
Nr.10jFeb.81 

MEDLEMS ORGAN FOR NORDISK MORRIS MINOR KLUBB 

HEl IGJEN. HER KOMMER DET ETTERLENGTEDE NORMINOR. 
ET NORMINOR MED LITT AV HVERT. VI VENTER FREM
DELES PÅ ARTIKKELEN DU HAR STARTET PÅ, MEN IKKE 
FÅTT SENDT OSS! AV INNHOLDET DENNE GANG KAN 
NEVNES STEDSGRUPPER, TO GRUPPER ER DANNET. 
BILDET PÅ SISTE SIDE HAR VI SAKSET FRA MIDT
SIDEN I COLLECTOR'S CAR,DESEMBER 1980: MED MINOR 
I AIR INDIA HIMALAYAN RALLY. 

UNDER:Formannens "VAN",med caps fra A-012 R.Lindblom 



"HILSEW AVOW TyRES 
A-057 Lidvard Lundanes ' s Minor 1959. Bildet er tatt 
under treffen i Fr.havn.Bilen er mørk blå, med 
Minilite felger,Rover grill. Innen våren så sitter 
det en trimmet 1275 cc i " skuffen ", mm. 



Formann en h a r o r de t 

Året 1981 s t år foran osa , ag f l ere og flere bl ir det av 
It merkelige personer" som kjører gamle engelske biler~ 
Nyoppussede Minarer dukker opp , -og det varmer alle Ninorven
nel' god t; om h j ertet. 

Sikkert er det at interessen for Minor bare stiger,av mange 
grunner , ikke minst av de stadig stigende bensinpriser .Det 
er nok flere av oss som hadde tenkt å skaffe oss en stor 
tørst amerikaner å fixe opp , men så ble det - heldigvis en 
Hinor. 
Når jeg nå bIar igjennom siate NomHNOR så må jeg først 

innse at julelotteriet vårt hadde en knapp tidsfrist . Flere 
bestilte lodd likevel , og de siste loddbestl11ingene kom 14 
dager inn i det nye året . Dette resulterte i at vi tak to 
trckninger.De heldige vinnere er kunngjort et annet sted i 
bladet. 
Vårt første intervju avet styremedlem kommer også i dette 
nummer - nestformann ~ 
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Som dere ser av bildet på forsiden så har jeg montert uCAPSIt 

innkjøpt fra A-012 Rolf Lindblom , Finland . Capsen passer korrekt , 
og fresker opp Hinoren . Jeg vil samtidig fremheve den raske 
ekspederingen fra Rolf.Det tok ikke mange dagene fra jeg sendte 
pengene, til capse~ lå i posten . (se annonse bak i bladet ) 
A-O?? Peter Hellstrøm som annonserer fargede ruter til Hinoren 
har kjøpt en hel serie med ruter ( for at du skal få det billig ~ ) 

Jeg tok en telefon til Peter , og han tar gjerne med ruter til 
treffen i sommer , hvis besti lling gjøres på forhånd. 
( se annon~e bak i bladet) 
Innkalling til årsmøte finnes også Tned denne gang , oe ellers 
vedtektene . 
IIar du ikke betalt kontigent for 01 enda ?11????7?7????????????? 
Da synes vi du skulle gjøre det snares t ! 

Hvis du ikke fant noen opplysninger om din bil i medlems 
matr ikkelen i forige NORl1INOR så skyldes dette at vi i kke har 
mottatt kartotek -kort fra deg . Trenger du nytt , så meld 1ira . 

Ellers så venter vi allerede på stoff ti l ne s te NORHINOH, 
artikler v11 bli honorert ! 



Vår medlemsmatrikkel ble ikke helt etter planen.Den ble van
skelig å lese , og ett par medlemsnavn faIt ut.Vi vil komme 

med de utelatte plus s våre nye medlemmer i dette nummer. 
Legg godt merke til :vårt med l em nummer 100 , - mer om dette 
i et senere NORHINOR. 

Treften går av stabelen som tidligere antydet : 

(2) 3-4-5 juli 1981 
KRYSS AV I KALENDEREN NÅ : 
Enkelte vil være der allerede 2.juli,så hvis du har anled
ning, så ta en lang \1eek - end sammen med familien og Hinor
venner , - varmt vær er bestilt . 
Here om treffen,program m.m . i neste NORflINOR . 

1111 1111111 11111 1111111 1111111· ,HIli" 

Snart dr det Påski 
Kom i tid och provkor 

Rlvlg tOJlPventllm otor. R!ilcl· 
sel 1 akta 51,lnn. Sklll J1g u lIl llll · 
såten. Uubbla solskydd. Cen· 
trallnstrulllent . DlInkers med 
autom. ~terG"l'\ng . IWregenska· 
per som en s tor vagn - tor· 
slons fJådrlng kugg!'lt :'l nf;' 
styrnlng. PfiO VKOn l DAG! 
6 mAn . garantl. 

