
Nr. 98 november 1995 

MEDLEMSBLAD FOR NORDISK MORRIS MINOR KLUBB 

l dette nummer kan du bl. a. læse om hvordan Morris'en blev 
fremstillet i starten af 50'erne. 

Nyt fra lokalgrupperne og NM M K's generalforsamling i Oslo, 
kan du også læse om. 
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NMMK 
Stiftet i Oslo 18. september 1978 

Klubbens adresse: 
Nordisk Morris Minor Klubb 
Postboks 28 
DK-5200 Odense V 

Postgiro: 
3 36 47 12 

Kontingent pr. kalenderår: 

A-medlem 
(medlem med bil) .............. 160 D kr 

H-medlem 
(husstandsmedlem) ............. 50 D kr 

o 
NM M K's medlemsblad 

Stof til bladet sendes til redaktøren. 

Indleveringsfrist for stof til næste nummer: 

20. december 1995 

Oplag: 1000 eksemplarer 

Tryk: Centraltrykkeriet, Odense, Danmark. 



NORGE 

SVERIGE 

DANMARK 

LOKALGRUPPER 
Gruppe Kontaktperson Thlefon 

Oslo A-707 Terje Sunnaas- Box 37 
Hovseler - N-0705 Oslo 7 

Jobb (22) 64 77 51 
priv (22) 29 29 49 

Klubbmøte: l.tirsdagi m~neden k1.18.00. Møtested mai-sept: Rodeløk
ken Kafe, Bygdøy. Okt-apr: hos Terje Sunnaas. Ring et av styrcmed!cm
meme på forhgnd i tclfel!e det er specielt program. 

Norra A-1642Christer Wiberg- Terriingva- 090 135 607 
Sverige gen 2A - 902 38 U meå 

Jiimtland A-1074 Kåre Torfjiill - Hornsgalan 
l lA- S-832 42 Froson 

Dalarna A-838 Thomas Eriksson - Kråk- 0250-15445 Bost. 
bergsvagen 4- S-79200 Mora 13530 Arb. 

Giiteborg A-1169 Matz Lundgren - Nedra 031139250 
Kvarnbergsgt. 4- S-41105 Gateborg 

Våst Sverige A-1808 Erling Hohnin- Skoftebyga- 0520-72907 
tan 55- S-46154 Trollhiittan 

Nordjylland A-1160 Mogens Bjerre - Industrivej 98 21 24 50 
40 - D K-9690 Fjerritslev 

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

Midtjylland A-2047 Svend Thorup - Egeparken 86 8132 47 
10, l. tv.- DK-8600 Sikeborg 
Klubmøde den første tirsdag i mfincden kl. 19.00 i Medborgerhuset, 
Søvej 3, Silkeborg. 

Østjylland 

Sønder
jylland 

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

A-216 Johrumes Juhl - Lindevej 8, 74 54 74 96 
Overjerstal- DK-6500 Vojens 

Klubmøde: Se under Als. 

Vestjylland A-1903 Karl Ove Sønderby
Sandgårdsvej 4 - D K-6880 Tarm 

97372942 
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Gruppe 

Als 

Sydlyn og 
øerne 

Nordvest 
Sjælland 

Kontaktperson Telefon 

A-697 Poul Iversen - Mosevænget 5 74 47 21 81 
DK-6440 Augustenborg 
Klubmøde: se arrangcmentSka!cndcrcn. 

A-1757 Lars Mikkelsen - Lunds- 64 8812 03 
gårdsvej 8- DK-5463 Harndrup 

Klubmøde: Den sidste mandag i måneden kl. 19.30 pfi. Stenstrup Kro. 

A-881 Max Christensen- Hagested- 53 46 34 82 
vej 18- DK-4532 Gislinge 
Klubmøde: Den første tirsdag i måneden. Næ1mcrc oplysninger hos 
kontaktpersonen. 

København A-1259 Dirk Tønnesen - Hampctof- 42 18 37 28 
ten 6- Ganløse- DK-3660 Stenløse 
KJubmødc den sidste tirsdag i m<'l.ncdcn kl. 19.00 (ikke juni og juli) 
Brønshøjvej 17, indg. B, Medborgerhuset Pilcgtl.rdcn. 

Sydsjælland H-356 Ketty Rasmussen - Sorøvej 53 73 65 49 
484-486, Rislev- DK-4700 Næstved 
Klubmøde: Den første søndag i måneden kl. 19.30 på Sorøvej 484. 

Lolland-Fa!- A-1461 Dennis Hansen- Skovtoften 54 85 93 43 
ster & Møn 19- DK-4800 Nykøbing F. 

Bornholm Ny kontaktperson søges 



FORMANDENS SIDE 
Så har vi efterhånden nået den mørke 
tid, dagene bliver kortere og kortere, 
en del morrisser har trukket sig tilbage 
i vinterhi, mens andre er, eller i denne 
tid bliver gjort klar til den kommende 
vinter. 

Vi har i nogle år forsøgt at få sam
mensat en træfdagbog eller en træf
bog, den kan nok kaldes flere forskel
lige ting; men formålet var at samle alle 
de oplysninger om de forskellige som
mertræf, som har været siden Tåsinge 
92, til et ringbind eller lign., således at 
folk kunne få tips, gode ideer og en hvis 
indsigt i det at holde et sommertræf, 
som jeg af egen erfaring nok må sige, 
at det ikke er noget man bare lige gør! 
Da dette endnu ikke er lykkedes, trods 
opfordringer til de rette personer fra 
min side, har vi nu tilladt os at opstille 
nogle retningslinjer (som selvfølgelig 
ikke skal følges 100%), der skulle kun
ne give et godt træf. Hvis der er nogle 
tidligere træfarrangører som har tilfø
jelser eller andre gode råd til disse 
retningslinjer (se side 7) er de velkom
men til at skrive til os, og vi vil så rette 
eller tilføje i listen, som vi regner med 
at sende til træfarrangørerne hvert år. 

Så til en mere alvorlig sag. På cl 
bestyrelsesmøde den 13. oktober har 
et flertal i bestyrelsen beluttet at hæve 
kontingentetfor 1996till80dkrpr. drfor 
A-medlemmer. H-medlemmer bliver 
fortsat på 50 dkr pr. år. Grunden til 
stigningen er den almindelige prisud
vikling og stigninger på porto, trykning 
af klubblad m.v. Det kan også her til
føjes, al der på generalforsamlingen 

1995 blev givet grønt lys for en kontin
gcntstigning. 

En anden spændende ting er gene
ralforsamlingen 1996. Den bliver af
holdt i Oslo lørdag den 9. marts 1996. 
Ja- det gibber nok lidt i nogle af vore 
medlemmer, men nu prøver vi det og 
ser hvordan det går! For ikke at gå helt 
fallit på dette projekt har vi måttet 
skære ned på hvort generøse tilbud til 
kontaktpersoner om fuld refundering 
af færgebilletter. Der vil kun blive re
funderet 400 dkr til denne generalfor
samling pr. kontaktperson. Det skal 
her nævnes, at da det er højsæson for 
vinterrejser er det en meget god id C, at 
være hurtig med bestilling af færgebil
let For medlemmer der kommer fra 
Jylland og Fyn, kan det anbefales at 
benytte Stena Line der sejler fra Fre
derikshavn fredag aften og er i Oslo 
lørdag morgctl. Retur samme vej fra 
Oslo lørdag aften, med ankomst til 
Frederikshavn søndag morgen. Det er 
en hurtig sviptur, hvis man ikke vil slå 
det sammen med en lille skiferie, når 
man nu alligevel er på de kanter! 

Jeg vil her lige minde om, at hvis 
man har vedtægtsændringer eller an
det til generalforsamlingen 1996, skal 
forslaget være klubben ihænde senest 
den IO. december 1995. 

Da det er årets sidste blad, vil jeg 
gerne på betyrclsens og egne vegne 
ønske jer alle en god jul og et godt 
nytår. 

A-1264 Herluf Knudsen 
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DATO ARRANGEMENT 

November 
søn. den 12. Klubmøde hos Kaj og Birte. 

Tilmelding på tlf. 75 84 09 57. 

