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MEDLEMSBLAD FOR NORDISK MORRIS MINOR KLUBB 

Det Norske Bibelselskap har fået restaureret denne flotte Van. 

Inde i bladet kan du læse om »cyklisten og hans Morris'er« og om 
en masse spændende arrangementer i løbet af foråret. 
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NORGE 

SVERIGE 

DANMARK 

LOKALGRUPPER 
Gruppe Kontaktperson Telefon 

Oslo A-707 Terje SU1U1aas - Box 37 
H ovseter - N-0705 Oslo 7 

Jobb (02) 64 77 51 
priv (02) 29 29 49 

Klubbmøte: l . onsdag i m lineden kl. 18.00. Møtested mai-ok t: Rodeløk
·ken Kafe, Bygdøy. Nov-apr: Kjemisk inst., Blinde m. Ring et av styre
medlemmerne pli forhllnd i telfelle det er specielt program. 

Møre A-1339 Henry Eide - Lerstadnakken 071 43663 
N-6014 Ålesund 

Jamtland A-1074 Kåre Torfjall - Furutorpsga- 063-113931 
tan 23 - S-83137 Ostersund 

Dalarna A-838 Thomas Eriksson - Kråk- 0250-15445 Bost. 
bergsvagen 4 - S-792IXJ Mora 13530 Arb. 

Goteborg A-1169 Matz Lundgren - Nedra 031139250 
l(yarnbergsgt. 4- S-41105 Goteborg 

Nordjylland A-164 Jørgen Ebdrup- Vestavej 14 9818 23 29 
DK-92IXJ Alborg SV 

Randers A-120 Anton Kamp Nielsen- Øster- 86 44 32 95 
gade 17, Asferg - DK-8990 Fårup 

Klubmøde- mikrotræf -llbent hus : Den sidste lørdag i mllnedcn 
kl. 10 -17, Østergade 17 - 19, Asferg. 

Midtjylland A-614 Peter Ø !holm- Bredgade 29 - 86 93 33 74 
DK-8340 Malling 

Østjylland 

Sønder
jylland 

A-738 Per Madsen- Frederikslystvej 75 65 04 09 
18- DK-8723 Løsning 

A-216 Johannes J uh! - Lindevej 8, 74 54 74 96 
Overjerstal - DK-6500 Vojens 

Klubmøde: Se under Als. 

Als A-697 Poul Iversen - Mosevænget 5 74 47 21 81 
DK-6440 Augustenborg 

Klubmøde: Aktivitetshuset Åbcnrll, 1\'ygade 23, Åbenrll - den sidste 
torsdag kl. 19.00 i de ulige mllncder, undtaget juli mllncd. 
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DANMARK 
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Gruppe · Kontaktperson Telefon 

Fyn A-1188HenrikNielsen-Østerled20. 6613 93 28 
l. tv.- DK-5000 Odense C 

Klubmøde: Den første tirsdag i mllneden kl. 19.00 i Ungdomsklubben 
pli Næsby Skole, Skolevej, Næsby. 

Sydfyn og A-596A1bertHansen-Brændeskov- 62 2198 06 
øerne vej 18- DK-5700 Svendborg 

Nordvest 
Sjælland 

Klubmøde: Den sidste mandag i mllneden kl. 19.30 pli Stenstrup Kro. 

A-990Pou1HenningHansen-Havn- 53 46 8710 
søvej 5- DK-4591 Føllenslev 

A-881 Max Christensen- Hagested- 53 46 34 82 
vej 18- DK-4532 Gislinge 

Klubmøde: Den første tirsdag i mllneden. Nærmere oplysninger hos 
kontaktpersonen. 

København A-1245 Klavs Juul Nielsen- Lejrevej 3128 66 05 
14- DK-2700 Brønshøj 30 32 66 62 (bil) 

Klubmøde den sidste tirsdag i mllneden kl. 20.00 (ikke juni og juli) 
Brønshøjvej 17, indg. B, Medborgerhuset Pilegllrden. 

Sydsjælland H-386 Ketty Rasmussen - Sorøvej 53 73 65 49 
484-486, Rislev- DK-4700 Næstved 

Klubmøde: Den første søndag i mllneden kl. 19.30 pli Sorøvej 484. 

Lolland-Fal- A-1461 Dennis Hansen- Bygaden 10, 54 85 93 43 
ster & Møn Nagelsti- DK-4800 Nykøbing F. 

Bornholm A-1036 Esben Hansen- Sandflugts
vej 22, Kredsen 8- DK-3700 Rønne 

A-1174 Allan Rasmussen- Smede
gårdsvej 23 - DK-3700 Rønne 



FORMANDENS SIDE 

Sommertræffet '93 er ved at være på 
plads, og indtil nu tegner det til at blive 
et godt træf. Det afholdes i år, som 
omtalt i Norminer nr. 81, den 9.-10.-11. 
juli. Stedet er Stenroset Camping ved 
Trollhattan og for arrangementet står 
E rling Holmin. D er findes på cam
pingpladsen nogle hytter som Erling 
har reserveret i ovenstående week
end. Reservation af hytter skal derfor 
ske til ham. Erling Holmios adresse er 
flg.: B-1808 Erling Holmin, Skofteby
gatan 55, 461 54 Trollhaltan, Sverige, 
tlf. 0520-72 907. 

Han arbejder skiftevis en uge om 
formiddagen og en uge om eftermid
dagen, så han kan godt være lidt svær 
at træ ffe. 

Progr am m.m. forsøger vi at få klar 
til næste nummer. 

Kasserer 
Vores nuværende kasserer H-1120 
Birgitte Kjærsgaard ønsker at fratræ 
de sin post fordi hun er i gang med en 
videreuddannelse, så derfor er vi på 
udkig efter hendes afløser. Vi har ladet 
rygtet sive, men der er ikke nogen der 

har meldt sig. Så hvis du er frisk, bor 
på Fyn og har lyst til at bruge et par 
timer om ugen, lidt mere i januar og 
februar, så skynd dig at henvende dig 
til os. 

Kontingentet - endnu en gang. 
Da vi skulle sende girokortene ud til 
vore medlemmer, fandt vi ved et tilfæl
de ud af, at der var udskrevet mere end 
et girokort ud til nogle medlemmer. 
Det skyldes at Postvæsenet har haft en 
del bøvl med deres maskineri. Vi har 
dog forsøgt efter bedste evne at sortere 
de ca. 800 girokort inden vi sendte dem 
ud - men skulle du have modtaget mere 
end et girokort skal du selvfølgelig kun 
betale det ene. Vi beklager fejlen! 

Så er er kommet nogle invitationer til 
nogle hyggelige, måske endda spæn
dende løb og udstillinger på Sjælland 
og i Jylland. Måske dette var noget 
man kunne bruge til en god tur i de 
lokale grupper. Læs om arrangemen
terne længere fremme i bladet. 

A-1264 Herluf Kn udsen 
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DATO ARRANGEMENT ARRANGØR 

Marts 
tors. den 25. Klubmøde i Aktivitetshuset Als og 

Åbenrå, Nygade 23, Åbenrå. Sønderjylland 

lør. den 27. Generalforsamling, Migatronic Nordjylland 
AIS, Aggersundvej 33, Fjerritslev. 