111 1111 

MM · hi/sefl 

A -00 1 

L- _____ __ ____ _ 

RESEnVOElSPROOl EM11? - VILO SEn DEM AT DlGI 

n,QOnmS nnmOR wmn 
. tJUI/GIIE", _ 521 GO FfltKOPlllG 

" . OONIGOPlNCj 
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' DIVERSE RETTEI.SER OG TIJ,LEGGSOPPLYSNINGER TIL JoffiDLEI1SK4TRIKKBLEN : 

I medlemslllatrikkelen sist NORHINOR var A- OOO 'fore Ko xvold faI t ut 
og A-009 Bjarne Jonson hadde tatt A-008 ' ~ plass . 
Det skal være : 

A-OOS Tore Koxvold Axel Hvitfeldsv.3 , Oslo 11 , Norge 
Traweller r . nr . DC 96967 

A-OOg D;jarne Jonsen Kungsvtigen 6a,8 - 633 40 Eskilstuna , Sverige 
Cab . 157 r . nr . BRO 813 *2d . 1959 u . reg . 

A-DOG Ole Benjami nsen har en Minor til : 
Trm'leller 1968 r . nr . LY 18467 

A-DO? kari Kristoffersen NY AUR : Rosenlundgt.6 , Osl o 4 
2d. 1950 r. nr . DC 70655 

A-O l 0 Jan Einar Pettersen NY ADR :Gerdinsgt . 19 , S-66200 Amål , Sverige 

A-046 Kent Eriksson NY ADR : Vallbyv~gen 13A, S- 15200 Strangngs , Sverige 

A-075 Jan Knudsen NY ADR :Havnegade 15, DK- 7100 Vejle , Danmark 

A-095 Øyvind Øs t l i , 
V. vogn 

Gml.Siggerudv.16 , N- 1404 Siggerud , Uorge 
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A-096 HartinBjerregaard JensenDakkevej 5, 30rre , DK-8850 Bjerringbro , Danmark 
'111'.:I. ..... e11c1' 1968 

A-09? Pc'ter Sand Nyschetzky Folkets J.lle 22 , DK - 2000 Fr , borg , Damo1ark 
'fra weller(Combi - Super) 1963 r.nr.HZ 41)016 

A-098 Arne Holm 
?d . 1955 r . nr . 

Fredriksborgsv . 37 , Oslo 2, Norge 
106052 

A-099 Hichael Nielsen I1øjmevej 5 , Ode!1sc , DK- 5250 SV , DaT'.mark 

D- 100 Alec Issigon i s Hinoren ~ s skaper 

B-101 Erik Nordby Hovsterv . 98 , Oslo 7 , Norge 
B-medlcm 

A- 102 Jan Tor~ Tornes N-6443 Tornes , Uorge 

A- 103 Pcr r·loTten Hilsen }'isketorget Auto-Se:cvise , N- 1750 Haldcn , l'jo::-ge 
2rl . 1956 r . nr. ikke 

A- 104 Fjnn Nielsen IEr:3vej 27 , Starup , DK-6 100 Haderslev , D.:mmark 

A- 105 JImmy Pcrne1and Industrigatan 23 , 5- 57 100 Nlissjo , Sverige 

A-106 Ole Bjerregaard JensenEltcrårsvej 9 , Dk- 8600 Silkeborg, Danmark 
2d . 1964 VI, 40 981 

n-: 07 nolf Skau Od ins vei 111 ,N - 3472 Dalbø 

A-108 Karl Axelsen Havnegade 10 II D, DK - 9900 Fr . hav!1 , Darunark 
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A-1 09 Ragnar Pinaas 
4 d . 1962 ? ureg. 

A- 110 Jens Erik Petersen 

A-111 Nils Olof Kvi s t 
2d . 1951 ureg . 

So lli,N-1 ? 20 Greaker,Norge 

Parkve j 43,DK- ?100 Vejle , Danmark 

Plågan 1, 5-27300 Tomelilla , 0veri ge 

A-022 Søre n Jor:sson PL-6062 , S-5 t\ 200 Hariestacl, Sverige 
2d . 1961 r . nl' CAG-559 

==~=================--=======~. 

