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Jag har lagt mycket tid i garaget denna
sommar för att få klart en WM 20 av
årsmodell 7942 meÄ sidovagn. Veckan
innan vi skulle åka till det 28:e Intema-
tionella BSA Rallyt i Holland så rulla-
de maskinen genom Svensk Bilprovning
utan problem. En t€stkörning hanns
med innan det 23e internationella BSA
Rallyt i Nijmegen, Holland. Det var till
SkogsgdUen med Getingarna vid Knobe-
holms-sjön. Maskinen gick lint hela
tiden utan några som helst problem och
det bådade ju gott inför resan till hol-
land. Men jag kommer att skrfu? lite
utförligare om detta i nåsta nummer av
BSA Bladet.

NYTT FRÅN STYREISEN,

I Heumen, Holland hölls ert internåtio-
nellt styrelsemöte mellan de olika klub-
barna. Representerade var Sverige,
Norge, Danmark, Tyskland, Hollånd,
Belgien, Frankrike, Italien, Nya Zee-
land, Australien och USA. Killen från
USA representerade även Canada.

Tråffen vi var på ventilerades och fick
mycket beröm men också lite kritik.
Kommande träffar diskuterades och det
ser ut enligt följande. Nåsta h 1992 är
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ORDFÖRANDEN HÄR ORDET.

Ännu en sommar nårmar sig slutet och hösten
med stormsteg. Vi har haft ett pär trevliga träffar
Skåne, Halland och Stockholm, Bankeryd,
m.m. Vårat planerade veteranrally BSA Rallyt
stållas in p.g.a för lite föranmålningar, kanske inte
många var hemma mitt i semestern som vi trodde. Men
vi försöker med nått nytt nästa år igen.

FRAN REDAKTORN

Ja, så har vi då hunnit med ytterligare en säsong. Början var ju inget
vidare - åtminstone inte vad gåller vädret, men sen blev det ju bättre, och
för min del så avslutades i stort sett säsongen med ett perfekt internatio-
nellt rally i Holland. Mycket bra var det och det kommer en redogörelse
för det längre fram. Jag vill passa på att tacka Susanne Griffin för ett fint
reportage i detta nummer, och eftersom vi hade rätt bra med material till
bladet denna gången, så valde jag att awakta med träffreportaget till
julnumret. Det finns alltså något att se fram emot. Det kommer också att
bli ett intressant reportage om ett par av deltagarna i Holland, under rub-
riken Man & Maskin. Tills dess får ni ha det bra och hoppas att det
hinner köras ytterligare några mil innan vintern. Glöm för all del inte
"Toknatta" nere hos Getinge avdelningen. Mer om det längre in i bladet.

REDAKTIONS-NITT

Nu känns det som att den nya tekniken med datorbaserat BSA-blad och
datorstöd i medlemsregistret börjar fungera riktigt bra. En kvalitetshöjan-
de effekt har kommit in i detta nummer av BSA-bladet. Numera kan vi
köra ut originalen för tidningen direkt och slipper mycket av det garnla
klippa och klistra. En enorm hjälp och framförallt tidsbesparande. Då det
gäller medlemsregistret så kan vi nu använda det för utskick - detta
bladet har fått leveransetiketter utskrivna direkt från registret. Dessutom
kan vi nu på allvar börja med en god matrikelording. Vi kommer under
hösten (innan julnumret kommer) att försöka skicka ut
ett utkast till matrikel. Nåir ni får detta ser vi gärna att ni
kollar alla uppgifter ordentligt så att de stämmer. I annat
fall kontaktar ni oss - kontaktperson kommer att anges i
utskicket. Nästa steg blir sedan en riktig matrikel just
innan nåsta säsong.

det Danmarks tur I - 7 Augusti i Hille- I
röd 30 km norr om Köpenhamn, nåra t
Helsingör. 1993 E och tö+ netglen ocn I
kanske Italien 1995. Men som sagt passa I
på att ta ledigt l:a vecfan i Äugusri I
nästa år och åk med till Danmark enl
trevlig vecka nåsta år. 

tMHRr'-NyTr. 
I

Glöm inte sånda in ditt 
"nnon. 

r.n*l
lill Nordiskt Motorhistoriskt ennons-l
blad 1991 senast den 22 september,l
Blankett medföljde förra numret avl
BSA Bladet. Nu låser du väl detta nåsotl
efter den 22:e men sänd oå in Oer orie-l
delbart. Annonsbladet har 60.000 läsarel

;:L 
Uor."r ut runt miuen av novem- 

I

Kapten
BOLJA

r\.r\r\r\rf\n.AAr



En resa för 4 !
Tillsammans med vännerna
Tornas och Monica Hilse be-
st?imde Ulf och Jag (Susanne)
oss för en MAT-resa söderut.

Fredagen den 9 augus rdet
dags för färJan till Amsterdam.
Vl war örst på plats och vid
utsatt tid kom Tomas och Mo-
nica farande på Triumph-en
(Trident). Tomas som Jobbat
nattsldftet och var I stort behov
av sömn hade lite negativa åsik-
ter om en viss stenädersma-
skln l? Vi kom snabbt och liitt
ombord med -cyklarna'.

Ulf hade sin THumph-chopper
och Jag hade mln trogna BSA
AIO Road Rocket.

Ett dygn senare var vi väg från
fiirJan och Amsterdam med rikt-
ning mot Belgien. Vi skulle titta
tn hos våra BSA-vänner Josöe,
Francois, Frederik och Moeke i

Arendonk som ligger nära grän-
sen i Belgien.

