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lå var det snart iul igen och åSÄ }ladet
är lite tjockare ån vanligt,tili nå-ngas
förtiusning. Jag hoppas att ni deltar i
jultävlingen son har fina Priser.
Under somnaren och britalrniarallyt fick
jag förfrågningar frårr nedlemmår son val
intresserade av att stalta lokaia avdel-
ningar i klubben,Vi i styr:elsen ställer
oss rnycket positiva tlLl detta'och hiä1-
per gärna till att starta och med ailnon-
ser i tidningen.
0m intresset lortfaiande är stoxt'vill
vi ha tag på folk ait driva och att ha
hand om lokalavdelningar runt on i Sveri-
ge.För vl vil.1 inte att klubbens aktivi-
teter bala ska11 koncentreras tiLl våst-
sveriee,utan att träflar och Srillaftnar
å.cran6erås Då -ndr" nålI så -Lt 11'r
nedfennar kan deltaga och tr:i-ffa fika.-
sinn.de i sina hentrakter.
-å, [i som ,,;nner er n4naoe,.]å en s:8n.1
tilt nej ,er1er nå.gon a-nnan i styrelsen..
1,li kan ;å ndg på tr'å telefonnr. (se nedan)
Slutligen hoppas ia8 att ni kan komna på
åxsEötet och säea er åsikt.Vi biuder på
ka.ffe ned dopp.

Vi ses i Jamreri,ha en tr:vlig jul och
ett riktist sott nytt år.

fö?anden har ordet.

bn€ ka P: r'å.s Sva'he-8.

SVENSiG BSA IiiU}]'EN / 3SA BLAIET N'CEMB i 1984

Klisternärke att pryda din hoj ned eller
varfbr inte visa på bilen att du år med-
len i vår klubb. liöjd I cro svart/guld
iryck. Priset ät 1At-/par.
!eställes enkfast genon att säita in
pengar på vårt postgiro 479 18 42-4 sä
konmer det hern ti1l dej i posten. G}öm
inte att skriva vad du vill ha och ditt

Interinrsstyrels en:

0rdförande
Lars SYanberg,?l 1406,414 40 SÄ-nö.
tel:0r1-14 9, 56 elle:r 7a 51 9t
Sekr€t erare
Sven i ohans s on , Tingb ergsvägen
Kungsbacka. t el! 0 rO0-15 7 91

l(assör/Redaki6r
iohan Johåns s on,lro t-Lninggatan
Kungsbacka. tel:0100-117 68

Ben€t Grahn, i, j un8kn\ien t4,41J
il1e. t e]:011-26 07 97

i edarmot /T ekni sk konsult
Gösta Jchansson, }Iot+,nin6gatan
iinassbacka. t e1 | aloo -1 2 4i9

JC,414 AO

AIITSSER

Sveska lSA Klubben/BS-{ Btadet

Drottningeatan 4Ä
414 C0 ltungsbacka

l'led:ersk"p föf -985 lås C'noft aLL 50:-
insättes på postgiro 479 78 42-4 'ned 

upp-
glfter on nann,adress samt telefonnr.
Beräita även vad du har för naskiner.

Annonser är gratis tdr niedlenmar och in-
sändes ti11 redaktinen.
Pirmor son vi11 annonsera vänder sig ti11
redaktionen f6r lrisuppgift etc. tel:Or00-
1 l7 e8.

44,,414 AA

.l

66 Patr-

6v,4)4 ao

Reda.irtörens k]ågan.
J-B l..i .: hir. a clu: n-J a1 Li 6,kår'
knappt visa rcej uiarför dörren ned nin
Aar,1]a BSA förrän hela cyckeln hå]1er !å
att "rasa'r.Andra dagen i Xngla-nd så var
dei dags fiirsta gången i åx.Kxackk så
var kopplinasviren av,&en vis av erfaren-
het så har jag dubbra vixes monterade på.
nin A 55 Thunderbolt,Iörsta åxet jag ägdd-
denna erninenta naskin körde jag bara av
7 st ko pp lin8svir es.lärför }<unde jag nu
på 5 min,rutinr.ässigt byta nin trasiAa
vire och lungt åka vidare.Xedan efier etl
par dagax var det dags igen,som vanligi.\,
lngen eltra vire och skmvnippeln utlånad
till Svanberg. ÅXtu tint"t" till canping-
en och surade.So genoa ett under kon en
v:in,Pat quinlan och 1ånade nej sin ganla
extravire anno 1952 och se den passade.
(unde då åka ivae till en liten firna och
inhandla nya vires,som eftex nodifierine
passade. !e håller faktiskt ånnu,undrar
be.i.a hur 1änge.
Derl 15/10 registrerings-besiktigade jag
min 840 -67 i offroad trin.Maskinen aår
toppenbra ända tills den 27/10 då jag är
!å väg ut i nåtten på Josef Lucas Menorial
då givetvis den kopplinesviren gå.r av.net
händei en gåIle ti1l under natten.2l/11 på
väg till jobbet hiinde det igen.Xu har Jag
fått nya från Halnstad Gustav,undrar bara
hu. 1än€e dessa vifl hålla? cod Juf på er.

Jacknärke av svart tyg ned guldtrådsbxod-
yr,höjd ca 10 cn. Pris 20:- stYck.

Mäiken

Tröjtr:yck i guld'att värma på tex en s

bonnulls txöia.Ståll strykjärnet på högst
vårrne och lressa så snälts trycket in i
tröjan.ltardtvätt rekomrenderas. Hö j d ca 20
cn och J'riset år endasr 1)r-/sr.
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Fr:ån nedlen nr 25 Sven öhxnbelg ha" vi fått
en låna och trevlig berättelse från i sonr0-
ras då vi var i &rgland på den 21 int.tsSA
rallyt. Över ti11 Svens berätielse.,,
En dag närmare besEärnL i februari'näf, vin-
texn liö]r oBs i sitt grepp,och jag lackade
de1-ar till min i dovenber inköpta BSA M22

-19j9 
^rs 

nodelt(500 cc TV),fick jas bland
IcA-reklar och deklarationspapper i brev-
1ådan även l6rsta numeiei av BSA bladet.
Efterson jag är rnedlen i rrpartiet dvs SV.
BSÄ Klubben så var det en välkonnen publi-
kaiion ,sakl1g och trevfig Iäsning 

'a1tsåett steg åt rätt håll.Heder åt er Srabbar
son har "hann uoett" (på svenska ,har hand
on det).Efter att ha läst igenom bladet
hade a]la pxoblen ned sonnarsenestern fbst
sig på ett "kicki(ett bra ord i Mc sanunan-
han€) r j ae skulle--bil l &I€1'fi d' och" dret - 2 1 r a
Irteinationella BSA Rallytrsaken var kfar.
AI,L-A DELAR SÄTTS På PLÅTS.

