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Den :ir ju utnstad ned sidvagn och för
den intresserade kan jag rapportera att
100 kn/h ä en behaglig marschfart på

stora (motor-) vägar.

Nu hade vi inte så långt till Det 29:e
Internationella BSA Rallyt i Hilleröd i
Danmark gamla E6:aa (eller E20 som
det heter numera.) Ner till Helsingborg
och fiirjan över till Helsingör och vidare
30 km. Niirnare kan det nog inte bli.
Det tyckte flera av våra medlernmar och
passade på att besöka träffen en dag

eller wå, vilket iir en god ide om nan
inte har varit på en likna:rde t(iiff förut.

Niista år då iir det dags för det

30:e INIERNATIONELIÄ
BSA RALLYT

som kommer att gå av stapeln i

ENGI,ANI)

Platsen är i ett område som hster Cots-
wold Hills, niirmast större ort iir Ciren-
cester ca 35 niles väster om Oldord.
Förhoppningsvis har vi inbjudan med i
niista nummer av BSA Bladet Een ho-
ligt åir Dr 1-93 och då iir det som vanligt

ORDTöRANDEN HAR ORDET.

Nu nårmar vi oss åter hösten och det börjar kura
sig för renoverar siisong. Man minns nog mest

sommaren som en av de sotgare på nånga fu'
hade många tillfiillen att åka på sin hoj, och hade
inte hojen klar så sög det bra i gashanden

Min ganta B33:a (den som skar i avgasventilen) har
rullat några fler mil och helt utan problem!

viildigt kort tid för anniilan, så ta redan
nu en firnderare om du har råd och tid
att åka till England &1. Tiden ä 10 - 17

Juli son passar vår semesterperiod bra
nen dll ä o&så båtarna till England
som dyrast. (Triiffen iir 1 ve&a lllng så

man får nog räkna ned minqt 10 dagar
om båtarna passar, eller varför inte en 2
veckor med lite camping eller bed &
brealf,ast boende?)

NYTT FRÅN STYRELSEN.

Ett E)ffa Ä,rsnöte avhölls i sarnband

med BSA Campingen i Banteryd den 27
Juni 1992. Ett 25 tal medlemnar var
niirvarande och huwdpulten giillde en
stadgeiindring för att on möjligt göra
Hubben ner "dlmänny,ttid' i nyndig-
heters ögon, Den stadga som då iindra-
des och frck ny lydelse var ta punkten i
stadgarn4 den lyder nu: (understrukna
delen iir ny eller utbytt terd)

Klubben är ot idcell tamms$lutnlng tom har till
upwif ot sat tla innettend. av I huvudsa* 8M
mototclkl@ ft sAkartldlhndc av md*.e6 bevarat'
de. saffi as fömedla nbklt molothitbri*4 .

Den *4ll tt*t- utom g. ut tldnlngen BM Blodd
och mcdlernsmatriH sam, uwhalb kontokl med

udAndtla ldubbat hn 2l lW betalaqs torn

klubbent tillkor t dag.

FnÅN nnmxtÖn'N

Så drar det mot höst och vi kan riikna in ett stort antal fina dagar, vilket även vår käre
Ordförande komrnit fram till. Ett lyckat Internationellt rally i Dalmark och ett pat andra
triiffar har jag mot alla odcls sjiilv hurnit med. Den spännande upplevelsen om det
Internationella rallyt i Danmark får ni i sedvanlig orrl"i"g er till livs i julnumret. Till dess
ska jag vtil ha hittat på något roligt att berätta om, alla som var &t vet att det finns stoff
så det räcker. Annars har viju alltid Nisse Malmgren, som gärna ställer upp på intervju,
helst i samband med fotografering. UwecHingen går tekniskt framåt, det kommer en del
matörial på diskett til bladet, och det åir tacksamt. Är det så an du har tillgång till dator
och har annonser till BsA-torget eller något annat att skdva om, så gör giirna det på
datorn och skicka en diskett. Du behöver inte tiinka på att "fixa till" texten, eftersom jag
iindå gör bladet i siirskilt format. Så enkel text underlärtar fakriskt. För den som iir hemma
på datorer och anammar detta kan jag meddela att det ib bra om te)cen kommer i sk
ASCtr-format. Amars går det bra om du bara skriver vilket program du anviint niir du
skriver te$en, t ex Word Perfect som redax aaviinder. Det ä tackamt att medlemmarna

skiver och skickar in naterial i större omfattning :in
tidigare, även om medaljen naturligNis har en baksida.
Detta giiller inte för bladet, men viil för de aktiva sjiilva.
Så t ex har detta med stor tydlighet stigit åt huwdet på
vissa av medlemmarna som numera förkommer ofta i
bladet (då menar jag inte Nisse, även om han brukar
KLAPPA mig på det samma). Det finns de som tar sig
namn efter finare ostar, jag tiinker då niirmast på Vice
Ordförande, som kallar sig Grev6 i sina reportage, Se
niirmare inne i bladet.

Desjnllorn hat ågon totn kallar tig 'Win av ordninE" hijn oe sig med
en del sfiiite ändringar vsd giiller telefoinw itq stopning av namn
etc på insidan. Upptäcka eedabbande någa fel så atr .tet tackarnt
om i Ujr oe e\ då inte ens Bölja kan se alh.

Kapten
BOLJA

nÄ.Ä.f\rr\.11r\1L,

Redaldiirci ,ned sin Wlul2o 43



HEMMA.HOS.REPORTAGE MED KALLE ROOS

I samba l ned en löngp BsA-semest€r I vårt Yackra lsnd besöKc jag Kalle Roos' el
av klubbens metllemmar I Jämtlantl Kalle bor i Strömsun4 vilket låg långs rdn
planerarle 6rrtvåg; och cnligt matrikeln shrlle han ha fein BSA. D€t bå'laile gott Iör €tt
hemma-hos r€portågp.

Viil frarnne hos Kalle visade det sig att verHigheten övertriiffade 'ni"a förviintDingiaf.

Förutom de fen BSA som nämns i matrikeln har Kalle cå 15 cyHar till de flesta år

engelska och de varierar mellan wak ocå fiirdigrenoverade.

Kalles första "stora'' MC var en Adel Huntmaster -54, vars motor konstruerades av BSA'

den köpte han i <lelar 1964, skruvade sedan samman bitarna och for i vild förtjlsni"g över

nejdeJ Huntmastern hiingde merl i några år för att sedan siiljas, nen i dag har den hittat

hen till Kalle igen"

Efter denna Ariel blev det dags

för en riktig Prestanda-mastin.
Hos den viilkånde Halnstad-
Gustav inhandlades en flång ny
BSA .{65 Spidre Mk IV -68

6e omnagtbid/rute on). Yid
leverans visade sig naskinen
svårstartad i vinterkylaa' nen
ett byte till ett mjukare stift
gjorde stor skillnad. Kalle bYtte

senare ljuddänpare till Gold
Star-t)?, vilket hade Positiv

I<alte posetut på sbt btukhoj, en vät arn'and nat frö\ch R3 inverkan på notoreffekten att
sPi6re förtjiinar sitt rykte som

vibrator behiiftas av Kalle. N:ir man stannat efter en lång oc.h bård åktur kunde det dröja

någon minut i.nen nan kunde förmå hiindema ått släppa greppet om styret.

Spidren körrle Kalle ca 3000 rnil, mea 1970 var det dags för lytg igen. Han förblev

diirk"t ttog"o, -"o valde nu en Rocket 3, även denna ur Halmstad-Gustavs lager' Denna

maskin haifalle kvar 6a i deg och av Histermårkena på packvliskorna att döm4 så hår

nog Ro&et }an varit runt i de-flesta av Europas länder. Nu har den gått ca 12000 mil och

ida! sitter en Watsonian palma sidvagn monterad. Förutom ett v.evaxclras i fratrkrik€ 1971

tyÄ cykeln ha giort sitt arbete våI. äotigt xatt" kan den slira lite på kopplingen om den

provoceras, men det iir inget större bekymmer'

Bland de andra hojar Kalle sanlat på sig under åren kan nämnas en CCM Cross -74, vars
motor egentligen iir BSA:s B50. Denna maskin tävlingskörde Kalle i nitten av 70-talet,
men den luftas fortfarande då och då niir Kalle ställer upp i något klubbmiisterskap. Skulle
Kalle hellre vilja ha stödhjul på crossbanan, ja då viiljer han i stället sitt Norton Wasp
sidvagnekipage. Och nåir sjön fryser till, då iir det dags att rulla ut isracern, en brutal Jawa
500.

År jag avundsjuk ? IA!!!