Varmt välkornnade blev vi av
hela familen som tog det som
sJävklart att vi skulle stanna
några nåtter. Vi blev lnstalle-
rade i r sitt so'.rmm och sedan
var det dags för mat. I hrå dygn
höll Moeke (mormor) på med att
trllaga olika maträtter. Ulf och
Tomas var inte sena med att
tugga i sig. Ett tag trodde Jag
nästan rnagarna skulle spricka
på dom, men ingen var g;ladare
än dom sJälva och Moeke som

t maten.

Mellian tuggorna fbcade Tomas
lite med sin koppling som be-
hövde Justeras. Vi gorde också
ett pub-besök där den starka
ölen 'Duvel" avsmakades. Ett
besök vid en katedral med tillhö-
rande pub hanns också med
innan det var dags ft)r oss att
fara vidare.

Mot södra Belgien ochinte allt-
för lång sträcka att köra för vi
hade Ju beståimt att det sktrlle
vara en MAT-resa.

Till lunch kastade vi oss över
ett fritte-ställe dvs Pommes Fri-
tes som är en typisk Belgisk rätt
som serveras med maJonnäs el-
ler ketchup. Förresten så ä det
från Belgien Pommes Frites
kommer.

Vi stannade i Spa och installe-
rade oss på ett litet anspråklöst
hotell som inte kostade för
mycket. Vt bestämde oss innan
vi åkte för att inte ta med tält
utan chansa på att hitta billga
rum utmed vägen. Det r inga

större srårigheter förutom möJ-
ligen i Belgien som inte har så
många övernattningsställen.
Francois förklarade for oss att
det berodde på att landet är så
litet så belgarna sjålva har inget
behov att 'natta" över någon-
stans då det ä så nära att köra
hem,

I denna del avBelgien pratades
det uteslutande franska som inte
var vår starka sida. Efter mycket
om och men så lyckades vi be-
st?illa mtddag på ett ställe. Den
största svårtgheten var rnin mat
eftersom Jag är vegeterlan. Men
lite tyska och engelska blandat
så Ilckvibeskillt. Maten ibelgien
årJ u vtda kiind så vi blev absolut
inte missnöjda utan njöt i stora
drag. Men så rar detJu språket
som inte var så lätt.

Vi åkte vtdare dagen därpå mot
Lr:xenburg. Eft ersom frukosten
varit klen så intogs första mået
mat vid gränsen till Luxenburg
och så här såg två glada ldllar ut.



ställe rnitt inne i centrum och
damen som hade st?illet kunde
lite engelska. Jag tog rnlg en
liten eftermtddagslur och dom
andra gick på upptiicktsfärd.
Till deras stora glädJe fanns

det Mac Donalds. I staden ånns
det mycket att Utta på så vi
bestiimde oss lör att stanna )rt-
terligare en natt. Matställen
fanns det gott om och pubar
likaså. Redan tidigare på dagen
hade mina fårdkamrater hittat
en engelsk pub inte långt från
vårt härbre. GiveMs skulle vi dtt

ctdem. Sagt och gort, menJös-
ses inte kunde Jag väl ana bt-
verlsxingarna. Utån att tiinka mig
för drackjag cidern som saft och
sedan åkte det avbara farten ner
några $as vin efter det. Det
kunde bara sluta på ett sätt......
Jag blev mycket onykter och mina
kamrater tyckte att Jag war Sr{
rolig. Det lrar tur attjag hade en
stark arm att luta mig mot når
Jag skulle hem.

Dagen efter blev som det bru-
kar efter en sådan krdill och
frukost blev det ingen för min
del. Som tur r så tog mina
kamrater Mnsyn Ull mitt till-
stånd och Uit mig sova ytterli-
gare några timmar.

Sedan var det dags att turista
i staden Luxenburg som har
mycket gammal bebyggelse att
titta på. Införskallad karta gorde
attvi kunde göra en rud ndring
i staden under några Ununar.
Dagen efter for vl vidare mot
Tlskland och Mosel-dalen. Nu

oss förstådda med språket.
Innan vi kom iväg upptäcker

Tomas till sin ilska att en hund
hade lyckats kissa på både fram
och bakhJulet. Det berodde nog
på att märket var en THumph fiir
min motorcykel var helt orördt

Vådret var toppen och det
kunde knappast vara ett båttre
tillfälle att besöka Mosel-dalen
med motorcykel. En mycket

cker del av Tlskland där det
odlas druvor så långt ögat kan
se, Inga lndustrter bara små och
stora b5rar som llvnär sig på vin-
odling.

Vt stannade i Zell hos ett äldre
par som tog 25 DM per natt/
person. En Jättemysig ltten by
och vi stanrEde 3 dygn. Det var
inte lång$ till Nrirburgring, den
gamla racer-banan. Vi togTomas
Tliumph och min BSA och for
idig.

Först glordevi ettbesök på den

fullt och när vi kom var det trä-
ning inför sportvagns-VM. Ett
dånande lud som knappt kan
beslrrivas kom från dessa snabba
masklner när dom ilsket for runt
banan. Ett litet besök i depån
där det fanns forutom, hliftiga
sporvagnskärror, långtradare
fulla med däck t tusental.
Vi tog hoJarna vidare ttll den

garnla banan som år 2.2 rnil lång
och kan provköras mot en viss
avgift. Våra gamla engelska reli-
ker rönte en viss uppmärksam-
het av publlken utrned banan
och troligen också av dom som

Vi hittade ett lite smårulligt

elska skulle vi i alla fall kunna



En g;lad och lycklig Tomas r
redan I "må1" njir Ulf ochJag kom
ln. Monica var mindre glad över
att suttit bakpå når hornen växt
ut I Tomas pa.nna.

