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Kapten Bölias nya 410 projekt !

Läs reportaget om hur man skaffar
si9 ett sädant i BSA-bladet



pojkviinnen Torbjörn "samlar" på A65 Thurderbolts oc.h SAAB V4 Combi. Dock har en ,

Lightning snugit sig in i s"-lingen kan vi rapportera. li.r du ute och åler kan du kanske f

I
ORDFÖRÄNDEN HAR ORDET.

Med B33:an giorde vi ett besök hos hrr Redaktörens r,
nya hjiilp, Monika Anderssoq i Alstad utanför Trelle-

borg. Hon har vid det hiir laget börjat att bekanta sig med sina uppgifter i Hubben och
från niista numner kommer t ex det ni säador in att bearbetas av henne. Monika och

triiffa på dem någonstans.

Det var allt för den hiir gången. Vi Ses!

Johan Johansson, Ordförande.

Höt hat vi Monico och Totbjöm nita i
sa linge4 Ningandcs på en SAAB.
Totbjdn i sryg BM-lcliidsel lag (rc-

dakör Bijlja) vat ocl<tå derc och hlikade
på en sltiing och intoducerade ddlom
som Monika komnEr st anvönda i sid
h&da och ansea$filuo jobb. I nlista

Snabbt och lätt har den fina och tidiga våren gått o
blivit mitt i somrnaren. Vi har hunnit att lufta den gam
GB33:an och hoppas snart att Mm:n även den sk
starta-

F'RÅN REDAKTÖR'N

Ja så var det dags för åinnu ett blad i samlingen. Sitter och viintar på Englandsresan och
semester. Inget väder ute just nu nih jag sitter och plitar framför datorn, men det kommer
viil, Har hört att det ska vara trettio grader varmt och solsken mellan den 10 och 17:e Juli
i Cotswolds. Det ska bli riktigl trevligt. Annars har min siisong hittills bestått av både det
ena och det andra. Ni kan ju bara se på fransidan hur det kan gå niir inte haspen iir på,
den som lever får se och så vidarc..,...

Liis gårna artikeln liingre in i bladet. Annars har det viil inte håint så myc.ket nytt på
redaktionsftonten. Kommer mer och rner att gå över till scanner niir det gåiller

bildnaterial. Det är helt fantastiskt att ku.nna ha:rtera bilder precis hur som helst direkt
i ordbehandlingen. Det går framåt med det tekniska trots att Josef Lucas inte har kommit
med nåt nytt på liinge. Om det är någon av mina kollegor i de an&a klubbladen som vi
erhåller som vill ha hjåilp eller råd ellor helt enkelt iir nyfilrcn så går det alldeles utmtukt
att höra av sig till undertecknad. Man kan t ex få in logotyper som datafrler etc. Kamke
nåt att tåinka på nä höstmörket faller på så småningom,

Glöm nu inte skicka in material ftån egna resor i sommar. Det åir altid hj:htligt
välkonmet som ni viil vet vid det hiir laget.

Vi ses på viigarna i sommar - igen l!

Kapten
BOLJA

tAÅlarn.nr\r\rHT#:#.'ou^**-{



Från den alltid lika ttiti7a 'spikcn' ,aF

eT'"*
fått en brnt fina MC-fotora från

som ej ldmpar sig för tryck i bladet.
kan wslöja att en H-A var inblandad,
sHirns, Lennart.

Fb,gode Reporter....

.....flyger för första gången SAAB:s revolutionerande provflygpla.n 210 Draken. Försöken

iir lyckade och leder så småningon till Fpl 35 Draken, en modell som fortfarande gör god

tjiinst i flygvapnet.

.....i april rullar Bantam nr 50.000 av nonteringsbanan i !fumingham, bara tre år efter
introduktionen av modellen. Gold Star i all iir4 nen det air nog Batrtam som ib s0-talets

typiska BSA. Till Sverige komner dock inte måaga Bantarn, ty vår egen tvåtal sindustri
iir stark och viilnående - nen - Monark använder motorn i egen ram.

.....iir årets kibaste debattiimnen homosexualitet och rättsröta, tuå ingredienser i den

långdragna "Kejneaffiiren" som knlminerar under året. Anrlra uppskakande hiindelser iir
de organiserade Berzeliikravallerna i stockholn och avslöjandet av Sovjetspionen Hilding
Andersson. På andra sidan jordklotet rasar Koreakriget med full styrka.

