
DrottrLinggatan 68
3434 33 KUNGSBACKA
Postgio 479 78 42-4

JOHAN JOHANSSON OOO2

NROTTNINGGATAN 5B

71s zz KUNGSBAcKA

@
VÅR/SoMMARHÄLsN

VÄLKOMNA TILL öLANDS MOTORMUSEUM
sÄsoNcEN -95 !

vI ERBJUDER FRI ENTRE FöR EN PERS?N
TILLSAMMANS MED EN VUXEN BETALANDE,

( 2FöRi ) VÄRDE soKR.

ARETs NYHETER:
LINCOLN LE BARON V12 -38

FLYGMOTOR A-32 LANSEN 40.OOO hK
CADILLAC LIM)USINE FRÅN BATMANFILMEN

TOTALT övER 1OO BILAR, Mc ocH M)PEDER
DESSUTOM GAMLA LEKSAKER. FOTON, BRUKS.

FöREMÅL, BA,]:- oCH RA)LJEMjT)RER MM.

öPPET: DE sToRA HELGERNA UNDER 7ÄREN.
FR^N to ,tuNr DAG|,.rcEN Kt,.rt-tB

ENTRE: VI]XNA ,OKR, BARN 7-15 AR ?OKII

NORRA INFARTEN BORGHOLM
TEL- 04A5-124 00

POSTTIDNING B ilmil
svENsKA BsA KLUBBEN ÅRGÅNG l2 NR 2 JuNt 1995

B.rghotn 4.r\trt trr\

ERA MEDLEMMA]? !

&

r

t

E

ö

!
I

Rncrruc-sÄsoNcEN ÄR HÄR lcENl - srD 23 lll
TEKNTsKA rrPs Ato & A7 -srD 6-8 lll+

:!-"Nurru,urr
tttr rosr roeut4!5:l

INTERNATIoNELLA RALLYT I

3ENl-srD23 lll+
srD6-8 lll+

BELGIEN SID 26-29IIT+



t
rssN 1104-6163

7' BSA-bladef --------

Redaktör: Susarue Cdffin, Lila AIhem 4473,446 91 Alvhem, Tcl[303-33 61 5l (rln$olionnn dn kl2l :]0) :
---------J

7 SoenskaBSAKlubben
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Ordföranden talar....
Ja nu ar # mift i säsongen redaktörens a$ete med tid-

ningen. Men det är inte utan
erhjälp tidningm blir till det
den är

Vi har under hela året ett fint
erbjudande till alla medlem-
mar som skriver en berättel-
se till BSA bladet, det är en
speciellt framtagen Parker
bläckperura (engelsk kvali-
td) med BSA klubbens logo.

igen (den tolfte för Svenska
BSA Klubben) och jag hop-
pas ait vädret har blivit lite
varmare iin niir jag skiver
detta. (Den 20 maj 1995). Vi
har i år fått rekordrnånga
medlemmar ati betala in i
tid och det är vi glada för Vi
tar det som en uppskattning
för att vi gör ett hyfsat jobb,

och framför allt att ni gillar

ett bra tillfälle att lufta både
"Taxen" (M20) och 410:an,
diircft erviintar "Japanknäck-
et" i Göteborg.

Kanhiinda det blir en tur
till Öland i sommar med
"vänirunn" somnumera har
mutat in ett visst område
rr.rnt Grönhögen. Eftersom
denna del avSverige är gar-
ska okänt för mig/oss så
passar det bra med person-
Iig guidning.

Britannia Rallvt som för
ovanlighetens s(u[ iir sista
helgen i juli månad iståillet
för första i augusti blir eit

givet resmål. Att det blev i
luli beror på att man inte
ville det skulle krocka med
racingen på Sviesta. För oss
här på västkusten blir det
inte så långt att köra, men
den som vill ha några extra
mil i kroppen kan iu alltid
köra en omväg.

Snart, snart kommer solen
och värmen och då hoppas
jagattvises. Innandessmås-
tejagha klädvärd, smörja in
och laga skinnställen men
sedan är vi redo för hojsä-
songen,- Ha d6 -Rel

m god grund för att ordna
en häff eller någon annan
aktivitet - i BSA-klubbens
namn.

En sådan träff kan vara hur
simpel som helst - sensom-
marutflykten i Kungsbacka
är eft utmärkt exempel på
hur vanlig korvgrillnhg blir
en hiiff man återvlinder till.
Träffinbjudan kan - förut-
om till BSA-bladet - skickas
till andra klubbar och på så

sätt bredda kontakinätet
bland motorcyKister i trak-
ten. En lokalavdeJning f r:ng-
erar helt obyråkatiskt och
kan få ersäthring av klubben
för tr:iffkostnader etc. Det är
genom lokalavdelningama
Svenska BSA-klubben blir
mer än bara Sydvästsvens-
ka BSA-klubben. Använd
din nya matrilel - lycka till!

Per ReneII

- Den blir din orn du siinder
in en berättelse (med eller
utan bild) till BSA Bladet.
detkanhandla omdina egna
erfarenheter med BSA på
utflykter eller varlör inte en
intervju med gubben Agust
som åkte BSA hela 3o{alet,
tex. Hör av die - det lönar
sig! " I
Nu är det dags att putsa vi- I
dare. Vi ses väl i Bankeryd?

lohan lohansson
Odfhantu
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O ss gräs ät are emellan...
Ni kan aldrig ana vad som
gäller den här våren...? Min
lyckade satsning på tomat-
odling satte sina spår och nu
gör iaiett försök med purjo-
fök. Fästdet kanske inte blir
i Iika stor skala som tomater-
na. Det hela slutade med att
vi eiorde oickles av de som
vi fiitelyckdes se bort eLler
äta uoo. Men i år har vi ett
ctonda:ksha (Ulf har fixat
ätt) och dit odlar jag både
det ena å det andra. I mitt
nästa liv ska jag satsa på att
bli grönsal<sodlare ellerkan-
ske rentav en ko (vegeterian
är jag ju redan och idissla
kan jag).

Andra planer förvåren var
en Enslandsresa som vi nu
orecis" avverkat. Vad kan
inan mer säga åin att: Det är
ett hirnla hevligt land att se-

mestra il
Första turen med motor-

cyklamablev en frisk nmda
r,? 12 mil den 2 aDril. Nästa
irtflukt oi.k t l flilses vår-
mOnstrfig men då var det
mycket källare, trots att det
var en vecka senare. Denna
veckan blir det Kr.rngsrallYt i
Kungsbacka (25 maj). Det är

Vice ordföranden har ordet....
En sak som jag ibland fun-
derar på, är hur BSA-klub-
ben uppfattas bland demed-
lemmar som inte bor i den
sydligare delen av Sverige.
Eftersorn jag själv f.n. bor i
Mölndal, har jag merparten
av nuvarande klubbstyrelse
inom någorlunda bekvärnt
räckMll. Jag bor dessutom i
en trakt där det saffrcrligen
inte är någon brist på häffar
och evenemang, även om
allting inte arrangeras av
BSA-klubben. Ganska goft
förspiint, kan man säga. Det
gör oclså att för mig är BSA-
klubben en levande och ak-
tiv klubb.

Men hur är det om man bor
låingre norrut? Jag är rädd
att för många irurebär med-
lemsskapet i klubben en pre-
numeration på tidningen
och...ja, kanske inte så myck-
et mer lin det. Det är natur-
ligtvis mycket bäthe åin ing-
enting, men visst vore det
roligare om man kåiffrcr att
klubben "kommer litet när-
mare" en själv, att klubben
kärms aktiv och närvarande
även om det iir 70 mil till
styrelsen? Älla är förstås lika
välkomna som medlemmar,
men iag önskar att utbytet
av klubben blev litet mer
"rättvist" fördelat över
Sverige.

Av envis hadition iir det så,

att stFelsen för det mesta är
bosatt i sydväsha Sverige.
Det firurs praktiska skäl för
att hålla styrelsen inom ett
relativt begränsat område,

även om inget säger att det
måste vara just här. Att sty-
relsen inom en snar hamtid
skulle bestå av medlemmar
fiån någon annan del av lan-
det är förvisso ganska osan-
nolikt - men inte lever klub-
ben endast genom sin sty-
relse? Det vore nog att över-
skatta dem i styrelsen, sam-
tidi$ som man underskat-
tade resten av medlemmar-
na.

Y * nordligaste lokalavdel-
ning fims f.n. i Sigtuna! Tar
man en titt i vår nya mahi-
kel ser man att det niåste
finnas underlag för avdel-
ningar norr om denna ort.
Vadör inte i t ex Bollnästrak-
ten? Eller vilken annan trakt
som helst d?ir man har några
BSA-kompisar på rimligt
avstånd. Med en enkel 1o-

kalavdelning har man sedan
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Tekniska tips A10 €r A7
Tändningsinställning
Detär inte troligtatt tändnin gs inställningen
åindrar sig, men om det av någon anledning
är nödvändig att kolla eller iustera inställ-
ningen bör man först kontrollera brytar-
avståndet och om nödviindigi justera detta.