April 
lør. den 3. Fællestur til Anton Kamp, aftales Als og 

på klubmødet den 25. marts Sønderjylland 

søn. den 25. Tur til Teknisk Museum. København 

søn. den 25. Tur til »Mobilium« i Billund Østjylland 

Maj 
den l.- 2. Marknad & Rally i Hoor Club69 

fre. den 7. Autojumble, Gjern 

Ons. den 26. Klubmøde på Åbenråkollegiet, Als og 
Kallemosen 18 B-l., Åbenrå Sønderjylland 

fre.- søn. Minitræf Østjylland 
den 28.-30. 

lør. den 29. Oldtimerløb, Gråsten-Flensborg Lions Club 

Juni 
lør.- søn. Gavnø Slot week-end 1993 MG Car Club 
den 12.- 13. 

Juli 
fre.- søn. Sommertræf ved Trollhattan NMMK 
den 9. - 11. 

August 
den 22.-23. Biler på Lerchenborg 

6 



Besked 
fra 

Søndag den 7. februar afholdt vi års
møde. Som ny kontaktperson blev 
valgt A-738 Per Madsen. Den »gamle« 
siger tak for årene der er gået. 

På mødet lagde vi program for res
ten af foråret. 

Søndag den 25. april skal vi besøge 
museums-centret »Mobilium« i Bil
lund. En rundtur på museet ta'r 2-3 
timer, så vi laver det som en heldagstur 
med start fra Vejle havn kl.lO.OO. Mad 
kan medbringes eller købes i cafeteria. 

........"_,.._ - ... 7180--
Tll 15353222 Fax 753531 n 

i 
j 
{ . 
] 
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ØSTJYLLAND 

Normalpriser for entre er 50 kr for 
voksne og 25 kr for børn. Rabat gives 
til grupper over 20 personer, så mød 
op til en spændende dag. 

Tilmelding senest den 16. apri l til 
Per Madsen på tlf. 75 65 04 09. 

Minitræffet falder også i år i Pinsen 
den 28.-30. maj. Reserver allerede nu 
datoerne. Mere om dette arrangement 
i næste nummer. 

A-082 Jens Mondrup 
A-738 Per Madsen 

BILLUND 
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KØBENHAVN 
Udflugt 
Lokalgruppen i København afholder 
tur til Teknisk Museum i Helsingør, 
søndag den 25 april. 

Mødested: Strandvejen 50 (Tu
borgs hovedindgang). Tilmelding ikke 
nødvendig. 

Klubmøder 
Vi afholder klubmøder den sidste tirs
dag i måneden, (dog ikke i juni og juli) 
på Brønshøjvej 17, indg. B, Medbor
gerhuset Pilegården. 

Vi mødes i cafeen mellem kl. 19 og 
20. Mødet starter kl. 20. 

A-1245 Klavs Juul Nielsen 

FARVEL! 
Det er med tungt hjerte vi har sagt 
farvel til vores Minor. Men livet skal jo 
gå videre, og vi har altså konstateret, at 
livet er for kort til »legetøjsbiler«. 

I August 1992 var det kommet så 
vidt, at vi måtte se sandheden i øjnene: 
vi har ikke længere råd til at køre Mi
nor. 

Vi er i dag de meget lykkelige ejere 
~r en Peuge
oL 205 XR, 
årgang 1986. 
Vi som ellers 
aldrig troe
de, at der 
kunne være 
et liv efter 
Minor, kan i 
dag mærke, 
at det er en 
rar fornem
melse at kø
re i en bil, 
der kan 
bremse, sty
re, varme, 
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viske bagruden og gøre alle de ting, 
som man med rimelighed kan forvente 
af komfort i en bil i dag. 

På den anden side må vi så døje 
med, at ingen kender os mere; når vi af 
gammel vane vinker til en Minor, glor 
folk dumt på os. En ægte anonym for
nemmelse. Fra at køre i en Minor, der 
i kraft af den sære kulør formentlig var 



unik i Danmark, til nu at køre i en, der 
er 4 af alene på vores vej - der er 
alligevel et stort spring! 

Vi har ellers kørt Mi nor i næsten 20 
år. Først 2 gange bindingsværk (en 
dårlig og en god). Nr. to bindingsværk . 
var den legendariske »King of the Ro
ad«, som var familiens trofaste følge
svend i 11 år, indtil rust og råd fik bugt 
med den. D en sidste var en saloon, 
som altså blev alt for dyr. 

Det, der fik os til at miste troen på 
Minor, var »tab af forhjul«. Vi havde 
prøvet det en gang før for en del år 
siden; dengang kunne vi forklare det 
med manglende vedligehold. Men den 
sidste gang var bilen blevet passet og 
smurt after alle kunstens regler, og al
ligevel skete det - med vores søn ved 
rattet. Det er en meget ubehagelig for
nemmelse, siger han, at sidde i en bil, 
der pludselig kører sine egne veje uden 
at man har mulighed for at gribe ind i 
nogetsomhelst før den har løbet farten 
af sig ved at skrabe hen ad asfalten. 
Der skete heldigvis heller ikke noget 
alvorligt denne gang. 

J eg vil gerne give følgende råd til 
alle Minor-kørere: Få undersøgt styre
boltenes lejer. I begge sider. Ofte. Sørg 
for, at det er en meget pålidelig person 
der smører dette sted. Hvis du mær
ker, at styretøjet går blot en anelse 
mere stramt end sædvanligt - så er det 
hen på værkstedet med det samme og 
få efterset styreboltens lejer! Det er 
ikke ret mange af os, der har haft bilen 
så længe, at vi ved, at disse lejer har 
været passet korrekt i hele bilens leve
tid! 

Til sidst vil jeg gerne sige, at vi har 
haft mange dejlige oplevelser ved at 
køre Minor, ikke mindst i udlandet. 
Det er meget sørgeligt at skilles fra et 
så spændende bekendtskab som Mi
nor'en. Men hvis man kun har mulig
hed for at holde en bil, som helst skal 
køre hver dag og man ikke er mekani
ker eller kender en vældig godt, eller i 
det mindste har en garage til at gøre 
det i, og i øvrigt er over 50 år, ja så tror 
jeg ikke, at Minor er det rigtige valg. 
Men til alle jer andre vil jeg bare sige: 
God tur! 

Irene og Peter Mossing, A-1348 

MIT ENGELSKE BINDINGSVÆRK 
OG ANDRE MORAlS'ER 

Egentlig er jeg ikke særlig interesseret 
i biler, jeg har nemlig altid været glad 
for at cykle, men måske skyldes det 
også, at jeg så at sige er opvokset med 
biler. 

Min far var salgschef hos Vilh. Nel
lemann først i Bredgade i København 

med Nash, senere på Vodroffsvej, hvor 
Vilh. Nellemann bl.a. importerede de 
engelske Morris vogne i 1930'erne. 

Det første jeg egentlig selv erindrer 
om en bil er, da jeg som 3-årig lå på 
bagsædet og så lyset fra gadelygterne 
bevæge sig hen over loftet, når vi kørte 
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og det var i en Morris Eight 1934, som 
far havde købt ny for 3975,- kr. Den var· 
sort med grønne døre og med skyde
tag. 

»Den lille grønne Bab-bab« som jeg 
kaldte den blev familiens ·vogn de næs
te 5 år. Ved Storstrømsbroens åbning 
i September 1939, var mine forældre i 
»den lile grønne« de første af de priva
te vogne, der kørte over den nye bro. 
J eg selv stod på skødet af min mor med 
mit hovede op gennem solskinstaget 
og solgte lodsedler, hvor første præ
mien var en Morris Eight. Men så kom 
krigen og privat bilkørsel blev forbudt. 
Alle biler blev gemt væk. Jeg husker, 
at vi på cykel kørte ud til fortområder
ne i Rødovre hvor vor Morris var gemt 
væk i kassematterne i Vestenceintens. 
Motoren skulle jo drejes en gang imel
lem. J eg blev pålagt dyb tavshed om 
hvor vi havde været, idet mange biler 
blev beslaglagt af den tyske besættel
sesmagt. 

