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L OKALGRUPPER 

NORGE 
Oslo Terje Sunnaas, Klubmøde: 1. tirsdag i måneden kl. 18.00. 

Sax 37, Hovseter, Møtested mai - sept.: Rodeløkken Kafe, 
N-0705 Oslo 7, Bygdøy. Okt. - apr.: hos Terje Sunnaas. 
tlf. priv. 22 29 29 49, Ring et av styremedlemmerne på for-
jobb 22 64 77 51. hånd i telfelle det er specielt program 

SVERIGE 
Norra Christer Wiberg, Jamtland Kåre Torfjall, 
Sverige Nydalavagen 55, Ovre Vattugatan 21, 

5-903 39 Umeå, S-831 45 Ostersund, 3 
tlf. 090 135 607. tlf. 063-12 31 81. 

Dalarna Thomas Eriksson, Goteborg Matz Lundgren, 
Kråkbergsvagen 4, Hoganasvagen 44, 
$-792 00 Mora, $-437 35 Lindorne, 
tlf. priv. 0250-15445, tlf. 031-992 670. 
arb. 13530. 

Vast Erling Holmin, 
Sverige Skoftebygatan 55, 

$-461 54 Trollhattan, 
tlf. 0520-72 907. 

DANMARK 
Nord Mogens Bjerre, Midt Svend Thorup, 
jylland Industrivej 40, jylland Egeparken 10, 1. tv., 

DK-9690 Fjerritslev, DK-8600 Silkeborg, 
tlf. 98212450. tlf. 86 81 3247. 

Klubmøde: 1. tirsdag i måneden kl. 19.00, på skift 
Randers Anton Kamp, hos medlemmerne. 

østergade 17, Asferg, Ring til kontaktpersonen på forhånd for 
DK-8990 Fårup, nærmere information. 
tlf. 86 44 32 00. 
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DANMARK 
Østjylland Per Madsen, 

Frederikslystvej 18, 
DK-8723 løsning, 
t lf. 75 65 04 09 
mobil tlf. 40 78 97 59. 

Sdr. Jylland Johannes Juhl, 
Lindvej 8, Overjerstal, 
DK-6500 Vojens, 
tlf. 74 54 74 96. 

Per Sørensen 
Industrivej 22 
OK-601Q Christiansfeld 
TIUfax: 74 56 33 07 
mobil tlf. 40 56 33 07 

Vestjylland Karl Ove Sønderby, 
Sandgårdsvej 4 
DK-6880 Tarm, 
tlf. 97 37 29 42. 

Als Paul Iversen, 
Mosevænget 5, 
DK-6440 Augustenborg, 
tlf. 744721 81. 

Sydfyn Lars Mikkelsen, 
og øerne lundsgårdsvej 8, 

DK·5463 Harndrup, 
tlf.64881203. 

Klubmøde: Sidste mandag i måneden kl. 19.30 
hos Kirsten og Harry Olsen, Marsk 
Billesvej 34, 5672 Broby, tlf. 62 63 
21 31. Ikke juli og december. 

Lolland- Dennis Hansen, 
Falster & Skovtoften 19 
Møn DK-4800 Nykøbing F, 

tlf. 54859343. 

København Teo Kaalund Guldbæk, 
Onsbjerg Alle 6, 
DK-2730 Herlev, 
tlf . 44 91 7669. 
Mobil tlf. 44 43 86 99 

Klubmøde: Sidste tirsdag i maneden kJ. 19.00 
Juni, juli og august, se arr. kalender 
Resten af året i: 
Medborgerhuset Pilegården, 
Brønshøjvej 17, indg. B 

Nordvest Max Christensen, 
Sjælland Kalundborgvej 7. 1. th. 

DK-4300 Holbæk. 
mobil tlf. 40 60 34 82 

Klubmøde: 1. tirsdag i måneden. Nærmere 
oplysninger hos kontaktpersonen. 
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Endnu et Norminor ser dagens 
lys. I sidste nummer efterlyste vi 

en medhjælp t il redaktionsarbejdet. 
2 medlemmer henvendte sig og til
bød deres hjælp - det er dejligt. Så 
fra næste nummer vil arbejdet med 
at fremsti lle bladet, blive delt ud på 
nogle flere hænder 

Kalenderen bugner af arrange
mente r, det er jo typisk for denne 
årstid. Alle entusiasterne skal ud og 
lufte bilerne, det være sig både 
Morris, men sandelig også alle »de 
andre«. Vi har som vi plejer fået en 
del invitationer fra andre klubber, 
men det fremgår af kalenderen på 
side 6. 

Sommertræffet i Norge 
I dette nummer finder du et fore
løbigt program for sommertræffet i 
Levanger i Norge. Der er også en ti l
meldingsblanket, og vi beder dig 
overholde tilmeldingsfristen. 

Kontingentet i 2001 
Bestyrelsen har på det sidste møde 
besluttet at kontingentet ska l stige 
fra første januar 2001. Kontingen
tet bliver således 220 Dkr for A
medlemmer og 60 Dkr for H-med
lemmer. 

Som det fremgår af Simon Mars-
bølls artikel i dette nummer om 
»Morrisbestanden i Danmark« ser 
det ret dystert ud for fremtiden, idet 
der i de sidste fem år er forsvundet 
over 800 Morris'er fra de danske 
veje. Det kan betyde at vi i de kom
mende år kan komme til at mærke 
en medlemsnedgang - noget vi selv
følgelig ikke håber vil ske. Som det 
ser ud i øjeblikket er næsten halvde- 5 
len af landets Morris-ejere med i -
NMMK! 

Tilbage er blot at ønske dig god for
nøjelse med læsningen . 
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APRil 

Tirsdag den 11 . 
Tur til Statsbiblioteket I Århus. 
Midtjylland 

l ørdag den 15. 
Temadag, klargøring. 
Midtjysk Klargøringscenter I 

Herning. 
Vestjylland 

Tirsdag den 25. 
Smøremøde j Kollerød 
Kobenhavn 

Week-enden den 28.-30. 
Hus, have & fritid. Udstilling på 
dyrskuepladsen i Roskilde. 
København 

MAJ 

lordag den 6. 
Besøg pA Vestbirk elkraftværk 
og vandretur langs Gudenåen. 
Østjylland 

Lordag den 6. 
Aars Stumpemarked og Veteri!
nudstllling kl. 9.00 - 16.00 i 
Aars Messecenter 
WW'N:aars-stumpemarked.dk 

lordag den 6. 
Veteran- og stumpemarked på 
BackagArden i HMr. Oplysnin
ger på tlf. 070/645 47 38 og 
070/530 31 10 

Fredag den 19. (St. Bededag) 
Jydsk-Fynsk (lassic Auto Jum
ble 2000 ved Jysk Automobil
museum i Gjern, kl. 10.00 -
16.00. 
MG Car Club D..mish Center 
West 

Sondag den 21. 
Køretur med start i Kastrup 
kl. 9.30. 
Kobenhavn 

Torsdag den 25. 
Klubmøde kl. 19.30, Nygade 
23, Abenr,t 
Als og Sonderjyfland 

Week-enden den 26.-28. 
Minitræf på 8rande camping 
og 1 dagstur ved Brande Hal
len. 
Vestjylland 

lordag den 27. 
Oldtimerløbet Gr~sten - Flens
borg. 10 ~rs Jubilæum. 
Flere oplysninger hos: Bjørn 
Bach-Hansen, Gr~sten, 
tlf. 74 65 13 87 
e-mail:abbach@post6.tele.dk 

JUNI 

Week-enden den 1.-4. 
Udstilling p~ Rosenholm Slot 
NMMK PR-gruppe 

Week-enden den 9.-11. 
Mmltræf på Bryrup camping. 
Østjylland 

Week-enden den 23.-25. 
MInitræf på Carlsberg Cam
ping på Tåsinge. 
Mere info i næste Norminor 
Sydfyn og oerne 

Tirsdag den 27. 
Klubmøde på langelinie kl. 
19.00 
Kobenhavn 

JULI 

Onsdag den 12. 
»Heng deg på tur« fra Oslo hl 
sommertræffet ilevanger 
Oslo 

Week-enden den 14.-16. 
Sommertreff i levanger Fritids
park. 
Trygve Sandberg 

AUGUST 

Week-enden den 4. -6. 
Minitræf I Sønderjylland. Flere 
oplysninger I næste Normmor. 
Als og SOllderJYlland 

lordag den 12. 
Veteran træf og kræmmermar
ked I Handest. 
Poul Høgh-Mogensen, 
tlf. 86 45 22 24 

SEPTEMBER 

Torsdag den 28. 
Klubmøde kl. 19.30, Nygade 
23, Abenrå 
Als og Sonderjylland 

NOVEMBER 

Torsdag den 30. 
Klubmøde Id. 19.30, Nygade 
23, Abenrå. 
Als og Sonderjylland 



NYT FRA LOKALGRUPPERNE 

Midtjylland 
Tur til 

Statsbiblioteket i 
Århus 

Simon Marsboll 

Vestjylland 

Minitræf 
26. til 28. maj 

1 dagstur 27. maj 
kl 10.00 

ved Brande hallerne 

Karl Ove Sonderby 

M idtjyllandsgruppen 
tager et smut til Stats

biblioteket i Arhus tirsdag 
den 11. april 2000. Hvis du 
vil med ned og få en rundvis
ning og studere autosamlin
gen, så mød op klokken 
18.45 på adressen: 

Statsbiblioteket 
Universitetsparken 
8000 Arhus C 

Når jeg skriver 18.45, så 
mener jeg det helt alvorligt, 
for der bliver slået alarm til 
klokken 19.00, og er du ikke 

Vestjylland som jo har den 
traditionsrige tur })Fjor

den Rundt« går nye veje i år. 
Vi vil prøve at lave et kombi
neret minitræf samt en 1 
dagstur for dem som ikke 
har mulighed for at campe
re, men som gerne vi l have 
en snak med Morris folk. Vi 
appellere til alle de nye med
lemmer vi har fået her i 
Vestjylland, men selvfølgelig 
er alle velkommen. 

Minitræffet bliver afholdt 
på Brande campingplads, 
som ligger ved Herningvej, 
ca. 1 km uden for Brande. Vi 
starter fredag og slutter søn
dag. 

for dem som vil deltage i 
1 dagsturen, mødes vi kl. 
10.00 lørdag ved Brande hal
lerne, hvor vi har fået stillet 

indendørs inden, så kan du 
ikke komme ind! 