...,.ih det nypremiitu för BSA A7, vars omkonstruerade notor blir en nindre kopia av den

ett år gamla A10-motorn. A7:an blir ingen storsäljare i Svorige, kanske mest beroende på

dtt man fitr bara 100 kr ner får den 10 hiistar starkare A10:al.

....jntroducerar BSA topplock av lättmetall föt M2fi/M21, något som åtminstone den
varma 600-kubikaren behöver.

.....kan kvinnor köpa Venus-bysten från Hollywood, en mycket naturtrogen lösbyst av

finaste paragummi för endast 8:95. Karlarna kanske hellre lägger sina slantar på

rakapparaten Rheco för 80 kr, eller varför inte en evigbetspiprensare för 2:50. Ungarna
kan gotta sig åt det skotska tuggummit MAX (varar liinge.....) och namna får vita, mjuka
och lyckliga hånder med Lazarinsalva.

Jas I
Fy\

1951...

.....kostar en BSA C10 1.750 kr, en B$ 2'7ffi kr
och en A10 Golden Flash 3.175 kr. den som kan

lägga upp 3.650 h får en B34 Gold Star. Som
jiimförelse kan niimnas att en Rex Midget kostar
955 k och en Vincent Black Shadow 5.000 kr. En
av Sveriges billigaste bilar, korvståndet Ford
Arglia, blir din för 5..100 k.
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da och High Chapanal -93. I brevet som
Lennart skicknde med tiil mig (Bölja

fanru det iiven en del otrevliga

Pelle Pirat



vÅnuöNsrRrNc Hos HrLSE

För flera gånger i rad
jag nu haft nöjet att
Tomas och Monikas
Iika trqliga och soliga vår.
mönsting.

Redakörcn själe vinlo i vimlet hos Hilte.....

I år blev det premiåirtur (i stort sett) på MZ) och det var svinkallt. Det tror jag flera ned
mig kan intyga. För övrigt var det fint. Vimlade ett par timmar hos Hilse. Ett stort antal
hojar var närvarande, som vanligt. Det har blivit ett blandat giing som dyker upp varje år
på en det ena och en det aldra.

Tomas själv gick omkring med nåt kanariegult i blicken. Det va-r den nya Trajan - för
dagen udånad till beskådning. Tomas hade hörselprov på den varje timme och visade även
sin nya garagedörr son fungerade bra.

Ville man ha en traja var det bara att hosta upp sådiir hundra lappar. Om man nu år
intresserad. Sjiilv köper jag nog en !ra, fem BSA i stiillet (ka.n ju vara bra att ha några
stycken med tanke på brandfaran - se artikel om John B ll)

Vi tackar och bockar i vanlig ordning för god förplåignad och en trevlig tradition som vi
giirna återkommer till nåista vår.

Mera vimmal rncd Hike iötv som giukock - se hur han för påsen med sAka hand. Ntu: En snygg ttiBSA.

lllilllllllilililililllllllllllllllllllllllllllllllllll

asAx9:fll8iåfixåf 
I

Vi ulför:Cylinderborrning.vevarelslipning,halanseting, I
lopprenovsring,vevslaksrenovering,glasblåstring,monle' I

ting åv insalsgänger mm. äålsar Lampan & Mallis. 
I

B|RKA llloToRREllovERll{GAR I
Rosenlundsg. 5O,52, 8or 17014,'lO4 62 Slockholn. I
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På olats var' Kapten
BOLJA

/\.Ä.Ä.Är
t\ra,Ä.f\.r



t
zAtt
!

a,l
-l.o
-lti
ö

=I
-U+
LU
|ll
tlt
!1.a+
-U
E!.otl
+̂
lltIat
LUtt
a
-tU!larJ
-.II

-a-va-va.tw

gg#Kq4 
=o;:o =.- - o.

:gGE P'9 6'

qåq.F5E å
H'*ösåE E
äEE=:-9 i
# qB.E5 å
e ä*q,f; å i
q å."örå= å
dB dP;6 d
s!siää;ic Be q9Ät oo .'

