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Skriv till BSA Bladet
BSA Bladet görs inte bara av en
redaktion, det är 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.
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BSA penna, så länge dessa räcker och som endast kan
fås på detta sätt.
Sänd ditt bidrag till:
BSA Bladet, Brännarns väg 15, 432 76 Tvååker,
eller maila till bsabladet@bsaoc.org.
Glöm inte att skriva din postadress så att vi kan
sända din premie!

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.
Redaktionen utser ett insänt bidrag per nummer
till ”bästa bidrag” som belönas med en trevlig BSArelaterad gåva, värd 200:-.
Övriga insända bidrag får som premie en fin
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Framsidan:
BSA B40 går genom snötäckta ängar mot vårsolen.
Foto: Per Renell
Baksidan:

Robert ”Bob” Miller beundrar utsikten från Kullaberg
över Öresund. Augusti 2012, BSA A65 Thunderbolt.
Foto: Lars Mårtensson

BSA-Stjärnor på Slottet

Text: Johan Johansson

Robert Gustavsson poserar som ”Greger” vid Mats Ohlssons BSA A65 Lightning 1969.

Den 26 januari 2013 kl. 21.00 var det Robert
Gustavssons dag på Stjärnorna på Slottet på SVT
TV1. BSA-klubben spelade en liten roll i det hela
och den observante såg kanske oss svischa förbi
i rutan.
Det hela började redan måndagen den 14
augusti 2012 då vi, vid det Internationella BSA
Rallyt 2012 i Degebeberga, stannade till vid
Bäckaskogs Slott för att beskåda slottets skönhet.
Det var en av de guidade dagsutflykterna och
denna gick norröver mot Snapphanebyggderna
och Svartabergen. Man kunde inte gå in på
Slottet pga. TV-inspelning så BSA-åkarna fick
hålla till på utsidan. Men ljudet från maskinerna
väckte Robert Gustavssons intresse så till den
grad att vi till slut kom att bli en liten del av
programmet.
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Bara någon timme efter att maskinerna hade
lämnat Bäckaskog Slott ringde det till Håkan
Cerne från produktionsbolaget som gör TVserien Stjärnorna på Slottet och man undrade
om oss och om vi kunde ställa upp o delta då
Robert hade hört att det var BSA-maskiner och
blivit helt ”sjuk” över att han inte hade kunnat
komma o kolla på oss då vi vad vid slottet.
Hur man hade fått tag på Håkans telefonnummer
var väl en hel del tur, men Håkan hade nämnt
för någon som jobbade på slottet att han också
jobbar på ett slott, närmare bestämt Svaneholms
Slott, och på den vägen hade man spårat upp
Håkan och hans telefonnummer.
Robert intresse i BSA grundar sig i hans djupa
motorcykelintresse och att faktumet att en av

hans första maskiner var en BSA A65 Lightning
1967:a. Robert var några år medlem i BSAklubben och vi har tagit med ett faximil av en
liten insändare han gjorde till julnumret 1986 av
BSA Bladet (nr 4 1986). Som BSA-ägare lär man
sig efter några år att höra skillnaden på olika
motorcyklar och BSA A65:an har ju en distinkt
skillnad i motorgången mot andra engelska
maskiner och det var detta som Roberts
motoröra snappade upp.
Ett
intensivt
telefonerande
mellan
produktionsbolaget och BSA-klubben uppstod
då det var närmast helt omöjligt att uppfylla
deras önskemål om att sammanstråla. Vi hade
ju ett fullt program under vår rallyvecka och
den sammanföll inte alls med TV-inspelningen.
Man hade idéer om att vi skulle komma 30-40
st hojar och dyka upp osv, osv. Till slut fann vi
att fredagen var möjlig då vi hade en vilodag

i rallyprogrammet inför avslutningspartyt på
kvällen. Dessutom så var det också den dagen
som var Roberts dag för inspelningen så det
passade extra bra för oss med BSA-maskinerna.
Vi fick veta att vi skulle vara beredda vid 14.00
i närheten av Arkelstorp norr om Bäckaskog.
Det var inte så många kvar på Campingen när
vi samlade ihop oss men fick några intresserade
i alla fall och det var Morgan Johansson, Geir
Jacobsen, Meir Levin, Göran Wrannert, Mats
Ohlsson och Johan Johansson. Vi hade väl inte
planlagt något särskilt men eftersom vi visste
att Robert hade haft en Lightning så passade
Mats hoj bra och Meir och Göran som körde
sidovagnsmaskiner kunde vara bra för damerna
på året upplaga av Stjärnorna på Slottet.
Hur som helst, till slut var vi på väg. Vi åkte i