Innan vi for tillbaka till Mosel-
dalen gorde vi ett besök på "die
Blaue Ecke' som skulle vara ett
bra mat och övernattningsställe
för svenska motorcyklister.

Visst \rar det ettJätteftnt stiille
där maten var superb, men
knappa.st Iör en vanlig plånbok.
Att starura över natten kostade
dubbelt så mycket som vi beta-
lade L ?*lL Men hår kunde vi
drömma oss bort om lite snab-
bare och nyare maskiner när vi
beundrade alla foton som r
tagna från Nfirberglrtng och \rar
uppsatta på väggarna.

Så for vi "hemåt- med våra
egina "hårresande" maskiner ut-
med åntasttska vägar som r
kurviga och gick upp och ner.
Största Iutnlngen var 17o och

Vl gorde studiebesök på vln-
gårdar och det provsmakades en
hel del och giveMs inhandlades
det ett antal flaskor. Packnlngen
blev storleken större.

Det blw trevliga kdillar t goda
viinners Iag med många skratt,
speclellt när vi klätt ut oss med
Iöv t anstktet och använde de
sJävutlösande kameroma.

Avslutningen blev en vinlrvåll
som hölls ute i det fta av hela
byns invånare. Ett flrande som
man sällan eller snarare aldrig
ser här hemma i Sverlge. För
tnte skulle det väl vara möJligt
att säUa vin och mat utmed ga-
tan och få gtada uppmantngar
att ta sig en flaska till.
Vi fortsatte t strålande väder

med riktning Dtisseldorf. Ett
besök t en gammal borg hain vi
med innan vi låmnade Mosel-
dalen.

På vägen så lossnar Tomas av-
gassystem från fästet och med

ligt på plats. Kommentarema
från Tomas var många - gamla
reliker borde stå på museum
och drömmen om en modemare
masldn glorde sig åter igen på-
mind.

Vi fann ett helmysuskt st?ille i
Unckel att övematta på. Men
inran vi installerade oss så hade
Tomas och Ulf hittat två mc-
ldllar som hade svetsutrustr ng
att flxa det lossade avgassyste-
met med.

Lugnet lägrade sig och vi intog
middag med det vanliga pub-
besöket efteråt.

Så var det dags att köra in mot
Dusseldorf och utan problem
hamnade vi t gamla stan som vi
i förväg hade bestämt oss för.
Tomas har sedan tidlgare trev-
liga mirmen från denna del av
staden eftersom det hlir llnns ett
litet stålle som sä!er Ktllepitsch.

Det iir en dryck som iir ett
mellanting av Jägermeister och
Gammeldansk och smakar
mycket gott. Vi stannade en natt
i staden och några av dygnets
Ummar spenderades på detta
stiille som är så litet att man till
stor del serverar genom fönsterra
Ull gästerna på gatan.

Dags att fara vidare mot slut-
målet - Internationella BSA
Rallyt- i Neimegen i Holland.

Dagen till åira fick vi engelskt
väder dvs tunga moln och regn.
Regns&ilen kom fram för lörsta
gången på resan under Uudliga
protester. Vi hittade fram de slsta
milen med hJälp av en engelsmzrn
som war ute på egen upptäckts-
fiird med sin BSÄ"

Ulf ochJag hade i örväg bokat
in oss på rallyt men sovpliats
hade vi awaktat med. Eftersom
mina färdkamrater hade andra



sällskap med Sven
Öhrnbergoch"Ikpten
BöUa' (Christer All-
vin).

Vi flck en lugn resa
och -Kapten BöUa'
ordnade med ett stu-
dtebesök uppe på
bryggan. Eftersom
han sJälvbrukar han-
tera sådana här båtar
stod han sJälv för vis-
nlngen. Tack Chris-
ter för det.motorcyklar iin BSA så sällde vt

dom på utsidan. Tomas kollade
för såkerhets skull med den ak-
tuella campingen om dom trade
en stuga eller något liknande
som vi kunde hyra.

Vi hade annars kinkt ta tn på
något skille i närmsta by. Tur
hade vi i alla fall för det fanns en
stuga för Sra lwar att hyra.
Perfekt ftir osst Eftersom vår
stuga låg utanför det angräns-
ande BSA-området kunde vi ha
alla tre motorcyklarna vid stu-
gan. Vi bekantade oss med om-
gi'rningen och inväntade sedan
alla rallydeltagare som för tillfä-
let var ute på tur.

Det var roligt att träffa alla
garnla vänner från de olika län-
derna. Vi hadeju kommit några
dagar senare än den ollciella
öppningsdagen så vår fiirsta kväll
var tisdagen som bJöd på utom-
husunderhåIlnlng på kvä[en.

Redan nästa dag åkte Tomas
och Monica hemåt för att ta ttu
med sitt hus som står tnför om-
byggnad. Dom hade lång våg att
köra så det blev en udig start vid
7-tiden på morgonen.

RaUyt \rar mycket välorgani-
serat och vädret war perfekt. Jag
tror att redaktör "Kapten BöUa"
skriver ett rallfeportage men
det kan nåimnas attvi hade några
dagar med: Rohga lekar i vär-
men, Swap-meet med allehanda
reservdelar till hoJama, Utflykt
till en dJurpark I samband med
Line-up, Maflig barbeque vid
canpingen med massor av mat,
Dlnner & Dånce mm.

Som nligtvidlnternationella
BSA-rallyt så frtlde Ctssi Krantz
år och hela det svenska giinget
stiimde upp i Hurra-ropen.

Sedan var det lördag och vt var
på v?ig hemåt till Sverige tgen. Vt
tog Amsterdam-båten och hade

som innehöll mycket mat, ö1, härligt väder och rnånga slaatt,
över och det iir dags att börja arbeta igen.

