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I Arrangementskalenderl 

~ ARRANGEMENT ARRANGØR 

Ngvember 

Onsdag 15. Oslo-gruppen avholder mete på .QlliL 

OSLO Bn1USEUJ>1 . Se nærmere 

opplysninger i nn i bladet. 

December 

Lørdag 2. Juleafslutning Sydsjælland 

/landets: Afholder klubmøde - micro træf - åbent hus hver den sidste lørdag 

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

Nordvest Afholder møde 1 . tirsdag i hver måned nærmere oplysninger 
Sjælland I t~ax Christensen tlf. 03 46 02 43 

~ Afholder klubmøde hver den første tirsdag i måneden i Ungdomsklubben 

på Næsby Skole , Skoleve j Næsby kl. 19 . 00 

Os l o : Avholder møte 1. onsdag i måneden kl. 18 .00 . Mødested mai-okt. : 
-------Rodeløkken kafe , Bygdøy . Nav-apr . : Kjemisk inst . ,Blindern . Ring 

et av styremedlemmene på forhånd i telfelle det er spesie lt program . 

~: Arholder klubmøde hver den sidste tirsdag i månden på 
Stenstrup Kro kl . 19.30 . 

Sydsjælland: Afho l der klubmøde første søndag i må rieden 

Kl.19.30, på Sorøvej 484, Tlf . 03 73 65 49 . 

Vestsjælland: Afholder møde sidste søndag i måneden nærmere oplysninger 

rinn Parker Olsen tlf . 03 - SJ 29 45 5 



I ,Formandens side I 
Så er det tid for et bl ad igen . l<1åske lidt forsinket, men de som arbejder med 

fremstilling af bladet, holder også ferie engang imellem . 

Så har vi en glædelig nyhed til alle jer medlemmer . NW~K fortsætte r også efter 

marts 1990 . . .. . . 6 initiativrige og hjælpsomme medlemmer har meldt sig , som 

den nye bestyrelse . Derfor, kære medlemmer, opfo rd rer vi jer til at stemme 

disse 6 fr iske personer ind som ny bestyrelse, når I modtager stemmesedlene. 

Hed dette problem løst, har vi også fået løst endnu et problem, nemlig Sommer

træffet 1990 i Sverige. Her har vi fået tilsagn fra Smålandsgruppen, om af

holdelse af dette . 

Bestyrelsen vil hermed gerne sende en stor tak, både til den (forhåbentlig) 

kommende nye bestyrelse samt folkene bag Smålandsgruppen , fordi I fulgte vores 

opfordring . 

Jeg nævnte i sidste nr . af No rm i nar , at vi havde bestilt nogle af de meget 

eftertragtede !'Iorris Minor singler . Vi har nu modtaget 25 stk., som kan købes 

ved at indbetale D.k r. 30,- dækkende pladen og forsendelsen, på giro 3364712 

Hen vær hurtig med købet, da firmaet som vi har købt singlerne af, kun har 

ganske få tilbage og der fremstilles ikke flere . 

Vi nærmer os nu den kolde og mørke tid og af erfaring ved vi, at med denne 

tid følger også færre indlæg til Norminar. Vi kan derfo r kun opfordre medlem

merne til at indsende indlæg allerede nu, så vi også får et indholdsrigt Nor

minor nr. 63 . Skriv evt. om , hvordan du vinterklargøre din />Unor. 

Desuden vil vi opfordre de medlemmer , som har forsøgt sig med bly fr i benzin , 

om at berette om følgerne, hvis der ellers har været nogen . Husk det kan kom

me alle os Morris-kører tilgode og det kan åbentbart ikke lade sig gøre, at 

få rent besked af fagfolkene. 

Til slut vil jeg ønske jer alle sammen en rigtig god jul samt et godt nytår, 

(tænk sig det allerede er ved den tid igen) 

~Ied venlig hilsen 

~~ 
Lone Skov 

6 - der er mere bil i en MORRIS 1.-..:.-.1 



I Lolland/Falster & Møn I 
Hej l . F . ,..10 

Nu e r somme r ferien jo fo rbi , så nu håber vi , at der kan blive tid til ~t kom-

me til møderne og arrangement erne . For der er ikke meget ved en kl ub , nå r de r 

kun komme r 6 ud af 32 medlemmer . 

Okay vi ka n forstå , hvis de r ikke e r tid , men det er t il l adt at ringe afbud 

På tl f. 53 85 93 43 & 53 85 36 64 

Vi s e s den 29 . 10. 26 . 11. J ulea fs lu tn ing 10 . 12 . 

På Træt t e vejen 43 Tigsted 

VI SES 

A-1461 A-1362 

V i ha r modtaget flg . udklip f ra A- 016 Jens ehr . 

.... tem. elsk.r at lave .hatten" af d. lukkede 
famIll.bIl., - men herhjemme er d.t forbudt, 0816 
.. Iv om netop Marri. 111000" er •• Ivb.rende og 
yo'ognet. '_gnlng: Erling Nederland , 