=; 
eQ d

äi ås#:4 Pri a
4ä a;E

Eå gå q
iIr e,å aäE aölgF :E q
H'ä =1 Eq.ä ri I

så 5sä
ä!9 <d- g
6e lrb ,å
::i 26oi.:r O!}

= : cr(o
oi Qa
x o =o
EB. äö9ö 6<a @ =o
= 

9' 99.q,ri q d:q ä=9r" 1.9

s359F
*edi3
ä<4H 6
lD - -lJO3 4io=
qg åFq
o J ?o5c) < m=(Olg nlE
ö,ä- Xi P d
ahp =xo
dGIf ol-oY d q
4'8; e i
3 Q *?d

=o9 L PQ,>a<-

iFE9g
ä aä!
d å:Es;qes Hg6

$;ö
-1 0r-
-o>daF
öo(/)f-'<
6-H g\i6
Eet
EE@-'l 3å F! I :E-r

I I ää-rII33ö
rlliii I €åo'l +q.,l å=å"3

I {"4$

th fP loi'O
9FäEåF8CF8 f,
3 äffEäE 5 ä*å :ööä':Eg =d i

äåäeiåg 
gä 

.

NeådaEd öl
äfr äåBäå eäqt:i 

-O,':.(D O =<Y; aäörä Qr

äåååå*ä åå
a6 Fgä å
B å-98 ä
':C Få 3Yg, o)aq -o oJ"; iE 1Es tE ä'o o- Ie; ;ö e(oJ ol Y9; d- ;(,)3 x{ 5(D(D Ö: IöEei *
3E t8 €'

äi Bp äCl'no - I t

l?< '.1o)g+ -;.^.-oo ('Yx.:l--
,14 dtJ = 5;',å'i eed9;
'ö3 QP g qö
lq eöä å3ld a*åE
*3 F ! r5r(, o { 6 $:nö!; q olP Fsc ådaås "d 

q=å
< l\5or g
= crl < -= o9.9
t) ö 

=Lp go's
ri E 9.i
a ålqo o(, _
d l&g
FEäg
,ä =Ec9? ==;
= -f ö
E i+Fa 6y JE;/P.
6t aiö.z _tro .i46?O:E F
*D r
+g i).
!'" -

EE ä
d"x(o ar,octao
qdt
JO
oq)cN:. o)åo!)C

z
m

til 2818

gsmling vid mackarna Norrtull som vanligt

OBS Tiden - 1300

För info - ing Sven-Åke Skoglu,td 0&540 239 ig

DATUMANDRAT

Försäkringsnytt!

Gösta lohansson som är huvudmaa

för klubbforsäloingarna meddelar qtl
klubben har fått en ny besilctnings.
man

Bengt-Olof Karlsson
Sandhem (Västergötland).

Hans telefonr finaer du i början av tid-
ningen. Avgiften till klubben iir numera 40r
som skall siindas med in tillsammans med
besiknings protokollet och fotografiemq
förutom den överenskommna ersättningen
till besiktningsnaranen.

OBS. OBS

Japanknäck
i Stockholm

tir

F
l(b

+
@

!-ro-'to1

max 38 mm

Tuvt

I
3q,

o
3
3

ACKES MC &
MOTORSERVICE

Service o. reparationer
alla miirken

Specialitet:
NORTON

Cylinderborrningar,
Renovering av vsvaxlar och

cylindertoppar.
Reparation av No on avgas-

giingor till original.
Glasbliistring.
Reservdelar.

RENOLD kedjor.
BOYER electronic tiindsyst.

och powerboxar.
BSA, TRruMPH, NORTON

CARILIO VEYSTAKAR
Plus mycket mer!

ALESTA 2
27s oo sJöBo

TELEFON 0415{30 8il
TELEFAX 0415-430 03

Öppet Vard 9-18. Lörd. 9-14.
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BSA-KLUBBnN pÅ KUNGSRALLYT

I ett strålande solsken genom-
fördes

Ktngvallyt i l{ungsb acka

Vid den tredje konrollen hade
Svenska BSA Klubben ansvaret
för kluriga frågor till rally delta-
garna. Ca 150 deltagare och en
majoritet på BSA.

