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LOKALGRUPPER

NORGE
Oslo

Terje Sunnaas,
Sax 37, Hovseter,
N-OI05 Oslo l,
tlf. priv. 22 29 29 49,
jobb 22 64 77 51.

Klubmøde:

1. tirsdag i måneden kl. 18.00.
Møtested mai - sept.: Rodeløkken Kafe,
Bygdøy. akt. . apr.: hos Terje Sunnaas.
Ring et av styremedlemmerne på forhånd i telfelle det er specielt program

Jamtland

Kåre Torfjall,
Kopparslagargrand 21,
S-831 51 Ostersund,
tlf. 0046 663-109595,
mobil tlf. +46 103 135050

SVERIGE
Norra
Sverige

Dalarna

Christer Wiberg.
Nydalavagen 55,
5-903 39 Ume~,
tlf. 090 135 601.

Thomas Eriksson,
Kråkbergsvagen 4,
5-19200 Mora,
tlf. priv. 0250-15445,
arb. 13530.
http://host.bip.neVnmmkdalarnat

Vast
Sverige

Goteborg

Matz Lundgren,
Hoganasvagen 44,
$-437 35 Undorne,
tlf. 031-992 610.

Svend Thorup,
Egepa rken 10, 1. tv.,
DK-8600 Silkeborg,
tlf. 8681 3241 .
e-mail: svend.thorup@get2net.dk
1. tirsdag i m~neden kl. 19.00, p~ skift
hos medlemmerne.
Ring til kontaktpersonen p~ forh~nd for
nærmere information.

Erling Holmin,
Skoftebygatan SS,
5-461 54 Trollhåttan,
tlf. 0520-72 901 .

DANMARK
Nord
jylland

Mogens Bjerre,
Industrivej 40,
DK·9690 Fjerritslev,
tlf. 98 2 1 24 SO.

Midt
jyll and

Randers

Anton Kamp,
østergade 17, Asferg,
DK-8990 Fårup,
tlf. 86 44 32 00.

Klubmøde :
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DANMARK
Østjylland

Per Madsen,
Frederikslystvej 18,
DK·8723 Løsning,
tlf. 75 65 04 09
mobil tlf. 40 78 97 59.

lollandFalster &

Møn

Dennis Hansen,
Skovtoften 19
DK·4800 Nykøbing F,
tlf. 54 85 93 43.

København Teo Kaalund Guldbæk,
Sdr. Jylland Johannes Juhl,
Lindevej 8, Overjerstal,
DK·6500 Vojens,
mobil tlf. 40 55 27 02.
Klubmøde:
Per Sørensen
Industrivej 22
DK-60la Christiansfeld
Tlf./fax: 74 56 33 07
mobil tlf . 40 56 33 07
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Vestjyll and

Karl Ove Sønderby,

Nordvest
Sjælland

Sandgårdsvej 4
DK·6880 Tarm,
tlf. 97 37 2942.

Klubmøde:

Onsbjerg Alle 6,
DK-2730 Herlev,
tlf. 44 91 7669.
mobil tlf. 44 43 86 99
Sidste tirsdag i måneden kl. 19.00
Juni, juli og august, se arr. kalender
Resten af året i:
Medborgerhuset Pilegården,
Brønshøjvej 17, indg. B
Max Christensen,
Kalundborgvej 7, 1. th.
DK·4300 Holbæk.
mobil tlf. 40 60 34 82
1. tirsdag

j

måneden. Nærmere

oplysninger hos konta ktpersonen.
Als

Poul Iversen,
Mosevænget 5,
DK-6440 Augustenborg,
tlf. 74471695.
mobil tlf. 40 34 54 62

Fyn
og øerne

Harry Olsen,
Marsk Billesvej 34,

DK·5672 Broby,
tlf.62632131,
mobil tlf . 23 29 61 08
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.

REDAKTIONEN

D

u sidder nu med det sidste Norminor fra
år 2000. Det er samtidig det sidste som
jeg har redigeret. Fra næste nummer er det
Simon Marsbøll der står for redigeringen.
Jeg synes tiden er inde for lidt fornyelse
og forandring. Jeg har siddet på redaktørposten siden 1983, kun afbrudt af en periode på 3 år, fra 1986 til 1989. I den periode
havde jeg i kraft af mit job, kun med bladet
at gøre når det skulle gøres klar til trykning.
Det samme vil gøre sig gældende nu.

De næste par måneder vil for bestyrelsen gå
med at tilrettelægge generalforsamlingen,
som er det første større arrangement. Du får
indkaldelse til generalforsamlingen i næste
nummer af Norminor.
Derudover skal der bruges kræfter på at
fordele opgaverne mellem de nye medlemmer i bestyrelsen. Det er heller ikke utænkeligt at vi i årets løb gerne vil have en mere til
at lege med I

Simon vil fremover stå for samling og ren·

Jeg vil afslutte min »sidste redaktionsside«
med at ønske alle medlemmer et godt nytår.
Tak for godt samarbejde gennem alle årene
- og på gensyn til forhåbentlig mange Minor
træf i fremtiden.

skrivning af stoffet. Siden hen sender han
det til mig, og jeg vil så stadig stå for opsætningen af bladet, og for kontakten til trykkeriet. Det betyder at du fremover skal sende dit indlæg til Simon.
Jeg håber så at jeg i den kommende tid vil
få lidt mere overskud til at få gjort lidt ved
mine egne biler - og prøve at betragte Nordisk Morris Minar klubb fra »sidelinjen«, og
fremover kun fungere som løst tilknyttet
bestyrelsen.
Dette nummer af Norminor er en ordentlig

sag - 48 sider, det er meget lang tid siden
det har været så stort. Du kan se frem til en
del læsestof fra Motorhistorisk Samråd.
Der har også været en del reaktion på
Astrid V. Anderson's indlæg i sidste nummer
af Norminar. Jeg håber den sag er afluttet
nu I Men læs mere på side 25.
Nordisk Morris Minor Klubb har fået ny
adresse på Internettet. Nu kan du klikke ind
på : www.nmmk.dk.
Her vil du bl.a. kunne se den senest opdaterede liste over værksteder, som reparerer
og vedligeholder Morris Minar. Ligeledes er
der links til andre interessante Morris sider.

Forsiden

Tor Fredrik Sparre-Enger fra Fredrikstad har
sendt os dette billede af »Molly«, årg. 69,
fotograferet sammen med hans kone Bente,
på Norges nationaldag den 17. maj.
Bagsiden
Allan Frost fra Sønderborg har i anledning af
Ringridningen i Nybøl, ombygget sin Pick-up
til »sommerambulanc€«,
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JANUAR

JULI

Torsdag den 25.
Klubmøde kl. 19.30, Nygadehuset,
Nygade
23,
Aabenraa
Als og Sønderjylland

Week-enden den 13.-15 .
Sommertræf, Stevningshus, Kliplev. Samme sted
som Blå Sommer (spejder)
Als og Sønderjylland

FEBRUAR
Søndag den 11 .
Årsmøde i Østjylland.
Tilmelding.
Østjylland
Week-enden den 17.-18.
Primustreff ved Stangebrøtt, Rømskog

Oslo

MARTS
Torsdag den 29.
Klubmøde kl. 19.30, Nygadehuset,
Nygade
23,
Aabenraa
Als og Sønderjylland

MAJ
Torsdag den 31.
Klubmøde kl. 19.30, Nygadehuset,
Nygade
23.

Aabenraa
Als og Sønderjylland

AUGUST
Week-enden den 3.-5 .
Minitræf. Program følger

senere.
Als og Sønderjylland

SEPTEMBER
Torsdag den 27.
Klubmøde kl. 19.30, Nygadehuset,
Nygade
23,
Aabenraa
Als og Sønderjylland

NOVEMBER
Torsdag den 29.
Klubmøde kl. 19.30, Nygadehuset,
Nygade
23,
Aabenraa
Als og Sønderjylland

NYT
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Primustreff

Olav Bjorge

LOKALGRUPPERNE

eek-enden den 17.18. februar 2001
ønsker Oslo-gruppa nok en
gang velkommen til Primustreff.
Treffen vil i år som i fjor
foregå ved Stangebrøtt i
Rømskog ca. 115 km øst for
Oslo like ved svenskegren-

W

sen.
Reiseruten vil bli som følgende. Møteplass for de som
kommer via Oslo blir Hydro /
Texaco-stasjonen på Gjelleråsen. Kjør riksveg 22 mat Lillestrøm, Fetsund. Videre riksveg 170 mat Bjørkelangen
og Setskog, og herfra riksveg
21 mat Rømskog. For dere

som kommer via Svinesund
kjøres riks veg 21 mat Halden, 0rje, Jaavald og Rømskog.
Møtetid Rømskog vil bli
ca. kl. 10.00. Starttidspunkt
Gjelleråsen vil være kl. 8.00.

Kjøretid Gjelleråsen - Rømskog blir ca, 2 timer, inkludert
en stop p på Bjørkelangen for
kjøp av mat og drikke osv.
Undertegnede vil slutte
seg til følget når det passerer
Aurskog. Da vi har utvidet
teltstørrelsen
betraktelig,

kan vi ta i mat mange flere
»primussere« enn før. La
derfor dette være anlednin gen dere har ventet på. Av
aktiviteter kan nevnes skitur,
pilkekonkurranse, startkon-

kurranse.
På lørdags kvelden samles
vi rundt åpen va rme (stort
bål) hvor vi hygger oss med
god mat og godt drikke samt
sang og gode historier hen

imat den tid da »bayer'n«
fryser fast på bakken.
Husk på:
Varmt undertøy (ull),
vindtett ytertøy
lue, vatter, skjerf,
varme støvler,
Tøyombytte (om man skulle
bli våt),
skier, staver, pilkeutstyr,
PRIMUS, sovepose,
liggeunderlag,
snekjeder, skaffe.

Er det noe dere vil vite, ring
Olav på telefon 63 86 38 71
(Norg e) efter kl. 17.00.
Påmeldingsfrist 13. februar.
Vel møtt.
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Østjylland
Per Madsen

øndag den 11. februar
afholdes øst jyllands årsmøde. Det sker hos John og
Karen.
Tilmelding på tlf. 75 80
5384.

