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INMMK 

I Formand 
A-S22 Lone Skov 
Box 184 
DK-7600 Struer 

I Næstformand 
A-368 Henning Storgaard 
Thybovej4S,Brokhus 
DK-8620 Kjellerup 

I Sekretær 

H-1032 Karin Storgaard 
Thybovej 4S, Brokhus 
DK-8620 Kjellerup 

r Kasserer 

A-1260 Inger Skov 
Hedeskrænten 53 
DK-6800 Viborg 

I Redaktør 

A-S12 Ib Skov 
Hedeskrænten 53 
DK-8800 Viborg 

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

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

I Reyjsor 

Annette Søndergaard 
Teglvær1<svej 10 
DK-6850 Bjerringbro 

NMMK 
Stiftet i Oslo 18. september 1978 

Adresse 
Box 184 
DK-7600 Struer 

Postgiro 
3364712 

Kontingent pr. kalenderår 

A-medlem 
(medlemmer med bil) 

B-medlem 

130Dkr 

(medlemmer uden bil) 100 Dkr 

H-medlem 
(husstandsmedlem) SO Dkr 

NMMK's medlemsblad 

Box 184 - 7600 Struer - Danmark 

Medarbejdere 
styrets medlemmer 

Indlæg til Norminor skal være klub
ben i hænde senest: 

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



Stedsgrupper 
Navne og adresser på NMMK's kontaktpersoner 

Oslo 

Møregruppen 

Jonkoping og omegn 

Små land 

Nordjylland 

Randers 

Midtjylland 

Østjylland 

Sønderjylland 

Sydfyn og øerne 

København 

Sydsjælland 

Jamtland 

Als 

Odense 

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

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

A 1307 Martin Forsberg 
Storgatan 5, S. - 57022 
Forserum - Sverige. Tlf. 038Q..212oo 

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

A-l64 Jørgen Ebdrup - Vestavej 14-
DK-9200 A lborg SV - Tlf. (08) 18 23 29 

A-120 Anton Kamp Nielsen - østergade 17 -
Asferq - DK-8990 Fårup - Tlf. (06) 44 32 95 

A-812 Erik Andersen - Sct. Ibsgade 15 
DK-8800 Viborg - Tlf. 0661 37 97 

A -082 Jens Mondrup - Svends9ade 135 -
DK-7100 Vejle - Tlf. (05) 72 07 27 

A-216 Johannes Juhl - Lindevej 8, Overjerstal 

6500 Vojens - Tlf. 04 54 74 96 

A-596 Albert Hansen - Brændeskovvej 18 
DK-5700 Svendborg - Tlf. 0921 9806 

A-827 Leth Møller - Vagtelvej 33 
DK - 2000 Kbh. F. clf . 81 - 86 01 86 

H-386 Ketty Rasmussen - Sorøvej 484-486 
Ris lev pr. - DK-4700 Næstved - Tlf. (03) 73 65 49 

A-1177 Gusten Bjørk - Skosviigen 14 
S-83400 Brunflo - Tlf. 063/22232 

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

A-1188 Henrik Nielsen, Saxovej 91, l. 
34. DK 5210 Odense NV. Tlf. 09165728 
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Dalarna 
A-838 Thomas Erikson Kråkbergsvægen 4 
S-792 00 Mora Sverige - Tlf. 0250-15445 Bost. 13530 Arb. 

Nordvest Sjælland 
A-990 Poul Henning Hansen - Havnsøvej 5 
DK-4591 Føllenslev - Tlf. 03 46 87 10 

Bornholm 

Goteborg 

A-881 Max H. Christensen - Ny Hagestedvej 6 
DK-4532 Gislinge - Tlf. 03 46 02 43 

- Kredsen 8 
3700 Rønne. 

A-1174 Allan Rasmussen 
Smedegårdsvej 23, 3700 Rønne 

A-1 169 Matz Lundgren 
Von Gerdesgatan 7 
8-41259 G6teborg. Tlf. 031 183220 

- Mor, mor, der er smil dyr i osten! 
- Det er kommen , min ven. 
- Ja , selvfølgelig er de kommen , men Ilvor er de 
kormnen fra? 

- Jeg var Ilde og spise i gdr. Vi fik østers , sd det er 
nok det , jeg har fde t ondt i mave" af. De md have 
været ddr/ige. 
- Ddr/ige? Det kan du da se, når dll dhncr dem. 
- Abner dem! Skal de dbnes? 

Manden sendte sin lille søn he'l pd apoteket efter 
noget loppepulver: - Husk 1111 at spørge, om det er 
godt. 
Da drengen fd r pulveret spørger Jum apotekeren: 
- Er det godt for lopper? 
Apotekeren: - Nej da, det sMr dem ihjel. -----
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I Arr~ngementskalenderl 
DATO 

November 

Lørdag 19. 

Lørdag 26. 

Søndag 27 . 

Onsdag 30 . 

Lørdag 4 . 

ARRANGEt1ENT 

GERERALFORSA~lL ING 

Hotel Elvira Madigan . 

Tølløse 

Klubmøde-micro-træf 

åbent hus . 

ARRANGØR 

Nordvest 

Sjælland 

Randers 

Hyggedag m/lysbi l leder fra No rdjylland 

Nordkapp . kl . 14 .00 . Nærmere 

oplysninger Jørgen Ebdrup 

t l f . 00 - 10 23 29 

Klubmøde kl. 19 . 30 hos 

Horst Armbust Els0vej S 

Kiskelund Kruså 

Als 

Randers : Afholder klubmøde micro-træf åbent hus hve r den sidste l ørdag 

i måneden kl . 10-17 østergade 17-19, Asferg . 

Nordvest Afholder møde 1. tirsdag i hver måned nærme re oplysninge r 
S jælland I t4ax Chr istensen tl f . 03 46 02 43 

Odense : Afholder klubmøde hver den første tirsdag i måneden på 
Taprup kro, Odense kl . 19. 30 . 

Oslo : Af holder møde 1 . onsdag i m~neden . Mødested ma i- okt . : 
-- Rodeløkken Kafe' , Bygdø . Nov-apr . : Kjemisk lnst., Blindern . 
Ring en person i sty ret på forhAnd, i tilfelle der e r forandringe. , 
el ler specie lt program . 

Syd f yn : Afholder klubm ø de hver den sidste ti r sdag i m~nde n på 
Stenstr up Kro kl . 19 . 30 . 

Sydsjælland: Afhold er klubmøde fø.ste søndag i måneden 

K1. 19 . 30, på Sorøvej 4B4 , Tlf . 03 73 65 49 . 
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I Formandens side I 
Så er det atter tid til Norminor, der er ikke det helt store at fo rtælle om 

denne gang. 

Jeg skal dog ikke undlade at følge en opfordring fra Østjyllandsgruppen. 

Vi har anmodet gruppen om, at afholde SommertræF 1989, hvilket de har accep

teret forudsat at i ngen andre stedsgrupper i Danmark, har l agt planer som ar

rangør af Sommertræffet . 

Derfor: t~eld jer , hvis har ønske om, at afholde Sommertræffet 1989 - senest 

på Generalforsamlingen den 19. november 1988. 

M.h . t. Generalforsamlingen skulle alt efterhånden være klappet og klart, ikke 

mindst takket været Nordvest Sjællandsgruppen s t ore arbejde. 

Til sidst har j eg en sørgelig meddelelse . Marris'ens skaber ær esmedlem nr. 

A - 100 Si r Alec er død 81 år gammel - læs nærmere inde i bladet . 

Ikke mere for denne gang, husk lige at melde jer rettidigt til NMMK's 

Generalforsamling . 

På gensyn lørdag den 19. november 1988. 

Med venlig hilsen 

Lone Skov 
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I Generalforsamling 1988 

Fro- Hol""'~ 
* T ø L L ø s E * 

l r am ved GENERALrORSAHLlNG L!!ROi\G DEN 19 . NOVEMBER 1996 

!r t : kl. 8 . l0 ~ 9.JO ~Iorgenkarr!! hos Drnoi i I!olbæk 

-"'S~E9.W"'VNfV~) Il-

d' g 

,era l for sa,.] ing 

kLIO . JO -12 . 00 6es"9 pli Vi kinge Husccl i Roskilde '~~~~h~ 
Ent re kr . 16,00 pr . person . 

Id . H . JO -IS . 00 ~1iddag pli Uolel Elvira '-:ndigon i 

k!. 15 .00 -

'allnse. 

(vokseOOlcnu : Stort la_Selv Sord 

pris pr . pe r son kr . 90,00 

(Børnemenu : P"Jser og PQImICS 

pris pr. pllrnon kr . 2~,OO ) 

* R O S K I l D E * 

I 
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Morris Minor's skaber død 

Det er med stor sorg, vi må meddele, 

at manden, som skabte Morr isen , 

Sir Alec lssigonis er død. Han 

blev 81 år gammel . 

Sir Alec Issigonis har i flere år 

været æresmedlem nr . 100 i Nt~MK. 