Må jeg save toppen 
af min Morris 10001 

Efter en visit i England I 

~:.~e[~v~vh:'k~~~bfl~/~~ 
Ul cabriolet'er, har jeg fAet 
d.dan en lyst til at Ikære 
~~~ a f min fine Moul. 

Da jeg selv er god til pia· 
dearbejde og har en gllmren· 
de ltaldplads, kunne jeg 
tænke mig at save loppen af 
bilen 10m hobby. rbejde I 
vinter. 

Nu spørger jeg D.T.: Mdjeg 
det? - og skal vognen til . yn 
",!efter? I England er der 
nu problemer. 

Smeden. Stlvrlng . 

Svar: Din id i er sjov og 
frit lende. men det er ,ande. 
lig godt, du endnu ikke IUlr 
laUet din ,au - for, hvad 
møn md i gode gamle Eng. 
land, er .cmdelig ikke øltid 
tilladt i lille lorbud •• Dan. 
mark. 

Hir uil Stalens Bilin6pl!k. 
Hon omgdende forlangl', at 
du har .fål'l lov af Brilil h 
Ul/land •. Og dl'n dokuml'n· 
tølion mene. Morn.·impor
tøren: DOM' ikke, du kon Id . 
Alf.d: den går ikke, Smed . 
Klar dig med el lovligt '01. 
løg - det I!r og rarl. 
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MOT'90 
Vi har igen i år fået indbydelse til at deltage i det årlige 
»Overseas Trip«, som den engelske Morris Klub arran
gerer. I 1990 foregår det i Amboise, Loire Valley, i Fran
krig. Det ligger sydvest for Paris, ca. 1400 km fra Es
bjerg. Hvis du har lyst til at deltage, skal du reservere 
uge 22, (fra den 26. maj til den 2 . juni) . 

Du kan tilmelde dig allerede nu, men i næste nummer 
af Norminor, vil vi give en mere detaljeret beskrivelse af 
området, turen o.s.v. 

Henvendelse kan ske til: 

Kirsten Jørgensen og Morten Westermann 
Tværgade 42 - 5750 Ringe 

Telefon 62 62 26 32 

På sommer ens NinOl"træf i Jelling. 

overværede jeg en heftig diskus

s ion, om navnet CABR IOLET figu

rere på en registreringsattest , 

når en t-lonis /'linar Cabriolet 

• Læserbrev 

synes . 

Her var delte opfattelse r, mi n 

opfattelse var , at Cabriolet 

e r påført attesten på et sådan 

køret ø j . 

Jeg har nu fået syn for " sagen " 

efter selv a t have erhve rvet en 

ægte t·lorris Hinor Cabriolet, 

- på reg i streringsattesten 

s t å r påfør t Cabriolet. 

Kopi vedl agt . 

~-016 Jens Ch r. Jensen 
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REGISTRERINGSATTEST DANMARK 

MORAlS 
HI NOR 
CABRIOLET 

:H7011017:S 

H . 09 . S9 NU 4'299 

10 1790150 2 25 . 09 . 89 " 
SORT/HVID 

JENS CHII.JSTtAN JENSEN 

TOF TEHOSE VEJ 20 

26S0 HVI OO:!RE 

"E RSO N8 I l 

.. ".h ".,."". 
: :,' . .\.0 .• 

'40 

lU S 

POI.!YAT PERSONIl;JR SEl 

1 El. ~ 

86 

AF G1~ TSATTE S T 

, ~ 09 

10538 
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Osl o, l. oktober -89 

Kjrore venner av Oslo-gruppen 

l skrivende høststund er tiden inne for vinterklorgjøring og/eller 

vinteropplog av våre Morriser. Morrisen i helårsdrift bør i disse doger 

få spesiel oppmerksomhet hvo vedlikehol d angår . Det er "når nettene blir 

lange og kulda setter inn" at feil, svakheter og mangler melder seg. 

Samtlige norske medlemmer av NMMK ska l ha mottatt "Norskminor" med 

vedlegg. ( l august mnd.) Vi ser forsatt langt etter brorparten av 

kontingentinnbetalingene til LMK. Etternøl ere bes vennligst om å benytte 

tilsendte girobl anket t snarest . Minstebeløpet er kr . 25,- . 

En helt anne n sak er at Oslo-gruppen innviterer til omvisning på 

(J~~ onsdag 15 november - 89 kl 19.00. 

Her ble det åpnet ny og moderne utstilling i 1985 omhandl ene Oslo by . 

Det selges Oslo-lit t eratur og prospektkort, og kanskje endo viktigere

kaffe og kaker! Undertegnede er preparant på museet og vil gi omvisning 

med byhistorie i store hopp, innlagt enkelte overraskelser. 

r'luseet ligger i frognerparken, vegg i vegg med Herrgårdskroa, og ha l' 

adresse frognervn. 67 . fra frogner plass er de t kun ca . 200 m. i re t tning 

Skøyen - så el' du der. Ta kontakt med meg mellom 08.00 og 15 . 30 pil tlf. 

430645 eller en av de andre i Oslo- gruppens styre . 

Vennlig hilsen 
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- Tanker omkring tuning & undervogn 
Hvorfor tune en 1300 motor og smide den i minoren, uden også at sørge for at 

den kan bremse ned igen? 

Det har mange indset og derfor monteret skivebremser og bremse forstærker, men 

hvad med under vognen? (en vold tunet Bt.J~1 er jo ikke bare motor tunet , for 

hvad nytter det at den går 240 hvis den skal bremses ned til 60 i svingene) 

Skal undervognen trimmes gøres det billigst ved at montere marina st0ddæmpere 

bag og skifte olien i de forreste dæmpere ud med BO olie (syrefri ) . Dette er 

på en standard vogn store fremskridt , men ska l det være vildt og gå rigtigt 

stærkt , så vil 4 j usterbare gas-støddæmpere og krængn i ngsstabilisator , være 

det eneste rigt igt . 

De t er ut roligt hvad en krængningsstabilisator kan 9o.e ved bilens k0.eegen

skabe., bed.e op.etningsevne, bed.e retningsstabilitet - både ved l ige ud kør

sel og i sving - og bedre bremseevne, er nogle af de mest mærkbare forbedri n

ger, og alt dette for ca. 1400 kr . hos Anton Kamp . 

Synes nogle at det er for dyrt, kan det fås billigere direkte fra England , 

her følger pri ser og add . : 

Front anti-rollba. 49 . 95 pund 

Spa x telescopic kit front ar rear 102 . 95 pund 

Unique Autocrart 

no 3 sou throad Tempie Fieids 

Hnrlow Essex cm 20 2AP 

Tlf. 027941 2794 

A-407 A-375 

A-ll88 
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Garageinvigning med 
SOrstrommningsfest i Klappe 

Den 23 september var rno r rlsagarna l Jamtlandsgruppen bJudna på surstromming 

till A-898 Dan Bjork och Evamarie i Klappe dar sven A-1177 Gusten Bjork och 

Ingegerd, Brunflo s t od for forplagnaden . 

Del borjade lo rdag eftermiddag med en vi sning av alIa bilar, projek t, som Dan 

och Gusten Bjork hade samlat på sig i form av Sedan och Travelier m. ffr . 

Så i nvigde vi Dans nya garage , som var inrett i morrisens tecken . Ja , vi holl 

på så l ange så det blev sven vickning . 

Det var sju bilar som fo r till Klappe 

