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Skriv till BSA Bladet
BSA Bladet görs inte bara av en
redaktion, det du som medlem som
är den viktigaste bidragsgivaren till
BSA Bladet. Berätta om dina utflykter
på BSA:n, renoveringen eller något
annat som hör till BSA intresset.
Har du en bild också så är det ännu bättre. Vi lånar
gärna också broschyrer eller annat BSA material.
Vi fotograferar av eller scannar dessa på ett sätt som
inte skadar ditt material. Insänt material återsänds
en tid efter utgivningen förutsatt att avsändarens
adress är uppgiven.
Du får gärna sända material digitalt alltså via e-mejl.
Tänk på att vi behöver högupplösta bilder om du
fotograferar med en digitalkamera, vi önskar en
upplösning på 300 dpi, i denna upplösning är en
digitalbild några MB stor.
Det lönar sig att skriva till BSA Bladet.
Bidragen skall vara av intresse för BSA ägaren.
Egen text och bild premieras högre än enbart bild.
Texten skall vara av sådan längd att den inte kan
anses som ren bildtext. Originallitteratur såsom
broschyrer, handböcker mm är mycket välkommet.
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Presstopp 2007
28 April, 1 September,
17 November
Redaktionen utser ett insänt bidrag per nummer
som ’bästa bidrag’, detta få ett särskilt och premie,
en BSA bok värd ca 200 kronor. Övriga insända
bidrag får som premie en fin BSA penna, så länge
dessa räcker och som endast kan fås på detta sätt.
Sänd ditt bidrag till:
BSA Bladet, Brännarns väg 15, 430 10 Tvååker,
eller maila till bsabladet@bsaoc.org.
Glöm inte att skriva din postadress så att vi kan
sända din premie!

Ordförande: Johan Johansson

Galtabäck den 8 mars 2007. Kan våren vara på
väg? Idag kändes det lite annorlunda på väg hem
från jobbet, ingen snö, inget regn, torrt och lite
ljummet i luften och sol som sken! Är detta framtiden,
ja låt oss hoppas det. Inga mer bakslag tack. Vi
hade klarat hela december och januari helt utan
snö här nere men plötsligt veckan innan årsmötet så
började det blåsa och snöa så att vi blev insnöade.
Kom ingenstans. Dock gick det bra att leda ut
motorcykeln ut ur garaget då det inte fanns en
gnutta snö där, men fyra meter där ifrån hade vi så
rejäla 1 till 1,5 meter höga drivor att snöplogen fick
jobba en del för att komma igenom.
Jag hade tänkt vara tuff och åka BSA till årsmötet,
alla 1700 meter… Men det sket sig. Lagom tufft att
köra omkring i blöt-snö-storm. Det fick vara, det
var lagom glashalt att ta sig hem på kvällen ändå.
Över allting hade en kombinerad blöt-snö-is lagt
sig som var ca 8 mm tjock. Tog en stund att få
bort. Så är det på västkusten.
Men om två månader börjar de tidigaste mcevenemangen att gå av stapeln. Avrostningar och
liknande kan jag rekommendera. Det är kul och
lärorikt särskilt om man kör på en BSA. För många
år sedan när man just hade börjat ordna avrostningar
så var jag med en gång med min BSA A65
Thunderbolt 1970, det kunde väl varit någon gång i
början av 80-talet så om man ser det så här efteråt
så var cykeln inte mer än 12- 13 år gammal. Hur
som helst så hade jag den enda engelska maskinen

och den var ju dessutom ”gammal”. Instruktören
förklarade hur vi skulle köra, lite garagevändningar,
köra mellan konor etc och bromsprov.
Eftersom jag hade en ”gammal” engelsk maskin
med bara trumbromsar så tyckte instruktören att
jag kanske skulle räkna med längre stoppsträcka
än de ”moderna” maskinerna, alltså japanare med
skivbroms. Så här i backspegeln vet vi ju att dessa
”moderna” maskiner vid denna tiden var utrustade
med mjukt surrande motorer, klatschiga färger och
en massa dödvikt. Kort och gott – blyslädar.
Instruktören gjorde verkligen en häpen min när
det var dags för bromsprovet, BSA:n stoppade
nämligen på drygt halva sträckan jämfört med de
moderna maskinerna. Ja – man fick faktiskt hålla
igen vid inbromsningen, annars hade man låst
framhjulet. Den dubbelnockade fullbroms 8” frambromsen är otroligt effektiv, dessutom har ju den
vanliga 7” singelsidiga bakbromsen också kraften
att låsa bakhjulet. Så tillsammans gav dessa en
otroligt bra bromsverkan så att hela den 190 kg
tunga Thunderbolten stoppade bra mycket kortare
än de ”moderna” maskinerna.
Gamla hojar är inte alltid omoderna, i stort sett alla
BSA från slutet av 1950-talet och framåt har bra
till mycket bra bromsar. Tänk på det vid dina första
vårturer så att du inte vurpar på sanden som ligger
kvar i kurvorna!

Nystartad lokalavdelning i Stockholm
Vi är glada att kunna meddela att Stockholm har
fått en ny lokalavdelning. Lars Nordlund heter vår
nye man på plats. Han har känt att det är dags att
få lite fart på BSA:erna i Stockholm med omnejd.

hjälpa till de gånger då vi skall hitta på något, ring
till Lars och hör av dig så kan vi tillsammans ordna
några fler aktiviteter under året.
Hör av dej!