R/J C)fi:fj}ats 
l!@W! r;;fi)(f}§r;:;(,J ku sfeø# rf(ffi}e~!s 

<J D "-. , 6 ' D ·' ) I . /-7 .... 
( ;;)\~i ~ 

\ \~. 
" 

Notc: To OU!/Jf chromed finis/ulig rCI,I,1CI1Ihc 13S( (/fgit of p.m . ;umfXH co(ff) (8) wi:h !ctl(!f (CJ lE: n f OG-B • I1m;I(('(/ finisINhg: 
RTDG-C Ch'Ol7lfJd hhish'ng 

P,m I Rtin Bo/: c'rclc 
./lulI/bt." _~~c=d=~~,,","~,,~'icmio!ls 

RT5040·8 13 ' i(5~ ' 4.00·' Gt'AVaulhåIJVn.-å. 
H75540-8 13-ic5.5-- 4JXr MG M iclgcl. ctc. 
Rf60-4 0-B I j::;6--' - 4.qo"" 

Numbcr 
of I/Oles 

4 
4 
4 

Spim.'lc 
holL'Ø 

H
'2111f11 

G2mm 
62f1lt l! 

j V;,lvt: J Olf set 
_ Imft.'Ø 

" l .!, "'III 

11,5"'111 
IT ,f) mm 25 m/~1 

TILBUD PÅ STALFELGER MED 4" BOLTDIAMETER. 

RT 50-40-B 
1111" 

Hvite 
Chrome(Forkrommet) 

Prisene er pr. stk . inkl. moms 

n.kr 
" 

260.-
400.-

9 



MINORTIL MONTE CA'~LO 

Jo'armannon og sekretæren reiotc høsten 1980 til Geneve , hvor 
undertegnede ckulle besøke CERN , Det Europeiske FOl'~knjncs
senter . Hen hvordan komme dit pll. en trivelig og økonomisk 
mlLtc? Svaret ble sclvfølgcllg , ved hjclp av Jen trOf:15"lc 
TUneren . 
Nen litt nv hvert mdtte gjørcs , Gclv om bilen nettopp var 
goclkjent av biltils ynet (nysynet!:lybe sH;:tad ) . ~lo('n farts
ress urser var ikke snakk am , og støyende var det ~ 
Tidligere haddc jeg kjøpt inn fabrikkovcrhalt 1300cc 
motor og Borg - \1arner automat . Disse skal b:-ukes i en 4-cørs 
som er under oppbygning . Skal - skal ikkc?Valgct ble motoren , 
og manuell girleasse, den gamle girkassa haåde .r.verkcn 1. eller 
rcversj . Motorbyttet var ikke vanskelig , - men krever en del 
forandringer ,blandt annet av motorens bakplate og sving 
hjul.Samtidig ble bilen lakkert i blå mettalic , så vel utven
dig som innvendig ae i motorrornmet . Biler. ble isolert både 
her og der l og matter ble lagt i gulv og på vegger . 
Hen det oppsto en vibrasjon ved monterin(; av den ny e motoren , 
- fores ten så var der vibl'asjon i den gar.llc også. , - nen · .. ar 
det motoren? 
J.1otoren ble Apnet igjen , svinghjul og veiva..J~sel ble noyaktig 
avbalansert og montert i gjcn ,dette ble gjo:::-t to gnnger. 
Vibrasjoncn var der fortsatt ,men ikke så ]c:aftib . Den oppsto 
vcd ca . 105 km/t og ga seg ved 120 km/t.Helloreaksel ble byttet, 
Ilkeoå be.!caksel.En"expert" r ådet meg til å bytte bladfjærc!' . 
Bladfjærer til Van hadde jeg ikke i r eserve , men det ho.dde 
A023 Vidar Andersen i Tønsbcrg . De ble montert , men det hjalp 
iklce . Rare girkassa 19jen--- - flere nye girkasser (n:ed kjøle 
ribber) hadde jeg ikke løse , og tiden begynt~ å bli knapp . 
Here måtte gjøres .Nye dekk ble kjøpt. :De ga:nl e Uniroyal 135 
- 14 ble byttet ut til større diareeter 155 x 14 . Brer.1sefor
sterker fra .n Rover 2000 ble montert , rnen slapp ikke tl'yl:ket 
igjen etter oppbremsing , derfor lånte jeg vacuumforsterkeren 
fra min Coopcr S(r'1ini r.unor) og den funge rte . 
Dermed var der. klart for testtur. 
Det ble hardkjøring,og dermed forsvant oljetrykket , selv med 
Duchams motorolje !2 , 5kg ved 3000 oædr . er for lite . Olje 
kjøler ble montert ,likeså elektronisk tyverialarm og kom
pressorhorn . 
Flere ting sto på lista , bl . a. monterine av større bens in -
tank.Dette ble det ikke noe tid til,roen øverste delen ble 
byttet ut med lokk og krans fra Toyota Corolla , dermed ble 
den 1allefa11 tett . 
--- - --Klart for avreise ! 
Turen startet ett par timer etter skjeæaet , men vi flkk like
vel tid til hjulbalansering i Gøteborg(sorn ikke var til noen 
hjelp) , f ør vi kjørte ombord 1 Tor Line til Amsterdam . 
Formannen er ingen sjømann , men vannet lå blikkstille , så den 
delen av reisen tlikk fint . 
I Amsterdam oppholdt vi oss 1 to dager , v! leide oss sykler 
og tråkket oss omkring . fl1ye god mat og drikke var det der også . 
Så satte vi kursen videre sydover . Neste stopp var DrUssel . 
En dyr by , men god mat i de sene kveldstimer ble det allikevel. 
Første overnattlng på ungdomsherberge , - og siste ! Ncste 
dag ble det en sen start og vi overnattet i en liten fransk 
ved navn Compeighn.Dette Gjorde at ankomsten til Paris ble 
tidlig på dagen etter . Der har formannen kjørt for , og derfor 
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fan t Hinoren rett frem til Hotel Pretty, slik JUni Ninoren 
gjorde det 5 år tidligere . Hotel Pretty har en grel og hyg
gelig vert , som har hatt mange norske gjester iløpet av 
årene.Det står derfor skilt på døren:English spoken,Deutch 
sprechen og HER SNAKKES NORSK . Hotellet er billig og bra , 
og sentralt bare 10 min gange til Eiffeltårnet.Hvis andre 
ønsker adressen så kontctkt oss.Bilen fikk stå stille disse 
tre dagene, fordi vi fan t en fin "skråparkeringU ret t uten-
1'01' hotellet/politistasjonen.Hvis man man har 2 Bosch lcnick 
180 ekstralys og oljekjøler foran støtfangeren , så bør man 
ilcl~e stole på franskmennene når disse lukeparkerer . 
Etter tre travle dager 1 Paris,hvor Renault Turbo 5 ble 
inspisert på Champ Ellyseog etter at vi oppdaget hvor mange 
nye Hinier(lIundkoja-fIla:3kot)det gikk i Paris,så dro vi videre. 
Det var på motorveien noen få mil utenfor Paris Ninoren 
plutselig døde ut og stoppet, --- og hva som hadde skjedd får 
dere svar _ P~ i neste nummer av NORtUNOR. 

