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ORDFORANDEN HARORDET.

DEN NYA MEDLEMSMATRIKEI,N.

Vår nya matrikel hoppas vi kändes rrevlig au få. En
del medlemmar har hört av sig efter att ha läst matri-
keln med kompletterande uppgifter. Der år vi våldigt
glada för. Du som vet att något inte ståmmer meddela
det gäma på inbetalningskortet för medlemsavgiften.

Den 26 oktobet 1991 hacle iag Johan Johansson och Lars Svanberg nöjet att tör BSA
Kubben rcpresenlera oss vid MHBF:s törbundsstämma. Platsen var Wallenbergs
kongress salar i Stockholm.
Före kongressens egentliga öppnande hade man en timmes föreläsning om
olika lÅgor.

W skrivmaskinen Eder ordförande lohan Johansson.

Nuåirdethjul igen osv-.. W

oax rön rssz Åns MEDLEMSAvcTFT.

Det är dax att betala medlemsavgiften för 1992. Den år 150:- för fullr medlemskap ochl
60:- för familjemedlem. Sista inbetalningsdag år den 31 januari. Inbetalningskonf
medföljer för bankgiro. Vill du hellre anvånda postgiro rita av denna blankett och betalo!
på postgiro 479 78 42 - 4, Svenska BSA Klubben. Det år mycker viktigr aft vi får namn{
adress samt medlemsnummer på inbetalningarna annars kan vi inte registrera vem som
betalt. Medlemsnummer står på adress etiketten på kuverlet eller om du tittar I
måtrikeln.

FRAN RIDAKTOR'N

Det betyder mycketjulstök med ny almanacka och annat. Som vanligt riktar vi ett stort
tack till Susanne Griffin som har fixat layout till almanackan, och som dessutom hat
servat med omslagen. I detta nummer ska ni nu också äntligen få reda på vad som
egentligen hände på BSA Intemational i Holland - har ni läst nåt annat nånstans, så
glöm det.

Dessutom harjag en tråkig och en trevlig nyhet, den rrevliga är att vi har fån in väldigt
rnycket material till bladet den här gången - det gläder mig, och sluta nu inte skicka
in för att ni tror an jag får för mycket. Den tråkiga är an på gmnd av detta riskerar vi
att bladet blir för tjockt, och eftersom vi ska ha med almanackan i det här utskicket så
harjag varit tvungen att hålla inne en del material. T ex får en fin artikel om man och
maskin stå över till nästa gång. Och om du saknarjust ditt inskickade, så kommer dct
nästa gång. Den som väntar på något gott osv...

NYA REGLER OM

Den fösta behandlade TSV:s
nya regler om sammansättning
av äldre fordon i från delar.ln-
formationen hölls av Ralf An-
dersson från AB Svensk Bilprov-
nings tekniska kontor. Man har
infört regler som är lättnader lor
att montera ihop ett äldre fordon
ifrån delar. Vissa krav ställer
man dock;

1 Fordonet skall så långtsom
möjligt likna ett serietillver-
kat fordon.

2 Det skall vara 20 år eller
äldre.

3 Fordonet skall användas
som veteranfordon.

Man behöver dock från Bilprov-
ningens sida vissa dokument för
identifieringen som t ex, någon
form av registreringshandling
och underlag för identifiering.
För registreringsbesiktning kan-
t ex MHRF eller någon av dess
specialist klubbar hjälpa till vid
reg-bes. lnledningsvis kommer

REGISTRERING

Bilprovningens tekniska avdel-
ning att hiälpa till.

I registrerings beviset kommer
ett förbehåll att läggas in där
brukandet av fordonet är regle-
rat på samma sätt som i vete-
ran-försäkringar dvs endast till
och från utställning rally eller
annat liknande som har med
hobbyn att göra. Reglerna träd-
de ikraft den 1 oktober 1991.

Från M, motormännen kom
Börje Henningsson och höil ett
,ntressant föredrag om :

BLY I BENSINEN.

Enligt forskning och prover kan
man idag konstatera att bensi-
nen idag inte är var den har
varit. Det är bland annat den
hårda "krackning" som görs vid
iramställningen av bensinen. dvs
att man kör om de produkter
som säljer dålig t ex tjockolia
och omvandlar denna till bensin

Kapten
BOLJA

r\.n/vl,Lnn ,



genom krackning. Man får då en
bensin som är "ostabil" jämfört
med den ursprungliga rena
bensinen. Den krackade bensi-
nen måste man tillsåtta t ex
butan och andra låttflyktiga
ämnen vilka resulterar i ett för-
höit sk ångtryck. Ängtrycket har
i sin tur betydelse för hur lätt det
bildar ånglås i t ex förgasaren
eller i bränsleinsprutaren.

Om man känner till detta är det
lättare att forstå varför den gam-
la motorcykeln i vissa lägen t ex
en varm sommardag när motorn
har gått en stund och man efter
ett stopp skall starta igen, mär-
ker att det vill inte motorn. Detta
kan då bero på att eft ånglås
har bildats i förgasaren och
detta släpper inte förrån bensi-
nens temperatur har s.junket så
att ånglåset av sig själv försvin-
ner.

M har iförhandlingar med raffi-
naderierna fått igenom en sänk-
ning av ångtrycket vilket i prakti-
ken innebär att vår "svenska"
bensin har blivit mer lik den
europeiska, och är alltså lite
bättre nu igen än den var tidiga-
re.Man har också bestämt att
sommarbensin skall distribueras
i sydsverige mellan den 15 april
och 30 september, och i norr-

4

land mellan den 15 m{""n f
augusti. Man har alltså olkl
bensin kvalit6 sommar och vintel
för att fordonen skall gå så bre
som möjligt

Raffinaderierna tiänar inte på att
hålla så hög kvalite som möjligt
pga samarbetsorganet ODAB
och Poltrans vilka distribuerar
ollor och brånslen för bensin-
bolagen ut till bensinstationerna.

Skålet är att bensinen blandag
och pytsas ut till mackarna på
måfå. Det betyder i praktiken att
du kan få OK bensin på Statoil
macken beroende var du bor
och vilket raff som ligger når.
mast.

Blyet i bensinen eller som det
egentligen heter Tetraetylbly
tilläts i Sverige för användning
27111 1934 med en halt av 0,2
vikt%. Denna tillsats lyfter oktan.
talet vilket ger mojlighet till ökad
kompression i motorn och däri-
genom kan motorn ge en högre
effekt.

Bly är den billigaste och effekti-
vaste oktanhöjande tillsatsen I

bensin, kostar ca 1,60 krlmg
andra oktanhojande ämnen
kostar från 10 - 65 krlm3 att
blanda i för samma effekt.

Blyutsläppen i luften har minskat
betydlig de senare åren från ca
2400 ton till ca 100 ton per år i

världen.

Blyoxid bildas vid förbränning
och det sätter sig på cylindrar
och ventiler etc. När man inte
använde blyad bensin hade man
ganska breda ventilsäten och
senare när bly användes kunde
man göra ventilsätets anlägg-
ningsyta mot ventiltallriken sma-
lare och vann därigenom en
längre livslängd på ventilen och
sätet. Blyets effekt är att det
lägger sig på de varma anlägg-
ningsytorna och dämpar ventilen
när den stänger. Utan bly så
eller med mindre bly så "knack-
as ventilerna" in i sätet och ven-
tilspelet minskar. Detta leder till
om man inte ser upp i värsta fall
till brända ventiler.

Men detta år inte en så snabb
process som man kanske vill
tro. Om man går över till blyfri
bensin tar det ca 1000 till 3000
mil innan blyskiktet slits bort om
motorn har gått på blyad bensin
förut. Att bygga upp blyskiktet
tar ca 1000 mil.

Det finns forskning för att få
fram mindre skadliga ämnen
som fyller blyets funktion.

OK lanserar snart en ny blyfri
bensin, 98 - Power Shield - vilket
är en natriumlösning (salt) som
på samma sätt som blyet hin-
drar att ventilerna slits, så hav
tröst.

Vad gör man om man vill kunna
köra på blyfri bensin. Om man
håller på med en övergripande
renovering av mc:n så kanske
man måste byta säten itoppen.
Då har man ett utmärkt tillfälle
att montera in hårdare säten och
starkare ventiler i modernare
material som är avpassat för
blyfri bensin. Detta vet nog de
specialister på dessa jobb mer
om vad som är bäst.

Det var lite om det gamla blyet,
men det dröjer troligen en bit in
på 2000 talet innan det har för-
svunnit helt så det är ingen
större brådska för de äldre for-
donen då dessa trots allt går
väldigt lite.

LOBBYING INOM EG.

Bland de viktigare besluten som
togs på förbundsstämman var
att vi tillsammans med den Eng-
elska federationen, som under
flera år haft en betald lobbyist



(på tryckare) inom EG forvalt-
ningen, är nu inne i ett sådant
intensivt arbete att deras pengar
inte kan tåcka allt det arbete
som behövs. Därför beslutade
MHRF:S stämma att vi kommer
att skjuta till en slant per med-
lem vilket kommer att göra att
arbete kan fortsätta. Det har
redan hunnit gripa in och styra
så att inga förslag som hotar vår
hobby, att köra och samla på
gamla fordon, har ännu gått
igenom.

