
Svenska BSA Klubben kallar till:
o

Arsmöte.
Lördagen den 19 Febnrari.

Årsnötet avhålls i Falkenbergs Folkeb Hus med stafi kl
16.00. Bfter årsötet är det sedvanlig Dinno & Dance pÄ

ofEo"

Ni som önslar delta på &ssa feslfuheter annäler er till
Elisabeth Faijersson på tcl 035-50562. Vi hn åven ordna
övemåthing till överkomliga priser.
Arnål dej innan den 1 Februni.
Välkomnnal

il
Svenska BSA Klubben Nr SDecember 1993

fillägg till Ämanackan - triiffar 199{

Från Lokatavdetningarna i Åt<enbetga och Vallennna meddelas

Träffar och .biviteter under 1994

715 Vår ölsarirl8 i V.[enasn&

tus

Vi trliffas soo vaDligt vid vallc uoa Motot kl Um. Mcdtag Lorv fah gril]oilg och glatt humör.
För hfo ring SverÄkc skoglurd, 08,/54023939 eler Roger Ol6sotr, B/5117E341,

somÅrffifi Roshgsrrntt

Tripp cftcr Roslagskustctr och deEs småviigat Ssnlingvirt OK-mackeo i Åkctsbctga tl 1030. För
ilfo riag Swo-Äte Skogund, 08/54m3$9 elcr Roger Ol6so!, m/5117$31.

&pcnhåck t sto.l olm

vi triifias som vadigt vid OK-mactco vid Norrhtlt i Stocthola, Mcdtag tow för gti[!i!& För itrfo
rilg Sve!-Åtc skoglund, $/540L#19 cuer Roger Olssoo, S/511?8341.

Eil.nlng$ fråtr lot loDbrdeD, Åt rsb.ig. o.h Vrllcnatrr.

nls
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MARKESKONSULENTER
OD du bebiiver iDforoatiotr om dir motorcytel eller ar modcll du ilr intEsserad av

tao du ko alita trågoD av våla märkcskodsulcntcr

GOLD STAR, 833, A10

A5O 465 ton -70
450, A65 efter -70
B50
lvL20, Mzl
Förbigsmasldner
475 Rocket III

GÖSTA JOHANSSON, O3OO 121 59
(kv zr-2e, ej tisd)
HÄKAN CERNE,MlI ffi 12

ROBERT HORTAN, (XO 18 65 31
L/q,RS SVANBERG, O3L YJ 62 78
MORGAN JOHANSSON, 031 36 36 37
SUNE SANDSTROM, (BM 441 70
BO HAGMAN, AN75TN

Ny adress till redaktionen:

Från och med December
BSA-bladet ny adress

GIIRDHEMSGATAN 2
463 30 LILIÄ EDET

Se även insidaa !!

- Omslagsbilden : 

-

Alexander Voeten, Holland med sin BSA
byggsats pä 30:e Int i England, Hans
hårdgasande flickvän ställde till det!
lven vadå,,,, Jag dyster???
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Ja, så var det d"g" för ett nytt blad igen Tlviirr har det inte hurnit bli klart före jul som
det brukar, men redax hoppas ändå att bladet iir våilkommet i lådan. Hoppas jul och nyår
varit bra. Garaget hi""s inte med nycket nu för tiden, hoppas inte alla har det lika illa
som jag med tid. Till niista säsong börju vi nu titta efter en ny redaktör som iir beredd
att ta över bladet. Vi iir tvugna att byta då jag inte hinner längrg ar6 tanke på jobb osv.
Trots de hårda tidema så har jag myc.ket att göra.

Nu ser vi fram emot en ny BsA-säsong. Hälsningat
Kapten
BOLJA

-

ORDFÖRANDEN HAR ORDET.

Ja nu lan det åter slut på ett år. Vi går nu in på det
tioncle året för klubben Tioårsdagen iir faltiskt den 2
Januari, då var vi $na stycken som drog igå:rg det hela.
Vi var Gösta Johansson, Sven Johansson, Lars Svanberg
och uadertecknad Johan Johalsson. Klubbens med-
lensantal steg snabbt i börja:r har sedan de senaste 4
åren legat runt 70O ströcket.

Jag vill passa på att tacrka alla som genom åren har medverkat till att göra vår klubb
(forening) så trivsam och värdefull genom den stora gemenskap vi all har i vårat intresse
för BSA Motorcyklar.

Gott Nytt BSA Är önskar

Johan J.

I,lytt Från Styrelsen

Älsnötet niirmar sig raskt. I år kommer det att avhållas i Falkenbergs lolkets Hus,
Lördagen den 19 Februari kl 16.00. Alla medlemmar iir välkomna dit. Har du något
särskilt att ta upp kanske det iir en id€ att motioner4 dvs sända in en skrivelse till
styrelsen så tar vi upp detta på &smötet. /se tie@t boktirlan ft detalja om &tmöAy'

Det iir också dax att betala den årliga Medlemsavgiften för 194, den ä fortfarande låga
150:- för fullt medlemskap och 60i för familjeme<llem.
Medlemsavgiften skall vara betald senast den 15 februad. Anviind det bifogade förtryckta
h$slalningskortg(.

MHRF-Nytt.

Denna gång publicerar vi ett utdrag ur MHRF nyhetsbulletin ?å Gång" som tar upp den
htressarta frågan om de nya bestiimmelserna vid Registreringsbesiktningen. Läs och
studera. Det båsta rådet on du står inför detta "problem" iir att du tontalitar din lokala
Bilprovning ftir att se rad som gäller i ditt fa[.
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Beställ katalogerna nu
- och väli dina julklappar!
Ca 15.000 titlar i Classic Motors Katalog 1993. Ca 6000 titlar i Zenith Books.