Vores rundviser bliver 
Peter La (our, der selv er 
veteranbilinteresseret og j 

øvrigt tidligere Minor ejer. Vi 
kommer rundt på hele bib
lioteket, men ender i den 
store autosamling, hvor der 
stort set er alt, hvad der er 
udgivet i bilsammenhæng. 
Det bliver spændende at 
rode i gamle motortidsskrif
ter o.s.v. Tag selv en kop kaf- 7 
fe eller en pilsner med efter 
behag. 

en plads til rådighed. Samti
dig har vi fået lov til et benyt
te toiletterne i hallen. Hvis 
man har børn, som gerne vil 
ud at bade, er der en dejlig 
svømmehal i byen. Der er 
også mulighed for at besøge 
cafeteriet og få noget at spi
se. Vi regner med at der bli
ver stumpemarked. 

Du finder Brande hallerne 
ved at følge skiltene til 
«Idrætscenter<(. Vi har bestilt 
godt vejr til dagen, og håber 
vejrguderne ikke snyder os ! 

Ve l mødt til et dejligt 
minitræf og en dejlig 1 dags
tur 

Tilmelding senest 21. maj 
til Karl Ove Sønderby tlf / fax 
97 37 29 42 eller mobil 22 
34 34 56, eller Karen Søn
derby, mobil 22 34 34 57. 
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Østjylland 

Per Madsen 

København 
Flg. arrangementer 

er planlagt i 
foråret 

Teo Kaa/und Guldbæk 

P~ jrsmødet den 6. febru 
ar blev det vedtaget at 

øst jyllands kontingent stadig 
er 50 kr om jret pr. hus
stand. Dette kan betales ved 
et klubmøde til kassereren 
Troels Ratlef! eller til under
tegnede. 

Udflugt 
Lørdag den 6. maj arrange
rer Karina og Martin et 
besøg pj Vestbirk Elkraft-

25. april 
Smøremøde hos Per og Teo i 
Kollerød kl. 19.00. Der er 
alts~ ikke klubaften p~ Pile
gården i april mjned. Det 
afholdes i Kollerød. Ring til 
Per eller Teo for vejanvisning 
og tilmelding (hvis du 
eksempelvis skal have skiftet 
fi ltre eller andet). 

28.-30. april 
Hus. have & fritid. Udsti lling 
p~ Roskilde dyrskueplads. 
hvor der udstilles alt hvad 
der berører en familie inden 
for boligen. haven og friti
den. Der er masser at se på, 
deriblandt biler. motorcykler 
og tilbehør. Tillige er samtli
ge danske veteranklubber 
inviteret til at deltage i udsti l-

værk og en vandretur langs 
Guden~en. Yderligere oplys· 
ninger og tilmelding på tlf. 
75 78 09 02 eller mobil 23 
21 11 13. 

Minitræf 
Week·enden den 9. -11. juni 
afholdes der minitræf. Det 
bliver sandsynligvis p~ Bryrup 
camping. Flere oplysninger i 
næste Norminor. 

lingen. Det betyder at lokal
gruppen i København stiller 
med biler og en pavillon. Kik 
forbi og I eller ring til Teo 
hvis du vil deltage aktivt. 

21. maj 
Køretur. Vi starter med at 
mødes hos Carsten og Ulla i 
Kastrup til morgenmad kI. 
9.30. S~ kører vi nordp~ og 
spiser frokost i det grønne. 
Ring til Teo for detaljer. 

27. juni 
Vi mødes pj Langelinie kl. 
19.00. 
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Sommertreff 
2000 

ILevanger 

Årets sommertreff 
bl ir noe helt spesilt. 

Det blir nemlig 
dette årtusenets 

første sommertreff. 

Trygve Sandberg 

l evanger ligger midt i Nor· 
ge ved Trondheimsfjorden 

7 mil nord for Trondheim. og 
23 mil fra bstersund. Levan
ger er en tradisjonsrik 
kjøpestad med spor tilbake 
til jernalderen. Hit ti l Levan
ger gikk de gamle han
delsveiene fra de jamtske 
traktene. Her endte sjøveien 
fra kystbygdene og konti
nentet. øst og vest. sjø og 
land møttes her. Slik ble 
Levanger en viktig port for 
vekst og utvikling i hele Inn
herred. 

Arets tref! er lagt til 
Levanger Fritidspark. med 
camping og sommerhotelI. 
Kjøpesenter og badeland lig
ger i gangavstand fra cam
pingen, likes.l sentrum med 
mange butikker, cafeer og 
hotelI (tlf 74 08 16 00). 

Sommerhotellet har dob
beltrom med felles 
oppholdsrom, wc og dusj. 
Det er mulig a leie ekstra 
madrass (kr.50 .00). 

Det vil bli laget en tref!
(aps hvis interessen blir stor 
nok. 

Utflukten pa lørdag vil gå 
tilStiklestad Nasjonale Kul
tursenter, Verdal kommune. 
Slaget på Stiklestad i 1030 er 
det mest kjente slag i Nor
geshistorien. Den kristne 
vikingekongen Olav Haralds
on ble drept under slaget 

mat bondehæren . Han fikk 
senere tilnavnet Olav den 
Hellige. Han ble gravlagt ved 
Nidarosdomen i Trondheim. 

Hvert Ar i 40 år har fri
luftsteateret framført »Sla
get på Stiklestad«. Lørdag 
den 15. juli, når vi besøker 
Stiklestad, vil det bli anled
ning til å overvære prøvene 
til dette teaterstykket. På 
området er det folkemuse
um, veimuseum, hjemme
frontmuseum og Stiklestad 9 
steinkirke fra det 12. Arhun-
d ret. 

Internettadresse til Stikle
stad Nasjonale Kulturssenter: 
www.vnf.nt.no 

Internettadresse til Levan
ger Kommune: http://www. 
levanger.kommune.nol 
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SOMMERTREFF 2000 

Levanger Camping & Sommer Motell 
Overnatting ved Levanger camping og Sommer MotelI bestilles av den enkelte på 
telefon 74 08 4055 eller på fax 74 08 4057. 

Priser for sesongen 2000 er som følger: Bil med telt Nkr. 90,- pr. døgn. 
Nkr. 100,- pr. døgn. 
Nkr. 100,- pr. døgn 
Nkr. 70,- pr. døgn 
Nkr. 25, - pr. døgn. 
Nkr.320,- pr. døgn. 

Bil med campingvogn 
Bobil 
Frittstående ekstra telt 
Strøm. 
Dobbeltrom 

Alle rom er utstyrt for selvhushold, sengetøy kan leies for Nkr. 50,- pr .sett. 

Vi disponerer ca. 20 rom for sesongen 2000. 
Det vil bli avstengt et område på campingplassen for dere fra torsdag 1317-2000. 

Veiledende program for 
sommertreff 2000 

Torsdag den 13. juli Tidlig ankomne kan om det ønskes campe hos oss 
på Vangen. 

Fredag den 14. juli Innsjekking hele dagen. 
18.00: Offisiell åpning. 

Lørdag den 15. ju li 10.00: 
10.30: 
12.00: 

12.30: 
16.30: 

19.00: 

Søndag den 16. juli Marked? 

Felles grilling. 
Deltagere tar med egen mat og drikke. 

Oppstilling for kjøretur til Stiklestad. 
Start kortesje tilStiklestad. 
Fotografering av bilene. 
Avstemning. 
Kaffe på museumsområdet. 
Levanger Camping, leker for barna 
og Minor push. 
Knytkalas med dans. 
Alle tar med det de ønsker av mat og drikke. 

11.00: Fotografering av vinnerbilene. 
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l 

'. Nr. f Navn 

J AÆessk 
f 
, Postnummer Sted 

---

Vi kommer den og drar den 

t Middag lørdagskveld er knytkalas 

'1 

Treffavgift med ca ps Nkr 200, - (under 18 år gratis) antall 

B,rn antall 

1effavgift uten caps Nkr 150,

~kstra caps Nkr 75,- antal l 

Treffmerke Nkr 90,- antall 

Treffbilde Nkr 150,- antall 

antall 

D~~ r med følgende Morris: reg nr Arsmodeli 

')ype: O 2 dørs O 4-dørs O cab 

O Traveiler O Pick-up O Van 

O Original klasse O Apen klasse 

Påmelding senest 1. juni 2000 til: 

Trygve Sandberg, Vangen, 7620 Skogn, Norge, 

telefon 7409 58 73 

I l 
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»heng deg 
på tur« 

Det er en giede å 
få lov til å invitere 

til fellestur til 
sommertreffen 

2000. 

Olav BJorge 

Turen starter fra Oslo 
onsdag 12. ju li. Opp

samlingen vil skJe ved 
Shellstasjonen på Skeds
mokorset som ligger øst 
for Oslo langs E6. Avreisen 
herfra vil være kl. 09.00. 
ferden vil så gå videre 
langs E6 til Kløfta der vi tar 
av og følger rv. 2 mat 
Kongsvinger. Dette er et 
utmerket møtested for alle 
dere som kommer sydfra 
og som ikke kommer med 
fe'!e til Oslo. Vi regner 
med å passere her ca. kl. 
10.30. 

Videre kjører vi ry. 2 
nordover til Elverum. Her
fra følger vi rv. 3 mat Kop
pang. Her bytter vi igjen 
vei og følger rv. 30 mat 
Tynset. På vegen vil vi pas
sere Tylidalen. Her vil vi ha 
vAr første overnatting hos 
Gun og Nils. De har invi
tert oss til å campe på 
gårdstunet deres. De av 
dere som ikke har telt eller 
vogn å ligge i. ønskes vel
kommen inn. Denne 
dagsetappen vi l være på 
ca. 270 km. 

Torsdag 13. juli. 
Vi starter fra Tylldalen kl. 
10.00 og kjører rv. 30 til 
Røres. Her stanser vi i to 
timer etter å ha kjørt 70 
km. Røros er et meget vak-

kert sted med en spesiell 
kirke og med koppergru
ver. Kjøreturen videre vil 
starte kl. 14.00 og følger 
rv. 31 mat Skottg.lrden. 

Her tar vi av og inn på 
rv. 705 og følger den vide
re tilStugdal hvor vi skal 
ha vår andre overnatting. 
Her er det 3 campingpias
ser beliggende nær Stug
sjøen. (Vil dere forhøre 
dere om overnattingplass i 
Stugdal. ring Tydal turist
center på tlf. Norge 73 81 
59 50). Dette bør også 
være en fin plass å møte 
dere som kommer fra Sve
rige på. Dagsetappen vil 
være ca. 152 km. 

Fredag 14. juli. 
Vi starter fra Stugdal kl. 
10.00 og kjører rv. 705 
mat Selbu og Stjørdal. 
Herfra følger vi E6 til 
Levanger og treffplassen. 
Dagetappen vil være ca. 
163 km. Hele turen vil bli 
ca. 585 km lang. 

for spørgsmål angåen
de turen kan dere ringe 
meg på tlf. Norge 63 86 
38 71 på kveldstid. Under 
turen vil jeg være å treffe 
på mobil 917 141 49. (tar 
forbehold om dårlig dek
ning). 