BSA-BLADET i Statistikens Värld

Genom idoga efterforskningar
har BsA-bladet fått reda på att
följande BSA maskiner fanns
registrerade i trafik den 2916 i ät.

< 125cc
- 400cc
- 600cc
- 750cc
- 1000cc
> 1000cc

Totalt

3
112
502
394
3
2

1016

Brev till redabiown

Det är nu dags för
skivtip6 i BSA-bla-
det. L.ilt vara att det
ktr bli en enstaka
händelse. Ett klub-
blad som BSA-
bladel skåll spara
sina läsare om-
dömen om musik-

Men i det här fallet finns en stark koppling rill klubbens
verksamhel. Skivan år nämligenJerry Williams "Laader of
the pack". Var och en som har sett skivkonvolulet vet vad
jag menar. Ty plauan är från 1970, dvs från den rid då
den gode Jerry fonfarånde var en sund människa och
ånnu inte hade börjat åka japs.

Konvolutet pryds hår av en underban vacker A65 Light-
ning i rött och krom - se där en tillräcklig anledning att
köpå plattan, Hojen har sällskap åv läderklädde Jerry, som
ser så hård ut att han måste älil cement i veckor. Här
finns också en dam i snålt tilltagen klädsel, hon ser
verkligen ul all njuta när hon och Jerry drar i väg....

Musikaliskt bjuder inte " kader of the pack' på några
överraskningar. Seciellt är dock första spåret - "Highway
of freedom" - som inleds med en mycket trevlig ljudillu-
stration: Brum, brum, med motorcykel!

'?ut on my leåtherjacket, pui on my dirty jeans, cåuse I
feel the excitement when I do the ton...."

Jo, Jerry Williams var nog bättre förr.

lTack föt tipset, Pelle - det ldr bli rusning till
skivbutikema. lerrys hoj hm regnr 88163. Var
fnns den idag?? Ar det någon som vet, kontak-
ta då BsA-bladet föt en uppföljning;Redl

P.S, Kaffe-racern på sid 14 i nr 3,91 :

Jodå, den stilen gillår jag. Roligt att ävcn en 833 kan se
ut så här, utan att för den sakens skull ha Gold Star-
koDplq.

I-åttm.låll.toppar år bå.s lör snobbar!

Per Renell medl nr 837

Nå] ?

Var ?

Vad ?

För ylterligare lnlo : Bing tilt
Roger Ob€on oz6a-72614
el|er
Äke skogtund 0764-23039

FÖRSTA VÄRTRAFFEN ANNoNSEMs

2:e Mal, Klockan 1100

vid Valler una Motor,
(Samma stålle som föra året)
Gemensam lur tlll Waxholm.
Medtag korv för såke.hets skull.

ACKES MC &
MOTORSERVICE

SeMce o. reparationer
alla märken

Specialitet:
NORTON

Cllinderborningar.
Renovering av vevaxlar och

cylindertoppar.
Reparation av Norton avgas-

gångor till original.
Glasblåstring.
Reservdelar.

RENOLD kedjor.
BOYER electronic tändsyst.

och powerboxar.
BSA, TRIUMPH, NORTON

CARILLO VEVSTAKAR
Plus mycket mer!

ALESTA 2

275 OO SJÖBO
TELEFON 0415-430 82
TELEFÄX 0415-430 03

Öppet Vard 9-18, Inrd. 9-14.



Min äldre bror Olle var
väldigt intresserad av
speedway, både an se och
att köra rned sin 98-kubi-
kare. En gång, det var
faktiskt redan 1949, fick
jag följa med till Södra
Motorstadion i Handen
utanftir Stockholm. Det
var speedwaylandskamp
emot England.

Men det var i en paus
som det hände. Köming
med 350cc och 500cc
katalogmaskiner, alltså
standardhoj ar, som man
plockat bort lyset på osv.

Då fick jag för första
gången se BSA Gold star.
Det blev kärlek vid ftirsta
ögonkastet och ljudupple-
velsen. Min favorit hette
Rune Gustavsson från
Solna MS, även senare på
crossbanan. det var efter
den upplevelsen vi bör-
jade köra cykelspeedway
och cross. 1953 var det

8

DEN FöRSTA CÅNC TEC SÅC OEN....

första gången jag såg

"Storkenn och Bill köra
motorcross på Tåiltet i
Södertälje, som banan då
hette.

Båda körde BSA Gold
Star, så blanka, fina, nya,
och vilket härligt ljud.
1954. då köpte jag min
första MC. En 150cc Mo-
nark Blue Fighter med 9
hkr 110-motor.

L955. Vilken fin somrnar!

Först: jag var 18 år och
fick köra tung MC. Jag
köpte min första BsA 833
- en 1951:a, röd, blank
och svart.
Livet lekte: Tjejer, Rock,
Folkparker och åkturer.
Sten 'Storken' Lundin
blev för första gången
Svensk Mästare i Motor-
cross. I resultatlistan det
året kunde man se att 15

st av 17 åkte BSA Gold
Star! Själv hade jag dock

Brev till redafuionen

TILL BSA-BTÄDET
- Svenska BSA Klubben

Till Christer, Sven-Olof, Johan mfl

MC-tanknr
- gammalt och nytt, nostalgi" återfa .

vi hade då flyttat med AB
Casco till l(ristinehamn i
Värmland. På A9:s öv-
ningsfält fick vi som var
med i crossklubben @erg-
slagstrollen) köra på
helgerna.

1983

Då såg jag för första gån-
gen ett Moto-cross VM.
Kul att se de stora grab-
bama, Carla & Co. Med
fl era reservcyklar, mekani-
ker och fina husbilar,
bilar och tält.

Men ljudet

Tur att det ända var
500cc klassen.

7989

Saxtorp.

lintligen skulle jag då få

se den gamla klassiska
banan. En riktig nostalgit-
räff med gamla stjämor
och deras gamla jäm. Det
hette ju så på stånkomas
tid.

Vilken härlig upplevelse
att få se de gamla idoler-
na och deras cyklar. Fina
MC fanns även på parke-
ring och utställning. Jag
hade turen att få en prat-
stund med "Storken',
Yarg-Olle", och MC-hand-
lama Lars-olof Jarden-
berg och Bengt Källström,
Sala. Även de åir duktiga
åkare. Ove Lundell, pigg
och bra att köra cross.
Yarg-Olle' hade en väl-
digt snygg Gold Star. Men
snyggast var nog Sven-
Olov Vedins FIVA 500.
"Storken' var inte nöjd
med att två-taktarna kör-
de i sarnma heat. "Pap-
psmällar" hör inte ihop

med 4T. Sten "Storken'
Lundin blev ju Världs-
mästare i cross 1959 och
1961. Jag tyckte nog att
han blev dåligt hyllad vid
sin första VM. Alla talade
om INGO.

[ år:

Den 20/].7 kan vi fira
honom bättre och gratule-
ra 6o-åringen ordentligt,
för få har väl gjort så
mycket reklam för MC-
sporten och Sverige som
Sten.

GRåTTIS!

Lennart'Spiken" Anders-
son, medl nr 1077

M kan avslöja att BSA
Klubben har obsewerat 60-
årcdagen, och på annan
plats i bladet knn ni ldsa
om det;Redl

otur med min BSIL Prata-
de under åkturen med
'spättan' och dammade in
i en brevlåda som stod
stadigt förankrad vi väg-
kanten. Vi klarade ost
bra, men cykeln.....

Två senare år i följd åkte
jag och f;istrnön på MC-
semester, men jag minns
mest regnet och regnan-
det och att vi 

^hade 
dålig

utrustning. fuet eft€r
köpte vi en trehjulig MC.
bil. Vi var skyddade från
regn, men USCFIIII

Det blev MC igen. Under
vintem tog jag bil-kott,
sedan gick det som det
brukar gå: Familj med
fru, bam och hund. MC-
intresset fanns kvar, men,
men...

När sonen Rolf kom upp I
rnoped-åldem tog MC.
intresset fart igen, det
blev både moppe och MC.

Det ha. kommit ytterligare eft brev med skivtips till det här numret. Kommer utvecklinSen aft fonsäma i den

här takten kan "slitz" och andra musiktidninSar snan känna sig passerade. och med taoke På innehållet i de

kassetter och annat vi fått in till rcdaktionen så är det med hästlängder.
TWärr har vi inte kirjat ge ut BsA-bladet ton ljudbok ännu, så ni läsare kan tyvärr inte njuta som ja8 8äör
då jag skriver in detta bidraS.

Hej, BsA-bladet I Lyssna på bandet (Ja det görjagl/RED).
Ar defta:

l. Åres julklapp till en BSAåkare ?

x. Kandidat till BsA-bladets nationalsån8 ?

2. camrnal skåpmat ?

BsA-bladets svar på dena spörsmål måste bli grundtiF I - Sardera med x.
Plattan heter "Såints and Sinners'med Steve Gibbon Band. (RCALP 6017) Utgiven 1981.

