resu l tat . 

De r har i den senere tid , været en del medlemmer, som ha r bestilt vare r af 

klubben inden først at have indbetalt pågældende beløb på giro . Vi har de

sværre haft for mange dårlige erfaringer med " va rene først - betaling senere ", 

at vi nu har byttet om på ordlyden "betaling først - varene senere". 

Til s idst en opfordring t il folk, som henvender s ig anonymt . Vi kan desværre 

ikke gøre noget ved jeres henvendelser, før vi har både navn samt et pågæl

dende eksempel på jeres teori . 

Forhåben tlig ses vi så mange som muJigt a f jer, til GeneraHorsamlingen på 

Al s . 

Som slu t vil jeg gerne på mine egne og bestyrelsens vegne , ønske j e r alle 

GLÆDELIG JUL OG GODT NYTAR , næste blad udkommer lige omkring den 1 .1 . 88 . 



GENERALFORSAMLING 1987 

Program for lørdas den 28. november 1987: 

K!. 8 . 30 - 9 . 30 l-1o r genbord hos Domi i Guderup 

9.30 - 12.30 Or i en t eringsløb 

12. 30 - 14.30 Frokost 

14 . 30 - 16.30 Genera l forsamling 

16 . 30 - God Tysk l andstu r - hjemrejse (husk pas) 

Domi ligger på vejen mod Nordbor g på højre side 

Frokost og Generalforsamling afho l des på "Notmarkhus" i Notmark . 

Kør mod Nordborg. og dre j fira mod Fynshav og følg skiltene til "Notmarkhus" . 

T Ilt·1ElD INGSKUPON 

sendes til N~li'1K . Ba x 104 . 7600 St r uer - Dar,mark 

Under tegnede : 

Kommer til : 

HUSK: 

med l. nr . : 

navn : 

Horgenbord hos Domi kl. 8 . 30 

Orienteringsløb 

Frokost ~ kr. 70,-

Frokost børn u. 12 år a kr . 35 , 

Børnemenu: 

Pølser m. pompfr its a kr . 25,

Generalforsaml i ng 

AntaL . . . . 

AntaL ... . 

Antal. .... 

Sidst tilmelding skal være ovennævnte i hænde senest 

den 18 . november 1987 . 

~led venlig hilsen Poul Iversen 

K ip ud og send - Klip ud og send - Klip ud og send - Klip ud og send _ Klip 
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I DEN KÆRE VINTER 

Til alle de nye medlemmer, ·som er kommet til siden følgende historie blev 

bragt i Norminor nr . 30 - juni 1984, får nu også den fornøjelse at l æse den, 

ved denne gengivelse.: 

Hvem kender ikke det. En morgen så kold, at man skulle tro, a t man i ly af 

mørket, var blevet forv i st til Sibiren . ~lan kan dårligt slippe dynen og langt 

mindre den sidste kaffe i kanden på kaffemaskinen . ~len en ny dag er oprunden 

og pligterne kalder . Så man skal afsted . 

Bussen skal nåes kl. 06 . 12 , så der er gået nøjagtigt et minut siden bussen er 

kørt . Altså farer man tilbage til si t kære hjem og leder febrilsk efter nøg

lerne til bilen. Endelig, efter at have vendt det meste af lejligheden på den 

anden ende , finder man, hvad man søger . Igen fremad for fuld damp , ned til 

bilen, is af vinduerne, nøglen i tændingslåsen og intet sker . Absolut intet. 

En karensdag måske, tankerne farer rundt i hovedet på en . ~len det kan ikke 

lade sig gøre , vi s kal have prøve i strafferet på skolen i dag, så man skal 

derind . Altså resolvere man . Absolut ingen strøm på batteriet . Falckabonne

ment har man ikke og ingen af naboerne er begyndt at tænke på at st ~ op end

nu . De der er oppe har ingen bil, så der kan man ikke få nogen hjælp . Altså 

må man finde alternative muligheder. Det eneste jeg har kunnet finde på end

nu er det mest jordnære jeg kender. Mine fødder. t-1an tager en ~lorr is Minor 

stemmer fødderne i jorden og går baglæns. Til sidst når man lige præcis så 

langt op ad bakken ned til parkeringspladsen, at bilen kan løbe i friløb et 

stykke r,edad igen. 

Efter at have hostet mindst 10 Prince ud i den danske natur og pulsen igen er 

under de ISO , forsøger man . Et par målbevidste skridt , og bilen er i drift . 

Nedad går det fo r fulde lunger . t-lan kaster sig i bedste Hc Cloudstil ind i en 

bil, der er ved at løbe løbsk, hugger den i a ndet gear (måsk en grund til det 

store fo rbrug af gearkasser) og motoren leve r e et sølle ynkeligt prut. ''len 

hvor der er prut , er der liv _ Altså om igen og denne gang sker der vi rkeli gt 

noget, del' kan få selv den mest pessimistiske til at prøve igen. Altså man 

tager en ~lorr is t-1j nor . .. . . .. . . Denne gang kører maskinen i 20 sekunder, man 

pumper febrilsk med højre fod - kom nu for ind i Norden . Del hele e nder med 

at moto r en opgiver ånden med et ynkeligt suk . Alle eder og forbandelse r, der 

ved en tilfældighed skulle væ r e til stede , måtte gerne regne ned over denne 
formastelige udgave af en meget upopulær t-lorris 

(fo rtsættes næste side) 
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(fortsat) 

Altså man tager en Morris . .. . . Nu kører mode l len. Den får ikke en chance. Alt 

det der med en varsom kold start, kan de kigge i vejviseren efter . fuld skrue 

derudaf. Nu må det ikke ske igen. Den får kniven op ad Gurrevej , så pensioni

ster, ,der ska l med færgen til Sver i ge, flyver rundt i luften i en vild for

virring. Saab Turbo og Porcher må vige motorvejen for en bestemt Morris, der 

med det ondes magt, om nødvendigt, skal holdes igang. 

Nu er jeg ved Hørsholm og motoren er varm . Det kan ikke gå galt nu. Skolen 

nåes, og man får den nødvendige lærdom. Hjem igen , troede man . Flad som en 

fregne på en f ræk pige i s truts kærte, men på ingen måde så charmerende . Men 

nu er der hjælp at hente . Et menneske (kollega , der skulle køre med hjem) 

ti l bød sin hjælp. Og som i et godt eventyr , kørte den ved første forsøg. 

Nu ligger landet sådan , at min køreplan med hensyn til busser og DSB i øv

rigt ikke altid stemmer overens. DSB ha r det med at tilrettelægge deres kø

replan, så jeg l ige nøjagtig ikke når at komme med. Altså kan man vælge, at 

blive liggende i s in seng eller gentage denne historie endnu engang . 

Jeg valgte i venterens l øb tit det sidste . Dog skete der en forandring under

vejs. Jeg var ikke længere alene med mit optrin. Nu l igger landet sådan, at 

parkeringspladsen , hvo r jeg parkerer, ligger l ige op til et stort bol i gkom

pleks. Og jeg fandt efterhånden ud af , at en bestemt beboer overværede min 

seance med bilen , når jeg a f en el ler anden å rsag ikke var kommet op til ti

den . Det udviklede sig efterhånden til, at børnene blev t aget utidigt op a f 

sengen, for at følge hændelsen. Til sidst blev det sådan , at hele boligkom

plekset s t od tidligt op bare for at se , hvorden og især hvornå r jeg fik star

tet Minoren . Det s kal da ikke undre mig, om pågældende beboere spillede på 

mig, ligesom i Charlottenlund. Jeg havde i hvert tilfælde næsten altid odds

ene imod mig . Dog skete det , at jeg fik bilen startet i første farsø , hvil

ket medførte , at de f l este måt t e rive deres kuponer i stykker og vente til 

næste sp i lledag . 

Måske er historien lidt overdreven , men jeg kan forsikre, at tipstjenesten 

ikke på noget tidspunkt rettede henvendelse til mig angående spillet . 

(fortsæt t es næste side) 
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( fortsat) 

Al le historier/eventyr har en el ler anden mora l e . Kan/vil du der i dette 

øjeblik læser dette på noget tidspunkt undlade, at kommen en elle r anden til 

hjælp, der stå r i s iden af vejen med motorhjelmen åben og åbentlyst trænger 

til en eller anden form for hjælp . Vedkommende behøver jo ikke nødvendigvis 

at lige Marilyn Monroe eller . . ... 

A-297 Ove Dalgaard 
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I ®~Lb® gruppen I 

Nordisk Annonseblad 1987 
Den norske delen av NMMK fikk nylig tilbud om å la medlemmene 

annonsere i et felles nordisk annonseblad.Bladet har et opplag 

på ca 47 000 eks. og er det største annonseorgan for vår hobby. 

Tilbudet ble formidlet av Landsrådet for motorhistoriske 

kjøretøyklubber {LMK).Styret for NMMK OSlogruppen,som også er 

sekretariat for LMK saker,vurderte å begrense tilbudet t11 de 

som hadde betalt LMK-kontingent for 1987. 

vår opptelling avslørte at bare ca 35% av de norske medlemmer 

har betalt. Dette er meget beklagelig. 

Det er på høy tid at man inser hvilken misjon LMK har for 

et samlet veteranvognfolk og at man tar den lille følgen 

og betaler kontingent . 

Med hilsen 

Arne B.Holm 

kontakt:~rson N:'-1MK~slognlppen . 



I ®~l1® gruppen 

HØSTTREFF HURDAL 
Den sjette høstreffen i rekken ble arrangert i Hurdal 

14. -16.august. 

Det deltok 8 Minorer,en tourer,en Pick-up,to 2-dørs og fire Van;er. 

Vi hadde en fin tur og værgudene var med oss . 

Hyggelig at så mange kunne være med ,og at det kom medlemmer 

helt fra Alesund-gruppen. 

Lørdag var det utflukt til Eidsvollbygningen . 

Grillen ble f littig brukt både fredag og lørdag. 

I det hele tatt en fin helg. 
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®~L1® gruppen 
PR I MUSTR EFF ·88 

Engelsk entusiasme på norske veier er stikkord for primustreffen 

1988 den 14. og 15 . februar . Dette femte primustreff markerer 

innledningen til jubileumsåret hvor Minoren er 40 år og NMMK er 

10 år . Treffen avvikles etter tradisjon på Dokka , som ligger ca . 

180 km. fra Oslo. 

Vi vil forsøke å samle flest mulig ved avreise fra Oslo lørdag 

morgen og vi returnerer Søndag ettermiddag . 
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Deltagernes utrustning må være tilpasset overnatting i telt med 

risiko for nattetempraturer ned t i l - 20 t il - 25å C. Dette inne -

bærer bl.a . varmt ulltøy i kombinasjon med vindtett yttertøy , 

egnet sovepose med over trekk og under lag . Primusen er sentral for 

både oppvarmi ng og matlagning . Minor en trenger en ekstra sjekk 

før avreise . Vi skal opp l ca . 700 uet e.l.·5 hltlyde o . h . og de !:liste 

4- 5 YJn . betinger snøkjettinger . Ta med skiutstyr - vi har insruktør . 

En liten treffavgift for snøbrøyting og grundleie regner vi med 

å gjøre 0PP på stedet. 

Alle kan delta , ræn da må pårrelding være oss i hende innen 7 . 

januar - 88 . Har du spørsmål , ta kontakt med en i Oslo gruppens styre . 
Vennlig hilsen 

~ 
098 Arne 
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I DBSI l 
Som svar på spørgsmålet om "Kender du den?" fra forlige nr. af Norminor, har 

vi fået fø l gende svar fra A-314 Villy Rasmussen : 

Det er en '·1onaco 1800 t,IK II l, der er lagt en 6-cy lindre l motor i , 

der er udviklet a f Austin I~axi, bare med 2 ekstra cylindre . Ud fra prisen kan 

jeg se, at den må være fra 1973 og at den skulle afløse t>lonaco 1800 . Den solg

tes også under navnet Austin 2200. 

lUl sen A-314 Villy Rasmussen 

Bestyrelsen takker for svaret og opfordre hermed alle andre medlemmer, som 

brænder inde med lignende spørgsmål om at sætte det/dem i Norminor. 

ps: Villy reddede sig et jakkemærke for dette svar . 

Kære Bestyrelse! 

Her kommer et brev fra det Sønderjyske . Jeg synes det er en udmærket ide, at 

vise billeder af de ting, klubben sælger . Efter at have set det, vil jeg 

gerne købe . .. .. (1 skulle bare vide .. Red.). 

Jeg glæder mig alle r ede nu til næste nr . af Norminor og se , hvordan l havde 

tænkt jer , at lave et sådan stort nummer . 

Jeg stopper for denne gang, og ønsker jer held og lykke for næste nummer . 

Hilsen fra A-94l Rene Petersen 

Tusind tak for dit brev Rene . Det luner virkeligt , når man sådan bliver rost, 

og vi har forhåbentligt levet op til dine forventninger . 

Bestyrelsen 

VISDOt·' FOR BEGYNDERE I 
Man kan løbe sig til sundhed i de danske/nordiske skove, hvis man da ha r 
helb red ti l det! !' ! 
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lØSTJYLLAND I 
SønDAG DEN 28 NOVEMBER , 

Har Østjylland arangeret fælles afgang , 

til NMMK ' s gcn~lalforsamling vi håber tror og 

forv~nter at alle medlemmer Nor~ for vejl e vil møde os i vejle , 

og at andre vil støde til på veJ~n ned gennem det sidste af jylland . 

Ring og aftal en tid vi mødes tlf. Jens 05720727 el . Jørn 05081795. 
Men start punktet er altså Vejle havn klo 1.00 . Mød op aå vi kan 

komme i fuld styrke, !:lød op ! ])et må være vores allesammens pligt . 

KLUB MØDE ! 

Søndnp, den 1} Desember er datoen for 0stjyllnnds sidste arangement 

i det herrens år 1907 , og det er ikke små ting der skal ses og drøftes , 

bl.a . ønsker vi at vine filmen fra 50mmertræf 1905 i øster hurup, 

Og vi okal have diskuteret emnet "klubhus" huset er i en sådan 

stand at vi ikke mener at der kan holdes møder der . ( det kræver 

minst en dfig~ rengøring og reparation af gruppens mødlemmer (hele 

gruppen J). ~å det er i s!{rivendf> stund usikker hvor mødet skal 

holde:! men to ting er sikre , div. forplejning klln købes og der vil 

blivc fmlles afgang fra Vejle havn I{l . 13 . 00 . ME'n husk lige 

tilmelding til Jens 057207?7 eller jørn 05881795 do det er rart at 

vid e hvor manffc vi bliver n1"lr vi skal r inde lokaler , tilmelding 

i nden julE' travlheden nemlig den l . desember . 

Og tiloidrlt så det ikl(:e I{ommel.' bag ph nogen . Først i det kommendf' 

år har vi vnnpn tro generalforsamling, (Østjylland) og dertil 

ønsker vi gerne en eller flere medlemmer til bestyrelsen , da 

undertrgnede ønsker udtrædelse grund et flytning til Als. (Arbejdet 

er iøvrigt oVE'J'kommelig) , S:l vi vil alså gerne have besked fra dig 

hvis du kunne tænke dig at hj:elpf' . Og her tilsidst ønsker bestyrelsen 

alle r~cdlemmer e n god jul og endnu et Bodt Minur år . 
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på bestyrelsens vegne 

Jørn Jensen . 
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Ta' hensyn til de »små« 

Vi har fundet de t te billede i et gammelt Bil, Motor & Sport blad og lader 

bi l lede t tale for s i g se l v. 

MinorLager 
v/Anton Kamp Nielsen 

Østergade 17 • 19 • Asferg 
8990 Fårup 

TIl. 06 44 32 95 
Int. tlf. +45644 32 95 

DK. DANMARK 

JULEGAVER TIL MORRISEN 

Så er det snart julegavetid igen. Det kommer bag på 
mange af os hvert år , med det resultat , at meget af 
det der kommer under jul etræet bliver noget kluns. 