Hoppas att nt alla kom hem utan problem.

Ha dö bra, så ses vi snartl

Så var denna semester,

Susanne GrtIIin, medlem 192
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HONDA FORSOKER EN KUPP

BSA:s Golden Flash yar polisens starka kon
undet sin tid - nu fnns den på museum i
Birmingfiam

Erev titrX redntrdianen

Ilondå föÄöker sig på en
kupp och hår lagt ett bud
för den lukrativa polis-hojs
marknaden - 33 år efter
BSA

Samma vecka har vi två
historiska händelser. -
Hondå leslas av Thames
Valleys polislår och BSA
ställs ut på the National
Molorqrkle museum i
Birmingham,

Honda hoppås ta hetrl
spelet med sin 1100cc V4
Pan European. En av deras
interkonlinenlala touring-
maskiner har ulrustats med
polistillbehör - sir€n, rddio
ochhastighets&ervaknings-
utrustning.

"Vi år övertygade om att
denna motorg&el kan

utvecklas till att bli den
biista all-rcund cykeln på
marknadenn säger Hondas
marknadschef för polis-
molorcyklsr, Mr Mervyn
Smirh.

Honda kommer nu atl
hjälpa polisen med deras
frågor vid en stor kon-
ferens om polisfordon.
Man hoppas då att kunna
br)'ta det monopolliknan-
de läge som BMW och
Nonon har skaffat sig.

En BSA 410 650cc twin
kunde accelerem til m
miles per hour på 20
sekunder.

lAnikel från Johan
Johansson, fritt över-
s.ttt av Kaptm Bölja.

Har nyligen pådratt meg en gammel, mangelfull motor-
sykkel som etter en del detektivarbeid viser seg å
vare en BSA 826 - 350cc, OHV Sport fra 1937.
Det ville vart kul som det heter på godt norsk' og få

denne satt i originalskikk og bruke den på sommeren.
Problemet er at jeg behover hjelp til å skaffe deler.
Kan jeg annonsere i Deres blad? En eller annen av

Deres medlöemmer kunne rnuligens ha noen biter liggen-
de.

Det dreier sig orn stenpel med fjarer og bolt, fram-
og baklykt, farersete, kjedekasse og en del andre små-
deler som gummihandtak, fothvilergummi, endelokk til
dynamo og magnet, knegurnmi till bensintanken osv.
A1le tips om hvor jeg kan få tak i noe av dette er

meget velkomne.

Vennlig hiLsen
Eivind Engebretsen
fleia, 1580 Rygge
NORGE

lTack lör brevet, Eivind. Vi hoppas att du kan lå tag på delar på detta sått Det skulle
vara trevligt med ytte igare en maskin ute i trafiken. VanligMis brukar man kunna tä tag
pä del via BsA-bladet, och iag hoppas att alla som läser detta gU en insats för
Eivind.l Red.

ACKES MC &
MOTORSERVICE

Service o. reparationer
alla mårken

Specialitet:
NORTON

Ctlinderborrningar.
Renovering av vevaxlar och

cylindertoppar.
Reparation av Norton avgas-

gångor till original"
Glasblåstring.
Reservdelar.

RENOLD kedjor.
BOYER electronic tändsyst.

och powerboxar.
BSA, TRIUMPH, NORTON

CARILLO VEVSTAKAR
Plus mycket mer!

ALESTA 2
275 OO SJÖBO

TELEFON 0415-430 82
TELEFAX 0415-430 03

Öppe* Yard 9-18. törd. 9-14,

t2 13



'#T.'ry Brev från medlem Nr 969
Rolf Lundin
Berglundavägen 12
860 30 Sörberge

Sänder ett bildbevis på en
BSA 833 Svrng 7956 sorn
har restaurerats under vinter
1990-91 med lite Dunsfa//s
grejor"

Tacksam för ris eller ros från
BSA-klubbens medlemmar
då det gäller denna cykel.

Det skulle vara kul aft höra
era kommentarer om detta bygge pä
gärna vara anonyma om ni vill.

eft vykort eller i eft brev. Ni fär

(Red harfåttovanstående bild itärg, och originalbilden är mer rättvis än
denna som är i bladet. Meddela gäma redakionen om hur denna cykel
bemöts av medlemmama.)

Nu är det dax för fototävling igenll

som !€nligt är det lGpten Bölja som inbjudet
till åreB stora fotodivling. kunde r"ara kul om
det kom in lite bidrag den här gången. skicka
in bilder till redaktionen innan sista november -
XOttl ttÅC - Almanacka för 1992 i första

hand,

Fina pris€r - för att inte iala om äran.
Bilderna ska ha med BsA att göral
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FI"':#H:ffi
LUGIIETS MOTOR

-f.{ö-r'fO)

lnfidd
Vi har över 25 års erlarenhel av engelskt och kan hjälpa dig med det
mesta: 0m du vill ha en hoi eller dyliK, om du behöver några delar, nya

eller begagnade (vi har ett stort lager med 0rei0r),0m du vill ha hiälp med

renovering eller service av din MC, motor, låda eller ombyggnad och trim-
ning osv. 0u kan llta på alt vl kan få snurr på Dina grejor. Vi har även

T-shirts, mårken, dekaler, aluminiumlälga( elektroniska tändningar osv. Ja,

vad det än är lör behov Du har så hörav Dig. Vi ska göra vad vi kan för att
hjälpa dig. 0u kan rlnga, skriva oller besöka oss. Vi har snabb poslorder-
servlcs med full returrätt. Besöker Du oss lär Du s|älv gå och leta ivårt
lager. 08Sl Vi försöker hålla mycket humana priser och vi köper och byter
engelskt lörmånliqt.