Den bör inte vara omöjlig an få tag på, Peter Nilsson medl nr 947



NY HEDERSMEDLEM

Den 20 November ryIde Sten "Storken" Lundin 60
år. Tack vare en påpasslig medlem, I€nnart An.
dersson i Hammaö så fick vi reda på detta. Lk!1.
avdelningen i Åkersberga och Vallentr.rna Sven-ÅlG
Skoglund och Roger Olsson fick uppdraget an
besöka jubilaren på

högtidsdagen för att överlåmna lite klubbreSalh
som visar vår uppskatming för den fd fabriksför-
aren 6r BSA fabriken och en av våm mest fram.
gångrrika crocsåkare, storken Sjorde sveriSe och
BSA
känt runt hela världen runt miften på so-talet
genom att vinna efterkrigstidens internationella
stortiivlingar Motocrocs des Nations.
Vi återkommer med djupare reponage om detta I
ett s€narE nummer åv BSA Bladet-

NA AR DEN SNART HAR

BESTALL REDAN NA

Ny klubb T-shirt i svart med klubbmörket i guld ör under tillverloting, beställ
på inbetalningskortet för medlemsavgiften. Leverans sker i början av Januai,

Storlekar: Larye, XJarge samt )O(JarEe.

Pris 95:- inH frakt.

Mlt:

Danska
BsA-klub-
ben har för andra gån8en nöjet aft inbjuda till det Intemationella BsA-rållyt. 199r kommer man att minnas
som'Den oförglömliga sommaren" och vi $ka göra allt som står i tår makt för att 1992 skall kommas ihåg som
'Den solrika sommaren".

Det Intemationella Rallyt som år det 29re i ordningen kommer aft hållas på Hillertjd C,ampin8, ca 30 km norr
om Huvudstaden Köp€nhamn.

För an i sdrsta möjliga mån tillgodose folks semestertinskemål och möjligheter kommer det Intemationella
Rallyt 1992 att hållas under tiden l-7 Awusti.

Veckan med det Intemationella Rally kommer att bli en behagliS blandning av arrangemang och nöjligheter
till egna upptåckter eller avkopplinS. på loållama kommer det att 6nnas möjlighet aft kyla av de inre orSanen
i plaBens stora samlinSstält, eventuellt ackompanjerat av lite folkmusik.

Akricitc lldcr rrEd€n:

I/ördag: Ankomst - platsen är öppen fiåo klockan 0900.
Söoda$ Ofnciell öppning.

Frivillig guidad rur i omgivningama.
li*dag: Une-up vid ett av Europas vackraste slott, F.edrikborgs slon. Dir kommer att servems goda

danska matpaket och dryck€srraror som kan avnjutas i det soliga 8räset.
Gemmsam tur genom det vackra landskap€t.
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Ildag:

Orldag:
Tddag:

frEdag:

Ltuag:

PrivilliS guidad tur i landskapet eller till sevårdheter,
Busstur till Köpenhamns 'Ilvoli.
Tlmetrial. Vi avslöjar inte mera.
Kommit€möte för de olika ländemas r€pres€ntanter.
Dinner & dance.
Busstur till Experimentariet och Tuborg Bryggeri.
BBQ och avskedsparty.
Allmänt uppbrott - hemrera.

eDpitrgrlaEdr:
campingen år en liten bek\åm plaB som liSger inne i Hilleröd By. Den är vålutrustad med välsorterad kiosl!
toalen- och duschmöjliSheter, stort kök, Mitanaskiner och en lekplats för bamen.
På platsen finns också möjligher aft hyra en av sju fyrb?idds stugor eller en moBirr' ande camping!"a8n. De som

hyr använder samma toalett faciliteter som camparna.

;\r man lher åt det luxu(ha hållet kan man boka in sig på det närliggande hotellet.
Några få minuter från campingplasen li3Ser bynr centum med goda inköpcmöjligheter och resurumnSer,
liksom byns simhall, så man blir inte [isiskt öirransuångd av an ta sig dit.
vill man på längre turer finns det s-tågsförbindelse med Köpenhamn, och det går ofta bussar mellan Hillerfr
och Kipenhamn.

Ilwli:
Köpenhamns Tivoli år vårldsbedimt (även utanför Danmark) och hör till en av Köpenhamns stöBta
attraktioner. Tlvolit är naturligwis först och främst en nöjespark och man har de senaste nöjesattraktionerna
men dårutöver är Köpenhamns Tivoli ett bra matställe och värdshus. Flera av Köpenhamns bästa riestauranger
ligger inne på Tivoli. cillar man inte ståhej och rutschkanor kan man ta en promenad i parkområdena, som
i ri8 är väl värda eft besitk.

I samband med tivoliturm är buss tu/rctur och inträde inkluderat i priset.

Dinns & Ibnce:
Denna 'Veckans specialited' kornmer an hållas i Hillerdd, och vi ska fön*ika att hålla alla de ockrivna lagar
som har förbindelse med detta evenemang.

En har vi dock brutit. Dinner & Dance kommer att hållas så nära campingplatsen aft det år onödigt att låta
sig bli tansponerad dit. Detta gäller åven om man känner tvång an ikläda si8 "hö8klackade".

F;A.riDdtarief
Detta år eft relativt nytt $tålle, och det skiljer sig från vanliga musder på så vis att här får man Kira allt.
Folk med intr6s€ för teknik och vården omkdng ocs får hår möjlighet att, med sirl eSen kropp, få en bättre
inblick i 6/sikens mj6terier.
(Det måste rrara som skapt ftir BSA-folk, som är vana att pilla med alltt)

ffrbq$
Detta brySgeri behöver säken inSen närmare presentation. Efter rundtur på brygg€riet, f?ir vi med stor
sannolikhet möjliShet att studera ställets produkter lite djupare.
Då djup kånnedom om deras produkter inte är Mstå förutsätmingen för en motorcykeltur i stoFtaden, har
vi i samband rned detta besitk ordnat med busstransport till och från campinSplatsen.

B4:
Denna sista kviill kommer Danska BsA-klubb€n att stå som värd för en kviilsmåltid tillredd över öppen eld.
Barm kommer att ram öppen och in8€n behöver gå och lägga sig rörstig.

L2

Förare:

Paaaagerare:

Rallyavgift:

Carlpingavgift!

Line up:

Iivoli:

EotelI:

pers x dågar
Per€ x dagar

X:(L

T-shi-rtstor:Iek

vuxnå 38 x
Barn<12 19 x

cratis

cratig
Plats för 4

I l0

Dubbelt rned
580

Quattro med
820

ÄT ii IItrGsBIÄtrxETT

Nalnn
Adress
Ålder
stollek på T-shirt s M L

Namn Ålder

Obligatorisk, kan ej återbetalas
vuxna 430 x pers
Bårn<12 60 x pers

Inkl buss och ent!6
80 x pers

DKK
DKK

DRK
DKK

DKK

DKK
DKK

DinnertrDancea Vuxna
Barn

Experilrentåriet
och Tlborg:

BBQ:

Stuga:

25O x pers
60 x pers

Inkl buss och entr6
80 x perÄt

pels
x dagar

Csmpingeagn: Plats för 4
110

pera
x dågat

båd, toilet, frukost
x dagar
bad, toilet, frukost
x dagår

TOTAI.SUMMA

DXK

DKK

DKK

vegetariåner. antal:
sista annälningsdag 15!e April
Skicka din ånniilån till.

Dantka B.sA-klubb€n gläder sig

/Fritt från Danska åv Kapten

1992

Svenska BsÄ-klubben,
atohån Johåns8on
Drottninggatan 68
{3{ 33 xrllccsBAcxA

åt att se dig och din

Int nally

BsA i Eilleriidl
BöIja/
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TUGIIETS MOTOR

Vl har över 25 ålE orlarcriot av engelskt och kan hiälpa dig med det

mesta: 0m du vill ha en h0i eller dylikt, 0m du behÖver några delar, nya

eller begagnade (vi har ett slotl lager med greio0,om du vill ha hiälp med

renovering eller service av din MC, motor, läda eller ombyggnad och trim-
nino osv. 0u kan llta på atl yl kan lå snurr på Dina greior. Vi har även

T-shirts, märken, dekaler, aluminiumtälgar, elektroniska tändningar osv. Ja,

vad det ån år lör behov Du har så hör av Oig. Vi ska göra vad vi kan för att

hiålpa dig. Du kan rlnga, slrlva eller besöka oss. Vi har snabb postorder'

sorvlco med lull retunätt. Besöker Du oss lär 0u siälv gå och leta ivårt
lager. 08Sl Vi försöker hålla mycket humana ptiser och vi kÖper och byter

engelskt lörmånligt.