Mängder av nyheter! RING ELLER FAXA DIN glstÄnrunc - GnnnS

Margie Bookshop
Roslagsgatan 14, Box 19007, 104 32 Stockholm
Beställningstel 08-612 70 50, fax 08-612 70 51
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Ett ldaryörande.
De av er som liiser MCM, kanske har upptäckt

ett rsportage om vice ordf. P. Renells Golden Flash i nr
6/93. Journalistisk frihet medför ibland förvining, och
BSA-bladet vill diirför påpoka att:

- Gösta Johansson, medlem nr t bor i
Kungsba*a och inte i Varberg.

- Den GLM-fälg s,cmnåmns komner frånE rgland
ocå inte från kland. GLM tillverkar fiilgar av
högre kvalitet iin Radaelli ocå har tElefon-nr:
0{)94/ - 705 503 423.

Dawka Tips

Gold Star-delar.

På Classic TT i Göteborg i år visade
ea trevlig Dansk upp nytillverkade
inner och ytter transkåpa ffu tex
BSA Gold Star. Mannen son gör
dsm år hån sjiilv och 2ir du iatresss-
rad kan du nå honom på fitljande
adress:

Ole Fosdam, Klo6ygade 33, DK-
21490 Jerslev 57, Danmark.
Tel int+45 53 49 57

VARFÖR PASSAR INTE
MINA VERKTYG?

\y'ad finns det för skruvar oc.h muttrar på en BSA? Ja alla
vet ju att det inte iir netriska bultar eller som mån brukar
säga 'M-giingor". På en engelska maskin finner man ju
'Tum-gåingor". Detta stiiller alltid till problem om man intg fuar 1ift utnsrning. Man hittar
alilrig ån nyckel son vill passa riktigt, Köper en tum-nyckelsats för att kunna meka ordent-
ligt. Men - det passar ju ännu såimrelll

Vad iir en engelsk tum, (inch) ?

Redan de gamla romarna hade liknande mått som brittema tog efter de romerska
beliigrarna. Jag skall kort berätta turnmets viig till dagens definition 25.4 '''m.

Inch vilket iir den korrekta beaiimdtrgen på den engelska tum som vi hiir iir så beroende

av kån härleÄ's ur det gammel engelska ordet Jmche som kommer iftån latinets unica'

detta betyder "tolftedel".

Man delar ju tummen i bråktalsdelar vilket iir ganska naturligt, olempel pä' detta u L/2"

L/4, l/& L/L6, L/32, L/& och ibland tom ned till 1/12ti och ännu nindre. I vårt
decinalsystem kan man läsa ut detta som 0.5, 0.25, 0.125, 0.0625, osv (av 253 '"rn eller
av 1 inch). Med det bråktalqrstem man delar iach en i så ser du att Yarje minsta del är

hiilften av den tidigare.

I skottland år 1150 regerade Kung David ! han bestämde inch'en till vidden av sn mals
turme vid nagelns bas. Ofta j?imförde mal tre olika stora tummar, en normal en liten
och en stor för att få ett snitt på hur bred en "normal" tum var.

Detta kan ju tyckas lite govt. Det tyckte också den engelske kungen Edvard tr' 1324 niir
han bestiinde att en ind fu "be korn av sädesslaget korn, som & tagna på mitten av axet,

torkade och lagda på liingdon iinda mot iinda'. Nu ä vi ju nere i en ganska oralr
6ss1ämni"g av hur lÅng en inch iir. I varje fall den lagliga.

Drotrning Elisabeth den I tyckte att det fordarande var lite dlllig precision på måtten-
heterna. Hon lät efter en grundlig kontroll av landets måttenheter tillverka likare som

spreils över hela inperiet. Detta giordes från fu 1558 och fran till 1824. Därfor blev det
engelska i'nperiets nåttenheter de mest enhetliga och mest spridda.

'åHfry

Stunpenarked i Herning.

Norra Europq stölsta vcteraloartnåd
avtållr två gåager om året i Danska
Hernirg. Det ,ir etr ofantligt stor nar-
kaad med bil & Mc-pry'ar. Det filrs
octså cu avdelniry fö. trimskraos sen
övewägonde delctr iir för motodollL

Tyvlirr iir ju den Svelska tlolan ju6t !u
undervårderad 8å att daiska saker åir
irtc så biliga lii[gr. Maiknådetr hat e!
inteoatioBell pdgel då dcd ?ir flitigt
besökt av Svetrskff & T]6kar förutoD
Datrskana själva. Etr d,cl Norrdåd,
Fqgelsmän och Holliitrd,ale hittar oclså

Är d! irtEsscrad sv cD Dartnadqrlats
kå! du boka dednå på fttljatde telefon-
trumEq: Danma* (fi)915)i
Ow l(trudsetr 75 34 75 42 cllcr
Vily Mortensen 97 15 49 60.



1824 giordes en ny revision med små föriindringar gåillando volymmltt nom vi inte går in
på hit. 17 Juli 1824 fick dessa nya likare och den nya standardcn bonåmningen " Imperial
Standard'.

Liingdmåtten var: l Yard (yd) = 3 Foot (ft) = 35 Inch (in).

1959 bestiimdes det slutligen att 1 inch = ä.4 mm.

15 februari 1971 övergict England till metersystemet, salta men säkert.
Mstersystemet iir ett decimalsystern baserat på metern. Metern iir en 10 fi)O Ofl) av
avståndet mellan Nordpolen och Ekvatorn genom Paris longitud. Detta bestämdes 1790
av franska Nationalförs'mlingen. Men eftersom Fransmiin och Engelsmiin aldr'rg .iktiCt
har kommit överens så dröjde övergången till det i många fall enHare metersystemet. Men
man kan ju förstå engelsmiinnen (eller hur?).

