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Svenska BSA Klubben
Svenska BSA Klubben iir en ideell Iörening som
arbetar ör samla intress€rade och bevara BSA
motorcyklar. Svenska BSA Klubben ger också ut
tidskiften BSA Bladet. Mer information kan du få
genom att skiva till Svenska llSÅ Kluhbcn,
Drottninggatan 68, 434 33 Kungsbuoko, cllcr
ringa 0300-733 26. Du kan också ltlsa pil vlir
hemsida http://hem.passagen.se/joj o I 2 3 .

Medlemskap
Vill du bli medlem direkt betalar du in 170:- på

vårt Postciro 479 78 42 -4 eller BankGiro 5428-
7552. Avgiften gäller per kalenderår (hcla 1998).
Aktuella medlemsiörmåner finner du på annan
plats i BSA Bladet. Familjemedlemmar kan lösa eft
eget medlemskap till reducerat pris, för närvarande
60:-, har samma förmåner som mcdlcm men
erhäler inte tidskriften BSA Bladet cller annan
information fiån klubben-

BSA Bladet
BSA Bladet utkommer med fin4 nirmmer per år.

Till största däl görs den med hjälp av
medlemmamas ins?inda adiklar, reportage och
berättelser. På BSA Torget får medlemmar i
Svenska BSA Klubben annonsera utan kostnad.
Annonsema skall ha anloltniq till hobbyn.
Företag kan annonsera mot betalni4. För
premrmemtion på BSA Bladet kontakta Svenska

BSA Klubben. Medlemmar i Svenska BSA
Klubben får BSA Bladet utan kostnad.

Ansvådg utgiYare: Johan Johansson

Redaktör: Camilla Johansson

Redaktionens adress:

BSA Bladet
Drottninggatan 68
434 33 Kungsbacka
t€| 0300-733 26 (endast kvällar)

e-mail: bsavicto@hem.passagen.se

Adressändringsr och
medlemsnrcndetr:
Helen Blunstorp
Aspgatar 4
232 35 AiÄöv,
tel: 04043 33 14
e-mail: boda@swipnet.se .

Svenska BSA Klubben -
Styreke

Tårk på att vi är €n ideell fbrening. Allt
a6et€ inom klubben görs av fivilliga.
Ringer du så Er du såloast tåg på oss pa
kvållen förslagsvis inellan kl 18.00 -
20.00.

Ordförånde
Ansvarig utgivår€
Johan Johansson
Drottninggatan 68
434 33 Kungsbacka
tel: 0300-'733 26
e-mail: bsajohån@swipnel.s€

Vice ordför.nde
Lars Svanberg
PL 9284 Nordgtudeo
429 34 Kullavik
tel:031-936218

Sekrct€rår€
Medl€nsansvårig
Klubbshop - Regalie
Helen Bnrnstorp
Aspgatan 4
232 35 Arlöv
tel: 040-43 33 14
e-mail: boda@swipnet.se

Int€rDrtionell Sekret€rare
Christer Allvin
c/o Nordh
Liskaheden
447 9l Vtuetud4
tel: 0322-66 31 00
e-måil: bolja@hem.påssågen.se

I(rssör
Monica Cristensson
Hanekull€vägen 14

231 95 Trelleborg
ld'l: 040-48 52 54

Redåktör BSA Blsdet
Camilla Johansson
Drottninggatan 68
434 33 Kungsbacka
teL 0300-733 26
e-mail: bsavicto@,hem.passagen.se

Ledånöter

Public Rehtions
Elisabeth Faijersson
Bölse 41, PL 1381

311 98 Glorrnen
tel 0346-974 57

Hans-Ame Goldman

'd.li 
03l-86 46 7l

Håkan Cerne
tel: 041l-40665

Omslaget InnehålI
ommaren åir över ftir den här gången,
På framsidan ser vi den trevliga BSA

annons som publicerades på omslaget till
den engelska tidningen "The Motor Cycle"
den 26 feb 1953. Vi ser håir det unga paret,
på vad vi kan ftirmoda, på en
söndagsutflykt på sina nya stiliga BSA av
1953 fus modell. Man har kommit fram till
en fårahede och man kan "höra" dem
berätta om motorcyklamas litrhäfflighet.
Vi fiirmodar att den unga damen kör på en

liten trevlig BSA Bantam 125 cc och den

unge charmören har valt en sportmaskin -
BSA Al0 Golden Flash på 650 cc. Så

kunde det gå till då.

Baksidan - Theo Gielen som vi har kunnat
fttlja i BSA Bladet sedan nummer l-98 har
nu kommit till slutet på sinjorden runt resa
med sin BSA 83l frän 1947 . På bilden scr
vi Theo vid en av "the Mitten Buttes" i

Monument Valley. USA som ligger i

Navajo lndianernas reseryat på gränsen
mellan Utah och Arizona.

Höstens BSA Blad innehåller manga intressanta saker. Missa inte vår stora
pristävling på sidan ......

Trevlig höst - önskar Johan & Camilla!
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BSA Flattracker
BSA Bladet recenserar
En återfallsknutte
TV Testar BSA B33 -53
Jorden runt med Theo - del 3
BSA Service Sheet No. 601
Årets Tävling
Träffl<alendern / BSA Torget
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Stanley A{illard-s
BSA Flattracker

Lite amerikansk 850 historia får vi hiir från Rickard Nebrer som

han i sin tar fått beriittad av sin gode viin Stan Millard. Om du har
har möjligheter stt titta på Wllll så kan du besöka Rickards 825
o c h B 5 0 h ems ido r p å fullp : tt/h p me b !png11/n e brc!.

Av: fuckard Nebrer, medlem 167

Foto: Flat Trak Fotos / Stan Millard

Stanley byggde ramen till sin B50
flattracker 1979 av l0l8 stålrör.
Svingamen iir från en Kawasaki GPZ 750.

Motom it modifierad en del, vevaxeln
lättad, Cadllo vevstake som iir % tum
längre än odginal. Arias Porsche 91 1 kolv
som är + 0,40 detta ger en slagvolym på

510 cc. Toppen är modifierad med en

insugningsventil av titan fran en Buick V6,
avgasventilen också av titan men från en

350 Chevrolet. En Megacycle kamaxel av
modell 541X4 lyfter ventilema.
Förgasningen sköts av en 41 mm Mikuni
fl atslide-Iiirgasare. Backventil ltir
vevhuskompression€n sitter monterad i
vevhuset.

På bilden ( på sidan 5 ) ser vi Stanley
Millard's BSA B50 Flattracker med ftirare
Jimmy Sumner från Wisconsin i USA.
B50:n var en sista BSA:n som hade
professionell fiirare i AMA klassen i USA.
Bilden är tagen 1990 vid elt race niir
Jimmy Sumner vinner på Elkhorn % rnile
ovalbana i Wisconsin, USA. Jimmy var sist
iväg i starten, 850 kopplingen har aldrig

varit bra, efter % av racet hade han passerat

1 Yamaha, 1 Honda och 9 Rotax,
därigenom hade han tagit ledningen iracet
ända fram till målgangen.

Maskinen har inte körts efter detta i och
med att AMA ändrade max
cylindervolymen från 500 cc till 614 cc ftir
encylindriga maskiner. Den kan deltaga i

"vintage" racing, men har den har inte
blivit körd efter regeländringen. Men vem
vet, en dag kanske deruta snabba 850
Flattracker är tillbaka.

Slut



BSA Btarlet
recenserar

BSA Bladets redaktion har under sommarens idoga regnskurar
passat på att liisa en bok - Triumph och BSA Triples. Liis vad vi

tyckte!

Data:
Titel: Triumph and BSA Triples
Av: Mick Duckworth
Förlag: The Crowood Press Ltd
ISBN no: I 86126 018 0
Allmänr: 220 sidor, hardbunden med

mycket svaryvita bilder samt några sidor i
f;irg.

Inköpställen : Sverige -MarGie
Bookshop, Stockholm, tel: 08-6127050

Triumph and BSA Triples

En mycket välskiven bok som täcker in ett
snävt område i BSA / Triumphs historia.
Koncemens trecylindriga maskiner
börjades att utvecklas nästan i skymundan
innan man mot slutet av årtiondet såg att
behovet av något nyn var triingande. Även
om man skapade det bästa som kommit ut
fran BSA och Triumph-fabrikerna så
lyckades man inte att ge maskinema den
rätta designen som mc-åkama ville ha.
Maskinerna var det snabbaste som
producerats hittils med en toppfart på nåira

220 kr/t. Ideen fttddes att låta maskinemas
fantastiska prestanda visas på racerbanan.
Dena var inledningen på den största racing
satsningen i Storbritanniens historia. Man
lyckades. BSAs Rocket 3 och Triumphs
Trident åir idag legendariska niir det med
ett avgasljud som saknar motstycke rasar
fiam 8 maskiner på Daltona Raceways
ovalbana i väl över 200 krr/t. Ingenting har
varken {iirr eller senare väsnats mer på
racerbanoma. Men de var också mycket
framgangsrika. Som de ftirsta superbikes
de var sopade banoma i 750 klassen och
var med och skapadgrunden i Formula 750
racingklassen. De bröt den flera sekel
långa taditionen av HD dominans inom
amerikansk racing. Man bröt också MV-

Augustas totala dominans som superbike
på de europeiska racingbanoma och fick
flera segrar på det största mcJoppet av alla
- Isle of Man.

Boken täcker in det mesta om A75, T150,
T160 som ?ir viirt att veta. Halva boken
berättar om standardmaskinemas
utveckling och historia. Insprängt finns
intervjuer med de som var med och
utvecklade maskinerna. Man tar även upp
experimentmaskiner som T180, Quadrant
och viirldens fiirsta fabrikscustom
Hurricane. God insikt i hur modellema
ftiråindrades år fiir år. Andra halvan tar upp
den fantastiska racinghistorien, männen
och maskinema. För den raceintresserade
ges många tips om vad som åir de kitiska
punkterna på maskinema. Hur maskinema
utvecklade och man Iår t.ex. veta vad
highboy respektive lowboy ramar iir ftir
något. På slutet finns några sidor om
dagens trepips-specialister i England och
ett kapitel om Hinckley Triumph Tridents
som tillverkas idag.