Æret være hans minde 

IBestyrelsen . 

Alec Issigonis i 1945, midt 
i arbejdet med Morris 
Minor 

Forste Minor pd 
markedet, 8. oktober 1948. 



I NORDKAPP TUR/RETUR I 
Foråret 1988 - så var del igen ved tiden al lænke på rnorrislræf. Vi var fem 
her fra Nordjyllandsgruppen der mødtes og tankerne og ideerne var vilde, men 
optimismen var stor. Nu da vi all i gevel skulle til Norge, fødtes ideen om evt . 
al fortsætte mod Nordkapp. Del vi ll e være som at få en s tor drøm lil at gå i 
opfylde l se , men vi var al ligevel en smu l e s kepti ske . 
Men som snakken gik, kunne man til sidst ikke slippe tanken om al nå Europa 's 
Nordligste punkt . 

Torsdag den 14. juli 1988 kl. 02.00 slarlede vi fra Aa lborg mod Frederikshavn , 
hvor vi skulle med færgen kl. halv fire. Som sædvanlig var der l ige nogle små
ting der skulle ordnes inden afrejsen, så ingen nåede al komme i seng . Ved den-
ne lejlighed fik vi lige brændt en Walkie af . Pl us": plus ·og ·minus : minus . Husk det. 

Færgeoverfarten gik næsten som planlagt, bortset fra at nogen sov, mens and re 
fik handlet lidt toldfrie varer. (ZZzzzzz). Kl . 07.00 var vi i Gøtebo r g og turen gik 
så mod Svinesundbroen og Halden i Norge. Vi nåede træfp l adsen to rsdag middag og så snart 
villaen var rejst og sul ten stil let, gik alle mand til køjs . Der var på dette tidspunkt 
et ganske "strålende" vejr . 
Det var nogle spændende omgivel se r og der var nok at se på . Bl.a . en lille butik 
med ~1inor hud og fotpleie. Det var jo herligt . Træffet forløb vi rkelig godt og hermed 
megen ros til Oslo-gruppen. 

Efter et "bremse - check" på "The l Ulle Woody" star tede vi så turen s øndag middag 
mod Nord Norge . Første stop skulle være Trondheim, ca . 500 km fra Os lo. Det blev dog 
til Anch'l t. end sp i sepauser undervejs , da vi allerede måtte ordne bremser igen på før 
omtalte bil, efter ca. 100 km. Vi takke r for lån af diverse redskaber til Norol -
Servicecenter i Askim og hvis de læser dette beder vi dem samtidig sende det efte r
ladte benzindæksel til Medlem nr. A-1160 (Mogens) . Vi fortsatte herefter mod Trondheim 
men kl . 23 . 00 nåede vi Oppdal, ca . 100 km. før Trondheim , og vi valgte at overnatte 
der. 

Efter en god nats søvn stod vi op til fint so l skinsvej r og med højt humør fortsatte 
vi så til Trondheim . Her skulle vi selvfølgelig se Nidaros domen, et imponerende 
p'y'gningsværk. 

~ 
I 
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I NORDKAPP TUR/RETUR I 
Om eftermiddagen kørte vi videre og nåede t i l Mel1ingsmo Camping ved 21.00 - tiden 
mandag aften . Næste dag sov vi lige til vi vågnede! !!!! Efter et godt og solidt 
morgenmåltid (rugbrød og spegepølse inel . ) startede vi marrisserne og vi havde 

besluttet at ida9 skulle vi nå til 80d0 hvor 
vi skulle tilb~i nge et par dage ved nogle gode venner . Del første af dagens højde
punkter var at vi skulle krydse polarcirklen . Vi fik også ce r tifikat på at vi havde 
været der . På vej ned af Sallfjellet oplevede vi del værste regnvejr vi nogensinde 
havde været ude for. Del resulterede da også i at t4ogens' bil "salte ud" på grund 
af vand i tænd i ngssystemet. 

Efte r diverse aftørringer og siliconebehandlinger under 
paraply fortsatte turen . Ca. 10 km. før Bodø startede vi konkurrencen "gæt en lyd". 
Det var igen Hagens' den lille røde det var galt med. Efter nogle forskellige forslag 
fandt vi ud af a t det var koblingen de r lavede la rm. Dette var heldigvis ikke noget 
alvorligt og vi nåede Bodø kl. 19.00. Vi blev virkelig godt modtaget og efter en masse 
snak og en god middag kørte vi en tur for al opleve midnatssolen . Den var dog ikke 
helt synlig , men himlen var badet i el rødt skær. Der var virkelig et pragtfuldt vejr 
- kl. var 01 .00 om natten og der var 23 graders varme. 
Onsdag var vi på sightseeing og vi fik også vasket en del tøj og vores bi ler og os 

selv blev gjort rene så vi kunne klare de næste dages mange kilometer på de Nord Norske 
landeve.ie. 

Torsdag vi tog afsked med vore gæstfr ie værter ved middagstid og vi sat t e så 
næsen mod Narvik, som var vores næste stop. Turen dertil var virkelig en flot oplevelse , 
Norge når det er kønnest . 

10 



I NORDKAPP TUR/RETUR I 
To~ af t en sat t e vi camp l etten op i Selermoen. Camping fatter var glad for vores besøg. 
Del var endnu en campingplads hvor man skul le bruge 7-tommersøffi og mukkert i stedet for 
pløkker og gummihammer. fredag tilbagelagde vi ca. 600 km . og vi ankom til campingplad
sen i Russenes hen under aften. Der var meget koldt og blæsende og del pev noget om 
hjørnerne på bommuldsvillaen . Fordelen ved de~var at så slaD vi for myggene . 

Så blev det lørdag morgen - en dag der skulle skrive historie . Vores mål var nu 
inden for rækkevidde . Nu kunne vi næsten ikke vente. Vi var ved færgen i Kåfjord 
ved 14.00 tiden og fik plads på overfarten kl. 16.15 . Da vi kom i land i Honningsvåg 
fortsatte vi direkte til Nordkapp. Vi blev dog enige om, eft er at have gået en tur på 
fjellet, a t vi ville køre tilbage til en campingplads i nærheden af Honningsvåg. 

Om søndagen kørte vi så igen til Nordkapp, denne gang helt op på toppen . Det var vir
kelig de mange kilometer værd . En s t orslået natur og Nordkapp-cent ret som en flot kom
binat i on dertil. Vi var meget imponerede af øens særprægede og barske natur - ikke et 
eneste træ og en gennemsnitstemperatur på ca . 13 grader i juli måned . 

Kaffepause , 

I > 
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I NORDKAPP TUR/RETUR I 

Vi kørte bilerne uden om parkeringsafspærr i ngen, og helt op til hegnet, så vi t ror 
at vi , i nye r e tid, er dem der har været længst nord på i Europa i bil om ikke andet 
så i hvert fald i ~lorris "hna r. 
V i sk rev masser a f brevkort, mens v i sad i Royal Nor t h Cape Hall og nød kay iar . V i kunne 
fortælle meget mere om selve Nordkapp, men historien er allerede blevet lang og del skal 
fakt isk opleves pe rsonligt . 
Som et lille ekstra krydderi satte Mogens' bil igen ud på vej ned fra Nordkapp . Denne 
gang kos lede det en ny tændspole som vi heldigvis fik fat på i Honningsvåg på en tank
s t ation . 
Vo res hjemtur gik over Karas jok, ned gennem fin land og vide re langs med den Botniske 
bugt i Sve r ige indtil vi drejede ind i landet for at campere et par dage på camping
pladsen i ~lora . 
Vi var hjemme i Aa lborg igen fredag den 29 . juli ved halv tolv tiden om aftenen . 
Vi skulle nu omsti l le os t i l mø rket om natten og det var meget værre end at vænne s ig 
lil at der va ... lyst i 24 limC l' l døyneL. 
Det var 16 begivenhedsr ige dage og en tur på 5 .600 ki l ometer og en fartbøde på 600 kr . 
Ti llykke ~logens !: ! 

Efterskrift. ??? 

12 

Nu står vi hC I' på Nordkapp . Eu ropas No rdligste punkt. 
Selveste verdens ende. 
Vores nysgerr ighed er tilfredstillet og vi kan vende 
fornøjede hjem . 

(c itat ) 

10-100 hil sener 

Anette-K irn-Jørgen- l var-~logens 



I ALS/SØNDERJYLLAND I 
Hej, her er l ige lidt fra vores mini træf på lærkelund camping, ved Gråsten . 

Det hele startede ca . 3 uger inden træffet idet Poul I versen ringede for at 

høre om ikke jeg havde nogle ideer til et træf . Ugen efter kørte hine og 

jeg til Pouls adresse for at tale lidt om hvad vi skulle finde på . Efter to 

øl var alt næsten klar . 

Fredag efetrmiddag var endelig en realitet, træffet skulle finde sted . lflg . 

aftale med Tommy Freudendal skulle vi mødes hos os, for at følges ad til træf. 

Da vi ankom var der kommet en del ca . 10 biler, så med vores var vi 12 . 