S

Hosttraff i Ulricehamn
8
en har gången kom den
blåklocksblå fram till
traffl Som ni minns så kom
den inte anda fram till
Levanger men det var ju inte
bilens fe!. Man kan till och
med tro att generatorhaveriet på vagen från Jarpen
berodde på att den inte fick
traffa sina kamrater for denna gång hande inga incidenter. Lika som vid sommarresan s,§ var det vannerna Claes och Marianne som rattade
den blå.
Resan påbbrjades tidigt
på fredagens morgan och
fbr att undvika rusningstrafiken genom Stockholms city
valde vi att åka bver
Strangnas via Julita till
Nykbping Darefter langs
gamla E4an till Norrkbping
och darifrån vidare til l
Motaia. Vid lunchtid dar

D

Urban och Elisabeth
Claes och Marianne

Dagsorden:
1: Valg af dirigent
2: Arsberetning
3: Regnskab
4: Valg af bestyrelse
5: Kommende aktiviteter
6: Evt.
Mød op og få indflydelse

kom Kent och Janet Lindberg från Edsbyn.
Vi besokte motormuseet naturligtvis - och kunde åter
konstatera att det ar ett av
de basta i sitt slag. Mycket
underhållande och annorRekommenderas
lunda .
varmt!
Så ivag sbderut efter en
liten jakt efter en Preemmack. Vi passerade såval
Vadstena som Odeshbg
innan vi stannade till i Granna for att visa Kent hur man
gbr polkagrisar. Vagen langs
Vattern var som alltid trevlig
och med ett underbart vader
dartilll
En liten stund var vi
tvungna att åka motorvag,
tr'§kigt nog, innan vi kom in
på en an knepigare vag, riksvag 40 från Jbnkbping .. Den
inleds med en MYC KET lång
uppforsbacke dar fbrdelen
med 1700 cc visade sig tydligt. Den blå och den gula
bilen anvande mycket mera

NYT
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tid fbr att ta sig till toppen.
De som kbrde om blev kanske lite fundersamma bver
den grbna bilen som hbll
samma fart som moderna
bilar.
Som tur ar s,§ ar det inte
mAnga mil mellan Jbnkbping
och Ulricehamn och val
framme inledde vi med att
shoppa. Det hade alia andra
i staden ocksA bestamt sig
for ~ och i samma affår som
vi.
Jag ar fortfarande
tacksam fbr att Kent stod i
en kassakb bredvid sA vi kunde taIas vid under vanteti den. Kanske vi aven gladde
nAgon fler i kberna, vad vet
jag.
SA till PrAngens camping
dar det redan var full fart.
Svenskar, norskar och danskar i en salig blandning. Det
va r sA mAnga att jag fbrstod
varfbr Sbren Kallin pAstod att
det var inte frAga om hbsttraff, det var en liten sommartraff. Totalt blev det nara
25 bilar och en hel hbg med

manniskor, kunde inte rakna
dem alia.
Lika som med sommartratfen så var det gemen sam
grillning pA fredag kvall med
tillhbrande resonemang. Vi
delade campingen med
hundmanniskor men jag tror
inte nAgon blev utskalld
andA.
NAval,
Ibrdagsmorgon
kom och vi Akte en tur langs
Åsunden, bl a fbrbi monumentet bver Sten Sture (som
blev ihjalslagen pA sjbns is,
som du minns) och genom
centrum till en park. Dar stalIdes bilarna upp till allman
beskAdan. Under tiden tog
damerna tiiifallet i akt och
besbkte tillganglga loppmarknader. Just det. de har
spritt sig aven dit
SA Mer till campingen fbr
lunch och pMbljande cortegekbrning nAgra mil in i skogarna till fam iljen Thelanders
sommarstalle. PA grasmattan
vantade en jattefin Van och
en Volvobuss frAn tidigt trettiotal. Sten Thelander tog
med oss aila pA en Aktur i
bussen på vagar i omgivningen, minst lika gamla som
bussen. Resan var en fantastisk upplevelse och framfbr
allt sA gjordes den an intressanatare av Sten som underhAll oss med berattelser om
såval buss som omgivningen.

9
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Et! stort tack till dig, Sten!!!
Då bussen tog ett tjugiotal passager are per g.lng så
hade vi ave n tid att titta på
de projekt som fanns på
tomten. Det kommer att bli
fler fina bilar dar l
Ater på fri hand till campingen och forberedelser for
kvallens kalas. Soren och Mia
hade fått låna fiskeklubbens
lokal som ligger alldeles vid
stranden. Jattebra lokal och
med det vader vi hade så
kom man osokt att tanka på
hosttraffen 199B i Kongsvinger dar vi också hol I till vid
en strand.
Kvallen var hur trevlig
som helst och forgylldes
sarskilt av Stig Thelanders
historier. Undrar hur m.lnga
han har på lager??
Så kom son dagen och
dags for hemfard men innan

dess kunde man handia
saker av Matz Lundgren som
kom upp på morganen. Den
blåklocksblå fick en ytterspegel av Claes så nu ar bilen
jattemallig.
Vi valde att åka langre
osterut på hemvagen så vid
Huskvarna svangde vi av
E4an mat Tranås, upp mat
Mjolby och vidare på
sm.lvagar till Linkoping. Dar
holl det verkligen på att gå
illa, vi hamnade visst på
vagen mat Valdemarsvik i
stallet for Norrkoping.
Darefter via Bråviken och
Kolmården till Nykoping dar
vi hamnade redigt fel igen
innan vi hittade gamla E4an
mat Sodertalje. Men, som vi
larde oss i England, kor man
aldrig fel vag ser man aldrig
det intressanta ...
Så var vi hemma efter en
helt problemfri resa och
annu ett Morrisår till anda.
Tack Soren och Mia for
traffen och tack till alia som
hjalpte er - det var en jattetrevlig traff och ni har nag
sv.lrt att undvika att ordna
n.lgon fler!!!

NY H E DE R

Vindere af bog konkurrencen
sidste nummer af NORMINOR udskrev jeg en konkurrence, hvor man kunne vinde
et eksemplar af bogen Morris Minor light Commercials.
Man skulle svare pA tre
spørgsmAl, nemlig hvornM
varevognen og Pick Uppen
blev introduceret, om der
blev bygget mere end
400.000 af dem i England
og om det var rigtigt, at de
sidste havde bredere fælge.
Der er tre bøger som
præmier, og der var tre medlemmer, der svarede, sA det
gAr jo fint op .... SA behøver
det ikke fA betydning, at sva-

I

Simon Marsbøll

www.morrisminor.dk
A lykkedes det endelig at
fA en hjemmeside lavet,
næsten da. Nu kommer det
store arbejde med at give
siden et indhold, der gør den
værd at Abne af og til. Jeg
fandt pA et tidspunkt ud af,
at en hjemmeside er noget
man selv mA lave. Det kan
ikke lade sig gøre at betale
sig fra arbejdet. Det gM ogsA
meget godt med Søren (den
yngste af drengene) som
webmaster. Lige nu er ram-

S

Anton Kamp

rene ikke alle sammen var
helt rigtige. De rigtige svar
er:
• Varevogn og Pick Up
blev introduceret i maj 1953
• Der blev ikke produceret
mere end 400 .000 stk i England (3 26.627 stk)
• De vogne, der i 1968
blev opdateret til en godkendt last pA 8 cwt (ca. 400
kg) fik nye bredere fælge og
et højere anbefalet dæktryk.
Bilerne godkendt til 7 cwt I l
(ca. 300 kg) beholdt de
oprindelige fælge.
De tre glade vindere er : BoGoran Thorin, Martin Wiidau
og Jens (hr Jensen.

mern e for hjemmesiden i
orden og der er lidt indhold
ogsA, sA det er ulejligheden
værd at se den igennem. Lidt
efter lidt er det hensigten at
fylde alt med tilknytning til
vores hobby pA siden, selvfølgelig først og fremmest
om reservedele. Jeg har lavet
en side med nyheder med
direkte link til nyheden, sA
du ikke behøver at se hele
hjemmesiden igennem for at
finde ud af hvad der er
tilføjet. Du skal bare klikke
pA datoen for opdateringen
for at finde nyhederne. Lige

NY H EDER

nu er Jeg meget opsat p~ at
forbedre og udvide indholdet, men det er et stort
arbejde der skal klares ved
siden af det daglige. Jeg ved
ikke hvor ofte der vil komme
noget nyt, men jeg håber
det bliver et par gange om
m~neden indtil jeg har f~et
alt det med jeg ønsker. Siden
har nu været åben et par
m~neder og den er godt
besøgt. Allerede nu har vi

fået lidt ros for siden og tilbagemelding om hvad man
synes er godt og hvad man
gerne vil se mere af. Jeg er
sikker p~ at det vil være
noget vi alle vil f~ meget ud
af fremover. Vi har en viden
her i huset der ikke findes
andre steder og jeg vil gøre
meget for at bringe den

videre. Jeg håber du vil bruge hjemmesiden og få fornøjelse af den.
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Udskiftning af thermostat
~

denne tid af ~ret,
mærker vi at
vores varmeapparat ikke er
helt p~ toppen, især hvis
thermostaten ikke er i orden.
Thermostatens opgave er,
at holde driftstemperaturen
p~ motoren konstant og at
nå hurtigt op på driftstempe-

P 25.11.00,

Anton Kamp

raturen.

N~r

motoren

er

kold, er thermostaten lukket
og vandet cirkulerer kun j
motoren og varmeapparatet
hvis der er åbnet for det. N~r
motoren n~r op p~ driftstemperatur, åbner therm ostaten s~ vandet ogs~ cirkulerer gennem køleren. Vi

tænker ikke meget på
thermostaten, undtagen n~r
den direkte giver os proble-

mer. Før i tiden var det
almindeligt, at man skiftede
thermostat efter~r og forM
Thermostater kan f~es, s~ de
holder højere eller lavere
driftstemperatur, 82, 88 eller
92 grader. Dette er hvad vi
har valgt at lagerføre, men
der findes ogs~ andre.
For os der holder af at
gøre det selv, er det et godt
lille job at skifte thermostat
og det er ogs~ noget nybegynderen kan klare. Jeg har
lige skiftet på den 4-dørs.
Det kneb med varmen og
noget af det første der m~
undersøges er thermostaten.
Det viste sig, at der sad en
82 graders j motoren. Nu er
den skiftet ud til 92 grader
og det er noget der kan
mærkes p~ varmeapparatet.
Det kan være lidt svært at

N Y H E D E R

du har kørt 100 meter og at
der er fuld varme p~ efter et
par kilometer. Derefter stiger
varmen kun lidt. Efter 20 30 kilometer bliver gearstan-

gen så varm, at du næsten

Der bevirker, at motoren er

kan brænde fingrene p~
den.
Det er ikke kun varme det
handler om. Det er i høj grad
også økonomi. Jo hurtigere
du når driftstemperaturen, jo
mindre slid på motoren, især
stempel og cylinde r. Jo højere driftstemperatur, jo mindre benzinforbrug og under
visse forhold, er det noget

længe om at nå op på drift-

der virkelig kan mærkes.

stemperatur, men det mær-

ostaten er i orden, kan du

Kører du mange smMure og
er din thermostat defekt,
kan du let komme en hel del
under 10 kilometer pr. liter.
Jo bedre udnyttelse af benzi-

mærke at varmeappa ratet

nen, jo mindre forurening.

afgøre om thermostaten er i
orden, da den mest almindelige ~rsag til at den er i uorden, er at den ikke lukker
igen n~r motoren bliver kold.

ker vi ikke meget til om sommeren når vi ikke bruger varmeapparatet. NM therm-

giver lidt varme fra sig inden

MiniMania
Olaf T. Engvig

n liten times tids kjøring
sør for San Francisco, ligger MiniMania i Milpitas. Det
er litt avet sted for deler og
utstyr. Bedriften feiret 25 års
jubileum med »Swap Meet &
Open House« søndag 17.
september 2000. MiniMania
er p~ dagen tre M eldre enn
klubben v~r, men de første
fire-fem Mene ble salget drevet p~ ren hobbybasis og

E

som navnet tilsier dreide det
seg om Mini. Donald Racine
er utdannet innen elektronikk og har bl.a. jobbet for
Ampex, men hobbyen var
Mini Minor og han begynte
med ~ skaffe deler til folk
som trengte .l fikse sin Mini.
For omtrent 20 ~r siden
inkluderte han Minordeler i
utvalget. N~ sitter han ogs.!
med lager til Sprite og
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Jean og Donald Radne urenfor døra
ril MiniMania butikken, 31 Winsor
Srreer. Milpitas. Før jul flytter de
bedriften til Grass Valley ovenfor
Sacramento.

og en avdeling for produksjon av nye deler. p~ g~rden
hvor det tidligere sto en rekke gamle biler var det n~
gjort plass til brukte bildeler.
Donald Raeine er i dag
»konge p~ haugen« n~r det
gjelder deler og utstyr til de
nevnte bilene og MiniMania
har en blomstrende omsetning. Det aller meste av salget gAr p~ postordre, men
han bruker ogs~ nettet og

14

Midget, men disse bilene har
aldri klart ~ bli nevneverdig
populære i denne del av verden.
Hobbybedriften vokste og
Donald kjøpte et lagerbygg
med 800 kvm gulvflate i Milpitas. Han fikk ogs~ tak i et
komplett trykkeri der han
trykker kataloger og fine
reklameting i fire farger Mye
gM til bilbransjen. Arbeidsordre i to larger og med kopier for bilverksteder blir laget
hos han. V~r vandring i hans
~pne hus ga et imponerende
inntrykk. Delelageret opptar
den største delen, men det
er ogs~ plass til et bilverksted

Donald Racine i ferd med J ta fram
prisen 1M deler kundene hadde plukket (ram. På veggen bak et lire ulvalg
av de t-skjorrene han sefger.