Om du är intresserad av dessa "trepipar"
eller bara allmåint om BSAs eller Trumphs
historia - Köp den! En mer välskiven bok
fär man leta efter. Vi rekomrnenderar den
som julklapp till varje sann BSA entusiast.

Nattorientering 10 okt 1998
Tok-Natta med Halmståd-Gustav Trophy

Start sker fran SMC Hallaads kansli på Bredgatan i Halmstad mellan kl 19.00 och
20.00. Banan är ca 8 mil lång, passar all tlT'er av mc. Speciellt vandringspris ftir

Engelska mc. Startavgift 50i plus karta (Ullared 5C SO). Fika serveras, och
möjlighet till övemattning.

Arangör: Halmstad Toudng Club. Frågor? Hans Rosen, tel: 035-56516



I brevlådan
Från våra hemsidor på internet (http:/nem.passagen.se/

jojo123), får vi kontakt med nya medlemmar i sverige. Ibland får
vi också trevliga smrå brev som dettu. W har inte övercstt atan du

får ta det som en spr,åkövning. / Red.

roo8

Hello Sweden!

ln 1979 and 1980 I rode a
A65 Thunderbolt through
Sweden and Finland to the
top of Lappland. I did this
twice, going after the Isle
of Man TT races, in sum-
mer time of course and it
was bloody cold. I had a
great time with BSA fri-
ends Kalle and Lasse in Goteborg. After
the 1980 tdp I sold the Thunderbolt to a
girl in Helsinki before retuming to Westem
Australia.

Now that I am older and more stupid, I
have gone back to the B & D series singles.
I really think the bikes ofthe 50's are better
than the bikes of the 60's. The pre unit
construction is a pain, but the crankshaft
and gear box is much more solid for the
single cylinder models and much smoother
with the early twin cylinder unless you do
the essential conversion that SRM of Eng-
land offer for the later A65.

I have a B3l and DBD32 Gold Star, and for
a long time Al0 GF and SR, as well as
A65. I spent a lot of time investigating the
engineering modifications to improve these
and I am interested to exchange ideas with
others

I have access to a lot of
parts, Australia was a huge
market for BSA after Ame-
rica. If you really need so-
mething that you cannot get
out of England send me a
email. No promises, but a
good friend of mine just
happens to run British Parts
of Vintage and Modem Mo-

torcycles. The Aussie dollar is cheap now
so it may pay to send your enquiry tbrough
to Australia.

We are all members of the British Motorcy-
cle Enthusiasts Club of Westem Australia
since 1977. Over 150 members from AJS to
Vincent. Those who ride BSA call Norton
riders Not Run and they call us Bastard
Stopped Again. We ignore the Triumph
guys, the old ones are OK, the new ones are

like Kawasaki.

Regards,

Mike Lindroos.

e-mail:lindroos@iinet.net.au

just

Best

Swedish BiKemeet

Helgen ftire midsommar var det dags fiir
Swedish Bikemeet på High Chaparral som
ligger vid Store Mosse mitt i Småland. Så

här efteråt kan man konstatera att det var en

av de bättre helgema den h?ir sommaren
vädermässigt sett. Träffen var avsedd att
blanda alla typer av mc-ägare och mc-
typer. High Chapanal höll i huvudarrange-
mangen och ett stort antal mäkesklubbar
dåribland BSA-klubben och Triumph-
klubben som ftirsvarade de engelska fiir-
gema.

Niir vi anlände vid
middagstid på freda-
gen mibkte man att
käffen var lite störe
än vad vi brukar vara
vana vid. Vi hade
varit med och plane-
rat inför olika ar-
rangemang och vis-
ste att man väntade
mycket folk men väl flamme vid infarten så

var det kö, lång kö, massor av hojar och det
var redan mycket folk på campingplatsen.
På en sådan här stor träff måste man

komma samtidigt ftir att kunna tälta ihop
med sina kompisar. Men vi hade tur, våra
vänner Lars och Anette hade plats vid sitt
"cirkustält" som deras klubb hade med sig.
Flera tusen motorcyklar hade redan anlänt.

Först tyckte man sig inte kiinna igen någon,

men efter ett tag niir man väl kommit på
plats och tältet var uppe började man kåinaa

igen en del ansikten. Nu var det inte så att

vi med engelska motorcyklar var många.
Man kan med rätta säga an vi var i en

minoritet. Men en del av våra medlemmar
hade till denna träff åkt med sin modemare
maskin och därfiir kunde man hitta bekanta
lite hzir och dåir på maskiner maa inte hade
sett ffirut. En god och väl fungerande orga-
nisation hos anangören giorde att allt flöt
smidigt och plats till alla hade man också.

För besökama på mc-träffen så var Wes-
ternstaden High
Chaparral öppen
och för oss som
hade bam med oss
var detta extra spiin-
nande. Det fanns
ftirutom denna digra
mc-träff något att
göra ftir alla dygnet
om. Med utställ-
ningar och örsälj-
ning av diverse mc

och prylar dåirtill. För dem som gillade att
ställa ut sin mc var det utstållning i Wes-
temstaden i en massa olika klasser. Men
kanske framör allt så pågick under lörda-
gen en stor intemationell motocrosstävling
fiir klassiska mc. Deltagare ftån hela norra
Europa hade samlats ftir att träffas och köra
motocross på gammalt vis. En mycket se-

värd tävling ftir oss engelskåkare.

På lördagen hade BSA-klubben och
Triumph-klubben en engelsk mc-utflykt
vid middagstid ftir anglofiler. Utflykten
gick fran High Chaparral till Våimamo och



tillbaka. Vi körde falctiskt ett helt varv runt
den mycket stora "Store mosse" som ligger
i området. Ett tjugofemtal brittiska motor-
cyklar deltog i utflykten.

Under kvällama fanns det musik och upp-
trädanden Iör alla smaker. Ett flertal pubar
och restauranger stod fitr mat och dryck.
Underhållningen passade hela familjen och
sent på natten var det något ftir henar och
lite senare var det damemas tur. Natten
eller skall vi säga morgonen var nog en
utav sommarens kallaste. Det var frost över
allting i den mycket klara natten, som var
runt fem grader kallt.

Att Swedish Bikemeet lyckades från ftirsta
gången är helt klart. Med sextusen besö-
kare är det en fulltuäff. Att alla inte var
engelska mc kanske du fiirstår. Vi upplevde
att det var mest HD och Gold Wings, resten
var massa japs och lite blandat av resten.

DZir var kanske l0 -15 BSA, lite fler Tri-
umph och några andra olika engelska mc.
Vi var i en minoritet. Nästa år kanske du
kommer dit och då blir vi fler på BSA.

JJ

--s"- M6 _

En hottad M20 ute på öwingskörning hittqde vi mitt ibland tdlten.

Knappt en dag utan bekymrner blir slutfacit
för BSA:n. Den har tuots allt rullat halva
testsfiäckan och i och med det har redak-
tionsledningen beslutat att ta cykeln ur tes-
tet. Den skall retumeras till England. An-
matkningsvåirt Zir att BSA:n iir den mest
beprövade och äldsta konstruktionen av
våra fem testmaskiner. Trots detta hax den
inte gjort annat zin småkrånglat. Vårt exem-
plar tycks vara tillverkat under ett tidigt
morgonskift en råsmoggig måndagsmorgon
av värsta Birminghammåirke.

De kaftiga vibrationema, som det klagades
på i ftirra rapporten, blev min&e kännbara
efter en genomgång av maskinen hos den
svenske generalagenten i Malmö. Där
drogs motorfåsten och ett skevt och obalan-
serat fram|jul blttes. Vidare byttes styret
mot ett högre och l?ingle.
I vilken grad detta bidrog till att minska
vibrationema åt oklart. Framgaffeln iir ett
annat besvärligt kapitel. Sedan liirra rap-
porten har BSA:n blivit allt fladdrigare och
i större gupp har den protesterat med ett
otäckt smällande ljud. Hydrauloljan byttes

BSA-testet har
brutits

I BSA Bladet nr 2-98 kunde vi liisd fr)rsta delen av en
1000-mila test, diir bland annat BSA Lightning ,årsmo-
dell 1970 ingiclc Testet utfötdes av Teknikens Viirld i
nummer 18-1970, W efte yste fortsöttningen och Ver-
ner Andersson, ,nedlem nr 97 i Åmål hade dennu Tack

Jör hjiilpen Verner! Avslutningen av testet återspeglar
kanske början av BSA-fabrikens fiirfall med en sjun-
kande kvalitet och produkter som kanske hade tappat
lite av sin foma glans niir sjuttiotalet hade börjaL

Av Bo Seijmer

och man fullde på ny till exakt samma nivå
i båda gaffelbenen. Resultatet blev åindå

inte perfekt. En del av fladdrigheten kvar-
stod, och srabiliteten vid hard inbromsning
iir inte vad man har rätt att kräva av ett
fordon i dagens harda trafik.

Under ffirden Stockholm - Malmö skakade
båda signalhomen loss. Strax innan hade
varv och hastighetsmätama "lagt av". Vi-
dare upptäckte man på verkstaden att tan-
kens bake fiiste höll på afl gänga ur sig.
Liksom glödlampor och ena backspegeln.
Allt åtgärdades, men lika ftirbaskat kom vi
till Stockholm ped ena signalhomet loss.
Den bensin som en morgon rann i strid
ström ur ett läckaade plåweck på tanken
efter en fulltankning var droppama som
fick bägaren att rinna över.
BSA:n åir ju inte på något vis extlem, utan
en lågvarvig och konventionell bruksma-
skin. Och då har man rätt att käva tillfiirlit-
lighet i alla avseenden. Det kavet upp-
fyllde inte vårt exemplar av BSA 650
Lightning. Vi ville inte ta dsken att köra
den längre.