BM-kontouza KnFalU 193
- PeUe Rehe4 vice o f,A10RR
- lohan loha ttor\ Ordf, GB33 -59 m sidvagn

Vi traiffade många trevliga medlemmar hiirifrån viistkusten. En kille som inte var medlem
kom och berättade att han iigde något så ovanligt son en BSA Scout, en trettiotals öppen
bil producerad 

"r 
69tr med framhjulsdrift. Deq var en billigare konkurrent till t ex

Morgan sportbilar på den tiden.

Tack till Mikaela och BMW Johan, Pelle PLat, trött med nylagad magnet, och Oskar som
hjiilpte till med att rätta alla deltagares svar.

En Bs/l Cll - Ktngeary, 1993



Liten grillafton i Skåne.

Det 22 maj hade lokalavdelningen i Skåne årets första grillafton. Vi samlades vi utanfiir
Svaneholns Slott strax utadör Skurup i södra skåne. Håkan Cerne, vår A65 specialist och
tillika intendent på slottet mötte upp. Slottet som inhyser ett fint museum, visar lite av
dess historia, Framför allt under Rutger Mcleans tid (1742 - 1816). En gourmet restaurang
med gåsmiddagar som specialitet finns också htu.

Vi skulle dock inte äta gåsmid-
dag utan ut och grilla. Vi viinta-
de den akademiska halvtirnmen
ocå då hade det samlat sig ett
tiotal hojar. BSd Triumph och
Velocette. Eftersom slottet
Iigger vid en liten sjö så skulle
vi ut och ro för att komma till
grillplatsen. Mycket uppskattat
och trevligt. Några fuskade dock
och tog hojen runt sjön.

Efter en trevlig kviill tackade vi för oss och satte barnen i båten och rodde tillbaka till
slottet d,iir vi stiillt v& BSA ned "sidecar" för att luffa tillbaka till vårt tillfiilliga högl$arter
i Arlöv. Tack till Håkan för en trevlig kviill och hoppas att vi snart ser dig igen då din
A10:a med alternator ju iir fiirdig niir son helst.

Camilla & Johan-

Håkatt Cene, I en.lent t6t i fri glaaa livet

E , sEgg skåntk A10 - Gouqn Fl4sh

10

En resa med maximalt oflyt
- eller alla BSA-åkares mardröm.....

Hade tiinkt mig att skaffa en BSA
till i sommar för att ha ytterligare
en maskin att åka på. Kontaktade
en kompis i England och allt var
frid och fröjd. Under viatern lycka-
des han hitta en hyfsad hoj som
skulle fixas i ordaing lite gra.nn
iman det Internationella ralyt. Då
hade jag tiinlt hämta hem den nya
piirla-n. Så blev det nu inte riktigt.....

Det hela började med att jag fick ett brev frår Holliindska BSA-klubben som undrade
varför d€t aldrig var några svenskar på John Bull Ratlyt i Belgien, som går av stapeln i
slutet av aprifbörjan maj varje år. Jag bestiimde mig för att åka ner och som jag hade lite
affiirer i England så passade jag på att undersöka on min nya BSA möjligen var klar för
adiird. Det visade sig att så var fallet. John Bull Rallyt var i år vid första maj-helgen och
upplägget blev sålunda att jag skule flyga till London veckaa inaan.

Det gick åt h-e redan från start. Flög ut helgen innan rallyt och naturligtvis blev jag av
med bagaget på planet. Bara en våiska förståss, men det var natudigtvis viiskan med
Belstaffstiilet, hjiilmeq "bootseu' och alla andra hojkläder som jag hade tåir*t få med mig
till John Bull. Nåvåil, det var inte första gången det intriiffar på Heabow, och bagaget
brukar ju dyka upp något förseqat, och eftersom jag skulle vara i London ett par dar så
var det iagen större skada skedd iinnu. I skrivande stund - mitten av Juni - har bagaget
fortfarande inte dykt upp.

Efter ankomst till hotellet i London togjag kontalt med min kompis i England, i nårheten
av Liverpool och vi bestiimde att jag skull€ h:imta hojen följatrde tisdag. Bagaget dök ju
inte upp, men jag lyckades låaa upp lite kläder av kompisar i England inklusive hjiilm etc
så det var ingen kris.