Anne-Grete og, OLe 'Jørgen 

HIIVlA L AYA RA LL Y 1 98 0 

Det første rally i Himala.Ya ble avholdt senhøstes i 1980. 
Starten gikk i Bombay,India , og innkom5ten varh0y"t oppe i 
Himalayas fjell , ca . 3500 meter o.h.Det vil si , det ble bestemt 
etterhvert på grunn av politisk ' motstand,for løpet sku lle 
ha vært en halv gang til så langt.En rekke av bilene ble 
utsatt for forskjellige politiske demonstrasjoner , som f . eks 
stener mot frontrutene,etc.Så det var av hensyn til førerne 
at løpet ble forkortet.fIlen det var langt nok for de fleste . . . 

J. gi seg i kast med et sl'ikt løp er en tøff sak.Agjøre det 
med 1967 modell 4- dørs f'linor ligger vel nær grensen av gal
skap : t~en redaktøren av Collector 1 s Car,Philip Young og 
hans co-driver presten Rupert Jones , overtok bilen til Erke 
biskopen av Canterbury , og satte igang å preparere den ett0r 
alle kunstens regler.Rupert Jones er forøvrig ingen "vanlig ll 

prest ! Han var fas t medlem av mr,c I s rally team i 60-årene , 
da han studerte teologi, og kjørte al t fra tUni-Cooper til 
Austin-Healey 3000 ! I kamp mot flere av verdens fremste [ah
rikkslag , bl . a.Datsun , Toyota og Opel,var det vel ikke å 
vente at de skulle vinne.Hålet var ~ fulIføre . 

Da bilen skulle prepareres,ble de gamle gutta fra RHCts 
konkuranseavdeling hentet frem . Hinoren ble utstyrt med en 
1275 cml.NGfUdget motor og en cLose-ratio gearkaqse med rett
skårne drev . Hotoren ydet ca . 90hkDIN og bilen gjorde 0-60mph 
(0-96 km/t) på litt i underkanten av 10 sok.Alt i fjrer.ing 
og hjuloppheng ble skiftet med nye deler , bortsatt fra tor .... 
sjonstavcne foran . llye var ikke å oppdri 'Te . Firmaet I)'c lnon 
1'wceks leverte bralcctter for ombygning til justerbare Spax 
støtdempere både foran og,bak . Bak var det også heavy-dut y 
fjærer med ekstra fjærblader . 



StaTten glkk fra Bombay ' o største idrettsstadion,og de 
første etappene gikk i lavlandet med lange gress-sletter . 
Her blåste Toyota : ene,Opelene,T'lercedesene og Datsuncne forbi 
i 100 mph . 160 km/t er jo litt for fort for en 11inor , spesielt 
på gress , så Young og Jones holdt seg til 60 mph her j og 75 -
80 mph på asfalt og betong.Nercedesene var forøvrig 450 SLC 
som i Norge koster ca.500.000 , -kroner og har bortimot 300hk! ! 