En parentes om den engelska Yarden. Detta mått bestiimdes så tidigt som år 1101 oc.h

beståimdes genom att den dåvarande kungen Henrik I med utsträclt arm mättes ftån
niistipp till slutet av tummen, Detta mått giillde alltså fran till 1971 - 870 fulll

Vad iir det fiir konstiga skruvar på engelska hojar? Hiir i Sverige åir det standard med
MM, det ä liitt att hitta verktyg till detta" I blad hittar man verktyg som tex hylsor och
blocknycHar i tum. Men dessa passar ju inget vidare för de iir inte avsedda för engelska
bultar och muttrar. De iir för amerikanska dito. I våra engelska maskiner finrs det som
många kiinner till en rad olika giingsysten tex BSW, BSB UNF, UNC, BSC, BA För att
kunna lossa dessa bultar enkelt od bra behöver nan verktyg för engelska bultar och
nuttrar, dessa iir miirkta med betäckningar W U4W,3/8W diir W står för Whitworth"
Dessa mått anger inte nyckelvidden på bulten utan bultens dia.meter! Kan tyckas ko$tigt
nen man ser ju skillnad på vanlig 10 mm skalle och tex en 13 mm. På samma sätt liir man
sig snart var 1/4W nyckel passar och så vidare.

Men det iir inte nog för det. BA systemet som också & ett vadigt giinrystem, främst dtl
på snådetaljer som tex eldelar har vissa skrurrkallar son kaa tyckas lika W nen i sjlilva
verket skiljer en liten aning.

För att göra det hela lite mer komplicerat passade man på att strax innan Storbritannieo
antog Metersystemet, även införa de amerikånska qiings),rstemen NF & NC (kallas oc.kså

UNF & UNC = Unified Fine resp. Coarse).
Detta tu särskilt mibkba{ på BsA/Triunph naskiner av sena 60-tals och 70+als modell

Vad betyder detta i pralctiken?

Jo - Du behöver ganska många olika typer av nycklar fiir att kunna skruva i en engelsk
maskin. Beroonde lite på naskinens ålder så kan man faktiskt få anvåindning för några av

8

sina varliga MM nyc.klar. En "vånlig" tum-sats iir så kallade AF (Across Flats = gripvidd),
kan man ha användning för på sena engelska maskiner, BA nycklar för jobb i magnet och
generator mm. Men framför allt så har man mycket stor arvändning för en sats W nycklar.
Kanske man skall säga att det iir det ftusta man bör skaffa sig niir man har köpt on
Engelsk hoj.

- Livet blir så nycket enHare då.

För att du sjåilv skall kunna jiimföra och se till viket gåingsystem viken ny*el passar bäst,
eller hur illa en felaktig nyckel passar följer ett par intressanta tabeller.

TABELLER

I tabellerna som följer
så niimner vi iaget om
giingvinflhr, dårernot så
anger vi bultens .liarne-

ter och stigningen. Den
anges i antal gaingor per
tun (inch). (I vissa fall
tex 2BA och 3/16 BSF
så skiljer giingvinkeln så
att de kaa aldrig gå att
passa ihop riktigt.)

Gängvinkel

Vad vi vill visa är vilken t tryren ovan ses en giinga stitad i ptoft,
nyckel som passar biist
och var,

Första kolurnnen i tabellen anger Nyckelvidden i -m vilket vi utgår ifrån i jiimförelserna
dll vi alla kan relatera till ett metriskt mått bättre än tumsystemet.

Anclra kolumnen eller delen visar respektive giingsystems bultdiameter i förhållande till
första kolumnen Nyckelvidder.

Tredje kolumnen visar vilka passalde nycklar det finns att anviinda samt jiimför med
"vanliga AF tun nycklar" och mm-nycklar.

För den inbesserade följer även några kommentarer om giingsystemet efter tabellen.

Stigning



TÄBBLL öVER NYCKELVIDD BOS D T ENGE'JSNA GINGSISTIMTN !!II, B8T, BSC/CEI

Nyckelvidd cång6ystedbuLtdiån/stlcnlnq Paaatnd.nvokrlmärkt
i MM BSYI" BSF" BSC"/ CEI"

8.6 lla -40 3/16 -32 3/L6 -32 Llaw 3 / l68S
10,4 7 /32 -2A 7132 -26 BÄO 7 / r2BA

Lt,2 3/t6 -2t !/4 -26 Llt -26 3/L6w 1/4Bs 7lt6 r 111

13,3 t/4 -20 5/76 -22 5/t6 -26 L/497 5,/ 16BS

t5,2 s/16 -18 3/A -20 3/8 -26 5l L6W 3/8BS l5
t7 ,9 3/8 -t6 1lt6 -ta 7 /t6 -26 3 /Afl 7,/ 1685 l8
20 ,8 7 /L6 -74 t/2 -16 1/2 -26 7 / L611 LI2BS 2l
23,4 L/2 -72 9/L6 -t6 9/16 -26 r/2n 9,/ 1695

25 ,7 9l 16 -72 sla -14 5/S -26 9/16w 5/8BS

27,9 5/8 -11 11/ 16- l4 7tlt6 -26 slSw 11/ 1685 28

30,5 11/ 16- 11 3/4 -L2 3/r -26 11/ l.6w 3/4Bs
32,9 314 -tO 7/8 -LL 3l4w ?/8Bs 33

35,5 13,/ 16- r0 r5lL6 - l3l16tl 15,/ 1685

37 ,4 118 -9 I -10 7 /aw 1"BS

{0,1 l5lt6 -9 15/ 169r 40

42 ,3 Lsl16 -9 l. r{

ANr.dinx. BSw BSF BSC BS

BSW - British Standard Whitworth eller Whitworth som dagligen förkortas W iir en

TÄBELL öVER NYCKEI.VIDD EOS BA GÄNGSYSTEMET.