I 1945-46 kom bilerne frem igen. 
Der var benzinrationering og man 
skulle have køretilladelse foruden. 
Langsomt kom handelen med biler 
igang igen, men det var mest brugte 
idet produktionen af nye i udlandet 
langsomt kom igang fra tanks og kano
ner. 

I disse år stiftede jeg bekendtskab 
med mange forskellige bilmærker, idet 
far ofte kom hjem med brugte vogne 
som skulle sælges igen. Der var Austin, 
Singer, Riley, Hillman og DKW'er 
med krydsfiner sider og et mærkeligt 
gearskifte håndtag i instrumentbræd
tet Der var Adler, Bailla, Hispanol, 
Dodge og Plymouth og mange flere af 
30'ernes kendte mærker. Naturligvis 
også mange Morris'er, Morris 8, Mor-
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ris 10, Morris 12 og 14, Morris Cowley 
og Oxford. Det var bilmærker som en
hver dreng kunne kende på kilometers 
afstand til forskel fra i dag, hvor det 
sikkert er de færreste, der med sikker
hed kan skelne en Mazda, Nissan eller 
Toyota med mindre man står lige ved 
siden af. 

Endnu nogle år blev vor Morris 
Eight familiens vogn. Far var nu kom
met til Austinimportøren »De Forene
de Automobilfabrikker« så nu var det 
Austin Seven, Austin 40 og70 samt den 
store Austin Princess, det drejede sig 
om. I bytte fra en englænder havde far 
fået en højrestyret Morris Minor 1953. 
Da den vanskelig kunne sælges p.gr.a. 
højrestyringen blev den nu familiens 
»nye« vogn og den gamle Morris 8 sat 
i garage. 

I 1956 blev jeg selv bilejer grundet 
mærkelige omstændigheder. Jeg var 
blevet gift og vi havde fået en datter. 
Vor store barnevogn kunne ikke klap
pes sammen så transport med bil var 
meget vanskeligt. Så kom vi i tanke om 
den gamle Morris 8 i garagen, »den 
kan du få, hvis du kan få den til at 
køre«, sagde min far. D en havde jo en 
stor bagagebærer bagpå, hvor barne
vognen nemt kunne stå. 

En sen aften blev så den gamle Mor
ris 8 trukket ud af garagen og ved hjælp 
af M inoren slæbt til Lyngby. D en hav
de ikke kørt nogle år, så de næste par 
måneder tilbragte jeg med at studere 
den gamle værkstedshåndbog, rense 
karburator m.v. Efter at have givet mo
toren en gang Redex og drejet den 
med håndsvinget så mange gange, at 
min arm snart lignede en bryders arm, 
gik motoren pludselig igang. Naboer
ne havde fulgt cyklistens forsøg på at 



blande sig i motorverdenen og kom 
med spydige bemæ rkninger. Men jeg 
glemmer aldrig dagen og det gør nabo
erne heller ikke, nu fik de pludselig 
travlt med at redde sig væk og lukke 
vinduer, da motoren gik igang med et 
brøl og indhyllede hele nabolaget i en 
fed, tyk os af gammel olie, der blev 
brændt af, da den gamle· Morris 8 
langsomt rullede ud fra parkerings
pladsen. 

Den havde hydrauliske bremser, en 
sjældenhed for små billige vogne fra 
30'erne, men de virkede ikke. Kun 
håndbremsen kunne holde lidt igen på 
den formidable hastighed hvormed jeg 
kørte rundt om husblokken den første 
gang. 

I løbet af nogen tid blev den sat i 
nogenlunde forsvarlig stand. De gamle 
nummerplader havde den sfadig for 
disse havde far bibeholdt og vist ikke 
helt lovligt brugt til at køre gamle i byt
tetagne vogne hjem. I et par år tøffede 
så den gamle Morris 8 som barnevogn
stransport mellem mine forældres hus 
i Hellerup og Lyngby hvor vi boede, 
men da barnevognstiden var overstået 
blev Morris'en atter sat i garage. 

E t par år senere fandt jeg, det ville 
måske være rart at kunne udvide sine 
cykelture ved kombinerede bil- cykel
ture og dels var det lidt synd, at den 
gamle Morris 8 måske stod for at skulle 
hugges op, jeg havde trods alt kørt i 
den fra jeg var 3 år gammel og den 
kunne jo stadig køre. Jeg besluttede at 
den skulle gøres helt i stand, trods 
mange års garageophold havde årene 
jo sat sine spor. Cyklisten blev nu rigtig 
bilejer og restaureringen blev belønnet 
med Københavns Kommunes bronze
medalje for bedst restaureret vogn i et 

veteranbil arrangement i 1967. Den var 
også blevet synet første gang i sit nu 
33'te år. Eneste egentlige problem var 
mit hjemmelavede system, idet jeg ville 
beholde de gamle afviser vinger som 
oprindeligt, samtidigt med blinklys. 
Bilinspektionen sagde enten eller og 
jeg afmonterede naturligvis blinklyset. 

Morris 8'eren blev nu benyttet som 
transport af cykler samt til veteranbil
ture. Min far var nu kommet til Fa. 
Sommer og havde fået en Volvo. Som 
sælger af Jaguar og Volvo kunne han 
jo ikke køre rundt i en gammel højre
styret Morris Minor fra 1952, så denne 
overtog jeg også, så nu havde cyklisten 
2 biler. 

Min tid som Morris Minor ejer blev 
nu ikke så lang. Minor 'en havde haft 
sine barneår i Kenya i Afrika, der var 
ingen varmeapparat og kølerradiato
ren var dobbelt så stor som normalt så 
den blev aldrig varm, det hjalp lidt da 
jeg fjernede ventilatorvingen. Jeg lær
te Minor'ens mærkelige luner. På kol
de dage kunne den kun starte ved en 
indsprøjtning af æter og benzin i ind
sugningen og startsvinget var uund
værligt. Da den aldrig havde været 
rustbeskyttet havde dens tid også i 
England sat sine dybe spor. På en tur 
til Stockholm faldt bunden helt ud og 
radiatorenlækkede så jeg måtte have 
en 10 liter vanddunk med. H eldigvis 
var radiatoren så stor at med de ca. 
10-15 liter vand på køleren kunne jeg 
køre 25-30 km. Det var til stor undren 
for svenske tankstationer og private 
huse og gårde, hvor jeg hentede vand i 
litervis, »ja-så, det ar kanske en ångbil 
( dampbil)« lød det, da jeg holdt på en 
gårdsplads for at få vand. Nå vi kom da 
tilbage til København og et par måned-

11 



der senere blev Minor'en hugget op, 
den sideventilede motor solgt til båd: 
motor. 