Men den maskin som intresserade mig mest var ändå Kalles A10 Rocket Gold Star, -63.
En iikta RGS iir som bekant grnska ovanlig - den tillverkades bara i 1800 exemplat. Kalle
köpte sin maskin för fem år sedan, av en bekant som kört den till Finland och fått stopp
diir. Nu står den i Kalles förråd, schabbig och sliten men förvånansvärt komplett och
s?ikert €tt gott renoveringsobjekt. Kalles BSA-innehav sträcker sig även till en 500cc -31
en 833 -54 och en C11 av samma årgång. Vid mitt besök var dessa hojar mer eller mindre
nedplockade och stod inte så bra till för fotografering.

Jag avslutade mitt besök med en titt
i hans fotoalbum, vilket visade sig
vara en riktig skatt. Flitigt fotografe-
rande sedan 60-talet har resulterat
i en mycket spännards 5amling MC-
bilder. för den som vill veta hur
hojarna verkligen såg ut för 20-5 år
sedan iir detta en liten guldgruva....

Tack för att jag fick komma och
titt4 Kalle. Det blev en av seEes-
terns höjdpukter.

Per von Renelt greve medl nr 0837

En ilaig godbit w Kalles göftmot. En fiigmen kornplett RGS

B 34 Gompetition
för rriol

t:

i,l



VAItunt ra, ril &c &lA C@rrpbrga,

SIqh gjord av vb man p'å platsen, Ian-
eik ceder, tom ockå stod lii utflrldel
till .lönköpitgs Stadspa* på lbdagen,
Ilppskattat av alla som tivdet på de na
åkan

hån Srocl,ttobt l@m dean Mansfea på en terng BSA M21 som gjon många års @bete i Isrdel.

tyvtu hat vi 4 t@lq maskinen eller ägarm på bit4 n4n i hat hiir Nå intressanta debuq.
Tattlafibl<et - gjort i mässing - och m liten hebeltk sptåkiivning på bal<skiimen.

En del deltagarc vat bqga.--..-- Andra vat ttoltL Molle lohansson ed Caulinasukad DBD 34 GS -5e

På niista sida börjar det intressarta reportaget om Bankeryd.....

6

I(apten Biiua och losef Lucat, ,tyss onlända till BaflLzryd

8:e BSA - OAI{DINGIN
26 - 2a JUN| tsxtz

På tur med Josef Lucas

Ja, så kan jag kalla fuets upplaga av svenska BSA-klub-
bens nationella rally - mera känd som BSA-carnpingen
i Ba*eryd. Denna begivenhet har satt outplånliga spår
i ortspressen - vilket naturligtvis BSA-klubbens egen
linslus Lars Svanberg fixat till. Se på anna.n plats i
bladet. Ja vi får våil kalla honom vår nationella linslus,
för internationell standard det konmer bara Nisse upp
til, vilket alla som någon gång bevistat ett internatio-
nellt rally mycket viil kiinner till.

Efter att iindigen ha fått på sidvagnen som jag köpte rätt upp och ner på Internationella
rallyt i Göteborg hibom året, så clrog jag och Josef Lucas till Bankeryd. Jag hade kört
ganska mycket med ekipaget tidigare u:rder året och allt fungerade som det skulle.

Josef Lucas sorn har hunnit bli 3,5
år hade dock aldrig varit med på
någon liingre utflykt, vi hade bara
provåkt några kvarter hemmavid så
det var lite av en ch2nsning att ta
med honom på denna tripp. Vi hade
drygt 20 mil att köra ftån Lilla Edet
till Banleryd. Vi var också tvungna
att åka småvägar genom skogen,
vilket iir ett långsamt fiirdsätt med
sidvagn. Allt för att spam distans.

Som vanligt kom vi iviig lite i senas-
te laget, men hann iindå triiffa res-
ten av gänget i Borås på a*alad plats. De var också sena, niimligen. Vi kom dit efter en
grov felkörning, ett hysteriskt uppvalnaade i vagneq ett tappat tält och en mindre dikes-
körning som naturligtvis redan iir det stora samtalsiimnet på Josef Lucas dagis.En del deltagarc vat blrEa.......



Allt gi* doc.k viil både med Bölja, Josef Lucas och ekipage, eftersom farten var väldigt

låg och diket ganska grunr och åkern uyHippt. Så det var bara att ta en liten runda i
grönsakerna och ta traktorstigen upp på vägen igen.

Viil framme i Bankeryd lyckades vi pga sen artonst missa cort6gen in til Jönköping.

Detta giorde nu kanske inte så nycket eftersom vi hade flera småbam och redan hade åkt

rätt långt. Vi tog istiillet en middagspaus på den lokala pizerian och höll oss sedan på

campingen. Det var gott on engelska cyklar.

På eftermiddagen hade vi ett något kaotiskt efra årsnöte för att fixa lotteri' Per Renell
jobbar vidare på detta. Diskussionen om den nya stadgeiindringen var livlig och det

iaknades inte forslag. Den förnuftiga och mera seritisa linjen vann, oc.h diirför fick vi inte
in förslag som t ex

- Föreningen ska verka för spridandet av motorolja över hela Sveriges vi@ät
speciellt grusvägar och enskild vtig

i stadgarna.

Denna iindring skulle ac.kompanjeras av en T-shirt i oljegrus, med texten "Svenska BSA
Hubben - Sponsrad av Vägverket". Att vägverket skulle sponsra iir v:il sj:ilvklart, de sparar

en massa olja på vägarna dfu det ska läggas oljegrus.

ftnderar viildeliga. Han försöker också få till
Päras namn som han tydligen finner svårt att
uttala. Till slut frågar he":

- Vad hette den där som vi pratade ned?
- Piira, svarade jag.
- I{mftm, jag trodde det var en HON!

Varvid jag naturligtvis anrniilde Piira till damlaget
i "silly games". Han vägrade dock stiilla upp på
detta.

Senare så blev kon då "silly ganes" igåag och
som vanligt ordnades detta av Lars Svanberg. De
mindre deltagarna, dvs t ex David och hans
konpisar i 2-4 års åldern såg något betiinka-- 3
ut niir alla farbröderna galnade sig. Kottplock-
ning ingick naturligtvis i vanlig or.lning och
kottarna sökte sig - återigen som vanligt - på ett

ardris rörstå* varrör Lars iir så rördus, t?:'ffiff* "fit#'; ffi#"ilhj"åJä
Vann gjorde Nortonlaget tätt följda av euinnorna. BSAJaget kom ieslilen sist.

Dagen gick vidare i gammal viilkiind takt, med en
och annan pilsner och tipspronenad arrangerad av
Anette länartssoD- Josef Lucas giorde en god insats
och hjiilpte mig, Pelle Ludwigs och Conny Läbon
(som också behövde viss hjiilp av öwiga) att hitta
ftågorna. Men det hjiilpte nu inte, Gerd Andersson,
Kungsbacka tog hem priset i denna gron.

Småkillam4 Josef Lucas, Davi{ Oscar m fl trivdes
bra i sa:rden, och gick på egen hand runt och tittade
på hojar niir don första blygseln hade lagt sig. Gan-
ska snabbt och handgripligen liirde de sig att man ska
inte ta på motorcyHar som nyligen varit igång.

Josef Lucas frck ett gott öga till Piira från Getinge
som har ganska långt hfu. Vi pratade med Pära ett
antal gånger under dagen niir vi stötte på varan:r på

campingen, och Lucas var lika blyg varje gång, trots
att Piira försökte. Efter ett antal gånger så gick jag

och Lucas på egen hand och jag ser att han går och

8

På kviillen blev det sedan all r när
barnen och Conny hade somnat sött
(fast Conny vaknade sen) och det
blev niikta trevligt. J

ag och Svanberg tog en liten pro-
menad på kvåillskvisten och trakas-
serade de lokala fiskargubbarna. De
har inte lika stora liskar i Vättern
som i havet, det kunde vi se.

Niir vi kon ner till den pittoreska

Iosef h.cat på tipsprornenad i de djupa

Barrkardsskoganta

inseglingen till hamnen diir fiskarna Sxpponeryiinget ki*,rågerr". Mäkig etlzr hto....
stod på piren vid den lilla fyren (Oj
dö den meningen platsar ju nästar i Vita serien), så hade de inte fått ett dugg. Men precis
när vi var dä så var det en son fick napp. Och mycket riktigt, det var en ntig baådare.
gT Tatr höt.upq den mor ljuset syntes den niistan. Det kunde i ao"t da.ig gö;a tO. a"o
slet sig nafurligtvis. Man kan ana att den vä:C rätt bra niir fiskaren så smt,,i,rIo-'komnit
hem, typ Loch Ness-storlek eller så. Hade han hunnit knäppa en bild på fiskJn hade bara
kortet vägt 20 kilo.

det lande lik4 giima h4 eatb pä ,......