Efter at have væltet campletten ud banket 10-15 plykker i skulle vi lige 

rundt og hilse på , men da de l regnede og bl æste en del gik vi tilbage. Det 

va rede da heller i kke længe inden Poul og Jacob troppede op og bad om tør

vejr, og selvfølgelig måtte de komme indenfor . Her sad vi så ved sterinlys og 

fik os en snak over en øk eller to, hvorefter alle gik til køjs. 

lørdag formiddag var til fridisposition, 

og da det stadig blæste en del gik alle 

bare og tulle rede omk r ing for at se 

de andres morriser . Der korn da også 

to biler mere . Kl . 14.00 havde vi 

planlagt fælles kø retur til Tysk-

land efter diverse fornødenheder 

(benzin, øl o . s . v. ) Da Tommy 

havde videokamera med ville han 

gerne optage imens vi kørte) og 

da jeg kører pi ck-up blev vi 

hurtig enige om at Trine skulle 

køre Tommys 54 A er morris med 

sprosse, S8 kunne Tommy sidde 

på mit lad og optage mens vi kørte . 

Efter at have besøgt en bådbygger 

Villy's fine cab r iolet + 

campingvogn . Begge røde 

med sort top . 

Et special produkt 
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og kroejer på store Okseø i Flensborg fjord kørte vi ti l Gråsten for at tage 

fælles billeder foran Gråsten Slot . 

Næsten al le delt~gere. 

Herefter returnerede vi til pladsen igen. Kl . 19 . 00 havde vi fælles spisen 

på terressen ved cafeteriet, senere havde vi bingospil i ca feteriet, som 

vi havde fået lov at låne. Det forløb meget godt, der var gevinster til alle 

idet vi alle havde medbragt en lille gave og fantasien fejlede ikke noget, 

de gaver der kunne prøves skulle prøves . 

Nogle af deltagerne 

Als minitræf 
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Så blev der søgt tre frivillige herrer, og tre damer, da de var udpeget fik 

de først at vide havd det guk ud på . 

Damerne Joan, Birgit og Tine fik alle bind for øjnene, for herefter at skulle 

barbere de tre herrer Henning , Henrik og t'lilo som før st blev iklædt en plas* 

tikpose så deres tøj ikke blev sølet til med barberskum, af sikkerheds grunde 

havde vi byttet barberkni vene ved med dejskrabe r e . Det bragte vild jubel i 

hele forsamlingen. 

Efter hyggelig snak gik vi tilbage 

til vores telte/vogne for lige at 

nyde en enkelt inden vi gik til 

køjs igen . 

Klokken blev da også ca 2.)0 for 

nogle . 

Søndag havde vi flere små kon~ 

kurrencer med præmie r til de ) 

bedste . Første opgave bestod i at 

skrue 4 tændrør ud og i i gen, det 

er ikke særlig nemt med tømmermænd , 

jeg prøvede det. 

Anden opgave, da skulle vi starte 

Tommys 54er med håndsving , løbe 

rundt om den og stoppe den igen. 

-
Poul Iversen skifter 

tændrør . 

Den tredie opgave beskod i at rulle reservehjul i s lalum imellem kej ler på 

en noget ujævn plads . Fj erde opgave var sækkehop elle r løb , he r fik Michael 

fra Fyn de bedste stil karaktere r da han tog de sidste tre-fire meter på røv 

og albuer, til stor morskab for alle os andre . 

Fire der går i takt , eller gør 

de ? 

De fire er Henrik, Peder , Jacob 

og Horst . I baggrunden Tommy 

med videoen. 
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Sidste opgave var en hold opagver hvor det gjalt om at kunne gå i takt fire 

mand på et sæt ski Hald kræft hvor er det svært . 

Efter middag havde vi præmieoverrækkelse hvorefter vi takkede alle de andre 

deltagere og erklærede træffet for slut . 

Hermed slutter jeg for denne gang med særlig tak til alle de fynboer der 

deltog i vort minitræf den 12-14/8, og speciel tak til Ole, Tine og lille 

Trine fra korsør og tak til alle andre de r var med . 

Med Tusinde Hilsner 

På Als og Sønderjyllands vegne. 

Mr . Ti - hunne 

A - 1363 Jørgen Nissen 

PS Hvad mon alle de "sløve" medlemmer i 04 området lavede denne week-end. 

FISKETUR 

Den 27-8 indbød Als-gruppen til en fisketur til Tyskland Kl . 5.~5 mødes vi 

ved grænsen (4biler og 10 mand stærk), derefter gik turen til Maasholm hvor 

fiskekutterne ventede. Det blev en dejlig heldagstur med aller tiders sol

skinsvejr og billige indkøb . Det som det stod ringst til med var fangsten, 

da det kun blev til en torsk . På hjemturen gik John Pedersens kobling sig 

en tur så han måtte trækkes de ca 20 km . hjem 'over grænsen. Jeg personlig 

håber på en gentagelse til næste år . 

Venlig hilsen 

A - 863 Horst Armbrust . 
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I ÅRETS BEGIVENHED PÅ ALS I 
Det hele startede en ganske almindelig aften hjemme hos Gitte og Jacob for 

længe siden. Da var det Gitte fand t på at de skulle giftes, så inden Jacob 

nåede at fat t e hvad der egent l ig var sket, havde hun allerede bestilt musik 

og plads på den nærliggende kro. 

Så nu var det bare at møde op. Lørdag den 3. september var dagen hvor bry l

lupet skulle stå . 

For føste gang mød t e medlemmer f r a Als og Sønderjyl l and på ved Fandslet Kirke 

for at danne espa l ier og lykønske brudeparret . Efter kirken fulgte vi brude

parret i deres pyntet bil ef t er fulgt af en stribe mar Liser pyntet med dan

nebros fa1g , til fotog raf iVollerup . 

På Als og Sønderjyllands gruppens vegne vil vi gerne ønske Gitte og Jacob 

tillykke og alt vel fremover . 

PS ( håber at i har fået bugt med risen) 

l.Jed 1000 Hilsner 

A - 697 Poul Iversen 
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I Sydsjælland og øerne I 
Denne gang har vi fejret 2 jubilæumer . Det første var klubbens 10 6rs jubil

æum den 18 . september 1988 . 

Vi havde regnet med 8 minarer, men de 4 blev desværre forhindret af arbejde 

og familiefester. Det tog ikke modet fra os andre 4 , og da vejret var skønt 

tog vi som planl agt til Danmark Akvarium, hvor vi fik et par timer til at gå 

med at se på alle de spændende fisk der var . Nogle af os prøvede også at 

fange fladfisk og krabber med de bare næver. Det var ganske sjovt, især for 

de 2 børn vi havde med , de var næsten ikke ti l at få med ud derfra . 

Endelig lykkes de t og vi fandt nog l e borde og bænke , hvorvi spiste vores med

bragte mad. 

Så tog vi os en lang travetur op og rundt om Kong Frederiks og Dronning 

Luises sommerresidens og ned til stranden , hvor børnen st raks gik igang med 

at grave kana l er , så for at få dem med måtte der nogle is til . 

Da vi a t ter var samle t gik tu r en videre til Mindelunden, hvor vi tog en læn

gere travetur rundt. 

Ved 18 tiden begyndte trætheden at melde sig oven på alt den kondi, så der 

blev fundet ka f fe og kage f ram til at styrke os på inden hjemturen. 

På vores sidste gruppemøde fik vi lagt en plan for 1989. 

De r var mange gode fors l ag til ture og andre arrangemente r , så hvis vi s kulle 

bruge dem al le kunne vi ikke lave andet, så der skulle sorteres kraftigt og :" 

det var svært , da vi røg ud på sidespor fl ere gange, men endelig lykkes det . 

I anledning af det andet jubilæum , ~1,i.norens 40 år , havde vi været på Næst

ved Bladet med pressemeddelelse og nog l e billeder . De t blev til et lille ind

læg . Vi var også på Næstved Tidende med pressemeddelelsen, hvo r det endte 

med at en jounalist og en fotogra f kom herud, hos undertegnede, den 5. akt, 

hvor journalisten kikkede i scrapbøge r og fotografen tog billeder . Det blev 

til et flot stykke , som kom i avisen den 6 . okt. 

Til sidst noget om , hvordan vi fejrede den 8. okt. Dagen startede med storm 

og solskin . Kl . 11.00 va r vi 12 minorer og 25 personer. Vistartede med e t 

par kopper kaffe og te inden vi gik igang med at sprøjtemale og rep . små 

ting . Ved 12 tiden kom journalisten fra Næstved Tidende med f'Jtograf for at 

lave et indslag ti l mandagsudgaven om hvordan sådan et arrangement foregår 

og vi fik travlt med at få stillet 12 minorere pp til fotografering . 

Da det var overstået va r det spisetid, så der blev fundet madpakke r frem, 

som blev fortæret under hyggelig snak . Så var det ellers igang igen og der 

var travlhed til den sidste kørte kl . 18 .45 . 
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Det var trods blæst og byger en meget vellykket dag og tak til alle, der 

mødte op for at fejre Minoren ved at gøre l idt ekstra ved den, så den også 

kører når den bliver 50 år . 