Rallyet skulle ha vært ca . 5000 km langt, men ble forkortet 
til ca.3500 lem , og tiden var av stor betydning hele veien , 
ingen stl'clcning var gammeldags transportetappe . l1ed andre 
ord :Full fart hele veien !Og vei ene var ikke akkurat gode ! 
Ca. 75% av lepet gikk over veier vi ville kalt :"'stier ! Der 
mlln skulle krysse elver var det ikke broer , man kjørte bare 
uti og håpet det beste.Eller man fikk villige indere til 
å bære bilen over !Young og Jones var av veien no en ganger 
og bulket bl.a. en bakskjerrn , som de måtte dra ut fra hjulet . 
Hen det største problemet var bremsene .Naturligvis vil vi 
si som har kjøl't Hionl' noen år !På. den siste etappen , hvor 
det e:ikk velclig mye opp og ned , tok bremsene helt slutt. 
Bremsevæsken hadde delvis fordampe t p . e . a. val'men , og da 
de hadde ca.50 km igjcn,hørte de en metallisk lyd.Pedalen 
gikk på det tidspunktet i gulvet uten motstand,og nedbrerns 
ing før hår nål svinger ble gjort delvis ved å skrubbe siden 
av bilen IDot store stener , fje l lvcgger og andre ~torc gjen 
stander i velkanten,og delvis ved å banke ~carnpaken i 

føratc fra relativt høye hautiehetcr .Den fernte metod~n er jo 
ganske grel oG kan brukes av oss alle , men den andre vil p~ 
mege t kor t tid ta lcnckken på cn [Jtondard eearkasse . ;'1 e n Young 
og Jones hadde en spesial racing-kasse , Usynkronisert med ret t 
skårne drev . 

Den metalliske lyden viste seg å være restene av den ene 
bremsetromlen foran som hang og slang rundt hjulboltene . Det 
som var igjen var bare to ståltrådlignende ringer . Hesten var 
s11pt vekk !! 

Hen våre IUnor-kolleger klarte til slutt en 15 . pIas s , og det 
er verdt å nevne at den eneste Ncrcedes 450 SIle ble nr.6 . 
På tolvte plass kom en turbomatet Land-Hover . Det må ha ristet 
}~ol'ferdelig ! !! 

Til slut t vil jeg nevne at I<Iinoren bare var 9 nrikkcr etter 
bilen på plassen foran , en fullt rally -utstyrt Toyota Celica . 
En fenomenal innsat s ! 

*** 
Artikkelen og bilde er lånt af, oversat t fra 
COLT,ECTOR ~ S CM av A- O?2 Jørgen Seeman Berg 
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Jo'orlllanncn 1 Horok Spor"t!;'lognIClubb , ogoå medlem hOD os:: , -
A-019 ]"red Ljone hGr sendt 038 et brev med tilbud om abone
ment p[i. ':Thorouc:hbred 6: Cln.sslc Cars ll , med m<li-nummerct som 
for::::te leveranse n.kr.1 52 , - (samme pris somHSK egne r.1edlem
mer) . 
Er du interesoert s.1 send oss n.kr.152 ,- inn på vår post
giro 2 35 16 25 innen 11.mars,og vi vil samlet bestilling 
til Fred Ljone 

A-001 

VINNER AV JULELOTTERI 1980 

A-050 Jøran Klai'stadba}t'.ken 

VIN1IT,R AV " 2.JULELOTTERI II 1980 

1.- 095 Øyvind østl.i 

Vi gratulerer v.in~crne som fol'lengst har mottatt sine prcmier, 
og takker resten av medlemmene for støtten , og ønsker beere 
vinnerlylcke neste gang : 

~§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§~ 

~ IllNKALLE1SE TIL GEIIERALFORSAJ.II,ING l N. N. 11 . K. ~ 

§ 1 APRIL 1981 ! k1.19.00 § 
§ møte blil' holdt: § 

I' Kjemisk rllsti tutt , Apalveien, Blindern , Oslo . ~ 
VEL 11ØTT § 

jmf.Vedtekter kap . 3 § 

t§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§~ 

OSLO OSLO OSI.O osw OSLO 

Husk stedsgruppemøte l.onsdagen hver måned ~ 

KRYSS AV l KA1ENDJ:;REN FOR 4 I-lARS ! 1 APRIL ( Arom.te) ! 6 NAl • 
4 mars vil det bli fremvisning av bilder , ta med sl i des og 
papirbilder . Vi serverer kaffe og kaker ! 

Velkomme n. 