IUGI{ETS MOTOR

GRIMSTORP

570 20 BODAFORS

TEL. 0380/701 79
öppet: Vard. 8-18

Lörd. B-15

Dåä

Castrcl harrättMC-olia
för alla typer av motorcykelkörnin$,

Rir hårda tag i tävlingar, på landsväg och i ståds-
trafik har Castrol de r:itta oljoma. Olior som testats
under olika krävande förhållanden.

CastrolGPS
år utvecklad specielh för
4-takts mc-motorer. Den
år syntetf örstärkt, ger
snabb oljecirkulation, ger
ett stadigt ofetryck och
bibehåller en ståbil olje-
film även när du kör för
fulh och motom nått
högsta arbetstemperatur.

CastrclTTS-
NHTIFORMUIA
är en helsyntetisk 2-
taktsolia av högsta kvali-
tet med låg askhalt Den
år mycket lämplig lör
tåvlingsbruk och för dig
som år extra rådd om din
mc.

Castrol
c..r'ol AB.Box 45168 1O430 STOCKllOtl,.0A_6131200.

Cåsbols mc-produkter finns hos ledande mc-handlare, tilltchörshrtiker $mt iiäi bensinstationer.._



RAPPORT FRÄN KAPTEN BÖUAS UTFLYKT.

Det visade sig bli en fin ftirsommardag
och min M20 hade precis plockats ihop.
Ett par konare provturer hade jag
hunnit med, men inga längre turer. Så
detta blev generalrepetition infiir som-
marens åkning.

TWiirr blev det som vanligt inte så
många som stiillde upp, till viss del
beroende på att det var en del andra
evenemang på gång samma helg,

Vi som var där träffades i alla fall i
Skara och det var i alla fall wå BsA
med. Bronco kom med sidvagn och så
var det jag på M20. Dessutom kom det
ett par medlemmar till, dessvärre på
icke-engelska maskiner och så var det
Johan och David i bil.

Efter att ha awaktat eventuella efter-
släntrare så tog vi en tur i omgivning-
ama. Vi tog oss upp på Kinnekulle och
njöt av utsiken en stund. Det var fint,
men hade säkert varit åinnu bättre om
de inte just denna dag hade haft en
japansk flagga hissad på toppen.

Bronco hade hela familjen med (a,
nästan i alla fall) och ren tur gjorde att
hela familjen kom med hem igen, Men
efter att vi hade letat en stund kom
sonen till rätta. Vi hann också med att
fika hemma hos Ingemar Hallbäck och
innan fikat (som vi vänligt men best-
ämt tackar hans fru fiir) inventerade vi

hans garage, där det till vår stora till-
fredsställelse fanns ett pågående BSA-
projekt. Defta kan underlätta fiir In-
gemar som kom till träffen på en riktig
Kalle Anka-choPper,

Efter kaffe osv åkte vi vidare och efter
ca fem, sex mils åkning kom vi till den
plats diir vi skulle tillbringa kvåillen.
Undertecknad hade fixat lite grillning,
men som det inte var så många hojåka-
re så drog de flesta sig tillbaka efter
maten och brydde sig inte om att stan-
na över natten. Detta giorde att vi ty-
värr inte kunde utnyttja den frna över-
raskningen som var udovad, men då
kan vi ju ta den en annan gång. Den
som väntar På något gott...., osv.

Vi som blev kvar - det var jag ifrån
BsA-klubben och ca 80-90 lokala ftir-
mågor hade i alla fall en trevlig kväll
med helstekt 8ris, musik och sång. och
en enschtaka pilsner......

Nästa år tar vi nYa tag
Håilsningar

Kapten
BOLJA

^ra/f\Å.A.f\.r

20
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BSA BI^åDET HEMMA HO6 MEDI.EMMARNA

En av våra nyaste medlemmar, Nils-Ame Nilsson, i Skånes Fagerhult (medlemsnunmer
1072) har ett par intressanta BSA prylar som BSA- Bladet har fått titta På.

Den ftirsta är en veritabel raritet i BsA-sammanhang, en Sammal BSA motorcykel av
årsmodell 1920 (ca) med en 4 1/4 hp maskin på 557 cc.

Det är en sidventils-motor med en 3 växlad BSA växellåda och remdrift.

Den har karbidlykta fram.
(s€ bild sid 27,/reds anm)

Bromsama är en konsruktion
liknande remhjulet med en liten kil
som pressas in när bromsen läggs
an. Förgasaren är av BSA:s egen
konsruktion med dubbla spjiill och
ett variabelt huvudmunstycke, vid
tullt öppna spjäll iir det ett väl
udormat venturirör.

Denna modellen (4 1/4 hp) tillverkades från 1915 till 1920. Det var den enda modellen
som tillverkades under dessa år (Första världskriget 19f4 dl 1918) och den fanns
endast i milit?ir modell 1916 till 1918 pga en lag i krigets England.

6; s]tl?s oIci|ilid nobrc\des\tere stoppel h:'the gov mentin1916,b)'\'hichtineBSAhada4%
hp ( 557 tc) thfte-vee.l Model K lhat bec rle inmense\'pop lar lbr both solo ond sidecar use in the
!920s. Belr-rin hrukes terc litrcd fote uul dli. two o the rear v;heel, *ith its tangentiall\ spoked



l,tärbild pA ,'otom, lägg mä*e ti BSA 
'd,ryasa- Deblibitd pä en kabidtampa. lFoto: K ,',/r!.

rcn.

Nästa intressanta sak är en vackert uppskuren M20 motor och viixellåda
av efterkrigstyp (ca 1950).