På tisdagen åtte jag så upp till Liverpool och övernattade hemma hos BSA-vänner.
Mannen i vars garags rnin 1ya {lQ Q6lden Flash -55:a stod parkerad skulle också till John
Bult men vi kunde dock inte göra siillskap ner då han jobbade hela veckara.

Förc - En BSA AI0 Colden Flash 1955, i btu skkk.



Albert som han heter och jag skulle
alltså triiffas på rallyt igen. Jag hade
bestiint triiff med ett giing från Hol-
liindska BSA-klubben på fredag mor-
gon i Amsterdan. På onsdagen iman
första maj så åkte jag så på min nya
BSA genom den engelska landsbyg-
deq efter ett stopp för inköp av nya
packväskor etc. Mina fanns ju på
resande fot ute i världen någonstans,
och så vitt jag vet gör dom det ånnu.

Jag hade ett fa:rtastiskt väder och fick
en under bar tur till London. Jag tog
hela dagen på mig så jag ham med
att åka småvägar och stanna hiir och
&ir och njuta av utsikten. På kvåillen
kom jag så fram till London och frck
parkera hojen hemma oss Jim och
Barbara Sinclair, ytterligare några

BSA-kompisar från de Internationella mötena. Det fu antrars niistan omöjligt att hitta
någonstans att parkera sin cykel i Inndon - något att tainka på för den som tiinker sig till
ncood old Englrnd" på semester. Det stjiils enormt i l-ondon så att parkera på gatan iir
inte att tiinka på om nan inte har en japsehoj eller så, fbr de iir så vanliga att risken iir
mindre.

Nåviil dagen diirpå fick jag y'tterligare en fin <lag på hojen i området Nordost om London.
Jag var på väg till Harwich för att ta en fiirja nio på kvåillen till Hook van Holland. Fäjan
gick inte förriin nio på kviiflen, såjag hade hela dagen på mig. Kom ombord på fiirjan en
ftvn1 innan avgång oc.h det blev en hiindelselös överfart.

Det kan man dock inte ned biista vilja saiga om morgonen diirpå, dvs fredag morgon.
Fiirjan var framme vid halvåtta-tiden på morgonen och jag hade gott om tid då det bara
iir ca 1-2 timmar att köra upp till Amsterdam.

Jag hann dock aldrig så lå"gt...,.,

Det var en mycket fin morgon, och jag var i valet och kvalet om jag skulle ta skinnstiillet
eller åka i jea.ns. Till slut valde jag skinnstiillet och det var nog tur det.
Sviingde av fåirjan och åkte ett par kilometer till niirmsta bensinrnack. Diir tankade jag
fullt, och allt var fid och fröjd. Körde ut fråa macken och hann ca ,l-500 meter och hade
hunnit upp i ca 70 krn/h n:L jag plötsligt noterade ett konstigt ljud.

lt
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Tittade ner på motorn på höger sida och upptäcker då att det formligen forsar ut bensin
över motorn och mina ben. Tar en snabb titt på andra sidan och upptäcker till min fasa

att det har börjat BRINNÄ....

Nu var goda råd dyra.. Hela Holland tir ju normalt ft.rll med kanaler, men tror ni att det
fanns någon hiir? - Nej, naturligtvis inte. Inte så mycket som en vattenpöl i niirheten.
Lågorna gick från notorn och upp mot tanken så det var inte så mycket tid att {anta runt
med. Lyckades tvärdta och kasta mig av. Båda benen var helt indr:inkta med bensin vid
det hiir laget så jag hade ingen större lu.t u11 5516 mig i näheten av lågorna. NaturligWis
var det mitt i en kurva med taskig sikt också.

Lyckades konma ifrån hojen, och ett par sekunder senare så sprack tanken av viirmen och
det blev som en svetslåga övs1viigr.. l jobbet har jag triinat mycket med eld, framför allt
brand i olja, bensin etc så jag noterade att det inte var långt borta med en riktig smiill.
Det visste inte de som körde niirmare för att få en bättre titt, men jag hann stoppa de
värsta. 10 sekunder senare small det....,

Hela bensintalken (firll tanft) exploderade och det blev ett eldklot som hade passat i vilken
diilig video som helst. Jag kan inte låta bli att tala om att jag tiinkte på Björn custavsson,
som Dynanit-Harry i Jönssonligan och hans kommentar:

- IAvb, sicken smö\L......