Mit engelske bindingsværk 
Mine erfaringer med Morris bevirke
de, at jeg nu så mig om efter en anden 
Morris, da jeg nu selv som cyklist indså 
fordelen ved at have en bil, der kunne 
transportere cykler. Bilen skulle også 
kunne repareres med cykelværktøj. 
Da jeg også havde købt en sommerhus
grund og byggede sommerhus skulle 
den også have plads til byggemateria
ler. I en annonce fra et lille bilfirma i 
Valby så jeg en Morris ))Bindings
værk« var til salg, det måtte være bilen 
for mig. J eg cyklede derud og så at det 
var en Almond Green Morris Travel
ler 1969 model kørt 35.000 km, man 
skulle have 10.000 kr for den. J eg kørte 
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hjem og tømte sparebøssen, det blev 
9.300 som jeg fik den for. Sælgeren 
havde fået Morris'en ind dagen før og 
vidste intet om dens stand andet end 
hvad man kunne se. Jeg vidste jo lidt 
om hvad man skulle se efter, købte 
den, lagde cyklen ind bag i og kørte 
hjem. Det var den 7. juli 1970, nu havde 
cyklisten pludselig 3 Morris'er stående 
på parkeringspladsen, den gamle 8'ter, 
den højrestyrede Minor, som ikke var 
blevet hugget op endnu og nu Travel
ler'en. Men det blev kun et par måne
der, så blev Minor'en hugget op, og et 
par år senere kom den gamle Morris 8 
til at stå inde i sommerhuset i stuen 
som jeg havde indrettet dertil. 

Jeg må sige at Morris Travelleren 
nu i næsten 24 år har opfyldt alle for
ventninger og ønsker om hvad ens dag

. lige transport skal være. Den er robust, 



nem at reparere, kan altid starte med 
et minimum af vedligeholdelse, rum
melig, kan transportere 10 hele cykler 
(det har jeg prøvet), billig i drift, ingen 
elektroniske pjatterier, et håndstart
sving, som er langt vigtigere end auto
matisk oplukning af ruder og andet 
pjat. Det er en lille »lastvogn«. Sand, 
grus, træ og alle materialer til bygning 
af mit sommerhus i Gilleleje blev kørt 
i Travelleren. En gang skulle jeg flytte 
en stor campingvogn for en ven. Cam
pingvognen blev fastgjort på cykelsta
tivet, men den var så tung at forhjulene 
løftede sig fra jorden, det opdagede jeg 
først da jeg efter 10 km kørsel steg ud 
af vognen, men da var jeg så også an
kommet til bestemmelsesstedet, det 
gik også fint. 

I nogle år når jeg var i England køb
te jeg antikviteter og tog med hjem. Et 
egetræsbord omvendt på taget, imel
lem benene 2 cykler og 6 stole, inde i 
vognen kasser med alt muligt forskel
ligt, porcelæn, messing og sølv. 2 kuf
fer ter med tøj og reservedele til bilen. 
Efter 2-3000 km rundt i England. 
knækkede begge bagfjedre 20 km før 
jeg var hjemme, jeg fortsatte langsomt 
og kom fint hjem. 

I 1975 havde Travelleren kørt 
125.000 km. Jeg havde ikke passet mo
toren så godt som jeg skulle, så den 
havde det ikke så godt. Starte kunne 
den, men jeg blev tit overhalet af væd
deløbscyklister, og fra en parkerings
kæ lder kunne jeg ikke komme op og 
måtte slæbes af en Folkevogn, hvilken 
fornedrelse, så motoren fik nye stem
pelringe og ventiler og var som ny igen. 
Siden 1970 har jeg ført en nøjagtig log
bog over kørte km, benzinforbrug, re
parationer og vedligeholdelse og jeg 

har nu kørt 292.457 km. Hvert år når 
jeg er i England bestiller jeg en ny 
motor, men kommer altid hjem stadig 
med den gamle. »Hvorfor vil du have 
en ny motor« siger man på Morris Mi
nor Centret i Bath, »er der noget i 
vejen«, »ikke andet end den snart har 
kørt næsten 300.000 km«, »nå- det er 
nu ikke så usædvanligt, hvis den bliver 
passet godt« siger man, »kom igen til 
næste år, så skal vi se på den igen«. »l 
liter olie pr.lOOO km og 130-140 km på 
lige vej i medvind, så er der jo ingen 
grund til at udskifte motoren, at den 
har lidt svært ved at trække dig, alt dit 
campingudstyr, 2 veteran cykler på ta
get m.v. op ad 25% stigninger i Scot
land og W al es er kun naturligt, for 
husk den er »a grand old lady« nu«. 
»Men pas på dit træ« sagde man på 
Morris Centret, »det er jo en del af det 
bærende«. Det ved man ikke i Dan
mark, for til syn ser man hovedsageligt 
efter bunden, det morede man sig over 
i England for bunden er næsten lige
gyldig, det er træopbygningen der er 
det vigtigste. Så jeg købte en del nyt 
træ, for trods årlig lakering har 25 år 
givet nogle pletter og lidt råd i sam
menføjningerne og det bliver ikke god
kendt ved det årlige syn i England. 

Man må undre sig over at produk
tionen af Minor'en holdt op. Det har 
man da også nu hvor en håndbygget 
produktion nu er igang flere steder i 
England og i Indien er påbegyndt en 
egentlig nyproduktion. I England er 
Minor'en i alle typer håndbygget med 
ægte læderindtræk, skivebremser og 
galvaniseret fuldt chassis, man får tåre 
i øjnene når man på Morris Centret i 
Bath ser 10-15 helt nye Minor're såvel 
som Traveller holdene udenfor. Man 
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kan også få sin egen vogn totalt opbyg
get fra A til Z og kun chassis nr. bibe
holdt, alt andet helt nyt. 

Travelleren er virkelig britisk brugs
kunst, men træet var faktisk en anakro
nisme da den kom frem, hvor alle an
dre fabrikker arbejdede med at udvik
le pressede blikplader havde Travelle
ren aluminiumsplader i sider og tag og 
træskellettet var ikke til pynt, men en 
del af opbygningen. Man føler sig lidt 
som en bådejer når man hvert år sliber 
og lakerer træet og det er ikke kun for 
udseende. Indretningen er rigtig bri
tisk, med det bornholmerlignende 
speedometer savner man kun en kul
kamin, for trækken fra døre og træets 
knagen og bragen når man kører er 
som i engelske huse. To handskerum 
samt en stor hylde under instrument
bordet vidner om englændernes trang 
til at medbringe mange ting og sager. 
»Prevention is better than cure«. 

Det er morsomt at køre Morris Tra
veller i England, her har man stadig 
kærlighed for den og ser mange over
alt. Mange ældre ægtepar stopper een 
og fortæller at det var deres første 
vogn, Minorejere taler sammen når de 
mødes og altid det samme spørgsmål: 
»Hvor tit er dit forhjul faldet af« det 
morer man sig meget over, vi kender jo 
problemet og grunden. 

J eg har haft mange oplevelser med 
min Traveller overalt. Bortset fra i 
Tyskland har de alle været morsomme. 
I Tyskland spørger man ikke, men fjer-
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nede simpelthen min Traveller og kør
te den bort, da den ikke havde sikker
hedsseler og en cykel på et cykelstativ 
bagpå. »Ordnung muss sein«. Jeg fik 
den igen efter at have vist dem den 
også kunne bremse, dog med et forbud 
mod at køre på motorvej og det kunne 
jeg da nemt opfylde. 

I Scotland sad den fast ude i en flod, 
her har man nemlig ikke broer, men 
vejen går gennem floden. I England 
trak jeg en politibil op ad en grøft. I 
London trak en amerikaner tegnebo
gen op og bød mig 5000 $ kontant på 
stedet for Travelleren. I W ales bakke
de en damptromle op bag i Travelleren 
og brækkede den ene bagerste dør
stolpe, det var i et damptromleløb og 
arrangørerne betalte mig f. 300 (næ
sten 3000 kr). Jeg fandt en næsten ny 
på en losseplads for gamle biler og den 
lokale snedker hjalp mig med udskift
ningen for en drink på den lokale pub. 
Han var Morris Traveller ejer selv og 
det blev et venskab for livet. 