Hvis du ringer i god tid, har jeg masser af gode 
ideer om julegaver til Morrisejere . 
Efterhånden kan jeg levere alt, lige fra det vi skal 
bruge for at holde bilen i orden og til det der 
luner og pynter . 

Prisen på gaven kan let tilpasses enhver pengepung . 
Gaven kan være alt fra et s æt tændrør til en 
nyrenoveret Minor. 

Gaven kan selvfØlgel ig byttes efter jul - helst inden 
15. januar af hensyn til min lagerstyring. 

God jul! 

Anton Kamp 
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li!!9landsturen af Aksel og John. 

IIva'så du e;amle , er du parat til de helt store oplevelser 
i sommeren ]9881 

- - ,la ja , jeg har allerede bestilt den nye ]>hillips 26 " 1988 
model med fjernbetjening og stereolyd . 

- - lIva'mener du ???? 

ja så jeg kan se slutrunden]. EM fodbold og De Olympiske 
T,ege i Seoul. 

- - Nej Nej Nej, - Jeg meneT jublil.æet mand, skal du lkke 
url og rejse? 

- - Australiens 200 års jub.1.1æum for de fø r ste europæer der 
kom der til? 

- - Nej ikke så langt yæk . 

- - Ot1enses 1000 års byjubilæum'? 
- - Ncj Nej. 

Københavns 700 Ars byjubilæum? 
- - l<:r duda hel blæst? 'l'ænk dog nordisk . 

N!\h , du menet' at Danmark og Norge fejrer ~oo året for at 
r.hristian d 4. som 1] årtg ov ertog magten? 

- - Hold op - slå ørerne ud så skal jeg fortæ])e d:i.g det. 
J ] 988 arrangerer Nordisk Morris MJnor Klub en tur ti] 
England j anledning fl.f at bilen fylder 40 år. Et par uger 
f:p.nere holder et af NMMKs lokal grupper Sommp.rtræf 1 Oslo 
Il vor vl vl 1 fejre klubbens lo Ars jubi l æum . 

De ar ikke altid lige lette at lI danse u med dp. englænrlere. 
Efter adskilllge telefonsamtaler Aksel dog kommet frem til at 
det 'Ol) er 98% sikkert at næste års træf i England bliver d . 19 . I 
j uni 1 "'eston Park. Om lørdagen skulle der efter planen være 
sarnlillg i Cowley , veCl de gamle Morrisfabri.kker , for at fejre \ 
40 året for Morris Minoren . Herfra køres (nogenlunde) samlet 
til træfpladsen. Der går oe;så rygter om et besøg på Nuffield 
museet. 

Vores plan går hereftet' ud på følgende : Vi vil (har. "llerede) 
kont.akte sekretæren .\ Morris Minor Owners Clvb i Rngland for at 
få lov til at indrykke en annonce - evt et par ord på sekretæ
rens sid~ i det engelske kl ulJblad , hvor vi_ vil søee fa,mi] ier 
rundt i. England der har plads tU at en eJler to N~I~1Kmp.dlemrner 
slår oit telt op for Rn overn~tning . De engeloke campinGpladser 
er ikke alle af samme R\:andA.r~l som de danske , og så sparf!r du 
jo ogs" 2- 3.! pr. overnatrdnt: . l~oruden det kan (lu få en Emak 
med en eneelsk ~Hnor(':ntl)siast , samt sikkert ogs;\ et par tjps 
om hvad der er værd at se i den nærmeste omegn . ji:fter l el l er 2 
dase kan ma,n så t.akkf' ar og fløge videre mod andr.e famUier . 

Aksel har også stillet en ~:ko i klemme i kahytsdøren ved DFDS 
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, 

(gad vide ne; ha n ::mart gAr barfonet l.'l)ndt) for at h0:rp. om muJjg
heden for l'A,ha1; på ~~ejlruten. Man var posit lv, men (let kræver 
at vi sejJr>r meel samme færge ud og hjem. (følgeR ad ) Efter fJe
re medlemmers udsagn knn det Hke sva:t.'e sig at køre " sydom ll og 
tage en fmrge over kanalen. "Prjsen vi] bJjve ca. det summe, s~ 
dA n tanke hnr vi droppet. 

I kor t~, 

onsdag 
torsdag 
fredag 
l ørdag 
søndag 

I: l'æk vj] programrllet komme ti] at se således lid: 

afgang fra Esbjerg 

man - fre -
lør el. S0ll 

man - tir8 -
onsdag 

torsdag 
fredag 
lør - s øn -

ankomst til Harwich ti] middag 
famjlie /camping 
samling i Cowley - senere fælles tUl' ti] tro'fp:! . 
bes i gtigelse af de ov er 1000 biler på træfpl"lclsen 
ti] fri disposition - familiebesøg/ camping mm. 
et andet kæm pe hiJtræf (hvis tnok i\ustj n 7 ) 
til fri disposition 
afgang med færge t il 0310 (hvis NNMKn SommertrA":f 
bl.i vcr weel< enden efter ) 
ankomst t i] Oslo , ev t . s t aks efter til trtT'fpl. 
sightseeing i Oslo 
NMMKs Sommertræf - loårs j ubilæum. 

Alle der kunne t ænke sig at tagE'! til England kan skrive tjl 
undertegn e de. Man viJ flå J Jøbet af foråret få de in formatio 
ner som v i rAr f r a england 8.ng . træffet, samt umldd.cJbar"l f ør 
turen et ark papir med, på d(.'!n ene side adresserne p~ alle de 
famiJ.ier moB.n frjt lwn overnatte hos. På den anden side v .il der 
stå adreSBp.r på fjrmaer/vfP.rksteder der har special.iseret sJe j 
Horris r1i nor , samt de museer/udstiJ J inger der er vmrd at se . 

Da der twlt k]8:rt er mangl'! :;If N~lMKs medlemmer der a] lere(h~ 
tIdl i gere hAr været i .r~ngland , vD jeg hede il j SSe se nde mj g 
adresser p~ U.ng der kan have jntercBse for andre at; se . MARke 
også andet end blot biler og Morris rUnor. 

I Send sp0rgsmål eller o ply~ninger angående ENGT,i\Nl1 til : 

JOHN SCHOU 
JENSEN 
STEN~\GH.;I)E,J 8, tNBORG 

7 160 TØRRING 

Danmark 
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I Bomholm er også fin! I 
De Bornholmske tHnor-køre r, er så småt ved at komme ud af bus ken , specielt ef

ter Esbe n Hansen's ene r giske "markeds fø ri ng", i fo rm a f en venlig opfordr i ng , 

t il at kø re med en t ur i de t grønne , (p l ace ret der, hvor man plejer at have 

P-bøden siddende) , 

Den første t ur bl ev således annonce ret til den 15. august , det bl ev lidt af en 

blød start , (ingen kø-dannelse), med kun 3 Mi na rer , de fleste havde ande l ærin

de den dag , men det Forhindrede os ikke i at nyde den medb r agte kaffe med brød . 

Vi a f tal t e st r aks et nyt møde t il de n 13 . sep ., i den naturskønne Rø pl antage , 

og med lidt bedre held , der mødte 5 nyvaskede Mina r er frem - herlig l ur . 

Med Morris'en ud i det grønne 
Moris Minor
folket kører i 
samlet flok 
I søndags mødte der bornhol
merne el sjældent syn - mere 
end to Minor'er på stribe! 
Det er vist aldrig før sket på 
Bornholm. 

Fem af disse herlige vogne, 
indhoJdende ikke færre end 
"12 personer, mødtes med 
kaffe og blødt brød i Rø 
Plantage, for at nyde det 
skønne efterårsvejr sammen. 
Hter daseriet i solen, gik 
luren videre lil solskinsbyen 
Gudhjem, hvor turisterne 
gjorde store øjne, og fik sig 
en s~ak med de stolte ejere 

samt et par letskud med hjem 
i kamerael. 

Der vil i fremtiden blive 
arrangeret fl ere tur som dis
se, med mødsteder fordelt 
over hele øen. Næste gang er 

Minor-ejere på udflugt 
yej re t til smilede endnu e ngung Morris Minor·folke t, de r netop hør holdt træ f i /\fels ted. 
~fter det traditionelle kaffebord i de t g røn nc kørll' bi lcrne i kort('f.(c ud pit e n vellykke t 
tur. Ocr vil i løbet af vintere n h li,'e II'omn1<'t summe n ti l e t mode for RI lod (le s tenmingen 
med he nsyn ti l "kliviteterne i 1988. Ile ll\'endelse til 10knlgrupl,en kun s ke tiI 9_~ 1356 elle r 
95 -16 13 

lørdag den 26. september kl. Minor, meget . Me- Ikke mindst ungdommen kø-
14.00 på Melsted havn. get tyder på , at Minoren er ber ofte hellere en Minor 

Man forventer over 10 
Morrisser ved Melsted på 
lørdag. A. J. E. Her er alle Morris Minor ved at blive populær igen, frem for de dyrere , og mere 

interesserede, med eller uden charmerende som den er. upersonlige nyere biler. 

Smedes s ka l der medens jernet e r varmt , en ny t u r blev annonceret til de n 

26 . sep ., denne gang i dagbladene , istedet for i viskerbladene , mødestedet 

blev bestemt til Hels t ed havn . Her mødte 9 mnorer frem, og iaH 22 velop

lagte minorfolk , det var et dej ligt syn , når man er hårdt ang rebet a f fhnor

viruset . 

De r blev t aget en masse billeder af fænomenet , gået lid t tur , og så ellers 

drukket den obligatoriske kafFe med det de r tilhørende . 
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Vi er kommet lidt s"ent 

igang , sommeren er som 

bekendt ved at være 

slut, (havde Noa været 

her, havde han bygget 

på Ark nr . 2) , men vi 

ser f rem til en god sæ

son i 88 , med gode tu

re , e t godt fremmøde , 

og forhåben t lig nogle 

f remt i dige medlemmer 

a f N~l ~lK . 

På gensyn . 

A-1174 A. Rasmussen 

Bornholm I 

Morris-møde i Melsted 
Nordisk Merris Minor-klubs afdeling på Bornholm afholdt i week-enden sit tredie 
årlige træf. Det fandt sled på Melsted havn, og alle klubbens ni medlemmer mødte 
fremi deres Morris Minor eller Morris 1000, som bil-modellen også hedder. Klubben 
kørte en tur, som gik gennem 0 sIcrlars, ø stennarie og Svaneke. Undervejs nød man 
den medbragte kaffe og kage. 
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JULETUR TIL TYSKLAND 

Midtjyllands-gruppen 
Igen i år , kør e r vor " julebug tl til 

Tyskland. 

Dato : lø rdag den 19 .1 2 .87 

Tid : Kl . 06 . 45 fra Industrivej i 
Strue r 

Kl . 00 . 00 fra Ti nghallen i 
Viborg 

Tu ren bl.iver i lighed med sidste år; en smut over grænsen , 'med lidt indkøb , 

vide r e med fæ rgen Rømø-Sild (sandsynligvis julehygge igen), hvor der også 

vil vær e mulighed for handel . Vi regner med at være i Viborg igen ca . kl . 

21.00- 21.)0 . 

Ombord på færgen er der best.tlt platte tll os, den består a f: 

~~ Ma''''e , et SlId m/ka,tof fel salat 

~ Rlbbensteg m/rødkål 

Hamburgryg mhtallensk salat 

Ost .. . . 

Hele denne he r lige dag incl . kørsel (vi får en hel bus for os selv) , færge 

og f,okost fos fo , den helt fauvor able bl~S a f ma' .' 

KR . 8S,OO p'. pe,son erprise.J: 
Denne pris er udregnet efter 25 pe r soner , så jo flere vi bl ive r, desto 

billiger blive r turen . 

Ps . til jer som var med s idste år , så er mulighede rne for at få den samme 

chauffør meget store , så glæd jer!!!! 

Tilmelding senest den 10 . 12 .87 til undertegnede 
Ta bare hele familien med! !!! 

lone Skov 

Tlf . 07 85 04 42 

el . 07 8S 40 44 
20 

OgsA varder 
grænsebeljenten, 
der blev forlIyItet 
Han følte sig dArlig 

!iHNJsl 



[ LÆSERINDLÆG 
He rmed sender jeg et billede til bladet, af en kører ved navn Peter Bennett, 

der er kommet godt op at køre . Billedet er f r a bogen "Autoeross Man uel " fra 

1960 . 

Som l kan se , er de r både krud t og krummer i vores dej lige (prutmaskiner) 

Mart is' erne . 

For mig vil alle andre biler altid blive vurderet i forhold til Harris'en , 

der jo e r den oprindelige bil , med pe r sonlighed og sjæl , og så blegner alle 

andre . 

"'led venlig hilsen 

Niels th r Larsen 

Odense M 
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I Sydfyn og øerne I 
TILLYKKE ALS. 

Lørdag morgen den 20. juni lempede vi den gamle kasse på 

"Fynshav". Da vi ankom til campingpladsen på Kegnæs, var der 

allerede kommet nogle stykker. Efter at have Cået 06 anbragt 

og kigget de forskellige Morris'er ef ter i svejsningerne og 

og snakket lidt om den "fugtige luft" blev det ef'terhånden 

spisetid. 

Eftermiddagen gik med at køre et velt11rettelagt orienterings 

løb rundt på Als, hvor arrangørerne havde gjort et godt styk

ke arbejde, trods det var deres første træf . 

Efter spisningen lørdag aften var der amerikansk lotteri med 

mange 1'10e gev~nster. Der var vist ikke mange, der gik derfra 

uden noget under armen. Resten af aftenen gik med forskellige 

konkurrencer og' lege. 
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Søndag g i k med små arrangementer, ~. eks. kørsel til Sønder

borg, hvore~ter vi sluttede med gratis mad og drikke hos ~lin

ke folk i Høruphav. Tak for det og god vind på bagsmækken frem-

over. 

A 596 Albert Hansen 

Træf i Vindebyfre den 14.- 1.5.- 16. august 19&7 

Fredag eftermiddag ankom de første biler til campingpladsen. Lene blev lidt 

forsinket, da Morris'en fik motorstop. Derfor ankom hun i Fiat, hvilket ikke faldt i 

god jord. 

Aftenen gik med at få folk pA plads og med at hilse på hinanden. 
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Lørdag ankom flere, og kl. 13.00 var der afgang til Christiansminde. Her holdt vi på 

den store plæne, og så var der ellers orienteringsløb til fods. Der var aktiv iteter , så 

som afstandsbedØmmelse, kims leg, hentning af I liter vand , ægkastning, stylteløb, 

hvor de sank i t il knæene, og endelig. sku lle der gættes lidt om Morris'en. 

Senere blev det desværre styrtregn, så vi kørte en tur rundt i byen. 

Lørdag aften var der fæ llesspisning i opholdsrummet. Efter spisningen var der 

amerikansk lotter i med bl.a. indpakkede gaver, der skulle prøves (f række trusser). Det 

skabte vild jubel. Til sidst kom en lille konkurrence, hvor folk hurtig faldt fra. 

Aftenen blev afsluttet med motorstop på grund af den røde lampe, som jo viser , at 

der ikke er mere strøm!! 
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Søndag formiddag var der orienteringsløb rundt på Tåsinge pr. bil. Desværre var 

ki rket:lrnet lukket under gudstjenesten, så der var nogle, der blev snydt. Men de, der 

fik fornøjelsen af at løbe op i kirketårnet og tælle trappetrin, blev noget forpustede. 

Mogens skulle gætte omkredsen på Ambrosiusegen, derfor gik han i gang og tog 

favntag på egen, men opdagede dog til sidst, at der var et skilt hvorpå det stoo. Jakob 

fra Als troede det var ENGEN, så han havde skrevet 4 km. på besvarelsen (EGEN 

målte 6,80 m!!). 