Nyckelvidd bult diarn "/ antal g Passande nyckel
i MM BA BA. Ännan

10.5 ,2362 - 25 ,4 BAO 't /32 BS

9,3 ,2087 - 28 ,2 BA1

4,2 , 18s0 - 31,4 BA2

7 ,2 ,1614 - 34,8 BÄ3

6,3 , 1417 - 38, s BA4 l/4 AF

5,6 ,L26O - 43,0 BA5

5.0 ,tto2 - 4't t9 BA6 5MM

4,4 ,o9s4 - 52 ,9 BA7

3,9 ,0866 - s9, 1 BA8

3,4 ,0748 - 65tI BA9

3,0 ,0669 - 72,6 BAl O 3MM

2,7 ,0591 - 81,9 BA11

2,3 , 0511 - 90,9 BA12 3/32 AF

2,L ,0472 - L02,O BA13

1,8 ,0394 - L09.9 BAI4

BA - British Association. Fingiingor. Ett sihskilt system för dom små dimensionerna'
Skapades re,ta" 1884 och blev en standard 1903. Som ni ser är de största BA4 till BA0 i
sto ek förviidingsbara med vanliga små bultar. Man bar i tabeller angett iintla ner till
8A23, .0li}" ( 0,33 nm diameter) - en urmalarskruv. Man finner dem ofta i elkonponen-
ter och ibland i små pllltdetaljer. (Giingvinkel aff'.)

grovgiinga oftast funnen i tex aluminiumgiutgods på motor od vtixellåda" GiiDgsystemet
skapades av Joseph Whitworth 1841. Jiimfört med BSF och BSC så ar skalilarna /
muttrarna stora .(Giingvintel 5f)

BSF - British Standard Fine. Fmgänga som skapades som komplement till de grova W
giingorna av sarlme man - Whitworth år 1908, Har anviints mycket inom den Engelska
notorcykelindustrin. Liten skruv skalle jmf ned BSW. (Giingvinkel 55.,)

CEI & BSC - Cycle Engineers Institute & British Standard Clcle. på Svenska kallar vi
dessa gängor - Clckelgåingor, de iir "fiaa' fingiingor som är mycket starka CEI skapades
1902 frck senare namnet BSC. De allniint förckonrnande på cyklar och mycket vanliga
på Engelska Motorcyklar, Används ofta sorn motorbultar, skärnsknrvar, inne i motorer
på stora låsbultaln'.. En giinga son man anvåader dår man måste vara siiker på att den
inte vibrerar loss. Det förekommer oclså med stigning Z) glingor / tun från din 716 och
uppåt. (Giilgvinkel 6tr.)

BS - British Standard. Anger gängns diameter fiir BSF och BSC i motsats till W som
anger giingdiarneter för BSW.
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TABBI,L öVER NYCKELVIDD EOS DE ÄI{ERI(ÄNSKA G.IiNGSYSTEMEN UNF OCII UNC.

Nyckelvidd Bultdian"/antal q Passande nyckol nårkt
Mfi UNF uNc l. t

6.3 s/32 -36 5/32 -32 r/4"
7.9 3l t6 -32 3/16 -24 5/16' I
9.5 't /32 -2A 1/32 -24 318"

11.1 L/4 -24 L/4 -20 7 /16" 3/L6W l1
t2 .7 5/t6 -24 5/16 -18 t/2" 13

14.3 3/A -24 3/A -16 9 /16"
ts. 9 7lL6 -20 1/16 -14 5/a" 16

17 .5 7 /t6 -20* r 1/ 16'

19.1 !/2 -20 L/2 -13 3/4" 19

20.6 9/ 16 -18 9/16 -L2 13/16" 't / r6w

22.2 9/16 - 18* 9/16 -t2* 1/8" 22

23.4 5,/8 -18 s/8 -11 1sl16" 2A

28.6 3/4 -16 3/4 -rO I I/8'
7 lA -14 1la -9 L 5116"

38.1 I -12 l-8 L I /2" 38

* = Denna dimension används ibland på muttra!.

UNF - Unified National Fiae, Amerikansk FlngiingÄ Urspruaglig betecknad NF
standardiserades 1918 genom ett kongress beslut. Systemet är sanmansatt av 6lå
organisationers arbete ASME Society of Mechanical Engineers) och SAE
(Society of Automotive Eogineers). Finns på spridda stiillen på Engelska naskiner fråa
sent 60-tal ocå framåt. (ciingvinkel 6tr)

UNC - Unified National Coarse, Amerikansk Grovgåoga. I örrigt se ovan.

Vw skaffar man dfl dessa verldyg?

Ofta bnrkar man köpa en hel sats med tex U-ringnycklar eller tex 1/2' Hylsor. De vanlig
sorterna år MM och AF (Vanliga anerkanska tum .lim).
W (som ibland också kan betecknas BS) och BA systenen är svårare att få tag på.

Fö'r;t vill jag niimna lite hw en sats brukAr att se ut.

MM - 8, 10, L1., 12, 13, 14, 15, L7 , L8 & 19

AF - r/4,5/L6,3/5,7 /L6, L/2,9/L6,5/8, rr/L6,3/4 & 7 /8

BA - BA0, BA1, BA2, BA3, BA4, BA5, 8A6, BA7, BA8, BA9, BA10 & BA11

w - L/8,3/L6, L/4,5/L6,3/8,7 /t6, t/1e/L6, tt/L6 & 3/4
(BS.)

Son ilen uppmårksamme ser ingår idag inte altid 9 & 16 -- i en MM -sats' Det finns
givetvis större och miadre storlekar än dessa också.

Samma giiller också en komplett AF sats dår det både finr'< mindre och större nycklar att
komplettera med.

I BA -satsen år frågan om man
någon eång kommer att använ-
rla min&e iin BA8.

Till W -satsen ftsn dsf ffnnes

någon nindre storlek men tlet
iir siilsynt. Framlör allt ffnns

det större storlekar. Modemare
verktyg är också mä*ta med
enl BS (British Staadard) se den
fönta tabellen, de (BS) auger
qångdiametern för BSF & BSC.

Son <lu säkert har förstått vill den hiir artikeln visa den stora nyttan av att ha rätt verkt,'9,

speciellt då för oss med Engelska maskiner. Man behöver ftamför allt då en uppsättning

verktyg i Whitworth storlekar. Men har du kollat tabellerna noga märker du att våra

vadigå t"tf verktyg passar ganska bra. Den ekoaomiske kan själv modifrera tex IIi nyc.keln

genom att ned en stadig hand på tex vinkelslipen öka gapet några 1/10 nm och vips har
ian s1 lyckgl som passar fint för 1/4W. Så här kan man hålla på att trixa o fixa och

komma undan billigt.

