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att en motorcykel skulle vara tvåcylindrig och 
ha separat växellåda. Hur skulle man annars se 
vilket som är vänster och höger på motorn? Kan 
någon förklara det???
Det var BSA Rocket Gold Star, tillverkad 1962 och 
1963! Bättre fanns inte. Den var värst. Den var fin, 
den var snygg och den hade pulver och det var 
en BSA. Idén till den motorcykeln kom från Gold 
Star-specialisten Eddie Dow, som stoppat in en 
Super Rocket motor i ett Gold Star chassi för en 
kund. Gold Star var den encylindriga modell som 
man kunde tävla med och som kickade igång 
bland annat Phil Reads karriär, men den kunde 
även köras på landsväg med tätstegad låda, 
bakflyttade fotpinnar, clip-on och ett nästan 
öppet avgassystem. Om det var lite för extremt 
var det absolut ingen dum idé att helt enkelt 
stoppa i en 650 twin i chassit, eftersom ramen 
i stort var identisk, men inte riktigt. Eddie Dow 
gav fabriken i slutet av 1959 en lista över de 
modifieringar som krävdes, men 1961 ringde 
de upp honom och erkände att de slarvat bort 
listan. Kunde han skicka en ny? 

De delar som krävdes för ombygget eller var 
typiska för Gold Star-stånkan fanns även i 
katalogen som tillbehör för Super Rocket och i 
dag är det lätt att slarva ihop de här begreppen: 
Bara en riktig Rocket Gold Star har allt från den 
encylindriga modellen, förutom motorn. Den 
där tysken hade tagit en helt vanlig ram och 
en vanlig tank och petat ihop det lite löst så 
att man kunde tro att det var en Rocket Gold 
Star. Okej, han låtsades inte att det var en RGS 

(som vi insiders kallar den) utan en kopia av en. 
Men det fattades ramen med urtaget för den 
encylindriga motorns oljepump. Det var fel 
tank och den saknade det stora tankemblemet 
samt ursparningarna i tanken för den storleken. 
Fotpinnar och clip-on saknades och … det blir 
en lång lista, men ni förstår vad jag menar: En 
Rocket Gold Star är den sista fanbäraren för 
oss som stolta marscherade den raka, den rätta 
vägen med tre korsade gevär vid horisonten. 
Den sista riktiga BSA:n från Birmingham Small 
Arms.

Jag kämpade med min alltmer modifierade BSA, 
medan en klasskamrat fick en Rocket Gold Star 
i present av sina föräldrar. Han bytte snabbt 
bort den mot en 750 Atlas, men den avund 
dessa månader väckte i mitt hjärta är än i dag av 
dimensioner som passar i ett drama av William 
Shakespeare, med en stormande himmel som 
kuliss till mullret av en 650 twin som försvinner 
i fjärran …
Att det finns pengar i världen är en sanning som 
alltid har varit självklar, lika självklart som att 
dessa kontanta medel är ojämnt fördelade. Men 
om jag minns rätt, var detta första gången jag 
såg konsekvenserna av sociala orättvisor. Fram 
till dess hade det bara varit ett moraliskt snöre 
i en eller annan roman. Det var dessutom sista 
gången i mitt liv jag kände en så hjärteslitande 
avund. I skuggan av en BSA Rocket Gold Star tog 
en halvt autistisk yngling ett stort steg på sin väg 
till mognad! Men tala aldrig illa om BSA i min 
närhet! Aldrig!

Den 1 Maj är det dags att möta våren!

Det våras för Enstånkorna
Träffen vänder sig främst till dig med encylindrig brittisk motor- 
cyklel.  Även om du inte äger någon men gillar den typen av mc så 
är du välkommen.

Vi träffas i Galtabäcks Hamn, söder om Varberg. Härifrån kör vi en 
tur kl 11 (kom i tid) tillsammans på trevliga vägar, fikar/lunchar på 
något lämpligt ställe vid runt kl 13.

  Info: Johan Johansson, tel träffdagen 070 41 41 429, annars kvällar 0340 415 68.
Välkommna! 
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Fyller hundra!
Det firar vi med ett extra fylligt jubileumsnummer 

4-2017, ute den 2 maj!
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Vi gör bland annat en nostalgisk tillbakablick över resan med 

de 99 utgåvorna: reportage, renoveringar, provkörningar, 
fabriksbesök, förarporträtt med mera som hänt på vägen.
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