LUGIIETS MOTOR

GRIMSTORP

570 20 BoDAFoRS

TFEF{lr{h @ -t{&r@

[ffidd e,nLrrE:t'-

GALLER -'?rdrv,,

FI"'F,;;y:|::ffi

TEL. ffi80r/01 79
öppet: Vard. 8-18

Lörd. B-'15

ld.furs Jv >

Dää

Kir

CYLIT{NAR

70-3332 rhd h6gholptkolråt
1o-639t
?0-9719 " orsirslkolrar
?o-3332
?0-6 30!
ll-,root
1o-97r9 toocc 1958/73
?0-3332 65Qcc r95t' /62
?o-63ou 65oce 1963112
?1-l'oo5 ?'occ l9?3/8o

vlxELLbsDRFr'

t?-ot?r/18 Frinta
51-ot!'12/19 "
57-L81612o "
57-]^8l.6/21 "
57-L8r6122 '
57-1558/1? r 10o
5?-1lr?6/r8 "
51-t!161r9 ,'

57-1569120 "
57'1569121 "
51-19r?/rE r 12o
57-r9t8l].9 "
t7-t9r9/2o n

5?-r9L9/2r "
51-r9L9/22 "

18 /T&rd!r ll'o:-1.92o: -
1.920: -
2.19o: -
2.t9o:-
2.t9O:-
2.635 | -
1.h60 ! -
r.n6or -
t. b6o:-
f. [60: -

8l'o!-
l. olr0: -
2.lt10: -

h65t-
te5t-
lrlro:-

tg"
zlJ'
21 "
22"
r1 "r8"r9"
2f)"at"
18"r9"

zz"

tlro: -
IIr):-

!.55r-
r55:-

2lln:-

ll'or-
LB5:-

155:-

r55:-

10-9525 650.c T 120
?r-3006 750cc T l.l'o
ImRCO vcvrtrk. pcr pct
l.A'Clll(0R.JAR

s7-15\9 rrintr Soocc 65occ
57-1570 Block 50occ 65occ
t?-[6!o Block ?5occ r lto
GÄFFET3€NSATSER

TRIDEIIT CyLinder ltld Kot?ar 8!Occ,r.l'90r-
OnCo lats 2.9OO: -

I(II0]IAGLS,qISER

?0-3131 FLintf, pff pa! 990:-
10-9989 Blocklrotor ' !13u profil
il-r063 " 1r2o/ T 1!o 996:-
10-8?6lr rdlillxrrå! Trident T I5O/
11.-3j96 T 160 1.r,?o: -
VEr'STAXÄR

t?-u?8t/r8 r 1!o l8 "
51-\783/19 " 19 "
51-\182/20 " 20 "
,'t-1o61/2\ n 2l "
MXNEV

37-o95r/U6 Flinr. 5001650 trr g: -
37-toboltt6 T loo r 12o 5r'5:-
37-r276/tr3 Flinta 5001650 r' lt : -
31-7316/tt3 T 1oo/T f2o ,r6nr-
3?-11109/r'6 r Loo/T 12o r3s:-
37attt1/tt1 T r2olT Uo 19?1/11, 2,ro:-
37'1903/51 T l5o.R 3 :rr^'-
37-t'o\6/5o T I5o R 3 rl l, -
17-t'2o9/5o't 160 L9'l5l't6 ,")r: -
37-706\ /t'1 T lto 19?r'l8? 2,15:-
3?-?06l/l'3 T 1l'0 19'fl'/B? rt.r:-
31-1012/\5 T rLo 19?9/8? 2ltt:-
31-7otl9 /\7 t tlo r9uo 2t\\.-
Jj-1oA9/t'3 T 1lo 1980 f.i'rt-
31-7o89ltt5 I llro r98o '.2't t -
3?-?180/tlr T 1!o rss r2s:-

låns t?9: -n \o5, -
CnA D PRIX ?15!-

'l\5.-

91.10382 lÄnsd t5L m'l Di"r 13 '!'' ?10:-
9?s1123 n 532 llli " 33 iln ?'ror-
91-1299 " t62 "!! " 33 lli 71o,-
9?-rö89 ' S6o mn " 33 n- 17oz-
9?-3901 " t58 'l!,r " 33 '!n l'to,:-g?-toot " ::: '- " 3r,6 '![n lg:t-
9?-U38o " 555 mn " 1[.6 nin 9tt'-
9?-U!55 " tt6 -t tr 3!,6 '!lt 9jr-1-
tfuRr6r l{rcl€r l{lTr t l-!6ER sÄDEuÅGÄR
T$tKLtsIR srDuR stDEl-övEmrc
MYER ELECIROI,IISIG TT$DSYSTE{ TT$DSPOI.AR
BLlt{tGRs urAs umiipnnE ulpsÄRJAR
ÄL1ERMTCNSATSER I.I'CÄS RITA OIJEPI.IfÄR
tfiGo t'.l m.t

RE}OLD DRIVKEIUA

5o-or3o 5/8-3/8 10!
6o-21r8
6o-or3o
60-21r8
Vid kö9 Är Ilrivpakct frdrdr.v b^kilrev
och k.dje lår'n.! ytili8a!. 5t Rahatt

IE[. 03t -2257 27, 2255 25 i'itfåffåHåt
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Från vår usiinde ekumeniske medarbetare har vi
ftitt följande sr*innande rcportage.

BYRÅKRATE R oC H BYRÅKRAT E R

Hrålsater har mala

Byrålerater har makt - på alla nivå-
er. Makt som kan missbrukas ge-
nom akriv övermald eller passiv

vanmakt, eller tröghet. Makt som ocl<så kan anvöndas konstntktivt till
medborgamas hjölp. Hör ör ett talande exempeL

Makten över en veteranmotorqkel,

Jag har en veteranmotorcykel, en BSA 250cc 1953 ån modell Jag köpte den
1959, när jag arbetade i trödgården på Renströmska sjukhwet i Göteborg för
att hnna köra hem och till min dåvarande fösnnö och nuvarande fru. Margit
och jag körde en del med den under studieåren i Lund. Sedan niistan 30 år
har den stån stilla. Nu ör den igång ignl

Regis treringsb ev is e t ?

Var fanns registreingsbevisetT det latnde jag inte hitta efter alla år och

flyttningar. Jag ingde dä(ör bilregistret i Götebory" diir den var registrerad på
den rtden, för att få fatt i en kopia.

Bvrålqatin kan fungera - Sancta Lucija!

Efter ett fåföngt fönök ena veckan, ringde jag nösta vecka till bilregistret i
Götebory, en dam vid namn Lucija svarade och visade sig vara en ljusglimt
i byråloatin.

Jag framförde mitt ärende.
- Och sen tidsaspelaen, hur lång rtd mr det? - frågade jag.

- Ja, jag går ner i arkivet direkt och tittar. Finner jag registreingsbeviset, så får
du det med posten i morgon, annarc ringer jag dig sade hon.

Dagen etter kom lmpian med posten! - Sancta Lucija!

Så var det nyregistreingen i Halmstad!

I deua ärende stegade jag in på bilregisttet i Halmstad en tqdgg, märk väI
en fu4ag!

Jag blev mycket vänligt bemött i receptionen och visad in till en likaledes
mycket vänlig dam. Berättade för henne höndelseförloppet i Göteborg.

- då får vi se vad vi kan göra, sa damen i Halmstad.

Och så var det slElten...! Heja Halmstad och Solna!

Vi fylWe i vederbörliga blanketter. Jag ftck upplysningen att registreingsslg)ltar-
na görc av en firma i Solna och att det bruknr ta högst fyra arbetsdagar att
få slqlten hem i brevlådan. Detta var på ftglggsom sagt. på måndag därefter
kom slqlten med posten - trots att det var helg emellan!
Heja bilregistret i Halmstad och heja ftrman i Solna!

Byrål<rater och byråkraler - det kan vara skillnad på dem och deras
maknfivning. Det är klappjakt på den offentliga sektom just nu. det ftnns en
risk för tröghet i en arbendynamile, diir lönelappen dansar ner vare sig man
vänder 10 eller 100 papper, det ör sant. Men måste altemativet vara ett
ganska egoistiskt marknadsekonomiskt konkurrenstänkande?

Ttteln "tjänsteman" tycker jag är völdigt fin - om man läser den rätt: En
människa som gör tjänster för andra människor och som är anställd av oss

medboryare med det ansvar det innebör. Kan då inte altemativet vara
engagerade och seniceinilaade tjänstemön med Lucijas yrkesftlosofi vid
bilregistret i Götebory, och damens vid samma samhölborgan i Halmstad?
Men visst krdver det fantasi och ett offensivt tänkande!

Bertil Franck medl nr 1070
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På vilda äventyr med farbror Sven

- eller Böljas besök på 28:e Internationella BSA-rally i Holland.

Undemrbrik:

Real Biking
med

Sven & Gösta

Det började
som vanligt.
Kaos. Jag fick
ta med mig
hojen i flera
etapper och
med en massa
folk inblandade.
Provkört M2O:n
hade jag glort

Eftersom både jag och Sven öhmberg
från Alingsås åker sakta, så hade vi
redan tidigare planerat att fega oss och
åka fiirja till Amsterdam. Detta visade

sig med assistens av Sven vara en bra
lösning, då jag kunde köra ner cykeln
till Skandihamnen några dagar innan
flirjan skulle gå.
Det var lite oroligt att lämna klenoden
på kajen, men med lite snäll personal,

och den hade t o m lyse. Ja det vill säga när den stod hemma i garaget

alltså. Själv var jag tvungen att fuska mig ner med flyg, pga jobbet.

Frågan var alltså - hur få ner hojen. Jag tyckte det verkade ovanligt
onödigt att åka hem och hämta den då jag var på tjänsteresa i Belgien
och Holland just före rallyt.

så löste det sig så att jag fick ställa den
inom lås och bom, innanför biljettkon-
trollen. Gömde den under en presen-

ning också om det skulle bli solsken -

man får vara ftirsiktig så inte färgen
flagnar.

Jo den har faktiskt f;irg i år. Det finns
flera vitmen.

20 2L

Själv tog jag mig alltså ner till Holland
via Belgien och jag kan garantera att
jag var den ende passageraren i Busi-
ness Class på planet som reste med
gammal militärryggsäck.

När det så blev fredag den 1.6:e var jag
alltså på plats i funsterdam för att
invänta färjan.