KJ0P: 
Kromad ring runt hast igh etsm~taren k~pe~ . 
Henv:A-077 Peter Hcllstrt1m,Lilla Hollevangsgatan 12 , 

5-25235 Helsingborg 

SUG : 
Fllrgade rutor til Hinor 
Svaet fUrgad grtln fl'nmruta med blå ovre Golrand 
eron vcntilationsruta 

II dHrr It 

n bajere " 
Dakruta kan ej skaffas 
Hcnv : A-077 P . Hellstri:im , se ovenfor. 

SAU~ : 
~linor Sedan 195 1 

s . kr . 255 ,-
11 60 , -
11 11 1 , _ 
11 97 ,-

Lidt rust i undervogn ellers hel , orgin:>.l overal t , sælges for 
d.kr.2000 , -
JIenv : J\-016 J . Jensen , Hørtoftevej 14 , DK-2700 Bronshøj , 

Tlf : 01 800772 

SALG : 

HinDI' 1955 , 2 d . I god original stand . gåt t 91\00 mIl . 
Selges kr . (n) 6000. - Div . deler følger med . 
Henv: A- 051 Dag lIæreid , l'lyra , N 2622 Gau sa . T 062/27252 (9 -1 4) 

SAW : 
Gangstereaps til Ninor . Glassfibcr med fin passfor~,klare til 
lakkering , polerede rustfrie fester , skruer og r.lUttcre.Pris 
F . mark 280 , - inkl . fraktutgifter . 
Nærmere opplysninger Rolf Lindblom , !·Jarsgt . 31, SF- 10960 Hangø, 
FinnIand . 

f0,1'l1\'1 
1U~l{;..' 

" 
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Morris Minor Tourer 1954. 

Etter å ha vær t på u tkikk ett,er Minor noen måneder 
I 

kom jeg høsten 78 over en Tourer. Den var svært 
forkommen etter 7 år bale en låve med istykkerrevet 
kalesje og halvfull a v vann. Bilen måtte bæres opp 
på en tilhenger da ingen av hjulene gikk rundt, 
motoren sto også fast. Ellers var den rød av fargs, 
malt med kost. Det hadde vært 6 eiere av bilen før 
jeg fikk den, siste registrerte eier var min onkel, 
ha n hadde bilen fra 68 - 69. Jeg fiklc montert av 
alt løst og leverte bilen til. rustsveising i februar 
80. Ved e t verl,sted på Hamar filck jeg presset nye 
kanaler i It mm plato som jeg leverte med. En måned 
senere fikk jeg bilen igjen, nå med nye kanaler, 
gulv og fjærfester bak. Siden har bilen stått, men 
i løpet av januar 8 1 skal. bilen være sandblåst og 
klar til montering. Hvis alt går etter planen 
korilmer i,:inoren til. å få Marina skiver og bakaksel, 
glazsfi bersl:j erme r og en noe omsydd kales j e. Ang. 
motor kommer jeg muligens til å set te inn en Marina 
1 300 cc. Jeg håpe r å bli ferdig med rC8taureringen 
til juli 80. Takket være Nl;[f,jK har det lykl:es meg å 
skaffe til veie verktøy og de deler jeg trenger til 
restaur0ringen.o 

A OSO 
Jøran Klafstadbakken 

lIVOHFOR IKKE 'rA ET ÅRSABONllEHENT PÅ : 

COJ,I,EC'rORS ' CAfI ? 

Og hvis du vil ha vårt ll baksidebilde u i farger , så finne3 det 

som midtsidebilde i des . 00 nummertet av Collectors~ car! 

Ann : COLLEC'rDR$' CAR 
1 PC Con5umer IndustricD Press 
40 Do,,",ling Green Lane 
I,ondon EC, .England Årsabonnement .r. 9.-
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SE OPP FOR PROPELLER: 

Denne advarsel er gjerne påført store båter. 
Nestformann overveier å påføre sin Minor 
samme advarsel. Først mistet han et vifteblad 
under kjøring på høyt turtall, bladet fløy 
av med slik fart og kraft at det gikk tvers 
gjennom innerskjermen og slo et 2 cm. langt 
hull utover i forskjermen på venstre side. 
Det var i fjor. 
Sis t sommer under kjøring på Saltfjellet 
(Norge) en sen nattetime sa det pang igjen 
og motoren fi~c samme raklete gange, denne 
gang var det hornet som sto i veien. Den fine 
basstonen ble merkelig tynn og spe. 
Propellbladet hadde punktert hornet. 
De tre gjenværende vinger ble likegodt tatt 
av og lagt bak sammen med skruene. 

Turen fortsatte sørover og på morgenkvisten 
smalt det igjen,det var da hjulet bak vitta 
hoppet av. Skruene bak i bilen var til feste 
av hjulet også. 
Snakk om dit være sløv !! 