Men den perfettionistiske vill ju ha rätt grejor. Och erkäna riktiga verktyg vill man ju
gärna ha även on man inte är perfektionist?

MM och AF satser hittar man över allt, på mac.ken, i biltillbehörsaffiiren och i järnaffäen
Det frurs otaliga miirken, bland de bättre råiknas tex Teng-Too\ Kamaza och Luna-
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Dessa satser brutar nan få för ett par hundralappar. Dyrare år dot om mån skall ha det
bäst4 några exempel på detta iir SnapO4 BACHO, Heyco oc,h Gcdore.

W satser eller verktyg iir över huwd taget svårt att hitta hä i landet. Har man tur kaa
nan få tag i ganla sådana på tex marknader eller iblaad hos överskottslager. En riktig
jämhandel kan 11 trq1 på best;n";"t om de har leverantörer med W verktyg i sitt
sortiment meE det iir siillsynt.

BA - verktyg iir verkligen siillsynt, tror inte att någon firma här i landet för dessa.

Men - i det laad som våra notorcyHar tillverkades ffnns det större "hans att få tag i do
för oss viidefulla W -verktygen Siillsynt är även &ir BA - verktyg men de förekommer.
Du har stor chqnc att ff''na anaonser för firmor som säljer dcssa i tex Classic Bike, De år
ofta trevliga Fngelcla fabrikat som Britool e[er King Dick

Ett tips på en bra adress hiir i landet ä:
Carl Holgersson, Tegelhrruksvägen 30, 126 34 Hiigerstsa t elCf.7443397,
Han har W - satser av mycket hög kvalite, åbritåt Gedore, för ca 1900r kr får du ftån
/81il upp till 3/4W av både U-ringny*lar och Hylsor.

I Verkstaden bland struvar och muttrar var:

Johan Johansson

o@o

En elak älghistoria

Fy'atagare slaiimde hem danskar

Markaryd. Ädet tovlig tid för jakt på danskar nu?
Det tyckte i alla fall en ilsken fina+aggare utanfiir
Markaryd som jagade iväg en dansk rådjursjiigare
iinda hem till Denmark. Den rädde dansken hade
aldrig sett en iik förut, nen blev iindå $ra-taggareDs
banemaa. Imal han i rasande fart åkte hem och
beräftade om eskapaden i telefon.

lilgen hittades död och med oanviindbart kött på söndagsförmiddagen av poliser på
spaning. Historien son danbsken berättat per telefon efter snabbutrymningen av den
fadiga snåliindska skogen fu rolig(svenslt), men utesluter iinö inte att han och hans
kamrat blh misstiinkta för jaktbrott.

IIAn och kamraten hade lånat en stuga av en landsman som ägde en sådan i Yttre
Giillareböke, ett par kilometer norr om Markaryd. Han hade ensam gett sig ut på
rådjursjakt med en BSA-STUDSARE på ftedageftermiddageq och fick uppleva sitt livs
våirsta j aktlistoria-

Han triiffade inte på något rådjur, nen våil något som han ftirst trodde var en ilsken håst.
Tills han upptäckte hornen! Od clll var dessa siinkta till strid av det frustande djuret som
rusade mot dansken.

TRE GÅNGER

- Jag rusade iväg och gönde mig bakom ett grovt trä<L lilgen rusade förbi, upp mot huset
varifran jag kom, be1511adg densken- Jag lugnade ner mig efter en stund och fortsatte mot
det tre meter höga jalttorn jag var på väg mot från början. Nåir jag nått dit kom iilgen
farande igen och stannade nedanför. "Från motsatt sftla till ba[partiet kon underliga och
hofrtlla ljud - ljud som han f(lrsfift1s härma per telefon från Köpenhamn senare på
kviillen" formulerar vattlavande polis i Ljungby fortsättningen.

Ålgen lugnade sig och gick diirifrån, samma gjorde dansken som försökte återanträda
vägen hem till stugan.
- Då kon iilgen ftustaade 6sh klamflnde tillbaka för tredje gåagea. Jag tog upp vapnet
och sköt niir det skiljde 10 neter emellan oss. Skottet träffado där det skulle, men älgen
stod iindå kvar någon sekund innan den lufsade in i en angränsande lövskog. Dår stiiflde
den sig och glodde på mig, berättade dqnsLen"

L4

Olika typer av skruvar; 1 Spårskruv, 2 Pozidriv
(ganska lik Philips) & 3 lnsexskruv.
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'-
SPMNG HEM

Hans kamrat kom då springande för att se varför han s\iutit, Oe båda gick &irefter
försil igt närmare iilgen och sköt eft skott till, Perfekg tyckte s$tten. 'Ivlycket vålriltat,
med träff över det högra frambenet'.

Men älgen bara viinde bakiindan mot de båda förstummade danskarna ocå lommade bort.

Goda råd var dyrq och osäkerheten stor. D,ns}aria packade saabbt sina pffis1 6ch
försvam hem till Köpenhamn i ifart. Variftån <le per telefon berättade om den osårbara
wenska iilgen.

Och hade den inte hittats på söndagen, hade den vlil snart gått till hävderna son en god
jakthistoria. Nu blir det i stället en mindre i den stundande !ilgiatteq dår jaktlagen snart
måste infiira detta uya danska jaktsätt.

då-
6$=G\ - S\iut litrst, fråga per t€l€fotr iån Danmark seh.*%

lilililililililililililililililil
MOTORDELAR TILL:
47, A10, A50, A65.

WELCOMETO BELGIUM!

a8D
Vi utfrs: Cylbd.ö@h8, vqarelslipDhg; tdrDsqbg

topDcaovltir& vsvst &s!.oonEah& gbsblisthg not-*rg
err losarogångc m. Ildlw Lotpat &. Inefus

BIRKA MOTORRENOVERINGAR
Roocoluorbg. 5G5t Bc U0L4lOr'- @ SIOCKIIOLM

Tdldcn 08 - E4 57 67, E4 40 tO. Tdcer 0E - t4 92 64

ililililililililililililililililt

31st INTERNATIONAL BSA RALLY

13rh - 20rh AUGUST 1994

RONSE (RENAIX)

w

L6

BELGIUM



31st lnternational BSA Rally 1994
The rally will be held in "De Fiertel" in Ronse (Renaix) in the
northwest of Belgium.