Velkommen med på 
turen skal dere være. 
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Udstilling i 
Fredericia 

Harry Olsen 

Udstilling på 
Rosenholm 

Flere folk 
søges 

Vi har igen været på 
udstilling i Dronning 

Magrethe hallen som er ved 
at være en tradition bade 
forår og efterår. Karen og jeg 
vil hermed gerne rette en tak 
til alle Morris fans som mød
te op på standen til en snak 
og en kop kaffe. Også en tak 
til vores med udstillere pil 
standen, Kurt fra Nordisk 

Sti er vi igen inviteret til at 
udstille vores biler pil 

Rosenholm Slot. Slotsmessen 
foregilr i dagene 1-4 juni, sil 
skulle der være nogle der har 
tid og lyst til at være med en 
el. flere dage, sil vil vi gerne 
høre fra jer snarest. da vi har 
lovet at stille med ca. 10 
biler. Der er i år, lige som 

Skulle der være nogle fri
ske piger, drenge, kvin

der, mænd, damer el. herrer 
der har lyst til at gøre et styk
ke arbejde i afdelingen, sil 
mangler vi nogle pil Sjælland 
og i Nordjylland til at være 
med, eller til selv at lave nog
le aktiviteter og udstillinger. 

Morris Minor Lager og Dr. 
Morris - Peder Mikkelsen og 
alle jer som hjalp til pil stan
den el. ved udlAn af biler. Det 
luner med lidt opbakning til 
det arbejde som vi laver. Der 
var pil udstillingen i alt 9200 
besøgende og til de 11 af 
dem skal lyde et hjerteligt 
velkommen i klubben 

13 
sidst, mulighed for at fil -
strøm til campingvognene 
(strøm u.b.). Eventuel tilmel-
ding, tilsagn samt yderligere 
oplysninger ved Karen el. 
Harry 

Karen tlf. 74 56 33 07 
Harry tlf. 62 63 21 31 eller 
mobil 23 29 61 08 

Til indendørs udstilling har 
jeg en alustand med frise 
kant, samt en fold ud kuffert 
som jeg gerne låner ud til 
klubben. Ydereligere info, 
ring til Harry på til. 62 63 21 
31 eller mobil 23 29 61 08. 
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Minor
bestanden i 

Danmark i 
1999 

Simon Marsbøll 

S TATI S T I K 

H vert ~r ved denne tid 
kommer der tal fra det 

danske Centralregister for 
motorkøretøjer. Tallene viser 
hvor mange biler, der var 
indregistreret den 31 decem
ber 1999 fordelt p~ mærker 
og Argange. 

Denne gang er tallene 
særlig interessante, for nu 
kan man se effekten af det 
indførte periodiske syn i 
Danmark. Stort set alle Min
ar-ejere i Danmark har nu 
taget stilling til, om deres bil 
skulle synes, deponeres, sæl
ges eller skrottes. Systemet 
er ganske vist ikke helt på 

Ar Person LCV 1999 
48-5 1 4 O 4 
52 -56 60 1 61 
57-61 117 1 118 
62-66 239 11 250 

67 96 7 103 
68 153 16 169 
69 166 17 183 
70 158 15 173 
71 84 9 93 
72 2 12 14 

>72 2 1 3 
Total 1081 90 1171 

omgangshøjde men man er 
efterhånden kun et par 
m~neder bagud med de 
periodiske syn, selvom det 
svinger meget de forskellige 
steder i landet. 

Jeg har skrevet om det 
her mange gange før, så jeg 
springer diverse forklaringer 
over, og kaster mig over de 
aktuelle tal. P~ grund af den 
m~de vi f~r tallene pA, s~ kan 
vi i ~r sammenligne direkte 
med situationen i 1994. Det 
hænger sammen med, at de 
ældste ~ rgange er puljet for 
5 ~r ad gangen. PA tabellen 
herunder ses resultatet: 

1994 Differens %-tab 
6 -2 -33 

63 -2 -3 
129 -11 -9 
411 -161 -39 
197 -94 -48 
316 -147 -47 
32 1 -138 -43 
313 -140 -45 
189 -96 -51 
18 -4 -22 
15 -12 -80 

1978 -807 -41 

Antaf/et af indregistrerede Morris Minor i Danmark i '994 og '999. Der er for
svundet godt 40% pJ de 5 J( ! 

Det ser jo slemt ud. Mere 
end 800 biler er forsvundet 
p~ de 5 ~r ! 

Da jeg lavede samme 

beregning sidste ~r var der 
forsvundet 925 biler, og det 
var samme procentvise fald 
som denne gang. Man kan 
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Her er ca 800 biler - det svarer til det 
antal der er forsvundet (ra de danske 
veje pA de sidste 5 Ar I 

ogs~ se, at det er g~et værst 
ud over de nyere Mgange, 
og det hænger sikkert sam
men med, at de fleste hver
dagsbiler findes i den grup
pe. Blandt de helt gamle m~ 
man formode, de fleste hob
by-biler findes, og dem bliver 
der passet godt p~. 

De politiske indfald og 15 
samfundsmæssige tenden-
ser kan ses j tabsprocenten 
for personbiler fra det ene år 
til det andet. p~ kurven kan 
man se. at Minoren sidst i 
70'erne efterh~nden blev 
moden til udskiftning. Først i 
80'erne faldt tabsprocenten 
som udtryk for, at dem der 
endnu ikke havde skiftet den 
ud, simpelthen ikke ønskede 
det. og samtidig steg interes-
sen for bilen blandt første
gangskøbere - der var virke-
lig mange unge mennesker, 
der kørte Minor dengang. 
Midt i 80'erne købte gud og 
hvermand ny bi l, og det kan 
ses på en mindre stigning i 
tabsprocenten, men ellers 
fortsatte forløbet med stadig 
mindre tabsprocenter. I 1994 
kom skrotningsordningen, 
hvor danskerne for ussel 
mammon kunne aflive deres 
gamle bil. Argumentet var 
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miljøhensyn, men desværre 
var der ingen med forstand 
pA emnet, der havde infor
meret de danske politikere 
ordentligt. NA, men ordnin
gen ses tydeligt pA tabspro
centen. Og sA var alle de nye 
biler fra midtfirserne sA småt 

ved at skulle skiftes igen og i 
sidste halvdel af halvfemser
ne ses det på tabsprocenten. 
Til sidst kom så det periodi
ske syn, og tabsprocenten 
nAede op på værdier, der 
ellers ikke er set siden først i 
80'erne. 

Tabsprocent i forhold til året tidligere 

• 
• 

• • • • 
• • • • 

• • • • • • • • 

1980 1985 1990 1995 2000 

% 

Tabet af Moms Mmor i procent siden 1975 Der er kun rafe om personbiler. 

Men nu må det efter
hånden ogsA være ved at 
ebbe ud. Der mangler sikkert 
endnu en sjat nemlig dem 
der stadig ikke er nAet igen
nem runden med periodisk 
syn, men jeg tror der nu er 
ryddet pænt op blandt dem, 
der bare har kørt Minor fordi 
et eller andet skulle de jo 

køre i. Det bliver derfor 
spændende at se udviklin
gen om et par M Jeg har tid
ligere gættet pA, at bestan
den vil stabilisere sig 
omkring 500 stk, og det tror 
jeg stadig pA. Og nAr alle de 
unge mennesker, der købte 
Minor midt i firserne, gAr pA 
pension om 20 Ar, sA er der 
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sikkert nogle stykker, der 
gerne vil have en Minar igen 
og mindes de glade dage. 
Men gad vide om der er biler 
nok ti l alle dem, der gerne vil 
have en ? 

I 1999 var der 609 danske 
medlemmer. Hvis de har en 
bil hver, sA er 52% af Minor
bestanden inde i folden. 
Medlemstallet er fra starten 
af ~ret og Minorbestanden 
er opgjort på årets sidste 
dag, men udregnet på sam
me m~de, så er det dobbelt 
så høj en procentdel som for 
5 år siden. Det er altså først 
og fremmest ikke-klubmed-

Historien om Morrisen 
Reg. nr. BOK 331 

Historien om Morrisen 
borjar egentiigen med 

två olika episoder, dels en 
annons i tidningen CLASSIC 

Bertil Andersson MOTOR, om en Morr is som 
var till salu. Dels en slusstraff 
i Trollhattan. Under som mar
halvåret anordnas traffarna 
av Trestads Motorveteran
klubb, och till dessa ar ford
an av aila slag valkomna, 
som det står i informationen 
om traffarna. 

lemmer, der skiller sig af med 
deres Morris. Selvfølgelig er 
der også klubmedlemmer, 
der i løbet af 1999 har 
so I g tis krattetId e pon eret 
deres bil, og det er jo ikke 
sikkert de har lyst til at være 
medlem i år 2000. I virkelig
heden er det nok mere rime
ligt at sammenligne antallet 
af medlemmer i 1999 med 
Minorbestanden i 1998. Gør 
man det, viser det, at 45% 
af bilerne er med i klubben. 17 
Så skal vi ikke bare sige at 
hver anden bil er en klubbil, 
og det er faktisk ganske 
godt. 

Intresset for Morrisbilar 
har funnits sedan lange. Den 
forsta bil vi kopte år 1953 
var en Merris 8, årsmo
de1l1946. Vi skulle ju då 
garna kopt en Minar, men 
ekonomin medgav inte det
ta. Så småningom blev ju 
ekonomin forbattrad och 
eftersom jag då var anstalld 
på SAAB i Trollhattan och vi 
hade rabatt på bi larna blev 
det så att vi kopte en SAAB 
93 och det var ju inte så 
d~ligt heller på den tiden . 
Men onskan att få aga en 
Morris Minor har alltsedan 
dess funnits och kanske skul
le denna nu gå att forver-
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kliga. Annonsen i CLASSIC
tidningen gallde en Morris 
Minor av årsmodell1956, 
den fanns i trak ten av Skara, 
men var tyvarr redan såld. 

Mannen som svarade vis
ste dock om ytterligare två 
stycken Morrisar som var till 
salu. Dessa var av 1952 års 
modell, alltså med sidventi ls
motorer. Jag ville ju egentli
gen ha en bil med toppven
ti Is motor men titta på dom 
kunde man ju alltid gora. 
Detta var som maren 1998 
och fint vader så jag åkte 
motorcykel dit. Platsen heter 
Myråsen och ligger mellan 
Skara och Lundsbrunn, alltså 
inte alItfor långt bort. 