MINOR

AMER I KA

~

-----------------~--

Ute pA gArden var det tusenvis av
deler A velge mel/om. Det meste tif
rene gi·bort priser. Mye havner
antaglig pA fyllinga før Aret er omme.

adressen
er
selvsagt
www.minimania.com Hver
måned sender han ut tusenvis av kataloger, og jeg vet at
noen av dem har funnet veien til Danmark og Norge.
Hans store kundekrets er
USA og han leverer til hele
landet samt til Australia og
en del andre land . Lite av salget foregår over disk, men
jeg har selv vært der og kjøpt
Minordeler da vi bodde i San
Francisco . Minideler ligger
på CD, mens Minordeler finnes i en katalog på 56 sider
med partnummer, illustrasjon og beskrivelse. Spesialtilbudene finnes i den
månedlige bulletinen som

også tar med nyheter og
biler til salgs.
Milpitas ligger i det som i
dag kalles Silicon Valley og
priser på hus og arbeidskraft
har gMt rett til himmels. Han
har rett og slett ikke råd til å
bli der lengre. Før årsskiftet
flytter Donald hele bedriften
til Nevada City/G rass Valley
ovenfor Sacramento hvor
han får kjøpt et nytt lagerbygg på hele 3.000kvm for
godt under prisen han får for
sitt gamle i Milpitas. Arbeidskraft og andre utgifter er
også lavere og siden hele
bedriften baseres på postordre er dette et riktig valg.
Han legger ikke skjul på at
det går svært bra. På spørsmål om utviklingen opplyser
han følgende : Mini er relativt
sjeldne i USA, men de som
har en pleier den med omhu
og godt over 50% av omsetningen er Minideler. Mini har
en slags kultstatus. Deler til
Morris Minor utgjør omlag
25 % av omsetningen. Men
Minor var mer vanlig og ble
importert over et lengre tidsrom. For noen.lr tilbake kunne du fortsatt fi nne eldre
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folk som kjørte sin Minor
hver dag. Det er n~ i ferd
med ~ skje et hamskifte hvor
biler blir restaurert av yngre
folk og ofte modifisert. N~r
trafikken p~ veiene g~r i 80
miles må du ha en større
motor og skivebremser for ~
kunne kjøre Minor, sier
Donald. Dette er mye av
grunnen til at så få Minorer
g~r i trafikken. Det kan g~
m~neder mellom hver gang
jeg f~r øye p~ en og oftest i
vanlige gatetrafikk.
Selve jubileet var fra 7 til
15, vi kom opp fra Los Angeles og kl 10 og da var alle de
beste tingene solgt. Men det
fantes masse brukte deler
Hele gården var full av alle

de deler en Minor eller en
Mini består av. Dynamoer og
startere var det bare ~ ta . En
rekke andre deler var ogs~
gratis. Donald vi lle slippe ~
dra med seg brukte deler til
Grass Valley. Salget av brukte
deler har alltid vært en liten
del av omsetningen.
Det var ogs~ en del andre
der med deler og utstyr til
salgs. En strøken bl~ 1959
Minor van var til salgs for
9.500 dollar For en pen og
original Rover P4 1960
modelI forlangte eieren
4.500. Motoren og forstiliinga var nyoverhalt og bilen
gikk pent. Det forekom meg
~ være et bra tilbud. To tre
slitne Morriser og en Morris
Monstertruck var ogs~ til stede. Den siste b ~ de brummet
bra og sparket fra s~ det
hvinte i starten. Det drøyer
vel en stund til vi f ~ r slike p ~
våre veier.
Donald hadde disket opp
med mat og drikke i stort
utvalg og alle kunne forsyne
seg etter behag.Møtet hadde ogs~ en sosial kara kter og
folk kom i prat med hveran-

Morris Minor Monstertruck stjal

showet og hadde en delskuelystne

beundrere rundt seg inntil eieren (tv,
i blå skjorte) fant ur at han ville dra
og forsvant i et rimelig raskt tempo.

M I N O R
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dre slik amerikanere ofte
gjør når de møter opp på slike steder. Men etter lunch
var temperaturen steget til
over 40 varmegrader og de
fleste dro hjem. Vi dro til
motellet og tak ettermiddagen på kanten av svømmebassenget.

Denne varebilen fra 1959 var den
penesle Minoren p/J (reffen. Den var
hel og ren og til salgs for 9.500 do/lar. Vi følte ar selv amerikanerne syn-

tes den prisen var vel droy.

En Morris
historie

Jan og Yvonne Laursen

V

ores historie, startede så
sent som i 96 da vores
store søn købte en Morrisl 000. Den var ikke i for
god stand, men dog på plader, han kørte i den ca. et
halvt års tid, så brød styretøjet sammen. Han overdrog
den til sin lillebror, der vel
nok var en mere habil mekaniker med mere mod på
ældre biler.
Der var foruden styretøjsskaden også en hel del rust
der skulle laves. Han skilte
den helt ad til atomer, og
købte div. pladestumper hos
Nordisk Morris Minor Lager
og begyndte langsomt at
bygge den op igen. Motoren

fik også en omgang. Den fik
nye lejer og pakninger o.s.v.,
så gik han i stå. Han skulle
på skole i Næstved, og havde behov for en bil her og
nu, vi bor nemlig mellem

Korsør og Skælskør. Han
købte for øvrigt en anden
Morris - en Mascot.
Vi købte Minoren af ham,
med det form ål, at gøre den
fæ rdig. Vi satte den op til
vores nabo Frandsen, der er
pladesmed. Han skulle så
ordne den ind imellem når
han havde tid på værkstedet.
Det havde han bare aldrig.
Men en dag kom han og fortalte os at, han havde set et
par stykker hos en autolake-

l7
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rer, som han brugte. De stod
inde bagest i malerværkstedet og var i en meget bedre
stand end den vi var i gang
med. Og her, havde de st~et
i et par ~r.
Den ene, havde han p ~
daværende tidspunkt gjort
klar til syn, og prøvet p ~ at
sælge den. Men den gang
uden noget resultat. Den
anden havde han bare øvet
sig i at male p~, for øvrigt
med et ganske godt resultat.
Farven var bare ikke rigtig.
Den var hvid perlemor, men
bilen var ellers i en god
stand, s~ vi købte dem begge p~ stedet for 25000. Vi
havde til handelen f~et kyn-

Vi er kørt tor for vand, plJ vej hjem fra
sommertræf i Sverige.

dig bistand af en af vore
meget gode venner, Jørgen
Anker Nielsen som vel nok er
kendt af en del, da han jo
ogs~ har Morrisser og er
medlem af NMMK.
Anker ordnede ogs~ lige
bremserne p~ den først
nævnte, inden vi sendte den
til syn og den blev godkendt,
med en enkelt anmærkning.
Det var bare et løst lygteglas.
Den anden, den perlemorsfarvede, solgte jeg til min
chefs kone, og hun er nu
ogs~ medlem af klubben.
Vi kørte i min Morris i et
stykke tid uden problemer,
og vor ven Anker syntes, at
vi skulle køre med p~ som mertræf i V~rg~rda, det skulle nemlig være s~ hyggeligt.
Det gjorde vi s~. Og vi fandt
ud af at Morris folk faktisk er
generelt hyggelige og rare
mennesker. Det var vores
første træf, men bestemt
ikke det sidste.
p~ vejen hjem fra V~rg~r
da, havde vi vores første
uheld. Ventilen til vores varmeapparat var blevet utæt

og al vandet var kogt af. S~
var vores f.. kolde, hvad
f ..... gør man ved det' Jo, vi
havde jo Anker med.
Han sagde; det er jo lige
ved at være frokost. så vi
kunne JO lige så godt spise.
Vi fik s~ valget mellem d~se-
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Nu skol bilen til moler.

makrel, torskerogn eller
leverpostej, han skulle nemlig bruge et lAg til at lave en
blænd -plade af. Han klippede den ud med en neglesaks. Der efter klippede han
en pakning af min væ rktøjs
pose, for der efter at montere det hele under ventilen,
og spænde det hele sammen. Bolten der holdt reservehj ulet, blev sat i den anden
ende af varmesystemet med
et spænde bAnd ,og således
var varme apparatet blændet
fra. Frisk vand blev hældt pA
og vi kørte igen - MY HERRO.
Resten af turen hjem forløb uden problemer, og vi
blev enige om at næste Ar
ville vi ogsA med.
Der skete ikke noget væs-

entligt hvad biler angår det
næste halve års tid, men
som en del af jer mAske ved,
mistede vi vor yngste søn i
en tragisk trafikulykke, hvor
han var bagsædepassager.
Det er hArdt at komme
videre, men da hele hans liv
var gamle biler, besluttede vi
helt i hans And at restaurere
Morrisen, både med maling,
indtræk, og mange andre
ting. Så den blev skilt helt
ad, og fik ordnet div. små ru st, og blev sendt til maler.
Den blev sendt i god tid, før
sommertræffet iLevanger,
for der skulle vi jo op sammen med Ole Stubager.
Autolakeren lovede at bilen
ville være fæ rdigmalet i løbet
af den næst kommende uge.
Det var den bare ikke. En
uge gik, og en til, og en til,
og en til. SA hentede vi den
igen under en del tumult, og
fik den transporteret til en
anden autolakerer, som
ellers havde ferie, men som
Abnede værkstedet for os.
Han var blevet overtalt af
nogle andre gode venner vi
har, som også kendte ham
godt. Han fik den malet i
løbet af fem dage. Tusind tak
til ham, han lavede et meget
pænt stykke arbejde.
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SJ er vi klar til at tage til sommertræf iLevanger.
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Jeg hentede den lørdag
morgen, og vi skulle køre til
Levanger tirsdag, men igen
hjalp de gode venner vi har.
De stillede alle op, da jeg
kom hjem med den nymalede bil kl 9, og som ved et
trylleslag var den samlet. De
er nemlig alle Morris folk, og
ved lige hvor alle dimser, bolte og ting skal sidde. KI 23
var den færdig og kørek lar.
Mange tusinde tak til Anker,
Stubager og Stoltenberg,
med s~danne venner er det
ingen sag at have Morris.
Vi tog færgen København
- Oslo sammen med Ole Stubager, og mødtes med folkene fra Oslo kort efter færgen. De havde arrangeret en
rigtig flot tu r op til sommer-

træffet i Levanger, og tak
for det.
p~ træffet kom Yvonne i
snak med Anton Kamp, og
han sagde, at hun da ogs~
mMte have en Morris, det
ville hun da ogs~ gerne men
, s~ skulle det være en traveller. Det sagde han, nok ville
være svært at finde. Men da
vi var kommet hjem fra træf,
havde vores store søn ogsa
været p~ et træf, bare for
amerikaner biler. Han har en
Ford (ustumline f ra 56 .
Han var kommet forbi en
autoforhandler i Brovst i Jylland og der inde, bag alle
amerikanerne. stod den
sødeste lille røde Morris bindingsværk og den s~ efter
hans udsagn ganske pæn ud.
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Vi havde jo ferie, så vi kørte den næste dag op til
Brovst fra Skælskør for at se
den . Den var stort set perfekt, havde stået i en opvarmet garage i 10 til 11 år, og
inden da var den, blevet ordnet for en mindre formue .
Der var kvitteringer på alt
hvad der var lavet, så vi købte den og jeg kørte oven i
købet hjem i den. Vi havde
nemlig taget prøveplader
med. Så nu havde Yvonne
også en Morris.
Det var kort før høsttræf i
Asferg, så vi nåede ikke at få
den synet, så vi var nødt til at
køre der op i min. Tak for
øvrigt, for et hyggeligt høsttræf.