Nu blev det verkligen en kar0p nred tiden
för att få M22ran kla..let var ju så nyck-
ei som skulle fixas och ordnas, renoverLne
av notor och våirelLåda och nagnet-generai-
orn. Iled detta arbete fick jag hjä1p åv
Bornu nekan cylinderservice i Mölndal'so!0
verklisen gjorde ett Iint jobb.Ätt jae
inte gjorde deita 6jäIv beror på flera or-
saker, för det första var detta nin lijrsta
renovering och jag var något osäker.Tiden
var knapp,då119t ned riktiga verktyg och
till sist,det var ju 27 år sedan jeg had€
min sista nc.Ien engefsi0an så klart .Uen
det var nycket a.nnat son skulfe gbras son
jag sjålv klarade av,ned andra oid bodde
iag ner elfer nindre i garaget fiån jan.
til] $aj,son tu-r'är har jag en föxstående
hustru och nå-nga fina kompj.sa? son gav ett
handtag ibland.Nåväl del, 2t naj var det
bara det elektriska kvar och ned hjälp av
cösta Johansson fråJl fungsbacka så ordnade
sig även deita. Xl 02.r0 natten iil] den
24 fyllde vi på bensin och kickade två,tre
gånger och ned ett sound son skull€ fått
en japaraxerefler så kaltad risbrånnare,
att fåta som rena löjan.Men dessa maski.ner
har kanske andra kvaliteerrvad vet jag.

Dagen efter besiktigades BsA:n.Inga prob-
Ien där inte. Unde? den närnaste nånaden
hann Jag åka l{ungs?a11yt och ett annåt
rally sar0L en hel deL ffnan kör-ilg.
MOT B{GLI}[D.

len 5 juli,dagen för avresan til.l Drglanll,
hade jag köxt 60 mil uian ånmärkning. tr'är-
jan från Gijteborg till Harvich skulle av-
Aå vid tvåtiden rnen var något försenad.
!å våg ner från Alingsås där jag boi,ti
-öLFborg, köpte jag en inne-slang hos
Sportdepån i Sätedal en.Iretta skulfe sen-
are visa sig vera en god investerlng.
Överresan i lungt och fint våder var fan-
LastisdL Lrev. ig, med hela det glada 3SA
gångei soD oes!ä av GösLa ocn Siv Johan-
sson sa-nt deras son Johan (red.) ned sam-
bon bona 

' -.I(arl-Gus tav t!Ka11e-Cus iavtr soB
hans fru Sirrikka,från vårt erå.nnland 9å
åndia sidar bott enhavet, kal lar honor0 f6r,
båda ned eftexna.nlet l(rantz. Vid loiddags-
tid nästa dag var vi franne och efter div
kontroller i pass och tull,sant xedan nu
folk 6on skulle fotografera vår:a MCrbar
det iväg ut på den lagelska fandsbyggden,
i eit nästan otToligt sonnarväder med så'
d,är en 25-26 grade. vaxmt och lungt vä(. .
i{NTt rcrN r ENGttxt.
net dåi.r ned vänsteit?aflk satt dä? ned en
gång trots sexton och ett halft år sedan
sist. Efter pl,L par Llmmars körning va.r
vi i närheten av Sevenoaks en liten 6tad
sydost om London,där. var det dax att str-
äcka på benen sa.ni tanka och åta,tick
här uppleva den stö?sta hå.rdbur:garen 1
m.iti liv. I4ätta och belåtna gick färden
vldare oot tarnhan, däx vi hade beställt
run på "[he lishop'3 Table Hotel"ned be-
räknad ankoEsti.d ii]] 22,00. Klockan hade
nu hunnit bIt 21.tO och nörkret började
faIla,yiz2 sparn son en kait,6könt tånkte
jag,nu är vi 6nart frarne,ty triitthete:r
började srnyaa på oss al1a. Det var då soro
investeringen av nin inkiipta slang kon
till heder8, punktis och givetvls
på bakhjulet. Det var lru helt mörkt nen
son tur var hade någon i försanlingen en
flckla.nta. tfter demonte?ing av sovsäck,
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Ett sonnaräventyr forts !

tä1t, halva baks(ärmen,div s lag, ki edi esk-
ydd,hjul,däck och sIan8. Slang -a: !en
skulle ni ha sett. Jag räknade till åita
böteslåppa. sedan orkade iag inte mer.
Cud vet hux många det var.Efterson däck-
en såg fina ut vid starten hemnifrån så
tnodde jäg också att slangarna Yax ok.
Nåväl, nu började norlterin8en och efter
en lribiottning ned dåcket som skulle
fått en grekisk?onersk brottare att tappa
andan s4ii snart a1lt på plats tack var€
goda vänners hjälp,Ih tinme försenade an-
'låinoe vi iLll noteile!.Inga griniSa min-
er där inte,txots aii personalen fick
arbeta överrsnaxt stod kalfette'bira och
nackor på bordet. Efter dagens ca 20
r0ils körning vax det dax för ett bad'och
gissa on någon hade svårt att s onrnna se-
dan. Tidigt nästa morgon vax vi i fart-

!-en igen efter en stadig engelsk frukost
bestående av kaffe' te' stekt ägg'ditDbröd,
korv,bacon r tomaterrnacko1. med narneladt
ost och åter t0årnelad så val det näsian
onöjligt att få på sig skinnbrallorna.

och tält, !är fa-nns även svinrdingpool'
3åstu, affäxrkiosk, e!i11, pub och dans
på kvällarna för den sodr kände för det.
På söndagen tog vi det ganska lungi Eed
en tur i4 ti11 Bour:nemouth' en eannal
lln somnarturistort ned nllsfånga sand-
stTänder, Påminner nycket onr nedelhavets
turistorier.xftermiddagen ängnades åt
persecielvård,mFd anora ord poLerinA av
M 22:an. let är ju så med ga.trlla fordon
IiFson med oss flänniskor att de bör
vårdas önrt. Måndag morgon började ned
reg!,inte så poluläxt,f6r denna dag sk-
ulle aIla BSArs i kortege bege sig till
det värLdsberörnda National }lotor Museu.rn 