Slut.
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En återfatlsKnutte
En beriittelse från en återfallsknutte - Året var 1945, och jag var
17-år, då jag och några kamrater i byn anmdlde oss till en mc-kurs
i Ystad i FMCK:s regi på I-7 i Ystad diir vi körde armecycklar mod
42 Albin Monark, som vögde ca 240 kg, ganska tung för en
l7-åring, efter kursen jick vi då mc-körkort fi)r några tion

Av: Kjell Svensson bra hoj, somjag hade under v?impliklstiden
och fram till 1950 då jag sålde den. Men

Samma år inköpte jag en 98-kubikare, Ma- låingtan att åka MC blev bara större, såjag
raton med Sachsmotor mod 39 ftr 400 köpte en ny Royal Enfield J 2 -51, 500
konor, som jag sålde 1946 på grund av kubikare fiir 2700 konor, men den var inte
fl)ttning till Malmö. Men 1947 pä vären så bra som Arielen.
blev lzingtan fiir stor att fara ut, såjag köpte
en ny Huskvama I 18- kubikare ftir ca: 750 Men 1954 blev det byte till en ny BSA B33
kronor, och hade den i 1,5 - år dåjag sålde med svingarmsfiädring den kostade ca:
den, och köpte en Ariel-krigare 350 kubi- 3600 konor, det var en mycket bm hoj,
kare mod 44 ör 1800 konor, en mycket pålitlig i alla väder, men 1955 på hösten,

Kjell Svenssons BSA A7 av 1954 års modell. - Redo jör sommarens utJlyher!
Foto: Kjell Svensson

hade jag byggt ett hus utarlftir Malmö, och
var då giftasmxen och fiirdig att bilda fa-
milj, så jag köpte en ny WV mod 1956 av
Frode Lund i Malmö, och fick 1800 koner
i bye ftir BSA:n. WV:n kostade 6850 kro-
nor.

Sedan hoppar jag fram till ar 1997 , dä jag
och min sambo var på en firma som heter
SkåLne Optimistema, som köper in saker
från dödsbo mm och diir stod 3 st veteran-
mc, en Huskvama mod 32, en BSA-kigare
500 sida och en BSA A7 mod 54 som i stort
sett pårninde om B33:an, så jag fick en
liingtar att köra mc igen efter 42 år. Så min
sambo sade köp Du den om du vill!

- Jag har åkt mc fiirr, sagt och gjort, jag
fick ner den till 35.000 konor, och den var
i körbaxt tillstand, besiktigad och klar så

efter fullståindig genomgång, körde vi ca:

150 mil under sommaren, det var en verklig
njutning att köra MC-igen. Jag tyclde att

åren sprang tillbaka till 50-talet igen, niir
man körde fram på byvägar och skogsvä-
gar, man kom så naira naturen.

Men på hösten plockades mc:n sönder ftir
total överslrr, fiirgen var ej orginal, ramen
var svart, och det öwiga maronrött, skall
vara mörkgrön och det övriga en sorts mel-
langrön ftirg. viixellådan fick en översyn
hos ACKI i Alestad, nya kannringar, ho-
ning av cylinrarna, slipning ventiler, nya
el-ledningar, ny lampinsatts, fiirgasare, vi-
rar, renovering av hastighetsmätare. Kom
över ett så kallat kohuvud, så nu åir det
mesta i orginal, så det liknar en BSA A7
Star Twin utom att det åir ftimicklade stiink-
skåirmar och en lättmetalltopp i likhet med
Shooting Star, men jag kan skaffa en gjut-
jzimstopp av tidigare ägaren, så nu hoppas
Vi på en fin sommar i år.

Med MC-Hälsningar från återfallsknutten
Kjell Svensson, medlem 1477 i Oxie.

Skriv till BSA Bladet
BSA Bladet görs med hjälp av medlemmarnas insända berättelser och bilder,

Från och med nästa nummer @SA Bladet m 4/98) komdler infiirda bidrag att premi-
eras med en check som åir giltig vid beståillning av klubb regalia. Dessa kan samlas

vid honorar av flera bidrag så att en liimplig summa uppnås fiir önskad klubb-pryl el-
ler anviindas som dellikvid vid beställning. Vi kommer lagom till kommande jul-
nummer att erbjuda flera nya trevliga klubbprylar. Ett av de infiirda bidragen per
nummer kommer att utses till trevligaste bidrag och premieras med en siirskild
klubb-pryl som ej gar att köpa.

Bidragen skall vara av intresse fiir BSA ägaren. Egen text och bild premieras högre
än enbart bild. Texten skall vara av sådan låingd att den inte kan anses som ren bild-
text. Gamla tester av mc åir också välkomna Originallitteratur såsom brochyrer,
handböcker mm ?ir mycket välkommet. Allt material skall vara på svenska undanta-

(Forts. på sidan 27)
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En återfallsKnutte
En berdttelse från en återfallsknutte - Året var 7945, och jag var
17-år, då jag och n,åqru kamrater i byn anmälde oss till en mc-kurs
i Ystad i FMCK:s regi på I-7 i Ystail ddr vi körde armecycklar mod
42 Albin Monark, som viigde ca 240 kg, ganska tung för en
I7-åring, efter kursen ftck vi då mc-kiirkort fi)r några tior

bra hoj, som jag hade under viimpliktstiden
och fram till 1950 då jag sålde den. Men
låingtan att åka MC blev bara störe, så jag
köpte en ny Royal Enheld J 2 -51, 500
kubikare fiir 2700 kronor, men den var inte
så bra som Arielen.

Men 1954 blev det b''te till en ny BSA 833
med svingarmsfädring den kostade ca:
3600 konor, det var en mycket bra hoj,
pålitlig i alla väder, men 1955 på hösten,

Av: Kjell Svensson

Samma år inköpte jag en 98-kubikare, Ma-
raton med Sachsmotor mod 39 ffir 400
kronor, som jag sålde 1946 på grund av
fl1.ttning till Malmö. Men 1947 pä vären
blev l?ingtan Iitr stor att fara ut, såjag köpte
en ny Huskvama I 18- kubikare ftir ca: 750
kronor, och hade den i 1,5 - år då jag sålde
den, och köpte en Ariel-krigare 350 kubi-
kare mod 44 fftr 1800 konor, en mycket

hade jag byggt ett hus utanftir Malmö, och
var då giftasvuxen och ftirdig att bilda fa-
mitj, så jag köpte en ny WV mod 1956 av
Frode Lund i Malmö, och fick 1800 koner
i blte fiir BSA:n. WV:n kostade 6850 lso-
nor.

Sedan hoppar jag fram till ar 1997, dä jag
och min sambo var på en firma som heter
Skå,ne Optimistema, som köper in saker
frå,n dödsbo mm och diir stod 3 st veteran-
mc, en Huskvama mod 32, en BSA-kigare
500 sida och en BSA A7 mod 54 som i stort
sett påminde om B33:an, så jag fick en

längtan att köra mc igen efter 42 år. Så min
sambo sade köp Du den om du vill!

- Jag har åkt mc fiirr, sagt och gjort, jag
fick ner den till 35.000 kronor, och den var
i körbart tillstånd, besiktigad och klar så

efter fullståindig genomgång, körde vi ca:

150 mil under sommaren, det var en verklig
njutning att köra MC-igen. Jag tyckte att

åren sprang tillbaka till 50-talet igen, nåir

man körde fram på b1.vägar och skogsvä-
gar, man kom så niira naturen.

Men på hösten plockades mc:n sönder itir
total översyn, fiirgen var ej orginal, ramen
var svart, och det övriga maronrött, skall
vara mörkgrön och det öwiga en sorts mel-
langrön fiirg, viixellådan fick en översyn
hos ACKE i Alestad, nya kannringar, ho-
ning av cylinrama, slipning ventiler, nya
el-ledningar, ny lampinsatts, Iiirgasare, vi-
rar, renovering av hastighetsmätare. Kom
över ett så kallat kohuwd, så nu ?ir det
mesta i orginal, så det liknar en BSA A7
Star Twin utom att det iir fiimicklade ståink-
skiirmar och en lättmetalltopp i likhet med
Shooting Star, men jag kan skaffa en gjut-
jåimstopp av tidigare ägaren, så nu hoppas
Vi på en fin sommar i år.

Med MC-Hälsningar ft ån återfallsknutten
Kjell Svensson, medlem 1477 i Oxie.

Foto: Kjell Svensson 
;

I

I

Kjell Svenssons BSA A7 qv 1954 års modell. - Redo f)r sommarens utflylcter!

Skriv till BSA Bladet
BSA Bladet görs med hjälp av medlemmarnas insända berått€lser och bilder.

Från och med nästa nummer @SA Bladet ff 4/98) komder infiirda bidrag att premi-
eras med en check som är giltig vid beståillning av klubb regalia. Dessa kan samlas

vid honorar av flera bidrag så att en liimplig summa uppnås ftir önskad klubb-pryl el-
ler anviindas som dellikvid vid best?illning. Vi kommer lagom till kommande jul-
nummer att eöjuda flera nya trevliga klubbprylar. Ett av de inliirda bidragen per
nummer kommer att utses till tevligaste bidrag och premieras med en siirskild
klubb-pryl som ej gar att köpa.

Bidragen skall vara av intresse ftir BSA ägaren. Egen text och bild premieras högre
än enbart bild. Texten skall vara av sådan l,ingd att den inte kan anses som ren bild-
text. Gamla tester av mc ä också välkomna Originallitteratur såsom brochyrer,
handböcker mm åir mycket välkommet. Allt material skall vara på svenska undanta-

(Forts. på sidan 27)

12 t3



{rets ES{
prestaticn lggT

Wd årsmötet i fehruari 1998 ilelade BSA-klubben ut det ,årliga priset
ft)r Bösta BSA prestation.

Priset gick ftir andra åLret i rad till en trialfti-
rare, Bo Hagman som tävlar regelbundet
med sin BSA C15T. Som ni kan se ?ir hans
maskin i ett fint "pre-65 trial" skick. Bosse
är liksom fiirra årets pristagare en klippa på

trialåka men åker i det östra distrihet. För
många är Bosse känd som BSA-klubbens
Rocket 3 specialist .