Da vi kom hjem derfra,
købte vi faktisk 2 mere, den
ene var fra 59, og den ville
Stoltenberg godt restaurere,
så den købte han af mig. Jeg
er spændt på at se det færdige resultat. Han vil nemlig
føre den tilbage til original
stand. Vores søn har købt en
Morris Lev som han er gået
i gang med at ordne og en
ekstra til reservedele. Man
skal jo som ordentlig Morris
ejer have mindst to køreklar,
siges der.
Jeg håber, og tror at også
han vil være med i klubben,
det ville være hyggeligt.
Det var indtil nu vores lille
Morris historie. men jeg lover
jer at, den ikke er slut her.

Tanker fra året der gik

det kan vel hjælpe lidt. Det
har ellers været et lidt stille
Morrisår for os. Vi nåede
faktisk kun træffet hos familien Kamp i Asferg, men det
var til gengæld også en utrolig dejlig og uhøjtidelig oplevelse. Denne week-end får
man rigtig slappet af kombineret med noget Morrishyggeo Hvad kan man så forlange?
Der var ikke rigtig penge i
overskud til de store ferieplaner p.gr.a. konfirmation for

et er blevet vinter, der er

D

Jens E. H. Kjeldsen

atter kommet salt på
vejene. og det søle kører min
Morris i nu. Det gør lidt ondt
i sjælen, at vores gamle bil
ikke kan komme i vinterhi,
men lad os nu håbe, at den
slipper nogenlunde helskindet gennem endnu en dansk
vinter. Der er da kommet
nogle gode vinterdæk på,

2I
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andet ~r i træk, samt den
ældste søn skulle giftes. Men
n~r man nu g~r hjemme og
drysser i sin ferie, fAr man
faktisk lavet flere fornuftige
ting på Morrisen og huset.
Og det er JO også rart.
En dag i september ringer
Mogens Bjerre fra Nordjyllandsgruppen og spørger,
om vi kunne tage til Løg stør
lørdag den 7. oktober og
deltage i en biludstilling i
gågaden, sammen med
Morris Mini Klubben, som

havde inviteret Morris Minar
med som gæster. Det sagde
vi ja til, vi skulle ikke noget
den dag alligevel, og så kunne vi samtidig gå en lille tur i
Løgstør, som er en hyggelig
by ved Limfjorden . Den har
bl.a. Frederik VWs kanal at se
på med gamle svingbroer
over kanalen, masser af små
gader med hyggelige huse,
og så bliver den gamle del af
byen altid oversvømmet, n~r
der er storm fra vest.
Vi kørte derud, og ef terfnsvejret viste sig fra sin
allerbedste side med lune
temperaturer, ingen vind og
fuld sol. Mogens havde f~et
samlet 4 Morris'er fra Nord-

jyllandsgruppen, og sammen
med ca. 15 Mini'er kørte vi vi
samlet flok til gågaden og
stillede bilerne op blandt lørdagshandlende. Det var et

festligt indslag i bybilledet,
og bilerne vakte stor
opmærksomhed blandt de
»indfødte«.
Der kom ogs~ en journalist og en pressefotograf fra
Nordjyske Stiftstidende, da
der åbenbart skulle laves en
rportage om dette biIarrangement. Det viste sig s~, at
pressefolkene faldt for vores
TravelIer, og der blev stillet
spørgsmål og fotograferet
p~ kryds og tværs.
Selvfølgelig
var
det
skægt, at det lige var vores
Morris, de faldt over, men
samtidig var jeg noget
beklemt ved situationen, da
vi jo bare var med som
gæster ved Morris Mini's
udstilling og reklame for
deres klub. S~ det var m~ske
sidste gang Minor'en bliver
inviteret med af Mini'en ... ?
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Walther igen })enebarn«
evinstbilen har skiftet
ejer, men det er en rigtig
Morris-ven som har købt
den. Han har i forvejen 2
Morris'er, en varevogn og en
cabriolet. sA den fAr godt sel skab og ejeren har stor interesse i at holde bilerne vedli ge.
Inden den blev afleveret
var den udstillet hos Harald

G

Tove og Ole Vium

Nyborg i Odense som
»MAnedens bil«. Da jeg hentede den blev den afløst pA
pladsen af en Ford V8 1935 fint selskab.
Det var ogsA fint selskab
vi var kommet i på Danmarksløbet fra Gedser til
Skagen, 1.-4. juni. En dejlig
tur sammen med 46 andre
veteraner. - Vi var den eneste
Merris.
Der blev overnattet i
Odense, Herning, Alborg og
Skagen, sA etaperne var ikke
sA lange. PA vejem besøgte vi
bl.a. Alholm Bilmuseum og
Brunkullejrene ved Søby,
Rebildbakker og Dronninglund. Men det primære ved
sådan en tur er samværet lige som ved Morris træf.
Gevinstbilen fik mange fine
bemærkninger, som herved
gives videre til Jer der har
istandsat den.
Vi skulle have en anden
heiArs bilag salget af
gevinstbilen har gjort dette
muligt.
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Morris-brev fra Nordjylland
et startede med en
opringning fra en mand
øst for Nørager, Himmerland. Han havde købt en
nabogrund hvor der stod 3
Merris Minor. Han havde set
vores annonce om salg af
vores Morris Minar i den Blå
Avis. Han tænkte, at vi
m~ske kunne bruge noget
fra dem - flink fyr.
Da vi skulle til bryllup i
Vodskov ved Ålborg, kunne
vi jo køre noget før, s~ vi
b~de kunne besøge min fætter, se p~ Morris'er og s~ til
bryllup. Med Karla som kortfører fandt vi hurtigt stedet.
S~ var det med at komme i
arbejdstøjet og støvler. Det
var godt han havde sagt, at
jeg ikke m~tte blive ked af
det, når jeg s~ dem. De 2 af
dem var der næsten kun
taget og instrumentbrættet
af. Jeg bedømte dem til ca.
~rg 62, ud fra baglygterne.
Den sidste var en ~rgang ca.
69, men hvad der kunne
ødelægges var gjort og så var
den brugt som hundehus I
Ellers var der resterne af 2
Reneault 4, 2 Ford Taunus, 1
Bedford med skydedør og 1
campingvogn. Han lovede at
ringe hvis han fandt noget til
Morris. Tænk hvis vi var

D

Karla og Erik Pedersen
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kommet 10-15 M tidligere.
Det var da pænt af ham at
ringe til en der havde Morris.
S~ troede vi ellers det var
slut med at snakke / se Morris for den dag. Mine damer
og herrer - hvad tror I brudeparret skulle køre fra kirken i
- Morris Minor saloon ~rg.
1961. Totalrenoveret med
ejerens ord, alt hvad der
kunne laves sort (forst~s
uden 25% moms) var lavet.
De havde taget højre forsæde ud og der var lavet et
bord hvor der stod en flaske
champagne, 2 glas og 2
roser. Det var flot. Chaufføren serverede pænt for
dem, se det var en dellig
overraskelse. Inden vi tog fra
festen fik de adressen p~
klubben, s~ vi h~ber de melder sig ind. Det var en Merris
deres bedstefar havde købt
fra ny. De kunne ikke nænne
at skille sig af med den. Ham
der malede den var helt syg
for at købe den - men nej.
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Astrids

fråga
Urban Mattsson

ar just last senaste Norminor och blivit p~mind
om flera saker. Forutom att
bli p~mind har jag ocks~ blivit fbrbannad - och i stereo.
De som kanner mig vet att
jag har en I~ng startstracka
innan jag blir upprord men
nu har det faktiskt hant, dartill dubbelt.
Det ena som jag blivit
exalterad bver ar att vi inom
NMMK inte fastlagt n~gon
policy for vad som kan publiceras i vM tidning. Dar måste
jag erkanna att jag sjalv borde ha sagt n~got tidigare,
framfor allt d~ jag haft en
ganska h~rd debatt med
John Frey, MMOCs ordforande, om publiceringsetik. Min
st~ndpunkt i den diskussionen var att MMOC bor ha en
publiceringspolicy, och jag
viii havda att det nu ar dags
for NMMK att ta fra m en
s~dan ocks~. Det f M inte
vara s~ att vi tillåter att
enskilda medlemmar ska f~
ta ara och heder av andra
medlemmar ostridigt. I det
senaste numret gav faktiskt
redaktoren av v~ r tidning
plats till en medlem for att
denne skulle f~ tillfalle att
nedvardera Trygve och Kirsten Sandberg med motiveringen att de hade arrangerat en d~lig sommartraff. I
samma tidning laser vi vår

H

ordforandes tack till samma
personer for en bra tratf och
elven
vice
ordforande
uttrycker samma sak. Darfor
undrar jag varf6r ingen i styrelsen ocks~ bemodat sig att
ge ett om edelbart svar till
den som klagade.
I avsaknad av ett s~dant
svar skulle jag vilja ge foljande replik till Astrid V Andersons inlagg - som jag definitivt inte anser ska Jamnas
obestritt:
NMMKs sommartratf har
aldrig och kommer aldrig att
vara platsen for att kopa
eller salja reservdelar. Sommartraffen ar till for att vi
Morris Minor-ÅGARE ska f~
tillfiille att traffas, umg~s,
jamfora, f~ gemensamma
minnen och att bli

an

mer

vanner med varann. ViII man
ha tag i delar finns det marknader i overflod att besoka,
framfor allt i Sverige. Ta de
tiiifallena i akt och bespar er
sjalva besvaret att belamra
bilen med reservdelar når ni
~ker fr~n traf t. Alternativt
bestall det ni behover fr~n
vara leverantbrer i Sverige,
Danmark och England - de
ska ocks~ leva.
Astrid berommer ocks~
traffen i Kopenhamn 1996 ursakta, men var vi på samma traff? V~ra erfarenheter
fr~n den tratfen har avhållit
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oss från att åka till Danmark
fler gånger, det ar ju också
e11 betyg, eller hur?
For den skuli har det inte
få11 oss a11 omprova vårt
medlems kap i klubben då
det for oss ar viktigast att
bilen och klubben har ge11
oss så många nya, trevliga
vanner och då såval svenska
som norska och danska.
Kirsten och Trygve gjorde
basta mojliga av de forutsattningar som fanns och det
gjorde de bra - ingen ska
belasta dem for vadret. Vad
jag vet så har aldrig NMMKs
medlem mar givits mojlighet
a11 betrada så historisk mark
som de gjorde - Stiklestad ar
en mycket historisk plats.
Dar stod det avgorande slaget om Norges kristnande
och dar foll Norges forsta
helgon, Olav den Helige .
Over hans grav byggdes
sedan
Nidarosdomen
I
Trondheim. For de som
besokte domen bor det ju
vara intressant att veta att de
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Svar til Urban Mattsson
Simon Marsboll