Vi startar upp med en samling torsdagen den 31
maj på BSA vid Gröna stugan i Sundbyberg invid
Lötsjön kl. 19:00. Välkomna! Roligt om du kommer
fast inte BSA:n rullar ännu…

Lars Nordlund, når du på tel 073-180 2004
e-mail: lokalavd.stockholm@bsaoc.org

Det skulle vara trevligt om någon mer medlem kan

Vi ses i Belgien i sommar!
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Brev från medlemmar
Från Dan Elström, Tyresö,
medlem 1971.

Belönas
m
BSA bok ed
(se sid 2)

Hej BSA-bladet!!
Min 19 åriga dotter undrade vad som hade hänt
med mig när jag kom hem med min nya älskarinna,
en BSA 650 Lightning från 1969... “Har du blivit
helt galen, trillat eller bara helt enkelt förlorat
förståndet!?”
Jag frågade henne om hon hade hört talats om det
“glada sjuttiotalet”, klart att hon hade! Denna fina
maskin är en mycket starkt bidragande orsak till
att det just blev det glada sjuttiotalet, blev hennes
faders svar. Min dotter bara riste på huvudet och
slog igen dörren efter sig!! Dörren öppnades igen,
denna gång av min fru, som bara talade om att
hon instämde i dotterns uttalade.
Det är då man får någon sekunds tvekande om
man köpte rätt cykel.... men efter ett ögonkast på

BSA:n blir man lugn och inser att ens familj inte
förstår sig på varken motorcyklar eller god smak,
tyvärr. Men det är billigare att stanna kvar hos
familjen och fortsätta med “sitt race” och istället ta
hem broschyrer på kondenstumlare, stora parasoller
och annat oviktigt som ens fru sysslar med...
samtidigt som man lägger sitt VISA-kort överst
på broschyrhögen....Skämt å sido, jag älskar min
familj över allt annat, efter min BSA!
Efter många dagars mekande, ringande, krusande,
familjens huvudristningar, grubblande och så lite
krusande till så startade min BSA som en klocka.
Nåväl, kanske inte alltid, men IBLAND!! Tillräckligt för
mig att kunna dra ut i bygden och njuta av min cykel
och livet i allmänhet. Det behövs bara en BSA för att
förvandla en gubbe på 53 till en tuff yngling på 23!!
Ja, ja... jackan var kanske lite för liten men jag är helt
övertygad om att frun & dottern på något sätt hade
fått den till att krympa! Jag vet inte riktigt hur dom
hade fått till det men det tänker jag ta reda på!

Dan och frun Vicky som gladdes åt att det äntligen var hennes tur att få åka med...!?

Med hjälp från goa gubbar i lokalavdelningen med
tips och glada tillrop fick jag sen tillräcklig ordning
på prylarna och den går som en klocka... oftast
i alla fall...Det har blivit många roliga mil både på
egen hand och tillsammans med andra kloka
människor som också förstått varför BSA är så
bra!! Det är alltid många som kommer fram och
pratar och ställer frågor, dom vill att man kickar
igång igen för att få höra det helt underbara ljudet
igen (...måtte den inte krångla nu bara...). Fast det
är väldigt roligt att få denna uppmärksamhet och
uppskattning kan det faktiskt va jobbigt ibland...
speciellt om den inte vill starta. Men jag brukar alltid
skylla på att jag inte har förgasare med chokeslädar...!!
Efter ett tag så började först min dotter att visa
intresse för BSA:n, sen också min fru när hon
ständigt fick kommentarer på stan om vilken cool
motorcykel hennes man hade.. “– Ja, han har alltid
haft god smak” blev hennes svar. ?????
Blev lite kivande om vilken som skulle åka med
varje gång, men de kom sen överrens om att åka
varannan gång och när jag sa att jag ville faktiskt
ha en kväll i veckan ensam med min älskarinna så
bara tittade dom på varandra med den där blicken
som bara kvinnor kan ha, ni förstår vad jag menar...
Stärkt av min familjs omvandling till förståelse och
bättre smak kom jag så hem en kväll med ytterligare en engelsk livskamrat, Triumph 100T Daytona
Super Sports 1969 med endast 4500 orignalmil
på mätaren och i ett mycket gott skick. “-Grönt!!
Kunde du inte fixa en i rött istället?” var dotterns
undran. Berättade att jag köpt Trajan till mamma
Dan’s BSA A65 Lightning 1969.
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och jag tror att hon gillar grönt. “– Mamma,
mamma! kom ut och kolla vad han har gjort nu!
Mamma!”
Jag förstod att jag nu hade tagit mig lustigt och
snabbt tillbaka till ruta ett igen!!
Glömde tala om för er att min fru inte har mc-kort....
Sommaren är slut, inte enligt John Polman, men
var och fixade till cyklarna ínför vintern och passade
på att ta några foto. Tro´t om ni vill men min dotter
var med och hjälpte med tvättning & putsning. Hon
putsade “sin Triumph” samtidigt som hon talade
om att hon hade skickat in anmälningen för mcövningskörning inför kommande vår.
Man kan inte bli mer än stolt när man inser att ens
dotter börjar att förstå vad det goda livet går ut
på.....
Lev i nuet & kicka lugnt.
Hälsningar Dan, Tyringe.

BSA A65 Lightning 1969 och Triumph T100T Daytona
Super Sport 1969
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