JJ

BSA B 33
,tv GÖBAN ltA t,r,s'fnÖ

En artikel ur Teknikens
Värld nr 22 - 1953 som vi
har fått lånat av Lars Svan-
berg. Artikeln är tryckt med
ett mycket litet typsnitt och
uppdelad på flera sidor var-
ftr vi har omarbetat den ftir
BSA Bladets läsare.

utan ryck t. o. m. köra i 30 km-/t.
Även i fartregistets andra åinde har BSA-
motom en hel del att ge. Toppfarten är
niimligen ca 125 knvt och maskinen kan
köras i timtal med en marschfart som ligger
niira 120. Manga B 33-ägare anser siikerli-
gen att de ernått mycket bättre resultat med
sina maskiner och diirftir kan det vara på
sin plats att tala om att hastighetsmätaren
visar ungefåir sju procent ftir mycket vid
farter upp till 60 krr/t och minst tio procent
fiir mycket diiröver.

Accelerationen ,t tiimligen god men man
hindras ofta fran att utnyttia den i tättbe-

(Forts. på sidah 22)

Bosse Hagnans BSA C I 5T - hår ute i skogen. Yissa specialitöer kan skönjas på bilden
som aluminiumfdlgar, slcrjrmar och tank. Det vcil undanbockade qygesröret samt den

speciella kieken gör det lättare för föraren att manövrera maskinen. Ramen kommer från

BSA - Leader of the packl

BSA B 33 ih en av de billigaste 500-oma
på marknaden idag. Man skall d,irav inte
frestas att tro att utfiirandet åir billigt, men
man bör också göra klart ftir sig att man
inte kan stiilla lika höga kav på denna
maskin som på manga andra modemare
halvlitersmaskiner. Låt det redan från bör-
jan bli sagt att BSA B 33 inte ?ir en ideal-
maskin ftir mc-entusiasten, men att den
däemot liimpar sig mycket bra som billig,
driftekonomisk, okomplicerad, tillftirlitlig
och robust bruksmaskin.

BSA B 33-motorn åir anmiirkningsvåirt elas-
tisk och smidig. Den har uppenbarligen en
flack vridmomentkurva och lämnar an-
vändbar effekt över hela varv-
talsregistret och tack vare
kaftöverftiringens mjukhet ?ir

den en mycket hiindig maskin i
stadstrafik. Föraren kan själv
reglera smidigheten genom den
manuella tändfijrställningen
som ger god acceleration och
toppeffekt på högtiindning och
god segdragningsörmåga som
n,irmast erinrar om en stor
sidventilmotors på lågt?ind-
ning. Motor och kaftöverö-
dng trivs ufiniirkt vid 45 km/t
på högsta viixeln och man kan

En av de billigaste "halvpannorna" i marlonden.
Knappast mc-fantastens drömmaskin men en drifteko-
nomisk, okomplicerad, tilwrlitlig och mycket robust
bruksbåge.

l4

en Triumph Tiger Cub. Foto: Bo Hagmon
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Jcrelen runt med
Thec - DeI 3

I september 1995 liimnade Theo Gielen Belgien fi)r sin intressanta
resa jorden runt Theo, 39 år gammal med ett genuint intrcsse Jijt
gamla motorcyklar valde att stiilla i ordning en BSA B3l från 1947
ft)r sin fiird. Theo har viinligen lånat oss bilder som illustrerar lite
av hans resa och Helen Brunstorp har översutt Theos anteckningan
I mars 1996 kom Theo fram till ,tresans m qtunkt,, efter 3200 mit,
det 33:e Internationella BSA Rallyt som gick av stapeln i Upper
Hutt, Nya Zeeland. I oktober 1996 kom Theo hem igen efter
sammanlagt 4900 mil, jorden runt. Detta iir tredje och sista delen.
Första och andru delen hittar du i BSA Bladet nr 1 och 2 - 98.

Text och Foto av: Theo Gielen, Belgien.
Översättning: Helen Brunstorp.

ed sorg i mitt hj?irta låimnade jag Nya
Zeeland, det ligger så langt bortå,
men det,h verkligen viirt ett besök.

Vi hade inte hunnit landa i L.A (Los
Angeles) fiinåin jag önskade att jag kunde
flyga till Nya Zeeland igen. L.A iir inte likt
någon annan stad. Det iA helvetet. Så stor,
och så överbefolkad. Det bor fler
måinniskor iin Australien och Nya Zeeland
har tillsammans! Liksom resten av våirlden
har de också Sra årstider. Vi har Vår,
Sommar, Höst och Vinter. I L.A kallar man
dem Jordbävningar, Lerras, Bråinder och
upplopp. Det finns tusentals hemlösa i L.A.
Kanske har de tappat bort sig i dema stora
stad, till sitt hem, till ett jobb (lägsta lön iir
4.25U$ i timmen) till sin bil
(parkeringsavgiften kan kosta 3.75U$ fttr
en timme) , till ett normalt liv. Livet i L.A
är en större cynisk show iin i resten av

våirlden ( om man inte r?iknar Japan). Det
finns gott om stora ryrhjulsdrivna bilar som
kör runt i city. De bilama har verkligen en
väldigt trist tillvaro, de får aldrig komma i
niirheten av någon lera. Det fin så en massa
pickups som ftir en tråkig tillvaro av att
aldrig köra omkring med någon last. Jag
tog Greyhound bussen till San Francisco,
ftir att hälsa på några viinner fran BSA-
klubben. Jag fick ett varmt välkomnande.
Jag fick ett bra jobb, rengöra ett flygplan
(med en tandborste), flög med dem ( ja, jag
flög inte själv) även över alpema. Denna
gången de Kaliforniska alpema. Vi åt
middag i Coffee Creek, diir det var en bil på
vägen i rusningstid. Befolkningsmåingden i
staden var om jag kommer ihåg rätt 32 st.

Jag fick en cykel ör att kunna köra till rally
på helgema. En Triumph Bonnevitle fran
Walter och en Ariel fran Don. Walter ftiljde
med mig på en samhällsvetenskaplig tur
genom slummen, och gettona. Jlimffirt med

Pitoreskt Cafe i Mexico.

dem iir våra problem områden en bagatell.
Alkohol är inte det största problemet, utan
det vita puder. Det fims en "no hope, only
dope" attityd mellan den till större delen
svarta populationen från de stora städema i
Amerika. I Indonesien har jag mött
huvudjägare, faktiskt möter man de här
också. Om någon vill komma högre upp i

rang i ett giing, måste han döda någon fran
ett annat gäng. Var sjätte minut är det
någon minderrårig som blir dödad av ett
vapen i USA. Civilisation, jag börjar tvivla
på det. Kanske har den gamle greken
Parmenides, Heracleitos opponent, rätt iniir
han påstår att alla liirändringar (framsteg)
iir bara en illusion.

Trots allt måste jag åka tillbaka och håimta
BSA'n i L.A. Tillbaka i L,A måste jag igen

viinta ett par dagar. Lyckligtvis hittade jag
en kundvagn, lastade mitt bagage, och
började gå l,ings gatoma. Jag till och med
sov intill gatoma. Att spela hemlös ffir ett
par dagar åir en speciell upplevelse, fastjag
uppmanar ingen att göra om det. Till slut
gick jag till ett vandrarhem där jag fixade
en Yamaha. Jag kunde låna cykeln, körde
och ordnade med alla papper som behövdes
fiir BSA'n. Schenker, fraktbolaget kiinde
ingen skam nåir de tog 250U$ Iitr att
stämpla ett papper, ftirutom alla andra
kostnader ltir hansporten av BSA'n.
Äntligen var jag tillbaka på min egen cykel
jag åkte till ett swap meet som anordnades
av södra Kalifomiens BsA-klubb. Det var
utomhus, solen skiner alltid i Kalifomien.
Jag hittade två stycken 441 Victors
(victims?) som jag sände hem. Därefter
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körde jag till Stark Lite i Perries en liten
handlare som säljer Indian delar. Min'47
Chief därhemma behöver lite reservdelar.

Senare på min väg till Mexiko hälsade jag
på John och Stuart "från the British
Connection" i Lakeside niira San Diego.
John bygger underbara cafd-racers liirutom
vanliga veterancyklar d?ir. Han hade ganska
mycket att göra, så mycket att jag stannade
i 2 månader för att hjälpa honom. Jag
trivdes verkligen attjobba diir, med utsikten
av det vackra El Capitino-berget och
väldigt nära den största muren i våirlden. Är
inte den i Kina? Nej det tu den nya
jämridån mellan U.S.A och Mexiko. Jag
tror till och med att de har anvåint material
lrån den de har tagit bort mellan öst- och
väst i Europa. Jag har kommit på en ännu

bättre ide på immigrations problemet. För
arbetetjag gjorde fickjag inte några pengar.
Jag är ingen lurendrejare. Jag gör inte roliga
saker fiir pengar. Jag fick två lådor. Som jag
också skickade hem. Tack så mycket John.
Så nu behöver jag inte oroa mig för
långtråkiga vinterkvällar när jag komrnit
hem igen, utan roligt renoveringsarbete på
mina cyklar. Vad är en man utan ett
projekt? Det är som en man framtid. på
helgerna for vi alltid på rally (San Diego),
veteran racing (Perris, Hanford) eller
marknader (Anaheim, Hanford).

Vid ett av dessa tillliillen mötte jag Max
Bubeck, en levande legend. För att fira sin
75 ars bröllopsdag ftirra året körde han från
San Diego till New York, en resa på 4500
km på en Indian, lika gammal som honom

själv. Jag tog beslutet att åka till Mexiko,
amars hade jag väl fortfarande jobbat hos
John idag. Jag besökte Death Valley ftirst,
innan den hemska viirmen kom. Men Red
Mountain (invånare 93, utan mig 92) precis
innan Valley of Death dog BSA'n. På
natten i månskenet tog jag av toppen och
jag kunde se stjämoma mellan de briinda
ventilema och ventilsätena. Av ventil sätet
fanns inte mycket kvar även kolven hade
spår av all skit. Så jag viinde tillbaka till
Johns med BSA'n på en pickup. Vi tog oss
en ordentlig titt på vad som förorsakat
detta. Jag hade kört nästan jorden runt med
en olje skuv ftir avgas ventilen som var ör
liten, faktiskt den som man skall ha på
insugningsventilen. Nålen i fiirgasaren var
ör Iiren. Det i kombinarion med bensinen i
Kalifornien. John Gardner i Santee, en
expert på luftkylda motorer hjälpte mig att
anpassa en H-D ventil, fäder och en
styming även en Triumph kolv (Japansk)
töljde med i BSA'n, liksom en stöne nåI.
Efter några barnsjukdomar var den som ny.