Vi tyckte synd om fiskaren och föreslog att han vid nästa fisketillfiille skulle nedföra en

håv för att lyckas rädda fångsten. Niirmare bestämt en fiiirilshåv. Men vi iindrade osc

sedan och enades om att ett Melittafilter duger gott. Man ska ju inte dra på i överkant'

Sedan blev det griltning och prat runt brasan. Det var mycket goda id6er som såg dagens

ljus. J4 det var ljust fortfarande fast det var på kviillen. Det var en underbar sommarkväll
åch p:ita åt allt som rörde sig, som vanligt. Och en del amat också. Bland annat bjöd vi
Ptira på den numera kiinda maträtten "Banterytls-biff'. Hiir följer receptet:

Fkisl<- eller bifl<iitt
@i med gilgl,öd
Grillgd et
BM-åkaft
Gott öl (dvs vilka tom halst kJost )
Canpin&tlats med l@tar
Piira

Dtick upp allo ölan utorn 4 (5 om man eilt vara snä mot PAtu ' inget ldot') som ska &i4k4t ti ,nalen' Gill'
tödtitm völ på giAen med gibglöd. IÅt 1 av BSA-åkans sbta giller, och qon dc o&a re d löage' Ntu
giuen t4git fart ot tentligt vändes gi beet ett 4n!41 *ånget $et behag på gtillgalhet. Ioldda gdrnd o,n rt hq
någto Wdot ned o. NAr köabiten antagil en obestihtb@ btun-srott ,ttans tas den @t gtillerL IAnd bife,t ell

aaral gåago inom 1 m2 Campifl&rh$ ,ned t ottar. IJnda d.nna fas l@n maa tillwgt anviinda någon ae de te
awigi Av-åkdna j?h alt distahsra Pba, så aa hal inte ser detb gatorn aa t4l4 orn blrda' öl och rrtotortlkl4r,

Stu.l&a giitna, det get eu n4ailigae irnyck När bifen s6 ul som en mene6ctt tiaal b rrran klq fh nii a fleg.

Håa bifren ca 1n ftanfi Piia och vift4 inbiud^ttde nqd dert earrid Pätu ofdb@t hr.gget Ta.lc Mgo BSA-

å!<afta och placera dessd i en ring nt Päru och dtick ur de åtetslående ölen. Aven PiirLt o niear ltlSgliga och

sparade 5 ö1 efe$orn mat iudå hte kan .bicka öl rfied en "Bankaydt'W'i ,nrarrra t.

Detta recöpt orsakar en given succ6 i de flesta siillskap.

Sen började nusiken.

Under kvåillen diskuterades
oclså vidare på hur vi skulle
förbättra klubbetrs ekonomi i
framtiden. Dotta var en naturlig
följd av diskussionerna under
det e)dra ånmöte vi höll tidiga-
re under dagen. Många ffna och
även fantasifulla förslag dök
upp. ett av de bättre var att vi
skulle ta på oss en mer sicili-
ansk image och döpa om BSA-
klubben till svenska BSA-famil-
jeu i stiillet.

Vi är ju iindå sorn en familj, eller hur? Då skulle vi kurna ha rimliga tråiffavgifter och i
stiillet siilja "beskydd" på campingarna. Tiink er kassören och hans ledamöter (eller
torpeder som de kommer att heta i den nya organisationen) komma uppsmygande med
ett litet leende uder de svarta solglasögonen (som viju åindå har med oss) vid elva-tiden
på kviillen, varvid följande disketa ordväding hörs framviskas:

- Snyggt tiilt du har på den hiir triiffen....
- Ja, det iir alldeles nytt.
- Såna tiilt iir viil rätt dyr4 va? (lismande grin)
- J4 ga:rska.
- Vad iir det för nateriat tro? (Annu mer lisnande)
- Det åir konstfiber, eller nåt.
- Sånt material brinner ju rätt bra, eller hur?
- J4 det tror jag.
- Det vore ju tråkigt om du va.knade i morgon och hela tiiltet hade brunnit upp. Men

för femti spiinn, så ib det knappt roligt att det håinder..... (hi-hi-hi)

Och på ett oförklarligt sätt vi8er klubbkassan......

Senare under natten gick det livligt till nere i småbåtshamnen, men det var ingen av
engelskåkarna som hade del i detta. Danskarna som ståillde till det åkte faktiskt HD. Så
det så. tyviirr så redovisade Jönlöpingsposten denna händelse ihop med reportaget om
BSA-canpinge4 så on nan inte iir insatt kan maa nog få för sig att bägge hör ihop.
reportagen från Jönköpingsposten ff""s att ftisa på anaan plats i tidningen.

På grund av de otrevliga händelserna i småbåtshamnen så var det fultt på&ag ned blåljus
och det hela på natten, och även niista morgon då det var dags att ge sig av. Men det vat
bara danskarna som råkade illa ut.

Som vanligt så var det eu del nya komrnentarer som gick hem under träffen. En del av
dessa stod den yngre generationen medlemmar för. Vad sägs t ex om Josef Lucas
kommentar innan han tar plats i sidvagnen för hemfiird:

- Ja, jag hoppas vi inte kör i diket i dag igen !!

Vi sa hej då för den hiir gången och tog oss hemåt igcn. Ja. niistan alla i alla fall. (bild på
mats)

150 C
1st
1st
4st
2 backat
1m2
60 lq

Kapten
BOLJA

^t\.^t\,Man blit h&gtig på MCräf !!

10

Vi ses i Bankeryd niista år hoppas jag!!!

11





crlr RUTIGA SIDAN

Almanacka -93

Det iir hög tid för att skicka in fototr
till årets fototävling. som vanligt iir
det fina priser.

Bölja

Crosstriiff i ftskland
Den 3 & 4 Oldobet Dn ih .Ia intem4tiolal
Ow$aimet Tiial & Motoooss i Fwilenwalde,
Itskh4d Det är den '8:e Be inet Exil-Trial".
Ttevhg aivning ,hed , lcka mat och dtyck oit
kvA en. I<ontaka Oistinz Kiesrig, Henebr I,
D10@ Berlitt 41, I)slJanQ Tel 03O821N51
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Hösttriiff

26:e September 1500
Hemma hos Jarme Nikamo

.<Pf ,u med nåt att erilla.

4ttn Dricka och ruu-n"^.

'. CAirP

\).!

f,f5
i,E *

wE
Samma dag har Ttiumph-Ll4bbefis Stockl@lm-
satdelning Höstavgasnin& San ling klackaa
1200 vid bensinuackama Nonait. Åla$ och

lka någonfiant.

Vorfri inE böia med det och sedan dru hem till
lanne på avsluhtingr Det patsot ba tideflässigt
- söger Janne.

dessuta meddelat da dtt Triuntph-klubbert
Sthln itven har en "Pub-caawl" den 24/10 i
StockhalnL samling på den brltitl<a puben
'TudotAt rLt" på Ostemalht klockan $(n Vat
i tid efte6om det ofta ib M dät

F niitmare infu omTliumph-täfota lanak-
ta gijrna

Evd Jömskog 08 - 739 10 64

Fö[i med på en slottstur
med guidad rundvand-
ring.

Vi triiffas på Svaneholms slott den
3:e Oktober Hockan 1100, Deua
rundvandrhg får du till det facila
priset av 10i
Efteråt fikar vi på ett gammalt genu-
int Caf6.

Vålkonna
BSA-klubben Southside
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Denna tanlc Iinns hemrna i Kalle Roos förråd. Fotograferad av Pelle Renell under hans

besök hos Kalle (liis repodaget på alrnan plats i bladet).

Finas det någon medlem som kan identfiera donna tank, så skulle Kalle bli viildigt glad.
Meddela honom på foljande adress/tel:

Kalle Roos medl nr 0151
T nlingsås 6137 a
833 OO STROMSUND
(b70 - 301 38

HAm'narö 25f6 -92

Hej Johan och nina BSA-viinner!

Brev till redaldionen Tac.k för det fina priset i fototävlingen till Almanackan -
L Det iir alltid roligt och uppmuatrande att få ett pris,
sitskilt ett son mal har både nytta och nöje av.

Jag skickar med någa kort ftån Crossfesten på High
Chaparall. Massor med fina Hojar och Sdiirnor ftån nä och {iiirran. vilken härlig känsla
att få gå i depån och titt4 höra och prata med både Viirklsstjiirnor och gamla bekanta.

gu-6"1-66-1;il5ningar fr åa

Lennart "Spiken" Andersson medl nr 1077

Rhhad Buzelius BSA Supet Rocka 65kc -59

Numdef 159 BSA Victor 500cc

t6 r7



465 modellen 30 ÅR!