'i Seaulieu.llen son genon ett under slut-
ade regtlet en stund föle kI 10 då vi
skul1e iväA.let visade sig senare att
det var 157 rnaskiner som körde de J5 k0
dit.Xn inponerande slm, eskorierade av
Mc-poliser.l.an hade valL mindre vägar
genon Ner Foxrest skoAen.för att undvika
några missöden i den starka traliken som
rådde på de stora vägarna,och vad jag

Ja6 hade räknat ned och betalt för att
bo i tält,roen hyq€Iiga sot0 Siv och Gösta
är fick jag bo i deras husvagn,där även
Johan och Mona bodde.soD nätnaste STanne
bodde Sintkka och Ka!1-Gustav i sln vagn,
plus 200-100 andra BsA-fantaster i vagtrar

NATIONÄL MOTOR MUSEUM

PALÄCE HOUSE & GARDENS

8EÄULIEU ÄBBEY

& EXIIIBITION

vet aick allt bra.Museet vax en up!1ev-
else ned sina ca 20O fordonrmest bilår
nen även MC,alIt i orginal sant de flesta
i nyski ck, verkli gen en h6gtidsstund för
all-a som diggar vet eranfordon. Vid niddags-
tiden var: det dax fdr ge8ensan lunch i
anlåg€ningens restauråltt som sedan avsl-
utades ned kaffe.Dårefter var det fritt
fram ai[ gdra vad man kiind e för'ti.II ex
åka oono-rail (enskenståe) på ca 4-5 n
höjd ]:unt hela anfäggningen och slotts-
parken.llan kunde också bese ett gannalt
nrer och mindre bevarat kloster med en
kyrka från 11-1200 talet'aIlt on8ärdat
av en vacker trädgård någoi som E1gels-
r0ennen är experter på, let var nu dax
att åka tillbaka tiLl campingplatsen för
att vila och smälta al.lt nan s€tt och
laddå upp för nästa dag.Nästa dag vå? en
fridag,alltså in8et ulpgjort prograe
utan var och en kunde disponera dan aon
naa vi11e. Vi,alftså Siv o C6starX-g o
Sinikka och jag for till vlnbornreD ty-
pisk Eogelsk 1lten stad ned snala gator

middagen efter 12-1, nils probfenfri kör-
ning i strålande väder.

EE
J:
b

HOTEL&RESTAIJRÄNTS
27 tJ&st Str€et.Farnhsm.surrey CU9 7DR (o252) 715545111a222

Ryktei or0 dorn svenska trsÄ-fantonelnas
\-.jnkoo6i ti11 Farnhan hade tydLigen nått

"IÄRNAIL EEXlAi,nir , oriens tidnin8.Ty soo
gi].1l0na.n i 1ådan dök hon up! 

' 
report erfot o_

gralen, fotad e, fxågede 
' 
ant ecknade och för-

svann lika fort.Tio minutex därelter var
\--ri på väg not St.Leonards'son 1i8ger ca

'12-15 kn norr om lou?nenouth på sydkust-
en.Dit nådde vi vid tvåtiden på efter-



och korsviikeshus. Dä! handlade och fikade vas.l4ed 8od lrat i0er och Dindre starka d!-
v1 varefter vi åkte en bit utanför Btaden ycke! tdansrkaffe och dan6 igen.Vid de

där vi hittade en verk6tad för Mc 
'salot 

afi- olika prisutdelninga?na fick iae siä1v
år för beg. och nya resetvdelar tiIl SSAr mottaga priset för ä1sta förare notolcy-
Norton och Triunp.letta var en niniaffäi ckel,en kul 8rei.Ä11t detta och i Soda
m€cl plats för två kunder,var tnan ire vat vänn€rs 1ag'ca 250-100 personerreiorde
det t::ångt,var nan fyra så var det onöi1i8t'kväl1en till nåaot oför81önIigt.Resan.dit
14en affärens 6ortiment var cier inge! fet på' och. her förelogs rneo dubbel-deckare (tä-
där fanns del oesta från de gamla 8u.I-svar- ckl).
ta tändkablar:na från 1A-4A talet ti11 koo-
pletia v:ixel1ådor, cylindrar, vevstakar,ven-
tiler,knaster,anp.nät. och hasi.mät. ia
listan över defar kunde göras hur 1ång son
helst.Fick bla siälv tag !å en ny avdiag-
are til1 kopplinaen för 20 spzinnr ett pris
nan inte pxutade på. Efterniddagen fördrev
jae roed att gå runt ibland vagrar och tält
på campingen och fotografela BSA's i do]!
nest nö,lliga och onöjLiga $od€l1er sant
att prata Mc på nin då1iga engelska'son
inte år var,,den aldrig har varitruton på
kvällen när oan sv,ingt ett pa! bärs på pub-
en.Jag hörde då dagen efter att att iag
talat både franska och belgiskå'loen det är
en annan historia.Nästa dagronsdag alltså'
var så att säga dagen eftei.Iied andra ord
ilte bättre än man förtjåi-nade. I'öx denna
dag stod !å progra.nnet en genensam lesa
till. staden Poole son lisger 7-8 kn våstel
om Bournenouth dä! vi skulle besbka "[he
!'anous Conpton Acres Gardens" en underbart
vack€r t!ädgårdsanläggning roed olika euro-
p e1 9-!.e*,o,ch j apå4tka lläd cåÄdax. ! eqea 4j t
nea__luÄs sk r'Ilubble leckei" var bara det en
för mej helt ny upplevelse. (Reds ånm;81.

sonoarb;ss rnea åppln överdeL,iätte tuff.)
Iijr att inte tala or0 vilka nöjughetei att
fota,för den som kånde för'det.Jag tror de
flesta gjorde det'tog siälv en 10-40 bild-
er. i{enkonrnmå från Poole var det upl)stäfl-
ning på canpingen för 8r:upPfoto av en Ivlc

från varge land 
' 
til l smna.ns nio olika ]åln-

der.Hade sjä1v glädjen ait lepresentera Sv.
3SA (lubben.