Trods mindre misforståelser t og folk det med højt humør, så det var et vellykket 

orienteringsløb. 

l løbet af week-end'en samlede vi ialt ca. 29 biler, hvilket var over al forventning. 

Til sidst vil vi takke ajle, der mødte op. En ganske særlig tak til Poul og Jakob fra 

Als, der kommer hver gang, hvilket de andre fra Jylland jo ikke gør. 

Mange hilsener fra 

Sydfyn og Øerne 

MOR RIS REPARATØR 

Jeg har s tartet eget værksted her på fyn og vil prøve at hjælpe dem , der ikke 

sel v kan lave deres ~10rr i s . Hoveds alig med karosseriarbejde , men også med me

kansisk arbejde. Jeg er udlært automekaniker med speci ale i r ustarbejde og 

forsjkringsskader. Jeg er udlært ved Morris og har arbejdet med disse i 11 år. 

Med venlig hilsen 

A-992 Peder Mikkelsen 

Al t i reperatton . 

-Speciale : genopbygning . 
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I Østjylland 
Hvad sker de r , hvis man tager farfar's spidse sorte sko, pudser dem, så de 

skinner, finde r sit fine mørke konfirmationstøj frem, sætter sig på træde

cyklen og ned ti l den l okale iskiosk efter gele samt del uundværlige "bryl

creme" . stiller sig 20 minutte r- foran et stort lækkert spejl - væbnet med 

tålmodighed samt en solid kam, godt med creme og gele og sikke et r esultat . 

Så er det bare i det stive puds og ud i en lækker nypudset og rengjort t~orris 

1-line r og så a fsled . 

Datoen va r den 29. august . Stedet : laden hos John og Karen , hvor fed musik 

strømmede en i møde på gå rdspladsen . Og hvad er det hele så for noget . 

Svaret er selvfølgelig ; 50'er parly i Østjyl l and . Alletiders sjove fest , hvor 

eoea cola og brylcreme kappedes med Rock Around The Clock på dansegulvet, som 

blev slidt op . 

Ca . 30 personer hyggede sig til musi k udelukkende fra de glede 50'ere . 
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I ØSTJYLLAND 

Hvis andre stedsgrupper t ænker på at lave en fest , er det bare en fin ide , 

at lave det til en 50'er fes t. 
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PS : Husk at købe s hampoo til håret bagefter ! I l ! 

Ih I sen A-174 Fi l1n Hikkeisen 

Vi har modtaget .... 
Der er nu et par ting , jeg godt kunne tænke mig , at Forbedre ved tUnoren , 

nemlig bremser og undervogn . Nen hvordan gøres det på beds t mulige måde . Jeg 

har hørt, at der s ku l le være et kitt, selvfølgelig Fra England , til at for 

bedre f jed re og dæmpere med . '·ien hvordan og hvor får jeg Fat i det? 

Hvordan og med hvad kan man Forbedre bremserne, der jo ikke er for gode? 

Det med undervogn og bremser må da have stor interesse, nå r der er så mange, 

som enten tuner eller sætter større motor i, hvad under vogn og bremser slet 

ikke egner sig til. Det skriver i hver fald det seneste nr . af "Bil t·10tor 

og Sport" 

Ned venlig hilsen 

Niels ehr . Larsen 
Munkebjergvej 967 st . v . 
5230 Odense t·1 
Tlf. 09 14 52 15 
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I 

VI MORRISFOLK 

Vi siger tillykk e med dagen til A-667 Jens Dalsgaard og Kirsten, som giftede 

sig den 22 . august. Det er jo tydeligt at se , hvad slags t-1orris de køre i. 

l Medlemmernes biler 

Ej eren af denne flotte Z-dørs fra 1952, er Hikael Eriksson fra Ostersund . A-897 

!hnoren bliver brugt som bil nr . 2 . Hikae l har kørt t~orris s iden 1982 , og 

dette er hans 2 . af slagsen . 
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I Sydsjælland og øerne I 
Nu lidt om vores tur til Frilandsmuseet . Det øsregnede fra vi tog afsted , ti l 
vi kom hjem. Vi kunne ikke nå at aflyse, da vi havde ' ~ået tilmeldi ng fra 
A-016 Jens og Mette, som vi skulle møde på museet og A-BOI Jess skulle vi mø
de i Os ted . 

A-314 Villy - H-643 Hanne og jeg pakkede madkurven - regntøjet og kørte til 
Ganges-Bro, hvor A-31B Knud og Inga var klar iført regntøj og godt humør. I 
Osted ventede Jess . Så vi tre Minarer trodsede vejret og ankom til Frilands
museet , hvor Jens og Mette stod under paraplyer . Så var det med at få pa r ke
ret ~linorerne og komme i tØf vej r. 

Vi snakkede om , hvad vi skulle , vi blev enige om , at når nu vi var kommet, 
kunne vi l oge så godt se på husene, det gik så fra hus til hus med paraply op 
og ned . Vi fik set en væver i arbejde og noget om vævning , vi skulle have set 
folkedans , men de t blev aflyst , for de ville ikke danse i regnvejr . Da vi hav
de gået rundt en t imes tid, var vi ved at småfryse og su l tne . Vi lån t e så et 
l okale derinde, hvor vi indtog vores medbragte mad. Det foregik under snak 
og l a tter, for vores humør fejlede ikke noget . Efter en times tid , s kul le 
Jens og Me tte hjem, så måtte vi lige ud i regnvejret og flytte rundt på bi
lerne , så vi kunne få taget nogle billeder (jeg har ikke nået at få frem
kaldt dem) og sagt farvel. 

Vi andre sad så og snakkede om, .hvad vi s kulle, det regnede s tadigvæk og ef
ter en l ille times tid , blev vi enige om at tage hjem og så lave en ny tur 
til næste år . Så til dem , der ikke nåede at komme med denne gang, er der en 
cahnce til næste år . Jeg regner med at have nogle datoer til næste blad . 
1000 tak t il jer alle, der var mødt op trods vejret . 

Til vores sidste klubmøde , var vi 14 pers . . r~en der er plads til flere, så 
kom og vær med til at lave nogle ture eller andet spændende . Skulle I være 
forhindret i at komme til en møde, er I stadigvæk velkommen til at ringe på 
tlf . 03 736549, for at høre, hvad nyt vi har fundet på eller , hvis I har 
nogle gode idee r. Da der går 2 måneder imellem hver t klubblad, kan vi komme 
i den situation , at vi finder på at lave noget ekstra , som vi så ikke kan nå 
at informere hver enkelt om, da jeg i kke har råd til at sende brev til hver 
enkelt . 

Så har lyst t il at være med til det vi går og laver, så ring og spørg, om 
vi har ekstra på programmet . Vi prøver naturligvis på, at få så meget i klub
bladet som muligt . 

Jeg er ved at lave program for 1988, så er der noget l vil have med , så ring 
til mig på førnævnte tlf . nr . , inden l . december . 

Da jeg som skrevet, ikke nåede al få fremkaldt billeder fra turen, sender j eg 
islede l nogle andre - so~ ikke har været i før . 
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Julehygge 1985 
Vi holder juleafslulning den 6. december - vores sidste klubdag i år . Jeg 
er ikke færdig med programmet for den dag , så ring og hør nærmere i tids
rummet fra 14 . nov. til 30. nov . på Tl f . 03 736549. 

Ti l sidst vil jeg på gruppens vegne , ønske alle en rigtig tUnar Jul samt et 
godt nytår . 

TAK til alle, der har 
sjove . 

1000 hilsner fra 

H-386 Ketty 

~lgell~le og 

Juletræ 1985 31 



MOT '88 
Vi har endnu engang fået invitation fra MMOC i 
England, ti l at deltage i deres »Overseas Trip«, 
som i år foregår i Luxemburg. 

Har du lyst ti l at køre langt, møde en masse rare 
mennesker. se spændende ting, slappe af, og se 
nogle rigtige engelske Morisser - så ta' med til Luxemburg fra den 28. maj til den 
4. juni . Det vil helt sikkert blive en uforglemmelig oplevelse. 

Træffet finder sted på Camping op der Sauer i Diekirch, i det nordøstlige Lux
emburg. Prisen for at deltage i træffet er ca. 175 kr. , som dækker træfmærke, 
træfhåndbog, klistermærke til frontruden, porto o.s.v. Derudover er der selv
følgelig opholdet på campingpladsen som beløber sig til ca. 45 kr. for 2 voksne, 
pr. døgn. I løbet af ugen vil der blive arrangeret en middag for alle deltagerne på 
et af byens hoteller; dette vil koste ca. 110 -160 kr. , excl . vin , pr. person. Det er 
dog fr ivilligt om man vil de ltage i dette arrangement. Der vil også i løbet af ugen 
være forskellige andre arrangementer , som endnu ikke er fast lagt. 

Har du lyst til at deltage, eller høre mere om turen, så ring eller skriv til: 

A-232 Morten Westermann 
Tværgade 42 
5750 Ringe 
Tlf. 09 62 26 32 

Bemærk , at vi kun må deltage med 15 biler. Tilmeldingerne optages i den ræk
kefØlge de indløber - så hvis du vil være sikker på at komme med, så skynd dig at 
give besked. 

Vi skal have di n tilmelding senest den 15. december 1987. 

Fra MOT '86 i Ribeauvil/e, Frankrig 

32 



I Medlemmernes biler 

Ejer : Finn tHkkelsen A-174 

Har sendt os dette billede af s in bil i naturskønne omgivelser og man kan 
da ikke sige andet, end at det klær både naturen og bilen. 

Finn's to-dørs !'Iorris er fra 1968 med en del ombygning . 

Ejer : 
en af 
Bilen 

Frank Pedl'l"lH'1l A-274 rr<l Haarby, ha r sendt os dette billede . Endnu 
de gamle og gal'vede medlemmer og igen med skønne omgivelser. 
er rra 1967 og j dLlglig drift. Frank har kørt Horr is siden 1903 . 
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TEKNISK BREVKASSE 
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I 

I BLYFRI BENZIN 

Jeg har kørt på blyfri benzin siden det kom frem ! 
Jeg tror ikke på at det gør vores standard motor fortræd 
og vi bØr også give vort bidrag til en renere verden. 
Jeg ved mange har kØrt blyfri. Er der nogen dårlige 
erfaringer? Hvor l ænge har du kØrt blyfri? Tanker du 
blyfri hver gang? 

ISTRØM pA BATTERIET ! 

Et normalt ladeanlæg på bilen kan ikke lade batteriet 100% 
op . 
Du bØr derfor en gang imellem sætte hjemmeladeren på - også 
selvom du tilsyneladende ikke mangler strøm. Det vil for
l ænge batteriets l evetid. 
De der har monteret et amperemeter har sikkert ~agt mærke 
til at der lades voldsomt på batteriet lige efter start og 
at der kort tid efter næsten ikke lades mere. 
Det er spændingsrelæet der regulerer ladestrØmmen, så 
batteriet ikke koger. Spændingen på bilen er omkring 14 volt . 
Når du lige har startet er spændingen lavere og relæet til
lader dynamoen at gå op i ydelse . Efterhånden som spændingen 
på batteriet når op i nærheden af det maksimale bliver 
dynamoens ydelse begrænset af relæet for at batteriet ikke 
skal koge. Det betyder at der det meste af tiden ikke fyldes 
ret meget strøm på batteriet. Resultatet er at batteriet 
aldrig når op på maksimal kapacitet. Det betyder sulfatering 
(belægning på pladerne) og nedbrydning af batteriet . 
Hjemmeladeren kan råde lidt bod på disse forhold og måske 
hjælpe dig gennem vinteren uden problemer. 

I SA KOM DEN ! - IGEN. ! 

VÆRKSTEDSHANDBOGEN pA DANSK. En god oversættelse af den 
originale med til l æg om varevogne. Dækker alle årgange 
fra 1948 til 1971. 
256 maskinskrevne sider med de originale illustrationer . 
A4 - format i brunt ringbind med 4 ringe. Pris 205 kroner + 
moms og forsendelse. 
Bogen giver svar på næsten alle de spørgsmål, der opstår i 
forbindelse med reparation og vedligeholdelse af vores 
"kæphest" - data - indstillingsmål - tilspændingsmomenter -
anvisninger på adskillelse og samling o.s.v. 

KØb den NU ! - så du har den , når du mangler svaret ! 

Ring eller skriv til mig: 

Anton Kamp 
NORDISK MORRIS MINOR LAGER 
østergade 19 
Asferg 
8990 Fårup 

Tlf . 06 44 32 95 
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HVER ANDEN MINOR KØRER RUNDT MED ET VIRKNINGSLØST OLIEFILTER 

Hvad det betyder af forØget slid kan alle forestille sig. 
Den mest almindelige årsag til at filteret er virkningslØst er 
at det simpelthen skulle have været skiftet for længe siden!!: 
Fi l terelementet l skal skiftes for hver 10.000 km! Når e l ementet 
bliver l ukket af skidt og møg sker der det at o lien presses uden 
om filteret så den kan komme frem hvor den skal, men det er uren 
olie der kommer frem ! Hvert fjerde filter jeg har ski l t ad har 
været sat forkert sammen , så det har været virkningslØst. Den 
store skive 20 har i mange ti l fælde manglet , med det resultat , 
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Denne type er den 
mest alminde l ige 
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og denne er 
den ældre 
type. 

at elementet sidder lØst og 
uden virkning i huset. 
Nogle har ikke fået fjederen 
23 under skiverne med samme 
resultat. Skiven 20 har en 
tilbØjelighed til at klæbe ti l 
elementet l, og hvis det er en 
ukyndig der skifter filter har 
vi fadæsen: skiven ryger i af
faldsspanden sammen med det 
gamle element. 
I huset 27 sidder der en skive 
af samme stØrrelse som nr. 20, 
som elementet l ligger an imod. 
på nogle æl dre typer er denne 
skive også lØs og kan derfor 
mangle. 
Når du skifter filter starter 
du med at gøre huset rent 
udvendigt inden du skiller det 
ad. Når du har skruet det fra 
hinanden gør du det rent ind
vendigt , sætter det nye element 
i og samler det så fjeder og 
skiver sidder rigtigt. 
Pakningen 19 sidder oppe i en 
rille og kan prikkes ud med 
en spids skruetrækker. Hvi s 
den nye pakning ikke vil blive 
hængende kan du give den lidt 
fedt. Den nye pakning ser ud 
ti l at være for tynd , men det 
skal du ikke tage d i g af . 
Når du er færdig starter du 
motoren og ser efter at 
filteret er tæt. 
Det er let at skif t e o liefilter. 
Du skal bare se dig for , tænke 
dig om og være omhyggelig med 
renligheden. 
Et nyt f il terelement koster kun 
ca . 25 kroner . Til andre biler 
er det meget almindel i gt at et 
oliefilter koster omkring 
100 kroner. 
God arbejdslyst! 

A-l20 Anton Kamp Nielsen 



Henvisning på vedligeholdelse og reparation af træværk 
på Morris Minor Traveller. 

Vedligeholdelse: Desværre gAr mange biler af denne model 
til .ophug, netop fordi ejeren har mAttet give op overfor en 
hastig fremad skridende forrådnelse af træværket. 
Alle er jo nok klar over, at det er fugt i træværket som 
skal forebygges. Dette kan gøres uden at det kommer til at 
ødelægge træets struktur med al verdens malinger. 