och någrs låg kvar i sina husvagnar. 

På sondag blev det gemensamt morgonfika 

och film for barnen. En visn ing av Klappe 

skogspromenad och biltur till Iffelnas 

blev det också. Vi viI I an en gång tecka 

Dan, Evamar ie, gusten och Ingegard for 

en trevlig helg . 

8-1309 Haldo och Li lian 

• Garagebesok i Hara • 
Lordag den 19 aug usti var Jamt l andsgruppen till Sten Sandberg i Hara , som 

oppnade portarna for mo r r i sfantasterna så vi fick beskåda hans morris for 

forsta gången . Vi bjods aven på forfriskning . 

Daref t er t og A-1176 Tage Eriksson 

med oss till traktens finaste grill

plats dar det blev korvgrillning 

morrissnack . 

Och som avsl ut ning bjod klubben 

kaffe . En trevlig morr i sdag med 

skilt tack till : Sten Sandb~rg och 

hans far , Tage Er iksson, michael 

Er iksson och Ann-Lois Sjolund som 

bl . a . fixade kaffet. 

8-1309 Haldo och Lil ian 
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I *MEDLEMMERNES BILER* I 
A-IS37 Niels H. Andersen fra Beder, har indsendt s it kartotekskort . Niels 
eje r denne Van fra 1972 . ; 911en e r nylakeret - blå - og helt original. 
På spø rgsmålet om, hvad klubben kan gøre for dig. skriver han: ~nytte in te
r esserede sammen . Udgive bladet. Få "specialister" til at fo r tælle deres 
restau reringshi
s torie. 

Fortælle om de 
e nkelte madelIe. 
m.m. 

Vi ønsker Niels 
velkommen i klub
ben. 

Også velkommen til A-IS}} Arnulf Jensen f ra Hamar i Norge. Vognen her e r 
f ra 1952 og under restaurering. 
Endvidere skriver han : t-1otordeler har væ r t et problem så har 
ska ffet meg noen kontakter he r. Jeg ønske r samarbeid over om 
vår ~lorris-interessc . Det er vel dette klubb en arbeider 
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Syning af loftsbetræk til Morris TravelIer 
Hvi s du er i besiddelse af en Morris Travelier med beskidt, 

flænset og upræsentabelt loftsbetræk ( . .. sådan som vi var) 

el l er blot har lyst til en ny himmel - og har du lyst til selv 

at prøve kræfter med at sy og mo n tere - så kommer her e n be

skrivelse af , hvordan vi bar os ad. 

Man s t ar t er med at afmontere det gamle loft. Gør det s ti l l e 

og roligt så loftet kommer ned i så hel tilstand som muligt, 

for så e r det ne mmere at a nve nde som skabelon. Du ska l også 

genbruge de tre lister , som sidder i loftet, så det er vigtigt . 

at de ikke går i stykker. Genbru g også jernstive r og stAlvirer . 

Hv is du ikk e har loft i bilen, må du låne et gammelt loftsbetræk 

at måle efter , for jeg vil ikke anbefale jer at sy kun på grund

lag af mine s kit ser . Der kan j o være forskel fra bil til bil 

og da jeg ikke har alle mål på mine tegni nger, er d e t bedste 

at have et gammelt lof t s betræk at kigge efter . 

Afmontering af loftsbetræk: 

- Trælister langs vinduer og træpanel i dørstolpe skrues af . 

- Skru listen midt me llem for- og bagkabine af . Loftsbetrækket 

mødes her, og du kan nu løs ne hæfteklammerne, som holder 

l ofte t udspænd t . 

- I f orkabine n holdes loftet af en buet jernstiver (i l oftet ), 

to stålvirer (i siderne) og e n krydsfi nerplad e (ved frontruden) . 

Stå lv irern e løber over dørene og ned i dørstolperne. Bagtil 

gjort fast i dørstolpen bag træpanelet og fortil under instrument

brædtet i dørstolpen . 

De løs nes o g l ofts

beklædni ngen kan nu 

s kubbes fremad . 

- Over frontruden sidder 

en krydsfinerplade , som 

holdes fas t i "løbegangen " 

med to klips. (se tegn ing) 
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- Klipsene s ka l presses op mod krydsfinerpladen for at denne 

kan løftes ud. (Det er ikke helt nemt.) 

Det kan gøres v.hj.a. et stykke ståltråd , som bøjes ned omkring 

klipsen, så man kan presse på klipsen. Tag en side af gangen 

og vær forsigtig , så kan det gøres uden at ridse. 

: : s~l v,a.-e 

\ FrOt'rtr,,"e : 

- Stålvirerne hejses op ad dørstolperne fortil og det forreste 

loft kan tages ned. 

- I bagkabinen holdes loftet oppe v.hj . a. hefteklammer i bilens 

spær og sider og af en lis te over bagdørene. 

- skru listen af over bagdørene. (loftet er heftet fast derpå 

- lad det sidde i første omgang .) 

- Pil hæfteklammerne ud langs sider og i spær , og tag det bageste 

loftsbetræk ned. 

Tag nu hele molevitten ind på stuegulvet , så du kan se , hvordan 

det hænger sammen og hvordan det nye loftsbetræk skal syes . 

Tag betrækket af listerne og spræt løbegange op så det gamle 

loftsbetræk kan bruges til at klippe det nye efter . 

Til nyt loftsbetræk i vores Travel l er har vi brugt tyndt nappa 

" Skej ", som ka n købes i stofforretninger . På billedet på næste 

side kan du se, hvordan vi har bredt gammelt og nyt ud oven 

på hinanden på stuegulvet . vi valgte at lave nye sidebeklædninger 

til bilen af samme stof , derfor de mange skabeloner . 

vil du kun lave loftsbetræk , skal du bruge ca . 3 m skej - men 

mål hellere efter før du køber ind . 
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Klipning og syning af nyt loft: 

- Klip ud efter det 

gamle betræk: 

Bageste loft 

forreste loft 

midterliste 

bageste liste 

(til solskærmene 

kan du sy nye 

betræk af resterne 

hvis de altså er 

store nok . ) 

- De to lister 

beklædes med skej 

v.hj . a . hefte

klarruner ( anvend 

hefteklammepistol) 

- I det forreste 

loft syes et læg 

på 2 cm og på det 

læg syes løbe-

gangen til jern- r~~::~~~::~~~:;~~~~~~~~~~::;I stiveren fast. (De n 

gamle løbegang kan 

genbruges. ) 

- I siderne syes løbegange til stålvirerne, som på det gamle 

loft . 

- Loftet hæftes på krydsfinerpladen på samme måde, som det 

gamle var gjort fast . 

- I det bageste loft syes to læg (2 cm dybe) 

- Loftsbetrækket hæftes fast på den bageste liste ligesom det 

gamle l oft . 

- Loftsbetrækket er nu færdigsyet og klar til montering . 
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Skitser af loftsbetræk: 