Selvom min baggrund måske er lidt 
anden end andre medlemmer af Nor
disk Morris Minor Klubb, idet min 
Traveller er min daglig vogn og brugs
vogn har jeg samme kærlighed til vog
nen og skulle jeg af en eller anden 
grund have ny, vil jeg tage til England 
eller Indien og købe en ny, for ingen 
moderne vogn kan opfylde mit behov, 
for jeg er ikke interesseret i biler. 

A-1841 Finn Wodschow 



MIN STORY 
Mitt Morris-intresse foddes nii.r jag var 
15 år och var på språkresa i England. 
Varje morgon nii.r jag gick till skolan 
motte jag en trevlig flicka i en vit Mor
ris-cab. Om det var bilen, flickan eller 
en kombination av båda som gjorde 
storst intryck ska jag låta var a osagt. 

Nåvii.l, något år senare upptii.ckte 
jag att det stod en Morris Minor på en 
bilfirma i herotrakten och naturligtvis 
kunde jag in te hålla mig från den så lit e 
senare stod den i mitt garage. Det var 
forst då jag upptii.ckte hur rostig den 
var i golvet. Det blev en arnfattande 
rostlagning och på svetsarna kunde 
man se att det var en nyborjare som 
bållit i svetsen. Nii.r jag iallafall hade 
bilen nerplockad borjade jag fantisera 
om lite modifiering (BILD 1]. 

J ag hade last i Wheels om der as 
Miner-projektbil och fantiserat om 
Ford V4 motor och en C4-automatlå
da i min Morris. Fantasierna blev ver
klighet och snart var både V4:an och 
automaten på plats innan rosten var 
fii.rdiglagad (tålamod var vii.l inte min 
starka sida på den tiden ... ). Rosten ja, 

den gjorde vii.l att jag tappade sugen 
lite och Morrisen blev vii.l stående nå
gra år. Senare nii.r Morris-febern blev 
for svår bytte jag min rostiga Volvo PV 
-58 mot en vii.xellådshavererad Morris 
Minor -62 per annons (BILD 2] Gag 

hade ju en vii.xellåda over från min an
dra Morris). Vii.xellådan byttes under 
en helg och på måndag morgon åkte 
jag ner till bilprovningen. Stolt och 
glad kom jag dit och lite mindre glad 
åkte jag dii.rifrån. De tre 2:orna jag fått 
på belysning (helljuset glodde på halvl
jus och vise versa), saknade reflexer 
och avgasupphii.ngning f1Xade jag 
snabbt så någon dag senare hade jag 
fått bilen godkii.nd av AB Svensk Bil
provning. J ag anvii.nde Morrisen som 
bruksbil och allt var frid och frojd tills 
oljetryckslampan meddelade att olje
trycket in te var vad det borde. Men jag 
visste råd, det var ju »bara« att slii.nga 
i motorn som var over från min andra 
Morris. Detta var dock ingen bra los
ning for den motorn var trimmad och 
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jag korde på n ågr a månader sonder tre 
(3) vaxellådor, den sista så rejalt att 
varken ettan eller backen fanns att hit
ta hur man an vispade med spaken. 
Hogrod i ansiktet av ilska gjorde jag 
slag i saken och plundrade min andra 
Morris på både V4, automat och skiv
bromsar. Bytet gick snabbt då jag re
dan gjort det en gång tidigare på min 
forsta Morris. Premiarturen gick til! 
Morris Minor Registrets sommartraff 
i H elsingborg. R esan gick problemfritt 
och in te bryd de jag mig sarskilt mycket 
om att bilen inte var regi
streringsbesiktad. Men så en dag h611 
jag på at t fastna i en av polisens flygan
de kontroller och tankte att det var 
dags att hiilsa på hos »Dårhuset« d.v.s. 
AB Svensk Bilprovningen. Så jag skaf
fade intyg på motorbyte från Olle Ols
son Bilimport i Uppsala (som en gång 
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i tiden importerade Morrisar till Sveri
ge) och bestålide tid hos bilprovnin
gen. Registreringsbesiktningen gick 
inte bra, jag fick val ett dussintal tvåor 
på saker som »felaktig ljusinstallning« 
och »dåligt klamrad bransleledning« 
(original!!!) men ingen anmarkning på 
sjalva motorbytet. Att besiktningsgub
ben hade hestamt sig på forhand att 
den har bilen inte skulle bli godkand 
blev mer och mer uppenbart. 

En månad senare blev iallafall Mor
risen godkand och nu borjade jag pla
nera omlackering till tvåtonad gron 
och bestålide tra-ådring på instru
mentbradan av Christoffer »Wood
man« Willhans i l ns jon [BILD 3]. Efter 
att ha bestålit ny kladsel til! fram och 
baksåten var jag ganska nojd med min 
bil. Men sag den lycka som vara for 
evigt. 



En vinterdag nar jag låg och korde i 
ca 120 km/h flog motorhuven upp! 
SMACK!!! TVÅRMORKT, PANIK
BROMS, Var tog viigen vågen? 

[BILD 4] 

J a, så var det bara at t åka till plåtsla
garen och få taket riktat, ta motorhu
ven från min forsta Morris (som vid det 
har laget borjade sakna lite val många 

del ar) och kor a bilen på lackering igen. 

Morrisen anviindes som bruksbil yt
terligare något år tills jag hosten 1986 
kopte en ny bil och Morrisen stalides 
undan for alt bara anviindas som som
marbiL Christoffer Willhans som 
triiådrat instrumentbradan på min 
Morris hade iiven han en Morris, nar
mare hestamt en privat-importerad 
Traveller årsmodell1968, som jag lan
ge hade sliingt lystna blickar på. Så en 
dag ringde Christoffer och undrade 
om jag var intresserad av att kopa Tra
vellern. Det drojde val inte lange for
ran den stod hemma i mitt garage. Tra
vellern var i fint skick men lite demon
terad så jag passade på att bliistra ka
rossen inviindigt i golvet samt hela un
derredet. Strax dårefter fick bilen en 
morkblå lack och så har den val stått 
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de sen as te åren [BILD 5] och vant at på 
skarmar och montering. 1987 tyckte 
jag att det var dags att halsa på Oster
sundarnanar de nu skulle arrangerade 
Sommartraffen. Det var den forsta sto
ra NMMK-traffen jag varit på, en myc
ket trevlig traff man inte glammer i 
forsta taget trots då ligt vader. Året 
darpå (1988) besokte vi NMMK-traf
fen i Haldenoch dar blev jag tillfrågad 
om jag kunde ordna kommande års 
NMMK-traff. Jag viftade skrattande 
bort det "omojliga" forslaget, och året 
darpå (1989) hade vi en Iiten Morris
traff vid vår sommarstuga i Vattnas 
utanfor Mora. Ostersundarna och 
Gunnar Andersen från Vanersborg 
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kom och Ostersundarna foreslog att 
jag skulle o r dna en Sommartrliff i Mo
ra-Orsatrakten till året darpå. Vi åkte 
på lit e Seight -seeing i Moratrakten och 
»testade« lite sevardheter [BILD 6 ar 
från Dalahasttilverkningen i Nusnas] 
Ostersundarna lovade att bistå med 
råd och dåd, de hade j u erfarenheten. 
Efter många turer blev det nu så och 
med hjalp av goda vanner arrangera
des sommartraffen 1990 i Orsa 6-8 juli. 
På traffen inhandlades lit e reservdelar 
till min Traveller. Jag har dock p.g.a . 
husbygge in te hunnit go r a något mer å t 
mina morrisar sedan dess. 