Hur hade det gått för Sven med wå
cyklar ?

En annan fråga var hur tullen och im-
migrationsmyndigheterna skulle ställa
sig till att jag kom från andra hållet
och skulle hämta min hoj. Det hade
varit en del strul med DFDs-rederiet,
eftersom man egentJigen ska skicka
cykeln som frakt när man åker annat
än samma båt. Men det visade sig att
tullen var väldigt tillmötesgående och
jag fick t o m gå ombord ftir att köra av
cykeln sjålv. Sven var bland de första
av färjan och sen började ett fasligt
påklädande innan vi var klara att fort-
sätta mot Nijmegen.

Under själva påklädningsfasen blev vi
bjudna på ost på silverbricka av väl-
komnande holländare.

Nu hör det till saken att DFDS har inte
tagit hänsyn till motorcyklar av äldre
modell då man har gjort turlistan.
Därför kommer färjan fram klockan sju
på kvällen. Det kan vara katasfofalt,
med tanke på Lucas. Men det tu ju
lugnt, rodde jag alltså. Nytt lyse har
man ju.
Tyvärr stannade det tydligen kvar i
Göteborg, för närjag testade så var det
lika svart som det bmkar vara.

Men inga problem, Svens lampa lyste -
i alla fall 30 cm framför cykeln, sen
gick strålen rakt ner. Och bak var det
inte heller nåt. Men, men, vi startade -
än var detju ljust. klockan hade hunnit
bli ca 8 innan vi kom iväg. Lätt att
hitta då vi hade s?illskap med en svensk
som bodde i Paris och som guidade oss
den ftirsta biten. Bosse, som han hette
hade inte så brånom, han var nästan
rumsren också (hade kört Vincent) , och
det hade inte hjälpt om vi hade haft
det Vi räknade dock med att kunna
komma fram samma kväll, och när vi
kom in på småvägar så blev det lite
mindre trafik, och Sven som körde sist
syntes ibland när vi passerade någon
gatlykta.

Nu hade det blivit lite rnörkare och
sky.rnningen bredde ut sig. Men ännu
såg man flera meter framför sig. Och
alla bilister var så viinliga så, de blinka-
de åt oss och vinkade med knyfiäven -
det betyder nog hej i Holland. N?ir vi så
småningom kom ut på motorvägen igen
så började det faktiskt att bli rikrigt
spännande. Nu var det dock inte långa
biten. Och skam den som ger sig. Man
kunde i alla fall skymta den vita hel-
dragna i bland. Vi fortsatte. Tyuärr
råkade vi komma lite på awägar när vi
bara hade nån mil kvar, Vi svängde av
och hamnade i ett stort motorvägskryss
(minst 3 motoreägar) och precis vid
avfarten hade någon vänlig själ kostat
på sig att sätta upp en lampa.

Vi var nu våildigt weksamma till fortsan
fiird, speciellt som vi just innan hade
varit på väg in i en bil som stod parke-
rad på vägrenen ute på motorvägen.



F ska poikt tramsat inte med tiilt

Det hade också hunnit bli Lördag
och hela dagen var lite småregnig.
Ingen större fara eftersom vi var På
plats, och det fanns möjliShet att
gömma sig inomhus i restaurang
eller bar. Restaurangen visade sig
under veckan vara helt Ok och
ägaren till campingen, som själv
serverade ett antal gånger måste ha
giort storkovan denna vecka, åt-
minstone jämfört med de mer ko-
ventionella campama. För de bru-
kar väl ofta ha mat med sig eller
handla i lilla butiken. Men de flesta
av oss satt nog i restaurangen och
baren ett flenal kvällar. Eftersom

Nåvåil - det låg en liten by en bit
ifrån, men det var nästan onödi8t
tyckte Sven. Och jag höll med. Och
var det inte så att det händelsevis
råkade stå ett par björkar i backen
i motorvägsrondellen - Jojomänsan.
Sagt och gjort, vi drog ner cyklama
och parkerade varsamt mot varsitt
träd och efter en stilla kvällspilsner
kröp vi ner med skinnståill och allt
i våra säckar, och sov gon under
bar himmel. Vi litade på an hollän-
dama hade beställt fint väder till
rallyt och det kunde viil inte med
och regna på oss så mörkt som det
var.

Bölia och Sven är inte som andra, Bölia och
Sven bor tos varcndra

Allt gick fint och vi gick upp strax efter att en häger svePt skrikande över Sven med ett
par meter till godo. Äkte de sista 20 minutema till Heumen Bos, som camPingen hette.

Viil framme slog vi upp vårt lilla hem och se då började det genast regna' Vi hade en

minut till godo ungef;ir, men det räcker ju gott.

jag intervjuade ägaren lite fiffi8t så

h& jag också reda på att han till en början var mycket skeptisk till att släppa in ett par

hundra hojåkare på sin camping, men när veckan var över köPte han säkert en BSA Jag

har aldrig tidigare sett en liknande omvandling - inte ens nåir vi hade japanknäck i
Malmö häromåret.
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I )ct dök upp mycket gamla bekanta under dagen, och sent på kvällen då det var hög
stlimninS och rockmusik hade de flesta anlänt.

,la, dök upp förresten - Dave Pratt dök in - på utserveringen med sidvågn och allt. Och
rur sidvagnen kom hela familjen, Susanne och wå bam. Så i år fick han ha sina
Newcastle Brown Ale i en specialtillverkad liten låda mellan cykel och vagn. För den
initierade kan jag fönälja an han hade mindre kvantitet med sig än till cöteborg, men
tlet verkade ändå räcka. lindå starkt att åka hela vägen från Göteborg via Kiel på dena
sätt, och sedermera även tillbaka. Hans hemresa nämns lite senare i artikeln.

Vi väntade länge på det öwiga gänget från cöteborg och trakterna däromkring, de
skulle åka över Kiel och hade ett par äldre maskiner med sidvagn med sig. Men även
de dök upp till slut. Diskussionema om vem som hade åkt fel var och om får de själva
berätta om.

l)å Söndagen kom så solen, och
stannade sedan i ston sett hela
vcckan, endast med undantag
lör en förmiddag när vi var ute
på busstur. Skam vore det an-
nars, eftersom söndagenvar den
olicella invigningsdagen. In-
vigningen åktes till nationsvis.
tlppställningen gick förvånan-
svärt bra med ett slags organi-
serat kaos.

Själva invigningen gick av sta-
peln inne i byn intill campingen
och vägen dit visades av en
musikkår. Detta fick vi som åkte
långt bak reda på efter en stu-
nd. Jag tror vi startade ungefä
i bokstavsordning, och då bored
vi varit ganska lån8t bak. Vi
tyckte nog n?t vi kommit ut en
bit att det gick väldigt långsamq
och misstänkte eventuellt aft
just detta evenemang spons-
rades av någon som sålde kopp-
lingsdetaljer. Det var nåimligen
så att bandet promenerade helt
lugnt i täten. Sakta. och det

Förtaftaren och David Pntt göt sig bercdda föt
kopplings-maraton.
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gillar inte våra engelska hojar. D?iremot kanske vi hade platsat i Guiness Rekordbok ftir
antal intryckningar av kopplingshandtag per tidsenhet. Detta var också en av de få
punkter som rallyJedningen fick lite kdtik för, i öwigt var allting perfekt ordnat.

Invigningen sköttes av ordfiiranden för den Holländska klubben som för öwigt är
trevlig, men lite onödigt lång. Dessutom var det tal av borgmästaren. Den var för övrigt
väldigt originell - David Pratt sågs av flera vittnen med en alkoholfri öl i näven' Även
bildbevis av detta unika tillfälle finns.

Resten av Söndagen tillbringade vi rned att återknyta bekantskaper, titta på alla hojar
och ta egna små turer i omgivningama. En del lär visst ha reparerat också'

På Måndag morgon v.u
det dags för marknad
inne i Nijmegen som var
närmaste större stad.
Där fanns det allt möj-
ligt, och det var fiffigt
ordnat med parkering
fiir alla våra hojar. Vi
fick låne ett plan i ett P-

hus strax intill mark-
nadsplatsen. Vi srosade
runt ett tag och spekule-
rade på bl a en skinng-
rupp, men insåg att det
hade varit jåikligt bökigt
att få hem en tresitssof-
fa, wå fåtöljer och ett
kraftigt soffbord på
M20. Jag hade ju inte
hunnit få på sidvagnen,
det straffade sig med en
gång.

David Pratt hat suddat till sig
med en nonexistent-alkohol
bärsa.

var av en behändig storlek. Man tillverkade några få sorters ö1, varav vi fick med oss

en flaska som souvenir/fädkost (stryk det som ej önskas). Detta öl visade sig vara av
s.k. vete-typ och det innebär att det blir en bottensats i ölet. Denna boftensats smakar
ftir jävligt. Det var det många som kunde intyga, eftersom den inte ligger helt stilla på

botten i flaskan efter en tur hem till campingen på BS.d Man ska alltså låta ölet stå ett
tag, så det hinner sjunka och sedan hälla UPP försiktigt.
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Efter marknaden var det
dags för nPuzzle-runn.

Det var en mycket trev-
lig tur i omgivningarna,
diir färdvägen beskrevs
av foton på olika kors-
ningar, hus mm. Mycket
härligt väder och inget
jäkt. Det gick t ex bra
att äta lunch på vägen.
Man körde lite lagorn
vilse och hamnade till
slut på ett bryggeri
ganska trevlig avslut-
ning, om jag får säga
det själv.