~~~========1~H~ah;:==::==~~~ 
: 1 
I \ 
I 1 
I \ 
I 1 
I 

I~~ LØgEGIIAJG- TIL ::JERAJS7I VGR 
I 

1fb cm ) 

c::::::J 
LOFT5LYS 

~ 2 cm (D\($ + I./Cnt 

'12 cm 

~ 2 em 

~~---------
"" tf&) cm 
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Montering af det nye loftsbetræk: 

- Start med det bageste loftsbetræk. 

Skru den bageste liste op over bagdøre ne. (loftet har du hæftet 

fast herpå . ) 

- Stram loftsbetrækket ud til nærmeste spær og sØm fast med 

hæfteklammer . Fortsæt til næste spær og slut ved midten af 

loftet. Vær meget om hyggelig med at stramme loftet jævnt 

fremad , så folder i siderne undgås. NB : de læg du har syet 

- det er i dem du anbringer hæf t eklammerne ! 

- Hæft loftsbetrækket i siderne med hæfteklammer. 

- Det forreste loftsbetræk : 

Sæt jernstiveren i løbegangen og træk stålvirerne gennem 

løbegangene i siderne og gennem øjerne i jerns t iveren . 
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- fastgør lofts betrækket foran ved at sætte krydsfinerpladen 

ned i "løbegangen" over frontrude n. 

- Put stålviren ned i dørstolpen fortil og fastgør . 

- Jernstiveren kantes på plads og ved at trække i stof og stålvirer 

spændes loftsbetrækket ud . Fastgør stålviren i bageste 
dørstolpe . 

- Loftsbetrækket hæftes på midten og midterlisten skrues op 

så den dækker over hæfteklammerne . 

- Til sidst mont eres loftslyse t og trælisterne ved dørstol per 
og vinduer . 

Solskærm: 

Det eneste der mangler nu er solskærmene. 

Klip ud efter solskærmen i dobbelt nappa og sy på symaski ne 

de runde hj ørner. Stoffet ret mod ret . Vend betrækket og put 

solskærmen i nd i. Bøj sømrum om og sy overka nt en sammen i hånden . 

Sørg for at der stadig er hul til monteringsstængernel 

Skru sol s kærme n op . 

3 cm sømrum 
sy herfra og hertil 

Nappa (do bbe l t) 

10 r . . 
: l 
'\ : \ ..........•..........•...... ) 

Til dem som har lyst til et nyt l oftsbetræk : Gå bare i kri g 

- det er ikke så svært . 

God arbejdslyst ! 
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Tværgade 42, Ringe 



5 ud af 1548 kører blyfri?????? 
Nej 6, for nu gør jeg også . 

Blyfri Artikel 

For ikke at skuffe de 4 som har kontaktet mig vedr. mit indlæg i sidste' nr. 
af Norminar, ska l her kort resumeres : 

Kører l: 92 oktan bl yfri, kørt ca . l år, ca. 23 .000 km ca . 13 km/l . Indimel
lem oktan 98. Har kun godt at sige om blyfri benzin. 

Kører 2: Har kørt 96 oktan ca . l år . laIt ca . 10 . 000 km . Ingen problemer . 

Kører 3: 95 oktan blyfri, har kørt ca . 1/2 år , ca . 4 .000 km . ingen problemer . 

Ud over disse 3 tele fon samtaler, har jeg også talt med Anton Kamp, også han 
kører fortsat blyfri uden problemer . Desuden modtog jeg som rosinen i pølse
enden følgende brev fra Bjørn : 

Hermed et ganske kort resume over blyfrie opleve l ser : 

29 . 10 . 87 161 . 500 km Bl yfri benzin første gang . Herefter blyfri, bly let og 
blyholdig benzin afhængig af ens temperament. 

21.03 .88 173 . 400 - Herfra udel ukkende blyfri 92 oktan . Blyfri 95 oktan kun 
i manglel af 92 oktan . 

19.09 .89 191 . 500 - Her står vi idag uden en eneste negativ oplevelse med 
blyfri benzin. 

Motoren er stadig fuld af spræl, knap 16 km!l, ca . l 1/2 liter olie pr. 
10 . 000 km landevej og motorvej. 
D.v . s. ca . 12 .000 km blande t bly og blyfri og herefter 18 . 000 km helt bly
frit. 

Benzindækslet er nu malet grønt og forsynet med "BLYFIH", hvilket giver man
ge henvendelser på tanksta t ioner, om det nu også går an . 

Som jeg startede er jeg nu gået over til blyfri oktan 92, i fuld tillid til 
at dette skal nok gå . 

Har DU gode eller dårlige erfaringer med blyfri benzin, mener jeg stadig a t 
du bør sende en notits ti l Norminar, så indholdet bliver andet og mere end 
blot fotos af medlemmernes biler!!!! 

Hilsen A-ll27 Torben Therkildsen 

Siden jeg s idst skrev om blyfri i Norminor nr. 56 , har min Pick-Up med 1000 
cc motor , kørt ialt 60 .000 km på blylet og 25 . 000 km på blyfri. IHn Sedan med 
1 , 3 marina motor, har kørt 10 . 000 km på blyfri . 

Begge har stadigvæk fuld kompression og trækkraft . 

1·led venlig hilsen 

A-1163 Søren Rasmussen 
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I Cabriolet sektion! I 
~'on de r skulle være basis fo r at danne en Cabriole t Sektion ???? 

Detle spørgsmål blev jeg stillet, da jeg e n dag var på en tU L' i de t nordlige 

Sjælland . 

Foreløbig er vi 4 stk . med t·1ords I.Jinor Cabrio - Coachs . Skulle der ev t. væ

I'e flere, som havde intel'csse , kan der måske dannes en sådan sektion. 

Evt. henvendelse kan ske til : 

A-016 Jens Chr. Jensen 
t l f . 31 77 12 Ol 

Er din HORRIS 1000 ikke helt på toppen? 

Hep. udføres t il l'imelig timeløn eller på fast tilbud! 

Speci ale : Pladearbejde, total restaurering og opretning 

Nye og brugte reservedele sælges . 

t1angler du et sted at st!> m('d egne rep . , kan du låne en plads i mit værk

sted på lørdage (r ing i fo r vejen), 

Træffes mandag - fredag kl . 

lørdag 

med venlig hilsen 

A-992 Peder Hikkelsen 
Pejrupvej 30 
5560 Arup 
Tlf . 64 47 26 04 
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I *MEDLEMMERNES BILER* 
A-lS18 Jørn Jeppesen fra Skanderborg, 
er også blevet medlem med denne Pick
Up fra -67 . 
Pick-Up'en er i daglig drif t og 
J ørn har kørt siden 1976 . 

Bi len er uorigina l og restau r e
ret, som det fremgår af bille
derne . 

Velkommen til dig Jørn! 

I 

Kartotekskort har vi også fået fra A-1484 Jan Udd. Jan kører i en Z-dørs 
fra 1957. Bilen er restaureret og sort samt fungere som bil nr. 2 . Han har 
haft 3 t·1orris' er og kørt siden 1973. 

Også velkommen 
til dig Jan ! 
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I ·MEDLEMMERNES BILER· I 

A-1545 Niels Henrik Thorup fra Flemming har indsendt sit kartotekskort . 