Resten av året har bilen gått i Oslo-trafikken 
uten vifte og det går fint. Radiatoren på 
60-mod. er stor nok til og gi fin kjøling 
selvom sommeren,MEN det krever at bilen 
beveger seg framover fra tid til anen. 
I tett kø blir det problem da må motoren 
stoppes. Mye stopp og start bl ir det i verste 
rusjtiden. 

Etter to propell - brekk på to forskjellige 
Minorer på to år og etter å ha hørt at enkelte 
svenske Minoreiere har hatt samme problem, 
må moralen bli : 
Stikk aldri hodet ned i motoren mens du 
ruser den ! 
Skikkelige krefter er i sving når et blad 
fyker av og skulle du stå i veien kan det 
gå riktig ille. Altså: 
KEEP CLEAR OF PROPELLER. A002 Olaf 
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I 1("! .1 :',nn , Il l'j:.Ilf1 ! :,;; .. d t · l~ h iir d :l; b l ou C,ver br~!Jn!! rl"df ) (lJnJ\~ t.r ) ) d , ~)Ol'. (Jr.~!,fI lul1' 
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TILBUD PÅ DELER fra S.O.SCHENBERG 
lICSLllVD[LAr I IlnLJ~~T[ I OLGAGI!fI.lJL TILL I.UllnIS I.~JI :on ~.II oa I 1000 ] 9~2-71. 
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F Grga:=.a re ~c. ri o 1000 
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Luftrcnnn~ 

S tJ'umf 6rdelnrc 
ReW 
Ky l o l"c 
Front.!'> t yckc 
Densi np u :'19 
Vottenpump 
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Flt:ltts tåno 
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Hcs tigh c t!lm:i l ore 
Oljc tr'yck 
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r,\··i t ;:l l"!Ji v<! re 
Ko ffc rtlucka 
I.\elo:rhuv 
Ui..:rr komplett 
Dfin' 51~ I"ilpod 

ytterhilnd t c g 
Innc r vf'l' d och h<lndtag 
To!< 
Vcntilotionsruta f Jrgod 

krom:J d 
Frilmruta 
Bi~kruto 

S idor'utar 
Emb lem buk1ud<a S l1 och r:~ :, 

f ront sam t mo torllUv 
Koff crt 1000 

Gtlngj urn 
Stotf6ngnre komplett 
Novk (ln::;l (~r 

l ns trumcnthylla 
Pclrkcring s l ampo r med ~e.rg 

t!urnrncrbelys ni ng 
Oorrkroft 
F Ulgnyokel 
Vev 
Fcttspruta 
ASkkoppar 
Vindrutespolning orginal-61 

Detta Ur en del av de delor vi logerf6 r . Ocsnutom satcn , dorrs idor m. m. 
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I 2G : -
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1\00:-
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25 :-
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Skicket po ejet uppraknode ur fullt brukbart . Fi na cxcrnplor-dyrare . Den svenskIl 
merv~rdcsskntten 23~ ingår i våro priser . Export - avdrar.rsgil1t . Till Serie !,~ r;\ 
finns mcr soker . Bcgar separat lista for orgino lrenovcring . Vi viI I ocksu puminna 
om att det fleste fi ntlS nvtt. Vi sa l jer ~i ven biler ex . Travelier 1955 2 . 800 s.k r . 
Vi skickar over hela l\'OA~Inoet tir omojligt ott skaffe om du betalar . 

t :.~ :, ~,:~ '::::'~ C:::;: "i·~!~ 
livr' ;' ~ \l : " C~,l;'. 6, : '; ~\ J 

;.11 7r1~"'{;' I"G 
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TIL VÅRE MEDLEMMER I 

KØBENHAVN og V E J LE 

DERE HAR FÅ1'T IIV,En DERES STEDSGRUPPE : 

VEIJLJ~OI1JmÅm~T : A-02 1 J ohn Jensl!m,også kjent somuPO - fantomet n 

Ved . anmerknfiig ), er den valgte leder for gruppen rundt Vejle . 
Dere blir herved i nnkalt til 1 .møte :"103 John i Hvejse l søn 
d c.g den S. mars k1. 15 . 00 . 
John håper at alle i omerådet , cnt(!n de koml':'ler eller ikke , 
rl r,[':cr bcsk;jed . Ha.n [~ae:,; over telefon 05/8735.17 . 
Vi i styret oppforc1rer alle tIl. å mate opp . i:'or de som ikke 
er så godt kjcnt har John sendt oss f ølg9r:.de kart : 

Grejsd.a1 e n. 
M s-l:a nct ; 

VeJ·Le. - Hvejse L 
ca.15l<m 

Adressc:Hvcj selvej 44,Hvejsel ,DK-?300 Jelling 

K0J3ENHAVNOMEHÅDET:A-016 Jens Chr.J ensen , også kjent som 
Ti Nordkapp -fareren tr (red . Anmerkning) J er den v a.1gt e leder for 
gruppen i København og omegn . Gruppens 1. mø t e bl ir holdt 1. 
ulcell i mars(uke 10) . Ring Jens for å avtale dato:0 1/ 80077 2 