Direkt till Mexiko. Vid gr?insen tar tredje
världen vid igen. Tullmannen frågade mig
Iiirst, innan han frågade om mitt pass, om
jag inte var gift. Han såg mig vänta ensam
vid min lilla motorcykel. Är inte detta
Asien i repris? Jag har hört dema fråga mer
än 100 gånger. Det startade i Turkiet.
Närhelst du stannade för exempelvis
bensin, eller skulle äta, var som helst är det
alltid någon som kan några ord Engelska
eller Tyska. Var åir du ifrån?. Vad heter du?.
Var skall du åka?. etc...... Och sen kommer
den stora frågan "Har du någon fil? " När
du säger "Nej" kan du se deras besvikna
ansikten även hos de som inte örstår något
utländskt språk alls. Och sen kan du se dem
tänka " Stackars pojke han har inte råd med
en fru, bara en motorcykel. I lndonesien
fr,ågade en gammal man mig om hur min fru
såg ut? Jag fijreställde mig någon som

liknade Claudia Sciffer, B.B, eller P.B.
Någon som säkert stod på fttrsta linjen nåir
Gud skapade kvinnan. Någon som skulle ffi
varje biker hiirifran att slita ögonen från sin
cykel rner än en minut. Hon var lång och
smal, blond, med stora blå ögon. Inte någon
med skelande ögon som de lokala här,"
Blont hår "sa han, "som torkat gräs i
öknen". "Stora ögon, som en galen ko",
Smal, smal näsa, liksom en yxa att klyva
ved. Du ser att smaken kan vara olika.
Mannen sa till mig att jag skulle gifta mig
med en Indonesisk kvinna ftir de var
mycket bättre än min Europeiska fru på allt.
Men jag ville inte bluffa mer så jag sa att
jag inte var gift till den Mexikanska
tullaren.

Jag öljde den Mexikanska väst kusten
genom Baja öknen. Även detta en pärla på
min resa. Ensamma vägar, inte i så bra
skick. Men man behöver inte köra i de
andras tempo på vägen som i USA Stora
kaktusplantor l0 m höga, små byar med
billiga restauranger som sålde burritos,
tacos och de alltid vänliga och glada
Mexikanama. Speciellt nä de år reda på
att man inte är en "gringo",- en amerikansk
medborgare. Det är synd att m?inniskor i
världen tror att alla från U.S.A är från
Hollywood eller Dallas. Det är ett typiskt
exempel på hur massmedia kan löruränga
m?inniskors syn. En dag togjag en vandring
ftir att se på Indian grottor med vacka
målningar. Men jag kunde inte stanna i
Mexiko länge. Jag hade lortfarande en
massa möten jag skulle göra i Amerika.

Det finns ett talesätt som säger att den
kallaste vintern är sommaren i San
Francisco. Jag kände det verkligen när jag
körde nära västkusten upp till Red Woods i
norra Kalifomien. Men där jag stannade
och mötte BSA-vänner välkomnades jag
varmt. Men det betydde inte attiag behövdeKahus - Mexico.
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briinna ff brödrost, eller hur Walter och
Peggy? De 100 m höga och 1000 år gamla
träden är fortfarande imponerande, fastiin
jag varit d?ir fte ganger. Men jag hade inte
tid att stanna mellan dessa levande
underverk. Jag skulle ju till ett rally i Ohio.
Där var en stor show detta året runt BSA
och Ohio Vally klubben, som är några
riktigt goda viimer till mig, och jag var
inbjuden. Fakisk var det de som hck mig
att tro på att det inte var omöjligt att åka
världen runt på en klassisk motorcykel. Jag
hade uppfrllt deras dröm. Niir jag låimnade
Dons hem (nona Kalifomien) efter en
väldigt snabb ventil justering, sa jag till
Don att jug skulle inte öppna
verktygsboxen igen iman jag nått
Östkusten. Jag skutte inte ha sagt något.
Bara en mile dåirifian gick kopplingsvajem
sönder. Men efter 5 minuter kunde jag
stänga verktygslådan igen och behövde inte
öppna den igen, på mer åin 4500 km.

Jag kom till Yosemite Park , och dåir
korsade jag Nevada bergen. Sen åkte jag
ner till Death Valley, mer än 60 m under
havsnivån. Jag kom till detta ställe den 4
juli Amerikas nationaldag, fitr att ta det lite
lugnt, langt iväg från alla festande
måinniskor. Men alla måirken i sanden blev
inte gjorda av sittande miinniskor. Jag
gjorde inte heller det så låinge diir. Jag såg
en termometer .....50 C. Jag önskar att jag
kunde fråga BSA'n hur han kiinde och
t?inke om v,irmen, men han gick perfekt
som alltid. Jag vred inte så mycket på
trotteln ftirstås. Via Las Vegas,
Hooverdammen och en liten bit av vägen
Route 66, (En stor bit av Amedkas historia)
kom jag till Grand Canyon. Ett annat av
världens under, fastiin det var alldeles ftir
mycket miinniskor som sprang omkring
med kameror. Jag tycker också att det åir

roligt att ta kort, men de bästa bildema

På vdg in i Arizona.
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fims bevarade i huvudet. Att njuta av
upplevelsen på riktigt. Efter detta körde jag
till en av mina favorit platser på jorden,
Monument Valley. Mellan dessa

imponerande berg stannade jag en dag. Jag

hade ett långt snack med två indianer. Vi
snackade mycket om motorcyklar, och
kanske haskaffat en nu. lir det nu så att det
finns två indianer mindre fiir att de har byn
till en "jåim häst" i ståillet ftir en rillig av
kött och blod? Jag tlor inte det.

Vidare via Cortes upp till Klippiga bergen,
den sista branta stigningen. Genom den
stora slätten från mellanvästern i Amerika,
över smala landsvägar, mellan oiindliga
majsfiilt och igenom små städer.
Miinniskoma var alltid intresserade av att
prata, såirskilt de ä1&e gubbama. De fiiddes
håir i en värld, vrixte upp hiir, och såg sen

denna viirlden ftirsvinna, utraderad genom
utveckling. I BSA'n såg de sin gamla värld
igen, ibland med tårar i ögonen. På måndag
morgonen akte jag ftan foten av Klippiga
bergen, på onsdag kväll var jag redan i
Ohio, efter mer iin 2400 km på Smith
mätaren. Nåh jag kom till familjen Kubenas
hem i Pen:sylvania, kåindes det som jag
hade 1äder i åindan.

Jag har känt famitjen Kubena flera år och vi
har besökt varandra många gånger.
Tillsammans plockade vi isåir BSA'n
nästar till minsta skruv ör att inspektera
fiirslitningar. Allt som allt, med mer iin
45.000 km på mätaren sedan jag låimnat

Belgien, var det inte så dåligt. Detta
behövde göras vid; - Det hade blivit lite
spel på veven, kedjan bltas, nålmunstycket,
brytaren och hjullager behövde blas. Det
sista hjullagret har jag fortfarande kvar att
blta. På tal om Lucas systemet harjag inget
att klaga på. "Prince of Darkness" lyste
alltid starkt på mörka nätter och lämnade
mig aldrig i sticket! De säger i U.S.A att

Josef Lucas sa att " - Gentlemzin kör inte
motorcykel nair det åir mörkt." Kanske åir
jag inte en gentleman. Efter att ha satt ihop
allting igen var det på tiden att ge sig iväg
till Mid Ohio Vintage-dagarna. En hel
vecka med racing, auktioner, BSA
utställningar och swap meet. 15 000
deltagare !

För mycket av det goda på en gang. Inte på
Söndag kvåill fdrstås niir jag blev utsliingd
på gatan som en byracka av vakerna. Inget
trevligt sätt att behandla en gäst på. Efter
detta körde jag tillsammans med Jessie
(fran Texas) till Michigan. D?ir byade jag
däck på BSA'n och skickade hem en
Triumph. sen besökejag 'Days of Glory' i
Weedsport New York. Det var samma sak
som fijrra veckan i Ohio men mycket
mindre, Men å andra sidan var st?tnlingen
mycket större (läs: bäthe). Jag hoppas jag
kan aka dit igen. Efter att ha besölct Dick
akte jag till något helt annorlunda.

Jag akte till fiiltet d:ir de hade den stora pop
och musik festivalen 1969 Woodstock. Diir
fanns inga hippies låingre, så jag måste
fråga en polisman om han ville ta ett kort
på mig och motorcykeln vid minnesstenen.
Woodstock ä också en del av den yngre
Amerikanska historien (Amerikas gamla
historia iir t ex Medicine Wheels Big Home
Mountains, eller Mesa Verde- Colorado).
Diirifrån åkte jag till eft annat f?ilt. Till en
plats som ftir mig åir det samma, som de
sälla jaktrnarkema iir ffir en indian. Till Jim
Cable's camping fijr att fira det l5:de
Årliga Brittiska,/Europeiska MC Rallyt från
Ohio Valley BSA owners klubb.

Det rallyt var slutet på min resa (fiir ett tag
fakiskt). Det var många fler deltagare iin
andra år, men atmosfiken var ändå
gemytlig. Och det var mycket roligt att vara
dåir. Efter en allmåin redogörelse av min

zt



resa började jag att byta bort mina
silversmycken mot reservdelar.
Öronringama i silver som jag hade köpt i
Indien, i Rajastan öknen, och haft gömda i
cykeln som en slags reserv i håindelse av
nödläge, t ex. rånfiirsök. Men att resa runt i
världen ?ir inte så farligt, om man möter rätt
sorts miinniskor. Att möta dessa måinniskor,
och att ha en ganirnal BSA med sig, ih den
bästa passersedeln. Så, efter ralllt, innan
jag skulle åka hem, körde jag en sista tur
genom det böljande landskapet i Ohio och
Pennsylvania. Tårama rullade längs det
böljade landskapet. Mer iin 45.000 km av

glädje fran början till slut. Parkerade cykeln
hemma hos Jim. - Resan är inte slut åin, det
är bara en liten paus nu.