Niel s er indehaver af denne kønne 2 dørs fra 1969 . Bilen er original. 

Niels har haft 1 ~1inor, og han har kørt miner siden 1989 . 

A-1553 Bent Damgaard Eriksen 

har sendt sit ka r totekskort 

til klubben . De l er en 2 dørs 

fra 1962 . Den er original , og 

er i daglig drift 

Del er den første ~1inol' Bent 

har, og han har kørt t·Hnor 

siden 1985 . 

Velkommen i klubben 

Bent . 
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1952 fuhr ein Minor einen Distanuekord 
ohne je anzuhalten • 

'~ 

JIrlI '\ ~"1 
~I I ,l , 

Noch nie dagewesene Leistung eines Kleinwagens 

Ein nCllcr. ohcngcl tcllcrtcr 

MOfiRI S MINOR filhrt in IO Tngen • 

•.. olmc cinmal nnzuhaltcn 

mit ciner Durchschnittsge-
• chwjnd igkeit von 72,9 km 

hej einem durchfchnittlichen 
Benzinvcrhrauch von 6,57 I 
auf 100 km. 

Ab .... d "" lin' mOn - bnønd . .. 
I ... l .... m",."h.n, mil d •• E .. t. 
"",klo, n, ne .. er ModeU .. - von 
meh r od." "'enl, ••• ".,.delmt.n, 
,". t.n P,Urr.lorten .uf d.n St ... 
Hu "".", .. Kontin.nt ... D. m;t 
e. hlten .11. A"tomohilkonllr"k. 
'e", ...... hl. ,.i.l .... I(luise Anh . I, •• 
t,unk,., doch .Ie hoben ;h,e Gren. 
. en. do nirht oll. T"'I ..... .,nt • • • 
brøchen 'I>Id "ntu n .. ,molen D •• 
tr i, ,,.bedin,,tnsen in D."'" .,n, 

Nonstop 16000 km !I 

. ind. Me .. ""."n '0' .. er" ru. lten 

. Uo" 'to •• n~. Un tuh,;; , " e, 

Die •• T ..... h." li.Be" di. V ••• 
.".h.in,e .. ie" ... der NUFFIEl.D· 
OIl (";Ar\ ISATiON ci" en ...... " 
We, h e.~I"ei , . .. , Je" D"".,/",,/ 
iib., .,,,Oe Slr •• ken, 

t:in " , .. ble,n m,,8, .... I,d ~elo" 

",."Ien: I>cr W., ... m"Ute die 
Uhli.h. I' fl •• e . ,I, .ltu, .. I" .. : ... eh 
n,,, oit,o S.k"" de ... 1101'1'0'" Un,1 
'0 ", ,,,,I . ei" Il'nieller Pr;;!"'o •• " 
• ,,'wi,k.lt, b."eh.",l 1 " 0 ei" tIt' 
,ler An/,.be '''5eJ' o U,~" NIII1' 

folltoc" C MOIllUS·. Cow'.y. ol. 
l"SWI,Cn "n~ dn.,,, ,_heHo.mi. 
,en Anhli",c r ,nit 'I' e.;elle", " .~/. 

.. " .... In Jie,e - "eh ill F.hrt l, •. 
Ii n,lc"~e - G.llel konn'e .le. t" 
p riH.nde W,sen fiir Ser .. 'ce. 
orbcitu einfah .rn, wobe; er .. eU 

mit .I,ener K •• h _ IO,,, hei 

.incm R.J .... " 'e l - o.,f der 
Str.B ..... II . .... llte. 

Ree", .i.1 wilte Uber diue ,eniii. 
Lo . .. n_ . .. hu;ch'en. Ob.r J io 

l e t" ;n' ore .. iQ.en .ber "or I lI om 
".U' , ' r.oko ""d "rU/v .... . ".ifte,, : 
Die Tl"nd'''ecke VOn Cood wood 
(E"Slo"d) ",iBt l.8 km "nd ' il hr' 
J" •• h cin .... k w •• hoeJ" de., k".· 
... ",';rheo (;oIii".lo mit leich'en 
S •• i,,,,, •• ,,, [)jo 'O"U S',uk •• ,,11 
im Ne .. ",o.' · 42oomol h.hhr.n 
wc ' ~en, "n.1 ..... mit de ... be· 
... " B, ho l' en Ollrdllc!.nilt ... n 72 
Lio 7l kn,II,. 

Die Oll' di •• '" •• Fol" t , .... c ... · 
"Cn "n,1 . trcd"' . ' en Hohen"nt c, • 
. cI';c~c .".he" tlie "ulli.h. Z. "I 
vo" 106 000 1M, d. h. 12mol di ., 
Holt o ,I .. M""", E ...... ". 

Ar . J •• K"!'!';"n , , di e Ve" ,."J i. Nn .. "' ,,,de ,lio ,·".,Icr Case/, ie/". , .. n, .. wiHh. " den F.hrern d.. ,le. A"tom"bils •• "'''ali,. Dø"e •• 

I',alll"i' ""J d.. '·.i.il .... ,.". p.Il/"" , di .. o .. Art - "n ' e •• um 
"o"'. D .... nd... in'e.e,un' i.. T.iI .el,. miBlichcn me ' eo ... lo,,· 
.... h der D .. d"icb .Icr Arb.i'.n .. hen Vorh i h "i ... " - d" rd,. 
on ' d i •• e ... , .. l1e"d." I) ... k. ,dijhr" \\'iil".",1 IO T.;en jo.'e 

Ein neucc Dewcis 

fUr Lcistuog und Zuverlllssigkeit 

des neucn, ohengcsleuertcl1 

l 

di ... r .er ie"on ii Hi,., ne"c, obe .. · 
••• , . .. . r, . MOnnIS Mi",,, ol'"e 
U"tcrh."ch Uh • • die S" cch, 

2·10 S."n.I . ... ",it ~i n~m Dllteh • 
,d",ill v .... • i. ko 72 km/h. 
U .. J dica.hø' ft ..... //., Pd" ... n,~n 
w" rd. ! Iiinoend bulond. n: Ohn. 
;',endwelcl,., S'ø' '''', le, •• d .. 
ne"c, .. h"",ute"t.,. MOTlTlIS 
Min .. . di., 16000 km mit ei"em 
O".(h.e1.nlll .... n 72,9 km/h bt; 
elnem non~in ... h .. "eh .... n 6,57 l 
1"0 100 k,n t,,,ilck. 
Vide . "all". ,,,I. Einulhei,." oin.l 
in Jer nro,d,;;r~ . Nie lIo",le" die 
RiMu ' fill . ent ho lt.n, di. jodem 

I", .. ""en',,n I"'''. "'" Vorlon. 
,.n kO tlt"I .. , .... d "n .. " rbi"Jli", .",e .. "n. wl •• I. 
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10,000 MILES NON-STOP ... - -.t· 
MonRIS MINOR AVERAGES WELL 

OVEn 10 M.P.r.. ,\~D ~I.P.II. AT GOODWOOD 

O
N Wednndty, Ocrobc:r I, a Morri~ 

Minør wilh thc new o.h.v. ( ngine 

a' c;wd~~. ~~c ~~~eQ~c~~ 
::~:~~c ';:'d~J;;; :,rli:'~":~ f~~nt:~ 
daYJ tO cove r 10,000 mile,. nus requ,rcd 
an a,·trage speed of not Ic" th:In 41.6-
m.p,b., ahhougb l target ol. 43 m,p.h. 
Wll ~I IO aJlow for emugency. 