A-838 Thomas Eriksson, Mora 



JYDSK-FYNSK CLASSIC 
AUTO JUMBLE 1993 

Invitation til dig og dit køretøj den 7. 
maj 1993 fra kl. 10-16 ved Jysk Auto
mobilmuseum i Gjern. 

Sidste år var der langt over 200 kø
retøjer fra 48 bilmærkeklubber. 

Der er ikke adgang for campingvog
ne, autotransportere og autotrailere. 
Som sidste år bliver der en entre på 10 
kr pr. vogn, som dækker porto, præ
mier og toiletvogn. 

På pladsen sælges øl, vand, pølser 
etc., men madkurven kan naturligvis 
medbringes til en forhåbentlig skøn 
forårsdag ved den nyudsprungne 
bøgeskov og som tidligere år et fint 
solskinsvejr. For at få plads til de sidste 
30-40 biler, bedes alle venligst parkere 
tæ t, ca. 1-1,5 m fra bilen ved siden af. 

Fra kl. 12.00 til ca. 13.30 afholder vi 
»Concours D'Elegance«, hvor 5 dom-

mere fra hver gruppe, bedømmer bil
erne i de 4 grupper, hvor de ikke selv 
deltager, og kl. ca. 14.00 er der præ
mieoverrækkelse. 

Følgende 5 klasser er der præmier 
til: USA Car Club, Off-road klubber
ne, Engelske og Europæiske bilmær
keklubber og veteranbilklubberne. 

Som i fjor mulighed for køb, salg og 
bytte af biler og reservedele og udstil
ling af tilbehør, litteratur og ekstraud
styr er tilladt, men har du ikke plads til 
ovennævnte, sæt et skilt i ruden med 
oplysningerne. 

Hvis du er interesseret, viljeg meget 
gerne vide det inden den l. maj 1993, 
meget gerne skriftligt til: Mogens Hem
pel, Aabyvænget15, 8230Aabyhøj. 

~MjPrchedb~ 
1LJJUI' d' ~u u 

Som mærkeklub, vil vi hermed høre 
om I kunne tænke J er at deltage i Dan
marks flotteste biludstilling. 

R ammen for biludstillingen er af
gjort det smukkeste man kan tænke sig 
- nemlig Lerchenborg Slot tæ t ved Ka
lundborg. 

Der vil være nye biler, udstyr, opvis
ning, evt. liebhaver auktion osv. Dato-

en er den 22.-23. august 1993 og de 
flotteste biler vil blive præ mieret. 

Er det noget for J er - ring og hør 
næ rmere om selve udstillingen. Har I 
specielle ideer for Jeres klub- kontakt 
udstillingslederen, Bjarne Gylling, tlf. 
53 52 14 85 ( daglig 8.00 - 13.00), eller 
Fax. 58 50 54 85. 
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OLDTIMERLØBET 
GRÅSTEN - FLENSBORG 

den 29. maj 1993 

Løbet afvikles i år for tredje gang. I 
1991 deltog der 270 køretøjer jævnt 
fordelt på knallerter, scootere, motor
cykler og biler fra Danmark og Tysk
land. Der var ca. 2000 tilskuere på 
pladsen. 

Sidste år steg deltagerantallet til 372 
deltagende køretøjer og vi havde ca. 
3000 besøgende på pladsen. 

Forberedelserne er allerede vidt 
fremskreden. De skønhedsfejl løbs
deltagerne har meddelt os, bliver ret
tet. Bl.a. villøbsdeltagerne blive skånet 
for turen gennem Flensborg by, og de 

tohjulede køretøjer vil få en mere 
fremtrædende placering på pladsen. 

Alle gode kræfter arbejder på alle 
tiders Oldtimerløb 1993, hvorfor vi hå
ber, du vil hjæ lpe os med at bringe 
invitationen ud til alle potentielle del
tagere. 

Vel mødt til Oldtimerløbet den 29. 
maj 1993. 

For yderligere oplysninger kan du 
kontakte Bjørn Bach-Hansen, Bak
kegården 3, Rinkenæs, 6300 Gråsten, 
tlf. (forretning - Sønderjyden A/S) 74 
66 28 00, eller privat tlf. 74 65 13 87. 

GAVNØ SLOT 
Week-enden den 12.-13. juni 1993 

Igen i år har MG Car Club Danish 
Centre og Gavnø Slot arrangeret 
Classic Autojumble & Concours de 
Charme i Gavnø Slotspark. 
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Arrangementet omfatter bl.a. »Gav
nøløbet«, som starter i Næstved med 
længder på 30, 50 og 80 km alt efter 
køretøjets alder. 

Derudover er der opstilling af køre
tøjer, stumpemarked og Concours de 
Charme og meget mere. 

Er du interesseret i at vide mere om 
dette spændende arrangement, kan du 
kontakte klubben og få tilsendt udfør
ligl program og tilmeldingsblanket. 
Adressen er: Nordisk Morris Minor 
Klubb, box 28, 5200 Odense V. 



MARKNAD & RALLY l HOOR 

~AR~NAD & RALLY i HOO~ 7-2 ~AJ 

Veteranbilsektionen Club 69 i Hoor arrangerar forsta lerdagen i maj varje år 
Veteran- & Prylmarknad på Backagården. 
• Lerdagen den l maj 1993 kl. 07.00-15.00. 
• Platshyra: endost personbil 100:- , 

ovriga fordon (tex husbil, personbil+ sli::ip) 150:-, 
fordon over 3,5 ton 200:-. 

• Upplysningar lamnas på telefon 010/ 247 72 37. 
• OBS!Inslapp fredag 30 april kl 17.00-23.00, dock ~ formarknad. 
• Valborgsmi::issofirande på marknadsplatsen kl. 20.00-24.00. 

Dagen efter marknoden kors ett stort rally for både bilar och motorcyklar. 
Veteranbilsektionen Club 69 inbjuder di::irfor ti ll : 
Vårrundan sondagen den 2 maj 1993 med samling kl 10.00. Start och mål 
i::ir på Backagården, di::ir vi också kan erbjuda en god middag i anslutning till rallyt. 
Bilarna to m 1966-års modell ti::ivlar i 4 klasser beroende på tillverkningsår medan 
motorcyklarne endost ti::ivlar i l klass. Alia damer inbjudes ti li att kora Ladies Cup. 
Forvidare information kontakte: 

Veteranbilsektionen Club 69 i Hoor 
Box 29, 243 21 Hoor, 
T el. 010/ 247 72 37 

Anmalan ti li vårrundan senost den 23 april 1993. 

Udførligt program kan fås ved henvendelse til klubben. Adressen er: Nordisk Morris 
Minor Klubb, box 28, 5200 Odense V. 
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~ Gammel kjærlighed 
ruster skam da ikke 
90-årige Peter J. 
Petersen i 
Vindeballe har 
ofret total 
renovering af 
,,Q 695« 

Af Hans Christiansen 

• VINDEBALLE: - J eg 
har aldrig siddet bag rat
tet af nogen anden bil. 
Og jeg skal heller ikke 
nyde noget den dag i dag. 
Derfor ... 
Siger 90-årige gårdejer 

Peter Jensen Petersen, 
Vindeballe, der netop 
har fået fornyet sit køre
kort, om årsagen t il, at 
han netop sarrimen med 
datteren Anna har beko
stet en totalista ndsættel
se af sin gamle Morris 
Minor - den, der i forve
jen i mange år har livet 
op på de æ røske landeve
je med sin originale 
nummerplade fra 
købsåret 1953: "Q 695". 