(Se bilder på sid 27)

Dessa har använts av generalagenten Fleron i Malmö för utbildning och
utställning. Man ser att många timmars arbete har lagts ned på att å-
skådliggöra funktionerna hos de olika komponenterna, til öch med
generator och magnet är uppskuma. Alla delama är lackade och,/eller
polerade, så de är mycket finare att titta på än vad de var på motor-
cyklarna som såldes på gatan.Tack till Nils-Ame för att vi fick komma och
härlsa på dej.

Johan J och Camilla 4 Text och foto"

Deblibild pä en kabidlampa. lFoto: K 8d,rl.
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cam'ins€n i Bankeryd 1n,1'

' it \\ ÅretsBSACampingstartadeden
, I 28 Juni i trevliga regnväder.Pro-

gnosen talade om ett ännu värre
väder, det såg inte ljust ut.

Dagen hade inte börjat särskilt
bra heller, på väg till jobbet med
den gamla BSA:n med B33 mo-
tor så skar avgasventilen tvärt så
jag fick gå de sista hundra met-
rarna. Det var ingen ide att
stämpla in den dagen. Som tur
var iir vår verkstad lämplig att
greja med en BSA i"

Eftermiddagen kom och cykeln hann att bli färdig i tid annars kanske det
inte hade blivit något Bankeryd för mej i år. Men det är ju inget som man
får missa, årets höjdare för campare.

Vål uppe i Bankeryd på VMCK:s Mc Camping hade redan en hel del BSA
åkare anlänt och åven andra Engelska hojar. Framåt kvällen hade 25 män
och quinnor anlänt så det såg inte så tokigt ut med tanke på vädret.
Medan solen gick ned och kvällen kom drog vi oss in i klubbstugan för
att svänga några öl och hoppas om vädrets bättring för morgondagen.

FEU



Tidigt på morgonen, man väcks utav skogens ljud när solen går upp, så

kom man ut och upptäcker att våran engelska friare från Mölndal David
Pratt sover ute bredvid sin BSA M21 i sovsäcken, en av hans kompisar
från Göteborg hade tagit hans sovsäck (vintermodell) och brett ut sig så
att det inte fanns plats i tältet. Därav den ofrivilliga utesömnen i en för
liten sommarsovsäck - Brrrr!

Efter en frukost
så var det dax för
årets utflykt kl
12.00. Det var
inte en så lång
tur på mc i år
men desto långre
per fot.
Vi skulle ut på
vandringsleden
Dumme mosse
som startar vid
Axamo flygsta-
tion, ett trettiotal
personer åkte
med till utflyk-
ten.
För Peter Ceder-

holm, ömskOtasvik och Stig Gustavsson, Skellefteå var höglandsmossen
ingen störe nyhet, men för oss "låglänningaf' var det fint att gå den
spångade leden där typiskt "norrländska" krypbjörkar och hjortron viixte"
Halwägs (ca 5 km) så hade Jan-Erik Ceder , Jönköping, och en god vän
till honom ordnat så att vi fick varmt kaffe eller te och kunde grilla korv
vid en rastplats på vandringsleden som just där låg på den gamla
nedlagda jiimvägsbanken mellan Ulricehamn och Jönköping.
På vägen hem fortsatte vi förbi en gammal offerkälla som sedan
medeltiden har offrats små mynt och dylikt för att få fortsatt lycka på
fåirden. Det hade vil Alla hittade tillbaka till sina motorcyklar till slut.

Efter promenaden satt det bra med lite att äta hemma på campingen.

24

Sdg Gustavssor, Sksrroftoå, Angle'dsål<arc med sin pålitliga BSA 833.

Efter maten kunde man ta en
liten tipspromenad ner runt Ban-
keryds hamn med kluriga frågor
som Anette Lennartsson hade
giort. Nästan alla deltog. Alla ja -
under tiden vi hade varit ute

och promenerat i skogen så hade
det kommit en hel del till. vi var
nu 46 personer och det får anses
bra med ovadigt ruggiga vädret.
Som ni kommer ihåg hade ju
faktiskt sonmaren inte visat sig
alls ännu, Ärets riktiga sommar
startade veckan efter Bankeryd,
man glömmer fort.

Lekledaren Lars Svanberg hade i
år hittat på ett antal förlöjligan-
de lekar diir jag, Johan, hade
nöjet att vara lagledare för BSA
laget. Ärets BSA lag klassade
snabbt ut motståndama, särskilt
Triumph laget.

Sedan vidtog prisutdelningar till
lagen och tipspromenerarna och
lite lotterier. Å,rets Bästa Hoj gick
till Stig Gustavsson från Skellef-
teå som hade åkt 1190 km med
sin fina svingarms B33.
Bara färdsträckan säjer ju att det
måste vara en bra och pålitlig
maskin. Att det var en BSA i år
är ju inte sämre.

Kvällen startade vid niotiden med
att grillarna vid Vätterns strand
väntade på de hungriga bikers
som hade stått i hela dagen.
Inne i VMCK:S klubbstuga fick
de som ville lite öl och kunde
dansa till musiken som bjöds.
Natten blev ganska sen....."

Tack till alla som kom och
giordä det tilt en trevlig tråiff vi
ses helgen efter midsommar
nästa år igen och alla som inte
var dåir äir också välkomna.

Vid skrivmaskinen,
J Johansson"

Neg'€ vat tötta rcdan lnnan vl böthde v* mossvandfing.
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RAFTOI- Y) FriLr oversa!r :

I GOTEBORG 1991
Jag vi ss te vä1 at.t
doD sku]le Ina cxa hLgi ä! iq en r

Första fredagen i Juni var det åter dax för det årliga Japanknäcket i
Göteborg.