Adres'se :IIørtoftvej 14 , 2700 Brønshøj 
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Rear wheels 
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Årets først e s tyremøte ble avholdt onsdag den 28.jan d.å. 
De ti l stedeværende på møtet var: 
Formann :O.J.0stby 
Nestformann: O. Ens 'ri g 
Sekretær :A-G.Flønes 
Kasserer : O. Djørge 
Styremedl . : f1. Bel chmann n 
V.repr. :H. Volden 
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Den første aaken som ble tatt app var angående sommertreffe n 
1981 . Datoen ble fast sa tt som foreslått til helgen 3 ., 4.og 
5 . juli. Det ble da snakk om å forsøke å avhold e teffen i 
nærheten av Våvnern i Sverige.! den anledning ble også 
et brev f ra S. O.Schenberg , om hans tilbud om tilholdsted 
1 nærheten av hans Horris Hinor Center og han s tilbud om 
hjelp i den anledning . Vi ble også enig om å evt. å kontakte 
naen av våre medlemmer i disse tra~ter. 

Den andre saleen va r om evt. innkjø p av skrivemaskin til 
klubben.Vi har hittils fått låne en elektrisk maski n ,men 
denne må nå dessverre leveres tl1bake til eieren. Vi har 
en liten mulighet til å få l åne en annen maskin,hvis ikke 
må klubben lcjøpe en.Og da kommer pengeproblemene frem . 
Hvordan ·få penger til en ny elektrisk maskin???????? 

Videre ble de t stilt spørsmål om hva som skulle tas med i 
dette nummer av Norminor . 

Til sist ble brevet til Alec Issigonis om tilbud om æres 
medlemskap nr . 100 tatt 0PP . 

Sekretær Anne-Grete Flønes 

* .)1-***.)1-.)1-*.1/- .)(-*.11-.11- .)1-*****.11-*** 
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IWl'ERVJU MED STYRBr-lEDLEI"I"EN"E: : 

Første man n ut er ncstformann : 

)jbVN? Olaf 'l'.Engvig >:»~----------------t .... 
81Plm ? 43 
YRK~~ ? Forfatter 
FønSTE GANG DU HØRTE ELLER SÅ EN MORRIS 11INOR ? 

I 1972 i GamIa Stan,Hvor Catharina h2.dde en blå Y-Unor , -

og i den hadde vi mye morro . 
NÅR KJØPTE DU DIN EGEN NIHOR ? I"ODELL ? 'j'YrE ? 

I 1977 trengte jeg en ny bil og gikk på bruktbilauksjon. 
Første bil oppropt var en blå Hinor . Folk lo lJeg bød 250 kr. 
og fyren slo . Bilen har jeg senere brukt daglig . Det er en 

todørs , blå 1960 mOdell ,med vibratorradio . Senere fikk jeg 

en varevogn fra bilverkstedet 1 Rissa(tr0ndelag) ,en 1960 
modellog rød av large . 

HVORDAN BLE KLUBBEN TIL? 

Det ble klubb et terat en skjeggete lUnor- frelst fyr stoppet 

meg for å lI beundre" kjøredoningen.Han hadde flere makne og 
dermed var de innledende forhandlinger gjort . 
KOi-;l-iER DU TI!..Å EIE OG KJØRE JolINOn LENGE ? 

Hvor lenge jeg kjol'er Hinoren avhenger mere av Minoren enn 

av meg . 

lI\'A_ERS19.I11 ... ]'OR Å UTBEDRE HINOHEN ? 
Ikke så rnye ennå. 
HYGGELIGE OG j'RISTE OPPLEVEISEH I l"mOREN ? 

Hyggelig:Å kline en tiCle med ei vakker ei , mens vi venter 
på resten av styret under utflukt i Sverige et sted . 

Triste :Når gamle Ninorer får nykker og man bl ir svett og 
svart , mens klokka går og folket ventel' . 

.læY]:;,5j'g ØN.SKE ? 

En strøken t'Unor som ikke lager krøll. 

SISTE VARSEL FOR BETALING AV KONTIGENTEN FOR 1981 nkr. 25 .

Betales inn på vår postg irokonto nr. 2 351625 

Destill gjern e klebemerker og jakkcmerker samtidig (priser , 
·se tidlieere NORI-1INOR . ) 
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Olaf 
Engvig 

vår nest
formann er 
førstemann 
i vår 
intervju
serie ! 

A-050 Jøran Klafstadbakken 
serverer i dette nummer 
første artikkel i serien: 

MORRIS MINOR TOURER 1954 