Tht idca had value a, a boast for 
rdjability, (eooom)', and 50 OD} bUI there 
"'al moch more to i, lhan Ih", and the 
WIlI oollected durinll thc fllIl i, Ulo;c.ly 
lo keep Nutlickl cngin .... rs bU$Y for 

~{Itht!; ~~Cil~g i~~~!~~iO~c W~C~I~l, 
and which lViii cenaioly help' IO cosure 
that (al"1 are cfficien!l,. modified IO suit 
an)' cxucme opc;ilting conditions. It is 
un!ortunalc that thi, run, wilh i" ac~nt 

~~C:;I~O~~h! j(Zt!~~ ~k~c~r~~~ 
eienl ;ntercs! to thc private owncr 10 
justify observation. 

Tht method used tO kcep the cat goios: 
continoously ~s molt ingcn;c,..l3, but tbc 
reason for ,I is more impOfunt. If II car 
is kepI running cootinuously, precise 
charls can be (and were) kepI on the con
sumption of pelIol aod oil, rale af wcae 
of ryrC3, and so an, and all wear cm be 
reillled IO ouuide intluenccs when these 

ap~~;v to rduel, ehange dtiveu, changc 
wheels and ponibly e!Jcct rep3irl an the 

:(vv~ t~~~!e~~s~~~~C: or~ic~veci!t 
tender vehicle dlawn by I modified 
Monis O:tford. TJae lender ;s U-shapccl 
al the rcat, in plan view, and as il pro- . 
ceeded round GQod"'ood the Minor drove 
into Ihe U and was couplcd by the cenIIe 
of ils front bumper IO a pivot on Ihe 
lender. Therearter Ihe Minor eontinucd 

:~~c\taft~lr ~ye I~~v~~!:'a\ ~~1~~itn~ci~~ 
of thc fronl wheels. 