Årsmøde og Julebord 
Dato endnu ikke fastlagt. 

l ør. den 18. Klubmøde hos Karl Ove Sønderby, 
Sandgårdsvej 4, Tarm. 

tirs. den 28. Klubmøde i Medborgerhuset 
Pilegård en. 

December 
søn. den 3. J uleafslutning. Tilmelding til 

kontaktpersonen. 

søn. den10. Juleafslutning. Mødested: Øster 
Ådalen i Aalborg. 

tirs. den 5. Klubmøde i Medborgerhuset, 
Søvej 3 i Silkeborg. 

Januar1996 
søn. den 7. Bowlingtur. Tilmelding til kontakt

personen. 

Marts 1996 

ARRANGØR 

Østjylland 

J amtland 

Vestjylland 

København 

Østjylland 

Nordjylland 

Midtjylland 

Østjylland 

!ør. den 9. NMMK's Generalforsamling bli- Oslo 
ver afholdt i Oslo. Mere informa-

Juli 1996 
fre.- søn. 
12.- 14. 

tion på formandens side i dette nr. 
- Indkaldelse og dagsorden i næste 
nr. af Norminor. 

Sommertræf i Uppsala. J amtland 



GODE RÅD 
og vejledning for afholdelse af NMMK's sommertræf. 

For at lette arbejdet for arrangørerne 
af NMMK's sommertræf har vi udar· 
bejdet nogle retningslinjer, som skulle 
kunne gøre det lidt mere overskueligt 
at stå for et sådant arrangement. 
Mange af detaljerne er opstået som 
følge af erfaringer høstet ved mange 
års træf. Punkterne skal ikke følges 
slavisk, men være til hjælp, hvis man 
står helt uden ideer. 

l. Træffet skal arrangeres af en af 
NMMK's lokalgrupper, evt. bistået af 
bestyrelsen. 

2. Træffets geografiske placering går 
på skift mellem Norge, Danmark og 
Sverige. 

3. Træffet skal afholdes i en week-end 
så tæt på den 15. juli som muligt, med 
start en fredag og afslutning søndag. 
Arrangementet skal offentliggøres i 
Norminor i god tid. 

4. Træffet kan typisk blive afholdt på 
en egnet campingplads. 

5. Programmet for træffet er frit, d.v.s. 
op til arrangørgruppen. Dog anbefales 
der en form for socialt samvær inden
dørs lørdag aften. 

6. Derudover kan anbefales grillaften 
fredag og stumpemarked og konkur
rencer lørdag og søndag. 

7. M.h.t. lørdagens arrangement skal 
dette holdes på et økonomisk rimeligt 

niveau. F.eks. anbefales det at under
søge mulighederne for »privat hus
ning« (f.eks. fællestelt) med mad be
stilt ved ))Diner Transportable«, frem
for restaurantbesøg. 

8. Træffets faste punkter skal være: 
Fotografering af træffets biler (evt. 

med deltagere) 
Afstemning blandt de deltagende 

biler i 2 klasser: original klasse og åben 
klasse. 

Fælles socialt samvær min. l aften. 

9. Af hensyn til træffets praktiske for
løb bør man a010lde fotografering og 
afstemning adskilte som 2 selvstændi
ge arrangementer. 

I den forbindelse bør fælles kolon
nckørsel så vidt muligt undgås - og i 
modsat fald altid med politieskorte. 
Kolonnekørsel kan arrangeres sepa
rat. Undgå så vidt muligt lyskurve og 
venstresving. 

10. Fotografering af bilerne bør såvidt 
muligt foregå på campingpladsen, cl
ler et egnet naturskønt sted i umiddel
bar nærhed. 

Er der ikke naturligt egnede foto
grafpladser, kan man f.eks. benytte en 
mobillift el. lign., så billedet komposi
tionsmæssigt er pænt. 

11. Afstemningen i de 2 kla,sser bør 
foregå på et tidspunkt, hvor alle træf
fets deltagere er mødt op ( f.eks.lørdag 
formiddag). Opstilling til bedømmelse 
bør foregå på selve campingpladsen -
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evt. på teltarealet. Her kan også della
gere som benytler hyller opstille biler
ne, f.eks. i tidsrummel kl. 9-11. 

Det anbefales (som minimum) al 
bilerne i originalklassen er opstillet se
parat. Evt. kan bilerne i den åbne klas
se også opstilles typevis. Delle er sclv
følgelig betinget af ordentlige plads
forhold. 

12. Adgangsbetingelserne for opstil
ling i NM M K's originalklasse skal kon
trolleres af en sagkyndig gruppe af 
medlemmer, som er til stede på træf
fet. (Del kan f.eks. være en deltager fra 
hvert land + en fra betyrelsen eller 
arrangørgruppen). Denne kontrol skal 
ske så sent som muligt inden afstem-

n ingen af hensyn til de sidst ankomne 
deltagere. Del skal her bemærkes, al 
det er arrangørgruppen der skal sørge 
for, at bedømmelsen bliver foretaget. 

Er deltageren ikke til stede på det 
faslsalle afstemningslidspunkt vil de 
være udelukkel for deltagelse i afstem
ningen. 

Biler som er godkendt til opstilling 
i originalklassen forsynes med tydelig 
mærkning: Original. 

Er der indsigelser fra den øvrige 
medlemsskare mod en godkendt bil, 
skal disse være arrangørgruppen i 
hænde inden afstemningen. Indsigcl
ser som indkommer under eller efter 
afstemningen bliver automatisk afvist. 

ØSTJYLLAND 
I week-enden den 2.-3. december afhol
des juleafslutning med gløgg og æble
skiver. Sled og tidspunkt er endnu ikke 
fastlagt, men delte oplyses ved tilmel
ding til Bent på llf. 75 89 0158 eller Per 
på llf. 75 65 04 09 eller 40 78 97 59. 

Søndagden 7.januar skal vi igen prøve 
at bowle. Tag med- del er sjovt! Tilmel
ding senest den 3. januar på tlf. 75 65 
04 09 eller 40 78 97 59 

A-738 Per Madsen 

NORDJYLLAND 
Juleafslutning 1995 
Søndag den JO. december kl. 13.00 mø
des vi på parkeringspladsen ved Øster 
Ådalen i Aalborg. Indkørsel fra Over 
Kæret. 

Efter en gåtur kører vi til Gudum 
hvor vi besøger A-164Jørgcn Ebdrup. 
Her får vi sikkert cl eller andet læk
kert. Og så hygger vi os!!! 

Scc you latcr, Alligator! 
Bilthe- A1ogens- Anette 
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KØBENHAVN 
Da jeg trænger til cl pusterum overta
ger Dirk Tønncsen jobbel som kon
taktperson for Storkøbenhavn pr. l. 
november 1995. 

J cg har været meget glad for min tid 
som formand og kontaktperson for 

gruppen. På gruppens møde den 28. 
november skal der vælges ny formand 
og jeg vil anbefale Dirk til dette job. 

A-1245 Klavs Juul Nielsen 

VESTJYLLAND 
Klubmøde den 18. november 

Morris-venner i vestjylland. Som ny 
kontaktmand vil jeg meget gerne se 
alle medlemmer fra vestjylland til el 
garagcmøde, som finder sted den 18. 
november 1995 kl. 10.00 hos mig på 
Sandgårdsvej 4 i Tarm. Jeg håber al 
rigtig mange vil møde op. 

Vi skal bl.a. have luren rundt om 
Ringkøbing Fjord op at stå til næste år. 
Del skal naturligvis følges op, da det 
var en stor succes i år. 

Vi får nok også tid til en Morris
snak! 

Vel mødt. 
A-1903 Karl Ove Sønderby 

'· ,. ,. 
' 
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M l DT JYLLAND 

Vi er nogle stykker i Silkeborg-områ
det, der gerne vil gøre Midtjyllands
gruppen aktiv igen. Vi har aftalt al hol
de møde i Medborgerhuset, Søvej 3 i 
Silkeborg kl. 19.00 hver den første lirs
dag i måneden. 