För att kontrollera t:indningsinställningen,
ta ur tändstiften och plocka av gavellocket
på magneten. Stoppa ner en turm stång i
höger tändstiftshål för att känna kolvtoP-
pen. Drag runt motom tills kolven är vid
övre dödpunkten i kompressionstakten,
d.vs. när båda ventilerna är stihgda. Håll
stången så vertikalt som möjligi och marke-
ra övre dödpr.rnkt på denna. Bästa säftet att
rotera motorn är att lägga i fyrans växel och
vrida på bakhjulet.

Drag motom baklänges ca 45 grader, diiref-
ter framåt igen tills attbrytamaiusi öPPnas.

Detbäsia sättet att känna detta är att placera

en bit papper, t.ex cigarettpappet mellan
brytarspetsarna. När papperet kan dras ut
med ett fast drag är brytama just på väg att

öppnas.

Det korrekta avståndet
mellan kolvtoppen och
övre dödpunkten med
tändningen på högtänd-
nhg är som följer
A7 7,9nm
A7 Shootingstar 9,5mm

A10 Golden Flash 10,3mm

Al0SuperRocket 10,3mm

Detta är mätt med stången
genom Eindstiftshålet.

Om tändringsinställninS-
en skall justeras måste re-
gisterkåpan demonteras.
Denna är fastsatt med tolv
stycken skruvar med olika
låhgd. Notera deras posi-

Defl a tomatiska tändJijrstiillarcn & brytarflo.

tion så att de kan återmonteras på rättplats.
När kåpan är demonterad, lossa magnet-

drevet från sin axel. Muttem som håller fast
drevet på axeln fungerar också som avdrag-
are (dock ej på Shooting Star och Super
Rocket). Lossa muttern moturs tills den bör-
jar gå trögt att vrida, därefter tag boridm C-
formade brickan. Nu krävs endast ett be-

stämt slag på änden av ringnyckeln för att
lossa drevei. Lägg märke till att den automa-
tiska tåindförställaren är sammanbyggd med
drevet och demonteras därför tillsammans
med denna.

På Shooting Star och Super Rocket demonte-
ras magnetdrevet genom att muttem lossas
och avdragare No. 61-1903 anviinds. Att an-
vända detta verktyg är att föredra istället för
ait bända loss drevet frän konan med en
skruvmejsel eller något annat bräckvertyg
vilket kan skada fiberdrevet. Plocka ur tänd-
stiJten och dra runt motorn tills kolven på
registersidan är vid övre dödpunkten såsom
beskrivits tidigare.

Dra nrnt motorn tills kolven nått angivit
mått från övre dödpunkt. Detta uppnås bäst
genom aft lägga i högsta växeln och dra runt
bakhjulet för hand. Det krävs en del nog-
grannhet för att få måttet rätt. Därefter ställ
tåindningsreglaget på högtlindning. På Shoo-
ting Star och Super Rocket görs detta genom
att flytta spaken på v:inster styrhalva med-
urs så långt det går.

Ståndard A7 och A10 Goldm Flash har auto-
matisk förståillning och skall ståillas som följer:

Om den mithe "bryggan" på denna vrids
moturs kommer centrifugalviktema att flyt-
tas utåt mot fjäderkaften. Detta är full för-
tändning och vikterna skall låsas i detta läge,
se B på bilden under tiden tåindningsinställ-
ningen pågår Montera drevet löst på axeJn,

detta för att axeln skall kunna röra sig obero-
ende av drevet. Vrid brytaren på molsatta
ainden av magneten i den normala rotations-

Kamaxelinställning
Vid normalköming kan inte kamaxelinställ-
nhgen iindras och det är inte att rckommen-
dera aft demontera registerdrcven om detta
inte är absolut nödviindigt. Om instäIning-
en av någon anledning måste kontrollerasär
arbetsgången som följer:

Demontera registerkåpan genom att skruva
ut fästskruvarna och notera deras positioner
för lättare montering. Generatorkedjan vil-
ken saknar kedjelås, måste demonteras till-
sammars med det stora kedjedrevet. Drevet
:ir monterat på en konisk axel utan kil, så

efter att ha skruvat av muttem med lås-
bricka bör en väl passande avdragare an-
viinds för att undvika att skada kåpan. Ett
altemativ tu att sätta en nyckel på genera-
tordrevets mutter och ge derura ett hårt slag
medurs med kedjan på plats. Detta skall
lossa det stora drevet. När detta drev tagits
av sin axel kan kedjan lyftas av det lilla
drcvei, vilket staffrar kvar på generatoraxeln.

Generatorbandet skall lossas så att genera-
tom kan vridas, så att dess kedjedrev kan

riktningen tills brytama precis öppnar (inte
mer :in 0,005 mm), se A på bilden. Pressa
magnetdrevet på sin kona och kontrollera
t?indningsinstäIningen no ggrant. GIöm inte
att ta bort spärren som placerats vid centd-
fugalviktema på standard A7 och A10 Gol-
den Flash. Slutligen åtemontera registerkå-
pan (med ny packning för att få eft olietätt
resultat) och ventilinspektionslocken samt
tändsti-ften.

Det kan inte nog påpekas dtt t:indningen
måste vara rätt inställd för tillJredssiällande
moto{prestanda, och också det att inga för-
sök skall göras att "förbättra" tillverkarens
irutällningar, då dessa är fastställda efter
ornfattande tester och experiment. Det fak-
tum attATStandards ochA10 Golden Flash
motorer är uhustade med automatisk tänd-
förställning gör det åin mer nödvåindigt att
instruktionema som beskivits tidigare följs
noggrart.

passera genom urtaget i inre registerkåpan
när dema demonteras. Denna kåpa är mon-
terad med fyra skruvar, och kan nu tas av
Hylsan för vevhusventilationen stannar
eventuellt kvar i kåpan vilket lämnar kvar
korkbrickan fastklibbad vid kamaxeldrevet.
Kontrollera kamaxeldreven så att deras
märkningar stämmer överens med de på
bilden. Ev. måste motom roteras flera vaw
irman dreven återkommer i sina räft positioner

Under monteringen kontrollera att kork-
brickan för vevhusventilationen är hel (byt
utomnödvändigt) och att drivpiruren i kam-
drevet kommer i rätt ingrepp med hålet i
andningshylsan. Kom ihåg att bocka lås-
brickan efter att ha spänt muttern på det
stora generatordrevet. lman generatorbar-
det spänns, tryck generatom hårt mot baksi-
dan av registerkåpan för att säkerställa en
oljetät skarv genom att klämrna korkpack-
ningen. Slutligen montera nya pappersbrick-
or mellan kåpans anläggnhgsytor

Fot|sätlning fiiisla sid.a D



Tekniska data A1-0 GoldenFlash
Tankrymd
Oljetank, rymd
Växeliåda, rymd
Gaffelben, rymd
Transmission rymd

Cylinderdiameter
Slagliingd
Ventilspel (kall) insug

avSas

Kompressionsf örhållande
Kolvringsgap max
Kolvringsgap min

Kamaxelinställning
Insug öppnar
Insug stiinger
Avgas öppnar
Avgas stiinger

Brytaravstånd

TändinstälJning - avstånd

brytaren just öppnar

Tändstift
Tändstift avstånd max.
Tändstift avstånd min.

UtväxLingsf örhållande
4:an solo 4,53 Sidv. 5,28

3:an solo 5,48 Sidv 6,28

2:ansolo7,96 Sidv 9,28

1:an solo 11,68 9idv.13,62

42 grader f.ö.d.

62gradere.n.d.
67 grader f.n.d.
3Tgrader e.ö.d.

0,305mm

kolv - ö.d när
10,6mm

L7
0,50mm
0,45mm

9 eller 18L

3,725L
400cc

213cc

225cc

70mm
84mm
020mm
0,25mm
,7 

'rq,_1

0,33mm
0,22mm

Text: Torbjörn Christensson, Medlem 140

Kopplingslameller

Däckstorlek
Däckstorlek
Lufthyck
Lu-fttryck
Fälgdimension

5 stycken

3,25 - 19

3,50 - 19

1,26kg/ ccrn
1.,47 kg/ccm
2-19

fram
bak
fram
bak
W'\4

Kedjedimension, antal mllar fram
Q" x 0,305" 69

Kedjedimension, antal rullar bak
5/8" x 3/8" 98

Antal tähder bakdrev Solo 42 - Sidv 42

Antal tänder motordrev Solo 21 -Sidv18
Koppling Solo 43 - Sidv 43

Växellådsdrev Solo 19 - Sidv. 19

Fjädringsväg
Fjäddngsväg

fram 146mm
bak 102mm

Dim. bromstrummor fram 203x28,6mm
Dim. bromstrummor bak 178x28,6mm

Förgasare diameter 28,6mm
huvudmunstycke 250

tomgångsmunstycke 30

trottel 389 /3A
nålposition 3

nålmunstycke 106

Luftrenare standard

VÄt-KoMMEN
TILL TRIUMPH-KLUBBENS ÅNIICN

BnITANNIA RNILY
28,29r 30 JULI 1995

PLATsEN ÄR SJöNELUNDS GAMLA DANSBANA

cA I5 KM öSTEN OM FALKENBERG.