You will find the area to be both beautiful to the eye and, being
rather hilly, a pleasure to explore on your bike.

The "Fienel" is a recently build hostel. It offen accommodation in
rooms with 2, 3 and 6 beds. There are more than 100 beds available.
In the rooms is no facility for cooking and pets are not allowed.
There is also one large room with 35 beds for Sleep-In. You can
bring your own sheets or hire them from the hostel. If several "Driv-
ers" want to share one room they have to bundle their subscriptions.

There is accommodation for plenty of tents on the campsite around
the hostel. Facilities like launderette, shops etc. you will find in
town at about 3 miles.

People who want to stay in an hotel, please let us know so we can
book for you in the centre of Ronse.

The Rally Fee includes a coach trip to both a unique 19th century
system of 4 water-powered boatlifts (the only working :xamples
left in the world!) and its modern equivalent on the new canal.
Also included is the line-up and a meal at the Belteil castle.

If you want breakfast for a whole week (850 BEF, inclusive one
English brealdast on Tuesday), it has to be booked in advance. Also
food on the Belgian Beer Evening & B.B.Q. (250 BEF each) has to
be pre-booked.

We are certain you will thoroughly enjoy this week and look for-
ward to seeing you all!

has the pleasure to invite all B.S.A. Club
members from around the world to the:

I
I

I

I

The Rally Committee

PROGRAMME:

Saturday

Sunday

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

13/8

t4/8

15/8

16/8

t7/8

19/8

20/8

2U8

Arrivals from 12am.

Opening Ceremony.
Tour to explore the region.
Belgian-Beer Evening.

Visitors day, swapmeet and silly games.

Line up at Belceil.

Coach trip visiting the boatlifts.
Evening Run.

Free day / Alternative program
Dinner & Dance.

Visit to brewery "Roman" and BBQ

Departure before 12am.

Sånd anmålan tilI:
svenska BsÄ K lubben
Drottninggatan 58
434 33 Kungsbacka

sista anmålninosdao 1 Aoril 1994.

Rallv Rules

1. The rally shall be known as "The BSA Owners Club 31st Intemational
Rally"
2. The rally shall be ooen to Club members, wives or partners ONLY atte.n-
ding on a BSA motorcycle.
3. Persons will only be admitted to partake of {he rally activities by car if
they are classified as medically unfit to ride on a BSA motorcycle.
4. Any penon aniving at the rally on a non-BSA motorcycle, for whatever
reason, will be refused entry to the rally.
5. The rally itself shall be pre-booked only. All prior advertisements to state
the same, and emphasis on BSA riders orily. Anyone arriving who has not
pre-booked their accommodation or tent space will orily be allowed to stay if
there is space permitting, after all pre-booked spaces are taken into account.
6. Persons who have not previously sent a rally fee will only be allowed to
attend the pre-hoked trips and dirmer & dance if space is available.
7. Each BSA Owners Club will be responsible for its own Club members and
their behaviour.
8. These are the rules of "The BSA Ownen Club 31st Intemational Rally".
Adherence to the rules is a condilion of participation.



KOP K1UBBPRY1AR

Passa på att beställa nägra klubbprylar när du
betalar medlemsavgiften.



Flygmde Repottq....

&
1952...

...tar BSA hem Maudes-trofen, ett prestigeladdat
pris för standardmaskiner som uppvisat såirklassig

tillförlitlighet. BSA har genomfört prestationen
med tre slumpvis utvalda A7 Star TWin, som tagits
på en nästan 800 mil lång tripp i Europa under 22
dagar. Innan man är hemma igen har förarna
passat på att vinna International Six Days Trial i
Wien, fordarande på samma standardmaskiner.

...slår tegelbruksarbetaren, fiskaren och bandyspelaren Gösta "Snoddas" Nordgren igenom

ssp s4ngare i Hylands radioprogram Karusellen. Sverige drabbas av en fullstiindigt sagolik
Snoddasfeber, nen Riksteatern n. fl. vill ta upp kampen mot "menlös och fördurnmande
underhållninS'.

...iir första modellåret du kan få ditr BSA med "limpa', i ståillet för den vadiga sadeln ned
separat bönpall. En hel generation unga miin jublar, ty ned limpa kan tjejema sitta åinnu

niirmare.

,..öppnas i Stockholm Sveriges första bensinstation för sjiilvbetj;ning.

...råder det nickel-brist i välden, som en följd av Koreakriget, Årets BSA-kunder får
diirför avstå från konade bensintankar, vilket amars ib $?iskt för mairket. I stiillet för
glittra:rde krom ffu man nöja sig med hel-lac*ad lsnk ssl mrdning.

...försvinner 13/6 en svensk DC 3:a på suspekt uppdrag över Östersjön. Tre dagar senare
skjuter sovjetiskt flyg ned en svensk Catalina som deltar i spaningen efter DC 3:an.
Besättningen på Catalinan klarar sig, men de åtta männen från DC 3:an ,ir altjämt
försvunna.

...kör G. Thiessen en trimmad ocå lättad A7 Star TWin i 199 km/h på Bonneville Salt Flats
i USA, Som om det inte vore no& kör han dessutom en A10 Golden Flash i 2g llmh
med specialbriinsle. Båda maskinerna slår respektive Hassrekord. Under tiden håller vi i
Sverige som båist på att bekanta oss med årets motornyhet, folkfordonet mopeden med en
topphastighet av 30 kn/h"

...ffnns i landet knappt 300,000 tyngre motorcyHar registrerade. Person- och lastbilarna år
tillsamrnans ca 450.000, Ungefiir 27.000 trafikolyckor intriiffar, varid 7?5 miinniskor dör
och ca 11,500 skadas. Det rapporteras 8.889 tillgrepp av bilar eller motorcyklar och polisen
ingriper i 539 fall av rattrylla.