1000 hilsner på gruppens vegne 

H 386 Ket t y 

Vi nterklarsøring 

Så er det ved at være tiden for v1n-
terklargøring af vognene. Dette vil væ
re muligt , under kyndig vejledning af 
Jørn B~rge Jørgensen , i IVECO ' s l okaler 

på Lavsenvænget )0 overfor GASA Odense . 
Dagen er Søndag d . 27 November kl . 10 

og a l le er velkommen . Der vil være mu

lighed f or at få skiftet ol ie , smurt 
og andre små ting . Olie og lignende fin

des på stedet ti l rimelig e priser, l i 
som diverse væsker til indvortes brug 

også er til stede. 
Så mød op og g~r di~ Morris glad. 

Ti lmelding t il J B på Tlf .: 09 16 78 60 
senest d . 25/11 . 

Odense a f d . 
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I 10 års jubilæum I 
Den 18 . september 1978 blev Nordisk Morris mnot Klubb stiftet, og knapt 10 

år senere, nemlig lørdag den 17. september 1988 , samledes ca . 50 mennesker 

fra nær og fjern for at fejre kl ubbens jubilæum. 

r'lødestedet for øst jyllands jubilæums-arrangement var Friluftsbadet Camping i 

Jelling, og mødetidspunktet var lørdag eftermiddag . 

Fo r dem de r kom tidligt , var de r a r range ret en lille køretu r i Jelling og om

egn , og sidst på eftermiddagen blev der kaldt sammen til en samlet fotografe

ring af bilerne. Resten af eftermiddagen gik med at sludre med de øvrige 

r-io r r is-entusiaster . 

Kl. 19 . 00 startede selve fes t en i carnpingp l andsensfes t sal, hvor vi fi k ser

veret en dejlig middag . fHddagen blev afsluttet med en sang lavet specielt 

til lejligheden. 

Efter middagen fortalte A-21 John Jensen om sine l O-år i klubben, og om hvor

dan det var, at være med f ra begyndelsen . 

Dette indslag blev fulgt på af en festlig revy, hvor vi bl . a . så Østjylland 

bestyrelse på slap line i nogle morsomme sketches . 

Herefter va r der mulighed fo r en svingom . 

I løbet af aftenen blev der afholdt konkurrence i både Gæt og Grimasser og 

lumbo-dans . 

Da klokken nærmede sig 24 kom der "østjydsk " champagne på bordet, og vi tog 

"højtidligt" opstilling . På slaget 24 bl ev der udb r ag t et hu r ra og en skå l 

for Nordis Harris Ihnor Klubb , der nu var blevet 10 år . 

Resten af aftenen gik med dans og hyggesnak . 

Næste mo rgen kl. 9 . 00 var der fælles morgenmad i campingpladsens cafeteria 

for de morgenfriske . 

Det var rart, at så mange medlemmer ville være med til at fejre vores klubs 

fødselsdag . Ligeledes var det flot , at både Norge og Sverige var stærkt 

repræsenteret ved festen . 

Alt i alt var det et meget hyggeligt og vellykket arrangement . 

A - 682 Anders Bønløkke 
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I 

Siirstrommingsfest hos Jiimtlandsgruppen 

lordagen den 27 augusti, holl Jamtlandsgruppen surst rommingsfest ute på Iffel

nas koloni, for sina medlemmar och deres respektive . 

Festen fick tyvsri inte den uppslulning, som var anskad, men vi som var dar, 

hade en trevlig kvall. Vi borjade med at t prova både kanater och bålsr, som 

fanns att låns, sedan avnj6t vi både surstromming, still och varm karv med 

olika tillbehor . 

Senare på kval len blev det dags att tanda en brssa i oppna spisen och dricka 

kaffe med brod. Først efter att klockan passerat midnatt med god marginal 

krop vi ner i vårs sangsr . 

Vi som var dar kommer i håg en trevlig kvall och hoppas att flera kan stal la 

upp nar vi drar ihop till en ny surstrommingsfest naste host . 

A-B97 "ikael I Arsmote i Jiimtlandgruppen I 
Sondagen den 20 november klockan 17 . 00 håll årsmo t e i Jamtlandsgruppen . 

Platsen ar Jamtlands Vete ranbi lsklubb , Bangårdsgatan SS, Ostersund . 

I Julebords dax i Jiimtland I 
Vi i Jamtlandsg ruppen kommer att samIas for att ata julbord någon helg j 

december månad. 

SA VAR BEREDO 11 !! 

Vi sk l ckar ut medelande till C l' i Jamtlandsgruppen nar dag, tid og pIsts ar 

besUimd . 

Styrelsen 
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Mini-træf i Slagelse 
Jeg har været Marris ejer ~ i ca . 5 år og syntes at der efterhånden skulle ske 

noget j vores område, så derfor skrev jeg til 16 Marris ejere her omkring, 

desværre hø r te jeg kun fra 4 t som sagde de gerne vil l e komme ti l minit ræf . De 

reste rende hø r te jeg ikke fra, hvad jeg beklager meget. Jeg syntes derfor in

den t ræffet , at det måske va r en dårlig ide jeg havde fået, men de tanker 

blev gjort grundigt til skamme, da dagen var forbi. 

Dagen startede kl . 14 . 00, hvor der mødte 5 nyvaskede ~lorriser op. De blev par

keret på rad og række langs vejen, hvor jeg bor . Det var et flot syn at se dem 

s tå der og stråle . Vi fik os en snak om vores biler . Kl . 15 .00 var der kaffe 

og bedst som vi sad der, fik vi besøg af en Marris fra Vejle , som va r på be

søg her på Sjælland . Den syntes det kunne være morsomt , at hilse på sine søstre 

og bødre, vi an 

dre fik så en 

snak med faderen 

imens . 

Der kørte også 

en ~lorris fo r bi 

mens vi stod og 

snakkede , så han 

fik et vink med 

på vejen . 

Inden dagen slut

tede kl . ca. 18, 

hvede vi aftalt 

at mødes igen den 

25 . sept . hos 

Jørgen i Korsør. 

Jeg vil gerne sige tak til dem, som mødte op og gjorde dagen til en god ople

velse . Til dem jeg ikke hørte fra, kom ud af busken og kom med den 25 . sept . 

det er a l drig for sent. 

Al l e vi, som mødtes til minitrær var enige om, at det var en god ide, at lave 

en lokalgruppe. 

( fortsættes) 
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( fortsat) 

Har du lyst til at høre mere kan du kontakte : 

A- 927 Finn Parker Olsen 
Holbækvej 69 
4200 Slagelse 
Tlf. 03 53 29 45 

Da deadline til Norminor er den 10 . oktober, kan vi lige få det sidste møde 

med . 

Vi mødtes hos Jørgen om eftermiddagen, ladet med nyt og gammelt snak , om vo

res små vidundere. vi fik snakket om, hvornår vi skal mødes og blev enige om , 

DEN SIDSTE SØNDAG IMANEDEN . 

Det næste møde vil blive holdt hos Anker i Korsør søndag den 30 . 10 . 88 kl . ca . 

13 . 30 . 

Ned venl ig hilsen 

A-927 Finn Parker Olsen 
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I Englandsbesøg I 
Sidst i juni måned var vo res familie på 2 voksne og 3 børn på en ferierejse 

til England . Det var vores første besøg i landet, og vi skull e slev fø l gelig 

køre derover i vores t~orri s Traveller , som var godt og tæt pakket . 

Vi kendte en familie i Engl and , t~r . og l<1rs . Cheeseworlh , som boede i Bridg

waler, de r ligger i nærheden af Bristel i den sydvestlige del af landet . De 

havde inviteret os på privat ophold hos dem, og vi var der i 10 dage. 

Det bl ev en virkelig dejlig ferie, hvor vi så en masse og fik en fornemmelse 

af, hvordan en engelsk famil i e lever de res hverdag . 

Vi havde været heldige med at kunne hol de ferie i det tidsrum, hvor vi kunne 

benytte os af DFDS's billige billetter, sA vi kom fr em og tilbage på Esbje rg 

Harwich r uten for ialt kr. 1995,- Det kan da vist ikke gøres billigere . 

Vi havde regnet med at skulle se en masse ~lorris'er derovre, men her blev vi 

nok en del skuffet . 

rra HSfl1ich er ca . 6 Limers kørsel for at komme til Bridgl'mter og på denne 

strækning mødte vi kun 2 stk . Nor r is'er . Vi kunne ikke rigtigt for stå delte, 

men det hang m5ske sammen med, at vi faktisk havde kørt på motorvej hele 

tiden . Vi bildte os ind, at når vi kom ud p~ de mindre veje og kørte gennem 

de mindre byer, så s kull e vi nok f å sti ll et vores appetit m.h.t. Horris'er . 

t·len det blev aldr'ig det vi havde regnet med. 
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( fortsat) 

Vi så da godt nok flere i de mindre byer, men hvis jeg bal'e kører en tur rundt 

i Aalborg, så får jeg flere I·iorris'er at se, end vi gjordre her i England . En 

enkelt undtagelse fra dette var dog det f·jorriscenter, vi besøgte i byen Bath . 