Trofa sth ed 
belønnet 

Når rådhusklokkerne 
torsdag nat falder i slag, 
går Morris'en ind i sit 40. 
l ", •. ,."Jl - ......, ,. ,J " ....,. Art C") ...... . 

»O 695•• er forvandlet til en af Ærøs absolut kønneste veteranbiler. Hvor mange 
måske havde været parat til at skrotte, ofrede ejeren her en totalrenovering. Hvis 
omkostning i øvrigt respekteres som en hemmelighed ... 

ha' sig en ordentlig 
omgang. 

Det fik den hos Poul B. 
Matthiesen på Dunkær 
Auto-Service. Han skilte 
det lille, stemningfulde 
køretøj ad, svejsede nye 
stykker i , hvor det var 
.-.~A,,o"'l'l~ rtt "" ~~ hlo" 

min datter og jeg tre 
måneder forinden havde 
taget kørekort. Og så har 
den ellers tjent os i alle 
å rene uden mindste bes
vær - startet med det 
samme om det så var 
bidende frost, siger Peter 
ol'\ ........ err. .... 

fleste af speedometrets 
lidt mere end 100.000 
km har den lagt bag sig 
på øens lokale vejnet. 

Hvor den nu er parat til 
med sin interiør-duft af 
ægte rødt læderbetræk 
at levere en kildren t il 
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b~løn~~t." de-~s stabile 
færd og trofasthed. 

Jo, for rusten havde 
bidt sig en smule fast i 
bunden. Og for et par 
måneder siden beslutte
de Peter J. Petersen og 
Anna sig for, at nu skulle 
den kønne gamle vogn 

....... ... ...... . . o · · .............. ........... . .... .. 
i den oririginale muse
grå Morris-farve hos 
Ærø Autolakering. 

Flot arbejde begge ste
der fra. 
-Ja, den er præcis, som 

da jeg købte den for 
17.000 kr i oktober 
1953. Det skete efter at 

En fryd for øjet 
en kildren i næsen 

I starten blev det sågar 
til ture uden for Ærø. 
Den gamle bil har både 
nået at være i Kertemin
de og Sønderjylland. Til 
gengæld aldrig uden for 
Jandets grænser - og de 

efte-rfulgt med garanti" af 
mange beundrende blik
ke endnu en årrække. 
Dels er der tale om en 

af de sjældne fire-dørs 
Morris-modeller. 

Dels er der så det med 
den endnu sjældnere 
gamle nummerplade. 

90-årige Peter Jensen Petersen viser det rummelige og let tilgængelige bagagerum på Morris-modellen, der er 
karakteristisk i forhold til den senere Morris 1000 ved sin lille bagrude og sin todelte frontrude. 
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Disse lo sider er taget fra 
Fagbladet »Chaufføren<< 
oktober 1971. ' 
De er indsendt af 
A-1428 Martin Wiidau 

Nu udgår Morris 1000 
Kun få hundrede tilbage på forhandlerlagrene 

Stadige leverancer af reservedele 

Det sidste års vedvarende rygter om, at Morris 1000 personvogn snart ville 
udgå af produktionen, er nu en realitet. Efter 23 år med næsten uændret 
udseende har fabrikken i Cowley nu fremstillet den sidste vogn, og impor
tøren, DOMI l Glostrup, leverer de sidste eksemplarer til forhandlerne i 
denne :nåned. Der står dog stadig nogle hundrede vogne ved forhandlerne 
landet over, men tiden nærmer s ig, hvor den sidste vogn også indregistreres. 

Varevognen fortsætter 
Selv om Morris 1000 personvogn nu udgår, vil produktionen af den lukkede 
varevogn og pick·up model fortsætte uændret. Der er ikke på nuværende 
tidspunkt planer om at nedlægge denne produktion. 

Reservedele l mange år 
DOMI oplyser, at der vil være reservedele t n 
Morris 1000 l mange år fremover. Det vil der 
for det forste være , fordi den samlede bestand 
af Morris 1000 personvogne er stor i Danmark, 
men også fordi varevognen stadig vil blive leve
ret. En kunde, der i dag kober en Morri s 1000, 
behover således Ikke at frygte at blive •ladt i 
stikken• med hensyn til service og reservedele. 

Vet eranen l Morris-familien 
Morris 1000 vil gå over i historien som en af 
de mest kendte biler. Den forblev sig selv Igen
nem 23 år og overlevede andre bilmodeller , der 
blev introduceret og forlængst er glemt. 

Vognen har l Danmark haft et stort og trofast 
publ ikum, og den kunne sikkert være solgt 
endnu i mange år, men det lader sig altså ikke 
gore. Morris 1000 må vige pladsen for de nye 
modeller, der er under udvikling hos Brltish 
Leyland. 

Han ville sikre sig en 
Hvor estimeret Morri s 1000 har været viser føl
gende lille sandfærdige historie. 

En Morris 1000 kunde i Jylland, der allerede 
var ejer af en Morris 1000 fra 1962, som han 
regnede med - efter vognens stand og alminde
lige beregninger - ville kunne kore endnu 2-3 år, 
f andt for en måneds tid siden ud af, at Morris 
1000 Super produktionen korte på det sidste. 

Han forhørte sig omgående hos den lokale 
DOMl-forhandler og f ik her bekræftet, at vognen 
var ved at udgå. Forhandleren havde et par 
vogne på lager, og manden koble straks en. 

Denne vogn er nu b levet •Staldet• op, så at 
kunden om 2-3 år, når den gamle vogn Ikke kan 
mere, kan gå ud l •Stalden• og sadle en sp lin
terny Morris 1000 Super op. 



Fornem gave til Teknisk 
Museum 
I anledning af sit 25 års jubilæum har 
DOMI i Glostrup givet en ny Morris 1000 
personvogn til Danmarks Tekniske Mu
seum i Helsingør. Vognen var den sidste, 
som DOMI havde på lager. 

Morris 1000 hører naturligt hjemme på 
det tekniske museum, hvor den i selskab 
med den første VW, Volvo 544 og Arna· 
zon giver et stykke bilhistorie. De 4 mo· 
deller var på markedet i mange år i stort 
set uændret skikkelse. Morris 1000 var 
således lige ved at kunne nå 25 års jubi
læum, idet den har været solgt herhjem
me siden 1948. 

Overrækkelsen, der blev foretaget af 
DOMI's adm. direktor Svend Nellemann, 
fandt sted ved en reception på Danmarks 
Tekniske Museum's trafikafdeling i Hel
singør. 

