
"Prenumerera" på en B. S. A. för lång och trogen tjänst!

BLÅUET
Mars 1955 ABE.FTERON MATMO STOCKHOIM. G OTEBO RG Gratis

Säsongen som grck:

köra ett varv till. Och det
lar likadant med hans mas-
kin. Vid genomgången efter-
åt framgick, att motor, brom-
sar etc. fortfarande var i ut-
märkt skick.

Bill Nilsson satte med den-
na senhöstseger en lysandc
punkt för en sällsynt förnäm-
lig tävlingssäsong, under vil-
ken han vunnit 17 segrar i
motocross och bl. a. triumfe-
rat i Sveriges Grand Prix,
Moto-Cross des Nations och
svenska mästerskapet. När det
blev fråga om att utse "Ärets
motorman" hade han hellcr
ingen allvarlig konkurrent.

Forts. nästa side

Säsongen som kom rner:

Vem blir europamästare 19551
Se sidan 3!

På långfärd med
2!

"HBuf;f;ato-Bill"
dominerade

Tävlingen 1954 om "No-
vemberkåsan" går till histo-
rien som en av de mest på-
frestande - för män och ma-
skiner - som'någonsin före-
kommit. I "bottenlös" dy, pä
översvämmade sankmarker,
över berg och åsar ,slingrade
sig den fruktansvärda banan,
och trots att dagetappen av-
kortades med 160 km, lycka-
des blost 24 av 126 startande

.ita slg rn tlll malet rnom res-
pittiden.

Men när Bill Nilsson från
Hallstavik körde sin B.S.A. i
mål som klar segrare, verka-
de han .vara i vigör för att

En BSA för trial
Vet Ni, dtt det finns en BSA
"special" lör den nymoderna täo-
lingsformen trial?

Det är en 500 cc maskin ur B-nodellgruppen: fast ram, segdragande
motor, liten oälplacerad, sadel, oiht 160 hg. Om rnan för täolingen
plockar ao generatot, strålkastare och batteri blir oihten 154 kg.motoreykel - Iäs sid.



På långfärd med motorcykel
tillåter sin ägare att uppsöka
trakter och orter, som eljest
är oåtkomliga med tåg, bil el-
ler buss. Motorcykeln gör på
många sätt sin herre oberoen-
de: av tidtabell - ev garage

- av hotell (om han medför
tält och campingutrustning)

- av dyra färdbiljetter. Mo-
torcvklisten kommer lätt i
koniakt med folk och ler
bättre känna ländernas för-
hållanden. Flan ser och hör
mera.

Vi känner byggnadssnic-
kare, montörer, kontorister,

En inbiten långfärdsentusiast ocb
cn mototcrhlist do rena.tte odtten
är larre airldsrehordhållaren
LENNART STRAND. MCIIAN
bonom och bans kära Golden
Flasb rådcr ett lörcdörnligt gott
iörbålldnde. Men så oårdar han
sip också ömt ont sin 650-hubi-
håre, och denna ger bonom till
gengälil alh han kan begära aa
cn motorcyhel.

Alla är vi väl reslystna,
mer eller mindre. Men somli-
ga når sällan eller aldrig sina
drömresors måI, därför att
kostnaderna lägger hinder i
vägen.

\lotorcykcln, styrd av en
erfaren och omdömesgill fö-
iare, ä.r emellertid det idca-
liska färdmedlet, som gör re-
sorna billiga och dessutom

postmän, etc. som allt efter
iåd och lägenhet sparar ihop
till regelbundct återkomman-
de semesterresor per motor-
cykel och som långt i förväg
tar ut rätt mycket nöje i för-
skott redan under själva den
omsorgsfulla planeringen av
sommarens långfärd.

Bland unga konstnärer tycks
motorcykeln vara särskilt po-
pulär. Som exempel kan näm-
nas den framgångsrike måla-
ren Felix Ffatz, som i sin
ungdom bereste Sydeuropa
under långa tider med sin
B.S.A. En modern sydsvensk
konstnär, som på sin B.S.A.
Twin under s€nare åren ge-
nomkorsat Ccntraleuropa,
Spanien, Italien och Balkan-
länderna, är Carl-Otto Hul-
t6n.