Min vært, Hr . Cheese\'/orth , mente, at der var et Morriscenter i Bath og dette 

fik vi bekræftet gennem nogle af vores værts naboer og telefonbogen . 

Han ringede til stedet og spurgte på et par reservedele, og da de havde dem, 

kørte vi dagen efter hen til Bath. Det var en fantastiks oplevelse at se, 

hvordan de arbejdede med at istandsætte Harris'er . Der var c. 10 mennesker, 

der i de små garager arbejdede med at sætte nyt træværk i Traveller-modell~r 

(det kostede ca . 5000 D.kr . at få hele træværketskiftet), nye kalecher på, 

svejse gamle bunde o.s . v. 

-
Der var også en reservedelsbutik og her købte jeg bl.a. ekstra bilnøgler (de 

havde nogle nøgler med numre hængende), pynteringe til hjulkapslerne og and re 

ting . Og når man så tager tingene med til Danmark, altså eksport fra England, 

så slipper man for at betale de l5~o engelsk moms . Reservedelsmanden tog et 

kopi af mit kørekort, som han skulle bruge som dokumentation overfor de en

gelske myndigheder . De ting jeg købte , kostede her i Bath ca . halvdelen af 

prisen her hjemme i Danmark, så denne "Horris-dag" havde bare været helt per

fekt. 

På det ene billede kan man se f·1r . Cheesewort og mine sønner Søren og Thomas , 

stå foran "lorriscentret. Bilerne bag dem er sat i stand og er til salg, men 
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( fortsat) 

jeg glemte desværre at høre på priserne . På det andet billede kan man se nogle 

af garagerne , hvor arbejde t foregik på de gamle biler . 

Vores egen Travel i er klarede Engl andsturen uden sl inger i valsen, og det var 

en fornøjelse at foretage en så lang rejse med den. Vi var noget spændte på , 

hvordan vores Harri s ville klare rejsen , da det var den første langtur i fo

retog i den . t~en vi blev gl ædeligt overrasket over så godt den gik. l England 

blev der kigget en del e fter vo r es Traveller, der e r flot lakeret helt i sort . 

At den vakte en vi opsigt hænger selvfølgelig s ammen med, at den var nyres tau

reret , men j eg tror også , a t det, at rattet sidder i - for englænderne - den 

f orkerte side , har bevirket at man har kigget en ekstra gang . 

~Ied venlig hilsen 

A-1293 Jens E. H. Kjel dsen 
Aalborg 

Ang . Marina 
HJÆLP! 

Hvem kan fortælle noget angående Marinakardan - Når r·larina motor - gearkasse 

monteres og Marri s 1000 bagtøj bevares? 

Ønskes : længde på Marina kardan eller evt . en sådan til købs . 

!'Ied venlig hilsen 

A-lS8 Søren F . Sørensen 
Fasanparken 8 
7130 . Juelsminde 
05 69 42 77 
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Petersen er blevet IHlsat hos KTAS til at tømme 
mønttelefo7ler. 
Efter fjorten dage fdr han sin førs te lonseddel 
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Petersen; - Det var lige godt pokkers! Fdr jeg ogsd 
løn ved siden af? 



"'0 ..... 
stillet I .~ ____ _ 

NMMK Østjyl land vil gerne have lov til at takke alle der fandt 
vej til campingpladsen i Jelling d. 17.-18. september. 

Det blev en lørdag aften med masser af aktiviteter og sjov 
netop som 0stjyllandsgruppen havde håbet på t og på grund af 
den geografiske store spredning af deltagere, gik snakken liv
lig hele aftenen/natten. Man havde her chance for at få en 
sludder med medlemmer som man normalt kun ser til sommertræf. 
Nu var det jo NMMKs lo års dag der blev fejret, hvorfor meget 
af snakken' helt naturligt gik på de første år i klubben. 

Det var dog noget skuffende at der ikke var en eneste af klub
bens nuværende bestyrelse, da hovedparten af både NMMKs første 
og anden styre var til stede. Det kunne måske have løsnet op 
for nogle af de problemer som det udefra set ser ud til at det 
nuværende styre er inde i. Men vi må jo håbe at det løser sig 
på vort kommende generalforsamling. 

Men - endnu engang tak til alle der mødte op for at festlig
holde klubbens runde fødselsdag, spec ielt til a l le de der kom 
langvejs fra. 

MINOR'ens 
skaber 

Blot et par uger efter vor lo-års fe s t 
stod denne overskrift i dagspress en. 

død I en alder af 81 år er Sir Alec Issigonis død. 
Selvom Sir Alec blev mest kendt for sin revolutione

rende Mini var det dog Minoren som stod hans hjerte nærmest. 
Alec Issigonis var NMMK medlem nr. 100, og fra starten udnævnt 
som klubbens første æresmedlem. 

A-02l John. 
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I * Fyn er fin * I 
Traditionen tro afholdt vi i sensommeren vores årlige mini-træf . 

samlet på Sandagernæs camping - ved Assens . 

år var vi 

Vi var et par stykker , der fandt vej til træfp l a dsen fredag , hvor vi dyrkede 

det sociale samvær , med en god Harris-snak, og blev installeret de respektive 

steder . Birgit opdagede først sidst på dagen , at der var rindende vand i den 

lejede hytte, efter at have rendt den halve plads igennem med en lille dunk . 

Op af lø rdagen ankom der flere fra Hidt- og Sønde r jylland, og over middag kør

te vi så 13 !>lorris'er og en "bastart" til Nårup fuglepark, - Torben du må 

snart se a t få den rigtige bil på gaden igen . Her li nede vi op og gik en tu r i 

den fine park, så på sjældne fugle og nogle altædende geder. De l'efte r gik tu

ren forbiKrengerup slot og igennem Assens promenerede de skinnende "Iorr is ' er . 

Per's var i hvertfa1d ny-pudset, det ved vi . Om aftenen havde vi fællesspis

ning i campingpladsens 

cafeteria. Her gik snak

ken lys t igt og vi afholdt 

et amerikansk lotteri med 

sponcerede præmier . 

Spændingen kulminerede, 

de den sidste hovedge

vinst , en bagagebærer fra 

Anton Kamp , blev vundet af 

selskabets eneste ikke 

t'lords-e,ier - Ib - du bJi

ver simpelthen nød til a!: 

bytte t·lercedes' en ud med 

en ægte "10rds . 

Bagefter endte vi 1S mik Lena , Lena og Per sidst på aften . 

i Peder og Solvej's fortelt, hvor stemningen var høj . lene og lene fandt ef

te r e~ snak på højt plan med Jørn (skål JørEN , skå l JørEN etc. etc . ) ud af , at 

lene's nye ur ER vandtæt - det endte l vanddunken . 

Søndag havde vi et lille orienteringsløb , hvo r ,i t estede t~orrisfolkets par-

ratviden . Efter løbet kunne vi konstatere, a t det der med at køre efter kort, 

ikke er så let endda, men Fyn er fin, så hvad gø, det, at turen blev en kilo-

meter eller to længere . 

Rygterne siger forøvrigt, at doping i form af Penod og juice, giver gode r e

sultater , det kan lene & Lene bekræfte, da lene & Per fik en flot l. plads 

med max . point . 
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(fortsat) 

Per har en viden s om et helt leksikon (!?! ) . Lene & lolikael fik en fin 3. plads . 

2. pladsen gik suværent til Albert & Birgit, efter at Birgit afskedigede 

Albert som kort fører . 

Hen på eftermiddagen kør

te vi alle hjem efter en 

god Week-end. 

Ti l slut en hilsen til 

al l e de fremmødte i de 

ca . 20 bi l er , der i lø

bet af week-enden var på 

træfpladsen . 

Forhåbentlig ses vi igen 

til næste å r . 

Hilsen Sydsyn og øerne . 

PS . Tak til Als-gruppen for et fint træf ved Gråsten 

* FRA OS TIL JER * 

I AR RANGE ~1EN T SK AL ENDER 1989 SYDSJÆlLAND 

Fastelavnsrnøde 5 . februar k!. 19.00 
Minormøde 5 . marts k!. 19.00 
Teknisk værkstedsdag 2 . april k], 10.00 
lUnormøde 7 . maj k!. 19.00 
Fiskestrandtur 20 . maj k!. 10 . 00 
Minormøde 4 . juni k!. 19 . 00 
Sct. Hans Træf 23 - 25 . juni hos Niels 

I 

hos Ot tesen m/madk . 