PÅ bryggeriet, som är
ett gammalt sådant
visade man oss runt i
lokalitetema. Det an-
viinds i dag som ett
slags mus6ibryggeri och

Trialåkare gör sig beredda med sina
blänkande BSA:S.

l)ctta fick jag bl a höra av en person som var mycket inresserad av fåglar och deras
lx'teende på Rallyt i Göteborg. Detta stämmer inte enligt han själv, ochjag fick lova att
lrrte förfölja honom även i detta rallyt med sådana påståenden. Märkligt nog var det
flirmme person som bodde närmast påfågeln somskrek varje morgon. EIIer the On-Bird
$()m den mest kallades. Ja, ja, jag vet inte, men jag har i alla fall lovat Bronco att hålla
lyst

.lag fick med min öl hem, och passar på att dricka upp den då jag noterar dessa rader.

På tidiga kviillen var det sedan
Trial Uppvisning och detta eyene-
mang drog en försvadigt stor pub-
lik. Det var kul att se de duktiga
förarna åka i sandgropen. Sena
kvällen blev mycket lyckad med all-
sångs-kamp i den för rallyt iord-
ningställda baren. Engelsmännen
var svåra som vanligt, och återigen
måste man beklaga avsaknaden av
en liknande kultur i Sverige. Jag
och David försökte dock rädda de
svenska färgema lite grann, tyvärr
var vi dock tvugna att ta till en
engelsk visa. De som var med i
Göteborg har nog en aning om
vilken det var. Vi fick i alla fall upp

iiver 10O pers på stolama. Naturligtvis sjöng vi också 'l am the music man" och försökte
hina på nya verser. Det visade sig att upphovet till den bästa versen av dem alla inte
inträffade fiirriin på tisdagen. En hel del dåliga historier berättades naturligwis också -
med fransk accent blir de lätt iinnu sämre.

Tisdagen började alltså med att avsluta måndagen och sedan fick vi åka buss. då blev
det riktigt lyckat Av de te bussama råkade jag hamna i den som hade en chaufför som
hette RenC. det var bra från start, då han presenterade sig och hela bussen i kör svarade
med ett gemensamt "Good moouuming" efter en inte helt okänd fiirklädd polis i serien
om det lilla caf6et i Frankrike under kriget. Rend hängde på och kylskåpet mitt i bussen
där det fanns öl&läsk fick ganska snart namnet "Rendes little caf6'.

Turen gick till "Open Air Museum' där man kunde tina på hus och annat från olika
delar och tidsperioder i Holland. canska intressant och trevligt. Alla hus lär ha stått
någon annan stans och sen har de flynats dit sten för sten. många av husen var också
autentiskt inredda, så man kunde se hur folk levde förr.
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En hel del väderkvamar, viirldens störta gökur och en del vingliga fiskarbostäder och
en gammal cykelbana.

Dåirefter blev det lunch på Hollands enda berg, eller
vad det var. Det var i alla fall uppförsbacke i minst
teå minuter. Fina MC-vägar, men vi åkte alltså
tyvåirr buss. Jag misstänker att berget var unSefär i
stil med Himmelsberget i vårt södra grannland, där
toppstugan som ni kanske vet ligger i en nedfiirs-
backe.

Efter lunch öppnade Ren6s litde caf6 och sedan
kom vi till Doesburg. En fin liten stad, eller snarare
by, där vi fick vela omkring alldeles sjiilva. Det var
vågat

Strax efter återkomst till campingen inträffade det
som kommer att besjungas under många år frarnåt.
På campingen hade det ordnats en mindre parke-
ring för 'lcke-BSA-cyklar" i fall någon hade en icke
fiillt utbildad kompis eller så som önskade komma
in och titta på riktiga motorcyklar. En av dessa kom
till träffen (kompisar alltså) på en alldeles plastig
liten sak. En Yamaha-ha-ha-ha eller vad det var
med ett riktigt svårt HD-komplex. Den var alldeles
ny också. och plasten sken i solen.

NåväI, det upptäcktes under eftermid-
dagen av ett antal BSA-åkare att denna
vad-vi-nu-ska-kalla-den inte stod där
den sig bör, utan hade parkerats mitt
ibland oss. Ett par handlingskraftiga,
och för öwi8t även kraftiga, personer
av olika nationalitet bestäde sig sålun-
da fiir att avlägsna parasiten. Det fanns
för ögonblicket ingen ägare inom syn-
håll, men det ställde inte till några
större bekymmer. Sagt och gjort och
tingesten flyttades vänligt men bestämt
undan till ett mera passande ställe -
bakom en sopcontainer.
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Fiskarbostad - troligen tillverkad
av dyngnk snickare med trasigt
vattenpass.

Då hände det - just som de wå hjältar-
na gjorde sitt ingripande startade [ÄR-
MET. Ja ni läste rätt - I,ARMET. Och
det var ingen liten lurig pipmoj heller,
Ett tjutande ljud som liknande en ame-
rikansk polisbil och sedan höjdpunkten
som kommer att gå till rallyhistorien -

den osannolika grejen PRATADE. Med
en konstig rnetallisk DATARöST.

Och jag citerar:
nAttention please, attention please, this
bike is beeing stolen - Diidoodiidoodii-
doodiidoo - attention please, attention
please... osv.

Hat damens Mototcykel gått
sönder ??

Snncka om att vissa garvade BSA-åkare
lick sig ett gott skratt. Det blev en
lrilrlig folksamling som bara låg och
vled sig.

l(viillen avslutades med en stor brasa
rrh en ny vers i "l am the music man'.
l)cn låter - I can play the bike-alarm,
lrike-alarrn, bike-alarm osv.

onsdagen blev en en ganska lugn dag,
åtminstone för de som slapp vara med
i Silly Games på morgonen. Olika lekar
och hinderåkning med BSA och passa-

gerare. Därefter blev det stor marknad,
där det bjöds ut en hdl del BSA-godsa-
ker. Själv hinade jag en del bra-att-ha-
grejor till min M20, men som markna-
rlen var välförsedd, kunde man i prin-
cip ha plockat ihop en hel hoj. Det
hanske hade varit något - bygga ihop
cn hel cykel under ett Internationellt
llally att ha och åka hem på.

En del av de långväga gästema hade
ingen cykel att fara hem på då de sålde
sina hojar. Det var folket flån USA, en
av dem hade för öwi8t rallyts mest
fotograferade nummerplåt - BSA-91 -

stod det på den. Jag brydde mig inte
om att ta med den i bladet, eftersom
den ändå finns i alla andra BSA-blad
runt om i världen. För öwigt var cyklar-
na de hade med sig mycket fina. Den
mest långväga gästen kom annars från
Nya Zealand.

Eftersom alla nu hade handlat så gick
resten av dagen mest åt till att slappa,
skruva eller bada i poolen. själv tog jag
det lugnt och beundrade min nyförvä-
vade BSA-slips an ha på Dinner & Dan-
ce. Andra fick mest renovera.

BBQ på kvällen med mycket god mat
och på

Torsdagen var det så dags för ett
annat stort evenemang - Line up.
Liksom i cöteborg hamnade jag
långt fram, då vi gick efter ålder på
hojarna för denna Line Up. Hela
172 BSA:S inkl ett 20-tal sidvagnse-
kipage från 10 olika liinder var
med på denna tur som gick till
Nijmegen. Alldeles nere vid floden
stannade vi och lät allmänheten få
sig en titt på alla cyklar. Detta
uppmärksammades naturligtvis
även i pressen, och vem hittade
dem om inte vår egen Nisse, som
harnnade i bladet. Se urklipp på

annan plats. Efter att ha röstat på de olika cyklar sorn skulle klassificera sig för pris var
det dags fiir Mc-udlykt till ett ståille som heter Burgers Bush. Det är en stor kombinerad
djurpark och strövområde, där huvudattraktionen är ett jättelikt växthus där man har



planterat växter från de olika tropiska regnskogama på jorden' Olika stigar tar en

genom de olika skogs4?ema, och en del djur och insekter lever fritt i grönsakema. Det

var varmt därinne, men påpassligt hade de en djungelbar strategiskt placerad i mitten.
Ett mycket givande besök, tror jag de flesta tyckte.

På kvällen blev det ynerligare en höjdpunkt niir ett
stort färgrannt, otroligt utsrnyckat positiv stiilldes ut
på campingen ftir nån timmes konsen. Många fina
melodier kunde denna fantastiska apparat plocka

fram, och små figurer i stort sett överallt rörde sig
i takt. Vi fick även möjlighet att se hur detta fantas-
tiska verk fungerade "bakom kulissema" ochjag tor
att alla som såg det håller med om att det var helt
fantastiskt. Vilken precision. Dena positiv lär vara
vida berömt, och framträder normalt på gatoma i
Nijmegen.