I din henvendelse efterlyser
du en politik for hvad vi vil
offentliggøre i NORMINOR
med baggrund i et indlæg i

aven besokt platsen dar orsaken till detta bygge motte
doden. I min bok ar det vi ktigare an att få kopa torkarPlus att Stikestad
blad
också har en sarskild anknytning ti ll Jamtlands historia då
många jamtar faktiskt stred
på Olavs sida. (Tips till
Simon, las på).
Nu har jag snart kverulerat fardigt, men det Jag vi ii
har sagt ar att
Styrelsen bor ta fra m riktlinjer på vad som ska publiceras i tidningen och beratta
det tydligt for oss medIemmar
Och allt detta for a11
ingen medlem ska bli chikanerad av någon annan utan
bemotande. For den skuli
ska vi inte IMa yttrandefriheten begransas men kanske
det ar så att redaktbren ska
IMa styrelsen eller den som
stalIs till svars bemota kritik
omedelbart och i samma
utgåva.

forrige nummer, hvor træffet
i Levanger blev kritiseret.
Vi har faktisk sådan en
politik. Vi vil ikke videregive
indlæg eller dele heraf, der
indeholder
nedsættende
bemærkninger om navngivne personer eller som inde-

~
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holder oplysninger, der posi-

tivt vides at være i strid med
sandheden. Desuden vil vi
ikke medvirke til at en strid
mellem to medlemmer føres
i fuld offentlighed i bladet.
Sidstnævnte forbehold
vedrører typisk henvendelser
fra to medlemmer, der har
indgået en eller anden handel. Køberen pAstAr sælgeren er en pia ttenslager, der
har solgt et sminket lig, og

sælgeren siger, at køberen er
en fedterøv, der ikke ejer
sans for sammenhængen
mellem pris og kvalitet ....
Det første forbehold nærmer sig det du efterlyser.
Imidlertid skal vi ogsA sørge
for, at kritik kommer videre,
sA tingene kan udvikle sig og
måske blive bedre. I det konkrete tilfælde var der et medlem, der mente, at handel
med reservedele hører et
sommertræf til. Er det der
ikke, sA er træffet kedeligt,
mente medlemmet. Medlemskabet blev oven i købet
revurderet, fordi der ikke var
stumper til salg. Bestyrelsen
følte ikke der var personlige
angreb på arrangørerne,
men blot tale om en
meningstilkendegivelse. Der
var derfor ikke grund til at
effektivisere vores politik på
området
Som du selv nævner, så

var de
tilstedeværende
bestyrelsesmedlemmer ganske godt tilfredse med arrangementet, sA nAr bestyrelsen
ikke kommenterer indlægget, sA betyder det ikke
automatisk, at vi er enige i
det skrevne.
Ironisk nok, så har vi
udsat dit eget indlæg for
vores politik. Du kommer
med din personlige vurdering af arrangørernes enga~
gement og samarbejdsevner 27
ved træffet i København. Det
er en kommentar; der overskrider grænsen for hvad vi
mener skal offentliggøres,
og den kan ikke bidrage til at
ændre noget ved fremtidige

arrangementer Alternativt
kunne vi have sendt dit indlæg til de berørte parter og
afventet deres bemærkninger Vi kunne også sende
dette svar til dig og afvente
dine kommentarer, som vi så
kunne fortsætte med at
kommentere 0.5. v. Men det
vil besværliggøre arbejdet
med NORMINOR i sA væsentlig grad, at det ikke længere
er sjovt - og det skal det helst

være.
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Kommentar til Astrid !
eg vil da gerne lige knytte
en kort kommentar til Fru
Astrid V Andersons indlæg i
Norminor nr. 5. På et par
punkter kan jeg faktisk godt
følge din indstilling og opfattelse angående Levanger
træffet.
Men, det er noget af en
opgave for et enkelt medlem
at få afviklet et træf, til alles
tilfredshed. Selv har jeg oplevet en sådan opgave, det var
KULLEN træffet i det herrens
år 1984, det var på kante n til
at blive aflyst, men træffet
blev afviklet.
Du fremhæver København og Tåsinge træf. Da

J

Jens Chr.Jensen
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Svar til »ja - jeg spørger
bare« - Astrid V. Anderson

Geran Brannstrom

ommartraffen ar som alia
vet till for aU Morrisvanner ska metas, umgås och
ha kul. Valdigt många t revliga personligheter kommer
varje år med sina gamla bilar
till traffarna. Det ar enligt
min mening det som ar t jusningen och vi har på det sattet f.ltt många goda vanner,

S

lokalgruppen
København
pMog sig opgaven var det
med et træf team på flere
medlemmer, der var Klavs.
der var Kaj, der var Alice og
de andre, så det kunne jo
kun blive et fint træf.
Det glæder mig virkelig at
der ogs~ var en opmuntring,
du skriver at du fik nogle
gode ting med hjem fra
»auktion« tillykke med
det... .. det var nemlig mig der
var auktionsnarius.
Håber at se dig og din
mand til 2001 træffet .... og
husk lige på , Det er IKKE
hvad klubben kan gøre for
dig, men hvad DU kan gøre
for klubben.

såvel från Norge, Danmark
och Sverige. Det som får oss
att åka ar (nastan) uteslutande den sociale biten.
Jag har ochså på nara håll
sett hur mycket arbete och
oppoffringar som kravs for
att genomfora en traff. Allt
ideelt. oftast u!fort av ett
fåtal personer.
Mot den bakgrunden ar
det tråkigt at! behova lasa
inlagg som dit!, dar du ondgor dig om at! det var for lite
underhållning iLevanger.
Om du tyckte det var »kede-

~
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ligt« kanske det beror på dig
sjalv'
Om det ar loppmarknader
och auktioner du i forsta
hand ar intresserad av finns
det et! otroligt utbud i hela
Skandinavien !
Om du viII ha underhålIning utbver den som erbjuds
på våra traffar, finns ju alltid
Tivoli i Kbpenhamn och
andra nojesfal!. Eller varfor
inte stanna hemma och titta
på tv ?

Om du likval viII komma
ut och oppleva spanning och
underMllning utover det
vanl iga finns ju et! par
(o)kanda mc-klubbar representerade i SkAne. Då skulle
du ju inte behova åka så
långt heller.
Trots allt mAste jag saga,
at! det ar valdigt storsint av
dig, alt IMa din man sjalv få
omprova silt medlemskap i
Morrisklubben. For det ar val

29

så'

Nyt Morrisværksted

Da

jeg i sidste nummer af
Norminor kan se at

klubbens medlemmer søger
steder hvor de kan få repareret deres Morris, vil jeg hermed gerne tilbyde mig. Jeg
har autoværksted på nordfyn og ca. 30 Ars erfaring i
reparation af Morris 1000.
Find mig
på adressen
www.natmekan ikeren .dk
eller på tlf. 6482 38 04.
Otto Knudsen,
5ten løkkevej 29,
5450 Otterup.

Effektrullefelt
På mit værksted på Nordfyn,
har jeg nu fået et EFFEKTRU LLEFELT, og kan nu tilbyde
klubben og dens medlemmer udmåling af deres biler.
Jeg kan måle effekt,
udskrive kurver i HK. & KW.
Udskrive drejningsmoment i
NM. og KGM. Måler udstødningsgasser og kontrollerer
spedometere!. Digitalt foto
af bilen på rullefeltet tilbydes
også.
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Hej Morris venner
å fik vi afviklet endnu en
god udstilling i Dronning
Margrethe Hallen i Fredericia
og det er dejligt at se så
mange medlemmer, nye som
gamle, der kigger ind tilos
på standen og får en snak
over en kop kaffe. Det viser
at det er arbejdet værd.
En særlig tak til alle jer
der gjorde det muligt ved at

S
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komme med jeres dejlige
biler og gode humør. Ligeledes en stor tak til Kurt og
John fra Nordisk Morris Minor Lager.
Da vi til næste udstilling i
marts 2001 vil prøve at sam le en kavalkade af alle
modellerne hører vi gerne
snarest fra jer der har en tildels original model stående,
som vi kan låne.
Karen, tlf. 74 56 33 07
Harry, tlf. 62 63 21 31

Gammel Morris klub på Fyn
Gert Hansen i Ølstykke har
sendt os dette udklip fra et
Domi-nyt, nr. 1, 1958. Gert
havde i sin gennemgang af
gamle Norminor set vores
efterlysning af oplysninger
om gamle Morris-klubber. Vi

må så konstatere at vi ikke
var de første der kom på
banen. men at der også i
Morris'ens storhedstid var
interesse for at samles socialt
om bilen.
Morten Westermann

~

LÆSERINDLÆG

----------------~~~

KLUBBEN
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Tidstypiske nummerplader
om omtalt i sidste nummer af Nyhedsbrevet gav
trafikminister Jacob Buksti
afslag p~ vores ansøgning
om, at den nuværende ordning med tidstypiske nummerplader ogs~ kommer til
at omfatte veterankøretøjer,
som er indregistreret i perioden fra 1. april 1958 frem til
1976, og som blev udstyret
med to-bogstavs emaljenummerplader.
Vi forsøgte herefter at få
ministerens tilslutning til en
mindre omfattende ordning

S
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med en Nullende« 35

~rs

grænse. Det ville betyde, at
veterankøretøjer indregistreret første gang i tiden fra
1958 frem til 1965 kunne
komme ind under ordningen. Udvidelsen ville s~ højst
omfatte 12-15.000 motorkøretøjer, og den løbende
Mlige udvidelse ville ikke
kunne blive et problem for
Centralregisteret for Motorkøretøjer.
Trafikministeren har dog
også givet afslag på denne
ansøgning.
Begrundelsen for afslaget
er, at en s~dan udvidelse vil
medføre en administrativ
belastning af bAde motorkontorerne og Centralregi-
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steret. Ministeren nævner

især, at Centralregisteret f~r
et ret betydeligt antal henvendelser fra veteranejere
om nummerpladeordningen.
Ministeren peger desuden
p~, at det var færdselssikkerhedsmæssige hensyn, der I~
bag indførelsen af de reflekterende »hvide« nummer-

plader i 1976. En udvidelse
af den nuværende ordning
vil ikke være i overensstemmelse med disse hensyn.
Vi har siden hen f~et at
vide fra Centralregisteret. at
man får ret mange telefoniske henvendelser fra veteranejere om de tidstypiske
nummerplader. Der har ogs~
været et større antal klager
over kvaliteten p~ emaljen,
hvor problemet har vist sig at
være, at ejeren af de nye
nummerplader - p~ trods af
vores vejledning
har
spændt for hårdt direkte p~
emaljen .
Vi skal derfor endnu en
gang indskærpe, at man
IKKE må spænde hårdt p~
disse nummerplader, da
emaljen så springer af !
Man undgår at emaljen
springer af ved at montere
en lille plastik- eller fiberskive
på begge sider af hullerne.
Vi skal også opfordre
klubberne til at sørge for, at
alle medlemmer igen får en
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grundig orientering om, hvilke køretøjer, der er omfattet
af ordningen med de tidstypiske nummerplader - even tuelt ved udlevering af det
materiale, som tidligere er
udsendt om ordningen eller
ved at henvise til Samrådets
administrator af ordningen:

Svend Draaby
Jydeholmen 48, 1. th.,
2720 Vanløse
Tlf. 3871 3902 (aften).
Ordningen med de historiske nummerplader er også
beskrevet udførligt på Samrådets hjemmeside.