?? m/ madkurv 

og Anny 
loløn camping 11 - 13 . august t·1øns Klint-Polmerrende- fisket . 
Minormøde 3 . september k!. 19 . 00 
Frilandsmuseet 9 . september k!. 10 . 00 m/ madkurv 
lolinormøde 1 . oktober k!. 19 . 00 
Sprøjtedag 7 . oktober k!. 10 . 00 m/ madkurv 
Minormøde 5 . november k!. 19.00 
Juleafslutning 2 . december k!. 18 . 00 
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I ALS / Sønderjylland I 
Hamborgtur den 23 - 24 juli . 

Lørdag morgen kl. 0.00 kørte vi fra Kruså 1 bil fra fyn en fra Varde 2 f r a 

Als . 
På en størr e rasteplads 20 km . fra Hamborg skulle vi møde Horst, som altid 

var han på pletten. Horst Joan og Katrine var kørt ti l Hamborg dagen fØf, 

så han vi ste os vej til campingpl adsen . 

I Tyskland ha r den hvis bil er 1 cm foran den anden retten til vejen, så 

vi fik vist al l e l ært at træde på speederen . 

Campingpladsen lignede et 

stor t mudderhul men der 

blev dog fundet en nogen

lunde tØf pl et. Så blev der 

handlet til den store Guld

medalje øl sprit cigerretter 

mini TV OSV . Om eftermiddagen 

var vi på havnerundfart for 

at se den kæmpe stor e havn med 

dens stor e skibe . 

Om aftenen var vi på St . Pauli 

for at kikke på piger. Poul 

var ved at miste et ærme da en 

af damerne var ved at løbe af 

med ham . 
Søndagmo r gen kør te de morgenfriske ned til havnen for at se det berømte 

fiskemarked, der blev råbt og skreget . Blomster og frugt bl ev smid t ud t il 

publikum for at lokke kunder til det var virkelig en oplevel se vær . 

Over middag kørte vi ud til Sally 
Haberman den tyske Harris for

hand,l er, hvor vi fik en bedre 

middag , der blev handle t både nye 

og brugte del e . Vi var ude for 

at se hendes brugte s tumper , der 

var bl . a. en Cab r io l et som var 

til salg for 8500 ON. Efter at 

havde sagt farvel til Sally og 

de andre tyske Morris ejere 
Kø rte de l ængst boende hjem . Poul og undertegnede var invitetret til aftens

mad hos Horstes forældre Tak for det . Dagen efter gik turen hj em . Horst , Joan 
og Katrine tog sierraen på ferie og jeg kørte deres Morr i s Hjem 

A-910 Jacob Nielsen / Als og Sønder jylland 



* Gode råd fra Anton Kamp * 

EN MORRIS KAN ALTID STARTE 

Vores Merris er berømt for a ltid at kunne starte, 
uanset hvor koldt det er . 
Den største del af æren herfor tilkommer vores 
elektriske benzinpumpe , som sørger for at karbura
toren er fuld allerede inden startmotoren aktiveres. 
Andre biler skal først dreje motoren adskillige 
gange rundt inden der er benzin nok i karburatoren. 
Og så er der måske ikke strøm nok tilbage til starteren . 
Den elektriske benzinpumpe må også have æren for at vi 
har vores akkumulator i så mange år . Jeg har flere 
gange so l gt et batteri til en kunde, som havde et batteri 
der var 8-9 år gammelt. Man regner det for rimeligt, hvis 
et batter! hol der 3-4 år . 
Der er dog også andre dele som kræver opmærksomhed , hvis 
vi vil være fri for startproblemer og det er på denne 
årstid det betaler sig at se det hele efter . 
Dette er et stykke arbejde alle kan klare. 
Nu bliver det koldt og fugtigt . Fugt kan give problemer 
med gnister der ikke vil fØlge ledningerne på grund af 
skidt og møg. Kulde nedsætter batteriet ydeevne og 
stiller større krav til hØjspændingen. 
Din indsats for problemfri start består i at rengøre 
tændrØrsledninger, fordelerdæksel, rotor, tændrør og 
toppen af tændspolen - a lt det der hører "høj spænd ingen" 
til. 
Tag fordelerdækselet og ledningerne med ind til kØkken
bordet og gør det grundigt rent. Mærk ledningerne , så du 
kan se hvilke tændrør de skal på. Når det hele er rent 
og tørt giver du det hele silicone overalt . 
Silicone kan kØbes på små flasker med en pensel i. Se dig 
for hvis du bliver tilbudt noget på spraydåse . Nogen 
kØber sig en spraydåse når de har problemer med at starte. 
Så får det he l e et godt pust ned over ledninger og fordeler
dæksel. Det k l arer som regel også det akutte problem, men 
bruges det for tit på snavsede dele går det helt galt til 
sidst , så det mest effektive er at gøre rent og smØre ind, 
inden problemerne opstår . 
En grundig behandling nu holder som regel vinteren over . 
Hvor gamle er dine tændrØrsledninger?? 
I dag kØrer de fleste af os med radiostøjdæmpede kultråds
ledninger og de har kun en begrænset levetid. Modstanden 
i kultrådsledninger kan vokse med tiden og give anledning 
t il startbesvær. Mere end 3- 4 år ville jeg ikke bruge dem. 
Det er som regel på hØjspændingssiden vi observerer 
problemerne , men for at højspændingen kan virke , skal 
lavspændingen være i orden . Det vil sige batteri, kontakter 
og lednings- og kabelforbindelser . 
Det vil være en god ide at skifte platiner i strØmfordeleren 
nu. BØr skiftes efter 20-25 . 000 km. 
Tag polskoene af bat~eriet og rengør dem og batteriet. 
Giv poler og polsko noget fedt når det er samlet igen. 
Undersøg om stelkabelet under bilen fra vangen til gear 
kassen er i orden. 
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UndersØg kabelforbindelserne ved startrelæet og ved 
startmotoren. 
IØvrigt kan du spare dig selv for meget besvær , hvis 
du går hele l edni ngsnettet efter og rengør det og 
sørger for at ingen ledninger ligger og gnaver mod et 
eller andet . 
Lygterne og andre e lektriske dele vil også have gavn 
af at blive rengjort og set efter nu. 

God arbejdslyst - og god vinterstart ! 

Anton Kamp 

MERE OM BLYFRI BENZIN 

Jeg har endnu ikke hØrt om dårlige erfaringer med 
blyfri benzin. 
I NORMINOR nr . 55 skriver A-248 Bjørn, at han har 
gode erfaringer. 
Siden jeg sidst skrev om blyfri benzin har jeg læst 
f l ere artikler o m emnet , men der er absolut ingen 
enigh ed på området . 
Nog l e skriver det Ødelægger motoren. Andre skriver , 
at forsøg med biler som af fabrikanten hævdes ikke at 
kunne bruge blyfri, ikke viser tegn på skader efter 
kørsel på blyfri , så det er svært at finde ud af hvad 
der er rigtigt for os . 
Jeg mener dog stadig at vi skal gøre forsØget . 
Hvis vi ikke kan mærke nogen forskel , kan vi da give 
et li l le bidrag til en renere verden . 
Det er begrænset hvor galt det kan gå. Det er ventil
sæderne der er problemet . Hvis motoren er hårdt 
belastet og b liver meget varm , kan der ske en materiale
vandring eller bortbrænding , så topstykket bliver 
Ødelagt efter længere tids brug. Et nyrenoveret top
stykke med nye ventiler og -styr koster 12-1500 kroner. 
Der er en besparelse ved at køre på blyfri, så pengene 
vil sikkert være sparet længe inden man får udgiften . 
Går det godt er der penge at spare . 
Den Morris der kun altid kØrer 100 km/t på motorvej 
kan måske ikke holde ti l blyfri , men alle vi andre som 
ikke kun kører på motorvej kan sikkert godt kØre på 
udelukkende blyfri . 
Må vi høre om dine erfar inger? Tak ! 
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NY BAKLYGTE KONTAKT 

Nu kommer den mØrke tid hvor vi alle ønske r os en 
baklygte. 
r flere år har j eg l edt e fter en baklygtekontakt uden 
held , men nu har jeg fundet en lØsning. 
Jeg har ændret en god Lucas baklygtekontakt så vi 
kan bruge den. Prototype n virker perfekt nu. 
Når bladet udkommer har jeg forhåbentlig de fØrste 
klar til salg . 
Prisen er ikke helt nØjagtig udregnet endnu , da den 
afhænger noget af hvad de forskellige dele koster, 
men jeg regner med at den bliver 180-200 kroner + moms. 
Den skal monteres i det lille dæksel der holder gear
stangen på plads . Der skal bores et hul og svejses en 
mØtrik fast. Da det ikke er alle der har mul ighed for 
at svejse , vil jeg prøve at finde en lØsning , evt. ved 
et "ombytningssystem" . 
På kontakten sidder der et par ledninger med kabelsko. 
Jeg leverer en kabelsamle r og et par kabe lforbindelser 
til at lodde på med , så der kan lave s en stabil for
bindelse . 
Strøm kan tages fra parkeringslyset , s å baklygten kun 
tænder når der er lys på bi l en , eller et andet sted , 
så baklygten tænder altid - måske en god lØsning , da 
dem der er bagved så får en advarsel når man vil bakke ! 