På våren av mitt liv reste jag hemifrån,
45.000 km senare och jorden runt, har jag
kommit till sommaren i mitt liv.

SLUT

Manga tack till Theo ör håns fantastiska
berättelse och trevliga foton. Lika så till
Helen som har översatt- . Red-

BSA - goes Everywheret.
(Fotts. Jiån sidan l5)
byggda samiälten diirör att avgasljudet är
ytterst störande,

Ljuddämparen åir så pass ineffektiv att avga-
sema blir direkt tröttsamma och irriterande
på langresor. Å andra sidan var både ven-

Från drivsidan. Ldgg märke till den djupa framstcinkskår-
men och kåpan över strålkqstqren - en kopia av Triumphs
strömlinjdorm. Mqskinen gel ett vederhdftigt om dn lite
gammalmodigt intryck.

tiler och kolv ovanligt tystgående. Även
på högsta våixeln åir accelerationen hygg-
lig och en fartökning fran 50 till 80 km/t
göres på 7,6 sek. På en sträcka av 400 m
uppnåddes från stående start ll0 km/t.
Om motom återstar ]tterligarc €gentligen
bara att n?imna att den åir tiimligen lätr
startad. Mycken örsiktighet måste emel-

lertid iakttas vid flödning
eftersom motoms känslig-
het ii.r stor håirvidlag-

Kopplingen har redan fått
ett gott betyg. Växellådan
kunde emellertid varit trev-
ligare att handskas med.
Mjuka, exakta och absolut
ljudlösa växlingar går knap-
past att utliira - vare sig man
våixlar ner eller upp. Ofta
h,inder det även att man läg-
ger växelspaken i ett falskt
friläge mellan trean och
Ilran. Uwiixlingama är så

valda att varje växel om-
spänner eft brett farhegister.

22 23

(Forts. från sidan 22)

B 33-ans körställning skulle svårligen
kunna fiirbäthas. Sadeln åir bekvåim och
fotpinnarna ställbara. Även långresor kan
fttretas utan att man kiinner någon störe
trötthet. Fjädringen bjuder på ganska be-
kväm åkning, men man kan inte underlåta
att önska sig en litet modemare bakhjuls-

fädring. För att vara av teleskoptyp åiI båda

lädringama dock acceptabla. Framgaffeln
kunde fås till djupa dykningar endast om
lrambromsen häfiigt slogs till. Srymingen
visade sig ftirstklassig och såiker. Vid låga
hastigheter var den en smula rung, men i
övdgt var den mycket angeniim att ha att
göra med. Den hade utpräglad återgång-
stendens. Bromsama var tillräckligt effek-
tiva iiir att uppmuntra ftiraren att tillfullo
utnlttja maskinens fartresurser. Maskinens
väg- och bromsegenskaper gör den alltså
mycket vägsiiker.

Stdlkastaren gav tillräckligt med ljus fiir
forcerad nattköming. Det air emellertid
mycket svårt att kontrollera laddningen ef-
tersom ampdremätaren sittq på sidan av
strålkastaren. Maskinen gör som helhet ett
mycket vederhäftigt och gott, om iin kon-
ventionellt och litet gammalmodigt, in-
tryck. Bland utrustningsdetaljema fiiste vi
oss särskilt vid den välsorterade verktygs-
uppsättningen.

Kort specifikation:

Motor: Encylindrig toppventilmotor med
stötstainger. Slagvolym 499 cm3 (85x88
mm), 23 hk vid 5500 v/rnin. Kompression
6,8 till l. Tonsumpssmörjning. Magnet-
tåindning med manuell tåindfitrst:illing.

Kraftöverfiiring: Flerskivig koppling. Se-
parat ryrväxlad låda, Utväxlingar: l-an:
14,9-1,2-at: 10.3-l; 3-an: 6.59-l och 4-an:
5-1. Varvtal vid ca 50 krn/t hastighet på
högsta viixeln 1950.

Vikt: 189 kg motsvarande 8.2 kg/hk.

Generalag€nt: AB E. Fleron, Malmö, Gö-
teborg. Stockholm.

Pris: Med dubbelsadel och bakhjulsfiäd-
dng: 3.540:- kr.

TEKNIKENS VÄRI,D 22153

Qullande bad
Fråtr G€rd Andersson har vi fått dett. tidoingsklipp ur en
veckotidning.

Vad gör man n?ir det:ir stekande hett och vägen till badplatsen
iir outhtudligt lang? Ja, kanske gör man som engelsmannen
Alan Ives - tar ett gammalt badkai och kopplar det som
sidovagn på motorcykeln! Numela kan Alan glida fiam på sin
välputsade BSA ftan 1959 med badkaret så att säga på be-
kv?imt avstånd. . .



SpiKens
ovärraprrcrt

Bo Linden hade inte hunnit plocka av sina mas kiner från kcirran när "Spiken" tar
framme med kameran. Denna Gold Star hade ett begcirt eller önskat pris på 85.000.-l

Foto Lennaft "Spiken" Andersson

Hej Johan och alla BSA vänner. Niir det
våras..... Första hojmarknaden och premiär-
turen är avklarad. Till MC och prylmarkna-
den i Strängnäs-Stallarholmen blev det
dock bilfiird. Kallt och blåsigt ändå.

Framme i god tid. Men lång kö vid insläp-
pet. Liten trång lokal men bättre på uteplat-
sema. Många fina bågar och diverse Snd.
Efter lite plåtande och pratande - Tack och
adjö.

Från "Spikeu" på Hammarö - medlem 1077.

Itercet'stiill
Perfekt modell i 1:mn
svarl getnappaskin!
'Kraftigt vadd. axlår.
irmbågar och knar.
Yllefoder. Fö.delåktis.,
Driser. Full returrä!1,
.\vbelålnln8 l0 'i; högre
priser. Lösen kr 50: -.

Malungs
Varukompani

Malrns
Box 1050 - Tet. {?7

sand .... st. racerjackä ä k! l20r-
såmt .. .. par racerbyxcr å kr 13?:-.
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Vs*.,.*,,",^
Pune Lundin

Rnte Lundin BSA-specialsten tillika entusiastisk BSA crossåkare sciljer några delar.
Foto: Lenna( "Spiken" Ande$son

Trevlig Dansk Cheney
på High Chaparral den

Victor fångad vid veterancross tävlingarna på Swedish Bikemeet
l3 juni 1998.

Foto: Johan Johansson



3:e BsA-träffen
Ncrd IOOS

Från BSA-klubbens noilligoste lokalavdelning och Rolf Lundin
kommer jölj ande trevliga tfilltapport

Här kommer en rapport från 3:e BSA-
träffen Nord. Den var den 3l juli till den 2
augusti 1998 i regn, blåst och rusk, men
dock ingen snö så vi fir väl vara nöjda.

Deltagandet med BSA-cyklar var ju också
ganska bra, men vi får hoppas att det blir
ännu bäthe till nästa år, om nu inte denna
triiff var totalt misslyckad???

Sänder med några kort som bevis på att det
finns BSA-ägare som vågar bruka sina cy-
klar fastän det åir en molntapp på himlen.

Följande deltagare erhöll priser:
Sören Söderlund, ör äldsta BSA:n en M20
1947 som han brukar varsamt och vårdar
ömt. Han kom från en väglös plats som
heter Langsjön och hade åkt 5 mil.
Adld Skoknes fick pris fiir helt överlägs-

Sören " Ribba" Söderlunds fina M20 bkinkte i solen på 3:e BSA-tröfen Nord som gick av
stapeln tillsammans med Deltaträfen 2 mil norr om Sundsvqll.

Foto: RolfLurdin
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Sqmtligq pristqgqre samlade vid sina maskiner på den 3:e BsA-trciffen Nord, från
vänster: Sören Söderlund, Arild Skoknes, Magnus Byström, Åke Siafu"a, Urban Sö.
derman och Åke Sjödin. Rolf Lundin stod bakom kameran.

nast smutsigaste Rocket 3:an. Harl kom
fran Ä.re, diir det kanske snöade, hade åkt
30 mil.
Åke Sjölund erhöll pris ftir bästa renove-
ring på Golden Flash plunger. Han kom
fiån Ömsköldsvik och hade akt 15 mil.
Åt<e Sloan brev prisbelönt fiir sitt dåliga
självltirtroende som räddade en A65:a fran
att bli en chopper som han hade tåinkt niir
han köpte den. Han kom fran Bjöma och
hade åkt l9 mil.
Magnus Byström hck pris ftir mest orörda
original B33:a. Den friskusen hade åkl upp
från Stockholm,40 mil. Det var stongt

gjort, välkommen flera gånger.
Dåir ser ni som inte törs åka iväg med era
BSA-cyklar att de klarar av det.

Tack ftir priser och annat stöd från våra
sponsorer, vilka iir ftiljande: BSA-klubben,
Secemic, ICA Anderssons, Q8 Viirdshus-
macken, Bushmen Raiders med flera.

Många hälsningar och ett tack fiir den hiir
träffen.

Rolf Lundin

(Forts. från sidan 13)

get originallittertur.

Insända bidrag återsändes alltid en tid efter tidningens utgivning fiirutsatt att avsiinda-
(Fotts. på sidah 32)



Arild Skoknes från Åre hade smutsat ned sin BSA Rocket 3 rejält ftr att komma till 3:e
BSAlrdffen Nord.

Foto: RolfLundin

Davicl Pratt, England som hade lånat denna vackrci BSA 650 Super Rocket ay Fredrik yan

Genechten, Belgien som åkte på en annan Super Rocket. David fick pris för lAngsta

fdrdsträcka och Super Rocketen blev brista BSA på 14:e BSA Campingen.
Foto: Johan Johansson
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l4.ze ESA
Oamrringen lOOs

Stopp,ti.d en gammal ladugård på Visingsö:s södra önde. En kort promenad ddrifrån lig-
ger ruinen av den gamla kungaborgen Nds borg 

roto: Johan Joha*son

Årets BSA Camping gick av stapeln tviirs öven - Tvdrs över vad? -
Tvtirs över Viittern i Griinna! Anders Johansson hade hjiilpt oss att
liigga upp planerna jör årets BSA Camping. Vtiderutsikternu var
inte på topp, man hade lovat regn men av någon outgrundlig
anledning hade vi tur eller kunske det berodde på oturen.