Der er allerede nogle ideer på bor
det for aktiviteter, dels nogle småture 
rundt i regionen en eller anden søndag, 
dels nogle smøreaftener og dels et 
større arrangement i forbindelse med 

den store Regatta-fest i Silkeborg i 
1996. 

Hvis nogen har lyst til at komme og 
få en sludder om Minaren og være 
med til vore øvrige aktiviteter er de 
mere end velkomne. Af hensyn til kaf
febestilling er det en god ide al kontak
te vores kontaktperson) Svend, inden I 
kommer. 

Vel mødt! 

SOMMERMINDER 

Vi vil her i Norminor sige tak for en 
dejlig sommer, hvor vi har mødt en 
masse dejlige mennesker. Alle mini~ 
tf•æf vi har været med til har været 
godt tilrettelagt. Det er jo dejligt at 
møde de gamle >> Tordenskjolds solda
ter<< som er flittige til at møde op, men 
vi ser jo også nye Mm..-is-folk og det er 
skønt. 

J eg vil fortælle lidt om turen til vores 
sommertræf i København. Vi startede 
fra Tarm i god tid mente vi, for vi havde 
aftalt al mødes ved Vissenbjerg på Fyn. 
Der var 6 biler som skulle følges ad til 
København. Man må huske på al som
meren var varm - og den dag vi kørte 
til København var det drønvarml. Jeg 
kunne mærke at jeg havde lidt proble
mer med bilen på vej til Vissenbjerg. 
Da vi havde tanket op og spist vores 
mad, gik turen videre til Nyborg, som 
vi havde god tid til at nå. Vi kom over 
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på Sjællandssiden og skulle jo til stor
staden København. 

Nogle havde travlt og kunne køre 
stærkere end jeg. Omkring 20 km før 
København, var jeg klar over at bilen 
havde et problem med at klare varmen. 
Jeg lå sidst i køen, men fik overhalet 
Søren, så hvis uheldet var ude kørtejeg 
ikke til sidst. Herefter køre jeg vel5-1 O 
km, så siger motoren stop og jeg kører 
ind til siden og del samme gør Søren. 
En anden bil foran os havde også fun
det ud af al der var problemer med 
vores bil. Den var kørt varm! 

Ca. 200 meter fra hvor vi holdt, var 
der vejarbejde igang og jeg løb hen og 
spurgte om de havde noget vand. J eg 
fik l,Sitil at fylde på. En nordmand og 
Marlin var også stoppet op, for at se 
hvad der var galt. Nordmanden kom og 
sagde, at han havde en toppakning jeg 
kunne få hvis del var den, det gar galt 
med. Men toppakningen var heldigvis 
ikke gået. Efter al bilen var kølet lidt 



ned, fortsalle vi mod Absalon Cam
ping, hvor nordmanden kørte forrest, 
jeg i midten og Søren til sidst 

På Absalon Camping blev vi chec
ket ind og fandt en plads og fik en snak 
med Peder Mikkelsen og som han siger 
på fynsk: - »du ka' saglens køre hjem 
med den motor«. 

Turen ind til selve hjertet af byen 
forløb under nogen problemer, så Ka
ren og jeg tog til fest på Hotel Seandie 
lørdag aften var til kræmmermarked 
om søndagen, hvor jeg købte en ny 
slange til køleren. 

Martin havde sagt, at vi skulle med 
en færge kl. l. Vi kom sent afsted og 
jeg ville ikke så gerne presse min lille 
Morris, som havde en Camp-let på 
slæb. Vi kom for sent til færgen, men 
heldigvis var den også forsinket, så vi 
nåede med. Da vi kom til Fyn, sagde 
jeg til gutterne, at nu skulle de bare 
køre som de havde lyst, jeg er medlem 

af Falck - så jeg skulle nok komme 
hjem. 

Vi kom godt hjem til Tarm, du lille 
lune rede, som står i vores Tarm-sang. 
J cg ville selvfølgelig have undersøgt 
hvad årsagen var til, at Morrisen kørte 
varm. Motoren havde eftertænding. 
Utroligt at man kan køre en så lang lur 
på 600 km, med eftertænding uden at 
toppakningen gik. Del kunne en ny af 
i dag ikke have klaret Ergo, det viser 
al Morris borger for kvalitet. Vær stolt 
af at køre i en Morris. 

Tak for cl godt kammeratskab, også 
en tak fra Karen. Vi skal ud og hente 
hendes cabriolet, så nu har jeg 2 biler 
al gøre i stand, da jeg har købt en 
2-dørs. 

Tak for cl godt år for os, som nye 
medlemmer - håber vi ses igen til Be
dedags-træf, hvor vi skal Fjorden 
rundt! 

A-1903 Karl 0Fe SrMderby 
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EFTERÅRSBETRAGTNINGER 
Her, siddende og kiggende ud af vin
duet en regnfuld efterårsdag, da den 
tid nærmer sig hvor »Søndagsmorris
scrne« snart skal i vinterhi, får jeg 
pludselig lyst til al lave et lille indlæg 
til klubbladet. .Jeg blev nok også en 
anelse »provokeret« over sidste num
mer (97), hvori jeg kunne læse lidt om 
sommertræffet, hvor vi også deltog. 
Det, der fik mig til al vågne, var, at 
nogle morrisfolk havde indgivet en of
ficiel klage over en originalpræmie til 
en Pick-up model, der efter deres me
ning ikke var beretliget til denne hæ
der. 

Vi har været på t1cre træf, og hurtigt 
fandt vi ud af, at folk stemmer, lige som 
vinden blæser, og del er da en fornøje-

lig konstatering. Vi fandt også ud af, al 
nogle mornisfolk primært kommer på 
træffet for pokalernes l præmiernes 
skyld, og når det så ikke lykkes, ja så 
kan man godt blive lidt skuffet, og så 
skal der måske klages ... ? For er man 
entusiast, så er man det nok med hud 
og hår, og det skaber sommetider nog
le stressede situationer, når ens bilam
bitioner ikke opfyldes. 

Det er vi andre, der tager på mor
ristræf for det sociale fællesskab og 
hyggens skyld, da heldigvis fri for. Vi 
nyder al være af sled med telt og unger 
bag i Traveller'en, og vores eksemplar 
er da en god familiebil, som må slide 
året rundt - ja, den holder faktisk kun 
i lunt hi, når den ind imellem lige skal 

Lene, Søren og Peter mangler lige at få det sidste pakke/ud, så er alt klartil træfdagene 
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en tur på værkstedet (og så jamrer man 
jo over, at den »gamle spand« nu igen 
er ved at ruinere ens i forvejen stram
me budget), eller når vi er på besøg hos 
svigermor, for så må svigermors bil for
lade garagen til fordel for en Morris. 
Sådan synes vi, det skal være, så som
mertræffet er en dejlig afslappet ople
velse for vores lille familie på 5 perso
ner, og ind imellem er det faktisk helt 
morsomt at iagltage de stressede »po
kaljægere«. Selvfølgelig går vi da også 
rundt og kigger på de mange spænden
de og forskelige Morrisser, pusler om 
vores egen hil, går på stumpejagt og 
suger tips o.l. til os, men vi foretrækker 
de menneskelige oplevelser med nye 
som gamle morrismedlemmer frem for 
pokalerne l præmierne. 

Træffet her i år var EN GOD OP
LEVELSE, og tak til de frivillige mor
risfolk, der brugte tid på at lave sådan 
et arangcmcnt for alle os andre. Det 
må være noget af et knokkclarbejde. 
København er jo en spændende storby. 

Bare det, al ens børn skal i Tivoli for 
første gang, giver os alle en dejlig op
levelse, som vi kan mindes igen og igen 
de kommende mørke vinteraftener. 
Men på selve træfpladsen savnede vi 
lidt for børnene i form af f.eks. snobrød 
og små sjove konkurrencer, ligesom 
forskellige morriskonkurrencer for de 
voksne også plcjer at sælle mere kolo
rit på træf dagene. Med hensyn til fes
len lørdag aften, foretrækker vi, ligc
som ved træffet i Trollhallan, el lokale, 
hvor man selv lager sin mad og drikke
varer med, da det her er nemmere at 
overskue udgifterne til sådan en aften. 
Det er langt sværere og dyrere på en 
restaurant for en familie på 5 personer, 
og så vælger man fra, når man ikke har 
så mange feriepenge, som man kunne 
ønske sig. Men da træffet næste år 
holdes i Sverige, så løser problemel 
måske sig selv, da vi danskere p.t. kom
mer temmelig langt med »Den Sven
ske Lire« på lommen. 