Bilarna stod i ett gammalt 
MOB-forråd och min forsta 
tanke når jag fiek se dom var 

att det har ar ju rena skrotet. 
Men vid nårmare granskning 
och fundering tankte jag att 
den ena skulle nog kanske 
vara mojlig att renovera. Den 
var eller hade varit gran till 
fargen och till denna fanns 
det papper, alltså bilen fanns 
i bHregistret och var inte 
anmald som skrot. Priset 
som begardes skulle vara 
omkring sex-sju tusen kron
or, jag hade ingen uppfatt
ning om vardet på dessa i 
mina 6gon skrotbilar och 
efter ytterligare resonemang 
vande jag hemåt igen. På 
hemvagen matte jag ett 
rejalt åskvader och fick ta 
regnskydd vid en bensinstati
an utanfbr Vara. 

På onsdagen i veckan 
efter detta besok i Myråsen, 
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åkte Ingrid och jag med 
Kojan på en tidigare namnd 
slusstraff. Denna tratf kallar 
jag for den andra episoden i 
historien om Morrisen, den 
fbrsta var annonsen och 
besoket på Myråsen . 

Till tratfen hade det som 
vanligt kommit många fina 
bilar. Bland andra fanns dar 
n~gra Morrisar och vid en av 
dessa, en vinrod bil, stod en 
ung man som vi bbrjade pra
ta med, och jag frågade 
honom om det var hans bil.
Nej, det ar farsans bil svara
de han, och han står dar. 
Varvid han pekar på en man 
som stod vid en av de andra 
Morrisarna och pratade med 
en annan person. Detta var 
alltså forsta motet med Peter 
och Erl ing Holmin och som 
det visa de sig senare skulle 
det bli många fler. 

Vi pratade med Erling och 
Peter om deras bi lar, de 
berattade om de renovering
ar de gjort och vilka de holl 
på med. Att det finns reserv
delar att kopa till Morrisarna, 
i stort sett allt som kan 
behbvas vid en renovering . 
Erling berattade om Morris
klubben som både han och 
Peter var medlemmar i och 
vad trevl igt de hade på sina 
traffar, och om vi kom att 
skaffa en Morris tyckte han 
att vi borde bli medlem mar i 

denna klubb. Vi hade ju 
berattat om våra funderingar 
om att eventuelIt skaffa en 
Morris. Vi talade också om 
den bil jag tittat på och att 
det sakerl igen var en hel del 
svetsarbete på denna som 
jag inte trodde mig om att 
klara sjalv, eftersom jag hade 
inte tidigare sysslat med 
MIG- svetsning . Och på en 
fråga om han kunde tanka 
sig att stalla upp som rådgi 
vare och eventuelIt hJalpa 19 
mig att svetsa, svarade han 
att det sakert skulle ordna 
sig med detta. Avståndet 
mellan Trollhattan och Nos
sebro dar vi bor år ju inte 5~ 
långt. Motet med Erling och 
Peter var nog det som gjorde 
att jag bestamde mig for att 
fbrsoka mig på renoverin
gen. 

Styrk t av samtalet med 
Erling och Peter tog jag åter 
kontakt med agaren till de 
påtankta objekten. Priset var 
nu femtusen kronor, men 
eftersom jag forstod att han 
ville bli av med bilarna pruta
de jag ytterligare. Vi kom så 
småningom 6verrens om att 
den bil som skulle vara moj
lig att renovera var yard två 
tusen kronor, den andra 
skulle folja med på kopet 
som reservdelsbil. Att dessa 
två tusen var en liten del av 
den totaia kostnaden for den 
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fardiga bilen skulle det visa 
sig s~ sm~ningom. 

Nu var det fr~ga om at! 
frakta hem dyrgriparna, hur 
skulle det!a g~ till? Jo med 
en biltransportkarra som vAr 
son Hans I~nade av en kom
pis ham tade vi den tredje 
och fjarde augusti 1998 hem 
bilarna. 

Sedan borjade det 
»roliga«, namligen reng6rin
gen, at! ta ur kladseln, f~ 

bort all gammal r~t!skit. r~t!
bon och intorkade muskada
ver. Detta fanns det namli
gen gat! om. Dessa hade ju 
haft god tid at! installera sig 
under de cirka tjugotre ~r 

bilen stMt undanstalld. Trots 

dessa »bos,Htare« hade 
kladseln klarat sig bra fast 
den luktade ju inte s~ got! 
forst~s. Men efter vadring 
och ordentlig rengoring s~g 
det ut som at! det skulle g~ 
at! anvanda den igen. Det 
tyckte i aila fall Erling som 
kommit for at! inspektera 
och kalla p~ objektet. Jag 
hade d~ ocks~ hunnit f~ av 
skårmar och d6rrar sA man 
kunde se hur den s~g ut 
»under«. Nar jag frAgade 
Erling vad han trodde om 
mojligheterna at! laga karos
sen sade han efter en stunds 
fundering, »Jo jag har ju set! 
varre, «!! Detta utlAtande 
skulle senare visa sig bet yda 
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att han tyckte att den såg 
raU bra ut. Framskarmarna 
var fOrstås helt bortom radd
ning och måste bytas. Dare
mot hade bakskarmarna 
motstått rosten battre och 
såg riktigt bra ut, endast lite 
rost i fastkanten på den ena. 
Dbrrarna var helt hela och 
såg riktigt bra ut, bara ytrost. 

Vidare var tvarbalken och 
en av de langsgående bal
karna under upprostade och 
måste bytas. Aven trbskel 
balkarna och ytterdelarna av 
golvet var mogna fbr utbyte, 
Delar av hjulhusen fram och 
bak mot trbsklarna måste 
repareras. Behovet av plM re
parationer framgick val efter 
det att jag i stort sett hade 
demonterat hela bilen utom 
fra m och bakaxlar samt sty-

rning. Darefter bogserades 
den till ortens stenhuggeri. 
Har blastrade jag underrede, 
motorrum, bagagerum samt 
golvet invandigt. Ett arbete 
som var omstandligt och tog 
ganska mycket tid var att ta 
bort all gammal kvarsittande 
underredsmassa från golv 
och hjulhus. Detta måste ju 
g6ras innan blastringen 
eftersom blastersanden inte 
biter på gammal underreds
massa. Nar blastringsarbetet 
u!fbrdes hbll jag till på sten
huggeriets bakgArd, dar 
lades bilen på sidan, fbrst 
den ena sidan och sedan den 
andra, Erling hade lart mig 
att om man vander hjulen 
»ut och in«, så kan man val 
ta bilen uta n att skada kar
rossen. Detta visade sig gå 

2 1 
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mycket bra och man fAr pA 
det viset en bra arbetsstall 
ning. 

Nar så bilen var hemma i 
garaget igen och Aterigen 
blev lag d pA sidan var det 
dags at! ta fram vinkelslipen 
och borja kapa bort de 
upprostade partierna. Sedan 
gallde det at! forsoka knacka 
fra m nya plAtbitar at! ersatta 
med. Erling hade vid det har 
laget talat om for mig var 
det fanns reservdelar at! 
kopa. AlltsA blev det flera 
inkopsresor till Matz Lund
gren pA Bergfotsgatan i 
Molndal. Jag kopte delar till 
en sida i sander. eftersom jag 
vi lle prova och se hur det 
gick att »klara av det.« Det 
visade sig snart at! det gick 
ganska bra. den ena plAtbi-

ten efter den andra kom pA 
plats. Jag kapade bort det 
gamla skrotet samt passade 
in nya bitar och nastade fast 
dem. Sedan kom Erling och 
svetsade fast dem ordentligt 
och han klagade inte pA mit! 
arbete. I alia fall inte som jag 
horde. 

Det gallde nu ocksA atl få 
nAgot gjort At motorn, den 
gick at! dra runt men kom
pressionen var lika med noll, 
sA den behovde sakert at! 
renoveras. Aterigen var det 
Erling som visste på råd for 
via honnom kom jag i kon
takt med Bo-Goran Thorin 
och han lovade at! ta hand 
om renoveringen av motorn. 
Vi kom också 6verrens om 
gora om den sA at! den skall 
gA att kora pA blyfri bensin. 
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S~ en mycket regnig dag, 
den 23 oktober 1998 var vi i 
Bor~s och lamnade motorn 
och nar vi ~kte dårifr~n var 
det skont att veta att den var 
i goda hånder. Jag hade haft 
en hel del funderingar over 
var det skulle gå att f~ den 
renoverad p~ ett ratt satt och 
jag kånde nu att detta ej var 
n~got bekymmer langre. 
Efter n~gon m~nad ringer 
Bo-Goran och berattar att 
det uppstått en liten kompli
kation. Vid planslipning av 
topplocket hade upptackts 
en spricka i detta, emellan 
en kyl kanal och ett av 
forbranningsrummen. Ja så 
blev det till att plocka ur 
motorn ur reservdelsbilen 
och en ny resa till Bor~s. Och 
se, efter ytterligare en tid rin
ger Bo-Goran att nu år 

motorn fardig. Den 7 april 
1999 hamtade vi den och 
den ar nu fint gronm~lad 

och klar att montera i bilen, 
men detta skulle allt droja 
ytterligare n~gra m~nader. 

Men åler till arbetet med 
karossen det år ju fortfaran
de 1998. Hosten gick och 
det blev vinter, jag stod i 
garaget mest varje dag och 
filade p~ plAtar, svetsade, 
borstade rost, tog bort gam-
mal farg, o. s. v. Det år ju s~ 23 
att precis varje detal) m~ste 
bearbetas, rengbras rost
skyddsm~las, och Aterigen 
m~las med tackfårg och det 
år ju ganska m~nga delar p~ 
en bil aven om det ar en 
gammal Morris. Når karos-
sen med hjulhus var klar 
under, var det dags for 
m~lning. Forst grundmålning 
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och sedan tackmålning med 
två lager två-komponents
farg. Darefter flera lager 
med underredsmassa som 
rostskydd och Ijuddampning. 
Efter detta var det dags att 
åter montera den iordnin
gjorda bakaxeln med nya 
fjadrar och nya gummibus
sningar i upphangningslan
karna, vidare framhju lsupp
hangning med tillhorande 

torsionstavar och styrstag. 
Styrvaxeln hade varit urmon
terad for rengoring och 
utbyte av trasiga gummibal
gar och nu kunde bilen snart 
stå på egna ben, for lå t hjul 
igen. 

Nu var det så dags att ta 
hand om bilens innerutrym
men, det blastrade kupegol
vet samt motorrum och 
bagagerum. Efter rengoring 
och ytterligare nedslipning 
var det så dags for grund
m~ln i ng. Aven instrument
panel samt taklister slipades 
och grundmålades. 