Sv. Nellemann sagde bl. a.: »Det er 
mig en glæde at kunne give den sidste 
Morris 1000 til det tekniske museum. Bi
len blev solgt herhjemme i 23 år, men det 
er faktisk 25 år siden, den første prototype 

- Mosquito- kørte på de engelske lande
veje, så man kan sige, at bilen har været 
kendt i den tid, DOMI har eksisteret.« 

Formanden for museets bestyrelse, di
rektør T . K. Frank, takkede for gaven og 
sagde bl. a.: »Museets bestyrelse har væ
ret af den opfattelse, at Morris 1000 -
med sin lange levetid i uændret skikkelse 
- hører hjemme på trafikafdelingen her. 
Morris 1000 er en af de vogne, der vil 
blive husket, når der engang skal skrives 
bilhistorie.« 

I sidste måned var Morris 1000 placeret 
på en særlig plads midt i museet, bereg· 
net til »månedens bil«. Ved plancher og 
udklip gives der samtidig glimt af Morris 
1000's lange glorværdige historie. 

Dir. Sv. Nellemann. til venstre på billedet, har 

netop overrakt gavebrevet på en fabriksny Morris 

1000 til dir. T. K. Frank. Danmarks Tekniske 

Museum. og dir. K. O. B. Jorgensen. 
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KØB OG SALG 
Sælges: Morris Miner 1000, ~rg. 1968. Kørt 

168.000 km. 2 ejere siden 1968. Farve: 
original smoke grey. Bilen er blevet 
restau reret for 30.000 kr i 1986, og i 
1992 blev der sat nye bremser p~ fo r 
8000 kr. Nye dæk og 98% rustfri. Synet 
i juli 1992. Pris 22.000 kr. 

Henv.: Tho mas Christensen, tlf. 98 12 14 20. 

Sælges: Morris Miner 2-dørs ~rg. 1969. Bilen 
kører godt men den skal synes. Diver
se udstyr medfølger, plus reservedele, 
bl.a. 3 motorer og 3 gearkasser. Det 
hele sælges for højeste bud p.gr.a. 
manglende tid. 

Henv.: A-503 Bjarne Løvbjerg, Møgelmose
vej 3, 6880Tarm, tlf. 97 37 6103 bedst 
efter kl. 18. 

Sælges: 2 stk Morris Miner 1000 super, ~rg. 
70-71, begge med sorte nummerpla
de r. Den ene er synet den 12. maj 1992, 
pris: 14.500 kr. Evt, bytte med vare
vogn. 

Henv.: Monica Pultz, Smedegade 11, 
6700 Esbjerg. 

Sælges: Tagbagagebærer 
(passer til Saloon) 100,-
Solskærm 200,-
3 fælge m. dæk, pr. stk. 25,-
1 høj re glasfiberbagskærm 
til bindingsværk gratis 
eller alle dele samlet 300,-

Henv.: A-1348 Peter Messing, Folesletten 
4 B, 2950 Vedbæk, tlf. 42 89 02 52. 

Sælges: T il Morris 1000 
ny bananmanifold 800,-
ny 1 1/2" udstødning 700,-

Henv.: Jesper Frederiksen, Søbakkevej 8, 
5210 Odense NV, tlf. 65 9149 09. 

Sælges: Motor, gea rkasse og bagtøj kan afhen
tes gratis. 

Henv.: A-1037 Axel Pedersen, Højmarken43, 
9510 Arden, tlf. 98 56 14 59. 
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Sælges: Morris 1000 super, Pick-up, ~rg 71. 
(Renoveringsprojekt), lige afmeldt. 
Der kan medfølge originalt lad. Sæl
ges som den s t~ r, evt. med ny chassis
ramme. 

Morris 1000 super, Pick up, ~rg. 67. 
Gule plader. Sidst synet 1/10 92. Pæn 
og velholdt. Pris: 25.800,- kr. 

Morris 1000 super, Bindingsværk, ~rg. 
69, bordaux-rød. Pæn og velholdt. Nye 
dæk, nem at syne. Pris: 12.000,- kr. 

Sælges for kunde: 
Morris Miner, 2. dørs, ~rg 55. Km-ga
ranti 82.000. Original 803-motor. Bi
len fremtræder fuldstændig som da 
den forlod fabrikken. Der har aldrig 
været svejs t i den. Indtrækket er kom
plet originalt og uden rifter af nogen 
art, dog mangler de forreste bundm~t 
ter. Bilen er iøvrigt med sorte num
merplader. Pris: 35.000,- kr. 

Nye Chassisrammer til Pick-up og Van 
Renoverede døre og bagklapper. 
Renoverede Motorer med 1 ~rs 100% 
garanti. 
Bagakselrør uden rust i fjederbeslag 
samt alt i nye og brugte dele. 
Pladearbejde udføres. Speciale: gen
opbygning samt opretning. 
Tag udskiftes (samles i originale sam
linger). 
Nye tagrender laves i h~nden. 
Totalrenovering, lakering m.m. udfø
res til rimelig timeløn eller p~ fast til
b ud . 

Henv.: Morris Mi nor 1000 Specialværksted 
Pejrup Autoværksted 
v/ A-992 Peder Mikkelsen 
Pejrupvej 30 
5560 Arup 
Tlf. 64 47 26 04 



Sælges: Morris Minor 1000 super Bindings- Sælges: l fabriksny motor til Morris Mi nor. 
værk, llrg. 1968, sund pæn og velholdt. Henv.: Thyge Skou, Gammel Landevej 21, 
Pris: 17.000 kr. 4891 Toreby Lolland, tlf. 53 86 93 60. 

Til Morris lOOO,llrg 1962: Sælges: Morris ophæng/u ro 
1 sæt pæne døre Alle modeller er præsenteret i uroen. 
1 bagklap Den mest almindelige 2 dørs i stort 
1 gearkasse format foroven og ned fra hjulene 
l sæt baglygter hænger de øvrige modelle r. Udført i 
1 varmeapparat kraftigt karton i farverne rød, blll og 

hvid. Mlll: 23 cm i bredden og 32 cm 
Til Morris 1000 super: lang. God gaveide. Leveres portofrit. 
1 gearkasse Pris: 45,- kr. 
2 motorer Henv.: A-170 Karen Klausen, Stenagervej 8, 
l forreste kofanger 7160 Tørring, tlf. 75 80 53 84 
1 fron t 
1 motorhjælm 

Købes: Til Morris 1000 super Bindingsværk 1 køler 
1 sæt u-profiler under døre ønskes 2 rimelige pæne bagdøre. 

i rustfri stlll Henv.: A-555 Jens Kjeld mand, Seedorfs 

1 varmeapparat Vænge 8, 2000 Frederiksberg, 

div. styretøj tlf. 38 88 88 18. 

div. spindler komplet 
div. bagtøj Købes: Traveller med 1100 motor, i meget god 
div. støddæmpere stand. Bilen skal bruges i Sverige. Tak-
benzinpumper ker pli forhllnd for tips. 
dynamoer Henv.: Thomas Werup, 25. Boulevard Albert 

1 ER, MC 98000 Monaco. 
Til Traveli er: 
4 bagdøre til renovering 

KLUBBEN SÆLGER: div. bindingsværkdele 
1 venstre bagskærm i glasfiber T-shirt (S, M, L, XL) 60,-Dkr 
+ mange andre dele Norm i nor, nr. 15- 81, pr. stk 5,-Dkr 

Klæbemærker, pr. stk 10,-Dkr 

Adskilt 1300 moto r komple t 3 stk 25,-Dkr 

l sæt skivebremser ti lpasset originale Jakkemærker, pr. stk. 25,-Dkr 
spindler og hjul. Grill emblem 95,-Dkr 

Z ippo-lighter 150,-Dkr 

Henv.: A-1008Thorvald Lynggllrd, Nordvest-
vej 3, 9000 Ålborg, ti f 98 13 78 78. 
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Postkortet her stammer fra Malta. Det er indsendt af Martin Klinke. 