Kön pÅ vÄG l50 MELLAN ToRUP ocH FALKEN-

BERG, DÄR SVÄNGER DU MOT VESSIGEBRO

(DÄR FINNs ÄveN sxvlr,lr).
KOMMER DU E6 (E2O) SöDER IFRÅN,

SVÄNG IN MOT GETINGE OCH KöR MOT ASIGE.

STÄLLET LIGGER MITT I MELLAN

ABILD OCH SJöNEVAD.

MAT, GOD SAFT OCH DUNKA DUNKA

LIKSOM FöRNEDRANDE LEKAR FINNES.

OcH Dull GRÄv upp DITT TÄLT rön oÄn FINNs

INGA STUGOR! DET ÄR JU EN HOJTRÄFF.

vrLL DU FRÅcA uÅcor? Rtruo

NICKLAS TEL: 0346-532 I2
ADAM TEL: 0346-I49 50
PÄÄnn TEL: 035-54t 67



TiIl BsA-bladet från en återfallsknutte
Nybro 95-03-20

En hälsning och tack från
nybliven medlem som nu
fått tillgang till medlemstid-
ning av hög kvalit6, samt
möjligheter att nå modell-
specialister som kan dela
med sig av sina kunskaper.
Det kan behövas när jag nu
påbörjat renovering av ny-
föwäwad A-65 Lightning.

Min första MC var en AJS,
350 "sida".Jag självvar 18 år
och flygintresserad. Det gick
mycket bra att kombinera
både MC och flyg, det var
lika roligt antingen man var
uppe i luften eller nere på
iorden. På väg till segelflyg-
skolan Alleberg i närheten

av Falköping, fickjag upple-
va min första flygande be-
siktning. Två stora och bas-
tanta polismih av äldre år-
gång stod utpacerade mitt i
vägen och gjorde stoppteck-
en. jag hade mh blivande
fru på bönpallen (bakre sitt-
dlna), men lyckades brom-
sa in och stanna utan att slad-
da oroväckande mycket i
Iösgruset. Att det var deras
första besiktning av MC stod
garrska snart klart för mig
när iag eftiöd dem attprcv-
köra. Dom fick ett skrämt
uttryck i ögonen, men den
äldste av dem tyckte att nå-
got måste väl ändå provas,
så han trycktened koppling
och bromshandtag i botten

och förklarade att fordonet
var funktionsdugligt. Efter
detta godkännande och rnot
attuppvisa körkortet fick vi
fortsäita. Lyckligtvis hade vi
vid Orrefors järnvägstation
stannat och befriat den för-
låingda pakethållaren från de
t).ngsta delama av camping-
utrustnhgen, som gjorde
AJS:en våldsamt baktung.
Redan efter någon mil hade
jag konstaterat att det inte
skulle vara möjligt attbalan-
sera på bakhiulet till Falkö-
ping. Tält och övrig utrust-
ning fick istället åka iäm-
Vä9.

Då efter ardra världskri
get fanns det inte några driv-
kedjor för MC att köpa. Så

Brea från medlemmar.
det blev till att skarva ihop
dom bästa man kunde hitta.
På så sätt fick man en kedja
som i bästa fall kunde klara
ett tiotal mil irman den säm-
sta länkenbrast. Då fick man
stama och promenera till-
baka för att hämta kedjan
som låg utsträckt som en orm
på vägbanan samt plocka
fram halvlänkar och kedje-
lås för att få en hel kedja
igen.

Efter militärtjåinst vid Flyg-
vapnetvar det dags attbyta
till något bättre i MC-vä8.
Detblev en spritt språngan-
de ny BSA 833, en härlig
maskin med det rätta "soun-
det". Det blev några trevliga
år med touring bl a med en
tur upp genom den norska

{ällvärlden, sarnt semester-
resor varje sommar Aven
hial-tävlingar var något som
kändes bra och gav god trä-

ning för att kunna hantera
en MC.

Så småningom var det dags
att gifta sig och bilda familj,
det blev nödvändigt attbyta
uiMC:n motnågotpå 4 hjul.
Fritiden ägnades istället åt
att se8enyga. Flygintresset
medförde många besök på
fl yguppvisningar och vete-
randagar, kombinerade med
flyg och fordon. Härigenom
fick jag ögonen på manga
fina exemplar av BSA, både
i Sverige och England. Sam-
tidigtbörjade flera kamrater
i flygklubben parkera sina
motorcyklar utan för hanga-
ren. Då kände jag mer och
mer att engelska sjukan var
på väg att drabba mig på
nytt.

När så min svåger (tidiga-
re ägare av 833 ochAl0) ring-
de och fäste min uppmärk-
samhet på en annons "BSA

465 till salu", så dröjde det
inte många timmar förrän
jag hade försäkat mig om
detta exemplar Ett iill 80%
komplett renoveringsobjekt,
precis vad jag som nybliven
pensionär behövde och som

Iag hoppas kuma renovera
till fullgott skick. Jag får god
hjälp av min son, reporter
på tidningen "Allt om MC".
Där jag fick tips om BSA-
klubben och dess möjlighe-
ter att förmedla kunskap och
gemenskap till alla entusi-
aster med BsA-maskiner

Jag ser nu fram mot den
dag då renoveringen är full-
bordad och solen skiner över
asfalt i lagom böj.

Bifogar bild av min nyleve-
rerade B33 -51.

Hiilsningar t'r ån medlem
nr 1298 Robert Molin, Nybro
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B SA A65 Lightning Clubman
En bild lrån Nils-Etik Hansson, medlem 994 ftån F wuluwl i Skåne

Min nylmererade 833 -51



Brea fr ån me dlemmar........ lnköp ao Matchless
The Rules of cricket
You have two sides.

One out in the field and one in.

The team which is out go out in the field.

Each man that is in the side that's in goes out and is in and when he is out he comes in and

the next man goes out and is in uniil he is out.

When the side which is in are all out the side thats out comes in.

The side which has been in goes out and tries get the side which are in out.

Sometimes you get men still in and not out.

The not out man who is still in then comes in with the manwho is put and the side is all out.

When both sides have been in and out including the not outs thats the end of the game.

Howzall

Kapten Bölja (Chdster Allvin)

Hej BSA-bladet!
Under en cykeltur och shop-runda i Karlstad såg jag denna BSA i en affåir (Gustafssons

Glasögon). "Flickorna" dtu visste ej något om den. De hodde den var "skyltgubbens".
Bra skyLtat arurars,
Hälsningar LemarlAnderssson, Hammarö

1972 såg jag skymten av en röd motorcykel när
jagformed min Zii.ndapp 125:a på Fårö. En sån
vill jag ha *inkte jag. Det var en röd Matchless
C80cs, genom en kompis som bodde på Fårö
spåradesågaren upp. Detvar en äldre man som
höthat på frun och flyttat ut till sommarstugan.

Och där bodde han ensam utan el, försörjande
sig på jakt fiske och diverse strö1obb. Han ville
inte gäma avstå från sin motorcykel som var en
av dom bäthe han ägt i sitt liv Endast 833:an
som han hade iruran var bäthe. Harley 750:an
som han körde efter kriget var saktmodig och
slök bensiry så den trötinade han fort på.

Ater till övertalningsförsöken, jag hälsade på
en gång i veckan, det var bäst på söndagar. Då
kunde man få nykoktkaffe, han bytte nämligen
sump på söndagar. Efter några artighetsvisiter
började ägaren, som hette Göte, prata om att
hanbehövdeenny älgstudsare. Prisetpå Match-
lessen blev 2000:- det var vad en ny älg-bössa
kostade. Göte köpte cykeln ny 1968, den fick stå
utanJör sommarstugan åretrunt, stugan var ca
100 meter från sbanden. Vägama på Fårö var
vid den tiden mest gmsvägar, så 1970 tyckte
Göte att cykeln var välskitig, nermed den i sjön
och blaska av den värsta vägsurnpen. 2000 mil
körde han 1968-1972.