De nye regler om
genopbygning af skadede
biler

selskaberne er ikke forpligtet
til at dække dette tab.
Både autoreparatørernes
forening og bilelerne har
haft svært ved at forstå denne stramning af genopbygningsmulighederne. Ændringen vil Lex. betyde, at en
påkørsel bagfra kan udelukke en genopbygning af den
påkørte bil, selvom den i
øvrigt er en god og velkørende bil.
Hvis man ser på dette
problem med )}veteranøjne«, så kan man konstatere, at der nu er en meget
større risiko for, at de gamle
biler, som vi har sat i stand
og kører rundt i til veteran arrangementer m.m., men
som endnu ikke er 35 år
gamle, at de kommer ud for
en påkørsel, som betyder, at
de ikke vil blive erstattet og
genopbygget.
Der er godt nok en lempeligere beregning af den
afgiftspligtige værdi for

olketinget indførte - som
et led i finanslovsforhandlingerne i november
december 1999 - ved en
ændring j lov om registreringsafgift af motorkøretøjer
mv., som trådte i kraft den 1.
1. 2000, at der skal betales
en ny registreringsafgift af et
motorkøretøj, som f M en
skade, hvor reparationsudgiften er over 75 % af bilens
værdi før skaden.
Det betyder i praksis, at
bilen vil blive skrottet. når
skaden er så stor, idet repa rationsomkostningerne sammen med den nye registreringsafgift altid vil overstige
bilens almindelige pris i handel og vandel, og forsikrings-

F
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Diverse
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gamle motorkøretøjer, men
de skal være mere end 35 Ar
for at komme ind under denne regel.
SamrAdets
bestyrelse
synes, at det er helt urimeligt. at den nye genopbygningsregel skal have virkning
for biler, der kun bruges til
vete ra n -a rr a n ge m en te r
o.lign., og vi har planlagt at
henvende os til Skatteministeren, i god tid inden loven
skal revideres næste gang i
2002, hvor ministeren skal
fremlægge en redegørelse,
der beskriver virkningen af
ændringen i reglerne om
genopbygning af færdselsskadede køretøjer.

Vi opfordrer derfor de tilsluttede klubber til at gøre
følgende:
1. at klubben registrerer
alle tilfælde af afslag pA genopbygning af biler, der er
mellem 25 og 35 Ar gamle,
hos klubbens medlemmer,
og
2. at klubben ogsA reg istrerer de afslag, der ved rører biler, der er 35 Ar eller
ældre.
Vi vil gerne have en tilbagemelding om alle de tilfælde, hvor genopbygning af en
færdselsskadet bil er nægtet
med henvisning til den nye
75 %-grænse.

H

alle de museer, der findes i
dette område, med deres
Abningstider osv. Netversionen
bliver
ajourført
regelmæssigt.
Adressen er: 'vVWW.au tosite.se/mhrflmuseerna
Man kan i øvrigt på Riksforbundets hjemmeside bl.a.
se en liste over de 136 klubber, som er tilsluttet landsorganisationen.
Adressen er: W'vV'vV.autosite.se/mhrf.

vis ferieturen gAr til Sverige, og man har lyst til
at se pA forskellige museer
med veterankøretøjer i ferien, sA er der nu en genvej til
at finde de museer, der ligger pA vejen.
Den svenske søsterorganisation, Motorhistoriska Riksforbundet (MHRF), har lagt
en samlet liste over sådanne
museer
p~
internettet.
Museerne er inddelt i regioner (Ian), og via et Sverigeskort kan man klikke sig
frem til de omrAder, man er
interesseret i, og kan så se
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Prisen på løse prøveskilte
forhøjes fra 20 kr. til 100 kr.
pr. døgn!
er findes en særlig regel
for veterankøretøjer, der
er registreret før den 1. 1.
1960, idet de kan køre på
løse prøveskilte, hvis køretøjet er synet i den pågældende ejers ejertid, og hvis
brugen kun er lejlighedsvis
kørsel af teknisk -historiske
grunde.
Denne særregel er udtryk
for, at myndighederne har
fundet det rimeligt, at disse
køretøjer kan bruges tillejlighedsvis kørsel uden at være
indregistreret.
Samrådet mener, at denne brug vil blive reduceret
kraftigt med en forhøjelse
fra 20 kr. till 00 kr. pr. døgn.
Samrådet har derfor overfor Folketingets Trafikudvalg
argumenteret for, at der
skulle laves en undtagelse
for veterankøretøjer fra denne stramning af prisen for

D

løse prøveskilte i lovforslag L
4 om forslag til lov om
ændring af færdselsloven
(lovens § 124 p).
Trafikminister Jacob Buksti har fået vores henvendelse
forelagt og udtaler, at han
ikke finder anledning til at
ændre det fremsatte lovforslag. Han henviser til, at
vores forslag vil medføre
øget administration både på
motorkontorerne og hos
politiet Desuden findes der
allerede flere lempelser for
ejere af veteran køretøjer (de
kan få historisk ko rrekte
nummerplader, de kan registreres til veteran kørsel, så
de kun bliver indkaldt til syn
hvert 8. år, og de betaler
nedsat vægtafgift, når de er
mindst 35 år gamle).
På denne baggrund finder ministeren det betænkeligt at indføre en regel om, at
visse køretøjsejere kan få
lempelser i betalingen for
leje af løse prøveskilte, mens
andre skal betale den fu lde
pris.
Forhøjelsen træder i kraft
den 1. januar 2001.

35

MOTORHISTORISK

Hvornår er det et
veterankøretøj ?
amr~det

S sommeren

offentliggjorde i
2000 under·
søgeisen af, hvor mange kilometer de gamle biler og
motorcykler kører om året -

pjecen »Veteraner - Kørsel,
kultur og miljø.«
Undersøgelsen viste bl.a.,
at gruppen af veteranbiler,
som er mellem 25 Ar og 35 Ar,
kører kun knap 4.000 km om
~ret. Motorcyklerne i samme
aldersgruppe kører kun ca.
1.500 km om ~ ret Desuden
udgør den samlede veterankørsel mindre end 0,3 % af
det samlede antal kørte ki lometer om ~ret for biler og
motorcykler i Danmark.
Samr~det synes p~ denne
baggrund, at definitionen af
et veterankøretøj bør ændres
til at omfatte også køretøjerne i aldersgruppen mellem 25
Ar og 35 år.
Vi henvendte os derfor til
Skatteminister Ole Stavad og
redegjorde for vores synspunkt. Vi pegede samtidig
på, at en grænse ved 25 Ar
også ville være i overensstemmelse med definitionen af et
veterankøretøj, som den er
fastsat af FIVA. Desuden viser
vores undersøgelse af afgifts-
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forholdene i de andre europæiske lande, at Danmark
anvender den mest restriktive
afgrænsning i Europa.
Skatteministeren udtaler
den 11. december 2000, at
han ikke er indstillet p~ at
imødekomme vores ønske.
Ministeren begrunder sin
afvisning med, at en s~dan
ændring vil betyde et provenutab, som han opgør til i alt
43 mio. kr. Arl igt. og at der let
kan opst~ en tilskyndelse til at
importere ældre brugte biler
fra Sydeuropa, da man derved kan ))slippe« med den
nedsatte afgift. En s~dan
uhensigtsmæssig
adfærdsændring vil være i klar strid
med regeringens m~1 om at
skabe en yngre og mere mil·
jørigtig sammensat bilpark.
NAr provenutabet bliver s~
stort, skyl des det, at skatteministeren tager udgangspunkt
i, at ændringen vil berøre i alt
56.666 afgiftspligtige køretøjer, der til sammen betaler
57 mio. kr. i vægtafgift
(2000-satser).
Det drejer sig om følgende
typer, der er mellem 25 år og
35 Ar gamle:
3. 15.530 biler
4. 5.265 motorcykler
5. 18.865 traktorer
6. 2.940 påhængsvogne
7. 13.066 campingvogne, og
8. 1.000 »andre« køretøjer.
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Prisen for frivillige syn
nedsættes til det samme
som for lovpligtige syn
om et led i finanslovsaftalen for næste ~r har trafikministeren fremsat lovforslag L 80 om ændring af

S

betalingen for frivillige syn
(færdselslovens § 124 g, stk.

5)
Ændringen, der betyder,
at betalingen for frivillige syn
er den samme som for
lovpligtige syn, træder i kraft
den 1. januar 2001.
Ændringen gælder personbiler, motorcykler, tunge
køretøjer, pAhængsvogne
m.m.
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»Rød« benzin og MTBE
enzinselskaberne
har
lovet at fjerne næsten al
MTBE-holdig benzin fra markedet fra 1. maj 2001.
Som jeg har omtalt i flere
artikler i Nyhedsbrevet har
tilsætningsstoffet MTBE forurenet grundvandet adskilli ge steder i Danmark.
Efter at der i regeringens
lovprogram var lagt op til, at
benzin med MTBE skulle
p~lægges en ekstra afgift p~
50 øre pr. liter, har benzinselskaberne p~ egen h~nd
besluttet at fjerne dette tilsætningsstof fra benzinen.
Man vil dog fortsætte

B

med at have en »g røn« 98

oktan benzin, dvs. med et
relativt højt indhold af MTBE,

fra et begrænset antal servicestationer - mindre end 200
over hele landet - som ligger
uden for drikkevandsomr~
der, og som er særligt sikret
mod spild og lækager.
p~ grund af usikkerheden
med hensyn til den »røde«
benzin har Samr~det anmodet Benzin- og Oliebranchens Arbejdsgiverforening
om svar p~ en række spørgsm~1 om denne benzin type .
Vi har modtaget følgende
svar fra Benzin- og Oliebranchens Arbejdsgiverforening
dateret den 1. december
2000:

Spørgsmål vedr, RØD
benzin
Tak for Deres henvendelse af
9. november 2000. Vi har
brugt lidt tid p~ besvarelsen,

~
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da vi vil sikre os, at alle oplysningerne var ajour m.h.t.
den nyeste viden p~ om r ~ 
det.
Generelt vil vi oplyse følgende om MTBE. Dette stof
er en ether og tjener to form~1 i benzinen: at tilføre ilt til
forbrændingsprocessen og at
hæve oktantallet. Det blev tilsat første gang i USA (Californien) for at undg~
»smog« og for at give en
renere luft i byerne. Stoffet
havde samtidig den behageli ge egenskab, at det havde et
højt oktantal. I første
omgang ti llod man et maksimalt indhold p~ 15 % i benzinen . Stoffet virkede aldeles
effektivt, idet luftkvaliteten i
Californien blev væsentlig
forbedret, og man fik samti dig en nem m~de at hæve
oktantallet p~.
Senere fulgte Europa
efter: Her va r hovedsigtet
dog at hæve oktantallet, da
man fjernede blytilsætningen. Som sidegevinst fik man
s~ forbedret luftkvaliteten .
Efter nogle ~rs forbrug
viste det sig, at MTBE var
svært nedbrydeligt i miljøet,
og at det hurtigt bevægede
sig over i vandfasen i jord og
ned i gru ndvandet, hvor det
p~ grund af meget kraftig
lugt og smag kan ødelægge
drikkevandet.