Vi samlades i ett regntungt Göteborg utanför Ullevi för att stadfästa vår
gemensamma "demonstration" att den ickejapanska motorcykeln finns och
är "alive and kicxr'"n."

Den vackert uppskund M 20 notom.
Les attikeln pä sidan 22

Ett fyrtiotal hojar av mest engelskt ur-
sprung och några amerikanska och euro-
peiska mullrade sakta upp för avenyn i det
"Engelska" vädret för att knäcka "japsen".
Till allas besvikelse eller kanske glädje så
fanns det inga där, Avenyn liknade mest
tidigt 70-tal med alla BSA, Triumph och
Nortons m.m.

Japanknäck pä Awnyn i Götebory

Efter en fika på Musik Cafe aveny så avgick
några av oss traditionsenligt till Röda Sten för att grilla lite korv och
annat.
Kviillen blev riktigt fin och rnan kunde se solen gå ner över Vinga
och Göteborgs hamninlopp.

Johan Johansson.

INSAMLING ILL KÄLIE€USTAV

Kårå m€dr.mnår. N! år d.i dag3 alt dm en sd Ul slacl€n.

D€t hat kommlt tlll mln kånnldom alt slackårE KArl€€usiav Knnlz lit€ hål någon chans .tl lå5a BsA-bradet lånse. Det beu lnle
på at fru Cl$l lå99er b€61a9 på blådal, uhn det hd vlst mcd 69on6. ån görå. r'llrålllgt har vl löst dcl Vlll nl vsla hw 6å dng llll
råmill€n KlaiE o.h lråga, O. siåll6r såkon upp n6d upplysningar.

Hade nl nu Edt på lnlemålionellE BSA-Ellyt I Hollånd så håde nl Edd Eht hur det vår fålt.

Så ta nu och såmla lhop ålla Elå gamla töElodn$gla! och skickå dem till Kålle-Guståv.

Adrs!6r HGholm.garån 20, 425 3o Hl€ln$ Kåda

Hålsnlngll r€pion Bölja

P.9. J.g h.r dcMtrLtt m.d dtr. sl bo&.rasr.l rt Klllcc6r.v hrc tlr Ed. pl nllol ltd.r. F bll6 ör..r6knl.!.

H set vi dito v:axellåda,

26

En tidentägare i rcgnet.

27
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Här kan du beställa en testrapport fÅn Engelska Motot Cycle News på iust din
8SA. Givelyis är de på engelska.

LUCAS PÄ ER !!

SIOPP, Stä/, inte in Era engelska iärn i konseveringsapparaten bara för att
badtemperaturcn räkat gä under 20 celsiusgrader- Nej, häig med pä en nattoriente_
ring i de Halländska skogama i stället.

.Ta-med negot aft äta och nägot varmt att dticka. Det kan även varc bra att ha tinjat
och ficklampu med sig. clöm inte extrabatterierna. Ett pris tör bäst ptaceraae
engelska ekipage kommet toligen att delas ut.

.Sä 
kom, igen nu, visa iapanåkarna att de engelska hoiarna är som gjotda f rcgn

och totalt höstmötuet.
TOK-NATTA 19 OKTOBER

PUTS: Start frän Su}Hallands Kansti, Brectgatan 7, Halmstad
(En kä arlokal mellan Centalstation ocå Nissan)

PROGMM: Start 17 - 18.

T_oknatta.I en naflo entering, ca 6 mil lång, pä bätte grusvägar och asfaftsvägar.
Overraskningar längs banan och övemattningsmöitigheter i ma6t. Stanavgift SEK-31i
plus kana, inklusive fika. Ånsoppa mm tinns att köia i mälet tör en billig-penning.

ORQ: Halmstad Tou ng Club
FRÄGOR: Ring lltf Kartsson OAS - tg 66 7e

OBS.' Gör ett kryss i almanackan även den S-6:e Oktobet (om det inte varit). För då
är det Puts-Peltes sktäck i Knärcd. Och den 26:e Oktober är det Naftuggtans
versting iVabery. Kolla i SMc-kalendem eller ring nägon i Getingeavdetiigen.

BSA-kl ubbens Geti ngeavdel ni ng
,Ciste/ Nirsson

28 29
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Denna gången har vi ett späckat BSA-
torg. Eller vad sägs om en BSA-bil och
ett helt reservdelslager och mycket
annat smått och gott.

pesse pÅ rrr

Glöm inte heller bort att komma ihåg
att inte glömma att ange medlemsnum-
mer då Ni vill annonsera på

Häromdagen kom det kom ett
brev från Norge...

"Hvis noen av klubbens med-
lemmar skulle vare interes-
serf I også ä ha en BSA bil,
v g kontal<t mig snarest !

Vennlig hilsen
Ole Hafsten"

1936 BSA Light Six, modell 131 (Saloon de Luxe)

med Daimler Fluid llywheel Transmission och wilson Preselector Gearbox, 4-dörrars,

6-cylindrig motor, 1378 cc. chassi No H-238, Motor No H-539.

Bilen är relatM komplett (baksätet m/trim fattas) och körbar. Den är kvalificerad lör

medlemskap i Daimier-Lanchester Owner's club. Detta är det enda exemplar som

klubben känner till.

En läckerbft för en ärke'engelsk renoverare'

Med fölier också korrespondensarkivet för de sista 17-18 årens ägare'

Prisid6 : 50,000:-

OleJ Hafsten, Skiellerud, 1440 Dröbak' NORGE.

Tel : Privat 00947 - 9 93 35 01 (kl 2100 - 2300)
Kontor 00947 - 2 17 72 50

Köpcr:

VEBKSTADSHANDSOK BSA M2O '1943

clags Hagronius
Tel 031 - 55 10 37

Sålls6:

BSA A1o Golden Flash, Årsmod -51

650cc, plunger'
Molorn nyrenoverad, liksom magnetoch genera-

ior och myckel annal. Nära originalutförande -

finlint bruksekick.