Den här kvällen avslutades inte alls för ett femtiotal
personer på 44 cyklar. Det var nämligen dags för
'the night run', eller MIDNIGHT LUCAS DIE-FiARD

TURN" som det officielt kallades. Själv hade ju mitt
ljus stannat i Göteborg som jag tidigare nämnde,
men ftir att iindå kunna göra ett 'on-the-sPot" re-
portage (eller ett reportage från verkligheten, mitt
i Holland fast min i natten, som det hade hetat i
Göteborg) så hade jag pratat med arrangörema ftir
att kunna vara med ändå, Upplägget var från början
att jagf skulle åka med i bil till mötesplatsen som låg nånstans mitt i natten och

därifrån kunna åka med en eller annan på hoj tillbaka. Men det sprack redan i starten,
Läbom och åkte med honom halva sträckan.

Det var faktiskt jättemörkt ute, men
efter lite strul och efter aft ha hj-
älpt till an skruva lite (ordf i Hol-
ländska klubben, Maurice, höll på
att tappa hela förgasaren - kunde
varit en avstömingsreaktion om det
fanns nån misstänkt japansk reserv-
del, eller så.) hittade vi till byn
Helmond där vi hade en vätske-
kontroll. Vi lyckades hitta rätt ställe
efter konsultation med stadens

Varning för negrer som springer
övet vägen - kan det betyda nät
annat ?

få lift bak med
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polismakt och eskort av densamma. Under färden som var rätt lång kom det en del

rogn, men för övrigt var det OK.

'I illbaka till campingen åkte jag med Maurice, som hade fån igång sin gamla krigare
igen, och vid ankomst fick vi ett trevligt märke som inte så många har och en tallrik
god soppa. Annars gick turen så vitt jag vet utan större missöden och de flesta som

$tartade kom tillbaka igen.

Vcckan börjar lida mot sitt slut och på Fredagen var det inga speciella evenemang,

li!rutom Dinner & Dance, naturligtvis. Själv satt jag med i det årliga kommitdmötet där
rcpresentanter för de nationella BSA klubbarna diskuterar framtiden. Mest intressant
iir den ev möjligheten att New Zealand kanske kommer att ordna eft rally l'998. Dess-

tutom kan det finnas en liten chans för ltalien år 1995, om de lyckas få ihop en

lungerande organisation.

Farbtot (?) Sven klar för
Dinner & Dance, månne ??

På kvällen var det alltså dags för Dinner & Dance,

och övriga campingplatsgäster, dvs som inte har
med BSA an göra förvånades säkert över den bans-
formation som sker efter klockan 1500. Där har de

i en hel vecka sett folk dricka pilsner, lufsa omkring
i konbyxor och skinnboots och vara oljiga upp till
armbågama, för att plötsligt liksom av ett trollslag
på en given signal försvinna in i sina tält och en

stund senare komma ut som nya människor -

festllädda. I bland undrar man själv hur det går till
när någon kommer åkande på en gammal solomas-

kin, med wå små packväskor, och sedan ändå har
plats i packningen för aftonblåsa och högklackade.
(Det sista gäller mest damer). Fantastiskt, ellerhur?

Festlighetema avhölls i ett gammalt fort och som
vanligt talades det en del, tackades en del och
priser delades ut. De olika nationella klubbama
överlämnade sina presenter till värdklubben och så

var det mat. På prisfronten kan vi nämna Sven

Öhrnberg som fick pris fiir mest autentiska MC.

Pga att det var sista dagen, och många hade långt
aft köra dagen därpå och skulle upp tidiSt, blev det lite av en avskedsfes

Själva stack vi relativt tidiSt jag och Sven, och kom ända till Amsterdam, ung 2 km från
fårjan innan himlen öppnade sig. Annars hade vi en händelselös hemresa, i sällskap



med Susanne och Ulf, och vår vän Bosse som Sven hade siillskap med ner. Däremot
hörde vi talas om vissa andra - ryktena går snabbt i klubben, som frck vissa problem.
EnliSt rapport från väl underrättade kälor så gick David Pratts genomrostade fälg
sönder någonstans på autobahn. Men David iir påhittig, och reparerade snabbt med lite
ståltråd, och det höll faktiskt hela vägen hem. 15 minuter hade de till gon i Kiel innan
fiirjan skulle gå. Det varju gott om tid, och kiinner jag David rätt så hann han såikert
med en pilsner innan de körde ombord också. Allt slutade alltså lyckligt och väI.

Avslumingsvis måste vi naturligtvis tacka Hollåindska BSA Klubben för ett mycket bra
rally, och så ses vi i Danmark 1992.

På plats för BsA-bladet

Boda, Helen, Steve Wilson och'Vingmufrern' tar
igen sig

30

En av tiaäkarna in action

3L

Kapten
BOLJA

4.n/\r'\,/\.'1.r\År
BSA.,S sä längt ögat når.... Halva BsA-klubbens slyrerse

tittar pä T al i grcpen...

Ma o di Giovannikaslade sräg-
ga i * - han hade fru med sigDen svenska'Line-upen' - se så många vi vat !!



Hö'icn. akogsttppott.

Åyon denna hötl hu da ttum'rndc dlwan t ar tgcn Afi hö/'r det flna Engcttka tludet t do H.ttändste
od, Smttändtla *ogar',a,

TWå (?) lnlann Elg tn e dcl genutna höEffidrol. det varkanm regnado altot 
'iolmado, 

var dtmmrg,
ottot tytnkan någon av gångcm'. Så d6t yår lat';tsn mattan 40 oclt 50 s'anandc vt o gäng.

F'rcla halgon t Otdobq yat del "Pdt-Pellar Sf,råcf' lom g'rrdo. Det var bala Jan-Andara och lag @m
tö|da angat *L Man alleraom vårc .nget.ka Iä'n styrda o8s tttt tåtl kon'/otlat f,ck vl bra ptace ngar.

We v.ckor tonarc v.t dcl d löt "lok-nq',d", Dcnna geng vst vl tto dyckcn tom rcprctanlarad. BSA-
ktubbon, nåmligan tåtso "F lkcns" svittbcrg, Håkan och l.g t!åtv.

Våt ule I skogen bt v do småvågama tbtand värdtgl små, *v,f,ckhlåtpas åt a,ltyfia och pu a. Jag ltck
en ny dotlgn pA mm avgasq!/,em, och ,-asso frck vtEd ttta mlndr. oqeflltar. Man yt vat tycHtga ändå.
HAkan och lag tydde ocksa arl dot w Fltakut n',t l,,8a. gtck net slg I .ll kåfi.

HåIan HAdd. ost m.d.n hårcmta och kem'r'E'd. hcm angattk'trira'- Mon vl flckf,n p tq atta'/often
dol Eto|" ptitr,botdc4 clletrp.m vt t@m pA tu1 placa ng'f lo'rlL

Nu snabbspotat vt ,ram tt nåsta tö'dag8htått. Vlps sA s,* lag och Jan-AndoE och Ntckar tn tä'f.ngent
ttq''a lon'/oltet t Vaftqg. de!€a ka,bma ät I E['ta 120000 mot normata l:'lrol]o'

Så nu gårr€r dot a ttnf,a om. Radan oloo åt vt I måt tgon. Åyan hårlhån E aW vt Aka mod tomma
YåaKoL

Suck - nu bth del ata uånta aåltsn cll äe,l et Ean, tnnan na,to onlo ngan kommot itttbaka.

Men vl vltt tacka anangörcma t6t o supot lobb &m da hat tagl not pe dosra ortqiarlngar. W
kammq tgan nöEla år, var tä säka.

t( slet Nttslp,n mcdl rn 57
BSA-kt ubb e nE G clt n g. avd atnl ng

32

€--85,

tozget
Säljes:

Sidovagn
Engelsk 50{als vagn av märket Swal-
low. Vagnen är vånsterhängd.

10.000:-, pruItat och klan.

Skall även passa på att tacka lör en
bra tidning, Hoppas att ni inte tröttnar
så au vi lår behålla den. Jag vet vilket
påfrestande iobb det kan vara ibland

Anders Biörklund medl nr 248
Flobacken 7
375 00 Mörrum
0454-54373

Sålies :

Trimph Trident -70. Fint bruksskick,
BsA-försäkrad, nya förgasare och
Eoyer tändsystem. Extra motordelar
som vevaxel, cylinder, topp mm kan
ingå.

Prls: 2231.000:-

Torbiörn Christensson medl nr 140
Hanekullev 14
231 95 Trelleborg

SlIc.:

Rex Roadmaster 200cc 1950 års mo-
doll.
100 procent orenoverat originalskick,
regbesiktigad och körklar.

Pris: 8.000:-

Esso Gustavsson medl nr 253

033-288193

Så[es:

Triumph Trident T 160 -75
ca 3800 mil, rryskick orenoverad
svensksåld, mycket extra originaldelar

Pris: 39.000:-

Tomas Hilse medl nr 557

0301-1 1553

SåUes:

Smith Cronometric hastighetsmätare
och varvräknare renoverade till nys-
kick. Mäare till alla BSA modeller från
krigare till de sista A10 modellerna,
samt till övriga engelska MC före 19 .

Nya vinkelväxlar (varvräknarknän).
Orenoverade och defekta mäare (OBS
I Endast Smith Cronometric) tages i
byte.

Hans Holmström medl nr 5
Kvarnfallwågen 13
tl30 41 Kullavik
031-93 t 871
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=-BSIL
'tozget

Så[e3:
BSA 500cc Star twin 1954 med sving-
armsramen.
Norton Dominator 99 600cc Twin
Triumph Trophy 500cc 1957
Cyklarna år renoverade och i rrycket
fint originalskick.