IET I,!-IRTIÄR SlG SLUTIT PÅ TRÄFT.EN.

let hade nu hunnit b1i torsdag och regnet
ner e11er mindre öste ned.Iet säjs att det
inte finns något då1igt väder utan bara
dåliga kläder'så vi hade verkfi8en hel8ar-
d€rat oss ned riktiBa vattentåta overafler'
så på med dessa och iväg till' Christchurch'
en stad öster on Bourn emouth. Städer stoxa
son sroå ligger tätt i dessa traktei'Väf
ditkomnma så sökte vi ulp en iör: oss ny Mc

affår "IRITBITS" pa 185 Batr:ac Roåd som

var des6 adress.Här fanns nest nya rese!v-
delar för BSA,lriunph och Norton'Eär inköp-
tes bland annat en ny innersla-rlg för a]la
eventualiteter. Torsdagen var också dagen
f6! "linner & lance" !å ett av Sournenouths
stöire llotel nänli8en Iessex Hoteltdär] !oa-n

verkligen gjort a]lt för att vi sla-rlle tri-

GO, JUL OCI] GOTT NY?T ÅI önstaT
l,DL 25 SVqt ötiRN-'BEItc

I'RENAG EOS SA}IMT M]LLM.

Låg lite extra 1änge !å fredagens no?6ont
fundexade över att detta vår den sista
h€ta dagen häx nere,för i norgon började
ju vå.r henresarvlsserligen genolo hela
&rgland ånda upp tilt Ne'.'castld'nen åndå.
Da€en nåste utnyttjas ti11 det bå3ta rnöj-
liga.Iet blev sårvi beståinde oss närnli8-
en för att åkå till en pl.ats öster on
Christchurh son hette Nev Milton och där
på core Road 1åg I'Sanltry Mi11er6 Motor- -
cyckle l{useunr'.Ett av världens finast€
och största både vad gäI]e! antal I1c och
helt renoverade cyckfar,en de1 av dessa
naskiner sku11e ån idag 8e dagens Mc en
maich.Yad sägs till ex orn lioxton Manx motl

Erelsior Manx l1å"1 ,50 cc 1919 sa.nt en ÄJS
RlO 49, cc ned kjedjedriven överli88ande
kamaxel,...netta ned Jo-talare:ix för nej
något exira,tänk bara att se en vetbgaff-
el med sin kromade fiäder inuti.Nåväl
a1l-tina har ju som det heter en aindå e11ei
son rnan 6åger, Liden gå:r iorL 1är man ä-r
lycklig,så även detta besök på Sarftry Mi.
eis Muieu.. ]\.en son k-onar p: verket dök
Sajlmy själv upp ute på lar:keringen 

' 
ti 11-

frågad on han vifle stä1la upp för avport-
rettering ned nej och M22:an-Sva?et !1ev
ja. F,fter d€tta. gick han runt 3SA:n ett
?ar varv, iittade noga 

' 
lrovsatt, k:ind e på

de olika reglagen och nickade gillande
not nej,pekade på nuseet och sar där inne
slcdrle den stå, varpå hån försva-nn in i
sin renovelingsverkstad. E'tt bättle er-
kännande föi nin renovering kutde jag
inte fått. Jag 6ka1l gijra eit förtydlig-
ande för de son inte kånner tifl Sanmy'
under ca 20 år vann han boitåt 900 segrar
inoro Trialsporien,nred andra ord kanske
den störste tävlingsföraren av a11a.

Ja-här sättet'vi lunkt för Svens berätt-
else för den häi gången.len konmer att
fortsätta i nästa nu.'rner av BSA 3ladet.
Läs den spåinna-nde forisättningen on hetr-
fär:den då.-Hur ska1l det gå?(onner de hen??
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Yå,;ct klist€xnäxke.

Nu hax det gåit ett år sedan klubben startacies och det
äx dags att förnya DITT rnedlemskap. Inbetalningskort
finns ned i hrveret och har ditt na.nn och nedlerosnunner
ifyllt samt våiat postglronr. FYLI SJÄLV I ADRASS SÄMT
TLLE]-oNNF. eventLrella förändringar i din oaskinpark kan
du meddelå oss ocksä. Passa på att beställa heD r0ä?ken
inför säsongen. Ange bara !å talongen oet du virl ha
sarmt räkna ut beloppet. Priser på närkena finner du 1äng-
r:e bak i tidningen. MDLR4SAyGU'InJ äx 50 (!onor.
Vt vt]1 ha nedlensavgiften hos oss senast den 15 Januari
198r, Tänk på att en försent inbetald ävgift kan gört
äf,i-?u roissar det första n1ulmret av 3SA !1adet då vi re-
glera;p upllagån efter antafet nedlennar.

cOD JUL och GOTT NYTT .i.R.

ts/t
Niir ? - 27 Juli tilt , Augusti 1985 3el8ien.

fo. ,n /y
let 22:a internation€l1a lsA Ra1lyt 198, är
som ni kanske har 1äst i Belgien.Nu har det
konnit lite tnela intornation om detta fantast-
iska evenenang, en vecka 1å.ngt i nånads skif-
tet Juli/nususti.
Kelchteihoef är ett i'Holiday Center" med en

fln nåtur runt och en massa möiligheter till
egla aktiviteter, tex fiske, golf, rodd, iekplats
för barnen och även ett notor museu]n,bara för
att nä.lona några saker.
Priser på träffen äi irte känt(för BSt Sladets
f lygande report ex) i skrivalde stund' men kåinner
jag Selgarna rätt så har vi all nödvänciie in-
fonnation för nästa nur'nne'r av 3SA 31aoet.lv,en
nl kan vara sakra på att det blir bverkonn-
liga kostnader för träffen. Och varför inte
passa på att snaka !å det lelgiska köket.Äv
nånga a-nsett bättie än det franska.

I1€r orn detta i nästa nunlBer av BSA 3ladet.