Vid det har laget hade det 
blivit bestamt vilken farg vi 
skulle ha på bilen, vi ville ju 
komma så nara orginalfar
gen som mojligt. Genom Bo
Goran fick vi fargnumret på 
den farg med vilken hans bil 
lackerats, och denna stamde 
bra med den farg som fun
nits på vår bil. Lackeringsar
betet hade bokats in hos en 
lackerare som jag kande 
sedan tidigare, men plotsligt 
fick han personliga bekym
mer och Jamnade »åter
bud«. Vad gora nu ? Så 
småningom fick jag tid hos 
en annan verkstad. Men 
denna hade så mycket arbe
te, så att vår bil fick tid forst 
efter som maren. Men varfer 
inte, aven en Morrisrenover
are kan ju beheva lite seme-
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ster. Tanken ar ju att bilen 
skulle vara i kbrbart skiek 
våren 2000 så jag har ju vin
tern på mig. Jag hade nu 
skallat Ira m larg, slipgrund 
oeh taeklaek sA efter att ha 
lackerat innerutrymmena, 
detta gjorde jag hemma i 
garaget, kunde visst mon te
ringsarbete påborjas. 

Den tidigare namnda 
semestern anvandes bland 
annat till att besoka som
martraflen i Vårg~rda, vi 
hade ju nu blivit antagna 
som medlem mar i den exklu
siva Nordisk Marris Minor 
Klubb, detta trots att vi ej 
hade någon kbrbar Morris. 
Vår hundkoja lie k ju doek 
vara med pA ett horn den ar 
ju faktiskt lite )}slakt« med 
Morrisarna. Vid lorberedel
serna oeh på traflen kom vi i 
kontakt med många trevliga 
manniskor som vi naturligtvis 
inte skulle ha traflat om vi 
inte »blivit med Morris{(. Vi 
deltog aven på hosttraffen i 
Horten vilket oekså var en 
trevlig tillstallning, lite val 
blot kanske, ja jag tanker ju 
då narmast på vadret lorstAs. 
Till denna trafl liek vi låna 
Erlings svarta Marris, han 
tyekte att det var bra att den 
liek ru Ila lite, samtidigt ar det 
ju roligt att det kommer så 
m~nga bilar som majligt till 
traflarna. 

Den 10 augusti lamnades 
v~r bil in till laekverkstaden 
oeh efter cirka 3 veekor kun-
de vi hamta hem karossen. 
PIMdetaljerna drbjde ytterlig-
are en tid. Fbrarbetet innan 
laekeringen blev ganska 
omlattande, karossen m~ste 
slipas pl~tren, eftersom det 
lanns ytrost i stort sett pA 
hela bilen. Nar nu karossen 
var hemma kunde monte
ringsarbetet bbrja p~ allvar, 
detta ar ju ett betydligt trev- 25 
liga re arbete an att skrapa 
oeh slipa rost. Motor, vaxel -
låda med kardanaxel kom på 
plats. 

Det omkladda innertaket 
oeh glasrutorna kunde mon
teras, Ijuddampningsmattor 
klistrades på golv oeh pA 
ovriga y tor som behover 
Ijuddampas. Man kunde nu 
se att det mbjligen skulle 
kunna bli en bil av aila Ibsa 
delar som legat utspridda 
bver hela garaget. Nar sA 
skarmar oeh dbrrar oekså 
kom p~ plats oeh imednin
gen monterats såg det ju rik
tigt skapligt ut. Vid tretiden 
på natten till måndagen i 
julveekan hade vi besbk av 
en lite tidig tomte. Han kom 
i skepnad av Matz Lundgren 
som tillsammans med sin 
lamilj var på vag till Norrland 
Ibr att lira jul med slakting
arna dar. Matz hade vid 
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n~got tidigare tillfalle besbkt 
oss fbr att inspektera arbetet 
med bilen. Nu hade han med 
sig de sista delarna som skul
le behavas fbr att fardigstaI
la bilen, bland annat en 
renoverad startmotor som 
varit »restnoterad« från Eng~ 
land och som vi vantat p~ en 
tid. Dessa h~rda paket I~g 

allts~ utanfbr vArt garage nar 
vi vaknade, och Matz med 
familj hade hunnit en god bit 
på vag till sitt julfirande. Fbr 
mig blev det nastan som en 
tidig julafton, eftersom det 
nu var mbjligt att starta 
motorn. Startmotorn kom 
ganska omg~ende p~ plats. 
Eftersom jag kom mit over
ens med Bo-Gbran om att 
han skulle vara med nar 
motorn startades ringde jag 

till honom, och vi kom bver
ens om att onsdag skulle 
vara en lamplig dag fbr den
na stora handelse. Onsdagen 
kom och efter pMyllning av 
bensin och vatten startade 
motorn igen vid andra f6(
sbket. den hade då inte varit 
igång på tjugofyra M Efter 
rite justering av gasvire och 
tomg~ng backade vi ut bilen 
och kbrde lite fram och till 
baka p~ garageplanen, Vaxl
ar och koppling fungerade 
som de skulle och bilen var 
alltså kbrbar igen. Enl igt det 
certificat jag infbrskaffat fr~n 
England ar bilen tillverkad i 
februari 1952 . alltså fbr 
nastan precis fyrtioåtta ~r 

sedan, tjugofyra av dessa Ar 
var den i trafik och tjugofyra 
år stod den sti Ila. Bilen kb r-
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des Iram till år 1976 då den 
stalIdes av, och Ibrhopp
ningsvis kommer den åter i 
tralik våren år 2000. Kom
mer den att ru Ila ytterligare 
tjugolyra år ? Om Bilbesikt
ningen godkanner bilen, (tid 
ar bestalId till den sjuttonde 
april kl. tretton.) ar det i alia 

lall Vinkt att den skall ru Ila 
till Trondheim i som mar. 
Kanske ses vi dar på som
martraffen ! 

Vi bnskar alia NM MK 
medlemmar en bra vår och 
sommar, med många trevliga 
utfarder med Morrisarna. 

1~S''fJ'"~;;Z1-- -r" 

-' ., 
l 

~ 
.~ 
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»Ung-sommer 99« 

197 startede jeg på HTX 
(teknisk gymnasium). Efter 

l 1/2 år der, besluttde jeg 
Henrik Olsson mig for at anskaffe mig en 

Morris Minor 1000. Derefter 
gik der l 1/2 år med at 
restaurere den. Jeg blev fær
dig med den lige inden eksa
men i 99. I mellemtiden hav
de to af mine HTX-kammera
ter anskaffet sig en Morris 
Minar og en Merris Mini. 
Efter studentereksamen var 
vi 6 HTX gutter der gik sam
men og tog turen til Løkken 
i vores Morisser. Folk kiggede 
noget. da der kom 6 unge 
drenge kørende med musik
anlægget og ford -A hornet 
på fuld drøn i tre Morrisser, 
med farverne lyserød, hvid 

--

og lyseblå. Efter diverse øl og 
gas stop nåede vi målet i 
Løkken uden nogen proble
mer. 

Vi blev straks gode venner 
med campingfatter, da han 
var noget imponeret over 
vores biler, men han blev 
hurtigt klogere, da han fandt 
ud af, at der lå et musikan
læg i en af dem. Det viste sig 
at manden der skulle sørge 
for teltet havde taget et tre 
personers telt med til 6 men
nesker, så den første nat var 
der tre der sov i bilerne. Jeg 
kan hilse og sige, at der ikke 
er meget com fort når man 
skal sove på bagsædet af en 
1000'er. De andre nætter 
fandt vi heldigvis et andet 
telt at sove i. Efter 4 gode 
dage med herlige byture og 
Hyttemeyers spaghetti retter, 

-
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var det blevet tid til at rykke 
de kære Morrissers pløkker 
op. Vi tog turen ned til stran
den (billedet), hvor vi kørte 
rundt og havde lidt dørtræk. 
Det viste sig at den lyserøde 
mini var langt den hurtigste. 
Herefter gik turen hjem. Vi 
n~ede ikke længere end til 
0rredsundbroen, hvor mini
ens styre bolt stod af (bille
det). Vi mMte efterlade den 
p~ rastepladsen. Dette betød 
at vi skulle om rokere bagage 
og personer. Da min Morris 
har brede fælge p~ blev der 
med den ekstra vægt skrabet 
skærmkasser i hvert sving. Vi 
n~ede hjem i god behold og 
det er absolut Ikke sidste 
gang at vi tager en s~dan tur. 
Næste sommer går turen 
nok til Holland. Den hvide 

Morris bliver der kørt i, n~r 

der er tid til en søndagstur. 
Minien er i øjeblikket ved at 
blive total restaureret. Min 
bl~ Morris st~r for tiden i pit, 
da jeg bor i USA. Det jeg sav
ner mest fra DK er faktsik 
min Morris, det tror jeg alle 
læsere af dette blad kan sæt
te sig ind i. Jeg kommer hel
digvis hjem til en ny Morris 
sæson her til sommer. Med 
min lille fortælling vil jeg 
bare sige at det ikke kun er I 
gamle veteraner der kører 
rundt i Morrisser. Morris is 
Y2K insuredll 
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Morris cykel 

Jens Chr. Jensen 

Her i huset har vi udvidet 
Morris bestanden med en 
Morris cykel. Gyklen er fun
det på et loppemarked nær 
Kalundborg. Argangen ken
des ikke, men er nok 1955-
1960. 

Cyklen er forsy
net med tromle
bremse og tre 
fremadgående 
gear. Endvidere et 
6 volt el anlæg 
mrk. Lucas, samt 
frakkeskåner. 

Flere steder på 
stellet står Morris 
Classic, under for· 
lygten et alumini
ums emblem med 
et M og Morris 
Cycles. 

Cyklen henstår 

Forsikringsti Ibud 

Efter omtalen i 
sidste Norminor. 
har vi modtaget 

denne kommentar 

J eg har selv forsikret i 
ZOrich, som meget gerne 

ville give et uforpligtende til 
bud. Det endte med, at vi 
flyttede alle forsikringer til 
dem og sparede små 2000 kr 
på årsbasis for hus, indbo og 
to biler. Her er der ikke taget 
hensyn til, at præmierne 

i sort original lakering og 
rust. 

Sku lle der være nogen 
som har kendskab til årgan
gen og hvor cyklen er fabri
keret, høre jeg gerne. 

oveni købet blev faste, dvs, 
uden evI. bonustab ved ska
de og selvrisiko blev mindre. 
For min Morris betaler jeg 
for ansvar alene knapt 600 
kr/år, hvilket er det halve af 
mit tidligere selvskab. Jeg 
kan anbefale alle at tage en 
snak med ZOrich. 