A-1293 Jens E.H. Kjeldsen 

JUBILÆUMS MINITRÆF 
på Løgstør Camping. 

Dette års træf overgik alle forventnin
ge.: Der dukkede folk op fra nær og 
fjern. Hvis vi ikke allerede har sagt tak 
-så gør vi det her- Tusind tak fordi I 
kom!!! 

Der var grillforbud, så folk der havde 
mad med til grillen samledes under det 
store halvtag med stegepander m.m. 
Der blev stegt og braset i del n;crlig-

gcndc køkken og alle blev mælte alli
gevel. 

Hver en kvadralmeter på teltplad
sen var fyldt ud med campingvogne, 
telte, Morrisser og meget andet. 

Lørdag var vejret godt og efter mor
genkaffen kørte vi ned i Løgstør cen
trum hvor gågaden var afspærret, så vi 
kunne parkere bilerne og folk kunne se 
nærmere på dem. 

13 



7i-æffets biler opstillet i gågaden. 

Bileme fotograferet ved Agge n borg. 
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Der var mange interesserede og vi 
fik en masse snak. Senere kørte vi vores 
sædvanlige tur til Løgstør Caravan 
Center. De har jo netop i år også holdt 
10 års jubilæum. 

Eftermiddagsluren gik i år til vikiu
geborgen Aggersborg. Den er for ny
ligt blevel restaureret og der er en ud
stillingsbygning hvor der bliver fortalt 
om vikiugeborgens tilblivelse. Meget 
spændende. 

Eftermiddagskaffen blev indlaget 
ved Husby Hole og alle nød det gode 
vejr. Vi gik en tur op til gravhøjene og 
nød udsigten over Han Herred. Dem 
der ikke gik tur lå og dasede i solen. 

Lørdag aften var der igen gang i alle 
de stegepander der kunne opdrives. 
Der blev snittet salat og arbejdet i køk
kenet på fuld kraft. Så snart en var 
færdig med en pande var der straks en 
anden der overlog den. Pladsen under 
halvtaget var fyldt og vi var virkelig 
glade for at Poul og Jytte (campingfat
ter- og mutter) har fået lavet denne 
fine plads. Det gør at vi alle kan være 
samlet uanset vejret ~ bare vi har nok 
tøj på. 

Efter spisningen solgte vi Ameri
kansk lotteri og der var i alt 48 præmier 
- mindst 3 - 4 gode præmier på hvert 
lotteri. Hermed siger vi TAK til alle 
vores sponsorer: 
Migatronic, Fjerritslev 
Løgstør Caravan Censier 
BC-Isenkram, Løgstør 
Bal/e's Boghandel, Løgstør 
Minna Blomster, Løgstør 
Støttemedlem nr. l, Stinne Ebd111p 
Taxavognmand Kim Marcussen, Nørre
sundby 

A-703 Ane(( e Marcussen 
Jack & Jones, Aalborg 
Din Tøjmand, Løgstør 
A -1178 Benny Kristensen 
Jytte og Poul, Løgstør Camping 

Søndag var der fælles morgenkaffe 
nogen rykkede ud og ind af teltene og 
paraplyerne var indenfor rækkevidde. 
Regnen truede over hovedet på os. 

Efter kaffen var der start på orien
teringsløbet Der deltog i alt 13 biler og 
det var faktisk noget mere end vi havde 
regnet med. Løbet var på ca. 61 km. 
Der blev målt kørte kilometer i skalaen 
52,9 (???) til101,9 (!!!). 

Vinder af løbet blev Mofisen -
Te'løk til Johannes og Per! 

2. pladsen gik til Birthe og Sten J ør
gensen, og 3. pladsen blev besat af Bir
te og Kaj Larsen. Trøstepræmien til
faldt Jew (Jette Weis-Fogh) Ann-Kris
tina og Lone for mindst kørte kilome
ter og mest kreative svar. Spørgsmål: 
»Hvad er tændingsrækkefølgen på en 
Morris 1000«? Svar: »Man drejer nøg
len og kører«. 

Efter orienteringsløbet kørte vi en 
tur til køreteknisk anlæg hvor vi kørte 
en runde på banen i anledning af et 
anagement tilrettelagt af Li o ns Cl u b. 

Vi er lidt kede af at det hele blev lidt 
kaotisk til sidst. Tiden løb fra os, det 
stod ned i stænger og folk var ved at 
pakke og på vej hjem. Alle præmier 
blev dog uddelt til sidst. Tak for en god 
weekend - vi håber at alle kom godt 
hjem. 

Tak endnu engang til Jytte og Poul 
for dette 10. minitræf på Løgstør Cam-
ping. 

Biltit e- Mogens- Anette 
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UdldtjJpet er tagetfl-a Fjerritslev Avis, og det er indsendt af A-1160 Mogens Bjerre. 
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Det varetflot syn med de mange gamle biler i hovedgaden. 

Morris-biler indtog Løgstør 
Der var noget at kigge på for 
bil-nostalgikerne, nærmere 
betegnet de mange, det· er 
forelskede i de gamle engel
ske Morris Miner-bil, da 
Nordjyllandsgruppen under 
Nordisk Morris Minor 
Klubb i den forgangne 
weekend alholdt sit 10 års 
jubilæumstræf i Løgstør. 

Der var syn for sagen, da 
de 1G flotte biler lørdag for
middag val' linel op i hoved
gaden i Løgsl!lr, som Løg
sl\lr I-l andelsstandsforening 
i dagen~ nnledning havde af-

spærret, så publikum i ro og 
mag kunne nyde synet af de 
gamle biler. 

En af initiativtagerne til 
træffet, Mogens Bjene, 
Fjerritslev, er yders't tilfreds 
med den interesse, publi
kum viste de gamle biler; -
Det er dejligt at se, at folk 
sætter pris på det arbejde, vi 
lægger i at istandsætte bi
lerne, siger han. 

Den nordjyske afdeling af 
:tv1ol'l'is-klubben har i de 10 
år hvert år a01oldt sit træf 
på L!lgstør Camping, hvor 

klubben nyder den hyggelig 
atmosfære. 

Allerede fredag eftermid
dag ankom de første biler til 
campingpladsen, hvorefter 
dervar fælles spisning. 

Lørdag formiddag gik tu
ren så til Østerbrogade, 
hvor publikum havde mu
lighed for al tage bilerne i 
nærmere øjesyn. Lørdag ef
ienniddag havde klubben 
tur li! Aggersborg og Husby 
Hole, hvor eflm·middagskaf
fen blev nydt. Lørdag aften 
var cle1· hygge på LyJgSiflr 

Camping. 
Søndagen bød på et60 km 

langt orienteringsløb rundt 
i den vesthimmel'landske 
natur. Her var der 10 poster, 
hvor der skulle svares på 
spørgsmål om- naturligvis -
Morris Minor samt om loka
leseværdigheder. 

Søndag var der desuden 
P-manøvre på campingplad
sen og en lur til Køreteknisk 
anlæg i Løgstør, hvor Lions 
Club havde sin akiivitets
dag. 

·-·-·-···----·-·-··-··-~---~···~~~~~~~- -----~-~·· --·-
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BLIVER FØDT 

A-1012 Kaj Johansen har på et loppemarkedfundet nogle små hæfterom Morris. Det 
ene af disse handler om fabrikken og hvordan en ny bil bliver til fØ!Jt i lwlvtredseme. 
J dette indlæg oversættes dele af hæftet efter bedste evne. 





Før nye modeller når produktionslin
jcrne, har der været et kæmpe udvik
lingsarbejde, og det er nødvendigt at 
organisere tingene bag kulissen. 