Med venlig h ilsen 

Anton Kamp 

• 

Måske mere forståe ligt 
end fromt 
Præsten kørte sådan nær· 
mest i sine egne tanker. Det 
var ikke heldigt. Han kørte 
nemlig op bag i en lastbil. 

Chaufføren steg ud og spa· 
rede ikke på ordrorrådet, 
mens han fortalte ligeud, 
hvad han mente om præstens 
evner som billisl. 

Da han endelig var færdig 
og tav for at trække vejret, så 
præsten uanfægtet på ham 
og sagde: 

- Unge mand. Jeg kan ikke 
klare at svare med samme 
ordvalg. Men det vil jeg sige 
dig, at når du kommer hjem, 
vi l jeg ønske, din mor kom· 
mer styrtende ueJ a( hunde· 
huset og bider dig i benet! 
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ENDNU ET IND LÆG OM BLYFRI 

At der intet liv vil være P2 kloden uden ren luft og rent vand, er der vel 

ingen, de r er i tvivl om . f>len derfra og så til a t foreslå, at det er en selv, 

der må handl e (og måske yde nogle ofre) der er langt. 

Her er en lil l e ting , som vi bIa. kan gøre. Spar på blyet! Det, de gode 

ætylblyaditiver gør, er at oktanforbedre . Som sidegevinst giver de en slitage

beskyttelse af ventilhoveder og sæder. l blyfri benzin, er der tilsat nye og 

ligeså effektive oktanforbedrende additiver, således at der ikke bliver tale 

om forringet motoreffektivitet , dog har disse ikke samme beskyt t ende virkning 

af venti l erne . 

At en katalysator stopper til ved kørsel med blyholdig-benzin, viser at bly

additiverne giver en mindre ren forbrænding end blyfr i og derfo r sikkert også 

aflejre andre steder end på ventilerne . F. eks. på forbrændingskammer og tænd

rør . 

Om vores gamle A motor kan klare blyfrit, kan kun forsøg vise . 

Jeg har kert 60 .000 km med oktan 96 (blylet) og er nu begyndt at køre blyfrit 

siden foråret , ca . 0000 km . Indtil nu, har jeg ikke mærket nogen gener . Kom

pressionen er fin, olieforbruget og trækkraften som før. 

For os under 90 år , eller med børn , skulle miljø-argumentet være nok, men for 

andre kan vi stille et regnestykke op : 

Holder dit topstykke til bare 25 .000 km bly f rit , har du sparret c . 900 kr ., 

hvilket det jo ikke koster, at få slebet ventiler . 

~lange hilsner 

A-ll63 Sørens Rasmussen 
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Sælges : 

Henv . : 

Sælges : 

Henv. : 

SÆLGES 
Hovedrep . motor IlDO cm} 

Gearkasse (e fterset & ok) 

Kobling m. nyt nav 

Vlnduesviskermotor 

Blæsermotor 

Dynamo 

Benzinpumpe 

Varmeapparat 

Bagerste kofanger + l yg te + beslag 

fuldstændig uden rust 

Tværvange orig . 

Topstykke + manifold + karburato r 

Skærme i metal (T ravel ier ) 4 stk . 

Forskærme (fiber ) 2 s tk . 

Kølermonteringsplade 

Motorhjelm 

Bremsetromler for og bag 

Div . lygter, kontakter , termostater 

afviserkontaker o.s . v. 

A-B70 Erling Mølholm 
Skovvej 10 
6300 Gråsten 
Tlf. 04 65 21 96 

k r . 4 . 200,-

400,-

400 ,-

150 , -

100 , -

150,-

100 ,-

100 , -

1.000,-

650 ,-

400 , -

BOO , -

250 , -

400,-

400,-

a 50,-

t~orri s 10aO Sælges . Argang 70 , nysynet , pæn lak, kører 

godt . Inel . nakkestøtte , 4 ekst ra dæk med fæl ge medf01ger . 

Pris : kr. 14.995,-

A-1251 Flemming Scheel Andersen 
Hammelvej 301 
Bøstrup 
8870 Langå 
Tlf . 06964) 09 
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Sælges : 

Henv .: 

Sælges : 

Købes : 

Ho;;:nv . : 

Køb og salg 
t·io rri s I-Hnor årg . 62 . Rust lavet, nylakeret, rød metallic. 

Kørt 109 . 000 km . Bremser manglet a t blive lavet . 

Pris . : 12.000 kr . 

A-1346 Sten Jørgensen 
Gøttrupvej 349 
9690 Fjerritslev 
Tl f . 08 22 30 38 

Al t i b rugte dele t il t'1onis også fra TraveIler , Van og 

Pick-Up . Ring og hØf, måske har jeg det du mangler . 

Van e lle r Pick-Up til opbygning . 

A-1163 Sørens Rasmussen 
Da l gårdsvej 17 
Oustrup 
8963 Aun i ng 
Tlf . 06 49 20 29 

Hilsen og Tak ! - til jer, som gider have besværet med , at 
vi kan få et bl ad . 

Er din Morris 1000 ikke helt på toppen???? 

Alt i reperationer . Spec i ale . Pladearbejde . 

Rep . af motor og gearkasse . Salg af nye og brug te dele. Salg af total 

renoverede biler . Størr e rep . - gerne på fast ti lbud . 

JeQ har l igeledes en del bi le r til genopbygning! 

Træffes: mandag - fredag 
lørdag - søndag 

Kik i nd og få en ~Io rr is snak 

t-led venl ig hilsen 

A-992 Peder Mikkelsen 
Pejrupvej JO 
5500 Arup 
Tlf . 09 47 26 04 
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Sæl ges: 

Henv . : 

Sælges : 

Henv . : 

Sælges : 

Henv . : 

Sælges : 

Henv . : 

Sælges 
Min Marris er till saler . Den er grøn med grøn skinnkladsel 
Bilen er restadrerad ach i mycket gatt skick , skat tab och 
besiktigad . Jag tar garna byte med Morris Cab . orginal 
morris Minor 2 door saloon 195B. 

A - 1385 Ossian Jorgensson 
N. Kyrkogatan 13 C 
45200 Strømstad 
Sver ige 
tlf . , 052614741 

Jag har en ~lorris Minor Traveller 1957 till salv. 
4 nya skl:l rmar trBskellådor , avgassyslem med-fl:Hjer bilen som 
Ur etl r enoveringsobjekt 

Pris : 15 .000 Skr . 

Steffan SkUre 
Utn§s 2769 
82065 Forsa 
Sverige 

Customiserad Morris fhnor 1000 Saloon 2 dr . - 58 Choppad 
(sankt tali), ford 39 baklysen osv . Mekanist i fint skick 
och korbar, 1300 cc . Marinamotor kan medf6lja . AvstMllad seri 
B4 men tidligare besiktiged i ombygget stick . Helt utan rost 
med nya sk§rmar men en hel del finischjobb behOvs for att få 
den perfekt. 

Pris : 8000 kr . salges pga andra projekt. 

Lasse Schylander 
N. Gubberogatan 16 
416 63 GOteborg 
tel . 031 19 53 15 

Køb og salg af engelske specialbiler 
Totalrestaurering 
Førsteklasses pladearbejde 
Alle fo rmer for svejsning 
Reservedele 
Sanblæsning - glasblæsning og højglaspolerinq 

Trænger din vogn til en kærlig hånd 
Vi giver en god pris for den "gamle" 

Britsch Car Center 
v/Carsten Agsløw 
Industrivej 14 
6070 Christiansfeld 
Tl f. 04 - 56 17 67 
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Sælges : 

Henv . : 

Sælges : 

Henv . : 

Sælges 

Henv . : 

38 

SÆLGES 
5 stk. kølere 
3 - motor hjælme 
4 - bagdøre Van 
l - bagklap Pi ck Up 
2 - sidestykker t/Pick Up m. rust 
l - endestykke m/rude til Pick Up 
l - Pick Up u/motor og lad m/papir 

pr . stk . kr . 350,-
150, -
150 , -
250,-
100,-
450 ,-
500,-

Plus mange andre reservede l e , da det kniber med plads 

A-243 Uffe Hvid Ol esen 
Lundehovedvej 26 
6705 Esbjerg 
Tlf . OS 13 87 23 - OS 16 OS 27 

t40rris Miner Super 1963 personvogn km. 130 .000 . Farve 
hvid, synsfrit ræk . Kører dagligt, sorte lA 26 027 nr . 
plader . Bliver syne t ved salg . 
Pris kr . 16 . 000, -

Marris Mi ner Super 1967 , personvogn, km. 105.000, farve 
blå (original) . Synsfr i træk , kø rer dagl igt, so r te AE 50 
991 nr. pl ader , bliver synet ved salg . 
Pris : kr . 22.500,-

Marris Miner Super Motor og gearkasse (s idder 

Morris Minor motorhjælm 
Kofanger til Morris Minor (forres t ) lidt rust, 

sammen) 
kr . 750 , -

150,-

crom grim 100,-
Autoradio med casette mærke Konitech + 2 højttalere 
Aspec 20w (ser ud som ny) 
pris kun kr . 400,-

A-I091 Erik Pedersen 
Rybjergvej 76 Kirkeby 
7870 Roslev 
Tlf. 07 57 16 00 (bedst efter kl. 16.30) 

Morris ~1inor Pick Up årg. 67 , ingen rust, velholdt, 
eks"tra udstyr , hvide plader, kører daglig t, sælges 
med eller uden syn for højeste bud. 