Hösten -72 skulle jag hämta cykeln men efter-
som tag inte fyllde arton förrän februari -73
lånade farsan en Ford Transit av sin chef som
sålde sådana. När Fårö-färjan angjorde färjelä-
get på Fårö kunde vi inte komma av för ett
lokatt fyllo ville bli först men ramlade ikull med

sin trampcykel och fastnade med st1'ret mellan
färjan och kajen liggande under cykeln kunde
han inte komma loss. Alla skrattade men tillslut
fick han hjälp isin penibla situation och vi
kunde börja köra av

Välframmeblev detaffärmedGöte, vipinade
i oss kaffet han bjöd på, sedan var det dägs för
en provtur Jag hade med mig MC-klädei och
rejäla stövlar, ryktetom encylindriga 500 kubik-
dre hade åven nåttmina öron, Efter några frukt-
lösa startförsök med otaliga back-slag var jag
slut och undrade vad jag gett mig in på. Då
kommer Cöte ut i filt-tofflor "jag tror sorken
behöver hjälp" han sparkar igång eländet på
första kicken. Slokörad sätter låg mig på cykdln
för en provtur. Vilken slillnad mot 125:an, jag
kör bara en kort bit ifall den skulJe tjlvstanna-,
var inte så intresserad av fler kickförsök lustdå.

Väl hemma giordes försök att tvätta cykeln
men detvarså ingrottsom bara kalki6a gmsvä-
gar kan åstadkomma och tanken vaifruktans-
värt blekt, Den revs isär för onrJackering jag
valde Cuzzis färgsättning, med röd ram ocft
grön-metallicpå tank och sidokåpor Vilket hel-
gerån tänl<er origrnal-folket men jag sparade
undersidan av lanJ<en som färgprov fbr hamti-
da original-lackerin6. Den blev lackerad i origi-
nal två år senare, men sedan dess har den blivit
slående ochvarjesommar lovarjag mig själv att
den skall köras med nästa sommar. Vi iår väi se
hur detblir 1995.

Hiilsningar Lennart krlsson medlem 1198



Bruhyr nm BSA Bladet ha fått hna iftån Bengt Mellander (medl1265) ditu nan på

framsidan kan t'å se en stilig förkngs BSA, troligm -39 års modell utrustad med det
krartfulla GEMA kolgasaggregatet (grngas+ggregat).

På niista sida noterur ai hur en toppoentils 250 cc BSA C11 niistan utan tinsta
effektförlust liitt når hög toppt'art, (med taå personer på). Ertra rcligt iir att " tillverkare
och rnsamförsiiljarc Firma H. Gihanssln, Göteborg" också lid denna tiden aar General-
agent ftr BSA Motorcyklnr.

GEMA
KOTGASAGGREGAT
FOR MOTORCYKLAR

-$

Pris fullt komplett (men utan exka batteri) kr. 375.-
Äterförråljare rötar å de platrer å vilka vi ånnu icke åro tepresenterade.

TIILVERKARE OCH ENSAMFORSÄI]ARE:

FIRMA H, CORANSON
CENERATACENT I SVERICE FOR 8. S. A, MOTORCYKLAR

TIATTOHUSEI COIEBORC IEL. 1352 32
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cEMA 5stiffåX?}i.til
Eftcr ingrie,ule ex?eti rcnt och ltinstdnsn prcu ha,,GeDtd lotsnsacsf?sat
l ktftnat ttsUtppas tå sle,tshd,tn/h ade . AggreCatct ttr Io str cratJör

solortotofc)hel oeh nodtgt så, at! det i.he tne'tliet ftire/hn/ hnta sför"kiSntt
Giwtuis Aa detsnn tn dtut rc.1 IötdeI a ut'tdds titt sirtudg'tst nski'!e'..
Genn ge,ftratofdggregat nr tillrclhat dr bnstu sui sko ,tfltcrint n tbe,o t.

lt1gåeftde prct, I'elhstdllda rcd en så lite las|ir sout cn B.S.-1.2JO c.c.
(nodeU Ct I ), å uilk.,1 ett asslcgat i kapplats pti edin d,t t såu) ha 1)isat)
att tashinen fingeral öLet föfu.tnta Ded en rcdelhnstiehet au iS-60
hit.ithn. och detta rcd tfi lersotle/. Aggreeatct ha'. nuliee b,ggts så att
dtje, e'L bflhtassagelare lihso"t Qitl ortnal Aörling sknll k td tedtagas.

En fitllt efektio gasre i A betrregns, endr i iggfcC.tttt i"Så såudt SloD-
son fwe'ftle. Finrc,tarc atl fölsedd ned t-tgfilterd k, groure'nteL är

Ge eratotns brdtlsle",d9as;n hat e fynt.l a1) ca 30 l. Dette tt/ tillfttch-
list frjr ca 60 b,it:s hör i s.

Futbten dr sdrchilt hotrst/ e/ntt frir totolclhlal och tilloelka.l at ett ao
uAra större s, eci a lfabrihe, . De,. dr rtterct pålitlig ach driftsdker,

MONTERING. Molltet; gen tv s)nrrcfliee e kel och torde hu"na gölas
ao rir oclt e" på ett pd/ tilnnws tid. Aggrceatet fdstes på bahshdlr en e-
dclst de å tggregatet beflltlien b ltafln. Fölgasare bol nges o.h agg/e.
gatets bla,tdningskaDura/e ,no tet'as i dess stdlle. ll'i/nnaföl htft och gas
hop|las till blatd"i gsha'n1taleis lcglige, Eu ettla baueri hotplas pa/al-
lettt ned det ,å. 

'1tdskirc" 
befnttisa ba edet. + rolen förbi".1es nedfdhte,t

och - tolen jofdds. Å notorlt behöua inea andla földndi,ryaf aidtagas .t
att tdtldltihge,t höjes e" h gC.

tCÅNGS.4TTNING. Kote tåbqasr{e o',' tå.Otr"i,tgstoehet och packns odt,
Gas/eelaget öppnas Ji't fillt, Idkteu startas, aalpå nan sticbel h e,t Läea
(bekodnast e gengastd dsticha) i I fi'ft "stycket. Etden suges dltlrid irt
och holet antd d.s.

Efiel ca 3 d 4 nNittutet ,/o a!; gasett aid gas ttaget geDow att a ut das.
Visal d.en då eL blå lågo, ka ototn stnrtns, Fldkte suxng?s och \rotoll
staltas lå oatligt satt ,nedelst kichen, Då gctrclatorgflsett d/ ,4)cbet hd s-
tig Jöt l'.fttilAörseln, Jår Dta" i bötja ?röDa sie flan betr. hLftrestasets

Otn nototq)hle" ldrnlns ko/tare tid 1t'1 15 , i'nter, han , otoln sta/tns
onedelbdrt. LdrrQIiEt dr iloch .ltt sta/td fdhten ågot, så att gase" suges

fla'n till lttotofn. Stå/,aashi'ten en eryeltid. still en ldtqre tid,tt1åste,M-
shinet sta/tas på fölut besb,iuet s.utt.

SKÖrSEL. Ge eratorrtotnet Måste pelioduis töDD as på asha, tiksorn
a"ii-iiiiiuet titt s/o1)sas/e,'arc". Fittet i fiwenarcn tö,n',rcs o.tt bo/-
slas uat 25:e eUer s9:e mil, b(/oend.c på btd|st.tts beshafie'&et och hö/-
fli gens art. Sar'ltliga sottntn dro n)cAet låttålhott ll:g.t.

På g/u"tt at att inga td"t tdflla Jörd't.]/i ear bcltöoa li.ltagas å toto/tr,
hafl tnaskinel uta kostttad., ttl fölhållandern så ,trcdeita, åtet drldras



tr r III I Ir I I I IITIII r r r r r r r r r rrrrr r I r tI I'!j rc SA ...vinner Gold Sia-r-föraren Bemard Codd både 350- och 500-klassen !
| 

- 
i Isle of Mans Clubrum-race. Det här blir sista året för Clubman- Ii I [ä:jn,:lii:fi1;ff#"Tl::ffi:.åx:ää;#Tä; :

! t alltså ned, vilket kanske är extra trist för dem som köpt sig årels Gold !
I t Star-nyhet DBD 34:an. Men den går ju bra på landsväg[n också... !