Når der er enighed om de store lin
jer i designet, bliver der fremstillet små 
modeller af træ eller plastic. Når disse 
er godkendt, bliver der bygget prototy
per, som sendes til den eksperimentcl
le afdeling, der tester dem på alle tæn
kelige måder. Der laves forbcdringer i 
design og konstruktion, og først når 
modellen er tilfredsstillende i enhver 
henseende, bliver de endelig sat i pro
duktion. 

Og når de færdige biler triller af 
samlebåndet, er der stadig meget, der 
må gøres. Der må laves tildelinger og 
levering, forberedes fakturaer, vedli
geholde effektive serviceringsfacilite
ter og en hel masse merc. 

En ny bil begynder at tage form. Smil 
modeller laves i plast. Bilens generelle 
linjer kan nu studeres og 
komponenternes størrelse kan studeres 
og forbedres. 

Uddannede tegnere har travlt p§ 
tegner-kontoret. Før der kan sendes 

ordre afstcd, m§ mange hundrede 
detaljerede tegninger laves og 

delene tildeles numre. 

Bag kulissen 

I salgskontoret registreres og arkiveres 
ordrer fra Nufficld-organisationen og 
forhandlere. Personalet tager sig ogsfi af 
handelsaftaler og samler oplysninger 
om alle biler, der forlader fabrikken. 



Rustbeskyttelse 
og lakering. 

I karosseriafdelingen vil den besøgen
de se det gigantiske "Rotodip«-anlæg. 
Anlægget har koslet 100.000 I, er 306 
fod langt, og er i stand til at affedte, 
rustbeskytte, give grundmaling og ovn
tørre 20 karosserier i timen i ccn fort
løbende serie af operationer. Hvert 
karosseri kører gennem anlægct, mens 
det roterer om en stang, og overføres 
derefter til en kran, der kan tage 60 
karosserier i timen, og som transporte
rer det tillakeringsafdelingen. 

(Øverst) Karosserier i rå 
metal ankommer- det første 
stadie i produktionen af en bil 
på Cowlcyfabrikkcn. Bemærk 
det selvbærende karosseri. 

(Nederst, venstre) Et 
karosseri er netop ved at 
skulle starte i 
Rotodip-anlæget. Når anlægct 
er fyldt rummer det 32 
karosserier, og de bliver ikke 
rørt af mennesker under deres 
tur gennem anlægct 

(Nederst, højre) Mens det 
roterer om den stang, det er 
fastspændt på, bliver 
karosseriet gentagne gange 
dyppet i tanken med 
grundmaling. På dette 
tidspunkt er det allerede 
rustbeskyttet. Der bruges 
11.000 gallon maling hver dag J 



Rustbeskyttet, grundmalet og ovntørret kommer Morris Oxford karosserierne fra Rotodip-anlæget 
til lakeringsafdelingen transporteret af en kran p§ skinner i loftet. 

I lakeringskabinerne f§r 
karosserierne et fjerde lag grunder, 
ovntørres, slibes igen for til sidst at f1't 
to lag lak. 

(Venstre) I lakeringsafdelingen bliver 
karosserierne fNst slebet Jet for at give 
en glat overflade. De f§ r nu to lag 
rustbesh.yttende grunder og ovntørrer i 
1 time. 

(I lerundcr) Efter ovntørring slibes 
karosserierne igen for at opnå en helt 
glat overnade. De tØJTer nu i ovn og 
sendes tillakeringskabinernc. 



I interiøreafdclingen bruger de 
dygtige medarbejdere elektriske 
maskiner til <1! tilskære de forskellige 
materialer, der bruges i interiøret • 
vynid, filt, læder og tæppe. 

De tilskårne stykker, som ender med 
at blive til betræk på sæder og 
1yglæn, sendes videre til 
maskinpasseren, som hurtigt syr dem 
sammen på en moderne elektrisk 
symaskine. 

Interiøre-afdelingen 

I denne afdeling vil specielt de kviod
lige besøgende blive imponerede over 
den måde klippe- og symaskinerne er 
tilpasset behovet ved storskala sæde
betrækproduktion. De forskellige pro
cesser kan betragtes fra modtagelse af 
råmaterialer til produktet er færdigt, 
inspiceret og videresendt til produk
tionslinjcn. 

(Herover) Sadelmagere isætter nu 
fjedre og polstring i de færdige 
betræk, og snart bevæger 1yglæn og 
sæder sig ned i inspektionsenden af 
transportbåndet. 

Adskillige smådele, som træk!odser, 
filt, formede tæppestumper og dele 
af interiøret, er det nødvendigt at 
fastmontere med lim. Dette arbejde 
udf~1res af kvinder i ))Jim·rummet« 



Når man ser ned langs samlelinjen fra 
den bro, der krydser den sektion, hvor 
del elektriske system monteres, vil den 
besøgende få el levende indtryk af en 
stor industri i fuld sving. De fire hovcd
produktionslinjer - hver en kvart mile 
lang, stoppet med køretøjer på forskcl
lige stadier i samleprocessen - kan ly
deligt ses på hver side. Del er muligt at 
producere så mange som 20 køretøjer 
på hver linje pr. time. 

(Højre) Den første operation p§ 
hovcdsamle!lnjcn. Med c hassiet ophcjst p§ 

store kroge monteres bagaksel og bagfjedre. 
Alle efterfølgende operationer foretages pli 

transportblind. 

(Nederst til venstre) Sildan monterer man en 
ny motor pil 80 sekunder ! Bilen tager hurtigt 
form. Pli delte stade pli samlelinjen monteres 

tanken, rat, bremse· og koblingpedal og 
torsionsstangophænget. 

(Nederst til højre) I denne sektion monteres 
det elektriske system. Her monteres ogsli 

instrumentbrædt, afviseJvinger og baglygter. 

Samlelinjen 



Sikring af er 

Produktionen af en bil. Cowley er en rate, hvilket er en opgave af anseelig 
samlefabrik - en hovedstr11m hvortil størrelse, og det kræver et højt organi-
støder mindre strømme af komponcn- salionsniveau at undgå al løbe tør for 
ter fra mange kilder. Tilstrømningen af dele cl eller andet sted i kæden. 
enhver individuel komponent må nød- Flertallet af komponenter fremstil-
vendigvis llyde med en forudbestemt les på fabrikker i Nufficld gruppen. 
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øbende produktion 
Når de er samlet, går de færdige 

person- og varebiler ud til alle dele af 
de britiske øer og resten af verden. 

De store hovedsamlelinjer kræver 
en stadig strøm af dele. Forsyningerne 
må ikke svigte blot et øjeblik, for så kan 
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(Højre) Døre, håndtag og 
ruder er monteret, her 

hvor medarbejderne 
monterer et forsæde. 

Andre dele af interiøret 
bliver også monteret her. 

(Midten) Mange 
medarbejdere i afdelingen 

for invalider er 100 % 
invalide. Nogle har mistet 

lemmer, andre er total 
blinde, og alligevel er 

deres hurtighed og 
dygtighed imponerende. 

De samler vinduesviskere, 
instrumentpaneler og 

andre enheder. Denne 
afdeling har ogs§. 

rehabilitering som form§!. 

(Herunder) Hjul, 
komplette med dæk og 
slanger, transporteres fra 
dækmontageafdelingen 
v.h.a. et specielt 
transportb§nd, der 
automatisk læsser dem af, 
der hvor de skal monteres 
pH bilerne. 

Specielle grave under samlelinjerne 
giver inspektører mulighed for en 

grundig gennemgang af hele 
transmissionssystemet, inden bilerne 

sendes videre. 



Biler til rullende test. V.h.a. ruller bliver de færdige biler testet ved hastigheder op til 50 miles i 
timen, under hvad der svarer til en 5 mi !es test, mens de forbliver st§ende på samme sted. Et 
yderligere sæt ruller, kendt som »bump testen«, tester aCfjedringen. 

Herefter placeres bilerne over grave hvor 
hjulene stilles helt parallelt ved en elektrisk 
anordning, og et Lucas lygtejusteringsinstrument 
sikrer, at lygterne indstilles korrekt. 

Enden af rejsenned langs samlelinjen. Efter 
en afsluttende inspektion kører bilerne ved 
egen molorkrart til afsendclscsafdclingen. 