For at få et godt resultat skal alt træværket skrabes og 
sl i bes rent. ( Træet s kal være absolut tørt før arbejdet n~-
begyndes Nan starter med at skrabe træet med en skraber , 
herefter slibes omhyggeligt. ( Brug aldrig en høvl, da det er 
svært at følge buer og svej ) Træet skal nu imprægneres , det
te kan gøres med ·· en klar eller tonet imprægneringsvæske . Blot 
skal man være klar over, at de "klare " ikke giver en så god' 
beskyttelse. En tonet har endvidere den fordel at den skju
ler de mørke pletter der undgåligt vil være i træet. Til 
imprægnering kan jeg anbefale teak eller nød af serien GOR~I 
44. Træet skal mættes med imprægnering, dvs. man stryger ca. 
4 -5 gange, alt efter hvor m0rkt man ønsker det . Man kan nu 
fy l de en glasklar silicone-masse i alle samlinger, anlægget 
mod karrosseri , mod vinduer (evt . Bort masse) og over tag
listen. ( Denne er sømmet gennem taget direkte i træet ) 
Al l e ikke-synlige flader smøres med Tectyl . Silecone-massen 
kan skøres ren med en skarb hobbykniv. Slutligt stryges med 
en klar skibslak 4 - 5 gange med slibning inden sidste gang 
lak. . ~remtidig vedligeholdelse skulle nu være begræn-
set til en gang årligt at nedslibe lakken , give GOR~I 1-2 

gange og atter g ive 4-5 gange skibslak. 

Reparation: Den nemmeste metode til at klarlægge hvor meget 
af træværker der er angrebet af råd, gøres ved hjælp af en 
syl . Med sylen kan man hurtigt prikke sig frem til omfanget 
af skaden og hvor dybt forrådnelsen er trængt. Er der ikke 
råd hel t igennem træet, skæres der med en listesav ca . 2-3cm. 
ind 1 friskt træ og 1 en dybte så man når ned i godt træ, 
med stemmejern fjernes sygt træ. Man sørger for at f~ en 
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plan anlægsflade, således at man får en vedhæftningsflade 
som .er størst mulig. Er der stadig lommer af r~d, udkrædses 
diese og udsparties med plastikpadding. F.ør limning mættes 
træet med GORRI 44. Den lim som har de bedste egenskaber mA 
siges at være blå A~ALDIT. 
Langt sværere er det at reparere på hjulkassebuerne, bagstol
perne og taganlægget. Ved arbejde på buerne skal skærmene al
tid afmonteres. Også her skæres frit 2-3 cm. i friskt træ og 
i en passende dybte. Man passer en klods til og limer denne 
på. ( Påse at træets åre kommer til at gå i den rigtige ret
ning ) Når limen er hærdet, er det forholdsvis nemt med groft 
sandpapir på en vinkelsliber at genskabe bue-formen. Kan 
man ikke umildbart komme til at rep. på bagstolpen må denne 
afmonteres, hvilket er et større arbejde og som mA gøres for
sigtigt for at beholde den oprind elige form, sA man har noget 
at gå efter. Herefter kan man l ave stumper og først derefter 
fjerne det rådne. GA ikke for hurtigt frem, dvs. højst 3-4 
limninger ad gangen, således vil man hele tiden have styr nå 
stolpens oprindelige udseende. Hvis stolpen er helt h~bløs 
er det stadig muligt at finde rimelige stolper på større hug
gerpladser. Nedenfor har jeg lavet en arbejdstegning på rep. 
af taganlæg. 
Generalt: Det er et meget tidskrævende arbejde, dels skal 
man hele tiden vente på at imprægneringen og limninger tørre, 

dels, er aske træ meget hårdt at arbejde i. 
Alt arbejdet kan udfø res med forbløffende lidt special

værktøj bIa. bruges, listesav og skærekasse, et par gode 
stemmejern, træskraber, skruetvinger , grov og fin rasp ,fræse

udstyr til boremaskine. 

~~træ 
~-==O ~essing-skrue r --on 

:1 ~~ ~ Indvendige pyntelister 

Fals t l rude A 555 
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Flere medlemmer har ringet til 
mig for at kØbe reservedele , 
uden at være klar over at det 
var et klubmedlem de ringede 
til. De har fået mit tlf . nr . 
eller denne lille annonce af 
een eller anden i autobranchen 
med en historie om at der kunne 
de få alt til Morris 1000 . 
Derfor er jeg blevet klar over 
at ikke alle ved at jeg har et 

Reservedele .06 ~ 44 32 95 næsten komplet lager nu. 
Det er noget der har udviklet 
sig gennem flere år. 

I begynde l sen var det kun brugte de l e. Jeg fik da ofte en ud
tjent Morris foræret. Den b l ev omhygge l igt skilt ad og lagt i 
æsker med nummer efter et reservedelskatalog. Det havde j eg 
god hjælp af mange gange når jeg skull e bruge noget til min 
egen bi l og efterhånden var der f l ere der fandt ud af at jeg 
havde mange dele. Det er jo altid de samme dele vi slider op , 
så der mAtte suppleres med nye dele. Det har udviklet sig så 
det i dag mest er nye dele jeg sælger . 
Da min omsætning steg måtte jeg momsregistreres selvom det 
kun er en hobby. Så skul l e " firmaet " have et navn og det blev 
til "Nordisk Morris Minor Lager " . Omsætningen steg lidt mere 
og jeg kunne kØbe mere fornuftigt ind , så mine priser blev 
lidt bedre. Det gav dog problemer , da jeg skulle kØbe alt for 
meget af de enkelte dele. så fandt jeg på at sætte denne lille 
annonce i Motor-magasinet. Det er et blad der omdeles gratis 
til hele autobranchen. Det satte fart i tingene , så jeg i dag 
må tage lidt mere forretningsmæssigt på det hele. Det har også 
gjort at mine priser er blevet helt i orden , så jeg også kan 
tjene lidt på det . I de år der er gået er alt hvad jeg har 
fået i kassen blevet brugt til at kØbe nye dele for, så i dag 
er der virkelig noget at tage af . Jeg har dog ikke de store 
mængder af det hele, så det sker ind imellem at der er udso l gt , 
men det b l iver sjældnere. De f l este dele kØber jeg i England , 
men nogle få dele kØber jeg direkte fra fabrikker i Danmark . 
I den seneste tid har jeg f ået de l e hjem fra Engl and ca. hver 
5. uge , så ventetiden på specielle dele er ikke lang . 
Det var med noget blandede fØlelser jeg så hvor meget englænderne 
solgte på sommertræffet . Den omsætning kunne have hjulpet mig 
meget . Deres priser var ikke lavere end mine og de havde ikke 
så mange forskellige de l e med som jeg har på lager. Det er helt 
klart at jo mere jeg sælger , des bedre priser kan jeg opnå ved 
mine indkØb, så det er absolut ikke uden betydning at jeg 
bliver bakket op af foreningens medlemmer. I det lange lØb er 
vi alle bedst tjent med at der findes et velassorteret lager i 
Danmark. Det er uoverkommeligt og alt for dyrt for den enkelte 
at købe dele i England, og nogle firmaer i England er ikke så 
"hurtige " som vi kunne Ønske . så er det vist sagt pænt ! 
Fragt og omkostninger ved at importere de l e fra England er 
store , men det hjælper når jeg kØber store mængder af gangen , 
så der bliver noget at de l e omkostningerne ud på . De større 
mængder gør også at jeg kan opnå en rabat , så jeg i mange til 
fælde kan sælge delene billigt i forho l d til hvad vi er vant ti l . 
Det er heller ikke uden betydning om man ska l bruge flere dage 
på at rende rundt for at finde det man skal bruge , e l ler om man 
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bare kan tage telefonen og ringe ti l mig efter det. 
Jeg kender bilen ned til mindste skrue , så jeg har gode for
udsætninger for at ekspedere de rigtige dele i den rigtige 
kval i tet. Jeg kunne dog Ønske mig at mange f l ere vi l le anskaffe 
sig reservedelskataloget. Det er svært nogen gange , når jeg 
bliver bedt om at sende "den d i ms , du ved nok, der sidder på 
det stykke, der går hen til den stang , der sidder u nder bunden, 
og holder den dippedut , der virker forkert og er gået i stykker " . 
I den seneste tid er jeg blevet opmærksom på yderligere en 
service jeg kan yde. Når jeg får bestilling på en del der skal 
skiftes ud, ved jeg hvad man kan komme til at mangle af smådele. 
Det er ofte de små ting der gør en reparation færdig , så det 
ikke b l iver fusk. 
Med hensyn ti l priserne har jeg va l gt at lave en regulær kalku
lation ensartet for a lle dele. Alle er bedst tjent med kun at 
betale f or det man får . Al l e de s marte sa lgsfremmende rabatter 
gør kun det hele mere uoverskueligt. Delen koster noget i ind
kØb , der er nogle omkostninger ved at få den hjem , der er nogle 
omkostninger ved lagerfØring m.m. + en avance . Det giver en 
regulær pris. Den kunne selvfØlgelig sættes noget hØjere , så 
der kunne gives "rabat til medlemmer" , men det gør kun det hele 
mere besværligt. 
Mange gange er det ikke prisen der er det afgørende . Bare det 
at delen findes er af betydning. For nogle år siden var det 
umulig t i en periode at kØbe noget så e l ementært som et repa
rations sæt til hovedcylinderen. Det gav kold sved på panden og 
jeg fik mit lager af bremsedele komplet. sådanne prob l emer o p
står fra tid til anden . Efterhånden som der ikke sæl ges nok af 
de forske l lige dele , tager grossisterne dem ikke på l ager mere 
og der bliver besvær med at finde dem . Når det sker kØber jeg 
delen til lager næsten uanset hvad den koster. Det seneste jeg 
har haft besvær med er l ygtehuse . Efterhånden var det mest huse 
af plastik der kunne købes . Det lyder jo meget godt, men det er 
ikke let at få en lygterand til at sidde ordentlig på et plastik
lygtehus . Da jeg så fandt nogle metallygtehus , kØbte jeg dem 
sel vom de var noget dyrere end t i dligere. Et par uger senere 
finder jeg dem ti l en bedr e pris igen . Sådan noget kan bevirke 
at jeg i en periode har en hØ jere pris på en del. Det er i kke 
så behageligt, men efterhånden bekymrer det mig ikke så meget. 
Alt kan findes til en billigere pris , og jeg skal ikke konkur r ere 
med nogen : Min opgave er at have så meget på lager dom muligt , 
så må det med fortjenesten komme i anden række . 
Alle klubmedlemmer får de l ene sendt uden efterkrav . Der er 
vedlagt et girokort som betales ved fØrste lejlighed . Det er 
bå de billigere og lettere på denne måde . Der er selvfØlgelig 
altid fu ld returret hvis delene ikke svarer ti l forventningerne. 
Dette gælder også i de f l este tilfælde dele som er speciel t 
fremskaffet . Mange gange kan jeg ikke oplyse den nØjagtige 
pris fØr delene er hjemme, så det må være mest rimeligt at 
det foregår sådan . 
Det sikr este er selvfØlgelig at du selv henter delene , men 
det er jo noget besværl igt , hvis du bor på Sjælland eller i 
Finland . 
Dette må være nok for denne gang . 
Vel mØdt i butikken : : 
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IDum som en dØr : 

Lidt snak om en dØr. 
En dør kræver vedligehol delse og opmærksomhed ligesom 
alt andet på bilen. Så hvis din dør er "dum" tyder det 
på at det er dig der - ikke har ved l igeholdt døren. 
Nå, som regel er det fort i dens synder der hævner sig 
på en ny ejer . 
Problemerne starter med at dørnagl erne bliver s l idte , 
eller når der er blevet lavet pladearbejde. Det bevir
ker , at døren hænger lidt og bliver vanskelig at l ukke. 
Så får den et ekstra drØn så den bliver lukket. Det 
går ud over styretap og l ås og er sikkert også årsag 
til at dørstolpen r evner ved sideruden. Når revnen ved 
sideruden er kommet bliver det endnu vanskeligere at 
lukke døren og til sidst kræver det e n helt speciel 
teknik , som kun e jere n mestrer. 
Der er dog ingen grund til at fortv i v l e . Døren kan 
bri nges til at lukke på en mere civiliseret måde. 
Du starter med at skifte de s lidte dørnagler ud. Hvis 
hængslet er meget s lidt er det bedst at bruge en 8 mm 
rØrnagle. Hvis hængs let er meget s lidt virker den 
ori ginal e nagle ikke ret godt. 
Du kan lige så godt s krue hængslerne af med det samme , 
for det er næsten umuligt at skifte naglerne på stedet. 
Du skal bruge en slagnØgle . Den kan også bruges til 
toppe. Brug kun sekskantede toppe. De almindelige tolv
kantede gør bare bolthovedet rundt. Hvis du ikke har en 
s l agnøgle kan du godt kØbe een af de billige fra Daell s 
varehus ti l ca. 60 kroner. Du skal holde øje med de 
skruetrækkerbits du sætter i. De er ikke meget værd og 
du kan lige så godt straks kØbe nogle nye i en værktøjs
forretning. Det er især de stjernebits der er med som 
ikke kan holde. KØb 3 nye. De koster ganske vist mere 
end hele sættet , men de er afgørende for om du får 
skruen løs. Det er en selvfØlge at du vælger den der 
passer nøj agtigt i kærven på skruen. De der er med 
nØgle n e r for små. 
Når du har fået døren skruet på igen er der flere 
justeringsmuligheder. 
Der er ikke noget mystisk ved at en dør ikke lukker som 
den bØr . Det er altid fordi den går for tæt på et ell er 
andet sted. Det kan tage lidt tid at finde ud af hvor 
det er og hvordan du får døren " f lyttet på pl ads ". 
Hovedparten af problemerne kommer fra forreste dørstolpe. 
Når du lØsner hængselbolte ne i dØrstolpen kan du flytte 
lidt rundt med døren indti l den lukker nogenl unde. 
Holderen og låsetØjet på bageste dØrstolpe kan justeres 
ud eller ind . 
Den mest almindelige fejl er at dØren "hænger " . Også 
selvom dØrnaglerne er i orden. Hvis dØren ikke er for 
langt tilbage kan du sætte et hammer skaft i klemme ved 
det nederste hængsel og l ukke dØr en på det . Læg hele 
kroppen mod døren så du har hold på at du ikke g i ver 
den for meget . PrØv dig frem. Skulle den få for meget 
må du have en donkraft på og klemme hængslet frem igen. 
Eller for at være mere nØjagtig - dØrstolpen. 
Hvis døren er for langt tilbage og hænger er det det 
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øverste hængsel der skal have en tur af donkraften. 
Det hele er omvendt hvis dØren er for hØj ved bageste 
dØrstol pe. Giv dØrstolpen lidt af gangen indtil dØren 
passer hele vejen rundt. 
Ruderammen - den øverste del af dØren - kan også 
flyttes lidt. Det øverste bageste hjØrne kan flyttes 
lidt ud eller ind når du lØsner tre skruer der sidder 
bag nog l e gummipropper nede på dØren. Den midterste del 
kan flyttes ved at den indvendige dØrplade trykkes ind 
e ller trækkes ud der hvor ruderammen er skruet fast. 
Ruderammen kan flyttes lidt frem eller tilbage hvis du 
lØsner to skruer der sidder inde i dØren under træk
ruden. 
Inden du går helt grundigt til værks med de nævnte 
muligheder skal du fØrst undersØge din dØrliste. Det 
er den der vil fortæl l e dig mest om hvor du skal sætte 
ind. Find ud af hvor meget den bliver klemt sammen 
hele vejen rundt. Tag et stykke af gangen. Mal en tynd 
streg med hvid plastikmaling, på gummiet og luk dØren. 
Så kan du tydeligt se hvor den klemmer og hvor den er 
utæt. TØr straks malingen af med en fugtig klud. 
Hvis dørlisten kun bliver klemt sammen på et kort stykke 
er det måske lettest at flytte listen. Det gØr du ved 
at tage dØrlisten af kanten og banke kanten lidt tilbage 
eller frem hvis listen ikke når dØren. 
Det hele er kun lavet af jernplade og kan formes som du 
vil. Hold hele tiden Øje med hvad der sker. Når du har
rettet på noget et sted begynder det måske at gå galt 
et andet sted. Det er noget af et puslespil , men den 
kan bringes til at l ukke som på en Mercedes hvis din 
tålmodighed rækker. Se dig godt for - det er kun milli
meter det drejer sig om. Giv dig god tid til at kigge. 
Hvis du tror du kan klare en Morris-dØr på ~ time må du 
hellere overlade det t i l en fagmand . 
Hvis du opnår et godt resultat får du mindre vinds tøj i 
tilgift. 
Det er også tit galt med trækruden. Den er tit ved at 
kravle ud af rammen på grund af rust . Hvis glasset er 
udenfor rammen kan du trække g l asset helt ud og fjerne 
gummilisten . Rusten sidder i rammen over den tap der 
går ned i dØren eller oppe ved det beslag det øverste 
hængsel er skruet fast i . Når du har fået rusten banket 
væk kan ruden komme helt ind i rammen igen så den kan 
lukkes ordentlig . 
Hvis trækruden ikke vil lukke er det som regel fordi 
den går "uden på " den bageste tætningsliste. 
Hvis trækruden ikke vil stå åben når du kører kan det 
klares ved at stramme de to store skruer der sidder 
ved den nederste tap . Disse skruer skal lØsnes hvis du 
vil have ruden helt af. Når det Øverste hængsel skrues 
af trækruderammen kan trækruden trækkes op af dØren . 
Der kan snakkes meget mere om en "dum" dØr, men nu må 
det være nok for denne gang. 
God arbejdslyst: !~ 

A-120 Anton Kamp 



Fra A-120 Anton Kamp Nielsen har vi modtaget flg. 
1'1'uning - på en anden måde . , 

AllerfØrst en stor tak til A-OS7 Lidvard Lundanes for den 
udmærkede begyndelse på en forhåbentlig lang række artikler 
fra hans hånd om tuning. 