T
I O 

...mirlskar den svenska mc-marknaden något, jämfört med tidigare !
! år Knappt 10.000 mc säljs, medan dry$ 5.000 scooters finner köpare. Bilen har nu I
! ett fast grepp om den svenska motormarknadm och under året säljs över 130.000 !
I nya bilar Den svenska situationen är inte unik. Överallt upptäcker man att de I
! SI ene åren Uo4ar ta slut och under året försvirurer Vincent från marknaden. !
lt
! ...:ir något av ett olyckår i Sverige. Riilsbusskrascher och tågoiyckorkräverniirrna- !
I re 40 offer På Atlanten krockar "Stockholm" och "Andrea Doria" med ett 50-tal 1

! döda som fölid. Ftygvapnet drabbas av eft flertal olyckor med dödlig utgang, bl a !
I tta. ma"t enda Lancaster havererar över Linköping. Totalt 26 personer från I
I flyglrupn"t o-kommer i flygolyckor under året. I
r!
I ...får de flesta "stora" BSA-modellema lättmetallnav av en t,? som inlanats från I
! koncemsysternAriel. De ser ju hevliga ut, menmånga menarattbromsama kunde !
I vara bäftre... I
IT
t.. I
I ...ärden stora intemationella håindelserna Suez-krisen ochrevolteni Ungem. Aven I
! i Polen protesteras det mot den Sovjetiska näwaron, men utan resultat. Kekkonm !
I blir president i Finland och landet får tillbaka Porkala, somlånats av ryssama sedan I
! kigslutet. I USA beslagtas dm några år gamla svenska fiImen "sommaren med !
I fttirrit u", 

"ft".ro- 
någ"on u*u*sfull m)'ndighetsperson har upptäckt att den ar I

! Pomoerafisk. Itt
! ...tar Bill Nilsson hem Sveriges Grand Prix i motocross i Saxtorp, på en BSAförstås. !
| Även i EM-serien går det bå, dar Sten Lundin och Bill hamnar på 4:e respektive 5:e !
I plars. I
l'I
lf
I PellePirat I
lt
lltt
ll
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1L:e BSA Camp
30juni-2juli

AIla mgelska MC

Välkomna!
Plats VMCK i Domsand, Bankeryd

utanftu lönköpittg (RV 795)

Program
Fredag:
Deltagare anläinder under
eftermiddagen /kvällen

Lördag:
Vid middagstid gör vi en
utflykt per motorcykel.
Tidigt på kvälleo traditio-
nella lekar och senare pris-
utdelning, grillning och
samkväm.

Söndag:
Träffen avslutas och delta-
gama skiljs.

e+prärud



33:e Intemationella BSA Rallyt
9-5 Mars 1996 Wellington, New Zealand

New Zealand BSA Owners CIub inbjuder till det 33:e
Intemationella BSA Rallyt i Upper Hutt, Wellington,
Nya Zeeland. För er planering vill vi hformera er
redan nu då en Nya Zeeland-resa med din BSA motor-
cykel inte görs i en hast,
Ar du intresserad kontakta Svenska BSA Klubben,
Johan Johansson för närmare information på tel 0300-
733 26. (För oss som inte kan åka jorden mnt med
BSA:n kommer ett miniralJy att MlJas i
Tyskland under sommaren. -Phuu!)

M agnus Kails s onl r acerf ör are
Vid klubbens årsmöte i februari beslutades
att tilldela Magnus Karlsson ett Iitet pds för
bästaBsA-prcstationunder1994. Sommanga
av er vet, kör Magnus en Rocket/Trident-
trippel i Classic Racing-cirkusen. Föna året
var framgångsrikl Magnus vann MCHK:s
klubbmästerskap i 750-klassen och blev hea
i MCM-cupen. De av er som sett Magnus på
banan och i depåo vet att det här är en kille
som bara har en enda sak i huvudet - aft kdrn

fo arc.

Lnför årets säsong har Magnus plöjt neröver
25.000 kr. i maskinen. Det kostar tydligen att
hålla sig på iopp. Bland vintems modifie-
ringar märks bl a en ny 35 mm:s Cerianigaf-
fel belt&ive och rner motorhim. Förra fuet

vägde racem shax under 160 kg med olja,
men utan bensin. Till kommande säsong
hoppas Magnus på ytterligare viktreduce-
ring rned ca 6 kilo. Vi kan väl anta att det
kämpas l.itei iniemi inom Team Sunshine,
där lagkamraten heter Colin Fairall.

Som ni förstår är det inte direkt gratis att
syssla med racing, så Magnus välkomnar
sponsorer Kanske någon företagare i klub-
ben har lust att hjälpa till? Magnus visade
dessutom den BSA han har iill salu. En 833
-53 stelben med papper sälis i nedplockat
skick. Den är inte riktigt komplefl menmotor
och låda är färdiga att montera. Priset är
15.000 kr. och Magnus når du på telefon
031 - 1216 44.

Treolig statistik
Här följer litet statistik över nyregisherade
BSA:

44 stycken
59
5J
4L

Totalt under 89-92 registrerades 197 st. BSA
motorcyklar Motsvarande antal för Triumph
var 186, vilket antagligen inkluderar några

1989
r990
1991
1992

maskiner från den nya generationen. Drygt
70 Norton registrcmdes också.

De nyregistrerade hojama är dels importer
och dels omregisheringar av svenska BSA
som saknat papper Om vi antar att utskrot-
ning och export under dessa år varit mycket
begränsad, blir nettoresultatet en ganska
ordentlig ökning av landets registr€rade
BSA-besiånd. Inte st Or-t 

"tt"t 
nu.t 

OUro,
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Suveräne Sdvermans
Superbra Semesterbok
- Sommarpris
Magni{ik nostalgitripp, någonstans
på grusvägen i gränslandet mellan
bildrömmen och drömbilen. Bland
bilder från 100 års trivsel och trassel
i traffken växlar Ove Säverman

fkänd från DN och 'IVJ mellan
bilistiska beteenden, friheten, farten,
fruntimmer bakom ratten och
folkparkens betydelse för de svenska
väglaökarna.

"Tonuib.ten ligger på det historisha, achompanjerat au helt fantastisha
biLder ur Pressens BiLds ymnighetshom. Hår finns bLand annat en
mahalös biVhaualb.ad över Lttstbilnr som uurpat och uad de hale på
flahet dessfiirinnan. Söuerman är blyscht'ri och mychet underhållnnde
när han beskriuer uårt obegripliga hathärlehsförhållande till den ruIlande
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Polychromatic green
På BritaruLia Rallyt i Riitwik föna året (1994)

traiffade BSA Bladet Mats Wedin, som kom
från Gävle med en mycket fin A 7 Shooting
Star av 1955 års modell. Det är inte ofta man
ser dessa maskiner här i landei och särskilt
inte i med den polycfuomatisk gröna lacken,
ramen är på denna maskinen mörkgrön.

Mats berättar att maskinen var i behov av
renovering när han fann den. Det första
Mats gjorde var att riva ner motom för att ta
en titt inuti.

Byte av lager och borming bland annat.
Någon gång under maskinens liv har origi-

Mats Wedin, Göole, A7 Shooting Stat

nal-motom tagit slut så idag sitter det enA10
Super Rocket 59 motor i, men lite mer effekt
har ju aldrig skadat. Sedan renoveringen
1993 har maskinen gått 120 mil. För att få
dom nya avgasrören och ljuddiimpama att
passa hade Mats en del arbete. Något som är
fantastisk eller rättare sagt otmligt med Mats
Shooting Star är att tanken fortfarande har
sitt original-kom. Den var så fin i komet
ochintehellernågmbulor så detvarbara aft
ge den ett nytt lager med lack.

Keep up the good work!
il



Ackes affär
Ackes Motor i Sjöbo, kärurer väl BSA Bladets
läsare igen. Ackes motor är en flitig amon-
sör i BSA Bladet. Men hur många av våra
läsare vet vem Acke är?

BSA Bladet har träffat Carl-Axel "Acke" Jo-
hansson och Birgitta på träffar lite här och
där Acke är en stor Norton entusiast, men
har under många år drivit sin fima Ackes
MC ochMotorservice iAlestadstrax utan-för
Sjöbo. Det är en trevlig liten verkstad där
man kan finna just den där delen man sökt
länge. Motorrenovering är tyngdpunkten
påAckes verksamhet och då kan detfalla sig

naturligt attmanockså lagerför Carillo vev-
stakar, vevstakarnas Rolls Royce. Behöver
man en vevstake skall man definitivt över-
väga att ringa Ackes för att köpa en kraftig
H profils vevstake. Det är framför allt inom
racingoch dragracing dessa stakarhar gjort
sig välkända.

På bilden serviAcke och Biryitta vid Britan-
nia i Rättvik 1994 dit de åkt på var sin Nor-
ton, Acke med en NortonAtlas och Birgitta
med en Norton Commando.

Racing-säsongen är här igen!
Iledan har de tappra mcerfönrana hunnit
åka ett par race rurt om i södra Sverige där
de flesta tävlingsmöjligheterna finns. Nu är
det inte så att alla tävlar på allvar utanen del
nöjer sig med att åka parad som det heter i
programrnen. Men likaså är dethur vridan-
det på gasru llen som är huvudsa ken.