Vart lilla ftilje som startade i Kungsbacka konstiga ljud i motorn så vi stannade då det
var Molle och Emily på BSA M2l, David såg ut som om det var dax att ta på sig
på Fedriks Al0 Super Rocket, och Fredrik regnstället. Jag började undersöka varifrån
på en annan Al0 Super Rocket och jag ljudet kom och bestämde mig ftir att det
(Johan) och David i sidvagnen på min B33. kom inifrån motom. Hur det nu var så
Redan någon mil hemifrån började jag höra lortsatte vi vidare och det passade så bra att



Björn "Helium" Karling (.h) hade lånat Lasse Davidssons (t.y) 833:a. Den Jick pciras
Specialpris jör sitt speciella utseende. Då den igår i ett "vetenskapligt test', dr den inte
ncittad eller polerad de sista l0 åren.

varje gang det skulle börja regna så stop-
pade vi ftir att ta en paus eller äta och så
vidare. På så sätt frck vi inte något regn på
oss alls. Min motor lät konstigare och
konstigare. Men vi kom fram till cam-
pingen i Griinna i alla fall.

Fredagskvällen smög sig på och några fler
deltagare dök upp. Deltagare hade samlats
från Våirmland i norr, Gotland i öster och
Belgien i söder och England i väster, men
vi var inte så många ffir det ca 30 personer.
Vädret höll i sig och det var egentligen en
ganska fin kviill.

Lördagen startade kl 11.00 med uppstiill-
ning vid ffirjelägret i Gränna hamn. Vi
ryllde nästan en hel fiirja med engelska
motorcyklar, några som campade öljde
inte med men i ståillet anslöt en hel gåing
medlemrnar över dagen och några som
hann precis i tid. Anders hade hjälpt oss att

Foto: Johan Johansson

arrangera en heldagsutflyk på Visingsö.

Första stopp var efter 100 meter, vid Brahe-
kyrkan. Diir en kunnig guide (Karl Erik
Juteby) som berättade om kyrkan och öns
historia. Visingsö omnämns i de Isliindska
sagoma och d?ir berättas bland anaat om
Visingsborg som i dag heter Näs borg. Den
ligger på sydspetsen av ön. Byggdes någon
gång under 1100-talet och var en kunga-
borg. Då den starkaste punlden i landet,
idag en liten ruin diir större delen ligger i
Vättem. Hela Visingsö air en mycket central
punkt i Sveriges tidiga historia och det var
fascinerande att vara där. Vi hade ett
mycket fint väder vilket gjorde hela utflyk-
ten till en fullträff.

Vidare upp norrut till Tempelgården dåir vi
fikade. Tepelgården är numera en konst-
n,tsgard diir konstntuen Olle Krantz ver-
kade. Anders syster Bodil Öddn guidade

30 3l

oss runt och berättade om konstnitens ska-
pande och g?iming. Efter detta bar det av
till av upp till norra iinden runt ffirbi det
kombinerade flyglliltet och golfbanan, ned
till Erstadsvikens camping där BSA-
klubben bjöd på en enklare måltid. Vi hade
god hjälp av Anders mor, Britten och far,
Evald som bodde bredvid.

Efter att ha slappat en stund så visade An-
ders och hans bror Östen hur ett litet såg-
verk fungerar. På Visingsö planterades ek-
skogar undq 1830-talet ftir att siika flot-
tans tillgang på timmer att bygga krigsfar-
tyg av under 2000-talet. En del av detta
timmer sågas idag i Erstad. Vi fick se och
höra hur en kraftig stock ftirvandlades till
plank med hjälp av en 4-cylindrig, 100 hk
diselmotor och en rejäl sågklinga samt erfa-
rent handhavande av den helt igenom
manuella sågen. Vi var imponerade.

En annan lokal ftireteelse tu byabätar.
Dessa anvåindes fiirr till att transportera sig
med till och från fastlandet. SpannmåI,
grönsaker och djur kunde också lastas ftr
att säljas på fastlandet. Båtama ägdes ge-
mensamt av byinnevånama. Eftersom vi
var några stycken passade det bra att vi
hjälpte till atr sätta byabåten i sjön ör den
stundande kappseglingen med gamla båtar
som skulle gå av stapeln några veckor se-
nare.

Vid hemfiirden häffade vi på en möhippa
på båten och dåir själva offtet ftir möhippan
visade sig vara BSA ägare och kanske niir
detta skrivs medlem i klubben så drog det
ihop sig till kviillens aldiviteter. Vi fick
ihop he lag, BSA, Triumph och ett barnlag
som tävlade i diverse lekar som alla gick ut
på att bli snurriga i huvudet. Bamen vann
lätt över Triumph ( Gick dom på anabola? )
och BSA kom sist? Senare grillade en del

B^ta special utntimdes denna mycket fina Monark-Albin m/42 som hade kommitfrån
Åmål med Torbjarn Hedström i sadeln.

Foto: Johan Johansson



av oss vid strandplo-
menaden. Danne från
Falkenberg hade med
sig sin gitar och un-
derhöll oss med trev-
liga visor åinda tills nå-
gon husvagnsägare
tyckle att allsången var
allt ftir högljud.

Söndag bar det av hem-
måt. Min motor lät inte
bättre men den höll
åinda hem. Vid en se-
nare demontering och
inspektion visade det
sig att ett ramlager var
på väg att packa ihop.

Men nu är problemet
löst och den gamla
833:an skall kuma gå

åtskilliga mil igen.

Tack till alla deltagare
och de som hjäpte till.

Johan Johansson

Bosse "Rocket 3" Hqgman hade for helgen vqlt en trygg enstånka av fabrikat Triumph
Tiger Cub, 200 cc i en snygg ftrpackning. Detta gav pris fi)r Bdsta Engelska mc. Den
ctndra bucHan dr Jör hans trialinsatser under 1997 som du kan k*a om på sidan 14 i
detta numnter qv BSA Bladet. Foto: Johan Johansson

(Fotts. fidn sidan 27)

adress iir uppgiven. Inget av materialet ftirstörs på något sätt utan reproduceras med
metoder såsom avfotografering, scanning och liknande. Textbidrag kan insiin-

handskrivet eller maskinskrivet. Om dator använts tar vi helst emot texten på diskett
txt eller rtf-format eller via e-mail.

S,ind ditt bidrag till: BSA Bladet, Drottninggatan 68, 434 33 Kungsbacka. E-mai1

bi&ag är fttr litet!

32 33

Vsn sERvtcE sHEET No. 6ot

]
.9

T'
c)
!
-9o-
x
ut

(,,
c
bo

ur

FI
E

Io
FI
E

E

.$tt

F
il
\
I

.r9

.99

<

G
ffi

Fä
!



Reservdelar
BSA & NORTON

1930 - 1975
Royal Enfeld Panther Tdumph

AMAL LUCAS 9MII}I

Verk3tadsa1b6ten

B.raorr .llvff.rr.till Cdno.tåll & hiålD.r
atoa aorta ng av rosttria €krar

l(omDl.ft r.r.rtd.lCrlloi till
l al Goicd rlc I [onoblock

BAS Motor
lol Oa€8109 23
o?o - 659 0t t0
Fix m-13 /l2 93

Grctis ptislista uökd ton 7.2.9a

ACKES MC &
MOTORSERVICE

Service o. reparationer
alla märken

Specialitet:
NORTON

Clinderborrningar.
Renovering av vevaxlar och

cylindertoppar.
Reparation av Norton avgas-

giiryor till original.
Glasbliistring.
Reservdelar.

RENOLD kedjor.
BOYER electronic tändsyst.

och powerboxar.
BSA TRruMPH, NORTON

CARILLO VEVSTAKAR
Plus mycket mer!

ALESTA 2
27s 00 sJÖBo

TELEFON 0415.430 E2

TELEFAX M15-430 03

Öppet Yard 9-1E Lörd" 9.14.
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Arets tåivlins
BSA Bladet utlyser htumed årets trivling. Det iir en foto / bitd

tiivling. Tiivlingen iir uppdelad i två klassen

KlassA-Almanacka1999
Klass B - BSA Bladet omslagsbild

Till klass A - almanacka söker vi sex
bilder som skall pryda månadsuppsla-
gen. Bilderna skall beräna något. visa en
BSA i någon trevlig situation, giima med
en trevlig omgivning eller miinniskor
omking. G?irna med anknytning till nå-
gon av våra f,ra årstider.

I klass B - BSA Bladet omslagsbild - iir
kraven högre. Fyra bilder skall på
samma sätt som i klass A berätta något,
samt fiiljas av en berättelse. Berättelsens
liingd kan variera, men den skall ge en
bakgrundshistoria till bilden som kan
intressera BSA Bladets läsare.

Bildema kan vara svarVvita eller ftirg.
Papperskopia eller dia. Text till bilden i
klass B kan liimnas på valfritt sätt men
skall fijlja med vid insändandet av bil-
den.

Priser:
Förutom den stora iiran att få pryda 1999
års almanacka eller BSA Bladets omslag
kommer trevliga BSA priser att utdelas.
I klass A ges sex stycken priser lika
v2irda. I klass B ges ett ftirstapris som
kommer att pryda arets julnummer, tre
andrapriser pryder kommande nummer

av BSA Bladet. Bidrag till klass B som
ej vinner kan komma att användas i
kommande nummer av BSA Bladet.

Allt insiint material återsiindes under ja-
nuari 1999.

Tävlingsmaterialet skall vara redaktio-
nen tillhanda senast den 9 november
1998.
Tävlingsbidragen skall miirkas Klass A
eller Klass B och insändes till: BSA
Bladet, Drottnin ggatan 68, 434 33
Kungsbacka. Göm ej att skriva ditt namn
och adress!

Lycka till!