Da jeg også har lidt erfaring i at pille ved en motor vil 
jeg prØve at skrive lidt om emnet. 

Som Lidvard også antyder har mange den opfattelse at det 
bare drejer sig om at hØvle af topstykket og sørge for at 
{å en masse benzin ind i motoren, men sagen er meget mere 
omfattende . Der findes store tykke bØger om emnet . Du må 
også være opmærksom på, at hvis du forhøjer kompressionen 
kræver det benzin med hØjere blyindhold og du er derved 
årsag til mere forurening! Der er så mange muligheder , så 
jeg mener andre må prØves først. 

Det første man skal gøre sig klart er hvad man vil opnå. 
Opnå?? - kØre stærkt - selvfØlgelig:: vil de fleste nok 
svare. Det kan man gøre på så mange måder , se blot Lidvards 
knastakseltabel - "Rally - Race - Sprint - Super Sprint". 
Han kan dog også opnå andet ved at tune sin bi l, nemlig 
bedre benzinØkonomi e ller større holdbarhed. Ved de mere 
moderate former for tuning får man bedre benzinøkonomi 
hvis man kØrer pænt og ikke udnytter de ekstra kræfter 
motoren har fået. 

Jeg har prøvet at tune så krumtappen knækkede og e n anden 
gang så der brændte hul i et stempel. Det var ikke Minor
motorer det gik ud over , så jeg er ikke ekspert. Alligevel 
har jeg lyst til at tune min Minor for at opnå bedre benzin
Økonomi. 

Nu kan det måske for mange l yde underligt at snakke om 
Økonomi i forbindelse med tuning, men hvad enten man tuner 
efter det ene eller det andet får man flere andre forbed
ringer ved sa~me lejlighed. Det vil sige at når jeg , en 
gang ad åre , tuner efter bedre benzinøkonomi vil jeg også 
få hØjere topfart og bedre acceleration , men udnytter jeg 
dette ryger Økonomien. 

Inden man gØr noget ved motoren er der mange andre ting 
som først kan og bØr gøres . 

l. Anskaf en regnskabsbog og brl!'i.,Slen!! Tank hel t op 
hver gang og regn ~~~~ ud hvor mange km der er kØrt 
pr. l. Du vil blive forbavset over hvor meget det kan 
svinge. Har du på den foregående optankning kørt lange 
ture skal du få et hØjt km/l--tal. Har du kørt mange korte 
ture må du acceptere et noget lavere tal. Efterhånden 
bliver du dygtig til at gætte hvor langt du har kørt pr . l 
når du kompenserer for den kØrsel der gået forud for op
tankningen. Nu er denne metode dog lidt usikker, men a l-

43 



44 

ligevel giver den et meget brugbart bil l ede af hvor økono
misk du kØrer = hvor godt din bil er trimmet. Jo flere op" 
tankninger du regner sammen , jo mere nøjagtigt tal får du. 
Det er meget værd at have et nØjagtigt benzinregnskab . 
Mange gange har man en f ornemmelse af at bilen ikke går som 
den skal, men inden man får noget gjort ved det har man 
m~ske vænnet s i g til det, med det resultat at man kun kører 
l a km/ l. Har man regnskabet kan man straks få sine fornem
melser bekræftet eller afkræftet . 
Hvornår har du sidst skiftet o lie-filt er-tændrør-bremse
vædske? Noter det i r egnskabsbogen : Hvornå r f ik du sidst 
l ave t bremser-kabl ing-benzinpumpe? Noter det i regnskabs
bogen: Det giver en god overs i gt efterhånden . 

2. Bremser der hænger betyder l et et ekstra benzinforbrug 
.på 10%. 
LØft bilen og prØv om dine hju l drejer uden at bremsebakker
ne s l æber på. 
Al t for rr.ange biler kører rundt med mere eller mindre 
hængende bremser ! Tilbagetræksfjedrene ved bremsebakkerne 
er tit for s l appe , mange gange ford i der e r taget forkert 
og for hårdt fat ved monteringen. Og husk så Oluf Søgårds 
gode råd om e n ekstra fjeder på håndbremsekabl et. Den kost
er så lidt , er så let at montere og forlænger brerr.sernes 
l eve tid betydel i gt . Smør dine bremser : Bakkerne ska l kunne 
skubbes l et frem og tilbage uden at hugge fast nogen s t eder . 
Brug kun "kobber fedt " og kun så meget som svov l e t af en 
tændstik på hver glideflade. 

3 . Tøm di n bil for a l t overf l ødig ragelse og gør din bil 
ren f or skidt og møg ! 
Hvert kg du kører rundt med koster kræfter og benz in. Alle 
kan mærke når der er fuldt l æs med svigermor på bagsædet, 
men ingen af os regner ret meget med de overf l Ødige kg vi 
kører rundt med . 

4 . "KØb Kleber V-12 radia ldæk og spar 20% benzi n " står der 
i annoncerne - og helt lØgn er det i kke , hvis man sammen
ligner med diagonaldæk med for l avt lufttryk. Kort sagt -
kontroller dit lufttryk! 

5. Spar 10% ved at skrue venti l atorvingen af ! Den kan 
undværes det meste af åre t . 

6 . Udskift eller juster tændrør og platiner og spar lat. 
Hange bekymrer sig ikke om disse ting fØr det virkelig kan 
mærkes at der er noget galt . Her hjæl per regnskabsbogen 
meget. 

7 . Se efter om din udstØdn ing er pænt lysegrå: Hvis ikke 
må du justere din karburator e l ler finde årsagen . KØrer du 
kun småture kan det knibe, men efter en længere tur skal 
røret være brændt rent og pænt lysegråt. ----

8 . Hvornår har du sidst sk if tet luftfilter? Et de lvis 
stoppet filter betyder ekstra benzinforbrug og færre kræfter . 



Alt dette har noget med tuning at gøre. Det er tosset at 
putte en masse ekstra kræfter i en bil uden først at spare 
på kræfterne hvor det er muligt. 
Jeg har lagt mærke til , når jeg har været til træf , at alt 
for mange biler ikke er tunet, selvom der er monteret 
karburatorer der-er-lige så store som motoren eller der 
simpe l t hen er monteret en større motor . At tune betyder 
ikke at der blot hentes flere kræfter. At tune betyder at 
afstemme, bringe i harmoni - samklang. En kæde er aldrig 
stærkere .end sit svageste led . Hver gang du foretager en 
ændring på din bil griber det ind på flere andre områder. 
Hvis du skifter udstødningsrør betyder det ændret åndedræt 
for motoren og vil måske kræve en anden karburatorindstil
ling som igen måske betyder at du med fordel kan ændre 
tændingsindsti l lingen. Skifter du luftfil ter er forholdet 
det samme. 
Start med at t une dig selv ! Find ud af hvordan bi l en virker . 
Bring dig selv og bilen i samklang. Juster din motor , så 
det passer til dine kørevaner og dit kørselsbehov. Der er 
forskel på om du udelukkende kører lange ture om sommeren 
eller mange små ture om vinteren. Der er forskel på om du 
kører roligt og behersket eller med mange hårde accelerati
oner . Der er forskel på om du mest kØrer 60 eller 100 km/t . 
Det kan ikke lade sig gøre at justere en motor så den går 
perfekt under alle forhold, så det må være dig sel v der 
afgØr om din motor går godt. En dygtig mekaniker kan godt 
justere din motor , når han kender dig og din bil , men det 
bedste du kan gøre er at l ære at gøre det selv . Det kan 
udmærket godt lade sig gøre at justere pr . gehør uden måle
instrumenter. 

I Tændingsindstilling I 

Start med at skifte platiner . UndersØg om din rotor og dit 
fordelerdæksel er meget forbrændt . Hvis der er dybe ar på 
rotoren og strømaftagerne i fordelerdækslet efter at du har 
renset dem med en kniv bØr de kasseres. 
UndersØg om din vaccumregulering fungerer ved at tage røret 
af ved karburatoren. Sug i rØret og sæt tungen for . Kontakt
pladen skal blive stående i den sti l ling du har suget den 
hen til. Hvis den går tilbage så hurtigt at du kan se det 
er den defekt . 
UndersØg om dine svingklodser arbejder som de skal . Fjedrene 
skal kunne trække klodserne helt tilbage og klodserne skal 
kunne arbejde frit uden at gå trægt nogen steder. 
UndersØg om fordelerakse l en er slidt . Tag fat i knasten og 
forsøg at skubbe den til siderne . Der kan ikke tolereres ret 
megen slitage på dette sted. He l st ikke så meget at du kan 
mærke det. 
Vores Lucas fordeler er heldigvis meget robust og det er 
sjældent den giver anledning til kvaler, men det kan være 
svært at afgøre om dårlig motorgang skyldes tænding, karbu
rator eller noget helt tredie (slidte stempelringe, brændte 
ventiler , stoppet luftfilter , stoppet lydpotte , for lavt 
benzinpumpe tryk , vaccum i benzintanken o . s.v.) . 
Indstil dine plati ner og brug en ~ bladsøger . Sørg for at 
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kontakterne er rene. Du kan afslutte med at dreje motoren, 
så kontakterne er lukkede og så sætte et stykke papir imel
lem og trække det frem og tilbage nogle gange. Snavs på 
dette sted brænder sig hurtigt fast og giver dårlig kontakt. 
Har du problemer med at dine kontakter ikke kan holde kan 
det skyldes at din kondensator er defekt. Kondensatoren 
skal dæmpe gnisten mellem kontakterne , men ikke mere end at 
gnisten kan brænde oliedampe i forde l eren væk. Det er 
sjæl dent at kondensatoren giver anledning til besvær , men 
der kan blive overgang i den med motorstop til fØlge. 
Grundindstillingen kan du læse dig til i instruktionsbogen 
og når den er i orden kan du begynde på indstillingen til 
din kØrsel. Det er ikke noget du kan gøre på een gang. 
Jeg foretrækker så hØj tænding som muligt, dog sådan at den 
stadig går nogenlunde i tomgang og under ingen omstændigheder 
så hØj at det giver tændingsbanken. Denne sidste finindstil
l ing klares med den riflede fingerskrue på fordeleren. Find 
selv ud af hvilken vej du skal dreje for at få hØjere eller 
lavere tænding. Det er og bliver en fornenmelsessag hvor man 
synes tændingen står bedst. Kun du kan afgØre det ved for
søg. KØr nogle uger eller dage imellem at du stiller på 
tændingen og find det sted hvor din bil går bedst . Det er 
ikke svært, men det tager lidt tid på denne måde , men efter
hånden som du får fØling med hvad der sker vil du kunne se 
det på dit kørse l sregnskab. 
Karburatorjusteringen er mere enkel og lettere at få bedst 
mulig. Læs om fremgangsmåden i din instruktionsbog og se 
efter farven på dit udstØdningsrØr. 
Hvis ikke du er sikker i din bedømmelse af resultaterne af 
dine justeringer er det klogt at nøjes med at justere en del 
af gangen. Så er det lettere at bedømme om det var godt el l er 
skidt. Hvis du har justeret både på karburator og tænding er 
det svært at afgØre hvad der har fået for meget eller for 
lidt . 

En forudsætning for at du kan gå i gang med at justere på 
denne måde efter gehØr er at motoren ikke er he l t umu l ig 
når du begynder. 
Du vi l ikke være i tvivl når din bil går godt, men det er 
ikke let at måle resultaterne af de enkelte ting du gør, dog 
vil regnskabsbogen fortæl l e dig en del. 

Prisen og arbejdsindsatsen for denne tuning er meget beher
sket i forho l d ti l de resultater du opnår . Desuden er det 
en forudsætning at du har været dette igennem inden du be
gynder at polere kanaler , skifte knastaksel , manifold , sæt
te andre karburatorer på o.s.v ., ellers får du for mange 
vanskeligheder. Som sagt den ene ændring fØrer den anden 
med sig . Det tjener ikke noget formål at hælde en masse ben
zin ind hvis ikke den kan forbrændes og omsættes til nyttigt 
arbejde , og ikke arbejde med at overvinde modstand fra 
bremser der hænger m. m. 
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Synes du det er for billigt at slippe om ved det kan du jo 
begynde at anskaffe dig elektrisk ventilator - kontakt l øs 
tændingsanlæg m.m. "- jeg er leveringsdygtig : 



Formålet med disse sider er ikke et forsøg på en udtØmmende 
beskrivelse af tuning m.m. Formålet er at opmuntre alle der 
har lyst, men ikke rigtig tør, til at gå i gang med at lære 
deres bil at kende . Al begyndelse er svær og det koster "lære
penge " , da ingen undgår at dumme sig eller ødelægge noget. 
Som trøst kan jeg sige , at det er mine fejltage l ser jeg 
har lært mest af. 

Efterhånden som du lærer hvordan de forskellige dele virker 
vil det være l ettere for dig at vedligeholde din bilag du 
vil ikke være hjælpelØs hvis du får motorstop på landevejen . 
Ofte er det kun en bagatel der er årsagen og ofte er det 
noget der klares i en håndevending - nå r man ved hvordan . 

Skulle de r være nogen som gerne vil have disse ting forkla
ret lidt nærmere kan jeg tage en karburator og en strØmfor
deler med til sommertræffet. Der kan nok findes lejlighed 
til at få en snak - og der er sikkert flere som ved mere 
end j eg som )<an del tage. 

Venlig hilsen 

A-120 Anton 

*De kommer hurtigere og lettere på ferie, dersom 
De studere omstående motorvejsoversigt grundigt, 
undQ9f at køre i weekenderne og udsætter rejsen til november!!1! 
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BREMSEVÆDSKE GLYCOL ELLER SILICONE??? 

Efterhånden ser vi mange flotte farvestrålende annoncer 
der priser de nye silicone-bremsevædsker til skyerne . 