I år iir det precis 30 år sedan A50 / A65 modellm presenterades, man hade
nu en efteföljare till A7 / A10 modellen- A7 / A10 var en sk 'fure unit
construction" modell och A50 / A65 modellm en 'funit coratruction' (trtå

sveruka enhetskonstruldion ) Man syfrw på motornrs sammansättning ov

vevhus och viixelMa till en enh$ med dessa benittnningar, mm den

välinformerade vet att redan på A7 / A10 modellema fanrc det ftån börian
en viixellåda som var bultad till vevhuset.På A65 modellen (Då vi talar om
A65 modellen inbegriper detta iiven A50 mod,ellen om inte annat uttrycl<s.)

är vevhuset och viixellådan i en enda giutning

Motom som sådatr ih ett
gammalt trätoiimne bland
BSA entusiaster, nan är för
eller enot A65 motorn och
då jiimför man med den fina
A10 motorn son många inte
vill jiimföra med de moderna
linjerna hos A65:an, Effekt-
mlissigt så började båds A50
och A65 modellerna sina liv
stilla och lugnt ned låg
kompression och låg moto-
reffekt, Det var så att man
inte ville överge den 16 år
ganla A10 modellen som
hade blivit en effeliiv och
högprestaada maskin så den
fams fordarande att få vid
introduktionen av A65:an"

Man hade till och med en
ännu vassare och finare
maskin som introducerades
samtidigt med A65:an den
legendariska 410 Rocket
Gold Star nodellen, en i
mitt tycke den allra vack-

raste maskinen BSA någonsin byggde"{65 modellen h^de L962 en notoreffekt vid
introduliionen på ca 35 h.kr och den nya 410 RGS modellen hade hela 53 hkr!
Förhållandet var detsamma 1963, först året &irpå var A50 och A65 modellea ersamma
om att representera BSA:S stora twiD.nar,Vid 465 modellens slut, runt 1970, så var också
denna naskins motoreffekt uppe i 53 hh,

Vilka modeller tillverkades nu av 465 och A50 och mellan vilka år giordes dem. Följande
tabell försöker att svara på dessa frågor.

Modell -62 -63 44 -65 -6 -67 -8 -69 -70 -7r -72 :B
A 50 Star
A 50 Royal Star :!'t't**

A 50 Cyclone Competition 'r' *
A 50 Clclone Road *

A 50 Clclone Clubman 4

A 50 Cyclone 'r'

A 50 Wasp . *

A 65 Star + t ,r i*

A 65 Thunderbolt * r. + .! * * *
A65 Rocket '. *

A 65 Thunderbolt Rocket
A 65 Hornet
A 65 Firebird Scrambler

18
19



BSA Bladet's Samlarbild
John Cronshaw, Unity BSA Gold Star. Sviestad, 1 augusti 1992.
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-62 -63 -& -65 -6 -67 -6 -69 -70 -1L -72 -73
A 65 Spidre Hornet
A 65 Spi6re IVk tr
A 65 Spidre lvlk Itr
A 65 Spidre lvlk IV
A 65 I ighfning Ro(*et
A 65 Lightning Clubnan
A 65 Lightning

-62 -63 -g -65 -6 -6t -68 -69 -70 -7L :72 -73
A 70 Lightning
T 65 Thunderbolt

Vissa modeller kiinner vi kanske inte igen i Sverige, men &l skall man tänka på att USA
var Bsll,:s största marknad, och &ir fanns fler och "konstigare" nodeller ån någon annan
stans. T ex var A 50 Wasp och A 65 Homet en modell som var utan ljusanläggning
(strålkastare etc), en ren USA Modell. Medan Lightningen från btirjan var en generell
E:<port modell som ofta i Sverige var i USA udörande och inte så vanlig i t ex hemlandet
England. Då är Star nodellen den vanligaste av de tidiga nodellerna i England.
Thunderbolt och Royal Star som efterträdde Star modellen lir alla utpriiglade 'bruksmaski-
ner" med sin enkel-förgasare topp och hittas ofta som ganla Tjiinstemotorcyklar hos t ex
Polis, Tull osv.På sport och Racing sidm finner man Lightning Rockeg Lightning Clubnan
ocå Spidre modellerna. Clubnan modellen kunde fås ned en niingd special tillbehör
vilken giorde den liinplig för Racing som t ex 2-1 avgassysten, 190 mla Franbroms, Alu-
fålgar, Kåp4 Clip-on Styre, Alu-Bensintank, tätstegad Viixellåda m.m,

***ttt*

n B

Till "Off-Road" nodellerna hör Firebird Scranbler, Wasp, Hornet och Clclone som
anvåindes i ökenlopp friimst i USA' som influerade dessa modellers tillkomst.

Modellernas utseende iindrades lite år ftån år. T ex on tittar på skiirnar så var dessa

stora och skydtlade förare och naskin från smuts på de tidigare modellerna.Mot mitten
och slutet var de små nätta sportiga skiirmar oftast kromade. Tanken fanns i stor modell
som nan kan se att storleken på sjiilva tadmiirket iindrades genom åren. Lika så på de
snå sport-tankarna. Man hade olika modeller på glasfrber+ankar diir kanske Spitfire-
tanlen iir den mest kiinda. Variationen på hojarnas ör stor men sjiilva grunddragen
motorn och ranen var oföriindrad i stort sett till 1971 då alla BSA:s nodeller genomgick
en genomgripande modernisering i utseende med helt nytt chassi, hjul och fädrings
komponenter. 192 rir också ett jubileums år dock ett tråtigars s[dan6 d! det iir det sista

året den "riktiga" A65:an tillverkades. Detta år giordes också en 750 cc modell i ett par
hundra exenplar för att få 750 motom godkåind för att den skulle kunna anviindas i
Amerikanska mästerskapen i rundbana. 1973 ser vi eD sista dödsryckning av BSA imperiet
som oc.kså ägde Triumph. Man satte en Triumph 650 cc twin med enkelförgasare (TR6)
i ett BSA c.hassi eller om man så vill slaev BSA på tanken och presenterade den sista

BSA:n T 65 Thunderbolt.

Detta avslutar vår lilla titt på A50 och A65 modellema. Det finns mycket mer detaljer att
titta på nea det kan vi få återkomma till någon annan gång. Men nu iir i alla fall dessa

hojar vu:ma och kanske på allvar börjar bli intressanta för "veterangubbarna".

Brurn-Vroon jl.



BRITAIIIIIA RALLY & 27.ÅRS RACET.

Helgen den 1 & 2 Augusti var det dac för årets Britannia Rally och 27-Års
Racet på Linköpings motorstadion (Sviesta). Svenska BSA Kabben hade
bjudit in en Engelsk förare, John Cronshaw, att H)ra för BSA Klubben med
sin Unity BM Gold Star. lohn presenterades i förra numret w BSA Bladet.

På häningama under lördagen var John
ute ned sin Gold Star några få varv för att
kiinna på banan och få till rätt utviiding. Han
körde inte alla tråning(varv, vilket förvånade
åskådarna, då man undrade om han hade
brutit. Dock kunde den observante se redan
under tidstriiningen vad BSA:n kunde göra.

Johns störste konlurrent Bob Newby på
Muharey Manx Norton hade en triiningstid
(Kortaste varvtid" vilken kvalificerar för start-
position.) pä 1,03:43 (min) och John låg på
1,0tzl6 vilket var biista vaMid och gav honom
"pool position" för Racet.

Nä det kördes runt till start på lördagen och motorerna st?ingdes av så var det
dödstyst runt depån. Vem skulle ta starten? Ven skulle vinna Racet? Förviintningarna på
Jobn var stora, Startern visade 1 rninut kvar till start. 30 sekunder kvar till start.
Startflaggaa kommer fram och starten går!

Någon sekund av tystnad med endast ljudet av trettio man som tar i allt av vad de
iir viirda för springstarta sina maskiner som i niista ögonblick wålar igång och iväg med
ett öronbodövande vråI, Man hör stå:rkor och twinnar i en miiktig sammansättning. Bob
Newby konmer in först i första kurvan. John Cronshaw kom inte iväg siirskilt bra men
redan efter andra varvet kon John upp i le.tning. Ardie De fudder lieger tätt efter med
sin Seely G50. Bland de öwiga förarna finner vi Ducati RR-Desmo, Machless G50, Norton
Domiracer, Norton Marr:g Rickrnan Triumph och inte mindre iin 3 Gold Stars förutom
John's. Geir Jacobsen på en B50 Gold Star faln vi också här.

Iohtt Ctunshat' med sin UliE BM

24 15

Statu t g&. Ft&t högd ser ei; Joln Oolshaw ,tr 5 (Poot position), Bob N.l/,4 nt 1, Atdie De Nddo N 6 @h

Fruttz Glaasr.