Bjørn Jarl 
bjk@faxe.dk 

Kristensen, 
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Miljøregler for veteranejere 

Alle vil vi have et ordent
ligt miljø for os selv og 

vores efterkommere. Det 
gælder også for os, der kører 
veteranbil eller -motorcykel, 
veteranknallert, veteranlast
bil eller andre gamle motor
køretøjer. 

Deltagerne på Motorhi
storisk Samråds årsmøde 
den 20. november 1999 har 
udtalt følgende: 

Vi er enige om, at vores 
hobby skal ske med så lille 
miljøpåvirkning som muligt. 
Vi skal derfor være miljøbe
vidste i al vores virksomhed, 
uanset om vi er til træf eller 
andre arrangementer, n~r vi 
opbevarer vores »reserv€
dels« - biler og lignende, 
eller når vi renoverer de 
gamle køretøjer. Vi opfordrer 
alle veteran-ejere til at efter
leve følgende regler, som vil 
være med til at forbedre 
vores miljø: 

Gyldne regler for 
veteran-ejere 

1. Vis respekt for miljøet i 
alt, hvad du gør. 

2. Hold dit køretøj i god 
stand med korrekt stillet 
tænding og korrekt 
justeret karburator. 

3. Undgå tomgangskørsel 
og støjende adfærd. 

4. Undgå at dit køretøj spil
der olie - tæt om nød
vendigt med moderne 
materialer. Efterlad aldrig 
en pøl olie, der hvor dit 
køretøj har holdt - fjern 
olien med en klud eller 
papir! 

5. Gammel motorolie, ben-
zin og andre miljøfarlige 
væsker skal afleveres hos 
kommunens genbrugs- 3 1 
station, hvor man kan 
aflevere olie- og kemika
lieaffald. 

6. Gamle blybatterier, 
udtjente dele og skrotde
le skal også afleveres på 
genbrugsstationen . 

7. Ved renovering af din 
motor bør du overveje at 
isætte hårde ventilsæder, 
så du kan køre på 
»grøn« benzin. 

8. Vælg materialer og reser
vedele med hensyntagen 
til miljøet. 

9. Urestaurerede køretøjer 
og »skrot« -dele skal 
opbevares miljømæssig t 
forsvarligt. 

1 O. Brug, hvor det kan lade 
sig gøre, kun bilplejepro
dukter m.m., som ned
brydes biologisk. 
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Tidstypiske nummerplader 

Ved ~rss kiftet var der 
godt 1.500 veterankøre

tøjer, der havde f~et de nye 
tidstypiske (eller historiske) 
nummerplader. 

Der er lidt flere biler end 
motorcykler, der har f~et 

nummerpladerne. 
NM man ser p~ den geo

grafiske spredning, s~ er der 
flest af de nye plader i 
Københavns-omr~det, i Søn
derjylland og i Thy Der er 
derimod ikke ret mange p~ 
Fyn og p~ Lolland-Falster. 

Der er fortsat mange, der 
spænder de bolte, der skal 
holde nummerpladen, direk
te p~ den emaljerede over
flade med det resultat, at 
emaljen springer af. Den kor
rekte fremgangsm~de er at 
bruge fiberskiver som mel
lem læg p~ begge sider af 
nummerpladen. 

Vi har f~et at vide, at det 
kan være nødvendigt at styr
ke nummerpladen, hvis den 
er til en motorcykel, p~ 

grund af de store vibrationer. 
Det kan gøres ved at lægge 
en aluminiumsplade ind i 
nummerpladen (p~ bagsi
den). De to plader limes 
sammen med f.eks. araldit. 

Man kan kun f~ tidstypi
ske nummerplader til motor-

køretøjer, som er indregistre
ret første gang før den 1. 
april 1958. Man henvender 
sig p~ Motorkontoret og f~r 
en særlig blanket, der hed
der )}Ansøgning om historisk 
korrekte nummerplader« . 
Hvis man kan dokumentere 
køretøjets første indregistre
ringsnummer, sf! skal denne 
dokumentation vedlægges 
ansøgningen, nM den afle
veres til Motorkontoret. 

Svend Draaby er udpeget 
til at være Samr~dets admi
nistrator af ordningen med 
t ildeling af tidstypiske num
merplader. Han f~r din 
ansøgning - efter at du har 
afleveret den til Motorkonto
ret - og skal oplyse kendings
bogstavet, nummerinterval
let for Mgangen af dit køre
tøJ, og typen p~ nummerpla
den (der er 5 typer). 

Bagefter skal Centralregi
steret for Motorkøretøjer til
dele nummeret. 

Hvis du har tvivlsspørgs
m~1 om ordningen, kan du 
kontakte: 
Svend Draaby, Jydeholmen 
48, 1. th., 2720 Vanløse. 
Tlf. 38 71 39 02 (aften). 
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Åbningen af 
Øresundsbroen i juli 2000 

På trods af flere henven
delser til Øresundsbro 

Konsortiet må vi desværre 
konstatere, at man ikke 
ønsker, at vi deltager i fest
lighederne ved åbningen af 
Øresundsbroen. Det er nu 
slået fast i et brev af 16. 
februar 2000 fra Øresunds
bro Konsortiet. 

Vi har også forespurgt 
Røde Kors om muligheden 
for at deltage i det særlige 
arrangement, som denne 
organisation står for før den 
officielle åbning af broen. 

Røde Kors er heller ikke 
interesseret i vores deltagel
se. Det er selvfølgelig med 
både stor undren og bekla
gelse vi konstaterer, at denne 
historiske begivenhed ikke 
skal have et motorhistorisk 
indslag som ved åbningen af 
Storebæltsbroen den 14. 
juni 1998, hvor der deltog 
1.400 veterankøretøjer i det 
største veteranoptog i Dan
mark nogensinde. 

Sydsvenska Dagbladet, 
der har fået fat i det fore
løbige program for festda
gen, fortæller, at festlighe
derne ved den officielle 
åbning af Øresundsbroen 

begynder hhv. på Hovedba
negården i København og 
Centralen i Malmø, hvor de 
to landes statsministre og en 
række andre ministre vil 
modtage de kongelige 
gæster. Herefter kører dron
ning Margrethe i tog til ned
gangen af den 3,5 km. lange 
tunnel, hvor hun klipper den 
første snor, mens den sven· 
ske konge, Carl Gustav, klip
per en snor ved broen syd 
for Malmø. 

De kongelige mødes her
efter på Peberholm, hvor 
ceremonien kulminerer med, 
at de to tog bliver sammen
koblet og kører til det sven
ske brofæste (Lernacken). 
Her vil der være underhold
ning, og bagefter kører de 
kongelige i bil op på broen til 
landegrænsen, hvor de klip
per endnu en snor. Så er der 
underholdning igen, hvoref
ter gæsterne kører til havnen 
i Kastrup til spisning. 

Veteranejere må se i øjne· 
ne, at vi kun vil komme til at 
se Øresundsbroen som beta
lende brugere. 

Bestyrelsen i Samrådet vil 
ikke gøre mere i denne sag -
det er derfor overladt til 
klubbernes eget initiativ, hvis 
der er klubber, som ønsker at 
lave et arrangement over 
Øresundsbroen i dagene 
efter den officielle åbning. 
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FIVA-nyt H vad er flVA for en 
størrelse ? flVA er for

kortelsen for federation 
Internationale Des V€hicules 
Anciens, som oversat til 
dansk bet y-der noget i ret
ning af international organi
sation for gamle køretøjer. 

FIVA er altså en internati
anal organisation, som skal 
forsøge at varetage sine 
medlemmers interesser -
bl.a. over for myndigheder. 
Medlemmerne af FIVA er 
ikke de enkelte klubber for 
klassiske køretøjer men deri
mod de nationale organisati
oner i de enkelte lande, der 
har dette lands køretøjsklub
ber, som sine medlemmer. 

Motorhistorisk Samråd 
(MhS) blev for nogle år siden 
udpeget til at være den dan
ske organisation for de klas
siske køretøjer, der er med
lem af flVA. Vi er i Danmark 
så heldige, at vi for øjeblik
ket har en bestyrelsespost i 
fIVA, idet Claude Teisen
Simony (tidl. medlem af 
bestyrelsen i MhS, medlem 
af DVK og Historisk Motor
sport Danmark) er vicepræsi
dent j organisationen. 

MhS's bestyrelse har 
udpeget: 
Svend Aage Tholstrup 
Rimmersvej 18, GI. Rye, 
8680 Ry TIUfax 86 89 87 77 
e-mail: sat@egd.dk 

til at varetage MhS interesser 
i FIVA og til at håndtere 
kommunikationen mellem 
MhS og FIVA. 

FIVA er organiseret i kom
missioner, som hver især har 
sit ansvarsomr~de inden for 
organisationen. 

Der er for øjeblikket ca. 
30 lande repræsenteret i 
FIVA - spredt over det meste 
af verden. Mange lande i 
Europa er naturligvis repræs
enteret - men også lande i 
Afrika, Sydamerika, Australi
en, Asien (Indien og japan) 
er medlemmer af FIVA. Mere 
end en halv million entusia
ster er repræsenteret af 
FIVA. 

I erkendelse af, at bl.a. 
EU's miljøforkæmpere har 
meget stor indflydelse på 
mulighederne for at kunne 
»Jege« med gamle køretøjer 
uden for museernes rammer, 
har FIVA sin egen lobbyist i 
Bruxelles til så tidligt som 
muligt at opsnappe de ideer, 
der bliver undfanget i EU
sammenhænge, for derved 
at få mulighed for at påvirke 
dem i en fornuftig retning. 

Over det meste af verden 
arrangeres der en række løb 
for klassiske køretøjer - løb, 
som er godkendt af flVA -
og som arrangeres i henhold 
til regler fastlagt af fIVA. Det 
mest berømte af disse tilba-
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gevendende løb, er nok Mil
le Miglia, som gennemføres 
hvert år i Italien. Men også i 
Danmark er der de seneste 
år arrangeret et FIVA-god
kendt løb - nemlig "Interna
tiana I Historie Rally Den-

Hvad er et FIVA-pas 
og hvordan får du 

et sådant 
E t FIVA-pas er et identitets

kort, som alene tjener det 
formål at identificere et 
køretøj - til brug ved delta
gelse i et FIVA-godkendt 
løbsarrangement. 

Et FIVA-pas kan således 
ikke at betragtes som et 
garantidokument for et 
køretøjs originalitet - og kan 
eller må ikke anvendes som 
bevis for et køretøjs histori
ske værdi. 

Et FIVA-pas udstedes af 
den nationale FIVA-repræs
entant - og er gyldigt i 10 år 
- dog kun så længe køretøj 
og ejer er som anført på pas
set. Ved ejerskifte bortfalder 
passet. 