En hel del BSA maskiner kan ses i Classic-
racingen, från 350cc encylindriga till 730cc

trecylindriga.
Några av de stora tävlingsdagarna presen-

teras här, passa på att ta en titt. Tävlingama
sponsras i huvudsak av Castrol och heter
därför "Castrol Classic Cup".

17 - 18 Jun - Våler Raceway, Norge,
Classic & Sound of Single (SoS)

5 - 6 Aug - "30-års Racet", Sviestad,
Lhköping, Internationell
Historisk/Classic racing samt
Moto Cross, Trial och Speedway.

19 - 20 Aug- "Gelleråsloppet"Gelleråsen,
Karlskoga, Classic & SoS

76 - 17 SepI - Ring Knutstorp, Knutstory,
Internationell Classic & SoS

il
Bilder Ronnv P&B (otxslngsbild), Ian-Erik "Brcrco"
Karlsson Jrån Tidaholm nrd en " coaking singb"
slatkl uissad 833 jiirnspis kör i parnd (mycket fnl ljud),
ses på bilden hör rnder
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Slutet aa 2:a Världskriget
- 50 års minnet
Som vi alla har kunnat märka i pressen

och radion så har man i år firat att det

är femtio ar sedan andra världskriget
tog slut. Man firar alltså glädjen över

detta. BSAbladetsom är ett trendkiins-
ligt magasin är inte sämre utan vi kom-
mer givetvis med vår egna betraktelse

över detta.

Som ni såg på baksidan av den nyss

utsiinda matrikeln så fick vi reda på

hur många motorcyklar BSA tiilverka-
de från krigsutbrottet fram till freden.

(126,334 sI, en fjärdedel av den totala
motorcykelproduktionen i England
under denna period.) Bilden kommer
ur en broschyr som BSA gav ut för att
fira Freden. BSA- Conhibution to Vic-

tory (Deltagande i segem), heter den, i
England firade man som ni förstår av

titeln - Segern - snarare iin fteden.

Senare ibroschlnen fimer man samma

titel med en ny lydelse, BSA - Conhi-
bution to Peace (Delatagande för Fre-

den), där man i optimistiska ordalag

tittar in i framtiden och utlovar utveck-

ling, arbete, och nöjsam fritid med pro-
dukter från BSA som tex trampcyklar
och motorcyklar.

BSA var en av de största industriema
och hade produktion under hela kri-
get. Deras fabriker var ständigt utsatta
för fiendens bombardemangmen Eng-

elsmännens ihärdiga motstånd gick
inte att besegra. Äldre män och kvin-
nor som inte genom militärtjiinst var
uttagna i kriget skötte produktionen i
BSA:s fabriker. Man hade vid krigets
höidpunkt 67 fabrike+ 28,000 anställ-
da, 25,000 rnaskiner på en golvyta av

340,000 kvadratmeter. Man tillverkade
det mesta, gevär, kanoner, raketer,

ammunitiory cyklar och givetvis mo-
torcyklar. Totalt under kriget tillverka-
des mer än fem miljarder detaljer viket
är lika med 1,650 detaljer per minut
dag och natt under alla krigsåren!

Vi firar jubileet året ut med att ta med
en eller två intressanta bilder i de kom-
mande BSA Bladen. Ett speciellt tack

till David Pratt i England som lånat oss

derma inhessanta brochyr.
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lnt ern ationell a Rallyt i B elgien 1994
Kortaste vägen till Belgien gick norrut från
Skåne(sparade ca 100 mil). Vi körde 1:a etap-
pm till Kungsbacka, då hade vi haft ett par
stop på vägen.Det första som hände var att
min Norton la av utanför Tågary, men det
var snabbt avhjälpt vid en mack irure i byn.
Det var säkringshållaren sorn gått sönder, en
ny fanns i packnhgen. Därefter gick färden
vidare i strålande solsken, när Helöns BSA
hostade till och dog några rnil iruran Kwrgs-
backa. Det var bensinen som var slut, hrr det
fanns reservkan. Vid nästa motorvägsav-
fart sviingde vi av Efter en liten bit på gamla

frukost och en visit i taxfree-shopen, var vi
framme i Ijmuiden. Eftersom vi kom på fär-
jan sist i Götebor&var vi först nu.

Det gick att köra ända fram till passkon-
hollen utan att behöva stanna (ni som har
åkte med englandsbåten vet vad jag menar).
Nu var vi i Holland. Lite stadstrafik och sen
var vi ute på motorvägen mot Uhecht däref-
ter foftsatte vi mot Breda,

Vi hade lite problern med dom obligatoris-
ka motorvägsköerna, men med mc är det
ganska lätt att ta sig förbi. Nu var det inte så

BSA-nek, notoraiigefl i HoIIand.
E5 var där en rna&. Tan-
kade och sträckte på be-
nm, innan vi fortsatte till
Kungsbacka, Iör övematt-
ning hos Johan och Ca-
milla. Därfick jag fixa He-
l6ns framlyckta som hade
lossnat.

När vi vaknade och det
var dags för etapp 2, var
det engelskt väder Tur att
vi bara skulle iill färjan,
där skulle vi möta Jimmy
och Robert. Efter att ha
väntat en stund dök Jim-
my upp men ingen Ro-
bert. Skulle det bli som
när vi åkte till England
(där dök han upp precis
till avgång) nu kom han
lite tidigare (han lär sig).
Vi kom på alln sist, upp
till hytten och byta till
något mer lämpligt för
baren. Havsluft god mat
odl öl gör en trött och det
är inte helt fel att sova in
lite tid innan ett Intema-
tionellt Rally så vi gick
och koja.

Vi vaknade utanför HoL
lands kust, efter en god
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langt kvar till Belgien, när Heldns BSAbör-
jade att gå illa den orkade inget.Vi fick stan-
na på vägrenen 0immy och Robert Iörsvann
i fjärran) och efter en stunds mekande kom
vi på att tändningen hade ändrat sig. Det
blev till att ta fram magnetdrevsavdragaren
(hrr att vi hade den med) och ställa om
tiindningen. När vi höIl på med detta kom
iimmy och Robert tillbaka gående på vägre-
nen. Dom sa att där var en mack lite längre
bort, Jimmy behövde tanka. Nu gick BSA:an
igen så på med grejema och iväg, några km
liingre bort händer samma sak igen. Denna
gång var det precis vid avfarten till macken,
så det blev till att köra långsamt in på mack-
en. Det var bara aft bö4a om med iändning-
en, efter en stund (en mycket lång stund) går
BSA:ar igen. Bort till en bensinpump och
tankade, nu skulle vi iväg men BSA:an hade
andra tankar. När vi hade kickat en massa
gånger utan att vi hade fått något som helst
livstecken från rnotom, så åkte tåindstiften
av Iör gnist konholl. Där var ingen gnista, av
rned locket på magneten och ut trillade bry-
tarplaftan, Nu visste vi varför tiindningen
åindrade sig. Det var bara att skruva fast
brytarplattan och ställa tiindningen. Äntli-
gen kom vi iväg och in i Belgien förbi Ant
werpen på den fem-filiga ringvägen, och
vidare mot Gent där vi svängde av mot
Ronse där rallyt va r Det va r lite strul att hitta
campen, ljuset var inte det bästa. Antligen
framme nu skulle vi bara anmäla oss och få
vårt rum. När det var avklarat så var det
bara att bära in packningen från motorcyk-
lama och flytta Nortonen till den speciella p-
platsen för icke BSA. Av med skinnkläderna
och ner till baren för att testa den Belgiska
ölen och häffa gamla våirurer Det var liie
svårt med språket, flickorna i baren var inte
så bra på engelska och vi var inte så bra på
Flamliindska.

Efter en härlig söndagsfrukost gick vi ui på
campen, för att titta på motorcyklarna och
prata. Här fanns allt från orenoverade origi-
nalmaskiner ti.ll renoveringar bättre än när
dom lämnade fabriken. Nu var det dags för
invigningm, där Ordföranden i den Belgis-
ka kiubben tog av sig den Internationella

t-shirten från England (undra om han hade
haft den på sig sen det engelska rallyt), och
tog på sig den Belgiska lxt.t-shirten, så var
rallyt invigt och vi skålade i cider. Efter
invigningen var det dags för en utflykt, där
vi bland annat körde uppför en backe där
cyklister brukade tråina. Målet var en gam-
mal kvarnnu omgjord till värdshus. Därhöll
vi på att bli kvarglömda när det var dags för
hemfärd (sewitören glömde vår best2illning).
Tillbaks på campen var det dags Iör den
Belgiska ölkvällen. Det var osi,bröd och ö1, i
Belgien Iär dei firmas ca 200 olika sorter Här
var det ca 10st.

På måndagsförmiddagen var det dags för
en autojumble med bara BSA-försäljare, här
fanns det mycket mer att välja på, och det är
billigare än hemma. Resten av dagen dela-
des mellan campen och baren.