Efter nio varv kom målflaggan fram och först finner vi Jobn och hans BSA som efter

att ha hållit le.lningen niistan hela loppet kommer in på 9,13:3t| Eed en biista vantid på

1,0:69. På 10:e plats kom deo bästa placerade svenska BS,*n. Det var Mikael Joharssor,-

Getinge som för dagen frck köra Gösta Johanssons, Kungsback4 Gold Star för att se hur
den kunde gå i internationell koukurrens. Den klarade det på tiden 1Q12:09. (Biista varv

1,07:12) Att Mikael var snabb bevisade han tidigiare i 750 Hassen då han vann över Martin
Smith på en Rob North l\rin, med sin Weslake Rob North med en varvtid på strax under

59 sekunder. Martin Smith iir den man som leder Battle of Twins i England'

I 750 Klassen fanns det bland en massa Norton och Triumph av varierande slag $na
Rocket 3 ocå en Lightning De svenska Rocket 3 förarna var Anders Fridman Rob North
R3, Charlie Dobaon Miles R3 och Håkan Norberg Rob North R3.

På Söndagen var det dax för finalracen vi höll tummarna för Cronshaw när starten
gick. Ardie De Ridder tog starten och behiill ledningen de första varven innan Cronshaw

bromsade sig fööi efter den långa rakan och behöll ledningen till målflaggan föll efter 10

varv. Måltiden blev 10.29:28.



Ola Maltesson blev båiste svensk på BSA med sin Gold Star på 19 plats (av 30),
Mikael Johansson (Gold Star) bröt på sista varvet med motorstopp som senie visaae sig
att en bit av trotteln hade fti,ljt med in och Happat igen stiftet.

I 750 Klassen på söndagen
vann Martin Smith på sin Rob
North twin ned 980 cc cylin-
der.(Klassen var 750 cc od
uppåt.) Charlie Dobson som
blev bäste svensk (h2n iir en
hidyttad Engelsman) placerade
sig 4 med sin Mles Rocket 3,
Anders Fridnan och Håkan
Norberg 6nner vi på 11 respek-
tive 14 plats ned sina Rob
North Rocket 3:or.

Motlcn RlgL Norye hade denna BM A65 ljglt',ing, 750 cc

(För detr soE utdla! vad ellet !€m Miles, Rob North år föt !ågot så ä. det lättast att fötklara som
ranbyggalen)

Mikael Johansson son också körde Gold Star för dagen kon inte ut till start med
sin Weslake Rob North (Triunph) då ett raml2ger skar i depån! Thr eller otur - hade det
hiint urder racet så kans&e motorskadorna hade blivit stora.

Vi :ir glada för den uppskatt-

''ing vi fick av BSA entusiaster som
var diir och tittade, vilka nycket
uppskattffe att vi hade bjudit hit
John Cronshaw och h:ns Unity BSA
Gold Star. (Unity it en firma som
säljer massa racer (aluminium)
godis till Engelska hojar. Du har viil
sett aDlonsertra "Bygg din egen
Engelska Motorcykel" i t ex Classic
Bike.)

En ttilratdh @t Lur'etagning ttr 5 Ctonshaw och ,t ll Al-
bensson (Drctda Classic 500).

Många var framme vid Cronshaws tiilt och försökte få sig en titt för aft kanske
kun:ra få sin BSA snabbare eller bara för att få reda på varför kan hans BSA vara så
otroligt snabb och överltigsen.

?6

John ville inte direkt tala on vad
som iir giort med motorn, men han be-
rättade att det ligger tjugo års utvecHing
bakom detta som vi kunde se resultatet
av idag. Det åir fortfarande en tvåventils
stötstångsmotor och den gfu med std
$6pning och relativt hög kompression.
Vevhuset,C$indern oih Topplocket iir
org Gold Star. T.om stötstiingerna iir
original nen man har lagt ned mycket
arbete med att få rörliga delar lätta och
så att motorn kan varva ordendigt.

Tittade maa runt omkring motorn
så fann man ovanligheter som en Vertex
Scintilla Racing Magnet, rl4 mm Mikuni
Smoth Bore Förgasare, Sexviidad Quife
viixellåda och en viildigt speciell rarn
rned ett "avloppsrör" bakom viixellådan
som ockå var oljetank. Motorn iir en
biirande del av ramen som för öwigl
bestod av mycket rör kors och tvärs.
Ramen som iir byggd av en racer bil
byggare åir den enda av sitt slag. Runt
detta sitter relativt moderna {ädrings
konponenter och skivbroms både fram
och bak, plus en

mycket kompetent förare. Vän av ord-
ning protesterar tru, men då skall man
jiimföra med konkurrenterna, moderna
byggen av Norton Manx och Seely med
AJS/Macbless G80 motorer vilka båda
har 4 ventils motorer med överligga.nde
kammar och ram, fä&ing och bromsar
av liknande typ som på Johns Gold Star.
Att hans "bygge'har gett resultat visar
hans segrar i de Engelska Classic Bike
Racing Cup de senasto tre åren, kanske
nu även det f iirde.

Det var nu inte bara racing på
Sviesta denna helg. Man kunde beskåda
gamla rundbanemaskinsr (5pssdrvsy) i
action likaså Trial och Molocross.

I fu var det tunt med BSA maski-
n€r i motocrossen men vi hittade i alla
fall en B,l4 och en A65! Att Btl4 iir en
bra crosshoj iir ju afltriinnt beka:rt men
en A65, det åh er best att dra ut i leran.
Men killen som körde den hade god fart
spred ett firt ljud över nejden.

Den frjtsta hojen på bilde4 ued båda hjulat i lafieb ih en BM A65!

n



tuÅ rönronrADE RESULTATLTyTnR soM wsAR DE TRE FöR-
STA OCH RESTERANDE PL,4CERINGAR ENDAST BSA.

2?-Å$racet Heat 1 Klass 3 192{B-01
500 cc

Plac Nr Namn/låDd MasLi[^c Tot tid Va*tid

15
26
34
948
10 56
t4 37

27-Å6racct Heat 2
500 cc

Plac Nr

John Cronshaw GB
Adie De Ridder NL
Franz Glauser CH
Jan De Jong NL
Mikael Johansson S

Ola Maltesson S

Klass 3 192-0&02

Namtr/Iånd

BSA Unity 500
Seely G50 500
Seely G50 500
BSA GS 500
BSA GS 500
BSA GS 5OO

Maskid/cc

9,13,98
9,21,8
9,21,17

10,04,45

L0,12,@
8 varv

1,00,69

1,01,73

7,02,73

r,06,14
1,VI,t2
1,tl,95

Tot tid

15
26
34
74a
193'

John Crcnshaw cB
Ardie De Ridder NL
Fianz Glauser CH
Jan De Jong NL
Ola Maltesson S

2?-Årsracet Heåt 1 Klass 4 1992{8{t
750 cc och uppåt
Plac Nr NaEm^ånd

BSA Utrity 500
Seely G50 500
Seely G50 500
BSA GS 500
BSA GS 500

703eä
70,33,24
70,42,41

T,LL,79
9 Yå1v

Tot tid

1,01,46

L,Ol57
L,O2p9
1,05,30

1,0959

Maskin/cc Vawtid

16
250
31
410
74
\5 14

Mikael Johansson S
Maitin Smith GB
Andels Bengtason S
Charlie Dobson S
Aoders Fridnad S
Illkan Norberg S

Klass 4 199{8{D

Namn/Iåtrd

Weslake RobNorth
Rob North TVin
HD XR-IT 1000

MlesBSA R1850
BSA RobNorth P3
Bsa RobNorth R3

8J7,88
8J8,8?
9fi,!|
9,n,76
9,35,18
8 r,-arv

0J8,60
0J8J5
r,0192
10ri5
7,0256
1,05,14

27-Årsfacet Heat 2
750 cc och uppåt
Plac Nr Maskin/cc Tot tid

1S0
2L
352
410
lt4
14 14

Maftin Smith CB
Ar1de6 Beigtsson S
Joh! Witt-Mantr GB
Chadie Dobson S
Anders Fridman S
Håkan Noöerg S

Rob North Twin
HD XR-TT 1OOO

Norton 750
MilesBSA R9850
BSA RobNorh R3
BSA RobNorth R3

r0Jo,n
t0?j,46
1029,01
70,f,1,57
10,58,78

lt,@,49

0J9,43
1,01,85

L,Ot,69
7,02,61
1,!1,26
1,05,36

28

Per "Piha" Faijetsson

29

Britamia Raly vai uppe i skogen o nför Crossbamn. Det \,ar 6vårt att få en iiveölick över hojama me! det
verkade välbesökt och lär ha haft över 250 deltagande hojar. Deltagama ve*ade gilla arangemangen och hade
mFket tul utrdet kv:illen. Deltagarna i Britanria Rallyt hade fiitt idträde till Sviesta bana[ och se racerl Själv
kutrde jag itrte stanna d1l det denna helgen var dax fö! årets 29:€ Int. BSA rally i Dadmark.
tqt o foto loha!, t

Fråtr Hans HendlGsoa i Floby har vi via 'Tlajan" flltt en bildkawlkad från årets Bdtanniarålly

Fat and lav2 P

Ande6 ftidman på tin R3



Ot@r: Detta bA vara Michoel lohansson i He.t! nummer 1 i
750cc klassen då han g i,nål som tegare trjre Sftith

Höga: L,aB Svanbery - prcck som vi är eana att se hohorn.