B.S.A. Twin - 500 cc el-
ler 650 cc - är också idea-
liska långfärd.smotorcyklar
tack vare sin jämna gäng i
lågfart, sin överskottskraft,
snabba acceleration och höga
toppfart och framför allt ge-
nom sin utomordentliga väg-
hållningsförmåga och genom
den komfort, dessa modeller
erbjuda. Den imponerande ex-
teriören och flotta utrust-
ningen medverkar till att fö-
raren av en B.S.A. Shooting
Star eller Golden Flash eller

?;, 9,f:,u ii,!il ili';,i:: Å:;:'; lfäå a 
" 
gä. r.".t k an v a r a sto r t

Tuin. löver sin motorcykel.

Forts. ,fr. löreg. sid,a

Men Bill Nilsson var icke
ensam om att 1954 hävda
BSA:s överlägsenhet. Moto-
crossporten dominerades to-
talt av detta märke, som i
större tävlingar hemförde in-
alles 81 s€grar, 57 2tdra och
51 ,3:dje pläceringar. I åtskil-
liga tävlingar tog B.S.A. rubb

och stubb, och i svenska mäs-
terskapet, som omfattade 4
lopp, där varje förare fick
tillgodoräkna sig de 3 bästa
resultaten, blev slutplace-
ringarna bl. a. följande: 1)
Bill Nilsson, B.S.A., 2) Sten
Lundin, B.S.A., 3) Bo Abra-
hamsson, B.S.A., 4) Carl
Carlsson, B.S.A., 5-6) Gunnar

Landning på

Vid guppet går ehipaget till aäd'ers ocb
landar på bakhjnlet. Lugn - framför'
allt lugn. Det gäller tör Gunnar Jo-
hanssoi a.tt inte örserstegra sin B'5.4.

Pert'ekt balans...inge
Stå i "stigbyglarna".

t'ramåt.

Johansson och Gösta Nilsson,
I].S.A., 8) Gustav Johansson,
B.S.A., 10) Sven Flammar-
stedt, B.S.A., 11) Göran Berg,
B.S.A.

Det finns väl ingen annan
tävlingsform, som utsätter
materiälet för så enorma på-
frestningar som motocross -hastighelstävlingar över långa
distanser på oländiga terräng-
banor. Och någon tillfällighet
är det inte att B.S.A. domi-
nerar här. BSA-motorcyklar-
na har sedan gammalt ett väl
inarbetat anseende för kvali-
tt, och modernitet. Det år
hållbara, avancerade motor-
cyklar för lång och trogen
tjänst, och den sportbetonade,
standardtillverkade BSA-ma-
skinen med modellbeteck-
ningen "Gold Star" har fram-
stått som världens förnämsta
all round-motorcykel. Med en
sådan blev Kuno Johansson
tvåa i Svenska mästerskapet
i TT i kamp med specialma-
skiner, och t953 var det den-
ne BSA-förare, som stod i
särklass i motocross och som
vann titeln "Äre$ motor-
mant'.

Klu66nytt;

BSA-klul

Mannen till höger, som fröidas
över den belgislea BSA-hlubbens
t'ina bjälrnnärke är Mr. 'lV. L.
Raruson, BSA-fabrihens export-
chel.



å bakhiulet

ingen fartminskning.
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De officiella inregistreringssiffrorna visar - när det gällcr importerade
motorcyklar - att B,S.A. är det mest förekommande mc-märket i Sverige.
Att BSA:s popularitet här, liksom i många andra länder, är så stor och
visar tendens att öka har en naturlig förklaring: det stora urvalet av
nroderna modeller gör, att envar kan finna en B.S.A. motorcykel, som
passar just för honom, och gedigenheten och pålitligheten samt en först-
klassig service gör att ägarnas förtroende för det gamla inarbetade märket
vidmakthålles, Gammal kärlek rostar som bekant inte.

Det är kanske inte så märkvärdigt, att de många BSA-entusiasterna i
åtskilliga länder samlas i BSA-klubbar. I Danmark har en synnerligen
livskraftig sådan existerac i många år, t, o. m. som tävlingsklubb. Det
senaste tillskottet är den belgiska BSA-klubben, som nyligen firade sitt
l-årsjubileum, då BSA-vänner från hela landet samlades i Bryssel.

Många har frågat, varför ickc en liknandc sammanslutning finns i
Sverige, och på den frågan blir man faktiskt svaret skyldig.