Dlverse BsA-delar och öv ga MC-
delal som:

Kedieskydd till svingarmsmod., magn.-
gen. band till 831€3 kowinnad med
strömbrytare Lucas original, Central-
stöd till 410 och 831€3, sidostöd till
Lightning, Gashandtag lör 1 wire samt
ett gashandtag för 2 wirar, Komptett
21' framhjul Ja,r,a CZ, Triumph tan-
kväska i läder (förkrigsmodell), AJS-M
delar som komplett framhiul från -55
och framåt, bromspedal, bensintank,
bakre skärmhalva med nr-plåthållare
(lör stelbensramen), parkeringslampor
från -54 och framä, gashandtag origi-
nal.

K,ell Larsson medl nr 794
Fullriggaregatan 14
234 00 Lomma
040-41 1 192

Så[es:

A10-7 Swingram utan papper, liten
comp tank till swing, Olietank 833 410
Swing, Fotpinneställning swing, Väuel-
låda i delar 833-31 stel, LyKhållare
833€1 410-7 - även 465 korta.
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Lucas lampglas 6', Lucas tuta altede
6V, Förgasare Amd 289, Cerianigaffel
- komplett med 21' hiul, Horexgaffel -
komplett, Nortongaffel - Rodholder

Conny Läbom medl nr 14
Kalkstensvägen 34
431 32 Lindome
031-994426

SåUe-s:

Till BSA Bgrti : Bensintank, Bakhlul
Ariel Square Four 1000cc : Bensin-
tank, 50-tal, Olietank

Diverse framhiul till z-taks MC

MC eller gammal moped av märket
Follis, ev fransk. Ganska risig och utan
motor.

Eytes :

BSA Bensintank 833 500cc mot Ben-
sintank till BSA 833 1955 Svingarm.

Karl-Erik Moberg medl nr 572
Högvalta
671 91 Arvika
057031098

Köpes:

465 delar, bl.a bakhiul (helst alu. fälg),
olietank, förarfotpinnar (helst vikbar4,
hastighetsmäare m. drivning, enkelför-
gasanopp mm.
Jag är åven på iakt efter bakskärm av
alu och alu.tank, helst ei under 10 liter.

=-BsA-tozset
Säljes:

Jag har en springergaffel +8' med 18'
hiul stående, som passar till en eng-
elsK bygge.

Säkrast vardagar 1 6-22.

Krister Nilsson medl nr 57

035-93 t 5

Sl[..:

Tlll 410 - 834 etc Växelåda STD reno-
v€rad och en SC (cross) renoverad.

Till A65 - Diverse delar lrån motor till
hiul.

Gösta Johansson medlnr 1

0300- 12459.

lDä lngema/s annons i lörm numrct gav eft enormt gensvat så har han ingt oss och töflydligat läget
tite g@nn, Jag hoppas atl ni inta blev helt neningda eftot den negot olydliga annonsan i dot numrct
så htu ska det nu van i alla faI; Redl

Tilfålle I

Jag har ett fåtal BSA originalbrochyrer kvar och dessa säljer jag nu för 250:- per
styck.

Föliande Jinns att tillgå:
3 st BSA 1955, 1 st BSA 1957, 1 st BSA 1958, 1 st BSA 1959, I st BSA Scooter.

Önskas köpa :

Muttrar till kopplingen
BSA 500cc 1928.

lngemar Hallbäck medl nr 632
0510-41678
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B-S-A- r,r20 Bl1 C11 Stl A7 410 450 465 840 C15 825 )t21 Bt4G5

Noto! Ventiler: C1l 15Oi- 825 9Ot- BJ1 125t- 8ll 145i- DBDIAGS in '185r-
ut 175:- Ventilsty.ning: C11 50r- Bl1 50:- Bll 50:- DBDI4G5 70r- M20 85:-
Mutter motordrev BJt M?O 75.- Låsbricka dito 10:- M20 C11 ventilfiäde!
70:-/p! vippalmsaxel 811 813 150:- Kamhjul M20 8ll 115i- fiutte! stötstångs
tunnel Bl'1 Bll 85:- Kolvbult A10 465 25.- Packbox K2F mag. 28:- Packbox
biaxel A5r 40:- Låsbrickor: 410 465 vevaxel'10:- A10 generator 7r-l7r-
Alternator '10:: Mutter ksmaxel A10 22;- Vevsteksbult Al0 465 45r- mutter
dito 15r- Avdragale megnet dlev Bll M20 410 mfl 55:- Krysakilar:410 465
biaxel'10:- A65 kemexel 10:- 465 vevaxel 10r- Låsblicka kamexel A10 465
'10:- Vevleg€r-BJl fi20 450r- Sultsats topplock: A65 225:- A'10 180r- 410
Super Rock€t 180:- Stötstång B1t Btl 65,- Stötstångsssts A'10 75:- Kamaxel
A65 450:- oljeblock 465 (motolblocket) 115i- Renoversd oljepump A'10 A65
1.100r- oljepump A10 465 len. objekt 150:- KolvringshåIlare (f. mont av
cylinder) 70-75mm 80-85mm 48:- Topplockspackning 465 55r- Kolvrinqar: t420

.A2D I'l5t- A'l 1947-50 Std 020 125;- 8ll Std .040 125t- AlO ,O2O .040/motor
XoIv Cl1 040 100:- Insex sats A65 1954-68 elle kåpor 110:- Insexssts CoId
Slar reg. kåps 90:- A10 magnetmutter (Iång) l0r- A10 pinnbult vipplock
10!- A10 kamslåpo! Soot-/set A65 kaltrsläpor 95:-/st ventil justerskruv +
mutter A10 A65 1o,t-/seL A10 oljeplugg vev. 47:- A10 biexel + drev 165:-
A10 karaxel drev 75:- Banjobult vipphus sI.Is BSA -62 25:- 410 generator
ätev lilla 100:- stora 140:- A'10 A65 bottenplatta oljepump 45;- Botten
sil vevhus 8ll A10 60:-.
Växelåds kickpedel 19t4-1O t25t- Växelpedal 1954-62 1751- Växelpedal 1962-
70 175r- Kickpedal M20 (kakhi) 195:- Kick kilbult 12:- Utgåends kedjedrev:
M20 18t 195:- 833 l42D 19t 195:- A10 19t 195t- A65 19L 825 A4O C15 17t 115t-
Skrovsats lst ytte.kåpa - h$ 1994-62 54:- Kickdrev B1i AlO 1954-62'125:-
Kickspärrdrev Bll A10 85:- Kickdrev A65 125;- Kickbussning 61-1169 1954-62
120r- Biaxe.Lbussning 67-t899 1914-62 75r- Biaxelbussning 67-3230 1954-62
75:- Huvudaxelbussning 61-Jo13 1954-62 60t- Bussning växe-Ipedalaxel 67-
1t51 1954-62 75:- Fjäder växelIäg€ 19t4-62 18:- Fiäder växelgafiel 18r-
Låsbricka ulg-Crev 9:- Bussning kickaxel A65 120:- Kickfjäder: A65 45:-
A10 45:- Bll M20 50:- Kv€drsntaxel ( växe l pedalsxel ) A65 175:- Packbot
huvudsxel 1954-62 42;- Packbox huvudsxel 1947-51 42r- M20 kopplingsarm
70:- lnspektionslock 1954-62 5O.- skruv dito 8:-.
(ooplinq CentDUn 6-fjädlars 225:- Centrum 4-fjädrars 150:- llösa korkar
till ]amelle! 2:- Gummin lyckutjämnare A65 50!-/set Centrummutter M20 95:-
Packning trans-motor Aloplunger 25:- Packning trana-block 8lJ 410 15:-
Platte mellan tranB,ivöxellåda A65 45:- ltsmellglidskiva BrJ A10 40:- lemelI
BtJ A1O 651- (opplinqs kolg 825 C15 B4O 150:- Lame]l B?5 C15 B4O 65t-
Lanellqlidskiva M20 utv. spline 40r- inv. spline 60:- LetEl]g]idskiva 465
45:- Lamell A65 50:- Packbox trsns-block A'10 plunqer l0:- 465 plugg trans-
kåpa 25:- Justerskruv koppling all€ BSA 20:- mutter dito 5r- 465 mutter
f. kopplinqsfjädra! 1l:- Fjådelskål A65 2l:- Fjäder 9:- Fiädelbu]t 10:-
Distanskraqe A'10 BJI 75:- Bll A10 CentDumnutte.45:- Låsbricka dito 10:-
Kopplinqs nav 4-fjädlars kopplinq A'10 A65 l75r- Nav l-fjädlsrs A65 4l0r-
gglllE:l Gaffelbussning A65 1969- '170:-/se! gaffelbussning B3l
280.-/set Bottenmutter styrbroms 45:- Toppmutter 1969 - 465
mutter gafFelrö! 50r- styröverfsll Mz0-tiD (järn) ]5:-

Tqnss Eklund Rubinvägen 22 126 7A Häger8ten tel: 0g - 581

A10 465 -68
55:- Botten-

09 2t
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JUKEBOX

Mor eöreeoRe

Plats:

Tid:

Detta ställe llgger långs våg

Restaurang JUKEBOX

1300

Särö, Kungsporten

158 mellan Göt€borg och Kungsbacka. Se kartan.

På kvällen blir det Dinner & Dancs pä samma ställe.

Alla medlemmar välkomna.