Nefur: Kolla i4 ekriryen!

30

(b@,; canqinglivet it hirligt

ytu tu Och en piknet tiflet frnL hling HatuAtson

Nbdor: De som slet - ett ilon befirn tk4 de h4!!!



When purchasing a
Motor Bicycle see that you have

a B.S.A. Not only does it embody
several exclusive refinemeots, rvhich all tend

to make motor cycling more enjoyable, but

viite fo. Book of
the B.S.A. Itotor

IHE
BI RM INCHAM
SMALL .AF.MS
co., LT D.,
1O I, SMALL
!TEATH.Bictcles.

FIXED ENCINE MODEI.
€50.

BIRlliINCHÄM

FREE ENGINE MODEI.
456 1Os.

EVEPY PART IS INTERCHANGDABLE,
so that ir casc of ncccssity replac.rnrnts can be readily obraiDrd.
]h!rc is also anothcr point \Lhich.rcrt motor cyclc p'rrchrs.r shöuld bc.r

in tn;nd, that is-elcry B.S.A. ltlotor Bicyclc turrcd out is uniform. Tb!
B.S.A. ).ou buy \rill bc thc samc as rhe oD. ].ou reccntly saw or rhe road-
lhc ooc \fhich thc oNncr spolic so h;ghly ot

The nome B.S.A,
las alPa)s slood
Jot the Best in
Rifles; lor the
åesl in ,Bic)cles,
!! algo stanals

lor the Best

Morop Drcvc

..:å,

LN

32 33

BOIJAS BORG
OCH

KRAI'TKALAS

väd!€ts malitet var inte speaiellt trgdiga dema d.& Ee! det tlamade fattish upp etr aoing fmmpå diddagen'

äw[om det låg ett liitt duggr€go i luftetr d€st hela tide( vi 6kulle saelås vid Bohus fitsttrilg kloctar 12 och

sj?ilv ha<fe jag i.ite så lit" tätmä pt .otgo."o. Jag hadc dimligen bfitrt eo awå5/eotil, oetr lyckati fe tag på

en ly. SbÅosant saue jag dit deD dya såoma Bolgotr och easkine! ul4tfiitdc sig son den slrulle - 100 metcl

uogefår. Då la tedjal av.

rypiskt, 6etr sod klocLatr vat hatv 12 8å var det ioget att gö€. Bara rula tilbaka hoje! och ta bile[ Jag tyckte

utt d"t *t.ätt bfa o. jag va! där, eftctsoe jag fixade hela tiltståfhinge[ Nu blev dct inte så nfuga flcr' och

vi började triiffetr med etr ordetrtlig fitapaus. sedao rog vi oss upp til fiistnilgp! och löstc biljett. vi behtirydc

inte lösa gnppbiljett i a.Ua fall. Fö! att ni ska få el uppfattdry om hur 6årga som tom så harjag lftats samla

ihop ala iiEiidesbiljettema.

"d"
"*rat9'

vi lick etr Dycket trevlig .utrdvandriag som båra a\ö6ts av att vi hela tiden skule springa ut och lyssua!å
flygplan. det var imligen stot flygupPvisning alver Götebo!8; och etr del av Planetr koo åkande i|er Ku[gätv'

* fick t o m se aågra Viggeo ocl ånnat, rrts att de flesta åktc ovadör oolnen. Vi liirde o6s eu hel del om

borgeE hjstoria och skriimde bam och hade o6s. Jag tiinter inte betåtta se mycket om botgen, föl med tanke

på deltagåaatalet så kan vi nog hitta på en tuf till hit någotr 8å!& vi ltude o6s i alla fall ått en av alkitektena

hette votr Stenvilkel och det sFtes.

Vi liirde oss också etr hel del om fii6ttritlgels tidvis gaNka våldsaErrla historia. hät har fumits både oo.tDän'

wenskai och fitrmr. Det vat nolrEålnen sod var fötst på Plats, Detr seda! tog svelskafia ii{ter i sambadd med

att vi$sa del6r av dåvarande Norge bl€v swlsll. dct r/ar förjättelånges€n, detr jag kodmer hte i håg viltet år.

Nå, hur som helst, så blev norrmåtrtrcn qidligeo sum, för de försölJe tå tilbata boigc! med våpenmatt' D-ctta

ty"Lao Ao"t u16rig t-ts ett åntal bclägtingar. Vi ko6 på d"o mest troliga teori!. det var lii6ligcn ifie så att

å"t U"toOO. på utt totg"D t'ar svår aft inta, utåtr på att ma! åt det hå[ soD vettc mot Norge, diir låg stora

""t*



ingfugen (och göt det än i dag). Dåir -vid ingången - byggde man ett litet hus, där man sålde
och när nomännen kom och ville itr så så man att man t v:ilr inte kunde ta no$ka pengar, Och det yat
Forcx fanns. Så rår det-

Vi prcdenerade - elle! !ättare klättrade - ockå ett larv runt ftistningen på utsidan för att titta på ett htl
mute! som jag hade hittat för 20 år s€dan. Mäkta intressant, må !i tro, Under denna mer strapatsika del
tdiffe! hittade vi också e! ny förcteelse i traturen. Det var en slags små olitliirgade plastbollar som låg
utspridda i gönsakeda. Först gissade vi på att det \,?r någon form av modema sva6par, itren vi kom
fram till (efter att Johan J hade kastat en plastkula i muren) att det var lämningar efter s.k ?aitrtboll-krigaE .
Ni vet det hiir nya - wrqla människor som leker Rrulbo och gula i skogen.

Efter det trcvliga och upptyftande b€söket åkte vi och haldlade lite och sedan blev det e! enkel kråftskiva
hemma hos mig i LiIa Edet. Då kom :ived Canilla så vi ökade tläffert med 257a.

Vi sorr \rar d?ir hade i aUa fall jättetrevligt, bara så ni vet det till n:ista å.. Då blir det något drtt äventyr mcd

Kapten
BOLJA

11ililililililililililililililililililt!ililil1ilililil

nsA llllfriTfilåår
Vi ullör: Cylinderborrning, vevaxelslipning, [alansering,

topprenovering, vevstaksrenovering, glasbläslring, montc-
ring av insatsgänger mm. Hälsar Lampan & Mattis.

BIRKA MOTORRET{OVERINGAR
Rosenlundsg. 50,52, Box 17014, 104 62 Stockholnr.
Telefon OB-84 57 67, A4 40 80. I elefar: OB-84 92 64.

1111111ilililililililililililililililililililililililil

n.Ar'\.f\rtnA.Är

A 35

ACKES MC &
MOTORSERYICE

Service o. reparationer
alla mårken

Specialitet:
NORTON

Clinderborrningar.
Renovering av vevaxlar och

cylindertoppar.
Reparation av Norton avgas-

giingor till original.
Glasbliistring.
Reservdelar.

RENOLD kedjor.
BOYER elecft onic tiindsyst.

och powerboxar.
BSA, TRIUMPH, NORTON

CARILLO VEYSTAKAR
Plus mycket ner!

ALESTA 2

275 OO SJÖBO
TELEFON 04154it0 82

TELEFAX 0415{30 03

Öppet Vard 9-18. Uird. 9-14.

- Engekl<t ska det varq söEer BsA-famarten Danne
vimr handtkama ,ned Union lack



Faljade artiaar ear tninda i Måndagent ,turnmet (29/6) av liinkijpingtposen.
Te: Lars Hansson Foto: Leif Ljung

ENGELSK sÅcn nu[,LAn riN

En gång i tiden var det Sveriges dest 6åld! nlororcykel nu tillvedas de inte långre me 9m åy dem rullrr
på de $enska yågafna och det ffnns ör'er 3000 av ded i motorregistrea. Mårket heter BSA, åi engelsl , och
i helgen *om BsA.fantssaer ftån hela Sverige tlLl Doftsands .anping i BaDkeryd ftir ltt tioasi om eDgelskr
dotorcyklar i ållnilrhet och BSA i qanerhea

En gång var de populäraste ootorcyklama i
Sl€dge. Men sedån 1972 tillvetkas de inte läryre.
Väghållnilgen :L det fll andrå Eiirtetr som slllr
och ma4 behiiver irte ha tåtueringar och skegg för
att ra med i klubben.