En Wolsc!ey under vej test. Erfarne 
testkørerer kontrollerer hurtigt at alle biler 
lever op til de høje standardkrav, der gælder 
alle ~Tuffieldproduktcr. 

Travlhed i afsendelsesafde!ingen. Hjulkapsler 
monteres, dæktiyk kontrolleres og tankene 

fyldes med benzin. Bilerne, der nu er 
komplette i enhver henseende, er klar til 

levering. 

Et hav af færdige biler strømmer dagligt ind i afsendclsesafdelingen, som under tag rummer ca. 
1400 biler. Omhyggelig planlægning er nodvendig for at sikre at en hvilken som helst bil kan 
lokaliseres hurtigt og let. 

"'"""''"''" " 



Vidste du at .... 

~
~. ~-<-tanken med maling i 
~ Rotadipanlægget rum-
P · ·- . mede 11000 gallons, og 
/~~ der blev brugt 280 -'\;:~) gallons maling om dagen Cif h 1 de !le anlæg. 

)j 
/ \1 

~"'!' ~ 

-ved et gennemsnits
output på 40 biler i 
timen blev der i løbet af 
en uge brugt 3,5 miles 
tæppe, 19000 yards 
vynid, 9000 yard s filt og 
750 oksehuder. 

-samlebåndet i loftet var 
3,5 miles lang og 
dækkede et areal på 214 
<lCJ'eS 

-medarbejderne i dæk
afsnittet kunne montere 
320 dæk om dagen 

-maling førtes fra 
blandingsbeholdere ti! 
malekabinerne på hver 
enkelt produktionslinje 
v.h.a. 5000 yards kobbcrrør, 
og der gik 150 gallons 
maling ti! at fylde systemet 
på hver linje. Der blev i alt 
brugt 1100 gallons hver dag. 

-samlebåndene, der udgør 
produktions!injcn, havde 
en samlet længde på 
100.000 fod og hver linje 
kunne producere 20 biler i 
timen. 

-fra produktionsstart til 
slut var der 65 større 
inspektioner. 

Det lille hæfte fortæller også om pcrson<~!cplejen på f<~brikken. Da hæftet blev skrevet, var der mere 
end 1000 medarbejdere, der h<~vde fejret deres 25 års jubilæum ! Alle medarbejdere skulle gennemgå 
en helbredsundersøgelse af f<~brikkens egne læger, så det blev sikret, at de fik tildelt en passende 
arbejdsopgave. Der var et tæt samarbejde med lokale hospitaler, men fabrikken havde ud over sine 
egne læger og sygeplejesker ot:,>s<~ en l<IIJr.llægeklinik. I det hele taget var fabrikken - i følge dette 
reklamemateriale - meget interesseret i medarbejdernes trivsel, både fysisk og psykisk. Der var et 
sportsanlæg, teater, kor og endog et brassband, der vandt O e re udmærkelser og optrådte i radio og 
TV og endog udgav plader. I alt var der ca. 23000 ansatte i organisationen i 1952, da hæftet blev IIykt. 



Vær med 
hvor det sker!~ 
Gør som over 20.000 andre hver måned, læs Klassisk Bil og M C. Eneste 
danske blad, der skriver om klassiske biler og motorcykler. 
Skal du købe, sælge eller finde en manglende del, er det i Klassisk Bil & 
MC det foregår: 
Peter Nørholm, Odense: I tre år har jeg ledt efter et sidevognsunderstel til 
min Vespa. Så fandt jeg det i bladet. 
Søren Nernp, Odense: Pludselig dukkede en original Nimbus forlygte op 
i bladet. Den havde jeg ellers ledt efter i fire år. 
Bjarne W. Hansen, Jægerspris: Hver gangjeg har ting til salg, har der væ
ret god respons. 
Peter Ulrich, København: Jeg fik min Morris godt solgt. Der var 17 hen
vendelser. 
Udfyld kuponen og få bladet i fire måneder med posten for kun kr. 50: 
og gennemgå selv de over 1000 tilbud. ---x- ---------------------------------------
Prøv os i 4 måneder for kun kr. so~ (Normalpris kr. 92~ 

Navn ............................................................................. . 
Vej/gade ....................................................................... . 

Postnr./by ..................................................................... . 

D Check vedlagt D Ønsker girokort med næste blad 

- -~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Gratis annonce, også med foto D køb salg 
Mærke Model Ar gang 

Tekst ............................................................................. . 

Pris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tlf. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D Foto vedlagt 

Sendes til Klassisk Bil & MC, Grønholtvangen 6, 3480 Fredens
borg. Eller ring 48 47 54 24. 



MORRIS MINOR varevognen 
Alle tiders største succes på varevognsmarkedet 

\Jorn, \i:n"r pcr~""'u;.:nc·n !J;ol' fori:l·n~'t \"I'Ubn:l '<'!'· 

dc-n YeJ sin yJce\"llC. sin dnftsokonumi og sit ene

>litencle kn•likls-uds!;.-r i forlJindche :1~ed en l~v an· 
,b<ffebespris. Som varevo~;n er :'>lorris }.!inor der
I!UOd en nylwd. oom frn·st sit elagens lys i sv:mnen;n 
l \IJ3. 

Dtt L.n :·obc·s. at fab1·ikkcn Jwnle store bei:l:nkclig
lwdr:r ,·cd :1! <;r;nd(• rl!:nne v;,rel'ogn p!, m:,d:edd 

- ikkr· fordi nwn frygl(·de. ~~ den ikh \';<!' goJ nok. 
men \1'8.•1'\imod. S!:ont :\!orris-fa!Jrikkerne er Europ;,s 
slonte bilproduccnt, Jwq!e dd i fornjen vist ~ig 

umuligt at folge tril med cflersporgslcn dtcr \lorris 
.\linor per>0ll''O~IH~. fa!>rikkeraes produktion ,-:n· url

>olgt n:<csl(-n d h~lhl ~~· frem i tiden -·- og nu risi
ken·de man, :d dt·n nye I';Ll'L'I"o;.:n ,·jl)e bli,·e L"ll JigL" 
\:"1 stor ~U<:("l'S 0g gore dd endnu ;Yærer·c ~~~ tillred s· 
'ti<l(· de ut:'dnwdig(• );under. D(· v:,•nte an(·lst·J· gik da 
"!l'!' i opf:-·Jdt·l.'il', ild;(• mind'\l lwr i D:tnmark. \"og. 
:~ene kom fn·m o:nt:·ent samtidig nwd importens fri· 
;:il'tbe. og :oldrig ('l' nogt·n 1',1rl''"OSllS·lllOC:el ble,·ct 
~olgt i s:\ stort :ullal p{t s:\ l;or·t tid. I den indledende 
:nti!;el i dette hæfte s:<gdc \"i, at l" i kan Je'"cre de her 
];(">krc,·ne \'Ogne. J){' må tilgin: os, h1·is vi for :'llorris 
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~li11ur ':tl"t:l'ogncn m:', tilf(}jc et lilll- fo:·bchviJ: De 
kommer :nulig1·is til ~!\ Yente på 1t1·ering, for del er 
tkke muligt :<l sbffe dem s:< lmrtigt. som de kobcs. \'og
n en er imidkrtid 1";-<:rd at ,·en il" p;'t, !his De ,);,d Jn·ugc 

cll on·,·og:l med ~n ];:;slcel"ne :;] 400-·-450 kg, bn De 
Vl"t.·rhovcdet ikke få nogcl ml·rc fuldkomment. t.•nd :;o.Jor

ris ;..u nor ,·arel·ognen. lh·n "er :oldelcs nydelig ud, Den 

har ~forTi s ~li nor Jlt.•rson,·,J~Il"lls ~nest!<{'!Hle kor~t.'gcn. 
skab(· J·, lip;:::er p!t I"Cjcn, 'å det er Cl! fornoj(-Jse al kot·c 
d~n -~--og dtn har t.·n p~rson,·ogns udslyr. Den~ bc:n:in. 