Efter explosionen så brann bagaget - varenda pinal - och bakdäck, sadel mm helt enkelt
upp. Bl a förlorade jag kanera och alla lina bilder jag tagit på vägen genom England.
Telefonbok ned alla adresser och telefonnu:nmer är också en sån dib irriterande förlust.
Dessutom blev jag av med min antika sovsäck och tätet mm. Polis och brandkår kom
naturligtvis dit, förutom hela gra-nnskapet.

Efu Hjölpsa ma nel hjölplösa politet i
Hook van Holland betaldar restema



Poliserna - som var våildigt trevliga och hjiilpsamma - frågade vad vi skulle göra med res-
terna av hojen. Med undermeningen - ska du eller vi köra den till skoten? De blev ganska
långa i ansiktet nä jag sa att jag skulle ta hem den och påbörja renoveringen så fort sorn
möjligt. Så nu har nar ju sysselsättning nästa vinter också. Jag fick vihta på polisstationen
ett par timmar tills min kompis från Ansterdan hade kumat ordna fram en släpvagn.
Under tiden hann jag intressera hela polisstyrkan on nöjet ned att åka engelsk hoj - trots
det infåiffade. Det fanns bara en fem, sex poliser i Hook van Holland som iir en liten by,
nen en by som jag aldrig kommer att glönma. Och de glömmer nog inte mig i första

heller,

Nih vi lastat hojen (eller rester-
na av den) så fortsatte vi till
Amsterdan, och jag funderade
alvarligt på att komma mig
henåt. Men se det var det inte
tal om. Holliindarna började
genast diskutera hur vi nu skulle
ta oss till John Bull.

DayA Pfaa och Hen ty på,Iohn BuA -$. Gold Stot,

Det slutade med att jag frck låna en stor BMW och ta mig ner på den. Nu iir ju John Bull
ett ganska blandat rally, även om det år nest engelska hojar, framför allt BSA. Kompisen
från England dök upp på lördagen och trodde jag fams någon annamtans eftersom han
inte kunde hitta hojen. Det var inte så konstigt ju.

Triiffen som sådan visade sig vara mycket trevlig och bra på alla sätt och vis. Det var full
fart med mat och dryck och viildigt
internationellt. Nu förstår jag varför
de undrar varför vi nästan aldrig
kommer ner till detta utmfukta
rally. Det var speciellt trevligt att se
att nästan alla som brular vara på
det Internationella BsA-rallyt var
diir - förutom skandinaverna då. Jag
var faktiskt helt ensam representatrt
för vår del av välden, om man inte
riiknar David Pratt, som numsra
bor i Holland-

t4
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Han har snart gått igenom alla
klubbar i Europa nu. Han måste
förresten genomgått en Person-
ligbetsföråindring för han kom
på en niista.n ren cykel som han
tomputsadepå.

Det var dimer & dance på
kviillen och silly games på da-
gen, allt ute på den hyrda bond-
gfuden. Man kunde sova inne
(vilket jag var glad för som inte
liingre hade nåt tåilt) eller ute
vilket son behagades. Dessutom

var det sightseeing i den lokala kvarnen för den som var intresserad.

Kort sagt, en fantasGk triiff.

Hemresan gict utan vidare missödeq nåt bagage att bli av med hade jag ju inte. Sitter
fortfarande och värtar på bagaget och planerar Internationella rallyt i Cotswolds.

lohn Bu Ra y 1993 - Carnpw Kapten
BOLJA

f\Å,f\Ar
4,rl.t'\r\r

En fn M20 pd lolul Buu i Belgien.

Följ med till John Bull -94 - jag ska dit och du lcommer inte att bli besviken
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tozget

Köpes: BSA A10 Plunger i
skick. Försök giirna andra
bladet.

Cbrister Allvin, medl nr 0603
tet 0520 - 584 45

Säljes: BSA Bzl4 SS

Tommy Johalsson,
tel 0383 - 106 52

hyfsat ( = 1i;q6-g
tel.nr., se insidan

-70, Toppskick. Pris: 20.000:-

rnecll nr 0515