Pelle Pirat

n

TJenare BSA RED.!

Mitt namn är Lan Sander, medlem w 731.
firev till redaktiancn

Jag har ett litet problem som jag tlor aft ni kan
hjäpa nig med" Jag har en BSA Lightning America
Modell med ram oc.h motornummer
A65L I,A TOBY.
Ram och motornummer iir sam.ma.

Det har sagts mig aft årsmodellen iir 1!)67 - 1!)68. Jag undrar över vilken årsmodell det är?
Motorcykeln har varit blll När jag skrapade på tanken kom det fram guld under den bllla
fåirgen.

Mina två frågor iir:

1. Vilken årsnodell

2. Vilken blå fiirg iir det?

Tack på fiirhand
Viinliga hiilsningar

Lars Sander, medl 731, Östergatan l6L, 26L 35 IANDSKRONA
TeL &18 - 286 08

/Fi,'ns det någoa son kan hjälpa LaB med .let 4 sd l@nuka honorn per tetcfon ellet ba,. t'$ Ib gbna beåa4
orn rcsuhalct i blada ockå. Re.L/

3z'o
2u un /c"/ Ål'r(
ocfr ell tz2lf f"r

1:_.., te/.r/ pi@!a
Jt'o' r t.r- Ju 6;leq.<!, 11

B/i. det ?z/.
fld/ra;-1ar r','r epiJ7ep
Je Aa " 

'.c,6 a z. Z-ra-,,a.|n.

It.$J.
,tr, lo-77.

7r.'. --/ar?o-."r1. a



HJiRxAN DU TTA SKTTSNYGCA BSA.LÄDER.
JÄCKOIL LIGCER AI,LDEI.IES VID OXIORI)
SITEE'T I IONDON

ACKES MC &
MOTORSERVICE

Service o. reparationer
alla närken

Specialitet:
NORTON

C$inderborrningar.
Renovering av vevadar och

cylindertoppar.
Reparation av Norton avgas-

giingor till original.
Glasbliistring.
Reservdelar.

RENOLD kedjor.
BOYER electronic tåindsyst.

och powerboxar.
BSAs TRIUMPH' NORTON

CARILT,O YE\öTAKAR
Plus mycket mer!

AI,ESTA 2
275 00 SJöBO

TEIJFON 0415430 EiT

TELEFAX 0415.80 M
Öppet Yard 9-1E. Löd. 9-14.

'tlrlr*lolot.i.F.FrIr qfrf fil
tdltlf*a.llldr llF.
llha(lc L.l..d n .,raLt
tr''d,b.vrlt(w

sTORG. rJ. /'l 30 ll,Dvr^
O2tlO-l 17 OO

TEIETAX O2tlO'641 38

24

i saken, nu!
II MATMO SrOC(HOIMGOtEBOf,G SUNOSVÄII

Tln 010-79t01 lln 036501/5 ll.ojl ls0901 Ilh 060rt 1t91

DU skall ha en

Se och prova vårens modeller

på något av våra kontor

eller hos närmaste

auktoriserade återförsåljare.

StlOOllNO sl^l rl0 G. med "(rossmoror",
en iöllehobb hdslin.

fllElllo a5i.c. Eh ov BSA:s tdrkosrc modcltcr

tlcHr{rl'lc 6td... oen hest !6tdo ssa mode en

nOCXEI ! t5! cc. BSAi "tldggskepp , 3cnsorions
hodellen 3oE m63te ser

Vgn'Jf!",röre...
Gör slag

Generoldgent:AB E. fLERON, Motmö, Tth 010.160000



Sjiilv vu jag Bölja, i vatet och loalet om iag slaile åtu med

M20 tilt England elkr ei. Iag hade niinligen fåx låna Dove

Prans A65 Firebird Scranbter för uippen i Englan{ som tör min del sla le vam i hela tre

veckon Det hade i besfimt rcitan pA John Butl Raltyt nör min A10 brann upp, VaAe fll slut

att ta etbjudanfut aft löna cykel eftenom da spande mig niistqt te fugu som annan hadz

gått åt till reson Dessutom kostode en frr och rctur med flyget ItAn Göteborg tir Mattchestet

mindre iin tur/retur på fitjan för mig och cyketn, Fönölde dagarna innan få tag på Date fitT

att komma övercns om hur vi shtlle ses, men han var på MC åloing och mily i Teckien'
Lyckadcs inte få tag på honom, men iag visste iindå att cykeln redan fatns i Endstt$
efienom Dave körik Gotd Stu på kontinenten' Fick i stdllet tag pd Mr Jim Pratt Dovu
pappa, som aif en mycket vdntg f.d, stidspilot i RA.F. (Htmicafues och spilfre undel za
viri*tcteet ocn Koia). Hos honom tunfu iag bo titls Dwe dök uW och dzt var ocl6å hör

INTERNATIONELI,A
BSA RALLYT 1993.

elkr - An qpensive wa, of Settins wel

Ir.ritoLtulo(lllrrffi {Irgt rM.e.r'r.t rag DG.dE
ht!' BdE bPLr.d d.n d.l.gt ld( i X.efDd i sdotl
d r.ryt s.d& hE ri hfhrra d bitd.r fth r.rlldL HL

Det som år slatwt med lilriiv sail ir fdrfsttat åv lliili&

ftsdag ee lrni

cykeln fonns. Flög till Manchester
utan problem och möttes 4v Iirrr,
som dr en dldrc och mindre kopia ov
Dwe.

Onsdag 7:e luli

Dave ingq från Holland Ras på
cyl<cln i sydgsklan{ men han hu
lyckats få. hem den med hjölp ov en

hjiilpsam afietsgivarc. Hiimt ting i
'\on" mitt i natten. Det ib sninlt. Nu
hot i baru en cykel pö tre lononet
Men da löser sig.