Nu skall det emellertid hända något. Vem som helst, som kör en
BSA, kommer inom en nära framtid att kunna enrollera sig i en svensk
BSA-kiubb. Ni kan om någon månad få vidare upplysningar genom att
viinda er till den närmaste av de många återförsäljare, som B.S.A. har
runt landet, och då får ni också besked om riktlinjerna för klubbens
verksarnhet,

En sak eller två kan vi väl redan nu vara överens om: det blir inte
i första taget fräga om en tävlingsförening utan om en klubb, som samlar
främst dem som använder sin B.S,A. dll praktisk nytta och till nöj-
sarnma och berikande ruristfärder i in- och utlander .Vi skall också för-
söka nå värdefull kontakt med BSA-klubbar i andra länder. Och na-
turligtvis skall vi verka för trivsel och hyfs i trafiken. BSA är ett
hedersmärke som förpliktar.

. . . såja! Nu blir r.ti marleiastz . . .

mera gasl

,ort-

Två år ä nd har hedcrs-
titeln "Årets motorman" vun-
nits av motorcyklister på
BSA-maskiner, och eftersom,
enligt bestämmelserna, ingen
kommer lfräga mer än en
gång, är Bill Nilsson och Ku-
no Johansson nu "överkvali-
ficerade". Det vore kanske
att begära för mycket att
även detta år en motorcyklist
skulle hålla sig i förgrunden.
Det finns ju också bil- och
motorbåtsförare, som är fram-
åt.

Men att Bill Nilsson har
goda möjligheter att även den
kommande säsongen framstå
som landet framgångsrikaste
motocrossförare, om blott
oturen ej är efterhängsen_det
är nog mänga ense om. Kon-
kurrensen kommer emellertid
att bli påträngande.

Ärets goda tvåa, Sten Lun-
din, den härdade, intensivt
framåtbetonade Carl Carls-
son "Sörping", Lasse Gus-
tafsson, och en hel rad av
strålande yngrc talanger, så-
som uppsalaföraren Gunnar
Johansson, östgötcn Bo Abra-
hamsson, bohuslänningen Ray-
mond Sigvardsson, smålän-
ningarna Giista Nilsson och
Äke Patriksson är namn att
allvarligt räkna med, för att
icke nämna "veteraner" som
Bengt Andersson, Gunnar
"Kycklingen" Ericsson och
frarnförallt Kuno Johansson,
av vilka den sistnämnde för-
ra säsongen förföljdes av en
evinnerlig otur.

En fråga, som också upp-

[judvallen
Och så var det skinnhnatten,
som lörsölete köra lortare än
ljutlet, fa, han had.e blivit
trött på lnittret lrån spättan,
sorn sa,tt på bönpallen.

Ett B.S.A. hjälmmärlee i rött,
sztart, vitt och guld kan Ni lå
från generahgenten lör BSÅ, AB.
E. Flzron, elhr hos någon BSA-
försäljarc. Pris 75 öre. Märket är
en bållbar dekalhomani, som lätt
lean anbringas på hjälmen.
Flerons i Malmö, Stockbolm ocb
Göteborg tillbandabåller 16rresten
sådana dekalkomanier lör de flesta
hända mc,-märhen. Köper mdn en
hjälm, får man märhet gratis,

Vem blir europamästare 19551
ställer sig, är: Hur skall
Sverige lyckas i lagtävlingen
Mote.Cross des Nations? Vi
vann ifjol cn mycket upp-
märksammad 2:dra placering
i hård kamp främst med Eng-
land och Belgien. Det var
Bill Nilsson, Kuno Johans-
son och Gunnar Ericsson,
som stod för bravaden. Många
anser, att det finns chans till
seger i år, men att fordra en
sådan vore väl för mycket.
I en tävling, som denna spe-
lar tillfälligheterna i hög grad
in, och konkurrensen blii för
varje är hårdare.

Och vem blir europamäs-
tare i motocross? Ätcrigen
Belgiens Mingels? Eller cn
engelsman? Holländare? Eller
rent av en svensk?

Svårt
att starta
mopeden I

tändstilt i
"regnkappa"

Gcncralogcnl: Al E. FtEtON
Sloclholm - IAAIA{O - 6tGbo?g

VATTE NTÄTA



Den standardtilhterkade BSA Gold Star är verhligen
en allround maslein för motorsport' "Gwldstdren", sorn

den populära trTen föga adekvita ,öaersättningen !ld.r1,
dominerade motocrosisäsongen ocb ztann Nottemberkå-
san. Ocb rned Gold Star blöp Kwno Jobansson, i leamp

mot specialmaskiner, trtåa i TT-mästersbapet.
. En'rnychet nära "släleting" till Gold Star är rnodell
B 33, dån mest sålda 51}-hubikaren i Saerige.