Tisdagen startade tidigt, det var dags för
line-up. Avfärd redan 9:30 i gmpper uppde-
lade efter modell och ålder (motorcyklens
inte förarens). Line-up:en skulle hållas vid
slottet Beloeil. Jag åkte på Heldns RGS (ing-
en Norton på line-up). När vi kom fram
sanlades allihopa på en p-plats utanför slot-
tet, för gemensam färd in i parken. Där mo-
torcyklarna ställdes på tuå långa rader(ca
150 st BSA). Det var en solig och varm dag så
vi gick mot restaurangen för att få något att
svalka oss med. Den var inhyst i det gamla
orangeriet. När vi kom in där såg den ut som
en svensk cafeteria. Nu kom den första chock-
en allt var skrivet på franska. Vi besiällde
våra kö$bärsöl, gick ut och satte oss att
vlinta på att lurchen skulle seweras. Dags
för andra chocken, lurchen serverades en-
ligt självbetjänings principen, det vill säga
200 rallydeltagareoch två busslasterpensio-
närer skulle samsas i en kö. Vi fick våinta i två
timmar på vår lunch. Det skulle vara en
guidad tur i slottei den missade vi, vi stod i
matkön när den startade. Det var ett fint och
säkert berömt slott men vi vet inte vem som
bodde idetnu eller vem sornhade botti det
tidigare. På återvägen tillcampen varvi irne
och tittade på ett friluftsmuseum uppbyggt
som en by från rcmartiden.

Fortsiittning niista sidn >r 
Zz



Det blev tidig väckning. Vi skulle åka till
"Canal du cenhe" och bussama kom redan
kl8:00. Vi svenskar (6st) åkte i samma buss,
Nisse folide med på kartan, men var gång
Nisse sa att vi skulle sviinga till viinster
svängde bussen till höger, och vise versa.
När bussen var framme och alla gick av, såg

vi ingm kanal utan en enom byggplats diir
det byggdes något som liknade ett stort tom.
Långtborta i fjåirranvardärnågotsomlikna-
de en kanal. Nu kom en av Belgama och sa

att vi var på fel plats, det här var till en ny
kanal. När vi åkte iväg fick vi en lots som
körde före bussarna, men han verkade inte
att veta riktigt var det var han heller. Det
blev en runda in i en liten stad på smala
ga tor, som inte var gjorda för turistbussar. På

ett ställe fick vi stanna och gå ut för å tt skotta
bort en sandhög. Efter ett tag började vi
kärna igen oss, det blev jubel i bussen när
någm upptäckte aft vi åkt ett varv runt sam-
ma kvartet men till sist kom vi fram. Viblev
uppdelade i två grupper, en som förstod
engelska och en som förstod flamländska.
Det blev hunöafemtioien grupPochfemtio
i den andra. Det var lite svfut för att inte säga

omöjligt att höra när 150 personer står runt

1 guide.Vi skulle få en åktur med kanalbåta-
ma också. När vi gick ombord var det sam-
ma sak, engelsk-talande i en båt och Flam-
låindska i den andra. Canal du centre har
inga slussar, utan det är hissar som drivs
med vatten. Kanalen påbörjades i slutet av
1800{alet, men blev inte färdig förriin under
första världskriget då området var ockupe-
rat. Det var tyska ingenjörer som löste pro-
blemen, som hade att göra med hur man
skulle få vathei att stama kvar Båtfärden
slutade vid ett gammalt fangläger. Diir skuL
le vi äta lunch. Det var en omvänd självser-
vering, man betalade först. Nu var det dags
för lite språkproblem, damen i kassan prata-
de bara franska. En av belgama fick vara
tolk. Efter lunchen åkte vi iväg för att titta på
en modem båtlift. På kvällen var det en
nattorientedng, vi deltog inte (ljuset är inte
så bra på BSA-an).

På torsdagen åkte vi in till Ronse för aft titta
Lite på staden. Vi var bland annat nere i en
gammal krypta, dtu de äldsta delama var
fran 900-talei. Efter att vi varit i kryptan
körde vi ut på den belgiska landsbygden. Ni
som tyckte att cementkörbanan på E6-an till

Helshgborg var ojämn, då skulle ni kört här
Sprickoma gick även på liingden. På torsda-
gen var det oc16å dags för Int.kommittd
meeting. D?ir skulle vi deltaga från den svens-
ka klubben. Mötet skulle börja k1.14:00 en-
ligt programmet, men eftersom det varit
strul med tiderna hela veckan så frågade vi
en av belgama när det skulle böqa, k1.15:00

sa han. Vi kom iillbaka från vår runda vid
halv tretiden och går in i baren, bara för att
upptäcka att mötet bö{ade 14:00.På efter-
middagen inträffar det tlpiska fenomenet
som uppstår när det är dags för diffrer and
dance. Plötsli$ är alla försvuma bara för att
dyka upp en timme senare klädda i dom
finaste festkläder (hur man nu får dom med
på mc). När middagen är slut och dansen
har pågått ett tag, kommer man till utdel-
ningen av presenter från och till de olika
klubbama som är representerade. Nu över-
raskade Mado från Italien med att för första
gången ha med sig en present (kanske för att
rallyt går i Italien 95), det var varghonan från
legenden om Rom. Den svenska presenten
varen gås,p1mtad med ett jubileumsmärke,
vi var ]u flest fran SKÄNE. Efterpresentema
fortsatte dansen till långt fram på morgonen

för dem som orkade.

Fredagen började dämpat, en av danskama
hade fått en hjärtattack och avlidit på rntten.
Besöket på bryggeriet blev inställt, istället
samlades det in pengr till hjälp åt familjm.
På fredagskvällen är det barbecue och av-
skedsfesi. För fö6ta gången var jag med om
att det blev mat över på en barbecue.

Lördagsmorgonen går åt till att packa och ta
farväl av viinner nya och gamla, iruran fär-
den mot båten och Sverige börjar. Båten hem
gick inte fören på torsdagen, så vi åkte till en
liten stad Tumhoui, näa gråinsen till Hol-
land. Där stannade vi i två dagar, sen fortsat-
te vi till David och Henny som bjudit hem
oss. Från deras hem är det bara ett par mil till
fä4an mot Göteborg. Efter en lugn resa var
vi i Göteborg. På hemvägen kör vi inom till
Camilla i Kungsbacka och slipper regnet
som Robert och Jimmy råkar ut för På kväl-
len kommer vi hem efter att ha kört cirka 120

mil. Vi skall framföra Hälsningar till alla
som brukar köra på Int.Rally så nu är de
framförda.

Bo-Inge "Boda" Andercson, A öo
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32:a Intemationella BSA Rallyt
Lago Di Vico, Provincia Di Viterbo 1-8 Juli 1995

BSA Owners Club of ltaly inbjuder till det 32:a lntemationel.la BSA Rallyt i provinsen
Viterbo som ligger ca 75lim nord om Rom. Staden Viterbo, som är proviris-cäntrum, är
belägen ca 16 km nord om sjön Lago di Vico, och vid denna södra strand finns den lilla
byn Capraola. Här firurer du också häfhlatsen som är belägen i nahrreservatet Lago
di Vico. Campingen "Camping Natura" välkomnar motorcyklister och är belägen 300
meter från sjön Lago di Vico på en höjd av 500 meter. Träffplatsen erbjuder naturliv,
canoting, mountain-biking, hästuthyrning, bad mm.

50 km västerut finner du Medelhavet där blan d anna t d en [i Il a hamnsta d en Ta rquinia
är belägen. Kusten är oförstörd och erbluder fina sandstränder. Traklen invaderades
några åitionden före kristus av greker och etrusker som har lämnat sind spår lite över
alli så för den histo skt intresserade finns många chanser till fina upplevelser

Program för det 32:a intemationella BSA Rallyt i Italien,
Lörilag'l luli, Ankomnande deltagare välkomnas. Brancaleone Bar öppnas till kvällen.

Söndag2 | uli, Ofliciellöppnings ceremoni kl 11.00, besök av British Bike club och Ducati klubben.
På kvällen levande musik odt Brancaleone Bar

Måndag 3 luli, Avfärd på Mc kl 10.00 för en liten tur i "Tuscia" det gamla etruskiska landskapet.

Brancaleone Bar öppen från kl20.00.

Tsdag 4 Juli, Avfärd för "Line
up" på Monte Cimino Viterbo, på
vägen passerar vi den förhisto-
riska staden Caprarola.

Onsdtg 5 luli, Bussutllykt till
Rom. På kvällen Ievande musik i
Brancaleone Bar

Torsdag 6 luli, Au fård kl10 .30 pä
MC till Monfefia scone & "Can-

tina Sociali". På kvällen "Barbe-

que" och musik vid Brancaleone
Bar

F r e d ag7 | uliLedrgmu gon,BS A
Conunitee meetinS kl 17.00,Kväl-
len "Dinner & Dance", prisutdel-
ningar osv Träffens sista dag.