Mibkt? BSA - så klatt.

På svenska BsA-klubbe[s medlemstidning BSA-
bladets framsida stfu det 'The dio6t poplla!
motoicrde in the \rcrld'.

Och dir 6an pmtar med BSA-ägare ib det irgen
tv€kad; det är bara BSA som giiller. Nortotr och
Triumph katr vara OK det år ju också engelska
hojar, men.... Nej, BSA har tydligen något speci-
ellt, i ala fall !ågonting 6om får RSA-ägare fiåd
hela ladet att samlas vid Domaaods campisg e!
löldag för att sedan åka cod€ge till stadsparkeo
i JöDköpilg,

Vad, frågar sig lekmanned, had som inte eds hade
moped, vad det äi soE göt att engelska motot-
cyklar åir så speciela?

- Ma! behöver ju aldrig meta, svarar Iåls SvaF
berg med i s\€Nka BsA-klubbeDs styrels€
blixtsoabbt.

- Skimt å 6ido, det betot på fleta saker. Ljsdet
är etr'

- Det låter ?ikta, det låter BSAb det Iåter som
dct ska. Och sedao iir det ju våghålningen och
det att ma! eovisas att hte köra japanskt.
Man kan ju iote ha en giFkattdaskin, det åir
ju bara plasl

Go gemerckap

ett amat sk:il är nog gelteDskapen. På Domsands
campidg äi de flesta mellan 25 och ,10. Men också

%

en hel del öve l0 och några klatt under 18, Det
finns också förvånansviirt målga damer, vilket i
och för sig tan bero på att de "bara" fölt rred
metr några av dem h.r läde$täll och verka kuma
harltera ei skiftayckel,

- Det tommer allå sorteN måmistoa på våt'a
träffar och det iir etr go genenskap.

- Det spela! ingen roll vad dan gör i det civila,
vi ?h ju hiir för att ha kul, leka lite 'silly ga-

mesn och "qöta' motorcytlar, förklarar Låsse.

Alla slags typer

Stilen velkar onekligen \rara opretentiöd och inte
vidare kardg. Irsse säger att visst &icks det öl på
kviillen metr att ockå frireligiiha som inte drickei
€o droppe ih lled i klubben och på tdffama. En
del kommer med sid!ågn, och ha! Ded sig hela
faEiljen, eo del har integralhjälmar, några andra
hjälm - model äldre.

Något enhettgt attribut, t'? Harley Davidson-
fa[tastemas tatuerirgar, helskåigg och håfpiska 6el
man inte till hos BsA-folket.

BSA ståt föt Birdinghao Small Arms Ltd 6om
vat en sammansliagning av olika 6må valpDsmedjor
för haddeld!"apen i Birniqhamomtådet, därav de
tre geviiren på BsA-miitket. (forts)

BSA levererade till bdftiska arm6n utrder kiige!
och blev fr:imst tänd som en biukmotorcykel.
1 8 nådde dåd stot ftalrgåtrg med att \"ara den
föista Eototcykeltillve*arcn som kunde presente-
ra etr fiotolcykel som tunde hålla en genom-
snittshåstighet tivet 100 miles i timmen (1608
tm/h) i iier en timme-

Mcn efter succ6å!€o på 5{!tdct gick dol llodlt
och de! sista BSA.c,&cln rulladc ut ft{o trbdton
I Birmirghae 1Yt2.

900 BM på vögana

BsA är alt6å attraktiia gctrom 6in tllativr knapF
hct dcn det finlr 30m BSA i motomgbtrrt ocb
ca 9m 6od ruuar på iägattt! I Swrigc. Undcr
slutet på 8&ralet sköt prifctoa p! BSA i höjden
för att tru åtcr ba stag[ctat. Givr|is varicrar
prisena på model och & Bctr e! BSA från 60
ralet borde man edigt uppgift kllna få tag på föt
mellao L$20000 liotror.

Metr tilbats til Jönköping och träffe! i lördags.

Dct iif Våtteöygde[s MotolrytcL.lubb som drivet
campi[getr i Dod6aad och att oån vald,s detr

beto. dclvis på att ootoryteMnner är spcciellt
våltoora netr octså läget i sveigc.

och dår h.r du ctr 850:a, dii. cd A65 och dct
dår tu ctr Gold Strr, c! tittig tlassiten sågcr

kts och tittar uppnia!.ldc På Di& clcLisLa
eler kircsiska hadc vatit lita upplysandc men
stiliga år dq motorcttlama. dc flcsta er fråtr
6&talet, mcn det fitrtrs ratiteter,

Moryan Joha$sotrs Gold star ftån 1958 får Dågga
blickar på 6ig och lile vid liida! om står SveFÄke
Lildåt cr från Jölkopitrg blcivid sir BSA Goldetr
Ftasb frår 1951.

BSA-ktulek

swtr-Olof, 68 år i år och åntagigd träffelt äldste'
berättar att ha! åbtat dotoryt{ar s€daD åtta-åts
åldet!, då ha! 6å9 6i! fö6tq Husli,am& 1951

köptc hån sh lö6ta BSAs hade den i e$ år, sålde

de! och köptc ny "so6 6atr giode då". 1954 blcv
dcl fru och bårn me! hgen sidvagtr och i[getr
BSA.

Hittade samma cylcel

Efter att ha letat i tre år lyckadcs 1974 hatr hitta
just deo BSA som had sålt 1954. Ded håd,e brumit
trer, ocn ltån gav intc upp. fyla tt seoare hade

hao fått detr !&t'tr i originalsHck eftcr att ha

anlitat 42 oliLa levuånt&crt

Dat hät BSA Gowci Flath hade 8-&ige Sv@r-Et*
Lidål<a ftdal på 50&1ct Han såIdc den 1954 och

Y)@et,öpa ti bal@ .lcn i natbrunnd sl<hk 1974

4s åaa bs n*,aute och,t2 olika lzvaaftöN fuk
hdn .tcn niba oigir4ltldck

- Det frnns ed historia baloo varje BsA nen jag

ka! i c hitta otd fö. att bcslri\a ldosh! ntu ma[
Lör e! BSA, sä89! ha!. Det ld!!s bata !åtL
Någon sågct att motorcytlama aotagligea åt i
båttie 6kict ?å ctr såda6 hör trålf åd liir de

liionade fabrikeo ocl dct är ba|a att båla med.

Kromen gkiwer

I(rome! glii$et i 6olcn och til och Ded hjiiloama
vcikar tryputsade. Sn8tt ska ala på caepilgetr åt!
i .ortdge på vågama tunt Ba*eryd och setr i! til
ctadsparke! i Jötrtöpirg för att 6ta och få e! litc!
guidåd tur av Eotolcyteuantastct ftå! VMCIL

Vrrlör 6t8ftde j.g l'lg sldrig opedff

Följaruh dtikcl ,at M&de ocl6d i för*öpirrgsposc,
tyvfu i vnbarul ned ovaanåeule n tck& tu Agg

6ribl De tuad.d tum stälue till.t4 tt&d. iau till
fife4 och.le Me lokisk IID. Om m4n iik va
nÅgot så Lan ntan dock få inayl<et at an det wt tt
som s6la& - Sor /ruls am

n



DANSKA MC.ÅKARE SIIiNGDE VAKT I SJÖN

Naiten mellan lördag och söndag kastades eI! hamnvakt i vattnet av ett gäng öt'erförfiiskade danska
motolcyklister i Domsands småbåtshamn. Liitt chockad och med stora svårigheter lyckades vakten ta 6ig upp
på bryggan iged.
Hiildels€n intdffade vid 1,30,tiden. 3Mringe[ gick tillsammans med en 7]ådg mau ra]t i småbåtshaEtreo I
Domsand. Dit sökte sig också ett gäog motorcykliste! från DanEatk dessa hoppade ombord på en del av
båtama och de två hadN?ktema fö$ökte ingripa. de kunde dock inte göra mycket för att stoppa darNka.oa.
I ståillet blev den yngre av vakterna kåstad i det kalla yattlet. Det \rar med stor möda som deo choctade 30-
ålingen kuDde ta sig upp på bryggan, som ligger 80 cm ovånför \ratteqtan. Händelsen har polisamålts.

Irttänt av Lars Svatbery rrredl ht 0003

Bimirghat t Srnall Arms Ltd beEdet da sott ståt på rygel på Moryan lohanttons läderyaj. Sittarr.te på si'/. BM
God$ar fiqt 1958 vitot hon stolt upp märkd som göUde på hclgehs Bv-ttäff på Domtands camping utanför
Jöikiiping, dät BM-fantager ftåt hela Sverige hade samlqtt.