Konstnör Felix Hatz:

0r iug sliulle böria köra igen o...
förbi så mycket som man
skulle lägga märke till, om
man färdädes på motorcykel.
Man får också lite spori på
köpet med en sån. Hade jag
inte skaff at mej familj, så

hade fag nog haft kvar min
BSA än-idag. Det var så bil-
ligt också att resa per motor-
cykel. Jag var i Spanien och
Iialien, Schweiz... överallt
dit en konstnär kunde längta.

Så många trevliga minrlen
man har att tänka tillbaka
på, när man är en gammal
motorcyklist! Jag skulle kun-
na berätta. . . Jag for om-
kring i England också ett tag,
och då passade j^g pä att be-
söka BSA-fabriken. Där var
dom nästan lika intresserade
av mej och mina motorcykel-
färder som jag var av fab-
riken. Det är märkvärdigt,
vad man hänger fast vid ett
märke. Jag skulle inte kunna
tänka mej något annat än
BSA, om jag skulle börja köra
igen. . . och det skulle fak-
tiskt vara kul. Inte har jag
heller märkt några krämpor,
som man hör talas om att
motorcykelkörning skulle ge

upphov till. De, som får reu-
matism, får det nog av andra
orsaker.

- Jo, det är riktigt. l-ag
köpte en motorcykel 1934 för
mi?r första långa studieresa
till udandet. Det var en BSA
Blue Star, och det var en här-
lig maskin, berättar konstnä-
rcn Felix Hatz.

Den motorcykeln tiånade
mej troget hela tiden på mina
månea Järder i in- och ut-
landät. Iae använde då näs-
tan ine?t- attttat fortskaff-
ningsmäel. Under krigsåren
stod bågen stilla, men 1946
tog jag-fram den -igen, och
iae sålde den inte förrän för
irZ ä, sedan, och då fick jag
samma pris, som jag betalade
18 år tidigare. Jag kan inte
minnas, ati någonting krång-
lade på den motorcvkeln. ..
io, en gång måste jäg skaffa
iva kopplingsskivor i Florens.

Jag kan inte tänka mei att
dom kan göra bättre motor-
cvklar nu för tiden. Min BSA
häde modern fotväxel och di-
verse finesser, som inte var
så vanliga den tiden. - Se,

ias. har 
-alltid varit förtiust

i "*otot.vklar, fbrtsätter- hr
Hatz. Det är kul att köra,
och det finaste är, att man
kommer så omedelbart i kon-
takt med naturen. . . Sitter
man i en. bil, stänger.man ju
ute omgivningen och åker

Zcttco Tryckeri AB, Molnrö 1\'55 t?]i5

E^ -tävlingar i
Nationernas Motocross i Danmark

I europamästerskapet 1955 ingår följande 8

(en föraie får tillgodoräkna sig sina 4 bästa

8/5 Scbweiz Grand Prix
2215 Frankrikes Grand Prix
sl6 Italiens Grand, Prix
317 Storbritanniens Grand Prix
7/B Belgiens Grand Prix

14/8 Lwxemburgs Grand Prix
2118 Saeriges Grand Prix
419 Hollands Grdnd Prix

ar
tävlingar
resultat):

Moto-Cross des Nations, som är en nationslagtävling,
äeer i år rum i Randers, Danmark, den 28 augusti. Täv-
lineen. som är instiftad av internationella motorcykel-
fed"erationen, ingår givetvis icke i europamästerska-pet,
men den är en 'tfin"-tillställning i alla fall, ty den har,
liksom internationella 6-dagarsloppet, rang, heder och
värdighet av "classic event."

Motorm,ännens Riksfi;rbund
har beställt 10. nya B.S.A. sidaentilsrnotorcyklar med
sidaagn, och kornmer sålwnda dtt till sommd'ren p.d.trt'tl-

lera l"andsaägarna med 20 sid,ztagnsekipage, sorn erbiuder
de vägfaranäe sina tiänster.-Motorcyklar av denna mo-
dett f'ebo cc M 21) är 'uärldsberömd.a för sin pålitli'ghet
och 'låsa 

anderhållsbostnad. Mängd'er a't dessa BSA'
motorclylelar användes art de allierade i världshriget..
År.,en ivenslea marinen håller si'g rned denna modell i
kwstt'örsaarets tiänst.