SILICONE-BREMSEVÆDSKE ER IKKE VELEGNET TIL MORRIS MINOR : 

Hvis du tænker dig lidt om kan du let se hvorfor argu
menterne for silicone ikke holder i vort tilfælde. 
Silicone-bremsevædske optager ikke vand i sig ligesom 
den almindelige bremsevædske. Rigtigt, men til gengæld 
vil det kondensvand der opstår i vores hovedcylinder 
blive fØrt ud i bremsesystemet som drAber , hvilket er 
endnu værre. Hvis bremserne bliver så varme at sådan en 
dråbe kommer i kog vil du få totalt bremsesvigt. Hvis 
sådan en dråbe fryser i et bremserør vil du få bremse
svigt på det e l ler de hjul røret fØrer hen til. 
Silicone-bremsevædske har hØjere kogepunkt end den 
almindelige. Rigtigt , men hvem af os har oplevet bremse
svigt på grund af den almindelige bremsevædskes lavere 
kogepunkt? Ingen : Almindelig bremsevædskes kogepunkt 
falder efterhånden som den optager vand, men ingen af os 
kan kØre så længe uden at lave bremser at det kan blive 
et problem for os. 
Silicone-bremsevædske kan give anledning til problemer 
ved udluftning af bremserne, da den i modsætning til den 
almindelige kan optage luft: : 
Konklusionen må være , at der ikke er nogen fornuftig 
grund til at bruge den meget dyrere silicone-bremse
vædske. 

A-l20 Anton Kamp Nielsen 

Har du problemer med din 
minor af teknis k art ? 
SA SKRIV TIL DENNE BREV 
KA SSE , DE N ER HER FOR 
.!ll..!i SKYLD t!!! 



Hvorfor kører min Minor ikke over 100 km/t? 

Det probl em har jeg l ige haft . Jeg var ude og prøve Minoren 

med en l 3/4 " S . U. Den røg op på 5600 omdr. i 4. gear , gik 

virkelig godt . 

Men så pludselig et par dage efter stoppede den allerede ved 
4500 omdr ., hvor den hakkede i de t . Straks gennemgik e j tæn

dingsanlægget , skiftede kondensator og platiner , prøvede med 

en a nden tændspole . Men ak , int et h ialp . 

Så kom jeg i snak med John Madsen , som også 

havde haft de samme probl emmer med to l 1/4 " S . U. ' er. Og ga nske 

rigtigt . Det var samme problem . 

Gummiringen i bunden af svømmehuset var ødelagt og spærrede for 

benzinen . Vi fik det repareret , hvorefter bilen igen kørte som 

en drøm . 

(Efter a l t dette så jeg i det engelske "Morris Matter ", at der 
var en som havde haft det samme problem . Han brugte en del af 

gummiet fra i ndsugningsventilstyret . Nedenstående tegning er 

taget fra det engelske blad . 

svømmehuset 

gummiring 

skrue 

skivp. messingbøsning ~ 

@ r6(or;~-[* 
plastikslange 

Når skruen spændes . 

maser den gummiet som 

således spænder om 

slangen og messing 
bøsningen . 

A-I0 4 Finn 
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Morris Minor 1000 
Lubrlcalion Charl 

1 Ewery 3,000 mUes (5000 Km.) 
or mOl' Oll,n in v,ry dU$ly condilions 
clean and re·oor all cleane< 

2 Every 6,000 mltes (10000 Km.) 
Renew e.lernal OI1lrUer element Io, englllC 

3 Every 3.000 miles (SOOO Km.) 
Add a lew drops ol oll IO dynamo 
beaJIng through hole In COIl'IITX,ItalOf eJ'ld 
bea"ng hOUSlng 

4 Every 3,000 miles (SOOO Km.) 
W,thdraw d,Slrrbutor rOlalrng 3rm and adel 
a lew d'ops OilhIn oil IO openrng 
and IO 3dvance mecl'!anlSm Ih'ough gap 
round cam spondle. 

5 Ev, ry 6,000 mil,. (10000 Km.) 
Remov(l each ironi wheel hub d,sc and 
prrse oll g'ease ,elalnlng cap I,om end ol 
hub. F~I cap with g,ease and 
replace securely 

612 Ev, ry 1.000 miles (1600 Km.) 
1315 GIve 3 or 4 SI'okes Ol g,ease ~n t~led 

wl,h g'ease 

7 hery 6.000 miles (10000 Km.) 
Thoroughly clean hyd'auhC dampeIS and 
e.amme lIurd level Repjenrsh II neeessa,y 
wl,h correcl tluld 

8 Ewery 1,000 miles (1600 Km.) 
Inspecllluld level rn wake mas'e' cyhndE:r 
supply Chamber and ,eplenlsh w,tn 
Lockheed GenuIne Brake FluId 

9 Ewery 1,000 mil .. (1600 Km.) 
InspeCI 001 level In gearbox by drpSl 'ek al'ld 
replemsh ri necessary 

Alter 11,,1 500 mil .. (800 Km.) 
and subsequenlly 
every 6,000 mile. (10000 Km.) 
draln Oll 01,1 Oll and retrll wllh hestl oll 

10 Every 1.000 mil .. (1600 Km.) 
Inspect Oll level ,n axle through We, and 
,eplemsh II necessary Wllh 'ecommended 
hyPQIC! Oll 

Aner IIr. t 500 miles (800 Km.) 
aod subsequenlly 
every 6.000 mil .. (10000 Km.) 
9,aln oU oId Oll and "hil wrlh tresh O~ 

11 Ev.ry 6,000 mUes (10000 Km.) 
Remove rear hydrauhe dampers. careiully 

17 

clean e~I ef!or and then InspecI lIuld level -iti'~~~~~~~ Replenlsh Wllh corre<.ttluld II necessa'y 12 
14 Enry 12.000 miles (20000 Km.) 

Apply Oll gun 'o nrpple on Sleerrng gea'OOx 
and gIve up IO I O st'okes but no more 
Use hypold oll 

16 Every 250 mil .. (400 Km.) 
'nspeel Oll level rn engIne by d'PSllck and 
,eplenlSh ri necessa,y 

Alter II"t 500 mlll. (800 Km.) 11 
and subsequenlly 
Ivery 3,000 mil .. (5000 Km.) 
d,aln Oll old Oll and relill 

17 Ewery 1,000 mil .. (1600 Km.) 
Remave bfass cap Irom lop ol ca'b\lreUCf 
suctoon chambCf and add a leaspOOJllul ol 
engIne Oll 

50 
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W,rnln!l:- only 
engine oll II 

Indle.ted mUl t be 
uIed In the 

gearbox. 

5 
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I 1987 VIL 450 MORRISER TABE ET FORHJUL: 

Det står meget slØjt til med vedligeholdelsen af rigtig 
mange biler. Det er så alvorligt , at der må gøres en 
kraftig anstrengelse for at hØjne standarden. Ellers 
ender det med at bilen får et dårligt ry, når det bliver 
almindeligt at se en Morris hvor det ene forhjul "sidder 
underligt". 
Det er absolut heller ikke ufarligt, selvom det oftest 
sker ved lave hastigheder. Det forekommer af og til 
også ved hØjere hastigheder. 
Den seneste jeg har slæbt hjem tabte et hjul på en 
meget trafikeret vej. Det skete ved ca. 50 km/t og det 
er et rent under at det ikke gik helt galt. Bilen kørte 
tværs over modgående kØrebane og lige ind i et hus. 
Ingen korn noget særligt til , men det vil koste ca. 16.000 
kroner at gøre bilen i stand igen. 
I heldigste fald vil et "tabt forhjul" Moste ca. 1000 
kroner hvis der ikke sker skade på undervogn og skærm. 
Det er meget almindeligt at en reparation koster nogle 
tusindkronesedler. 
PROBLEMET SKYLDES UDELUKKENDE DARLIG ELLER MANGLENDE SMØRING: 

Forspindel og l ed er så robust konstruerede, at de ved 
korrekt vedligeholdelse (smøring) næsten er uopslidelige. 
Det er fuldstændig meningslØst med alle de tabte forhjul. 
Det er ikke rimeligt at det sker så tit. 
Arsagen er nok at a lle er helt "vænnet fra" at tænke på 
undervognen som noget der skal smøres. Alle nye biler i 
dag kræver jo ingen smøring af undervognen. Det var en 
udvikling der begyndte i SO'erne. Flere og flere ting i 
undervognen blev "servicefri ". Dengang var det ikke 
ualmindeligt at der var et halvt hundrede smøresteder på 
en bil. Vores Morris var dengang meget moderne med kun 
11 smØrenipler . Dem skal vi være glade for. De betyder a t 
vi kan gøre noget for at vores bil ikke slides op . I en 
moderne bil i dag er delene smurt een gang for alle og 
kapslet inde så de ikke kan skilles ad. Det betyder kort 
og godt , at når de går i stykker skal de smides væk. 
Denne udvikling har gjort at alle de dygtige "smØremænd" 
der arbejdede på de forskellige servicestationer er væk. 
I dag er en servicestation jo kun en kiosk hvor man kØber 
benzin og billigt godtkØbskram til biler. Har man brug 
for hjælp er der ikke megen at hente på en servicestation. 
Mekanikeren e r heller ikke en pålidelig udvej. Han er så 
vant til at høre folk brokke sig over regningen, at han 
lukker det ene øje når han smører. I bedste fald vi l han 
fortælle dig , at der er "noget" der bØr gØres "næste gang". 
Han tør ikke bruge den nØdvendige tid hvis der er noget 
der dri ller ved smør ingen. Den eneste mekaniker du kan få 
til at smØre din bil effektivt , er ham der kender dig godt , 
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så han kan stole på at han ikke får vrØvl hvis han bruger 
et par timer på at udskifte en smørenippel og rengøre 
delene for gammelt fedt. Det er ikke dig der skal kende en 
god mekaniker. Det er en god mekaniker der skal kende dig 
så godt at han tør lave et godt stykke arbejde og skrive 
regningen derefter. 
rØvrigt er det helt urimeligt og fuldstændig uden sam
menhæng med virkeligheden, når en Morris-ejer fØ l er at 
det er dyrt at vedligeholde bilen. Det ligner ikke noget 
at brokke sig over priserne på reparationer og reserve
dele. Langt de fleste mekanikere tager sig kun beta l t for 
hvad de laver. Jeg ved ikke hvad der sammenlignes med? 
Det må være bedstefars gamle regninger eller en kasse 
bajere, der lægges til grund for en bedØmmelse~ 
Det reelle er, at det er rØrende billigt hele vejen 
igennem! 
Alle er vildt forargede over at en ny baglygte koster 
1000 kroner, men reelt er det jo ikke mere end hvad et 
baglygteglas koster til andre biler! 
At et komplet udstØdningsrØr kun koster 300 kroner finder 
ingen på at undre sig over. Til mange andre biler koster 
det samme 3000 kroner. At en forlygte til en Morris kun 
koster 150 kroner betyder ikke, at a lle kØrer med nye 
lygter. Til mange andre bi l er koster en forlygte 1500 
kroner. 
Du kan selv finde flere eksempler - og bØr gØre det for 
at få moralen hØjnet. Det er let nok - lad det blive til 
en sport! 
Det var et sidespring, men det var rart at få det sagt . 
Det mest effektive er i dette tilfælde også det billigste. 
DU MÅ SELV SMØRE DIN BIL! 

I sidste nummer af NORMINOR inviterede jeg til smØrekursus, 
men det var åbenbart for billigt. Det man ikke skal betale 
for er nok ikke noget værd , har man måske tænkt. 
Derfor sætter jeg nu pris på. Et kursus koster 550 kroner. 
Det varer ca. l time. Du skal være påklædt så du kan kravle 
ind under bilen. Tid aftales pr. telefon. Du skal medbringe 
nogle klude til at tØrre hænder og smØrenipler med. 
Med dig hjem får du en fedtsprØjte (404 kr.) med fedt (44 kr.) 
en liter hypoidolie (40 kr.) og en ret sikker fornemmelse 
af hvad det hele går ud på. På l time kan jeg ikke gøre 
dig til fuldbefaren smøremand , men jeg kan lære dig det 
mest "livsvigtige" og sætte dig i stand til selv at finde 
ud af resten. Desværre er hverken instruktionsbog eller 
værkstedshåndbogen udtømmende om emnet , da de er skrevet 
på et tidspunkt, da alle disse ting var selvfØlgeligheder 
som ethvert barn kendte. 
lØvrigt vil jeg opfordre andre grupper og enke l tpersoner 
til at tage emnet op. Der er mange flere end mig der ved 
hvad det går ud på. Hjælp jeres klubkammerater, så de for
står hvor vigtigt det er at få bilen smurt reqelmæssigt. 
Det er meget beskæmmende, når man bukker sig ned og kigger 
ind under en flot "customiseret" Morris og ser at gummi tæt
ningen over nederste forspindelied mangler og at det er 
knastØrt. En lakering m.v. til 50.000 kroner kan ikke 
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erstattte en gummipakning og lidt fedt til 5 kroner. Det 
er kun et spØrgsmål om tid. På et eller andet tidspunkt 
ender al l e herlighederne som en skrotbunke på vejen - og 
det sker uden varsel. 
De der ikke har mulighed for at besØge mig, må finde e n 
anden som ved besked om smØring og kØbe sig en god fedt
sprøjte. Her er et sted hvor det ikke nytter noget at spare. 
Det er nØdvendigt med en god kvalitet i professionel ud
førelse. Jeg har undersØgt lidt af hvad der findes. De n 
der kan bruges kan kØbes i forretninger der handler med 
værktØj til maskinbrancheB. De der kan kØbes i autoudstyrs
forretninger, byggemarkeder og på servicestationer er ikke 
værd at arbejde med. Det er afgØrende for arbejdet , at 
sprØjten fungerer problemfrit og effektivt. Det kan ikke 
nytte noget at man skal have besvær med at få sprøjten 
til at fungere når man ligger i en lidt besværlig stil ling 
og skal nå ind under bilen. 
Jeg håber at disse s ider må fØre til at alle vil undersØge 
hvordan det står til med nederste forspindel i ed. Skil det 
ad , gør det rent for gammelt fedt og underSØg gevindene. 
Det er et trist syn at se en Morris der har tabt et forhjul. 
Tallet 450 er ikke grebet helt ud af den blå luft, selvom 
jeg ikke kan dokumentere det. Jeg har regnet det ud ved at 
regne lidt på den voldsomme stigning der har været i den 
sidste tid. "Sygdommen " er nogle år om at udvikle sig og 
resultaterne vil vise sig hurtigere og hurtigere. 
Morrisfabrikkens svar på hvor længe en Morris kan holde 
kunne udmærket have været: "Lige så længe som den bliver 
smurt og vedligeholdt :" 
God arbejdslyst : A-120 Anton Kamp 

Recommended lubricanls Morris Minor Series 'MM' / Senes II / Mlnor 1000 
Componlnt Englnl, GlamOX , ClrbuIIUlI, Ind 

011 Balh Air Cletn" (whlrl IIUld) 
Steerlng Rlek 
and Ret, Ade 

Watl' Pump Upper Cylinder 
and G'I .. I LubrleaUon 

Climalle 
conditlons 

OUCKHAMS 

CA5TROL 

ESSO 

MOBIL 

BP 

SHELL 

AI/lampera
luras abova 
- '2"C. (tO" F) 

Ouckhams 
0 .20-50 

Castro! XL 
(20W/SO) or 
Castrol GTX 

Esso Ex'ra 
MOlorOil 
20W/SO 

MobilOil 
Special 
20W/SO 

BP Super 
Visco-Static 
lOWt SO 

Shell Super 
Motor Oil 100 
(20W/SO) 

Tamporalures 
- /8" IO - 7"C. 
(0' 10lO"F) 

Ouckhams 
0 .5500 

AI/lempera
lures below 
- l8"C. (0° F) 

Ouck.hams 
0 .5-30 

CaSlrolile or Castrol 
Castrol Super CR 5W120 

Esso E.'ra 
Molor Oil 
lOW/ 40 

Esso Exlra 
MOIorOil 
5Wt20 

MOblloil Super Mobiloil 
10W/ 40 5W/20 

ep Super 
Visco-Slalic 
10W/ 40 

BP Super 
Visco-Static 
5W/20 

AI/lempera
luras above 
- /2"C. (10°F) 

Ouck.hams 
Hypoid 90 

AI/lempera
lures below 
- 7°C. (2er F) 

Ouckhams 
Hypoid 80 

POint. 