Barbro ”Lill-Babs” Svensson åket med Göran Wrannert från Trelleborg i hans BSA M20 1943 med sidovagn.
Foto: Mats Ohlsson.
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Morgan Johansson från Partille med sin BSA 500 Gold Star 1954, Robert Gustavsson och Johan Johansson
i samspråk. Foto: Mats Ohlsson.
god tid och stannade strax innan Arkelstorp
vid en liten äpple och plommonodling där man
kunde köpa lite fika och frukt. Vi höll till där lite
i skymundan för att invänta vidare instruktioner
av tv-teamet.
Efter någon halvtimme kom samtalet och
vi blev ombedda att ta oss ”bakvägen” till
dansbanan i Arkelstorp, den ligger strax ovanför
Brandstationen där själva inspelningen pågick
så vi måste smyga oss dit för att inte avslöja vår
ankomst. En av äppleodlingens ägare som också
hade motorcykel, en modern Triumph, visade
oss glatt smygvägen till dansbanan där vi skulle
invänta meddelande för när vi skulle dyka upp
mitt i inspelningen.
Efter en stund kom det och vi drog ned för
backen, knappt hundra meter, jag var först, lite
för snabb så i programmet ser man att jag far
förbi och Robert hoppar till och skriker – Yes!
Och så dyker allihop upp bakom honom. Vad
man inte får se i programmet är hur Robert ivrigt
börjar berätta för de andra Stjärnorna på Slottet
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om de olika BSA-maskinerna vi kom på. Roligt
att Roberts BSA-kunskaper är goda, långt över
genomsnittet hos mc-åkare i allmänhet. Efter en
liten stund så får deltagarna välja vilken maskin
de vill åka med och man väljer följande, Barbro
”Lill-Babs” Svensson hoppar i Göran Wrannerts
M20 med sidovagn, lika så Eva Fröling som åker
med Meir Levin in hans M20 med sidovagn. Claes
Malmberg provar först Morgan Johanssons BSA
Gold Star men sadeln är lite kort så han hoppar
upp på Geir Jacobsens Rocket 3:a, Filip Sanden
sätter sig bakom Mats Ohlsson på hans A65
Lightning och Robert Gustavsson valde min A70
Lightning.
Filmteamet flyttar runt lite för att ta bilder
ur andra vinklar och några ger sig iväg med
bil för att ta åkbilder när vi kör ner de 15 km
till Bäckaskogs Slott. Stjärnorna hade ju kört
moped upp till Brandstationen i Arkelstorp så de
hade hjälmar redan och återfärden gick ganska
snabbt ned till en rastplats strax utanför slottet
där vi väntade på att filmteamet skulle ställa
upp sig för att kunna filma när vi kommer in på

Meir Levin från Timan i samspråk med Filp Sanden och Eva Fröling vid Meirs BSA M20 1952.
Foto: Johan Johansson.
slottet. Robert som var utklädd till en av sina
karaktärer från Nile City – Greger, därav åkte han
ner i skotskrutig kjol, bara ben och vita pumps…
Det var inget fel på vädret, varmt och soligt
(som ju hela rallyveckan var) stod vi nu en
stund och väntade på att filmteamet skulle
gruppera om. Vi passade på att fotografera oss
själva tillsammans med ”Stjärnorna” och prata
lite om hur de upplevde våra maskiner. Eva
Fröling höll krampaktigt i vindrutans ram på
Meirs M20, medan Lill-Babs såg ut att njut av
turen i Görans M20. Claes åkte kungligt på den
starkaste maskinen, Geirs Rocket3 och Filip fick
njuta av Mats Lightning och Robert fick känna
på den lite annorlunda gången i min (Johans)
750 Lightning. Vi hade en trevlig stund och alla
njöt av sommaren innan vi körde fram de sista
metrarna in på slottsgården där vi släppte av

”Stjärnorna” för att brumma vidare hemåt.

Filip Sanden och Mats Ohlsson som åkte
tillsammans.
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Claes Malmberg med Geir Jacobsen från Norge och hans fina BSA Rocket 3 1971.
Foto: Johan Johansson.

Robert Gustavsson och Johans BSA A70 Lightning 1972.
Foto: Johan Johansson
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Robert Gustavsson och Mats Ohlsson från Ängelholm vid Mats BSA A65 Lightning 1969.
Foto: Johan Johansson.
På nästa sida finns ett faximil från BSA Bladet 4-1986, Insänd av Robert Gustavsson (medlem nr 481).

Den 18:e
BSA-träffen Nord
26 – 28 juli 2013
Välkommen till den traditionella Engelsk-hörnan på Deltaträffen!
På samma plats som tidigare, Deltat, 2 mil norr om Sundsvall efter E4:an.
Välkomna! Förhandsanmälan och frågor, ring 060-57 84 54
eller maila: rolf.lundin@live.se
Rolf Lundin
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