E~'ery ei&hl hours, arter the Minor had 

~~~I~urJ ;i~~a~~~I.en~e~~~~ 1~~i~~~ 
tor was used IO cheek the oil level and a 
few moments suffieed for deaning thc 
windsereen and anending IO the fucl. 
\1;'hcel ehan!!!ng, howevCf, w~s amusing. 
Lifting II wheel prc:;tnled no serious prob-

The Morri~ Minor 
comu in IO rcfue! 
and ehnre driven. 
Thc creW on thc 
lender, .... hich is it
leif true Iling _t a 
u~ful speed, pn. 
parts to "tie up" 
.... soon U the ur 

hu nosed in. 

lem, bUIIhe drive had io be mainUinro 
by I device whieh locked .the dilTerenlial 
so thaI the drive went OUI Ihrough.one 
wheel only. . 

The car ilself was driven for 1,000 miles 
before the lest began to giVe il an in;lial 
loosening Up. Tben it set alf nmniog in 
we revcrse direction (anli-c!ockw;~) to 
tbe u~ual rating l?roc(dure. It had been 
found Ihat in this dil'cction petrol con
sumplion was improved by 300ul l m.p.g. 
bccallse when going downhill a ear llUy 
tend to go 100 r~n, and on ~ circuit it 
is best to have it slOlVed dawn by Ihe 
force required IO gel round Ihe bends. 
Goiog uphill, however, it is ben for the 
ar ID have a straight puU ralher th:»l 
negolLate comers. 

Of c:ourse, running round a eircuil ~1I10-
malic:Jlly me:ln' Ihe lou of SClme palVet 
comp:lred with uralg!1l mOloting. At 
Gooclwoocl it WDS found that 1.7 h.p. was 
wasted in this way, so Ihat Ihe m.p,g. 
figure achieved of abDut 43 ' WDS calcu
laled to rcpresent 3001.11 50 m.p.g. in 
"non-circular" mOlotiog. 

The Nufficld engineers, hcaded by Mr. 
C. A. Gtiffin, lVill spend Q long lime 
exarnining the more usdul inforrrr.:.tion 
coUected on masses af chuts. Tyre we:u' 
is a typical examplc. The excellence af 
Ihe Mortis Minor suspension is by now 
I h01l5Chold word, :lnd il means Ihat if 
all comen are uktn al the limit of 
adhuion, IlIe tyres, which ha\'c ID llIke the 
main, get wom ltIueh more quickly than 
on a en Ihat is nOl cap:lble of bcinlj: 
eotllcred fast. 

Th. specially cons tructed 'ender prcpart. to go Ollt to tend Ihe Minor. 
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AI Gooclwood the lyres were abloOrbing 
the 1.7 h.p, as an inherent result of going 
round Ihe eircuil , and comers were takcn 
briskly. Under Ihcse eonditions il wn 
found that tyre life varied from 2,500 
miles for Ihc right.sidc front, to 6,600 
for ·the lefl_side rcar, although in notlml 
u~ even 40.000 might be oblained. 

'OR TtlI RICORD ....... , . ....... '" D.,. /olt! .. ", .•. h. m .•• ~. ~ 

I t~ 4'.9 J9.4 -æ: ~, 'H • tru :tr ,= , :m l.1I'" • 02.4t 2.1OL • 6.~7 4S.46 '1.0' 8 ~.7S 1 , 
H~ U." 42.6 •. = • :H~ 4~.1I J.'~ • 9.119 03.85 '.L~ 

9.2 1 10.0(1) 4S.:U 45.0 •. = 
Humidily changes during the run w.re 

considerablc, and their etrect an 1CD1-
pcrature of we working p:l"S was 
me;uured in ' severa! ways. One was to 
r«ørd the spring damper lempenture' 
wen any ehangt in Ihe ambient lempera: 
lure would be directly prnpartiotLal ID 
thaI in Ihe damper lemperature. An, 
addilional difference eould be aecounlcd 
for by Ihe humidity ehange. To ~ able 
to plol lbo: eifect af humidity cl'wiges 
js lIsdul, for it is bener to modify lbc 
coo!ing $ystem of cars inlendcd for certain 
e!imatt' accura!ely th.3n to ~Ue power 
$\mply by puthng an, say, a bigger fan. 

One af the mOSl intcresting aspttu of 
Ihe endurancc tut ~s Ihat it elublisbod 
useru! informntion an the m.ileage n~
.\MY befare a car is ruUy fU/l·in. In the 
caSe of the Minor both oH and pcool 
m.p.g. continuod IO improve steadily unt;1 
abom 4,000 miles lud becn covercd mak
i,ol! alotal, wilh we init ial run.rting-in 
m,lcage, af ~,ooo. Temperature changn 
nlturaUy h;ld a mta"ltable c1I'eel on oi! 
pressure. A drop from 84 ID 78 des F 
made a ditfercnce in Ihe po::nure of from 
43 to 551b al 40 m.p.h. 

For len. days the car, in Ihe hands of 
le~ t ?river, J. Gonun, W. Hcnwood, T . 
HLgg,"" D. Toficld, H. Jakcman and E. 
Morle~, went round and found, c:ach 
lap '~mg recorded by • spe<:ial counler 
set with a 30:se-cond time lag so tbat a 
double record,ng would not occur if lbe 
tender went Ihrough with Ihe cat. Night 
Dnd. day the mechanieal and declrical 
cqu,prnent wal working Wilboul ro:1t 
wit~ tlle eXlra. Slrain af head lighu ar: 
durmg e"cry nlg~l. Only one rea l {auh 
occurred and th" was reclmed wilho"t 
Ihe engine being lumed off. TIle culp,;t 
wn a "oltage control regulator which 
~a\'c UD the cho~t on thc second day. 



I 
Købes : 

Henv . : 

Sælges : 

Henv . : 

Købes : 

Henv . : 

Køb og salg I 
t10rris t>1inor 1000, årsmodell 1958 eller nyare . Garna 
renoveringsobjekt i bra skick . 

A-1385 Ossian J6rgensson 
N. Kyrkogtan 140 
$-45200 Stromstad 
Sverige 
Te1. 0526-14741 

ENGELSKE RESERVEDELE TIL ENGELSKE BILER !!! !!! 

Jeg skal have e t "læs" hjem fra England sidst i oktober . 
Ha r Du en mangelliste, så prøv at ringe mig op så vi kan 
se om mine kontak t er er i stand til at skaffe de l ene . 

Søren Skjærlund 
Tlf . 31 86 32 25 (bedst aften) 

Liebhaverbil eller? 

~lorris 1000 å r g . 1957 (kræver lidt restau. ) 
Mo r ris 1000 å r g . 1965 (evt . til reservedele) 
"Sælges gerne samlet" 

Elfrida Hynkemejer 
Tlf . 75 38 15 49 

75 83 35 68 (henv . efter kl. 18 . 00) 

l stk . kølermonteringsplade ( uden rust) 

A-697 Poul Ive rsen 
r~o5evænge t 5 
6440 Augustenborg 
Tlf . 74 47 21 81 
bedst mellem 17 . 30- 18 . 30 
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Sælges : 

Henv. : 

Sælges : 

Henv. : 

Sælges : 

Henv . : 

Sælges : 

Henv . ; 

Sælges : 

Henv . ; 
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I 
t'lotorhjelm 
Bagklap 

SÆLGES 

Sæder komplet, blå 

A-9Bl linda Tønnesen 
Bakkevej 12 
2765 Smørum 
Tlf . 42 97 39 30 

I 
kr. 125,-

100,-
200,-

t·lo rris Minar Supe r Pick-Up, årgang 1966 . Helt original 
FA rve : rød , rimelig stand , skal synes (e r på gule plader) 
Kr. 10.000,- kontant ine!. 2 ekstra forskærme (metal) , 
gearkasse, manifold, karburator og 2 baglygter (små) . 

Torben Andersen 
Liljevagsvej 11 
2760 Måløv 
Tlf . 42 97 72 70 

Til t'1ords 1000 Traveller . Komplet nyt træværk, har ikke 
været monteret . Aske træ. 
Pris : kr . 8 .000,-