G€a/'l^ v

owners
-?elgium



iiär nan siitex bär i nöstnbrkxet och förs6ker ati surnera den gångna Mc-säsongen,

blir nan lyrisk on man som jag har hait en toppen-säsong'

llan fund€ra-r lite"rvad var cenra sä-
sonAs höjcipunki'?",var det den tidiSa
vårda6 narr stod utanjör det garage
nan laBt så månEa ti,rnar i' och ef-
ter ett envis", kickanCe lick dat
första livsiecknet frå.n den nyr:erlo-
vexade motorn i forri av en rökPuff,
el,Ier nans{e oeL .a.i n-r . rÖ o"l.
tanten(hon för första gången på egen
no.i./ i,{Le -oj f.na ror"r. sråva.1r '

€jassande solsken. Var dea kanske
DriLLani4-rå..ir :ea -:Lr oessr Ire-
v . j d. a;nn i - *or 'la-n lrr r': ar c - cL:
crL nan sen vanr. paoo.e- _ o's' dör
det ju inte s:imre' Nei jnget av
detta var åxets verkliga nöidlunkt.
Det var tsSA Xlubbens €ncagars iräff
i Älingsås,denna träff var toP!en
och ;ag vill !å detta sätt tacka årr-
angör och övrlga deltagare för en

fin dag.
Det är nln föihoppning atr denna
iräff skal1 bli å-rliaen återkonr,lan-

Vill avsLut:llngsvis sända eI: ieck_
nad historia ned den för oss f,ng-
elsk-åka.re så Yätkände lLr JoseI)h
Lucas.
HälsninEar, medlen 114

ll..rns-Arne Goldaan

';t, l;ll'"ili61;H. i.".;'.' ., ,h. corpl€!€

tuot{ffi Mofffi,- Nd; dei 96ller engeJskt

:tr,t***id 
sorterilg du ?,5h - delar + rTn

5ö"''C - 7ö ;ts Mc .'ave'nycl<el nyff /lverkd e

oriainaldelar
Vl'nää;r rr.4.qnade de)ay, o*tvad vi inie ha4

tarv? her",n på astälnirnq \öa &a\na' ,,'*' ö"i'i dåLi hur''a''i ytrer xlt @Iesrifit'

Sl4cta. fi Wtto't"r'Ring A?30 --]04 7q
a
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TUCN
ELF ctnleOL equtPmguT

sPat00r{lrlF

SJOP

I detta nuamer skall vi ta en närsynt
flukt i laddnings reläet.lei kan ju be-
hövas om inte batteriet orkar håffa si6
la.ddat trots att du ?enoverade genera-
torn efler ai], ha läst förra numm-eL av
3SA Slacet.letta är sivetvis också en
öveisättning lrån orginal-litt eratur.
;SA Seivice Sheet No. 804 från slutet av
50-talet. Gäller för relä ned betecking
liCR 1 och liCR 2.Dessa relä kan återfinn-
as på de flesta modeller i A r B och li
nroaåtlerna(dvs tex nlo,Brl'l12o) sant clo
ch C'11. Iia det så trevliat på garage-

\to1veö-,i'Jul, hä1sår redaktörn. Hei hej.

Refäet innehå1ler genelatorns volt-regu_
lator och cut-out ( avs tän€tring) . Tro ts att
ressa sitter i samma box,så er de elekt-

Viskt 6ett separatå. Masklner son är för-
sedda ned tll generator har en McR2 re8_
ulator (re]ä),som är iiågot annorlundå i
sin konstruktion än MCR1. till väga8å:ngs-
sättet år eeellertid det sannra,

PLUS JORI ?
På en de1 naskiner är batteriets iord-
ning ansluten ti1l" plus polen i stäI]et
för ninus polen.Detta påverkar inte just-
eringen av regulatorn annat åin att pol-
erna på voltnetern får skiftås.
Voli iegulatorn.
Volt ].egulator delen arbeiar i förbind-
eLse roed den shunt-llndade generatorn
soro beskrivs i service sheet 809 (se uo

J av lSA Blad et ) . Regulatorn hai konst!u-
erats för att ge en iörbest:ind generat-

oxspännig vid alla varvtal , fä1t s tyrkan st-
yrs genom en autonatisk inkoptr'ling av ett
notstånd i generatorns fältlindning och en
seiiekolplad lindning på sanna ?egulator \|.kompenserai oess sp:innings väiden i dver- ,.ir
er-srdrrrne:se neo den urg,le'roe srrömmen för X
å.t garan Lera aLL oarlerier jnle får en 9/
fdt hög adonings srröm när barrerieL är -:urladdaL. Fö1,a,{Lligen beror laodnines sL- -9rocmen på skiilnaaen me-t-[an den konrioL-t- Z
e"åd e gen erar ors oänn i ngen och bdLLerie!s
spärnin8 och ;r därför på mar imun när baE!- t
eriet är uriåodåt,son duto--risk! traptaf !:
"v ri11 eLL oinirun när ba!rerie! e" iu. L- lU
laddat och spänningen stiger. Til] detta lU
f .inns en tenperaLurkompensering som g.r den TrdLta ]åddnirgs sFäuingen i förhållande 

-ti1l batterieis ailetståmperatur. ll,
Norrall urroer oag-,(örning (ljuset e-;cxr,)
när oatleriet år i goa xondj Lion så ger IJI
generaLorn bara lire underhålls laddninE. t I
o;rför vill sällan arDeremtern" rtsf"g !å Y

g

över 1-2 a-orpere.

Cut-out funktionen. d
Cut-outen är en autonatlsk brytare ne11an UJgeneralor och båLteii.ten bestfu. av ett lrar rtl
bryr,ar*ontakuer som håIls ölpna av en tj;- -t
der ocn sluLs nagnetiskt.Nä-r varvet på mo- GELorn år 6å högr atr generatorns sDänninF är\-

::ffi"ii.:i::;iJH";å""å:;:.::::::å:;"i s
anora sroan,når noLorns varvra-- ar iagr -EReller den är avslaaen så är kontakr,eria ftr{
öppna.oä-ci geno$ kopplas generatorn från I

ls



batteriet och fölhindrar att atrön
från batteriet ti11 generatoln.

i

e
5
a

__---#-..t!.,-t {
i
Jr,

!
J

rvYr I+

=44r-_cdlllF_
Fig Y15. (retschena på faddningssystemet.