ukonomi er lege>ndarhk. l IJytr~fik afh:t.'ngcr forbruget 
n:tlurligds altid af slanr!oninpl:rn~s og igrmgs:l·tning~r· 
n es h;>ppighed og kan (krfor ikke opgi\'cS generelt, men 
p:'< ]:;ndCI"C>jtn pr:<:~lel'('l' de fltsl~ :<f disse I"Of111C :<! kiJJ"(' 

1:, --l G kilomeler p;", en liter. Dl·lls mall(J\'recl·nc forh:l''· 

~(·r cnhYCl", der fo1· forslc p n g ]JI"OI"Cr al vc·nd(· med den 

og t:lnri\l~ng-si;>ringL·n gor m:lllOI"reringvn lt.·gctlde 
le!. Derfor er dt.·n lige l'(·lq:nd til r·t.')~c,·ogn og ti! by
kor,tl. l tti;nish hcnsc·t.•J](lt.· h:1r dl·n :;l le moderne r3f· 

finemenil'r S.\.".k;t:-lJtJr:tl(>r, som bru.~es p:'t nogle 
af l'cnlens d;>res1e> hilel', S.l". elektrisk h~nzinpumpe, 
som forer benzinen frem, for man s~tter sl3r!cren i 
gang, ll)·drau!iskc bremser af nyeste type med to 



~(']\·[orsta·rken<l<· !Jrclll<.('sko. iJy. 
poid·h;<>-::Li•wl, tryU;nlc-r, <kr ik· 
J;p l::t:l l:o~c-. st"11· om IC'ill)H'l":l· 
turen sti;:er til on·r 1011 pr:nkr, 
en geal"l;asse. lll"ur )J:'odr· 2., 3. og 
.J. gc;~r t·r l;.dlose op synkroni· 
~<·n•d<·. ~!od:m kullJH' m:1n lJlb·e 
\"(·d mC'd al opn·Jnsc delaillt•r. 
som <·ih·rs kun finlks i l:•n.c:l d)'· 
n·re bih-r. Og h1·ad b·:dilel("n 

:•:;g?u·. hPlw' t-r D<: )Jlot at fol P p{l 
dt• plader. \(>111 l:;Jro:--;t·rid, hkl· 
nwn o.::.-: ,J;a•rm<·ne IH·,;t:\r :of 
De findt•l' intd tils,·:on·ndc p:"1 
IIP.~<·n Yo,;n i ),tot lilnwrnwhes· 
,-j_-, .'.:ltl\lliC prisl<i.:!. Trods ;dl dt•l· 
te lwrt•l' :'I](JJ"I"i.'i ~lin<)!" Yan·,·og
:wn IH'Illlig til de IJilligste p!• 
nwrkedt'l og dl'l!e <·r m;'1sl:c 
det nwst forb;II'S\'IHic. nd den. 
\Ionis :'llinor ,·art,·ognen l<•''l'l"l'S 
illt'<l to or·i.~in"]e k:•ro\\t·rii~'P<'I' 

luld.t•l ""n·kas"' dkr :\hent 
i;od med fa~t<· ,idt•r og IH•df:dd· 
k1r \J;Lg:~;n;t·l; (~:·,kaldt .. pkk· 
li p"), Jk.~f,!l' disw kar·o~<i(·rit·r t·r 
ilt'll af s!:\1, solide, prakliol; ind
n·tkdc og nwf!tl n1mnwlige (m:'•
il'ne findes i 'lwl'ifik:itioncrne 
hag i dl'ltc h:dtd. Lig<·lt·des helt 
af ~\:\1 {'l' den s];mke og ek~an!t• 
d:lllskb~·ggt'<k ""reka~~e p:\ :'IIi
nor de Luxe 1nodellC'll, <il'l' h;•· 
.c:es p!< ])0\II's moden)(• f:1brik i 
(;lc,stmp. Dt·nne type u s:erli.~ 

('[t('I'Sj)\ll',i:\ >O!ll r{'jS('I'O_!!Il 0!\ ti) 
brug fol' firmaer, ~om la·.~ger 
<.:erlig stor ,.:t'gl p:l 1·ognens yd· 
r·e. Endelig han \linor \':li'CI'Oi<· 

nen le,·ercs mt·d vriginall flirt'!'· 

p:1rli, mt·n d"nskhyggct speeia). 
k:oros~eri lukl:d t'lkr !.hent 
. - fremstilid dl C' l' Deres o:gnt· 
Dnsl:el' p~ nogle :1f ]:HHids foren· 
d<· k:trosstri!:iiJrikkPt'. Jndtn for 
\in l'a,'gtklasse d:t'kker dc•nnc 

,·ogn ~~le<l<:s pra]:lisl: tnlt pt
h,·erl bcho1·. :\Ile )Jorris mode·!· 
\ernc le\'eres "enstrcstyJ·edt•. 

Mo:r•s M<nor vortvogn med or:s<rwit ,-,:ck·~p >:corosse« 
P:ck·up modeilen kon leve:es med origino\ enge!s~ vesenning p{r o!i':l:crs-o!ohv. 

Morris Minorde Luxe vorevogn med danskbygJet Domi-vorekc:sse af s!6! er tn d 
de mest elegante varevogne, der kon leveres herh!emme - og den kosler k,,n Edi 

mere end den lukkede stondord-model. 

Det yngste skud p6 Morris-stammen er d.:.nne 
elegante Minor Stolion Wogon - en kombi· 
neret person-varevogn, der er forbavsende rum· 
melig. Hvod enten De bruger bilen som tr· 
hvervskcretøi eller udelukkende til privalkørsel 
for Dem selv og Deres familie, vil De finde en 
Morris Minor Stolion \Vagon uhyre anvendelig. 
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KØB OG SALG 
Sælges: Morris Minor 1000 super, 2-dørs, årg. 

66. Bilen har helt ny tank og nye brem
ser. Bilen skal have skiftet højre læng
devange. Topstykke mrk. 120295, des
uden medfølger tandremsdrev for 
takthjul komplet. Pris 5.000,- kr. 

Henv.: A-1499 Torben Sandal Petersen, 
Tropavænget 9, 4700 Næstved, 
tlf. 55 77 35 42. 

Sælges: Morris Minor 1000 Travellcr, årg. 69. 
Bilen har kørt hver dag indtil nu og er 
vedligeholdt regelmæssigt. Motor og 
gearkasse har kørt 20.000 km efter ho
vedreparation, hvor tværvangen også 
blevskiftet Dermedfølgerfor5.000 kr 
nye resetvedele og en masse brugte 
dele. Pris: 30.000,- kr. 

Henv.: A-157 Pm1l Tagholm I-lansen, Glam
højvej 2, Lyngby, 8220 Brabrand, 
t! f. 86 26 24 24. 

Sælges: Morris Mi nor 1000 super Combi (Bin
dingsværk), årg 70. Bilen der er på 
sorte plader, harkørt88.000 km. Bilen, 
der kun har haft en ejer (ikke-qger), 
fremstår i originallak og -fatve (hvid). 
Bilen er velholdt, men noget pladear
bejde må dog påregnes, hvorfor prisen 
er fastsat herefter. PrisidC 25.000,- kr. 
Hvis du er seriøst interesseret i oven
nævnte kørewj, bedes du ringe på tlf. 
42 39 40 48 (k!. 18-19) med henblik på 
evt. yderligere oplysninger. 

Henv.: Søren Søe Nissen, Aavej 3, 4130 Viby 
Sj. 
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Sælges: Morris Mlnor 1000 Cabriolet, lhg. 63. 
Skal synes og istandsættes. Kr. 20.000,

Henv.: A-1353 Per De Blanck, Hvilebækvæn
ge 54, 3520 Farum, tlf. 40 20 12 18. 

Sælges: Morris Minor 1000, 2-dørs med små 
baglygter. Har kørt hverdag og er ble
vet holdt godt. Ny forrude liste. Gear
kasse renoveret i 93, motor pakket om 
i 94, med div. nye dele: ny starter, nye 
lejer, ny vandpumpe, ny komplet kob
ling, nye udtødningsventiler. Køler 
skiftet i aug. 95. Nye kølerslanger. 4 
nye dæk, der kun har kørt 4.000 km -
er som nye. 
Bilen har lidt overfladerust i bagskær
me, højre forskærm skal skiftes. Er 
malet rød - ellers original stand. Div. 
reservedele medfølger: håndbog, 
brugt kardan, gearkasse, 4 ekstra fæl
ge, viskerblade, blinklys for, tankm~
ler, tankdækseL Skal synes. pris 
18.000,- kr. Evt. kan stumper til Volvo 
244 GL '81 indgå i handelen. 