Det er dette sidste forhold,
der har f~et Miljøministeriet
og benzinselskaberne i Danmark til at beslutte, at MTBE
skal begrænses/fjernes fra
benzinen for at beskytte
vandmiljøet.
Men man sidder i et dIlemma, for man har ikke noget
erstatningsstof, der kan hæve
oktantallet, og som ikke virker uheldigt p~ drikkevandet.
Der har været talt om at
benytte alkohol (ethyl-alkohol), men det giver andre problemer, bl.a . for højt damptryk. Endvidere er Danmark
bundet af en række EUbestemmelser, der betyder, at
vi Ikke frit kan ændre p~ vores
sammensætning af benzinen,
uden at de andre EU-lande
enten godkender det eller
selv ændrer deres specifikationer tilsvarende.
Med hensyn til spørgsm~
lene har vi følgende kommentarer:
1. Er det korrekt, at man vil
lade den »røde« benzin helt
udg~'

Enten kommer der et nyt
produkt: »rød« 95, som indeholder det samme blyerstatnings-additiv, som benyttes i
den eksisterende »rød« 98.
Eller ogs~ tilbydes additivet i
flasker, hvorfra man selv kan
tilsætte det ved hver optankning.
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2. Kan man ikke udfase
»grøn« 98 og beholde })rød«
98?
Fremstillingsteknisk er det
sådan, at »rød« 98 benzin er
baseret p~ »grøn« 98. De har
alts~ begge det samme relativt høje indhold af MTBE. Da
det er grundvandsrisikoen for
udslip af MTBE, man vil forhindre, skulle man i princippet
ophøre med at markedsføre
begge produkter. I praksis vil
man dog fortsætte med at
markedsføre »grøn « 98 oktan
benzin, men kun fra et begrænset antal servicestationer,
under 200, der primært ligger
uden for drikkevandsomr~der,
og som er særligt sikret mod
spild og lækager.
3. Er det korrekt, at det er
ved tilsætning af kaliumforbindelser, at man kompenserer for blyets virkning p~ ventilerne?
Ja det er korrekt. Ved de
høje temperaturer, som hersker i forbrændingskammeret
og omkring ventilerne, er det
kun dampe fra metaller, der
kan bruges som smøremid~
del. 81y var langt det bedste
smøremiddel, men efter dette
blev forbudt, har man fundet
et kaliumsalt, der kan løse
opgaven. Nogle benzinselskaber har anvendt natriumsal t, men det almindeligste er
kalium.

4. Hvilken sikkerhed er der
for, at tilsætningsstofferne

virker?
For at opnA den maximale
sikkerhed for at tilsætnings-

stoffet virker, bør man kun
anvende stoffer, der er baseret pA kaliumholdig t additiv.
Man bør endvidere holde sig
ti l de sAkaldte VS RP-typer
(Valve Seat Recession Proteetion). Man bør sAledes ikke
anvende tilsætningsstoffer,
der indeholder andre egenskaber end VSRP Endvidere
kan man sikre sig ved at
benytte de tilsætningsstoffer,
hvor ind-holdet i emballagen
svarer ti l det indhold, som
ogsA tilsættes fra standeren.
Med hensyn til garantien, sA
er det det selskab, der st~r
som leverandør p~ emballagen, der er erstatningspligtigt, hvis der opst~r en skade.
Der er ikke gennemført danske undersøgelser p~ omr~det og det forventes ikke at
det bliver gennemført, idet
man kan henvise til produkter, som har været benyttet i
udlandet med godt resultat.
F.eks. Tyskland. Med hensyn
til om tilsætningen skal foreg~ før eller efter tankningen,
er det vores vurdering, at en
tilsætning før tankning vil
sikre en bedre opblanding af
tilsætningsstoffet i tanken
inden kørslen begyndes.
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5. Det er MhS opfattelse,
at olieselskaberne er bedre til
at tilsætte blyerstatningen
end forbrugerne. Deler BOA
dette synspunkt'
Ja principielt er vi af den
opfattelse, at al manuel
håndtering er mere unøjagtig og indebærer større risiko
for spild end automatisk
additivering af produkterne.
Det skal dog tilføjes at med
de mængder, der er tale om,
vil der ikke være nogen nævneværdig forøgelse af risiko en ved manuel håndtering,
blot anvisningerne på emballagen eller brugsanvisningen
følges.
6. Det er MhS's opfattelse
at man kan tilsætte kaliumforbindeiser direkte fra visse
standere. Er dette korrekt?
Ja det er korrekt, at 08
har indrettet nogle af sine
standere således, at man til sætter kalium-additivet fra et
doseringsanlæg på standeren direkte til benzinen. Det
skal dog bemærkes, at det er
langtfra alle benzinselskaber,
der har indrettet sig med
denne mulighed. Det almindeligste er, at tilsætningen af
det kaliumholdige additiv
foregår på lageret, hvor tankvognen henter benzinen.
Med denne metode har man
ikke mulighed for at skifte
mellem henholdsvis »rød«

og »grøn« benzin ude på
servicestationen.
7. Kan det forventes at
nogle selskaber vil benytte
denne mulighed for lokal
additivering fra standeren?
Det vil været teknisk
muligt i det mindste for 08.
Om de vil udnytte denne
mulighed vides ikke, idet det
blandt andet vil afhænge af
markedsforholdene og det
faktum, at branchen i samråd med Miljøstyrelsen har
besluttet. at der kun vil forefindes under 200 servicestationer på landsplan, som kan
tilbyde »grøn« 98 benzin.
Det betyder i praksis, at det
vil være forsvindende få steder, hvor man kan finde en
stander, der er således indrettet, at den kan tilsætte
kaliumholdigt additiv til
»grøn« 98 benzin.
Besvarelserne er foretaget
ud fra den nuværende situation, men der kan nemt ske
ændringer i den nærmeste
fremtid, da der kontant sker
ændring i produkternes sammensætning, dels på grundlag af de konkurrencemæssige kår dels på grund af politisk indgriben. Det skal således nævnes, at der i år 2005
kommer nye krav til benzinspecifikationen, hvor aromatindholdet skal sænkes til
maksimalt 35% med det til
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følge, at der kommer endnu
højere pres på producenterne for at finde stoffer, der
kan hæve oktantallet.
Vi håber, at besvarelsen vil
være fyldestgørende, men
står gerne til disposition, hvis

Indregistrering af et køretøj. når der ikke findes en
registreringsattest

J

eg har for længe siden
advaret om problemerne
ved at købe et veterankøretøj uden papirer - se Nyhedsbrev nr. 2/1997.
Problemet handler om, at
den nye ejer af køretøjet skal
kunne dokumentere, at han
er den retmæssige ejer.
Det går myndighederne ud
fra, at man er, hvis man har
den tidl. registreringsattest.
Men hvis man ikke har
den, så skal man på en eller
anden måde kunne sandsynliggøre, at køretøjet er erhvervet på almindelig måde og
ikke stjålet.
Det kan give mange problemer og for at illustrere dette, bringer jeg en fortælling
fra det virkelige liv, som taler
for sig selv:

der er yderligere behov for
en uddybning. Det brændstoftekniske omr~de er komplekst og meget spændende, og erfaringerne viser, at
de ændrer sig hele tiden.
Ole F Schmidt

Papirløst ægteskab
med en veteran
af Kaj Christoffersen

»For snart fire år siden
ansøgte jeg - som det fremgår af Registreringsbekendtgørelsen, at man skal - Centralreg isteret om ti lladelse til
indregistrering af et antal
motorcykler uden registreringsattest. Til min store

overraskelse var det, der før
var en formalitet, pludselig
blevet nærmest umuligt. Et
antal klagesager til Trafikstyrelsen blev derpå afsendt. og
det er efterfølgende blevet til
både afslag og verbale udfoldelser med et skiftende antal
personaler. Motorhistorisk
Samråd har også været blandet ind i sagerne, der efter
sigende har efterladt nogle
grå hår i styrelsen.
Det står som sagt i Trafikministeriets bekendtgørelse
nr. 916 af 8. december
1997, at:
»Hvis
dokumentation
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ikke kan fremskaffes, skal
der vedlægges ti lladelse fra
Centralregisteret til at syne
og registre køretøjet uden at
fremlægge dokumentation
for tidligere registrering«
(§32, stk. 1, nr. 3).
Der står bare ikke noget
om, hvordan man fAr en
sådan tilladelse, og det var
det der pludselig var opstået
tvivl om. Nu er der jo ikke
nogen, der kan have interesse i, at stjålne køretøjer uden
videre kan indregistreres i et
andet land, så det er vel set i
bakspejlet meget forståeligt.
at Trafikstyreisen har vejet
deres ord nøje, inden de er
kommet med en udtalelse i
sagen. Denne udtalelse skulle gerne gøre det muligt for
lovlydige og retskafne borgere med veterane interesser
at erhverve nummerplader til
deres køretøjer og samtidig
sikre, at denne mulighed
ikke misbruges.
Derfor har Færdselsstyrelsen udstukket følgende retningslinier for registrering af
udenlandske brugte køretøjer uden original registreringsattest:
"Når der mangler dokumentation for den udenlandske registrering, må det af
ansøger kunne sandsynliggøres, fra hvilket land køretøjet er importeret. Endvide-

re skal der forel igge en erklæring fra det pågældende
lands myndigheder om køretøjets tidligere registreringsforhold - eventuelt at sådanne oplysninger ikke længere
findes, f. eks. fordi de er
forældede - samt oplysning
om, at køretøjet ikke er
meldt stjålet. Endelig skal
ansøger
sandsynliggøre
køretøjets »historie« for i
videst muligt omfang at sikre, at der ikke findes nogen
anden, der har retsmæssigt
krav på det« (skrivelse af 22.
januar 1999 fra Færdselsstyrelsen til undertegnede).
At denne oplysning først
ser dagens lys her halvandet
år efter, skyldes at Centralregisteret først har skullet godkende ovenstående formulering.
De samme retningslinier
må vel forventes også at
gælde køretøjer, der tidligere
har været registreret her i
landet. En motorcykel eller
bil er altså ikke nødvendigvis
dømt til skrotning blot fordi
et stykke papir er bortkommet for måske et halvt
århundrede siden, men hvad
gør man så?!

... Og hvordan man
får papir på hinanden
Det gælder om ved købet at
fremskaffe alt det materiale,
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man overhovedet kan.
Gamle billeder for eksempel - er der et med nummerplade på, er det jo perfekt,
en gammel forsikringspolice,
en tidligere købskvittering brug fantasien ..
Kan man fremskaffe
oplysninger om tidligere
registrering fra pågældende
lands myndigheder, er sagen
jo lige til at gå til, men det er
ofte ikke muligt. da en registrering på stelnumre, som
regel ikke findes, dette gælder også et civiliseret land
som Danmark, hvis man
altså søger noget, der ikke
har været registreret inden
for det seneste tiår. En erklæring fra en forhandler der i
tidernes morgen har solgt
køretøjet eller fra fabriksarkiver kan også bidrage med
oplysninger.
Det man under alle omstændigheder skal have er:
1. En kvittering for købet
med stelnummer på (navn
og adresse på sælger er vel
heller ingen skade til).
2. Toldpapirer - de giver
en rimelig sikkerhed for hvor
køretøjet kommer fra, men
er jo selvfølgelig ikke til stede, hvis man importerer fra
et EU-land.
Gennem Interpol kan
man derefter få lavet en
fremlysning, i det land køre-

tøjet kommer fra. Dette gør
man for at sikre, at det ikke
er meldt stjålet, og samtidig
får man på skrift hvorfor
oplysninger om tidligere
registrering ikke kan fremskaffes. Har man tid og
mulighed for det, er det selvfølgelig en god ide at foretage denne frem lysning, inden
man handler.
Afgørelserne er individuelle, og det er svært at sige
helt generelt, hvad der
kræves for at få en tilladelse,
men har man et spændende
køretøj, må man bruge den
tid det tager for at samle
oplysninger sammen.
Jeg ved godt. at man skyder en hest, hvis den brækker benet; men det gør jo
ikke ondt på en BSA, at den
ingen papirer har, vel)l
Centralregisteret har følgende adresse:
Rigspol itichefen
Dataafdelingen
Landlystvej 34
2650 Hvidovre
Tlf. 36481488
.og Interpol denne adresse:
Interpol København
Polititorvet 14
1780 København V
Tlf. 33 14 8888
SAFE RIDING I
Kaj Christoffersen, Dansk
BSA Klub
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MHRFs årsstamma
o

rets stamma holls p~ silt
van liga stalle, Taby Park
Hotel, och hade ungefar
samma utseende som tidiga·
re. Formiddagen inneholl flera informationspass och på
eftermiddagen var ~rsstam
man Jag ska har forsoka ge
en sammanfattning av vad
som hande.