TEST }ÄTA

för att öka spzinningen, e11er ooturs fö!
att ninska spain! ingen. Vrid endast skruven
en liten de1 av ett varv åt gången och drag
odr fasr åt 1åsnu t lern.
När du justeråx,Låt inte motorn varva upp
ner ån till halvgas, eftersosr generatorn äx
i en öplen kr€t6 och kå"1 då bygga upp höga
spänningar son ger falska voltneter utslag.
Tag bort papperet mel1an cut-out Lontakt-

Rengöring av regulator kontakterna.
Eftei 1å-l1g tid av anv:indning så kan det
vara nödvä.ndigt att göra lent de vibreran-
de kontakterna i volt r egulatoln. ,es sa är
tillgäneliea on skruven C lossas.Xen 1åser

tlLL:lotr!
T LL-t PÄ C€D€-

TiLL r' ANEL. ?;
qEvCf-AtoÅ

Fia 115 Ledningar

-rrLL or.koFPL4i4e ;1.

til] reläet.

kontakten son ka-n,on nan sfälper liie på
skruven under. q vänaai,ql,qcå l)rti sac- LelL c]1 ---
nycket fin smärgel.

llekanisk instäflning av vol t-regulatorn.
Ie delar på re1äet son regulator:ns kontakt-
er sitterpå är räit instä1lda frå.n fabriken
och skall ej tagas isär.llen otr en demont-
ering ändå nåst€ utföras så åi det nödvån-
digt att åteiinstäffa kontakterna,lossa på
de två fixerings skruvarna G li8. Y17 och
följ neoånståenoe;
SärL ert 0.015 in.(o.,0 in.) bladnå11 0elr-
an bakstycket n och ?egufatol re$en E.
Pressa tillbaka bakstycket mot ranen och
ned not spolkärnan ned bla{imåttet i positj
on och fixera bakstycket genon att dra åt
skruvarna C, Kontr:olfera luftgapet ne1lan
översidan på spolkärnan F och undersidan på
bakstyckei l--inte under stoplniten. Just-
era orn det är nödvändi€t till 0.025 in.
(0.012-0.020 in.),genon att ta bort shins
E på baksidan av den fasta kontakten på
flCl 1 regulatoxn eller: Senom att böia den
fasta kontakten !å McR 2 r€gulat orn. GaPet
mFllan r'ear-IåLo- ronra,{i"orFa bör nu li8ga
n e-lan o.öc2-o.oos in.(o.oo5-0.01? jn.),
när man trycker ned bakstycket. Till slut'
kortrollera och on det visar sig nödvä:nd-
igt,justera om cien eleLtriska instäl]'ning-
en cv regLralorn. (ö.if,rona inom (.la:mer
avser lluF 2 redulatornJ

gäE

Cut-out
Inkoppl. sp:inning.
Urkoppl. stänning,
Motsatt. strönr.

Volt Regulatoxn

+10" c

+ lo" c
+40" c

MCR 1

6,2-6,6

o,'l -2,5

VÄRDEN I
8,0-e,4
7,8-8,2
1,6-A,A

7,7-8,1
7,6-e,o

7 ,4-7, e

Service
TEI,Sön!-ING P.[ }iÄS(IN}ft Ti)N ATT IiITTA
tel. i laddningssYstenet,
0n til]väea-gångE sättet' beskxivet i
Se:l:v+e.e sheet }io €o9tv'isai al;t genet:al:'
orn är hel så fortsått felsdkningen en_
ligt f61jande, i lörvissa dig fijrst on
att kablåtna nellan lelä och batteri år
i oldning.l'6r att göra dettå,lossa ansl.
A från reläet (f.ig l b).Iet är i vissa
falf tvunget att taga loss xeläet lrån
rsaskin€n. Anslut den lossade kabeln ti11
+ polen på en volineter och - polen til1
jord. O$ voltnetern 8er utsl-ag så är
kablaget i ordning.Är det inget utslaS,
undersök ofi det är nåEot kabelbrott
e1ler någia 1ösa kontakt er.

JUSTXRII]C AV VOI,T REGULATORN
Lossa kåpa:r över reläet och sätt en bit
papp€r lnelLan cut-out kontakterna och
arbeta enligt f6liande; Anslut den pos-
itiva ansluiningen av en voltmeter (0-
1o v) tirf Il anslutningen på relät och
- polen till iord på notorn. Starta
motorn och 6ka sakta varvtalet iil-1s
voltr,eterns nål "s]år" och s eoa.n stabi-
liseras;detia skall inträffa Yid ett
voltoeter uislag son ljgger nel1at vär-
dena iör den aktuella luftt euperaturen
vid nåt tillfället. (5e tabe1l ovan)
Oo den avlästa spanningen ligger utan_
för dessa grzinser nåste xegulatorn
justeras. Stäng av motorn,lossa låsmutt-
ern A fia Y17,på reguldlor"ns justersk-
nrv g oci vrid s,ruven Deours för atl

v

öPP
V

v
V

l4cR 2

6,)-5,7
4,5-5,a
1,a-5,o

EN KR'TS

v

V

r6



ELlf,tTRlSk IirSlÅL ilNC AV CUT-CUT,

0n voltlegulatorn är: rätt instäl]d men
batteriet fortfarande inte få.I någon fadd-
ning fxån generatorn så ka,n cut-outen
vara fel justerad ell.er så år det avbrott
mel1an cut-outen och voltregulatorn.
Tag bort kabeln närki A frår rel.ået.Flyt-
ta volt&eterns kabel frä D till A utg-
ången på ::eläet.i{ör notor:n sor. fbxr'på
ett ganska lågt varvtal 

' 
cut-out en ska1l

funterå o-tnir vo I Lmetern v i.a-r sa nmd vår-
de son den gjorde då den var ansluten til]
I utgången.0n det inte blir nå8oi utslag
så är cut-ourens intällrring helt 6afen
och kontakterna stänger ei.
lö. atr kontro. era vio vi-ken spallning
cut-outeå stä"nger,måste voltmetern ansl-
utas nella-n I utgången ocb iord.Stalta då
lotorn och öka varvtaLet sakta så att du

\-,an se när konta.kterna siäinger och ldgg
närke till vid vilket voltiai detta lntr-
äffa",viket bör vara nelLan 6'2-6'6 y.

0m den inte skulle stZinga vid dessa volt-
, al så är det nödvändigt att iustera den.
'-?ör att göra detta så lossar nan låsDutt-

ern J fig Y 17 på cut-outens iuster-skruv
K och rrrid skruven medirs tör att höja
volttalet och rnoturs för att sä.nka volt-
ralet.Testa efcer varge justering genom
att 6ka varvtalet tills kontakt€rna stä-
nger och lägg märke ti]l vid vilken sp-
ännir'6 ue!id ;nL:::tf f.r.
]jlaa åt låsrnuttern efter iuster:ing.ofl
kontakterna ser brända eller s.0utsiga ut
så kar.' man taga en bit fin snärgel och
slipa tite på kontaktens ytor samtidi6t
sorn nan stänger kontåkten för hand.