Henv.: Morten Poulsen, Grydemosevej 195, 
3060 Espergærde, tlf. 42 23 28 93. 

Sælges: Morris Minor 1000 Convertib!e, årg. 
58. Motor 1275 ccm, skivebremser, cl
lers rimelig original. I god stand men 
skal efter Morris Klub standard re
noveres. Er på amerikanske papirer. 
PrisidC: 35.000,- kr incl. moms men 
uden afgift. 

Henv.: A-1004 Marianne Værndal, Blyndum
vej 118,6715 Esbjerg, tlf. 75 16 7019. 



Sælges: Morris Mi nor 1000 super, 2-dørs årg. 
66. Kørt 105.000 km. Total renoveret i 
94!95. Malet ud- og indvendig i Tra
falgarblue (mørkeb!ll). Nye miltter 
overalt. Nyt loft. Begge forhjul ren
overet i 95. Undervognsbehandlet (4 
lag) i oktober 95. Bilen er meget vel
holdt og desuden holdt så tæt på ori
ginal som muligt og selvfølgelig uden 
rust. Original købekontrakt, registre
ringsattest, værkstedshåndbog mm. 
haves. Sorte nummerplader. Sidst sy
net den7. oktober 93. Ansvar + kasko 
kr 950 pr. år. Pris: 39.500 kr. 

Ilenv.: Michael Hansen, B.S. Ingemannsvej 
lO st. tv., 8800 Viborg, tlf. 86 62 05 23. 

Sælges: Morris Miner 1000 super, 2-dørs, årg. 
69, blå. Motoren er i god stand, nogen 
rust. Sælges straks for 3.000,- kr. 

Henv.: Clinton Smart, Roldvej 64, 
5492 Vissenbjerg, tlf. 64 8314 45. 

Sælges: Morris Miner 1000, årg. 68. Stllr rigtig 
pæn. Meget original. Ingen rust. 
PrisidC: 10.000,- kr. 

Henv.: Edith Rasmussen, tlf. 65 97 60 39. 

Sælges: Morris 1000 Trave] ler, renoveret og i 
not stand. Bilen er registreret første 
gang den 23. december 1970. Vi har 
haft den i 3 1/21lr, og benytter den som 
dagligt transportmiddel. Da vort kør
selsbehov er stort, er det desværre 
nødvendigt at anskaffe en nyere bil -
og sælge vores kære gamle Merris. 
Bilen er renoveret for 32.000 kr med 
ny bund og en renoveret ombytnings
motor. Træværket ervelho!dt og lake
ret. Indvendigt er tæpper og beklæd
ning absolut i pæn stand. Sæderne er 
de originale og derfor brugt -men bi
len fremtræder i not stand. Med i kø
bet følger en række reservedele i form 
af skærm, gearkasse, fire ekstra fælge 
samt diverse smådele. 
Prisen kender jeg ikke • men giv et 
bud! 

Henv.: Tanja og Johan Bache, Kroengen 29, 
Esrum, 3230 Græsted, t! f. 42 29 09 09. 

Sælges: Morris 1000, llrg. 58. 
l Ienv.: Svend Mortensen, tlf. 65 97 43 42. 

Sælges: Morris Minor 1000 super Travcl!cr, 
årg. 70. Old English White. Km 
118.466. Synsfri træk, nye måtter, ny 
!oppakning. Total renoveret i 93. Ved 
evt. salg bliver den nysynet. Pris 
49.997,- kr. 
Desuden sælges: 
l bagtøjsklokkc, komplet 400,-
Benzintank (saloon) 350,-
1 benzinpumpe 
(købt som beset) 100,-
1 fælg 145x14 35,-
1 MM Motor (står fast) 150,· 
l BoschTudehorn 12V,500 Hz. Det er 
12,5 cm i diameter, sort. Er i original 
emballage (købt som beset) 250,- kr. 
Nypris 480 kr. 

Henv.: A-1091 Erik og Karla Petersen, 
Rybjergvej 76, Kirkeby, 7870 Roslev, 
tlf. 97 57 16 00, efter kl. 16.30 

Sælges: 4 stk. vinterhjul, Michelin MX +S fra 
jan. 95. Kun kørt 2.700 km på orig. 
fælge. 
1 stk. 1100 cc motor med defekt ventil 
l stk. anhængertræk (nyt) 
l stk. dynamo 
2 stk. tagbøjler 

Henv.: A-1855 Brian Lynge Sørensen, 
tlf. 86 21 91 86. 

Sælges: 2 forskærme (fiber) 
til Traveller pr. stk 150,-
2 bagskærme (fiber) 
til Traveller pr. stk. 150,-

Henv.: Scha!cck, Hvedemarken 11, 
6430 Nordborg Als, tlf. 74 45 03 51. 

Byttes: Komplet sæt sæder belædt med sort 
nyt, byttes til g& Skal være velholdt. 

Købes: Sidebeklædning for og bag til 2-dørs. 
Skal være pæn. Farven grå. 
Instrument købes. Soltag til Morris 
købes. Skal være OK 

Henv.: A-1903 Karl Ove Sønderby, 
tlf. 97 37 29 42. 
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NYE MEDLEMMER 
Følgende medlemmer er meldt ind i klubben, siden dennye medlemsliste blev 

udsendt tidligere på året. 

A-2098 Ulla Jernshøj A-2106 Palle Ramsing 
Horsdalvej 24 B, Vinkel Rådalsgård Strandpark 14 
DK-8800 Viborg DK-4040 Jyllinge 

Traveller 1959 
A-2099 Henrik Pedersen 

Hans Tausensgade 12 A-2107 Bente Møller 
DK-4200 Slagelse Møllevej 3, Hornbæk 

DK-8900 Randers 
A-2100 Berit B. Hansen 2 dØ!~ 1969 

Lufthavnsvej 140, Beldringe 
DK-5270 Odense N A-2108 Ian Person 

Byvænget 2 
A-2101 Sverre Isaksen DK-5792 Årslev 

Myreveien 14 
N-3271 Larvik A-2109 Egon V. Poulsen 

Toftvej 8 
A-2102 Helge Roegne DK-6950 Ringkøbing 

Dalegutva 4 
N-2860 Hov A-2110 Egon Lauersen 

Lærkevej 18 
A-2103 Jeppe Andersen DK-7800 Skive 

Frederiks Alle 77 2 dørs 1969 
DK-8000 Århus C 
2 dørs 1969 H-2111 Stig W. Nielsen 
Traveller 1968 Solsortvej 66 

DK-2000 Frederiksberg 
A-2104 Wrisberg 

Strandegårdsvej 6 A-2112 Bengt Ekelund 
DK-2650 Hvidovre Solhagaviig 16 

S-510 20 Fritsia 
A-2105 Morten Knudsen 

Birkesigvej 10 A-2113 Peter Bertelsen 
DK-8444 Balle Rugmarken 20 
Pick-up 1971 DK-9670 Løgstør 
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A-2114 Poul Erik J cnsen A-2119 Inger Lund 
Nørholmsvej 143 Dalvejen 76 
DK-9000 Aalborg DK-8600 Silkeborg 

A-2115 Børge Jensen A-2120 Tove Christensen 
Hovedgaden 64 Chr. Erichstens Vej 9 
DK-9600 Års D K-8800 Viborg 

A-2116 Anni Christensen A-2121 EgonJensen 
Tourup 14 Storkevænget 3 
DK-6440 Augustenborg DK-4050 Skibby 

A-2117 Per Haxthausen A-2122 Claus Bjerg 
Kovangen 211 Ragnhildgade 50, l.tv. 
DK-3480 Fredensborg DK-2100 København Ø 
2 dørs 1969 

A-2118 Jens Mose 
Willemoesgade 79 st. 
DK-2100 København Ø 
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