FIVA har planer om at 
oprette et edb-register over 
alle køretøjer, der har et 
FIVA-pas. Et af formålene 
med et sådant register er, at 
det kan være en hjælp i 
tilfælde af, at køretøjet bliver 
stjålet og forsøgt solgt i et 
andet land. 

mark« - som gennemføres i 
Midtjylland. 

En af forudsætningerne 
for at deltage i et FIVA-Iøb er, 
at man har et FIVA-pas til sit 
køretøj. 

Og hvordan får man 
udstedt et FIVA-pas ? 
Man kontakter den danske 35 
FIVA- repræsentant for at få 
fremsendt det skema, der 
skal ud-fyldes, sammen med 
vejledning til det videre for-
løb. 

Men kort fortalt er proce
duren, at køretøjets ejer 
udfylder ansøgningsskema
ets fire sider, hvorefter han 
kontakter den kontrollant, 
som skal besigtige køretøjet 
og sammen med køretøjets 
ejer klassificere det inden for 
køretøjets specifikationer 
som: 
* Standard 
* Modificeret i perioden, 

eller 
* Imitation 
Desuden skal beskrives køre
tøjets bevaringskategori 
som: 
* Ægte 
* Original 
* Restaureret, eller 
* Opbygget 
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Når det er gjort, fremsendes 
følgende til den danske 
FIVA-repr æsentant: 
• det korrekt udfyldte og 

underskrevne ansøg-
ningsskema 

* 3 ens farvefotos af køre
tøjet, taget skråt forfra, 
og 

• en check på kr. 350,00 
udstedt til Motorhistorisk 
Samråd. Derefter vil FIVA
passet blive tilsendt I 

løbet af nogle få dage. 

Hvad er der udstedt 
FIVA-pas til i 1999 ? 

Der har i 1999 været en 
stærkt øget interesse for at 
få udstedt FIVA pas. Der er 
udstedt i alt 18 pas - til snart 
sagt alt mellem himmel og 
jord. Lidt overdrevet - men 
det er bestemt ikke kun, 
hvad man kan kalde eksklu
sive køretøjer, der får et 
FIVA-pas. Også mange 
almindelige køretøjer, der 
har nogle år på bagen, får 
sig et. Men se selv - her er 
anført de køretøjer, der i 
1999 har fået udstedt et 
FIVA-pas: 

* Mercedes Benz 350 SlC 
1971 

* Volvo Amazone 123 GT 
1967 

* Jaguar-Ferrari-Biondetti 
1950 

* Volvo Amazone 121 
1964 

* Citro;;n 2 CV AZl 1959 
* Porsche 356 B Coupe 

1962 
* Facel Vega Facel II 1962 
* Mercedes Benz 220 S 180 

1959 
* FIAT 1500 B 1937 
* Morgan +4 1963 
* SAAB 96 1963 
* MGB - en-ejers vogn 

1967 
* MGA Coupe 1959 
* Austin-Healey 3000 MKII 

BT71961 
* Morris Cooper S 1966 
* MGC B GT 1969 
* SAAB 96 1966 
* Jaguar XK 120 DHC 1953 

Bemærk, at selvom der kun 
har været biler, så er 2- og 3-
hjulede køretøjer også vel 
komne til at få et FIVA-pas. 
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Efterlysning af stjålne 
veterankøretøjer 

Samr~det har tidligere til
budt at lave notitser p~ 

vores hjemmeside om stj~lne 
veterankøretøjer. Dette til 
bud st~r stadig ved magt. 

En s~dan »anmeldelse« 
skal foretages af køretøjets 

FIVA havde succes med 
demonstration i Strasbourg 

Over 1000 historiske 
køretøjer fra Holland, 

Belgien, Frankrig, Tyskland, 
England og Italien mødte op 
til den velorganiserede og 
fredelige demonstration for
an parlamentet i Strassbourg 
- mod End-of-Life direktivets 
indgreb over for historiske 
køretøjer - eller de køretøjer, 
der en gang bliver historiske. 

Præsidenten for det euro
pæiske parlament, Mme. 
Nicole Fontaine modtog 
22.739 protester mod direk
tivet og lovede at støtte 
ændrings-forslag, som vil 
undtage klassiske køretøjer 
fra dette direktiv. 

ejer, som skal være medlem 
af en af de tilsluttede klub
ber, og det skal ske ved at 
sende en diskette (eller en e
mail) i HTML-format til: 

Niels Grove 
Bigumve) 16, 
2770 Kastrup. 

Eller til SamrMets e-maila
dresse, som er: 

mhs@motorhistorisk.dk 

Siden da har FIVA anmo
det alle nationale organisati
oner om at bearbejde deres 
lands medlemmer af parla
mentet for at sikre deres 
støtte til ændringsforslaget. 
Fra MhS har vi mellem jul og 
nyt~r fremsendt enslydende 
breve til samtlige 16 danske 
parlamentsmedlemmer. I 
første halvdel af januar mod
tog vi positiv reaktion fra de 
fleste - enten fra enkeltper
soner eller fra grupper. En 
fornyet henvendelse i slut
ningen af januar resulterede 
i, at der fra alle blev givet 
positivt ti lsagn - under forud
sætning af at ændringsfor
slagene ikke ville f~ negativ 
indflydelse p~ miljøet. 
Afstemningen finder sted i 
begyndelsen af februar 
2000. 
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End-of-life direktivet 

Form~let med End-of-Life 
direktivet er, at det skal 

forhindre den omsiggriben
de uskik med skødesløs hen
stilling af tusindvis af udslid
te køretøjer i naturen. EU's 
medlemsstater vil derfor bli
ve stillet over for krav om at 
etablere systemer, hvorved 
den sidste ejer af et køretøj 
ikke kan afregistrere det, 
med mindre han/hun har et 
certifikat fra en autoriseret 
ophugger, hvori det doku
menteres, at køretøjet er ble
vet skrottet. Med andre ord: 
ejeren skal betale ejerafgift 
og forsikring for køretøjet. 
indtil dokumentation for 
ophugningen kan forevises. 
Og jo dermed ogs~ stille til 
syn i henhold til gældende 
nationale bestemmelser her
om. 

Spørgsmål og svar 
Spørgsmål. Vil direktivet f~ 
indflydelse p~ vore mulighe
der for at »Iege« med klassi
ske køretøjer, som er i god 
stand' 

Svar, Ikke for øjeblikket, 
men hvis man har behov for 
en længere restaureringspe
riode (mere end 12 eller 18 
m~neder), vil man handle i 

strid med direktivet, som det 
ser ud lige nu. 

Spørgsmål. Hvilken indfly
delse vil direktivet f~ for 
kommende klassikere? 

Svar, Der vil næppe blive 
kommende klassiske køre
tøjer, idet det vil blive eks
tremt dyrt at holde dem ind
registrerede i perioden, indtil 
de bliver klassikere. 

I FIVA defineres klassiske 
køretøjer som køretøjer, der 
er mindst 20 ~r gamle. 

Denne grænse vil over det 
næste 1 O-~r blive udvidet til 
en 25-Arig grænse. 

Afhængig af hvilket land 
man befinder sig i med sit 
køretøj, vil man skulle betale 
afgift og forsikring indtil 
køretøjet er 15, 25 eller 
m~ske helt op til 35 ~r gam
le, hvilket nok vil friste de fle
ste til lang tid forinden at f~ 
køretøjer skrottet i stedet for 
at opbevare dem på forsvar
lig vis for eftertiden. Dette vil 
naturligvis i særlig grad gå 
ud over dagligdags køretøjer, 
medens de kostbare køre
tøjer jo ofte allerede fra den 
første dag er et samlerob
jekt. Men disse almindelige 
køretøjer fra deres respektive 
perioder - s~som VW, Marris 
Mascat. Citroen og lignende 
- tilsvarende køretøjer fra 
nutiden og fremtiden vil ikke 
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få en chance for at blive 
bevaret for eftertiden. Og 
det må siges at være en stor 
skam. 

Spørgsmål. Hvad vil der ske 
med det berømte køretøj. 
man finder i en lade' 

Svar, I henhold til direkti
vet, som det ser ud lige nu, 
så skal det skrottes - selvom 
det skulle være en Mercedes 
SSK. Naturligvis vil entusia
ster ikke lade det ske. Men 
hvad med ham, der ikke kan 

EU-Direktivforslaget 

for udrangerede 
motorkøretøjer -

sidste nyt 

J eg har i Nyhedsbrev nr. 
1/99, nr. 2/99 og nr. 4/99 

omtalt problemerne for 
veteranmotorkøretøjer j det
te direktivforslag (kaldet 
»End af Life-direktivet«), 
som fastsætter regler for 
bortskaffelsen af udrangere
de køretøjer og deres kom
ponenter m.m. 

Siden har de forskellige 
landes veterankøretøjsorga
nisationer forsøgt at forklare 
landenes EU-Parlaments
medlemmer, hvad vores pro
blemer består i. Samrådet 
har haft kontakt til de dan
ske parlamentsmedlemmer, 
hvor vi har mødt stor for
ståelse for vores synspunkter. 

se forskel på en Ferrari og en 
Ford T7 Denne lovlydige per
son vil få skrottet køretøjet i 
en fart, for ikke at risikere at 
begå en strafbar handling. 

Ovenstående er, hvad jeg 
har valgt at uddrage fra det 
første nummer af FIVActual -
men som nævnt er man vel
kommen til at henvende sig 
for at få en kopi af bladet. 
Senere vil der blive lejlighed 
til at se det på Samrådets 
hjemmeside. 39 

Svend Aage Thaistrup 

Nu har forslaget været til 
2. behandling i EU -Parla
mentet, og indsatsen har 
bMet frugt! 

Jeg har fået følgende 
pressemeddelelse om dette 
fra FIVA (oversat af 
SV.Aa. Thaistrup): 

EU-Parlamentet 
ti lslutter sig ændrin
gerne i End of Ufe-

direktivforslaget 
EU-Parlamentet har afsluttet 
den 2. høring om End af 
Life-direktivforslaget på 
plenarmøde holdt i Bruxelles 
den 3. februar 2000, hvor 
mere end 500 parla
mentsmedlemmer deltog . 
Blandt de mange ændrings
forslag, der var fremlagt, 
blev seks af dem, der ved-
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rører historiske køretøjer, 
vedtaget. Fire af disse imø
dekommer FlVA"s betragt
ninger om bevaring af histo
riske køretøjer. 

Historiske køretøjer og 
køretøjer med samlerværdi 
skal herefter ikke være 
omfattet af definitionen p~ 
affald, som det er fastlagt i 
direktiv nr. 74/442/EU. De 
falder derfor ikke inden for 
rammerne af dette direktiv. 