BSA-handlare
Under denna rubriken kommer BSA Bladet i fortstittningen att lista
handlare av BSA resemdelar, semice och tillbehön BSA Bladet eller
Svenska BSA Klubben tar inte något som helst ansvar Jör afftirer
mellan köpare och sdljare. Vi skall firsöka hålla denna ttlathundtl

s,å aktuell som möjligt. ,1r det någon adress du saknar eller vill
rekommendera så hör uv dig till reilaktionen.

BSA Handlare / BSA Dealers

Ack€s MC & Motorservice, Alesta 2, 275 00 Sjöbo, tel: 0415-43082, fax: 0415-43003,
Motodenoveringar BSA - Norton, RENOLD KEDJOR, BOYER TÄNDSySTEM och CARILLO

VEVSTAKAR.

BAS Motor, Box 32028, 126 1l Stock:holm, rel:08-6810923, fax:08-184293,
Allt i RESERVDELAR BSA - Norton, 1930 - 1975, cratis pdslista.

Birkr Motorretroveringar, Rosenlmdsgatan 50,52, Box 17014, 104 62 Stoclåolm, tel:08-844080,
fax:08-849264, BSA MOTORDELAR till A7, A10, A50, A65.

Brum Mc, Orrbyn 159, 955 9l Räneä, tel:092 4-5I0gl, far<ig24-51092,
RESERVDELA& Twins & Triples, BSA, Triumph, Nofion.

Fottas MC Shop, Storgatai 45, 771 3 0 Ludvika, tel:0240-61 I 700, fax r0240-841 3 8,
DAVIDA KLASSIKA HJÄLMAR, Mc t lbehör och utrustning.

Hans Holmström Kotrsult AB, Kvamfallsvägen 13, 429 33 Kullavik, tel: 031-931871, ORIGINAL
RESERVDELAR fftr AMAL, LUCAS och SMITH.

Marcie Bookshop, Roslagsgatrn 14 (hömet av Su$rumsgatan), Box 19007, 104 32 Stockholm,
tel:08-6127050, fax:08-6127051, MC, Bil, FIyg mm LITTERATUR.

Sten Karlsson, Klockarevägen 15, 302 56 Halmstad, Tel: 035-127118,
BSA RESERVDELAX, över 40-å$ erfarenhet i bnnchen.

Vetersn-Mc Bertil Nordbeck, Mejedgatan 6, 273 75 Lövesrad, tel:0417-21595, faxt04t7-21216,
ENGELSKA MC DELAR, AJS, BSA, Matcless, Norton, Triurnph mm.
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Ktubb-reealia
Beställ klubbregalia nu! Du bestiller genom att sätta in pengar på Postciro 479 78
42-4 eller BankGiro 5428-7 552. Glöm ej att ange storlek på T-shirt. Namn och adress
är också bra så att vi vet vart vi skall sända grejoma. Räkna med ca 3 v leveranstid.
Porto ingar i priset.

Jackmärke våvt - svart / guld. 35;- / st.

Klisterdekal i fin kvalit6 - svart / guld. l5:- ffir två.

Emaljmårke med säkerhetsnål - svart / guld. 35i / st.

Slipshållare i Hen eller Dammodell - svart / guld med nål i guld. 50:- / st ange
modell.

T-shirt i 100o/o bomull - svart med guldtryck. Hög kvalit6. Finns i storlekama L-XL
(gemensam storlek) och XXL. Kostar 120i / st - ange storlek.

Herr och Fru Rlmo Johansson från Jönköping med sin mycket fina BSA BB34 -54 Gold
Star här fotograferade på Visingsö under utJlyhen vid den 14:e BSA Campingen 1998.

Foto: Johan Johansson



Lokalavdelningar
Svenska BsA Klubben har någla
lokalavdelningar runt om i landet.
D€ssa brukar hålla någon eller nägra
träffar och ev€ntuellt andm
aktiviteter. Vill du höm vad som år
på gång n&a din hemort kan du
kontåkta någon nära dig. Hittar du
ingen nära dig så kan du alltid tala
med någon i klubbens st',r€lse.

Tånk på att vi å{ en ideell förening.
Allt a6ete inom klubb€n görs av
fiivilliga. Ringer du så iår du såkåst
tag på oss på kvållen förslagsvis

nellan kl 18.00 - 2.00.
SkÄne
Hel€n Brunstorp
tet 040-43 33 14
Getirye
Krister Nilsson
te\ 035-549 26
Våstkusaen
Johån Johansson
lel:0300-733 26
J0nköpirg/Huskvsrra
Jan-Erik Ceder
E| 036-61166
Sigtunr
Jan Nikarno
tel:08- 592 522 13

Vålletrtuda
Roger Olsson
t€l: 08-51I 762 04
Äkersberga
Sven-Äke Skoglund
tel:08-540 239 39
Surdsvrll
RolfLundin
tel: 060-578454
Cyber space
BSA klubb€ns hemsida
httpl,hem.passae€n.s€/jojo I 23

Nya Lokalavdelningar

MOdellsnecialister m€lla' kl 18.00 - 20.00.

,;----:-r-:-------- rtorkrigsmstiner AS0 _ A65 efter t970
119'1 * Yå.1" 

medremar är så sun€ sddlnöm Roben Horrans
kallad€ nodellspecialister.- D€ssa & tel. 0300441 Z0 tel: 040_t8 65 3lsårskilt intress€nde åv någon eller M20 _ M2t 825 - 850
några mod€lhr,och ddar^gårnl med Mo,gan lotansson r_." s,*i.rg
srgav surå kurukaper. De fttnöler an lel 0Jt_1636 17 tetr03t-9j6218
I'i.äIry 

die s9T.är m€djem i BsA coHsrsr,B33,Ato A7s Rocket rrr
Klubben med råd när du behöv€r. cösra Johansson Bo Hagman

lel:0300-12a 59 (ej Ti) tel:0380-75t lz
Tånk på att vi är en ideell förening. a56 - a65 1.o.|n 1976
Aljt arbete inon klubben görs av Håkan C€r
frivirrisa. Rinser du så flr d;rr'"* i"i ö+ijlå os Vi hlt ltats Iör lter
tag på oss på kvållen förslagsvis modellspecialster. Hör av dig!

Klubbfiirsäkring
&

Besiktningsmån
G€nom Svenska BSA Klubben har
du möjligh€t att teckna
specialförsäking om din BSA
upprylbr vissa villkor med avseend€
på orginalitet och arvåndning, mn.
Första villkor€t är atr du skall ha varit
medl€m i BSA Klubb€n i ett år.
Klubb€n har ett eget alral med
Skandia och g€noft vår anslutning
till MHRF har du möjligh€t att få
MHRF-Försålaingen som tecknas åv
Folksarn. Mer information f:lr du 6ån
våra "besiktringsmån".

Tånk på att vi är en ide€ll förening.
AIlt arbete inom klubb€n gffs av
frivilliga. Ringer du så 6r du säkast

tag på oss på kvällen lbrslagsvis
mellan kt 18.00 - 20.00.

Huvudansvarig / KuDgsbrcka
Gösta JohaBson
tel:0300-124 59 (ej Ti)

Bollebyggd
Sven-Olof Zåndin
tel:033-28 81 93
Gelinge
Krist€r Nilsson
tel: 035-549 26
HööT
Kall€ H€lgesson
rel:0413-333 65
Målmköping
Carl Gunnar Löwestand
lfli Ol57-2U 40
s3ndheIn
B€ngt-Olof Karlsson
t€l:0515"601 77

Stocldolm
Thomas Eklund
r€l:08-681 09 23
Strönsu|ld
Kall€ Roos
t€l0670-301 38
Tidshotn
Jan-E k Karlsson
rel:0502-13981
Trelleborg / Malllld
To$jöm Cristensson
tel: 040485254

Vi behövet flet besihnihgs-
mdt! - Vi har medlemmat i
hela lahdet som behöyer
något, dllhtitnt BSA hurmig att
vända sig till. RW Gösta om
du ktihher att åt kan stdlla
pp.
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Träfflralendern
l0 okt Hamstad-Gustav Trophy Nattodent. Halland./Halmstad Kfister Nilsson tel:

035-54926 se sid 31 BSA Bladet 2 -98.

Kommande Internationella BSA Rally enligt beslut på det
35:e latemotionella BSA Rallyt i Scotland 199t.

36:th Intemational BSA Rally, Clermont-Ferrand, Frankrike
37:th Intemational BSA Rally, Holland
38:th Intemational BSA Rally, Australien
39:th Intemational BSA Rally, Italien
40:th Intemational BSA Rally, Skåne, Sverige

1999
2000
2001

2002
2003

BSA-torset
På BSA Torget annonserar Du som medlem utarc kastnad, Det skall yara saker som hör
till vår hobby. Sånd din ennons till BSA Bladet, Drottninggatan 68, 434 33 Kungsbacka.
E-rnail: jojol23@hem.passagen.se. Skriv alltid ut namn och tel samt medlemsnummer.
Sista datumfor material - se rutan "Presstopp" i början av tidningen.

Siiljes
BSA Cl5 1961, ram med framgaffel, fram
och bakskåirm samt lykthus - 2000:-. Tank
till BSA Lightning 1969, nylackad röd -
1500:-. Hakan Tyden, Ludvika. Tel 0240-
t43 59,010-288 74 53.

Siiljes
BSA M20 1940, 500 cc SV med sidvagn
Felber. Röd. Körklar. Generator defekt.
Allan Gunnarsson, Mellerud. Tel 0530-351
91.

Siiljes
BSA A65 Rocket 1964. Original. Är fin.
Veteran ltirsäkrad. Pris 32,000:-. Ulf
Lindholm, Gimo. Tel0l73-403 38

Bytes
Vimöd Spitfire-tank (plasttank med
"flipplock") i fint skick bytes mot -69
Lightning+ank 650 cc, eventuellt köpes
kedjeskydd och framskärm rill 650
Lightning -69. Håkan Gustafsson,
Stockholm. Tel 08-156 434 eller 070-573
20 20.

Söljes
BSA B44 Victor Special 1970. Avställd
och isiirtagen ftir lackering ftir åtta åx
sedan. Ar i bra skick. Har 2 I " framhjul och
liingd swingarm, i övrigt original. Pris
15.000:- prutat och klart. Camilla
Johansson, Kungsbacka. Tel: 0300-733 26.