38

=BsA-tozget
Såilles! Mi! Tliumph T120 choppcr, röd, {9 cj stel är fortfarande till salul Pri$ Som den går och står 15.000r
Chd,6ler hl<apten BöUsn Allvln, mcdl nr 0603, rel: 05m - 584 45

Sålies! Till Rocket 3 (frident):
Beg: Topp med ventiler, qäd.a! mn 1200r-, Vevaxel !€vtappar 420, fula ramtappar {10 (bö6lipås) 1?00t,
Ve!'hus R3 Eed tammar, oljepump, överfall mm 2500!, Fölgasa$rrgga, 350t, Vevstakar 2gh-/st, Kolvar std
ls0r/sa, Vipphus, 26t 350r, V?ixellådskåpa H R3 20lh-
Nytt! Koh'ar std Hepolite, 3st 1200!-, Ritrgsats std Hepolite 35ft.,
Till A65:
Veraxelplugg insex, lätt att demonteia 75r/st.
Köp€s! Fin bensintank till Lightding 1970.

To jöm Christensson, medl nr 0140, Hanekullevägcn 14, 231 95 TRELLEBORG, tel: 040 - 48 52 54

SåUss: BSA 833, -54, nyrcnovcnd lill originalskick, myckct fin. Pds:30.000!
Sven.Olof Gustrvsson, mcdl nr 0253, tcl: 033 - 28 8l 93

B)'le$ AJS M20 1952 i org. skick b)nes mot A65:a.
Peaer Hagman, medl nr 0888, tel: 031 - 91 20 94

Sölies! Bngelsk sidolagn. Heltäckt för vuxen^am, med suflett.
Köpe$ BSA Motorcykel, samt !€rkqg och litteratur.
Morgsn Johånssor\ medl nr 0011, Truels väg 4, 433 46 PARTILLE, tet 001 - 36 36 3?

Sålies! Till BSA A7 och A1O
Kuggiemskit för tyst och problemfri geieratordrivning. Klart för montering + res€lvlem. Spår i stom hjulet
för lätt demontering med aldragare. Pris 990:- e*l fratt.
Iliell Ohlsso& medl ff 0073, Smidareväged 19, 240 36 Steh.g tet 0413 - ,l43 50

Bltes: Trarskåpa, iffe till Bmodeller, s$'ing dot dito till A710 siwin& Höger motoölockhalva till AZA10
stelben och pluDger 6ot något roligt till A10.
Per Rene4 medl !r 0837, tel:. 931 - 27 L9 24

Köpes: Brcmssköld, siwing BSA 1955, bak. Alu{yl Triumph 500cc sGtal. Huwdlanpa till kohuwd BSA 5}55.
Bakskiilm BSA stelbetr eller plunger 833'A7-A10. Plungeldämp, BSA s(ncc. Skärmar till Triumph sGtal. TT9
Amal förgasåre BSA-
Byte$ Finnes: Ram BSA Edpire Stå! Motor RaE BSA 1932 I cyl 500cc W32-?. Önska$ Ram, swing; BSA B33.
Brynoll Sundmaq medl nr 1095, Mulöq Bensbyn, 951 90 LVLEÄ tet;0920 - 5y2 47

Byesr BSA C11G 250cc, 1955, i fint skick bytes mot BSA 833 eller alnan 500600cc.
Lars Erik WsUi4 Talbogatan 12,745 63 ENKöPINC, tel: 0l?l - 399 94

Köpe$ BSA 833 Swidg i fint skick köp€s!
Janne wilson, medl dr 1004, tet M13 - 142 03
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HUSI - Oags stt bdrje skruva igen, KAPTINN BÖLIAS VÄDERTIPS
Hur man vet r dat är dags att kliva i land

VEtlllLER /
SI YRI.IINSAR

K&VAR

VEVLAGER

RAr[AEER

xAr{sfÄPoR

VENIILLYFIÄRE

HAtoBöcKER

RESERVDILSLISTOR

FAteAR

EKNAR

vTxtLLÄosBussilINGAR

GATFTLRUR

GAFFELFJADRAR

GAFFELBUSSNINGAR

SIII NGEUSStI INGAR

STöIDTIilPARE

EIJLI

I{ITIER

AL]ERNAIORRER

PLUNGER

PACIO,I II,IGSSATSER

LUCAS

OLJEPI'{PAR

sxAR'{AR

I(EDJESKYDO

c10,c'11 ,c11C,C t 2, C15,Bt1 ,BJt,MzO,M21 ,M r', A7 J A10 
' 
A50

469,B4O,C25,844 ,A15 ET4DBDCS 50:- till 250:-
Bl6: ZBll,A7,A10,M20 & A69 rrån 5001-/motor.
Rulllaqer & Glidlaqer. Sortiment se ventil€r & Styrn:
Rull / Kullager & Bussninqsr till nästän allt
A7lAl0 set 55O.- A67 set 6n0:-/sel
Bll,lil20 (tappets) 95!-/st

19t\-t6 t5..-/19t1
9ot-/19t9-41 MzO

Till i stort sett

ll19 tzo,21,22,21 t5!-/19Ja-5t C1D,t l1
90.-/1949-6t Eantams 65:-/samt ca lutill
alla BsA tillverkade rrån 1912 till

1971 års Rocket J & 465-

Ex: Bll framlbak 550/480!-
sätser om 20st med nipplnr
thtaks eller hela såtser,
83t,A1O,A65 75Ot-/pat
B't,A1o,A65 25Ot-/pst

A69 1e6a-1o l'ram/bak 550/680: -
kromade 170:-/sats
Exl t42u/BtJ 9sL 495: -

1948-1968 zAOt-/4et Mz0-webb B0:-/st A65 1969- 2OO,-/kt
EJt,AlD 325.t-/par

^rmstrong/Girlinq: 
8ll,A10 nfl 1295r-, A5O,A65 1O5Ot-

2BA CEI UNF UNC t/16" tilr e/16"
2BA:El CEI= -1958, UNF=1969-,UNC:Lättmetall I

6V SLaLorplatt€ 800!- dilo l2v 69t:- Rntor 750:-

övre & Nedre hylsor/fjädrar krom/svart muttrar,/dist.
IilI l4otor Koppling/trans & Växel1ådor även ]öså,
Original lykthus,lsddningsreläer. Clödlampor hela
baklysen, generatorer Magneter, kol, pickuper. fin

Renoverade o vissa deler därtill
universal/origtnal krom/sbvart/omålat medlutan ryqq

tftÄcufirN FoTcuo{rt{
EEIISINXRÄNÄR

A10lBrl swingr 545:- A65 svart 545!,
FURGASARE IROIILAR LUFTTILTER DEKALER
PAC(BOXAR DREV KOPPLINGAR LAiIELLER

}IIREs SPECIALVERKIYG SISNALHORN

Tomes Eklund Rublnvägen 22 126 78 HägeBten tel: 08 - 681 09 2l

SIYREN
(0Rt(

medl:179

StFka Krop Anmii*ning

0 0 0 Stilla Rök från vidbränd baco[ Mnger k\.a. som ett stilla dis i
ruffluckall.

1 2 1 N?istån stillå Cigarettök driver såkta och oemotståndligt mot när-
maste ickeökarc. Snyggt sått spinnacker t"åsar ihop och
ser ut som erl säck lump när motoöåt passerar.

5 3 Liitt bris Tomma alu-bu.kar blåscr ikull på rufftaket. Gaffelrig-
gad allmogcbåt mcd fuut toppsegel gör 2 knop.

3 9 5 God bris Båten lutar Iillräckligt för alt den öppnade flaskån
Coca{ola 6ks tippa övcr l@ftbordel. den tomma öl-
burkcn rullar under myckel odsen ner i lå. stör 6till-
hctct.

4 13 7 Frtuk bris Exslterade passagerale ger ifrån sig skrikiga ljud och
kastar sig över skcpparen. sdint slår ilt genom den
öppm ventilen Ig toa.

5 18 9 Sfyv bris Gåstana trthtat exalterade pålsage!"ate. Baftens låda
med krckar och drag sprids ut på durketr. öveöliven
ludch hamuar opp och tre! i diskhon.

6 u L2 Hård bris Gastarna börjar ifråga6åttå skeppa$Ds kompetens. Två
rev i gaffel storsegel eller i måtrga andra storar för dcn
deled.

7 3() 15 Styv L:uling SkeppåIen get iftåtr sig skrikiga Uud och klånger sig fast
vid de ei@lterade parsagerama. allt som inte år fastqri-
kat far runt i ruffen.

8 \9 Hård tulidg Inga mera sk?int. Små fistebåtat går i hamn.

9 44 n Halv stolm Tro mig du skull fortsatt köra B.SA,

10 51 25 Stonl Stora frstebåtar går i hamn. Små siunker.

11-t2 60+ n+ Srår storm No commetrts,

n