A-5S5 Jens K. Hansen 
Tlf . 38 88 88 18 

~1 0rI' i s Ni no. 1000, 1957, grå færg Rostlagad. 4 glasfiber
skå rmar . Avsti:illd 1974*1984, somrna rkOl'd sedan 1984 och 
står i varmgarage i t·lalmO . 
Bra bruksskick, många extra de la r medfoljer . 
Pris : 12 . 500 , -

A-lISS Lennart lilja 
Nikolaigatan 3:2 
5-21421 Nalma 
Tel. 040-117654 

Gearkasse og kobling sælges samlet for kr . 1.500,-

Ulla Dinesen 
Tlf . 66 16 41 21 



Sæl ges : 

Henv . : 

Sælges : 

Henv . : 

Sælges : 

Henv . : 

I SÆLGES 
Benzinmåler + svømmer ti l tank 

Kølermonteringsplade (inderste) 

Højre Bagdør Travelier 

Styrtøj (tandstang) 

Varmeapparat (komplet) 

Blæsermolor 

Lade relæ 

Benzinpumpe 

Startmotor 
Dynamo 

Viskermolo r m/drev 

Navkapsler 

Lygtekranse 

Horn (signal) 

Hængsler (for- og baghjælrn) 

Motorhjælm 

I 

Speedometre nye og gl. model ti l 140 kmft 

Bremsetromler 
l~kket0j til bagk l ap (pers . ) 

Div. kontakter Q. S . V. 

A-a70 Erling l-lølholm 
Skovvej 10 
6300 Gråsten 
Tlf . 74 6S 21 96 

kr. 200,-

400 , -

400 , -

250,-

250 , -

150 , -

150,-

150,-

150, -

150 , -

200 , -

50,-

50,-
50,-

50,-

150,-

150,-

50 ,-

100, 

4 dørs t<1inor/t·lajor å rg. 1950 u. restaurering men o r igi

nal og i god stand - med sideventilet motor . 

Evt . bytte med i nd . reg . Pick- Up . 

A-2l9 Ib Skavgår d larsen 
Tlf. 64 82 36 08 

Har ds !-linar 1000 Super -69 . Nysy ne t . nymalet 
Pd s . 25.000,-

2 stk . bagdøre til Van 
150, - kr. pr . stk . 

A-l283 Kurt Ernsha f 

Tlf. 86 46 75 55 
27 



Sælges : 

Henv . : 

Sæl ges : 

Henv. : 

Sæl ges : 

Henv. : 

28 

I SÆLGES 
l Rat 1957 

4 Kofangerhorn 

Bagklapemblem 1955 

l Handskerumsklap 1957 (højre) 

l Gearstang (kort) 

l Bagklap (1957) 

l sæt kron- og spidshjul (nyt) 

l Karburator HZ (1955) 

l Frantplade 1954 

A-0l6 
Tlf . 31 77 12 Bl 

I 

Ti l dig der gø r det selv . Biler til r es t aurer ing : 

t~orris thnor 1000 Sedan å r g . 57, rusten og ikke helt 

original , men mekanisk god . kr. 1900,-

Trave l er årg . 68 metalik bl å , 1300 motor og gearkasse , 

nem at syne , næsten ingen r us t , sort t ræ kr . 3 . 900 , -

Brugte dele til alle modeller til lave priser. 

A-1163 Søren Rasmussen 
Dalsgårdvej 17 
8963 Auning 
Tlf. B6 49 20 29 

l stk . t~orris tHno r 1000 Super personbil. Arg . 1969 

mørkeblå . Påmonteret 2 stk . glasfiberforskærme med plast 

lygtehuse . Næsten aldrig svejset i den, virkelig reel 

at gå til. 

Pr'is : kr . 2.500 , -

l stk. Marris ~tarj na 1,3 gearkasse 

pris. 200 , -
A-697 Poul Iversen, Mosevænget 5 

6440 Augustenborg 
Tlf . 74 47 21 81 bedst mellem 17 . 30 - 18 , 30 



Jubilæumstilbud ! ! 

l. T-SHIRTS : 80 , - Dkr . pr. stk. str. 38 , 40,42 og 44) 

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

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

GI. NORMINOR : 7 , - Dkr . pr . stk. fra nr. 15 til nr . 39) ~ 

4 . KLÆBEMÆR KER : 10 , - Dkr . pr . stk . , 3 stk . 25 , - Dkr . ,,\\\.f,\l 
5 . STRYGEMÆRKER : 10 , - Dkr . pr . stk . ø~OO' 
6 . JAKKEMÆRKER : 25 , - Dkr . pr . stk . 

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

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

l Alle priser er inel . porto I 

VÆR .. VELSET" BRUG 
KLUBBENS LOGO 
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I Nye medlemmer I 
11-1549 Heino S . Hnn::;cn 

Sportsvej 62 , lej . 302 , 2600 Glostrup . Danmark 

11-1550 Sten Richter Nielsen 
Vestergacte 63 4000 Ros~i1np. . Danmark . 

A-1551 Lars Rasmussen 
Poppel vej 18 Søvang , 2791 Dragør . Danmark 

A-1552 Hans r·lagnet 
Nåsbydalsvej 4 13. , 18 331 Tåby , Sverige 

11-1553 : Bent Damgaard Eriksen 
Løveroddevej 1 , Sdr . Stenderup, 6092 Varmark . Danmark . 

11-1554 Rurup Æristian 
Eichenweg 17 , 2150 Bu xtehude , Tys kland . 

A-1555 Edith Helmut Fromm 
Immen redder 23 , D. 2000 Hamburg 63 . Tyskland . 

A-1556 Peter Lotinga . 
Rosenvej 14 , 4241 Vemmelev . Danmark . 

B-1557 Ei vin Mathiesen 
0sterbyvej 2 , 0sterby - Øland , 9460 Brovst . Danmark . 

A-1558 Al lan Lind 

A-1559 

A-1560 

A-1561 

B-959 

A-1186 

A-1562 

A-1563 

A-1564 

A-1565 

30 

østergade 14 , 6630 Rødding , Danmark . 

Michael Rægaard 
7rolstrup Bygade 13 , 4690 Haslev , Danmark . 

Leif Ryager Nielsen 
Skolegade 8 1sal . 6000 Kolding . Danmark . 

Bardram 
Skovvej 6 , 4230 Skælskør . Danmark . 

Per G. Grini . 
Berg Student by 28 , 7016 Trondheim , Norge . 

Sander Jørgensen 
Stærevej 15 ,8400 Ebeltoft , Danmark . 

Gunnar Jensen 
Viverupvej 11 , 4640 Fakse , Danmark . 

Thomas Wolff 
Engmosen 2 Lysabild , 6470 Sydals , Danmark . 

Frank Vind Olsen 
Rydevænget 123 , 8210 Århus V. Danmark . 

~lartin Pedersen 
Skjoldpborgsvej 40 , 5270 Odense N. Danmark . 



I Nye medlemmer I 
A-1566 Henrik Svenstrup 

Nørretrop 120. Gjellerup , 7400 Herning , Danmark. 

A-1 567 Auden Bjerrum 
Skolebakken 417, 3050 Humlebæk, Danmark . 

A-Jli'Q Gruttorm Brennholm er her igang med restaureringsarbejdet, som har 

taget ca. l år . Den er lavet helt i or iginal stand - motor barret . 

Dette er hans 3. Norri s , Bom er i ndreg . 

Det færdige resultat af arbejdet her, ses som forsidebillede - farven er 

burg. rød også lakkeret indvendig . 

SÅ DET 
G<""'SJ' 

JULEGAVETID '9 Y/J.i<>r? ER 

årets julegave er selvfølgelig en Morris Minor-mxielbil e ller Morris 
Minor-b:lg fra 'RXX) autoinfoIll\. 
Årets overraskelse er m:x:lelbilen Morri s Miner Van i skala l: 43 fra CCRGI. 
Denne rrcx:I.el har tidligere været lagerført i Darunark, nen har nu i en år
nekke ikke været solgt her i landet. 
'.l'CXX) autoinfOllll har san den eneste .iJnp:>rteret denne m:x:iel san s lagsvai:e , 
og sarrmen med vor anden efterspurgte Merris Minor-m::x:lel, kan '1QX) autoin
fom tilbyde følgende m:x:ielbiler i skala 1:43 til at lagge under juletraet: 

og M:l1RIS MItO< VAN 

Enhedspris kr. 115,- eller begge for kr. 200,-

Af andre gode Morris Minor- julegaver, kan vi anbefale reparations):øger, 
instruktionsl::øger, historiel:øger, rov. 

9tttt ,. 



9052 "10065S 00 

BENT JUEL NIELSEN 

HASSEL VEJ 4 
8850 BJERRINGBRO 

J 

* Tyveri/spirituskørsel er skyld i meget! 
Desværre også i dette tilfælde 

(Dog kun materiel skade) 