och justeaskruven K sarot skluven son hå1-
ler den fasta kontakten.Sätt ett bladnått
på 0,014 in. nellan bakstycket och ranen
E. (Lult8apet ne1lan spotens kärna och
bakstyckets undexsida bör nu vara nel1an
0,01'1-0,015ln.0n det inie å-i- det,nont-
era ett nytt bakstycke. )Tryck bakstycket
tillbaka not bla{inåttet och drag åt skru-
varna.Med bladmåttet fortfarande på san-
na stäl]e så stäIrer nan in avståndel
nelLan bakstycket och stopp llattans arTn
ti11 0,0J0-0,014 in.,bänd försiktigt på
arrnen.Ta.g bort bladnåttet och drag åt
skruven som håller den fasta kontakten.
Sätt ett 0,025 in. bladnått nellan spo-
lens kärna och baks tycket , pres sa bakst-
ycket ned på bLadmåt tet. Gap et nel1ar
kontakterna skall nu vara 0r002-0,006 in.
och urkopplings spänningen bör nu vara
rnellan de gräns €r som givits i Test !at-
a-n.0n det skulle yara nödvändigt att
justet:a gapet nellan kontakterna så ka!
nran bända lite försiktigt.

SI,UT
Så var det med detta.Har alla förstått?
8ra då :Lc det baxå att skruva.Vad vi kan
vänta oss iöx nåeot tekniskt i nästa
nllnmer dr inte ri,.tigt t'esiär ! iinnu,men
on ni är sugna på mer elektriskt så kan
d,.t kårske bli lite grard on Alte?nat-
orn för 4en kan jrl trots ali sin enkel-
het också krångla ibland.Hör gärna- av
de ned synpunkter.
Och nu över till nåeot helt annat.

Eej.

liär år ett litet tips son ni kunde ta
ned i BSÄ SladetrDet gätter lavid
Srai -ey I Australi.en som har böriat
att ge ut nytryck fr&1 sln sanling av
aanla 8SA res evo e I s 

'(a 
La loger. Hit:lls

utkomna:rr: 19JO å"rs,pris 16.60 AUn.
Med flyg 22.40 AUD (=Äustraliska DoIl-
a!). 1914-24 års,pris 16.90 AUl,Ioed
llya 22.7a AtrO.Den sistn:inda :ir txyckt
i 150 ex och utkon i Augustt, 6å att
man bör inle v:inLa för Iänge om man är
intress erad.
Adressen är David Brailey

P.O tsox 27
Sentley
Perth 6102
AUSTRATIÄ

Hälsningar från nedlen nr 55, chi'istei
Ihrlss on, Hernelins Aa|an 14,951 t1 Bader,

Josiea sk.!/v ;

t\xenrvcrs' tKavv

V(T

(Ee q (x-4TorzN)

SKRuv vt9!(favvAD Föa 
^T-J 

Loss.l koArT -/ 4 F-ö-r< Re.rqd..-t Nai _

!'ie Y17 Regul,ator och cut-out justerpunkter.

MEXANIST INST]IT.LNINC AV CUT-OUT.

0n bakstycket av något skä1 ha:r ]ossats
från dess plats tsåsta man nogSrant stålla
{n brytarens LufLaap igqn vid monterinS-
en. nö! qår till önlis-föl-iande.!
Los6a baFstyckeLs Lvå-fixei.in86 6kruvar G IT



Tavlingeo
J] l1-å- -ri-- r
3 När ou löst Korsoder så r3r du fölJa de

f skuggade rutorna vågrätt och lodrätt så
. får du fram två sval son du sedan sk31v-

ii er ned på en lalp ned ditt nåmn och sdr:.

Skicka svaret iiIl lSA Bladet 
' 
nro t tningg.

4A,414 OA Xunssbacka. Måirk kuveret ned

mesr drifts;kra m.skin soD 35Ä någonsi;
Lil.l verkade.De flesta tillverkade6 un-
der and-ra vä.ldskrigpL mellan Oktober

-19 och ti1l krigsslutet 1944.Det var till
antalet en he1 del nä?nare bestent 126tt4
stycken och det är ungefår en tredjedel
av den totala Mc produktionen 1. &)Aland
under kriget son rat: 2)A666 inasklner.
Inte il}a. Delar kan du få tag på lite
här och var,son ter. Lungnets uotorrHalm-
stad Gustav, aenai Lundkvis t fri lu" i
llorås eller varfdr inie höra ned Jorkas
Mc delai i örebro/Svartå som inte ligger
.5 llnst :ir1n Har-.sLad.
Jas har suttit här och letat I a]la nina
g-nl. ra"t." .-'ter niJon ora olld och så
n€n har inset funnit som går att trycka-
Bara på l:20:s som är av s€nare datum.Ije
rillve",(.oF f"kriskr ;ndå Lil,s.55 ocb
till-61 i en 6oo cc r'l.ong stroke"veri- --
sion son hette M21. Har i ålla fa11 en
liten bild på fi20 snörjsystelr. l'1en d]r
kan kerske höra ned Äutoarkiv i Sume tel
Ot55/7iaBa el]er Torias nklund i Stockho'
le7 Ott/14a142A. som nilitärmaskin var d; -

låckå.ie i khaki ifal1 de var i öknen ':: :

eller oliwgröne i europa nen dei är ju
en srnaksak on nan vi]l !åainnas on krig-
ei. -lr det något ner du undrar över kan
du s,å e:r sie:ie"] ti]] C6sta Johanss!n
råx teErisda €i.fent eLler ti]l lenAt
Q:1b--1a s:a,l_. L1r-_.?r'1f3'i,gli_'}ä:r'_irtlr***
visst skaliat srg en Il21:a ochså, let
ska visst låta soin en fiskebåt i år.
Telefonnr fjnner du !å sid 2.Ea det så
lra i ,IL1f.

Iäi lnan hax en hoi so'rl tar en östersund
-lioidka! t.o:r )Iå.r'Le nan visa vad det
.'.or " .l r.
Sk:.t hedlein i94 Lars tser€hult !å srit
i.rrretatrir,gskor'I när han bes;tälIde eiij
.;ac*!;r'.e. -no,pa ac- au 811l-d'del-

j- l'o ci : ,,'l p:;"

xxxx

l'rål1 Conny Jonsson nedl. 125 i Karlstad
har vi lått fdljande brev.
.-t

Tänkte. ni skul1e kunna hjålpa nei r'-red

ett -rar se.ker. SåIde rägenheten i 'råras
köpt€ er BSA i stållet. tet är en 500 cc
sidwentilare Ii20, a:.smodell 44. Jas vet
inte vad själwa l4c:n kallas men råmen
hai som första n'.mner \jll 20..
len har gåit i värnland ända sedan den
kon hit 44!r0ed stillestånd äten 62,6"1
och 7l tills nu i Yåxas.Jag har inte
kört ner ån ett par provturer i sotnDras
(har insei kort än),nen tänkte att den
skutle luftas rikti8t ordeniligt till
scnnaren 85. Under vintexn så skaLl den
få en rejäI ansik+,slyltnlna så det vore
bra olr] ni kunde 6€ loei iips på var nan
kan få tag på delar til] denna lraskln.
iiven några bilder på hur den så8 ut 44'
en sDrängskiss vore inie heiler dlrnrt.