All condilions All condil ions 

Ouckhams Cuckhams 
L.B.IO Greas. Adcoid Llquid 

Castrot Hypoy Castrol Hypoy Castrolease Castrollo 

EssO Gear Oil 
G.P. 90/ 140 
or G.P. 90 

Mobilube 
G.X. 90 

Light L.M. 

Esso Gear Oil Esso Esso 
G.P. 80 Mum-purpose Upper Cylinder 

Mobilube 
G.X. 80 

Grease H Lubricant 

Mobilgrease Mobil 
M.P. Upperlube 

ep Gear Oil BP Gear Oil ep BP 
S.A.E. 90 E.P. S.A.E. 80 E.P. Energrease 

L. 2 
Upper Cylirlder 
Lubf,cant 

SMil Super 
MOlor Oil 101 
(10W/50) 

SheU Winler Spira~ 90 E.P. SPlra. 80 E.P. Shell Shell 
Speclal Molor Rellnax A 
Oil ar SMil 
Super Motor 
0,15W/ 30 

Upper Cylirlder 
Lubricant 
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VINTERVEJR & MORRIS MINOR 

På denne tid af året har de fleste af os opl evet l idt af 
hvert med vinterproblemer. Mange af os er også klar over 
at de fleste problemer er selvforskyldte og at der er 
v i sse begrænsninger for hvad en Minor kan præstere i 
vinterperioden . 
Der er dog mange ting der kan gøres for at formindske 
besværet, men hvis ikke man råder over en opvarmet 
garage er det absolut et stykke arbejde der bedst klares 
om sommeren. 
Ved denne tid på året savner vi lidt mere varme i bilen. 
Der er rigtig mange mul igheder for at gøre noget , da vi 
har masser af plads under motorhjælmen. Hvordan det skal 
gøres er mest et spørgsmål om penge og indsti l ling . 
Det kan lade sig gøre at leve med det varmeanlæg der 
findes , selvom det efter dagens standard er meget under
dimensioneret. Det største problem er defrosteren, som 
ikke magter opgaven når ruderne er frosset til. Derfor må 
du undgå at ruderne fryser til indvendig. 
Det gør du ved at åbne sideruden og begge ventilations 
ruder inden du sætter dig ind i bilen. Når du er begyndt 
at kØre , kan du lukke sideruden og når bilen er varm efter 
ca . 3 km kØrsel kan du lukke ventilationsruderne. Hvis der 
danner sig dug på ruderne må du omgående åbne igen. Du må 
gøre hvad du kan for at holde bi l en tør indvendig , men den 
aktue l le dug på ruderne kommer fra din og dine passagerers 
ånde, og lØsningen er masser af venti l ation. Det kan 
varmeapparatet ikke klare med lukkede vinduer, men er du 
opmærksom og sørger for at lukke op går det fint. 
En anden måde at hæmme dugdannelsen indvendig er en klud 
med l idt sulfo på . Gør en klud våd, vrid den op, hæld 
nogle dråber på jævnt fordelt , vrid den igen så det bliver 
fordelt lidt. Når du bruger denne klud til at tørre dine 
ruder indv endig med , vil der sætte sig en hinde på ruden 
som hæmmer dugdanne l sen . 

Der er flere forskellige 
typer varmeapparater i vores 
Minor. 
De helt gamle bruger udeluk
kende recirkul ation af luften 
og tager ingen frisk luft ind. 
Dette varmeapparat arbejder 
med recirkulation og kan tage 
frisk l uft ind nede over 
koblingshuset på gearkassen. 
Klappen nede for enden af 
tragten sidder tit fast og 
kan ikke bevæges med kabel
trækket . 
Skru kablet af , gør det rent 
og smØr kabel og klap !! 



Denne nyere type--------;~~~~==::::==;?,~~~ 
findes i to ud- ,----
førelser. Den ... _'....? 
ene med blæser- ',~~-J, 
motoren indbyg- I / 

get og den anden 17. ~ \ 
med blæser- ~ } 
motoren placeret I 

i rnotorrwnmet . / 
Disse tager l 

ind gennem en '~====~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ stor slange fra r I 

frontpladen . ;) 
Dette er kort 
fortalt hvad vi 
har at klare 
vinteren med. 
Fælles for 

disse ellers :==:Z::~;:==~~~~~::==~~~~~--~IO~-----udmærkede 
systemer er , at 
de er for småt I 

dimensioneret. 
Den mængde luft der kan tages ind er for li l le og fordelingen 
er ikke særlig god . Slanger og tragte til defrosteren er alt 
for små. De burde være dobbelt så store , mindst! 
Inden du begynder på de he l t vilde installationer vil det 
være en god ide at få det originale varmean l æg til at virke 
bedst muligt , så du kan afgøre om det er nok for d i g. 
Der er mange årsager til at et varmeanlæg ikke yder sit 
bedste. Den ·mest almindelige årsag er skidt og møg . En 
grundig rengØring vil i mange tilfælde øge ydeevnen mærkbart. 
Det varme vand fra motoren kan være forh i ndret i at nå frem 
til varmeelementet på grund af en defekt hane e l ler delvist 
stoppede slanger og rør. En defekt thermostat kan hindre 
korrekt temperatur. For megen kold l uft i motorrummet for
længer opvarmningstiden. Skru ventilatorvingerne af og gem 
dem til sommer . Luftindtaget i frontpladen er dækket af tråd
væv. Dette kan være lukket delvis af gamme l maling . S l angen 
i motorrummet kan være defekt. UndersØg det hele. Kommer der 
mest muligt varmt vand frem? Kommer der mest mulig luft ind? 
Hvis der gør det og dette ikke er nok ti l dit behov er der 
masser af muligheder , l ige fra et professionelt installeret 
"Eberspacher - Bacho - Webasto - tidsindstillet benz i nbrænder 
varmeanlæg " og til lidt hjemmes l Øjd. 
Det er en opgave som må kunne inspirere til mange forskellige 
gode lØsninger. Det er jo ligetil at finde ud af . Det det 
drejer sig om er jo kun at få tilstrækkelig med varm l uft 
ind i bilen Qg få det fordelt hensigtsmæssigt . Forde l ingen 
bliver det der vil give anledning til flest eksperiment er , 
da det er svært at styre luftcirkulationen i en bi l - og 
luften skal jo også ud et eller andet sted - og ikke så 
gerne gennem tilfældige utætheder. Det skulle jo gerne være 
dig der bestemmer fordelingen og ikke om du har modv i nd eller 
sidevind. 
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En fornuftig begyndelse vil være at overlade det originale 
varmeapparat opgaven med kabineopvarmningen og bygge et 
nyt anlæg til defrosteren. 
Byg nogle nye tragte til defrosterspalterne. så store som 
muligt med en god spredning af l uften. Spalternes åbning 
sætter grænsen, men jeg tror den er tilstrækkelig. 
Find nogle flexible slanger der er dobbelt så store som 
de originale . 
Med et seperat anlæg til defrosteren må der også kunne 
blive råd til lidt varm luft til sideruderne. 
Den opvarmede luft ville jeg tage fra en kappe omkring ud
stØdningsrØret på det fØrste stykke . UdstØdningsrØret er 
det al l erfØrste der bliver varmt efter starten . 
Det er ikke så stor en varmekappe der ska l til , da det er 
en utrolig mængde varme der kan hentes her. Et rØr uden om 
udstØdningsrøret , så langt som det kan b l ive i motorrummet 
og med passende luftgennemgang og med afgang og tilgang 
afpasset efter hvad man kan finde af slanger . Plastslanger 
kan ikke bruges , da de vil smelte. 
Kan du ikke lide denne lØsning kan du bygge en kasse til 
et element fra et varmeapparat. Med nogle T-stykker kan du 
godt få tilstrækkelig med varmt vand frem til begge varme
apparater. 
Lav også en omstyring af luften , så du kan få kold luft 
ind denne vej om sommeren. 
Start med at anbringe en blæsermotor i venstre side af 
motorrummet som den der sidder i hØjre side. Dimensioner 
resten efter denne . Også her gælder det, at ingen kæde er 
stærkere end sit svageste led. Der er ikke noget ved at 
lave en kæmpestor lufttilfØrsel hvis ikke luften kan komme 
ud - og omvendt. 
på denne måde kan der laves noget som ikke griber voldsomt 
ind i bilen og det kan laves så det ser fornuftigt ud og 
ikke giver mere stØj ind i bilen. 
Til sidst en kraftig ADVARSEL: Alle tilslutninger og 
svejsninger omkring udstØdningsrØret SKAL være absolut 
tætte. KULILTE kan ikke lugtes og du skulle jo nØdig få 
dig et privat gaskammer. 
Jeg har lavet systemet engang på en Fiat MariehØne fra 
1938. Dengang var et varmeapparat unØdvendig luksus. Det 
fungerede fint. 
Og en lidt mindre advarsel: Spild ikke tiden med at finde 
et stØrre varmeapparat fra en nyere bil: 
Vælger du alligevel denne lØsning skal du gØre dig klart 
at det ikke er gjort med bare at bygge dette i. Hele 
resten med defroster og slanger skal ændres tilsvarende, 
og så kan du lige så godt se l v bygge noget som er i bedre 
harmoni med bilen . 
Der må være flere som har forsØgt sig med et eller andet??? 
Lad os hØre lidt om det! 

God arbejdslyst! 

A-l20 Anton Kamp 



Morrl 

• Reservedele 06 - 44 32 9S 

Nu er min hobby også blevet mit 
levebrØd: 
Jeg har fået rammefabrikken godt 
solgt og pengene står på en 
afta l ekonto i Sparekassen, så nu 
er der noget at kØbe Morris Minor 
reservedele for. 
Det var efterhånden blevet til 
for meget med to forretninger og 
Det var ikke altid lige let at få 
tingene ekspederet inden for en 
rimelig tid. Mange ting måtte jeg 

også gå lidt let henover for at klare det mest væsentlige. 
Jeg håber ikke der er for mange der fØler det har gået 
lidt for hurtigt . Fremover vil der sikkert også komme dage 
hvor det kan knibe med at fØlge med, men det er jo vilkåre
ne med sådan en lille een-mands-betjent butik. 
Jeg glæder mig meget til at komme videre med arbejdet. Der 
er utrolig mange muligheder for at finde dele , men det 
tager sin tid . Jeg kom ikke til England i januar måned som 
det var planlagt. Der var vild panik derovre på grund af 
vejret. Nu prØver jeg igen . Det bliver spændende at se 
hvad jeg finder denne gang. Jeg er ved at vænne mig af med 
at sige , at en del ikke kan fås . Fremover vil jeg sige, at 
jeg ikke har fundet den endnu, da det er helt utroligt 
hvad der dukker op af og til af "new old stock " . 
Jeg håber også der bl i ver tid til at undersØge forskellige 
fremgangsmåder med reparation , vedligeholdelse og genop
bygning af vores Minor. I dag er det temmelig planlØst 
hvad der foregår rundt omkring. Med de dele der kan skaffes 
i dag er der utallige måder at gøre det på og hvis ikke 
man har en plan vil det mange gange ske at der bruges for 
mange penge og for megen tid. Allerede nu har jeg regnet 
lidt på omkostningerne og jeg kan se , at uanset hvor mange 
penge man bruger på sin Morris , kan det ikke blive så dyrt 
som at kØre i andre biler!! Med de dele der kan fås i dag 
vil det være muligt at holde bilen kØrende i rigtig mange 
år fremover. 
Jeg har også lyst til at undersØge flere af de muligheder 
der er for at gøre bilen lidt mere tidssvarende med hensyn 
til komfort og sikkerhed. Mine egne biler skulle også gerne 
lidt mere op på mærkerne. Der er nok at tage fat på . Min 
arbejdsdag er ikke blevet kortere. 
r 1987 vil jeg arbejde mest med at fremskaffe så meget som 
muligt , så lageret kan blive "komplet " , hvad man så end 
skal forstå ved dette ord. Når man læser annoncer har de 
fleste et "komplet lager", så jeg forstår ikke der kan være 
problemer med dele . Mit lager er komplet med de dele vi skal 
bruge for at holde bi l en kØrende. Det er næsten komplet mea
meget af "det der pynter " . Jeg har mange dele som skal til 
for at få bilen original. 
Det bliver spændende at se hvor meget mere det vil lykkes at 
finde i lØbet af året. 

Vel mØdt i butikken !! Laven udflugt hertil og se tingene ! 

A- 120 Anton Kamp 
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Hvis du ønsker at justere bilen i op eller nedadgående retning 

kan det enten ske ved tværvangen eller ved forhjulsophænget. 

VED TVÆRVANGEN : Start en eller to dage i forvejen med at gøre 

rent omkring møtrik nr. 72 og 78 (se sidste nummer af Nor

minor nr. 35) og sprøjt lidt rustløser på . 

Løft bilen og l øsn møtrikerne . Pas på når du trække bolten 

ud ved den lill e plade ; armen kan sidde i spænd og smække 

op mod bunden (tværvangen) . 

Hvis det drejer sig om små ændringer kan du nøjes med at 

justere ved den l i l le plade, ved at skubbe den frem eller 

tilbage (højere el l er lavere hul). Når bo l ten igen skal 

sættes i (man skal helst være to) kan man bruge et koben 

for at presse armen ned så man kan få bo l ten i . 

Ved større ændringer skal armen være helt fri så man kan 

give e n en tak op eller ned. Gør godt rent foran armen 

og fjern møtrikken og skiven bagpå tværvangen . Nu kan du 

komme til at slå den fri bagfra . En tak løfter eller 

sænker bilen ca. 3 , 6 cm . Ved påmontering spændes bolt 

nr. 72 og armen presses ned på samme måde som nævnt oven

for . 

FORAN VED SPINDLEN : 

Du løfter bilen op og støt

ter den under med en buk , som 

vist på iII . l . Du sætter don

kraften under den bageste arm 

fra torsionstangen til spind

len, (sørg for at den har godt 

fat) og løfter lige til bilen 

er ved at løfte sig fra bukken . 

Først tager du den lille bolt 

fra stabilisatorarmen af og 

vipper den ud til siden . så 

tager du alle møtrikkerne af , 

som er vist på iII. l og 2 , 

hvor nøglerne hænger på . Når 
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iII. 3 

de er taget af, kan du, som 

vist på iII . 3, tage den for

reste arm helt af . Så træk

ker du den gennemgående bolt 

iII . 2 

ud af det nederste bæreled og spindlen hænger nu kun i det øverste. 

Så sænker du langsomt donkraften og fjerner den . Nu kan du så træk

ke armen bagud af strålerne på torsionstangen . (Det kan godt være 

nødvendigt at bruge en hammer . Den sidder som regel godt fast) . 

Det vil være en god ide lige at mærke både armen og torsionstang

en op med en kørner, inden du trækker dem fra hinanden . Så kan du 

hele tiden se udgangspositionen . For hver strå l e du f l ytter armen 

på torsions tangen nedad mod gulvet hæver du bilen 3 , 6 cm og flyt

ter du den opad mod bilen sænker du bilen tilsvarende . 
Når hele herligheden skal sam l es igen , sætter du donkraften 

under armen (som du skal sørge for er banket ordentligt ind over 

strå l erne) og hæver ti l bilen lige er ved at løfte sig fra bukken . 

Så sætter du den gennemgående bolt gennem det nederste bære led og 

montere de andre bolte gennem armene . Til sidst sætter du stabili

satorarmen på og checker at alle boltene er forsvarligt strammet . 

Så sænker du igen donkraften og nu skulle sage n være afsluttet . 

God fornøjelse ! 
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SA SKETE MIRAKLET ENDELIGT. 

Skiver 
Det største mirakel siden en vis mand delte noget vand er 

n u sket. Fra en ven i MG-klubben fik jeg en adresse på et 

firma som handlede med skiver til MORRIS MINOR. Jeg sendte 

bud efter brochurer og modtog neden stående samt brevet. Det 

er på e nge l s k ; jeg håber det kan "hakkes " igennem . 

. '~ ...... '-
K·' II ': ..J 
': .- . -'" ~." 