A- 941 Rene Petersen 
"A. D. Jørgensensgade 2 - 2 
6300 Gr åsten 
Tlf. 04 - 65 32 S2 



I 
Søges : 

Henv. : 

Købes 

Henv. : 

Køb og salg I 
lucas low-light l ygter 

Brugte skærme indtil årgang 56 . 

De bageres te døre til 4 - dørs morris 

(948 cc ) indtil årgang 63. 

A - 863 

Horst Armbrust 

tl f . 04 - 67 07 96 

Udv. solskærm 

Alu . fælge 4 stk . 

A- 1364 

Erik Berg 

Hovedgaden 35 

4270 Høng 
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Komplet udstødning 

Minor 1000 rep. håndbog 

Minor 1000 Oliefilter 

.lARI AUiO • SCl. MATHIAS MARKEO. 6800 VIBORG . 111.06' 612829- 612599 

Ald. j Herning. Holstebro, Vejle. 

NGK tændrør stk. 

250,00 

150 ,00 

19,50 

12,00 

595 ,00 Solskygge til forrude 

Platiner 

Stereo radio m/kassette års garanti 

H il forlygter m/parkering stk . 

H 4 forlygter u/parkering 

H 4 pære 60/55 W 

Ass . pære 45/40 1'1 

Lygtehus komplet 

stk . 

stk . 

stk 

stk 

19,50 

298,00 

125,00 

125,00 

35 ,00 

15,00 

110,00 

Vi sender overalt - alle priser er netto Minor priser inel . moms 

Ring og hør prisen på andre ting som du måske står og mangler, vi har 

100 . 000 varenumre , og vil prøve at finde den lavest mulige pris til 

MioDr medlemmgrne, 

40 

MinorLager 
v/Anton Kamp Nielsen 

Østergade 17·19· Asferg 
8990 Fårup 

Tit. 06 44 32 95 
Int. tlf. +45 6 44 32 95 

DK . DANMARK 

Nyt på hylderne: baklygtekontaktsæt . pris ca. 1 90 
kroner + moms , som omtalt andet 
sted i bladet. 



Jubilæumstilbud ! ! 

I. T-SHIRTS : 80,- Dkr . pr . stk . str . 38 ,40,4 2 og 441 

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

3 . NORMINOR : 10, - Dkr . pr . stk . fra nr . 40 og fremefter) 

G!. NORMINOR: 7 , - Dkr . pr . stk . fra nr . 12 t~l nr. 39) ø 
4. KLÆBEMÆRKER : 10 ,- Dkr . pr . stk . , 3 stk. 25,- Dkr . ",\\.~\l 
5 . STRYGEMÆRKER : 10 , - Dkr . pr . stk . ø~Oot 
6. JAKKEMÆRKER : 25 , - Dkr. pr. stk . 

7. GRILL- E~1BLEM: 95 ,- Dkr . pr . stk . 

8. TE-KRUS med tryk på begge sider: 35,- Dkr . pr . stk . 

l All e priser er inel. porto I 

VÆR .. VELSET" BRUG 
KLUBBENS LOGO 
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I FIRMAER MED RABATORDNING I 
H. Rasmussen 
Dommi i Brovst siden 1950 
Vestergade 12, 9460 Brovst 
tlf. OB - 23 13 55 

Domi Næst ved 
Ringstedgade 88 - 4700 Næstved 

Ringsted Batteri - Central 
Roskildevej 149 

E.M. Jensens Eftf. 
Odensenvej 101 - 5260 Odense S. 

Carl Ede l holdt l/S 
Blumersgade 4 8700 Horsens 

Auto Centralen 
øster Havnevej 12 4300 Holbæk 

Hjulcentret - Vibo r g Baner 
Hans Egedesvej 6 5210 Odense N.V 

Norren Vareservice A/S 
Jac . Aallsgt. 54 Oslo 3 Norge 

Jari Auto 
Sct . Mathias Marked 8800 Viborg 

Degeberga Auto A/S 
Sax 3 297 00 Degeberga Sverige 

Kemin Autotarvike Kemi 
94500 Lautiosarri Finland 

Viki Biler I/S 
Sundsholmen 35 9400 Nørresundby 

Bilfakta (autotilbehør ) 

-10 % på reservedele 
PAVA olie 

-10 % på reservedele 

-15 % 

-10 % 

- tilbehør 

-15 % på originaledele 

-10 % 

-25 % på Pirelli-Viborgbaner + Kelly 

Toprabat på dele og udstyr 

-10 % på ekstraudstyr 

-20 % 

giver ~ på dele og udstyr 

-10 % - 15 % a fhængig af varen 

Svendborgvej 251 Odense S (v . tæppeland) -10 % 

Dommi i Has lev 
vi Richard Jensen 
Bregentvej 40 4690 Haslev 

Lind og Petersen 
Dronningensgade 89 5000 Odense C 

-10 % 

-20 % på eldele 

Fo r alle rabatter gælder det selvfølgelig forvisning af gyldigt medlemsbevis 
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I Nye medlemmer I 
A-1409 Jan Christensen 

Lodsvej 18 A, 5270 Odense, Danmark 

A-1410 Roar Rasmussen 
Ballerupvej 89 , 3500 Værløse , Danmark 

A-1411 Allan Torp 
AlF Rosenvang 11 , 2700 Brønshøj , Danmark 

A-1412 Bent Kristensen 
Storegade 66 Assens, 9550 Mariager, Danmark 

A-141J Annette Hansen 
Nykøbingvej 38 , 4571 Grevinge, Danmark 

~~1414 Dorte Slom 
Harraidsgade 62th., 5000 Odense C., Danmark 

A- 257 Henrik Madsen 
Østerled 20 l tv ., 5000 Odense C. , Danmark 

A-141S Hanne V. Hansen 
Rævebjergvej 20 , 8723 Løsning, Danmark 

A-1416 Karsten Vodder 
Alalievej 4, 4060 Kirke Såby, Danmark 

A-1417 T. Madsen 
Stjerneparken 16, 6300 Gråsten , Danmark 

A-141B Alice Boden 
Agertoften 20 , 8340 Malling, Danmark 

H-1419 Hans Boden 
Agertoften 20 , 8340 Malling , Danmark 

A-1420 Kim Clasen 
Stengårdsalle 118, 2800 Lyngby, Danmark 

A-1421 Kristen Nielsen 
Møllebakken 40 , 7760 Hurup THY, Danmark 

A- 1422 Inge Bech 
Søndergade 16 , 3740 Svaneke, Danmark 
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9052 100655 00 

BEN T JUEL NIELSEN 

HASSELVEJ 4 
8850 BJERRINGBRO 

Morris Minor fylder 40 år 
Det e r i år 40 år siden den 
første M9rris Minor, forlod 
samlebåndet i byen Cowly i 
England. 

Det skulle hurtigt visc sig 
at det bicven af engelsk bil
industris bedste sællerter 
efter den 2. verdenskrig og 
der ruller stadig adskillige 
eksemplarer rundt på de 
danske landeveje. 

Den blev i de kommende 
år udviklet med større motor 
og mere udstyr og den var i 
60'eme en hård konkurrence 
ti l Folkevognen. I 1968 vaf 
der fre mstille t l million af 

_Morris lOOOc, Inden pro
duktionen stoppede i 1971 
var 1,3 millioner rullet af 
samlebåndet i England. 

lait blev der i Danmark 
solgl 25.000 af de forskellige 
Minor-modcller og i foråret 
1988, var der stadig 3.500 
Morris Minor i gang på de 
danske landeveje. 

Det var rigtige entusiaster 
der anskaffede sig en Merris 
Minor og i 1978 dannedes 
Nordisk Morris Minor Klub
ben, der har medlemmer 
over hele Norden. 

Delle markeredes blandt 

andet med et Minor-træf i 
Norge. 

Klubben har til formål at 
bevare og samle oplysninger 
om og udbrede interessen for 
Minor-modeUeme fra 1948-
1971. 

På lokalt plan er der også· 
en entusias tisk skare af 
Minor-biler, der dyrker deres 
fælles interesse. Man laver 
fæ lles udnugler og klubafte
ner og interesserede kan hen
vende sig til Ketty Rasmus
sen Sorevej 484, Rislev, for 
nærmere oplysninger om 
klubbens akt iviteter. 

FI. 

Her er den lokale afdeling af Minorklubben undcn'ejs til et træf. 

* Artikel f~a Næstved dagblad . 