A

Urban Maftsson
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Ungdomssatsning
Forst beraltade Svenska
SAAB-registret (knappt 1
SOO medlemmar, 4 regioner)
om sin ungdomssatsning.
Det var intressant och de
framholl Internet och den
egna hemsidan som det stora dragplåstret for alt f~ nya
medlemmar, och d~ framst
yngre. Registret vander sig
till agare av saabar fr~n
modelI 92 till och med
modelI 99. Det innebar alt
det finns relativt m~nga
medlem mar som har sin bil
som bruksbil.
Registret betonade ocks~
vikten av alt ha billiga klubbtraffar och at! man ska valkomna alia typer av bilar.
Oavsett om du har en miginalparla eller en bustrimmad
sak s~ ska du vara valkommen. Har tycket jag at! man

kanner igen mycket av hur
klubb agerar - tack for
det!
v~r

Bilbrand
Bjorn-Erik Lindh fr~n MHRFforsakringen berattade om
et! antal fbrodande brander
som varit under det g~ngna
~ret. Den dyraste skadan ar
varderad till drygt en miljon
kronor. Det var inte en Morris men val en Ferrari som
brann upp i samband med
et! verkstadsbesok. Den
bilen bedomdes s~ vardefull
att den just nu ar i Italien for
reparation . Han visade åven
n~gra andra skador dar den
genomgående orsaken var
Flera bilar i samma garage, flera olika agare och
n~gon av dem hade reparerat en bruksbil Med hjalp av
svetsar och vinkelslipar skapades glod som senare
utvecklades till oppen I~ga.
D~ hade oftast mekanikern
gMt hem.. M~nga kronor
blir det som g~r upp i rok.
Han gav ocks~ exempel
p~ brander som uppkommit
under fard. Oftast ar det
kabel brand eller forgasarbrand som uppst~r. Brand i
kabelharvor har vi tidigare
behandlat i Jamtminor, det
viktigaste ar at! se till alt
inga kablar kan nbtas av och
att alltid avsakra till minsta

~
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mojliga varde. Forgasarbrander uppst~r oftast genom
flammor från oppna forgasarhalsar - kanske inte s~
vanligt på en Miner. Råkar
du ha en forgasare utan luftrenare . omprbva det beslu·
tet.

Trafik och sakerhet
Bo Kallhagen, MHRFs styrelse, informerade om en skrift
som tagits fram som handlar
om sakerhetshojande aktiviteter, såval for garage som
for fordon. Skriften kommer
att distribueras p~ n~got satt
antingen till MHRF-forsakrade medlemmar eller till samtliga medlemmar Tillsammans
med skriften kommer det
aven att tinnas information
om olika sakerhetsprylar att
kopa.
Fr~gan om hur distributionen ska ske kommer att
foras till medlemsklubbarna
for avgorande. Personligen
tycker jag att den ska samtliga medlem mar ha, sakerheten ar viktig for oss alia.
Bo Kallhagen slog ett slag
for batterifr~nskiljare och det
behandlas p~ annan plats
har i tidningen.

Foreningskunskap
MHRF kommer under vMen
2001 att erbjuda samtliga
klubbar en kurs i forenings-

kunskap. Kursen ar avgiftsfri
och varje klubb kommer att
erbjudas tv~ platser.

Drivmedel
Under
rubriken
»Vem
behover
blyersattning«
informerade Bengt Dieden
om bensinen och dess olika
funktioner. Han uppehOlI sig
mycket kring fenomenet
VSR, Valve Seat Recession,
och hur det uppstM Några
av hans tankar att ha med
sig - sarskilt for oss som har
BMCs A-seriemotor - ar att
- fbrsvinner ventil spelet sti
har ventilen slitits ner och ett
motorhaveri narmar sig med
stormsteg. Håll darfor ett
vaket oga p~ ventilspelet!
- Natrium ar det vanligaste blyersatttningsmedlet.
Na = salt. Som du vet s~ drar
salt till sig fukt och risken for
vatten i bensinen ar storre
nu. Saltet kan ocks~ kristalliseras och satta igen smala
passager i forgasaren.
- TilIsatsmediet till gron
bensin som d koper p~ flaska
gor att branslekostnaden
sjunker med cirka 20 - 30
orelliter jamfort med fardigblandad bensin. Det ar val
bra!
- Oktanhojande tillsatser
ar inget du behover om du
inte har en supertrimmad
motor. Koper du andå okt-

anhOjande tillsatser var noga
med att kolla vilken verksam
substans de har. Du kan
hamna fel och peta i amnen
som ar giftigare an blyet for
miljon!
- Dagens bensin framstalIs p~ annat satt an tidigare. I
dag avdunstar bensin fortare
och gor bilen svårstartad p~
v~ ren . Fyll garna p~ ny bensin innan du ska starta for
forsta v~rtrippen, det g~r lattare d~

Stamman
Till skillnad fr~n tidigare ~r s~
var stamman en lugn tillstal Ining fr~nsett en mycket I~ng
och
osammanhangande
diskussion om Annonsbladet. IHVO har gjort ett bra
arbete i Bryssel for att
forandra End of Life-direktivet till gammelbilvannernas
fordel, det ska vi vara glada
fbr!

Tre nya klubbar va ldes in,
Edsel Owners Club, Classic
Suzuki Club of Scandinavia
och Capri Club of Sweden.
Snart 140 klubbar med i
MHRF, nastan 80 000 med-

lemma r tillsammans.
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SÆLGES
Morris Minor TravelIer, ~rg.
68. Trafalgar Blue, særdeles
velholdt og i absolut god
stand. Bindingsværk 100%
perfekt. Pava behandlet.
Kr. 62.000.
Henv.: John Findsen,
0stertoften 15,
6400 Sønderborg,
tlf. 74428335.

Morris Minor 1000, 2-dørs
71. Bordeaux rød. Sidst
synet i 1997. Glasfiberskærme. Noget rust i undervognen, men ellers pæn stand.
Pris: 14.000 kr.
Henv.: Preben Dyrmose,
Lille~vej 47, R~sted,
7500 Holstebro,
tlf. 97 48 51 34.
~rg.

Morris Minor 1000 Pick -up,
68. Org. lad, en del rust,
men ellers komplet. Org.
gule plader. Skal synes. Pris:
12.000 kr.
Henv.: Per Rønnow,
Oddervej 38,
8270 Højbjerg,
tlf. 86 27 62 99 eller
mobil 40 29 66 79.
~rg.
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Morris Minor 1000 super,
69. Old English White.
Synet i maj 2000. Pæn og
velholdt. Priside: 21.800 kr.
Henv.: Theis Himmelstrup,
Kystvejen 22, Tåsinge, 5700 Svendborg,
tlf. 62 22 50 15.
~rg.

Morris Minor 1000, ~rg. 63.
Duebl~. Bilen sælges totalt
renoveret, malet. Motor med
nye stempelringe og lejer.
Nye bremser m.m. Ring og
forhør nærmere.
Priside: ca. 35.000 kr.
Henv.: Harry Olsen, Marsk
Billesve] 34, Brobyværk, 5672 Broby,
tlf. 62 63 21 31 eller
mobil 23 29 61 08.

Morris Minor 1000 super 2dørs, ~rg. 68. Anhængertræk, synet i april 99. Kører
godt, lidt rust men ellers god
stand. Pris: 15.000 kr.
Henv.: Henrik Vie Christensen,
0steralle 64, 1. tv.,
9000 Alborg,
tlf. 98 16 24 68.
Morris Minor 1000 Super, 2dørs, ~rgang 1968. Synet
26/1 0-2000
Priside: 29.000 kr.
Henv.: Hans Juhler-Kristoffersen, Grønbækvej
10, 2610 Rødovre,
tlf. 36 70 85 20

Morris M inor 1000, 4-dørs,
62. Nysynet. Alle 4 døre
og bagklap er rep. med nye
bundstykker. 1300 Marina
motor ml vekselstrømsgenerator. Alfa -sæder + en del
nye dele. Kr. 20.000
~ rg.

Morris Minor 1000 super
TraveIler, ~rg. 70. Afmeldt i
99. Kørt p~ gule plader. God
1100 motor, dMlig gearkasse. Kr. 2.000.

Henv.: John Jensen, Tørring,
tlf. 40 74 52 24.
Morris Minor 4-dørs, ~rg. 55.
Totalrenoveret. Kører godt.
42.000 kr.
Henv.: Tlf. 97 17 5028.
Morris Minor 1000 super, 2dørs, hvid, ~rg. 1970, delvis
adskilt til salg. Pris 9.800
Henv.: Bjarne Jakobsen,
Tlf. 86 86 11 99
Morris Minor 1000 super
TravelIer, ~rg. 70, grøn.
Delvis adskilt, nye bremser
og kobling. Hele bilen kan
afhentes for 1000 kr. Sælges
pga. pladsmangel.
Henv.: tlf. 49709758 eller
mobil tlf. 40375188

Morris Minor 1000 super 2dørs, ~rg. 70. Trafalgar Blue,
135.000 km. Totalrenoveret i
97/98. SF træk, sorte nr. plader. Synet i januar 2000.
Kr. 32.500.
Henv.: Karla og Erik Pedersen, Rybjergvej 76,
Kirkeby, 7870 Roslev,
tlf. 97 57 16 00.
Morris Minor modeller skala
1-43: Pick-up, Traveiler, Van,
Cabriolet (~ben el. lukket), 2dørs.
Pris: Dkr.190,- eksl. porto.
Henv.: Jens Chr. Jensen,
tlf. 36 77 1281

KØBES
TravelIer Mgang 1957-1958 i
absolut tip top stand.
Henv.: Jens Chr.Jensen,
tlf. 36 77 12 81

RESERVEDELE
SÆLGES
2 plader til bagdøre
(travelIer) brugte
25,1 varmeapp. ml hylde,
~rg . 62
444,2 baglygter, ~rg. 62.
Glas hele, resten grim,
25,stk.
Henv.: Karla og Erik Pedersen, Rybjergvej 76,
Kirkeby, 7870 Roslev,
tlf. 97 57 16 00.
Adskilte Morris 1000. Der er
utrolig mange ting, og som
sagt er de adskilt til mindste
ting. En del ting er lidt rustne, da de har st~et i en stald
der har været brændt (det
skal her nævnes, at ingen af
tingene er brændt, eller har
taget skade af ild) men de
har f~et en del vand, og har
uheldigvis taget lidt skade i
form af rust.
Henv.: Søren Petersen,
tlf. 593056 17, efter
kl. 17.00, eller p~
mail: birgit.petersen@get2net.dk
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