Mats Hagman
Åttkantsgatan 3A
652 20 Karletad
rel : O54 - 11 61 83

BSA-torget.

SALJES !!!

HELA MITT BSA RESERVDELSLAGER SAMT LUCAS-

DELAR, AMAL CONCENTRIC FÖRGASARE INKL TILLBEHÖR,
DOHERTY REGLAGE, RENOLD KJEDJOR, SryREN TILL ENGELSKA
MC, STORT BULT OCH MUTTER SORTIMENT I ENGELSK
CYKELGANGA 26 ggTI TUM,BSF,UNF.

KÖP HELA VERKSAMHETEN ELLER PARTIER ELLER ENSTAKA
DEI.AR.

MÄNGA DELAR ÄR oRGINAL BSA, EN DEL ÄVEN I BSA'S EGNA
FÖRPACKNINGAR. PASSA PÄ, DETTA ÄR ETT GYLLENE TILLFÄLLE.
DETTA GÄLLER SÄRSKILT DEJ SOM ÄN SPETUUruT PÅ RUBBET.

AKTUELL LISTA SKICKAS MOT 20:-

VÄLKOMNA ÖNSKAR MEDLEM NR 1 1 "

MORGAN JOHANSSON
TRUELSVÄG 4
433 46 PARTILLE

TEL: 031-36 36 37 HEM
TEL FM:031-3646 00 |åGER
MOBTL 070-09 59 n
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såues :

Steib Sidovagn - vånsterhängd

BSA A10. 833 Vägramen med sving.
Specialpreparerad för sidvagnsbruk,
med BMW Earsgaffel och 56-57 års
fram- och bakhjul (nyekraD samt med
AVON SM 350/19. Samma på sidvagn-
shiulet. Fästkulor och diverse stag lör
sidvagnsmontering.

P s:10.000i

Lilla Gold Star Tanken.
Tankgaller medfölier.

Prls: 600:-

BSA 833 - Motor
Prls: 3.000:-

Grasstrack-ekipage, sidvagn med
Jawa tuå-kamsmotor. Två stycken
vålxellådor, fot- och handväxel.

Prls: 10.000:-

T-shirts med BsAtryck. Tre gevär och
BSA:S Vingmärke, samt terit .Made in
England'. Trycket går också att få på
overaller.

Vld lntresse : Slå en slgnal mellan kl
22 - 24"

Medl Nr 469
Lasse Järnesiö
Rusthållarevägen 10
191 78 Sollentuna
Tel: 08 - 754 55 49

32

Köpes:

Delar till BSA A10 Golden Flash 1956.
Bakre motor- och våxellådspl&ar,
transkåpa, våxellåda STD, kopplings-
korg, styre, hastighetsmäare, dyna,
magnet, framskårm med stag, skärm-
stag bak,mm.
Ar intresgerad av det me$a till denna
cykel. Jag har lite delar som kan läm-
nas i byte. Bl a dyna och skårmstag
bak till Lightning, olietank Ariel red
hunter, framhiulTriumph m tullnab och
lite annat smått och gott.

Medl nr 969
Rolf Lundin
Tel: 060 - 57 U g kl 1700-2100.

Köpee:

Framgaffel (Webb typ), framhiul och
bakstöd till M20, motor till M21, hetst
komplett, men även delar är intressant.

Verktygslåda och sadel till stel Bgg.

Framgaffel, bakstöd och verktygslåda
till 'Slooper €0.

Bytes:

Till Slooper finns hiul med 5%, brom-
strumma, topplock fiV) dubbelport.
Se köpes

Medl Nr 555
Håkan Snäckerström
Pl 16
781 11 sELLNÄs
Tel: 0243 - 352 88

Köpes:

Till BSA Slooper 1930
Luc$lykta, signalhorn och roglage.

Bytr!:

lW 1socc, komplsfi renovE.ingsobjokt
m€d papp€r.
Se köpee.

Medl nr 1012
Göran Nilsson
Villskullegränd I
598 0O Vimm€rby
Tel: O4g2 - 13O 50

l('3lcr!
llolorbogh.ndal
gstoQedo I
Postbox :t9
€Em Rand€B
Dollmark
TlL 66 /#t 66 t3
P6rglro6m8496

ir du lntrg33erad av dlver3c BSA böcker
ln
Ovanståendg bokhandel i Danmsrk har €n
hol del ooh sålior. Kodåkta BsA-bladets
redaktion lör en komplett lista. Ca 2 A4 med
instruktionsböcker, rEparaiionshandböcket
etc.

Priser lrån elt pa. hundra och uppåt,

Ksplen 8ölia

-*4^*
Loz'V

Bästa BsA-bladet

Genom en abetskamrct och medlem i BSA-
klubben har jag låft n adress.

Undenecknad har en Mona* MC 1950 med
BSA motor, 125 cc. Jag saknar emellertid
kickvev och vore tacksam för tips vart jag
kan vända mig f aft linna en sådan.

Tacksam töt svat
l<afl-Etik olsson
VintoNägon 3
776 00 Hedomon
Tol: 0225-115 79 (arb s-18 0225-121 15)

Letar du efter brochyrer om din BSA ?

Kanske kan lngemar Hallbäck hiälpa dig med en kopia. Han har meddelat att
han har en del originalbrochyrer i sin ågo. De flesta år från 50- och 60{alet,
men han har åven en del äldre upplagor.

lngemar har medlnr 632 - telnr i matrikeln