De køretøjer, der er 
omfattet af denne und
tagelse, er alle historiske 
køretøjer og alle køretøjer 
med en samlerværdi, hvis de 
opbevares p~ en ordentlig 
og miljømæssig forsvarlig 
m~de - enten i køreklar 
stand eller splittet ad i stum
per. 

Midlertidig afregistrering 
af et køretøj - uden samtidig 
udarbejdelse af skrotningsat
test - skal være tilladt. 

EU-Kommissionen p~-

lægges desuden at indføre 
passende kontrolsystemer til 
at sikre, at reservedele fra 
End of Life-køretøjer kun 
genbruges, hvis de ikke kan 
udgøre en sikkerhedsmæssig 
eller miljømæssig risiko. 

A fs tem n i ngs res u I ta tet 
afspejler de tiltag, som FIVA 
og FIVA"s europæiske med
lemmer satte i gang igen
nem hele 1999. Der er blevet 

gjort en stor indsats af alle 
organisationerne for at 
p~virke deres lands parla
mentsmedlemmer om, at 
historiske køretøjer ikke skul
le være omfattet af direkti
vet, s~ledes at den motorhi
storiske arv kan fortsætte 
med at eksistere. 

Det skal nævnes, at Sam
r~dets henvendelser til de 16 
danske medlemmer af EU
Parlamentet resulterede i 
meget positive tilkendegivel
ser og formentlig medførte, 
at alle 16 stemte for 
ændringsforslagene. 

Et lille skridt er nu taget. 
Men det er vigtigt, at vi alle 
fortsat gør en indsats p~ 

lokalt plan for at overbevise 
vores politikere om, at der er 
grund til at bevare de gamle 
køretøjer for eftertiden, og 
at disse politikere kan se 
ideen i og rimeligheden af at 
fremføre vores synspunkter i 
EU. • 

Aller sidste EU-nyt!! 
Samr~det har netop fra FIVA 
f~et at vide, at EU-Kommi
særerne tilsyneladende ikke 
vil acceptere EU-Parlamen
tets ændringsforslag i End of 
Life-direktivforslaget, som 
blev vedtaget med overvæl
dende majoritet p~ plenar
mødet den 3. februar 2000. 

Det virker uforst~eligt, at 
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der 2 gange er indført 
ændringsforslag om (bl.a .) 
veterankøretøjer, som kom
missærerne fortsat forsøger 
at fA fjernet. 

SamrAdet vil med det 

Import af køretøjer 

J eg har i de forløbne Ar 
ofte skrevet om proble

merne med at fA importere
de veteran-køretøjer vurde
ret hos Told & Skats vurde
ringsmyndigheder. 

SamrAdets bestyrelse fAr 
med mellemrum henvendel
ser om Abenlyst urimelige 
vurderinger, og spørgsmAlet 
blev igen drøftet pA Arsmø
det i november 1999. 

Det er imidlertid ikke kun 
veteranejere, der oplever 
dette, men ogsA brugtbil sim
portørerne har det som en 
del af deres hverdag. 

Senest har der i dagspres
sen været omtalt, hvordan 2 
importerede Mini -er blev 
vurderet vidt forskelligt. Den 
ene, som var fra juni 1989 
og havde kørt 72.000 km, 
blev registreringsafgiften 
fastsat til 8.775 kr., mens 
den anden, der var fra 
august 1990 og havde kørt 

samme skrive til miljømini
ster Svend Auken og vores 
egen EU-Kommissær Poul 
Nielson for, at de kan for
søge at pAvirke de andre 
kommissærer. 

83.000 km, blev sat til 
28.725 kr. i registreringsaf
gift (denne bil var ifølge dens 
stelnummer blevet produce-
ret omtrent samtidig med 41 
den første, men den havde 
Abenbart stAet et stykke tid, 
før den blev solgt). 

Der er ingen, der forstAr 
disse forskelle, og vurde
ringsmyndighederne vil ikke 
give nogen forklaring. 

Told- & Skattestyreisen er 
klar over, at der er noget 
galt, og styrelsen har med
delt til de lokale vurderings
myndigheder, at de skal 
udlevere de sAkaldte 
»niveaulister«, der bruges, 
hvis man beder om det. 

Det er selvfølgelig et lille 
skridt pA vejen, men det 
fremgAr ogsA af dagspres
sen, at brugt-bilimportører
ne ikke er tilfredse med det, 
og at de gennem deres nys
tartede brancheorganisation 
»Forenede Danske Brugtbil 
Importører« (FDBI) vi l for
søge at ændre pA tilstanden. 

En ta lsmand for organ isa-
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tionen udtaler: »At fA en bil 
vurderet er som at spille 
kort. « 

SamrAdet vil opmærk
somt følge denne udvikling, 
og vi vil desuden selv kon
takte Told- og Skattes tyre 1-
sen, idet vi med vores stati· 
stik i hAn den kan dokumen
tere, at beregningen af ve
terankøretøjers værdigrund
lag tager udgangspunkt i en 
forkert bedømmelser af disse 
køretøjers brugsværdi. Vi 
forventer, at statistikken er 
trykt omkring begyndelsen 
af april mAned, og vi vil der
efter henvende os til Told & 
Skat. 

I øvrigt kan vi ikke lade 
være med at undre os over, 
at vurderingsmyndighederne 
tror, at de ikke er omfattet af 
de samme regler i forvalt-

ningsloven om begrundelse 
af afgørelser, som alle andre 
offentlige myndigheder er. 

Selvom vurderingen er 
baseret pA et skøn, sA skal 
myndigheden kunne rede
gøre for, hvilke hensyn eller 
omstændigheder der er lagt 
vægt pA ved afgørelsen! 

Det skal ogsA nævnes, at 
hvis man har en klagesag om 
vurdering af et køretøj under 
behandling, efter at man har 
ansøgt om at fA tidstypiske 
nummerplader, så er det 
muligt at fA afhentningsfri
sten for nummerpladerne 
forlænget. Betingelsen er, at 
man skriftligt ansøger om 
udsættelse hos: 

Rigspolitichefen 
Dataafdelingen 
Landlystvej 34 
2650 Hvidovre. 



SÆLGES 
Marris Miner super 2·dørs, ~rg. 
67, med papirer. En del rust i 
bunden. 1000 kr. 
Henv.: Torben Larsen, 

tlf. dag, 65 31 08 72, 
aften mobil 20 30 05 72. 

Marris Minar 1000 cabriolet, 
tlr9. 57, cremehvid. Org. papi
rer. Totalt istandsat. ny kalesche 
m.v. 
Tilbud ønskes over 75.000 kr. 
Henv.: Poul Fabricius-Bjerre, 

Kratkrogen 5, 
2920 Charlottenlund, 
tlf . 39 90 77 70. 

Marris Miner 1000 super Pick
up, ~rg. 68. Org. lad, men en del 
rust. Org. gule plader er depo
neret. Bilen har kørt indtil vinter 
1999. Pris: 17.000 kr. 
Henv: Per Rønnow, Oddervej 

38, 8270 Højbjerg, 
tlf. 86 27 62 99, kl. 9·16: 
87 32 20 00, elier 
mobil 40 29 66 79. 

Morris Miner 1000 super 2-dørs, 
årg. 69. Synet i nov. 99. Renove
ret for 3 Ar siden. Fiberskærme. 
En del reservedele medfølgr. 
Priside: 25.000 kr, evt. bud. 
Henv.: Jan Svenstrup, Gerdasvej 

27,2600 Glostrup, 
tlf. 43 43 82 37 elier 
mobil 2099 26 26. 

Morris Minar 1000 super 2-dørs, 
årg. 70, dueblå, velholdt, ingen 
rust i bunden. Synet 8 md. 98. 
Stabil, god vinterbil. 4 nye skær· 
me, 1100 Marina motor. Kan 
beses nær Svinninge (4520). 
Kr. 20.000. Kun seriøse henven· 
delser. 
Henv.: Kirsten Faither, 

tlf. 39 62 24 75. 

Morris Minor 1000 super Pick· 
up, årg. 68. Totalrenoveret. Hvid 
med røde og blå »tegninger«. 
Ladet er blåmalet med rød pres· 
enning. Synet i marts 2000. Pris· 
ide: 49.800 kr. 
Henv.: Hanne B. Gissel, Bøgega· 

de 14, 8200 Arhus N, 
tlf. 86 160053 

Morris Minor 1000 super Pick· 
up, årg. 70. Bordeauxrød med 
flot teaktræslad. Bilen er totalt 
restaureret med ny chassisram· 
me, forskærme, bund, styretøj, 
bremser, kobling, bagtøj. bag· 
fjedre og nyrenoveret motor. 
Kører godt og bør ses. 
Priside: 40.000 kr. 
Henv.: Brian Nielsen, Allington· 

vænget 16, 5270 Odense 
N, tlf. 22 17 02 78. 

Morris Minor saloon, .!Irg. 70, 
Trafalgar blue. Totalrenoveret i 
97·98. Kørt 125.000 km. Synet i 
januar 2000. synsfrit træk. Kan 
evt. byttes med en Mg. 62·63 på 
org. sorte plader, skal være i 
orden og gerne nysynet. 
35.000 kr. ~ 
Henv.: Erik og Karla Pedersen, 

Rybjergvej 76, Kirkeby, 
7870 Roslev, 
tlf. 97 57 1600. 

RESERVEDELE 

1 sæt grønne forsæder. Fører· 
sæde ml lille brændhul, passa· 
gersæde med knækryg. Under· 
stel trænger til maling. 111,· 
4 stk. hjul 145x14 
(dæk nedslidte). Pr. stk. 22,' 
2 handskerumsklapper 
med indsatse 300,· 
1 varmeapparat 
~rg. 62, flot, 
evt. ml hattehylde, 
samlet 600,· 
2 stk. beslag til bagklap, 
crom, med alle skruer 150,-
1 hovedcyl. renoveret 450,- 43 
1 motorhjælm 100,-
1 komplet forkofanger 
overfladerust, 
crom rimelig 150,· 
1 hattehylde. sort 150,' 
Henv. : Erik og Karla Pedersen, 

Rybjergvej 76, Kirkeby, 
7870 Roslev, 
tlf. 97 57 1600. 

KØBES 
Gule bobbel·pærer, max 30 kr. 
stk. 
Henv: Erik og Karla Pedersen, 

Rybjergvej 76, Kirkeby, 
7870 Roslev, 
tlf. 97 57 16 00. 

Grønt indtræk og sidebeklæd· 
ning til Morris Minor 2-dørs, 
~rg. 70. 
Henv.: Bjarne Christensen, Skot

trup 41, 4900 Nakskov, 
tlf. 5492 71 36. 
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