H N N 

A - Special adaptor plates (2) 

B - Special socket screws/nuts ( 6 ) 

C - Spacer shims (assarted) 

D - Allen key for special soeket screws 

E - Brake dises (2) 

F - Front hubs e/w bearings (2) 

G - Disc/hub bolts (8) 

H - Brake caliper assy (2) 

K - Caliper bolt tab- washe r s (2) 

L - Brake pads (4) 

M - Pad shim and retainer kit (2) 

N - Armoured brake hoses (2) 
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Life-style 

Low-rider High-rider 

Har du valgt din sti l ? Low-rider får Minoren til at se 

virkelig fræk ud . men man skal i kke lege Colt Sivers 

(stuntmandserie - hver mandag tysk II kl . 17 . S0) med bilen . 

Der i mod hvis man har valgt High-rider har man e n be dre 

chance . High-rider er betydelig me re behage l ig at køre med 

i længden . 

på næste side vil der blive skrevet lidt om hvordan man 

vælg er life-style . 
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Købes! 
Ønskes lånt 
Ønskes leJet/ 

Henv . : 

Købes : 

Henv. : 

Sælges : 

Henv . : 

62 

Annoncesiderne 

Pigdæk/vinterdæk, helst på fælge til l'Iinor. Normalt er 
vognen afmeldt og opstaldet om vi nteren ; men denne vin
ter skal den desværre køre ca . 140'KAA.om dagen, hvor
fo r jeg meget gerne vil købe/Hine/leje 4 dæk . 

Hvem vil hjælpe mig? 

A-248 Bjørn Jarl Kristensen 
Gartnervej 23 
4654 Fakse Ladeplads 
Tlf . 03 71 65 64 (efter kl. 17.00) 

Original stål l ad ti l Pick-Up 
Original kasse til Van , evt. defekte. 

A-763 Ca r sen Alsløw 
Hf . 04 56 17 67 (mellem 9-18) 

t·lorris Bindingsværk årg . 67 . Velholdt hvid med l yse
brunt, oliebehandle l træværk . Inge n ['ust i vanger og 
bund . Rødt vinylindtræk . God 1100 - motor . En bil, der 
nemt kan blive meget flot . Skal synes . 
Pris kr . 13 . 000 , -

Hans J ørgen Lund 
Tlf . 06 24 49 07 
True v/ Arhus 



Sælges : 

Henv. : 

Sælges : 

Henv. : 

Sælges: 

Henv . : 

Sæl ges : 

Henv. : 

Morri s Minor årg . 53, helt komplet . Identisk med serie 

"I·IM", dog med topvendt motor . 

Bilen sælges til højeste bydende, da jeg s kal af med den, 

på grund af manglende opbevar ingsplads . 

A-I036 Esben Hansen 
Tlf . O} 95 16 56 

Alt i brugte dele til Minoren. Døre, gearkasser, kølere, 

bagtøj, bremsede le + dippedutter og dingenoter fra 

kr . 2 , 85 

Bindingsværk årg . 64 , uden rust , men trænger til r es tau

rering . Kr . 3 .000 , -

Chassiramme t il Pick-Up 

A-1163 Sør en Rasmussen 
Dalgårdvej 17 
Oustrup 
8963 Auning 
Tl f . 06 49 20 29 

l stk . I~orri s 1000 Super 1965 , (een ej er) til opbygning . 

Pris kr. 4 .000, -, Skr. i ftli g henv . med opg . af tlf. nr . 

A-685 8 . Qust 
Østerbyvej 3 
6731 Tjær eborg 

l stk . I~orris 1000 rid-Up til r estaure r ing , årg . 1970 . 

1 ~Iorri s tHnor 1000 1963, nysynet 1 e j er . 

Vi lly Kristensen 
Jlr . 09 22 55 55 (Svendborg ) 63 



Sælges : 

Henv . : 
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~lorr is Illinor 1969, Bindingsværk . Farve: Ude-h v iel, inde 

rød/hvid. 

Træværket har været fuldstændig skilt ad, og er blevet 

hovedrepareret (d.v.s . slebet i bund med båndpudser og 

derefter grundig efterbehandlet med bl.a . GORI), bag

stolperne m.m. er helt nye. 

Indvendig er bindingsværkdelen beklædt med bøgefiner . Gulv

tæppet er rødt og omhyggeligt skåret til også bag bagsæd

det. Der er lydisolering helt nede fra bunden og op til 

under forruden (over det hele). Dørene og inderskærmene 

er b~klædt med nyt rødt kunstlæder. 

Karroseriet/chassiet ha, været fuldstændigt afmonteret 

og grundigt repareret fo, rust, og derefter malet med 

flere lag grundmaling og lakmaling (også bunden), hvor-

efter bunden har fået en gang alm. bundmaling . Skærmene 

er af glasfiber. 

t~ekanisk : Bremserne er hovedrepareret med bl.a . nye cyl

indre . Møtrikkerne på forhjulsophængene er nye . Garanti 

på gearkasse og motor kan aftalen. 

Synet august 1987 leveres med plade r 

Pris.: 29 . 900 kr . 

Jan Gulløv Ch ri stensen 
Stationsvej 4, Uggelhuse 

8900 Randers 

Tlf . 0649 45 22 

* Hvad koster den Mazda, De har der? 
- 120 . 000 kr . 
-Uhada, hvad koster så den Volvo 
- 155 . 000 kr . 
-Uha dada , hvad koster så spor t svognen? 
- Den koster uhadadadadadada!!! 



Sælges 
Sælges 

Henv . : 

Sælges : 

Henv . : 

Værksledshåndbog (dansk) i fotokopi m/skilleblade i 

ringbind . 

Pris .: 100,- + po r to 

l stk . kølerhjelm 

l - Bagklap 

(mørkegrøn) kr. 100,-

100,-

Mange andre smådele haves . (Små priser - evt. gratis, 

hvis du betaler porto - eller selv henter ) 

A-832 t-1ogens Thor ~1011 er 

Bygmarken 11 

3550 Slangerup 

Tlf. 02 33 36 02 

t·iorri s mnor 1000 årg. 68, gennem restaureret vogn 

med ny udstødning, bremserøf Q.S . V. Nylakere t og 

nysynet - Vi r kelig flo t . 

Pris :: 16 . 500,- kr . 

Mor r is Miner 1000 å rg . 71. Virkelig velholdt, ene j 

ersvogn, som ny overalt . 100r. or i ginal - alle origi

nal papi rer og bøger + værktøj !medfølger . 

Pris .: 21 . 800,- kr . 

førsteklasses pl adea rbejde udføres f . eks . rust , spoi 

lere, brede skærmkanter , luftindtag o . s . v -- også i 

rustfrit stål . 

Renoverede døre 
renoverede bagklapper 
renoverede bagdøre van 

400 , - kr 
300 ,- -
250 , - -

Trucker udstødning fremstilles på bestilling! 

A-763 Carsten Alslow 
Skomagergade 10 
6093 Sjølund 

tlf . 04 56 17 67 
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SÆLGES SÆLGES 

Sælges: 

Henv . : 

Sælges : 

Henv . : 

Sælges: 

Henv. : 
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SÆLGES SÆLGES SÆLGES SÆLGES SÆLGES SÆLGES 

Mar r is 1000 Bindingsværk 1970. Hvid, p . t . på sorte plader . 

3 stk . glasfiberskærme, rust i døre og inderskærme. Brem

ser skal laves . Træværk er ok. 

En del reservedele, bl.a . støddæmpere medfølger, samt en 

engelsk workshopmanual . 

A-459 Jens Bol1 
Alsikemarken 22 
2860 Søborg 
Tlf . Ol 67 54 42 

l stk . Marris 1000 Super Bindingsværk 1969, hvide plader. 

Dokumentered~ reparationer/udskiftninger for ca . kr . 

20 .000. F.eks . ny gearkasse, nye bremser, brazilfælge med 

brede dæk, nylakered. 

Diverse originale reservedele følger med, herunder 4 stk. 

originale Fælge med dæk, komplet bagdøre m.v. - skal ses . 

Sælges for højeste bud omkring 25.000 kr. 

Axel Zander 
?0nqerborg 
Tlf. 04 43 23 49 

"1orris 1000, super å rg. 72, Pick-Up m/udbygget f0rehus 

brede fælge, styrtb0jle , foret indvendig m/rødt plys. 

Gule plader , skal synes . 

Pris. : kr . 10.000,-

A-386 Ketty 
Tlf. OJ 7J 65 49 



Sælges : 

Henv. : 

Sælges : 

HEmv ',' : ' 

Sæig~s .. . 

Henv. : 

Sælges 
t·fords Minor 1000 Super å r g. 1968. Har kørt ca . 165 . 000 km. 

leveres nysynet - pris kr. 15 .000. Alt er originalt, bort

set fra nyt gulvtæppe, indtræk samt indvendig beklædning . 

Sælges grundet børnenes tiltagende størrelse , ti l en køber, 

der forventes at passe bilen, der har fulgt os over ca. 

50 .000 km. 

A-l197 Torben Rasmussen 

øster Frihedsve j 4 

2680 Solrød Strand 

Tlf. 03 14 34 85 

Trælad for Pick-Up, splinternyt og pænt. 

A-763 Carsten Alsløw 

Tlf. 04 56 17 67 mellem 9 - 18 

Marris 1000 (10-2-69) 

afmeldt pr. JO . 7. 86 

Pris: kr . 3 .000,-

A-797 Per K Nielsen 

Riisvej 54, Riis, 

8660 Skanderborg 

Tlf. 06 57 91 09 

* P. REGEL 

2-dørs . Km . stand 100.000 

Som hoved- og tommelfingerregel gælder det, at dersom 
man får øje på en pl ads , hvor der ikke holder en bil , 
er det forbudt at holde der . * 
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Sæl ges : 

Henv . : 

Sælges : 

Henv . : 

[~ Køb og salg 
Grundet studier sælges : Morr i s Minor 1000 Super, første 

gang indregistrer e t i 1971. Synet 2/86 . 

~lekan i sk god stand, hovedcylinde r , kobling og bagophæng 

er bl . a . skiftet indernfor det s idste l l/2 år . Kø r er 

dagligt . Rust de sædvanlige steder . 

Extra reservedelsbil medfølger , er meget rusten , men 

med en del gode enkelt de l e . 

Prisside 8 . 000 - 9 .000 kr . 

A-II04 Søren Bertelsen 

Hellerupvej 6 

2900 Hellerup 

Tlf . 01 62 94 04 

Morr is t'liner årg . 1961, Bindingsværk . 

Ful dstændig istandsat i 1982 , synsfri sammenkobling . 

Træværket er i meget fin sland . 

Pr i s : 20 . 000 kr. 

Klok & Kullmann 

Vestervang 75 

2500 Valby 

UdstyrItilbehør 
I FINDER DU I NDRtllNDR 
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l. T-SHIRTS: 80 , - Dk-r pr . stk . (str . 38 ,4 0 , 42 og 44) 

2 . SWET-SHIRTS : 150 , - Dkr pr . stk. (str . S , M,L og XL) 

3 . NORMINOR : 10, - Dkr pr . stk. (fra nr. 22 og fremefter) 

NORMINOR : 20 , - Dkr pr . stk . ( fra nr . 12 til nr. 21) 

4. KLÆBEMÆRKER : 10,- Dkr pr . stk . , 3 stk . 25 , - Dkr. 

5 . STRYGEMÆRKER : 1 0,- Dkr pr . stk . , 2 stk , 15,- Dkr . 

6 . J AKKEMÆRKER : 25 , - Dkr pr. stk. 

7 . GRILL-EMBLEM: 95 ,- Dkr pr. stk . 

8 . TE-K RUS med tryk på begge s i der : 35, - Dkr pr. stk . + porto 

200,- Dkr pr. 6 stk . + porto 

9 . GLASChøje) ml tryk : 35 ,- Dkr pr. stk . + porto 

200, - Dkr pr . 6 stk . + porto 

VÆR .. VELSET« BRUG 
KLUBBENS LOGO 
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I Nye medlemmer 

A-1257 Jytte Hoe Sødberg 
Gl. Hobrovej 18, 9550 Mariager , Danmark 

A-12S8 Håkon Sonnergren 
Jonseretsgatan 10, 41 670 Goteborg, Sverige 

A-12S9 Dirk Tønnesen 
Hampetoften 6 Ganløse, 2760 Måløv , Danmark 

A- 12GO Inger Tougaard 
Hedeskrænten 53 , 8800 Viborg, Danmark 

A-1261 Per Jacobsen 
Agertoften 8 , 6280 Højer , Danmark 

A-1262 Bjarne J . Hansen 
Spættevænget 5 , 6760 Ribe , Danmark 

A-1263 Nils Svensson 
Gylden Lovesgaten 87, 4614 Kristiansand, Norge 

A-12G4 Herluf Knudsen 
Bjarkevej 7 l. , 5200 Odense v , ' Danmark 

A-1265 Kai W. Mosgaard 
Høje Gladsakse 41 ll.m. , 2860 Søborg, Danmark 

A-1266 Lennart Horsbøl 
Mariagervej 9 , 6700 Esbjerg , Danmark 

A-1267 Erik Nielsen 
Nr . Billumvej 43, 6852 Bi l lum, Danmark 

A-1268 Anny Emilie Johannessen 
Munkebjergvej 167 st . tv ., 5230 Odense M., Danmark 

A-1269 Maja Birch Andersen 
Skovbakken 9, 7500 Holstebro, Danmark 

A-1270 Jesper Fusager 
Baltorpvej 127 3 ., 2750 Ballerup, Danmark 

A-127l Rene Brask Jørgensen 
Herningvej 103 , 9220 Aa l borg ø ., Danmark 

A-1272 Anja Lygum 
Egeskovvej 4 Gyderop , 4700 Næstved , Danmark 

A-1273 Magnus Schødt 
Vesterbrogade 9 Humlum , 7600 Struer , Danmark 

A-1274 Jesper Pedersen 
Lokesalle 7 , 8700 Horsens, Danmark 

70 



Nye medlemmer 

A-1275 Benny Clausen 
Bygaden 36 , 9000 Aalborg, Danmark 

8-1276 Nina Horn 
e.L.Ibsensvej 17, 2820 Ge n tofte , Danmark 

A-I277 Jes Hørlykke Jensen 
Dådyrvej 14 , 4390 Vipperød , Danmark 

A-1278 Ken Ernshof 
Danmarksgade Ib 2tv ., 8900 Randers , Danmark 

A-1279 Niels Thunberg 
Løkkegade 16 , 3760 Gudh jem Bornho l m, Danmark 

A-I2S0 Jonna Bahn Christensen 
Tranevænget 13 , 4160 Her l ufmag l e , Danmark 

A-I2a1 Jesper Frederiksen 
Søbakkevej 8 , 5210 odense Nv., Danmark 

A-1282 He nning Lund Pedersen 
Gl . Landevej 114, 6800 varde , Danmark 

A-l2a3 Kurt Ernshof 
Neikilsvej 16 0. Velling, 8900 Randers, Danmark 

A-1284 Jesper Nielsen 
Middelbanke 26 , 9990 Skagen, Danmark 

A-I28S Per 0 1a Lindahl 
Helnevn 23 , 1600 Fredriksstad , Norge 

A- 080S Per Høgh 
. Falkevej 38 2 . th ., 88 0 0 Vi borg , Danmark 

Sk\llle du være en af de sidste nye med l emmer , fik du 

måske ikke "NORMINOR " Nr . 46 , vi bek l ager meget ! der er 

ikke flere, er du meget interesseret må du spørge i din 

lokalgruppe, nogle har mAske to eksemplarer. 

Hilsen Bestyrelsen 
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9052 100655 o 

BENT JUL L NIELSEN ... 

IlASSELVEJ 4 
a8S0 BJERRINGBRO 

4 NOBLE HERRER t~ED BRYLCREt'l l HARET OG LAKSKOENE PUDSET 

(Fra øst jyllands 50'er party) 
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