ITåv11ngrr.

1!a ?ris nn trevliS BSÄ bok t Jackmärke
och klisteflrårken.

2:a Pris Unikt netallnärke 
''lröj 

tryck 
'Jackmärke och XListermär:ken.

tuis Sanna unika lietaflnärke 
' 
TröJ-

tiyck ock klist erlrä?ken.

LYCXA fIIt
Olls Svar senast 15 I'ebrdari 1985 oBS

ran' l'r i i'i i!EilLl}I!,a:itiA

Iiälsnineax Conny Joilsson

C_rnnar Persson : .Åsarna,mecl r 186 har
skicka'! mej brev ired frågor om hans garo-
la sloolers (5OO cc lcyl rv) från l1 och
,2. Men eitersori jag vet så liie on dessa
har ja.A skickat viCare frågorna till Giista
Johansson.Fåx är i alla fall en bild på
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-,laha Conry, lu ejoide nog
affäl. a7t satsa på en l'120

as. Det ar nog cei absol-ut

ing€n dunrn
son den ka1]-
bästa och
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Till Salu:
550 cc Super Rocket -59.
Pris 15,0oo: - fårdigprutat'
Renbverad or:ginal r bes iktad
och vet eranförsäkrad.
fiedl.46 Lars-Erik Haag

telr0512-10190

Köpes !
f iIl Lightning -69'verktYgs-
I åda, s ignalhorn' sadelöver-
dragrmellanrör till avgas?dlt
spännare till transnissions-
kedjan sant divgrse gnått och
sott. Ring vardågs kvällar,
rer ! 041 8-6r758.
I\edl.95 Jan Anderberg.

Säljes:
Till BSA C 11 G -54
2 st nytillverkade kedjeskYdd
å ,00 krlst.
tst nytillverkade täckPlåtar
mellan motor och vzixetlåda å
150 krlst.
ued1.54 Leif Andersson,Skå]-
pundsvägen 51'241 00 Eslöv.
TeIra41l-141 '16

Säljes!
BSA Lightning 650 cc -69 i
mycket fint skick'ca 250 ni1
efter renoverinStför näJvar-
ande "!1lvande I(lassikeiför_
6åk!ad' till 1å8 kosinad'
Prisid€ 12.500: -. Sälies då
aaraget blivit för trårgt
och äldre cycklar står På
tur för xenoverins.Till seri_
öst intresserade sänder iag
aerna färgfoto.
!ied1.22 Sven-ofov lanseon,
Lärkstigen 2,690 70 PåIeboda
teItOSA2-tA96A s ent kväLlar.
Se bi1d.

SVEI{-CLOV HAI\SSO)i. S I]GHTNING SALU,

To yorr, thcsc vademar\s
tePresent past ptoycss-
Pr t se n t c n de av o w -J utur e
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!'öR )AI SOM H.AR PTNGÄR KVÄR ffiTM JIL KÄI\i SVENSKÄ
.8SA |TU BBts\ MEJU LA .FöLJAN'E:

JACXMÄRrI,svait ned guldbrodyr,höjd 1O cn. 15 kt/st.
Kl,ISTfftlU(AL, svart/guld se sid ?thdjd 7 cn.10 kr/par.
TRöJTRYCK,euld,att värna på iex en svart t-shirt,

stälI in strykvärnet på bonull och lressa hårt
och 'rlåingert så att trycket snälter in ordent-
list i tyaet.Tvättråd 40 fintvätt eller hand-
tvätt, Piis 15 h:/styck.

BESfÄLLES genon att rätt män6d pengar insåties på
klubbens postgiro 419 '18 42 - 4,Olöm Inte--ått args
diti narnn och adress sant vad du vil] ha.

lrå.n the BSA International i
England i soDmras fick vi tag
i en lllgll nängd orginaldekal-
er ti]1 3SA.Böklga att a!!fi-
cera nen väl- välda besväxet.
Rina redaktö?en om du vil] be-
stä11a något av nedanstående.

cold Sta",tank dekd. zA..-t/pat
0ljetank dekal 5]-+,a7s 15.-/p
Mininm Oil level , | -styck
Klisier lekål er orginal:
Lishtnins ? 1-72 15t- /par
ThunderboltTl-72 152-/par
övrigt:
BSA Owaers Club 5t-/sr,
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LöRrÄcu\ nrN 26 JANUAIT t9s5 ltÅr.Ls ,qnsuÖTE röR
SVENSXA BSA KLI]}BEN.}IE}LEI{I,1.A1I-NA UPPI"]ANÄS ATT

NÄavARA t,l vr IrAR vl(TlcA BESl,ur ATT TAGA.

lland annati Stadgar för klubben' val av
styrels e ' medlensavgift 1985.

Xlubben bjuder på fika ned tilltug8' lör detta
krävs att du son deltagare anrnäIer ditt intresse
så att 'ri kan beställa för rätt antal personer.
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Lfter mötet tjitar vi på lite
er från l-']€iland och Praiar on
våra hojår.Har du nåuot kuL
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Vägbeskrivning till. årsmötet.

PLATS I Siiriedsgården 'V0lvo 
Torslanda.

Rum 2.

som står i nämda ordning så kommer du -Å-snart till 3r'åcke-notet och Våsterleden
dår karLan här tilt höEer biiriai. Välkonrmna : Styrelsen

Ring därför iiLl Sekreteraren
telefon ol00-157 91 och aiunä]
s-^nat en vecka fdre årsmötet.

att visa så tåg gäxna med
deJ d et. uåirna dra-biLder

!'itrsäl jnirrg
klr.rbbmärken

t9^

Sven Johansson
ditt intresse

bild-

x
tlletl,

är der'
maskin

0hrnberg
k6rde runt
med i hxgland
i sonmras. Läs

berättel s€n på
sidan 4.
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