Liirdag 8 luli, Hemfärd - Tack

och adjö, vi ses i Nya Zealand
1996.

Anmälan till rallyt görs hos Jo-
han Johansson, tel 0300-73326 så

sänder vi bokningsformulär etc.

Vör 72.sidigo kotolog

med mossor or delor

och fillbehar llensel
sko motorcyklor ör
öntligen klor.

Skicko in kupongen

och 40:-sd kom-

någro dogor.
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Skicka in en

artikel tiil
BSA-bladet så

får du en
Parker-pennfl

med BsA-tryck.
(engelsk koali-

tetspenna)
rr I rr I rl r lrr rr rl r

Veteran MC, Mejerigatan 6, 273 75 Lövestad
Tel/lax: 0417-212 16

d!rt
ACKES MC &

MOTORSERVICE

Service o. reparationer
alla märken

Specialitet:
NORTON

Cylinderborrningar.
Renovering av vevadar och

cylindertoppar.
Reparation av Norton avgas-

giingor till original.
Glasbliistring.
Reservdelar.

RENOLD kedjor.
BOYER electronic tiindsyst.

och powerboxar.
BSA, TRruMPH, NORTON

CARILLO VEVSTAKAR
Plus mycket ner!

ALESTA 2
27s 00 sJÖBo

TELEFON 0415-430 82
TELEFAX 0415-430 03

Öppet Vard 9-18. Lörd. 9-14.
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Medlemsförmåner
Som medlem i Svenska BSA Klubben får du ca 4 ggr
per ar tidskriften BSA Bladet med aktuell information
om gammalt och nytt.

Du är också med och påverkar veteranhobbyns fram-
tid genom att BSA Klubbm är medlemmar i Motor
Historiska RiksFörbundet MHRF.

Vidare gör klubben regelbr.rndet Medlemsmatriklar
och ibland andra BSA anknutna publikationer, årligen
gerviutenAlrnanacka. GenommedlemskapetiMHRF
får Du också årligen Nordisk Kalender med de flesta
veteranträffar i norden, under senhösten kommer
MHRF:s Aruronsblad, den tjockaste amonsmatkna-
den för veteran MC och Bilentusiaster

Du får regelbunden in-{ormation om BSA Klubbens
och andra "Engelsk" klubbars aktiviteter Genom att vi
är erkähda i den intemationella BSA-världen har du
möilighet att delta i tex det årligen återkomrnande
"BSA hrternational Rally".

BSA Resera ilelarl Sen:ice:
Mot uppvisande av giltigt medlemskort får medlem i
Svenska BSA Klubben foljande förmåner hos:

BAS-motor 10% på BSA reservdelar. tel: 08-6810923

Bensin:
Bensinrabatt på Texaco om du ansöker kontoko ge-

norn BSA Klubben.
För mer info kontakta klubbens kassör.

Veterunf örsäkringar
Möjlighet till förmånlig försäkring på Din BSA genom
BSA Klubben hos Skandia eller MHRF/Folksam.
Kontakta BSA Klubbens försäkringsrniin för info.
OBS särskilda villkor gäller beträffande din maskins
odginalitet och anvåindande. Se insidan av BSA Bladet
för akhrella telefoffrummer

Öt:rigt I Mo t o rhi st o riskt
Ölands Motor Museum i Borgholm. Tel: 0485-12400.

Rabatt på inträde,. "2 för 1".
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BAS Motor
BSA & Norton

Amal förgasare, Avgasrör, Baklyktor, Batterier, Bensinkaranar,

Bromsbackar, Brytarspetsar, Bult, Chokereglage, Dekaleq Drev-
ämnen, Dynor, Däck, Ekrar, Elektroniska trändsystem, Fotgummi,
Framlyktor, Fälgar, Färg, Gaffel-rör-bussningar-muttrar, Gäng-

snitt/tappar, Handböcker, Insexsatser, Instrument, lsolastics, Ked-
jor, Kickgummi, Kolvar, Kopplingar, Handtag Krysskilar, [-amel-
ler, Litteratur, Lj uddämpare, Luftfi lter, Lykti nsatser, Låsbrickor,
Motordelar, Munstycken, Muttrar, Nålmärken, Olja, Oljepumpar,
O-ringar, Packboxar,
daler, Ramdelar,
Reservdelslistor, ..

satser, Skiirmar,

Packningssatser, Pe-

Ramlager, Reglage,
Sadlar, Skruv, Skruv-
Styren, Stötdämpare

Swingarmsbussning, Swingarmsaxlar, Tankgummin, Tank-
märken, Tanktåtning, Tankrengöring, Transmissionskedjor, T-

shi rts, Ventilet Vevlageq Ventil styrni n gar, Ventil I yftaneglage,
Växellådsbussnin gar-axlar-fjädrarJager-packboxar-drev, Wires.

Reservdelar till Panther 250i350cc & Royal Enfield en och två
cyl, Ventiler styrningar, lager, ljuddämpare/rör, packningar mm.

Dekaler
Ariel, BSA, Coventry Eagle, Douglas, Dunelt, Excelsior, Francis Barnett. Indian,

James, JAP, New Hudson, New Imperial, Norton, OK-Supreme, Panther. Raleigh,

RexAchme, Royal- Enfield, Rudge Mthworth, Triumph, V€locett€. Vincent

Literatur, Reservdelslistor & Verkstadshandböcker
Böcker: Ariel, BSA, Ducati, Norton, Royal Enfield, Triumph, Velocett€, Vincent
mfl.
Reservdelslistor / Verkstadshandböcker: Amal, Ariel, BSA. Burman. Douglas.

Dunelt, Francis Barnett, James, JAP, lambretta, Lucas, New Imp€rial, Norton, OK
Supreme, Panther, Raleigh, Royal Enfield, Rudge W, Smiths, Triumph, Velocette

Tel/Fax : 08 - 681 09 23 OIO - 2123822.



BSA-Torget
Köpes;

Sälies:

Du som oill annonsera på BsA-loryet! Skia tVd.li1t och ghm inte skrioa naun, tewnnllnner och eu adrcss.

Skicka mlteialet till Susaflne Gifrn, Lilla AWen 4473, U6 91 AITrhem.

Vawräknare komplett med wire till BSA SR 550 50-60.
Ingvar Larssory Rosengatan 10, 277 40 St Olof

BSA Gold Star 1954 BSA Blue Star 1932, Cheny Victor 1971, Velocetie 1954,

Norton Wasp 1971. BSA bensiniankar, A10 plunger 2 sl M20 1 st M22 1 st.
1 st BSA B33 ram med papper, framgaffel, hjul.
2 st Blue Star ram med papper, framgaffel, hiul, skiirmar.
AJS framgaffel. Kolvar + hastighetsmätare Triumph. Webbgaffel M20.
Kalle Helgesson tel041&333 65

MOSTENS RACE DAY
t. - 2. sept 1995

Alle med interesse fot l/4-mile race er velkommen til
Mosten3 Race Dåy. Her er mulighed tor deltagelse i "Most-
mejterskabeme. ill4-mile race som kores ifglgende kate-
qoier: H,D.-klasse, Engelsk klatse og åben kla$e. Diverse
åndre aktiviteter.
Live Band f.edåg og lotdag åften.
Naermere oplysninger:
Tlf.: 86 48 9010, tirsdag, frcdag og lardag aften-

M('STEN MC
Bode Engvej 15
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Träffar
luni
9 Japankn:ick i Göteborg, Avfrird Shell Ullevi kl 18.30.Inlo L s Svanbffg tel 031-93 62 18

10 Rodagshiiff Äkersbuga.lnlo Sven-Äke Skoglund tel0&54 02 39 39

16,17,18 Engliindent€ffen, se hiiffannons liingst nu på sidan

illG2l7 1k BSACampingmi Bankuyd.InIo fohanJoharsson tel030&733 26

se häffannons på sidan 17

30lGZl7 Triuurph Owners MC Club Norway - Britannia Rally, se hiiffaruroru på sidan 34

Irli
1-8 32;a Inhmationella BSA Rallyt i ltalien se häffamons sidar 30

2&30 Brihnnia Rallyt, Falkmbery se hiiffamons på sidan 9

Grillafton, Knobeholrssjiin kl 18.N, Getinge. Info Krister Nilson tel 03F549 ?6

fapar*niick i Stodholn. Avfärd 0K Nontull kl 15.00. Inlo R0ger ohlsson tel 0&51 17 83 41

Septanbu

1-2 Mosten's Race Day, Danmark, se hliffannons på sidan 34

16 S€nsonnarudykt i Kungsbacka, Lrfo Johan foharsson te10300733 26
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