Frra BSA och a. l<ot^. Raiae och Dennis SIs4' eik irvq
eögwlet

26 n

En atuan BW-dlen, Tont" bor
alldeles i nMeten och han h$ ul6ä
en A65:a sorn han inte behövet just
i ilagama, Den ffu jag låna i stöllet
och alh iir fid och fujd

Tillbingar ett pu dagu med lim och
hons v:atner p8 "The R-4-F. Ctub" i
heston. En upplevelse i sA afr Wa
efr helt gttng gomla pilotet och bomb-

flygare med fruat etc.

Ut4nfih PqtL blåQc Reinet topplocLtpachntg.Det f&a fut-
nir.

Vihtar i heston med otngiwingq pd
aft Dave och Henny ska lcomma Irån Holland och Pelle Renell, Demis m.fl. ska kommo

Itån Skottland n har stömt triifr hemma hos Pratts innan vi slu ålq ihop till Pallyt.

Torsdag 8re juli

Efter att stigit upp och packat det sista drar jag, Ingvar, iviig 0545. Fården till r i'nha'nn
går utan problem. Viil framne träffar jag Bo<la och Helene på var sin BSA 833 resp.
A10. Vi vihtar nervöst vid Danmarlsfiirjan på Robert som kör en Ughtning -7L. Blten
skall gå 0700 och alla bilar börjar köra förbi oss i kön. Fem i sju konmer hån och tycker
vi ser stressade ut. Den sista bilen ba:ras in på tviiren Uingst balq och cyHarna får plas
vid sidorna. Jag måste backa på nin cykel pga att mitt styre år för brett för att konma
enellar bilama. Niir Hafren går upp rör den vid frarnljulet. Snacka om träogsel Fiirden
över Sjåilland går bra- Vid Stora Bält behöver vi inte ens stanna vid fiirjeliiget utaa kör
bara ra.kt på. Jag studerar brobygget på överfarten,
Halwägs över Fyn upptäcker jag att de anrlra stannat 500 m bakåt. Bensinstopp som fixas
med tonflaska. Vid Middefart tankxl yi 6gh träffar ävea på en Dansk med BSA som
berättar att de iir 35 st som skall åka från Esbjerg, Efter några mil tecknar Robert att
bensinen börjar ta slut. Han åt viil glass dir vi anclra tankadE. Vi iir i Esbjerg 3 tim innrn
avgång så vi går lill llemnktsggl och sköljer halsaraa,
Halv 6 stfu ett 100-tal otåliga bikers och våntar vid rampen till fiirjan. Ca 50 BSA, 30 HD,
15-20 Japs och Italienare sant en svenskågd Vincent Black Shadow. Clklarna måste bindas
på alla hÅll för det ryktas om halv storm på Nordsjön. Vi tillbringar ett par timmar i baren
resp. vid smörgåsb6sd91 innan '!,i s,l6cknar.

Fredag 9 jun

Efter att ha justerat Hoc.korna 1 rimme kör vi i land vid niddagstid, passkontrollen går
förvånande snabbt. Solen skiner och vi har ca 35 mil franlör oss till South Cerney i



Cotswold, niira Swindon. Efter 1.5 mil tornar svarta moln upp sig framför oss.
Monsurtegnet startar och båller på i 25 mil. Mitt jägar-stiiil är tätt som en grodmans-
driikt, diiremot inte de nyinköpta så kallade ttentäta Gore-Tex handskama (Made in
Qhina) ssa läcker i sömmarna De ska MC-huset få tillbaka ned vatten ocrh allt. Min
cykel hostar plötsligt till några gånger, men efter stiftby,te går det bra igen. Vi kommer
sl saÅningom in på M 25, den stora 4-filiga rinfotorvägen runt Inndon med 11 st
anslutande stora motorviigar utiftån. Köerna och triingseln blir viirre oc.h viirre och till sist
har vi tappat bort varandra i röran. Var och en av oss 4 känpar i sicksack nellal
bilköerna. Strax innan vi kom in på M25 passerade vi ett Danskt gilng på 1G15 hojar inkl
sidvagnar. De får såikert skoj. Ett långt viigarbete på ca 3 mil som stiinger 1 fil besegrar
oss till sist. Man fun<lerar på att viilta "snyggt" och spela skatlad så att man blir upplockad
av några sjukköterskor. (Det regnar fordarande).

Undzr tiden har resten av svenskgiinga dyla upp i Prestoa jag hat hunnit att besilfiiga en MC
i England, sk M.O,T, En något annan upplevelse dn Svensk Bilprovning det kon iag lova-
Pil lodllen har i piclcslcytte med BSA gevb i W Prutts ttddgbil - inte sö uppskttto av
grannam& S,örskilt inE nfu hagehössa, togs Irun, Livsfotligtl

Jag hör på TV några dagar senars att M25 kallas for "The Road To Hell' av allniinheten.
Lågt om låinge hittar jag "uf' till M4, detr stora vägen västerut. De andra har försvuanit
antingen ftamåt eller bakåg det får ftantiden utvisa. Jag får bensinstopp 1 km innan en
mack, nen jag har ju min lommeflaska ned bensin.

Då jag står vid en rastplats strax inna! Swindon dåaar de andra förbi, jag får sonare veta
att de kört fel i "The Hell' od varit på våig til Ordord" Fairden återupptas ocå jag kom'ner
fran till Rallyplatsen samtidigt som de andra, Vi år dock tvungna att fråga oss fram pga
.lElig slryltning. Campingen visar sig heta Hobourne Watemark (son kommer att göra själ
för sitt namn), ett natuneservat med sjöar, fiske, båtar, och liknande.
3 st i Danskgiinget uppenbarar sig efter en .tu,a oc,h berättar att de blivit av med en av
sidvagnsftirarna som har alla deras "soveposer" od tält. De tillbringar natten på golvet i
Pub-tältet. Den t'lla naften ljuder av fågelläten ackodpanjerat av billarm som har en jävla
förnåga aft altiveras på nätterna.

hrdag 10 Jult

Under dagen anlånder rally-deltagarna efterhand., alltiftån 2 pers på överlastad 500cc till
familjer i luxuösa husbilar ned en eller två motorcyHar i täckt släpkårra I köema vid
Iondon ville min BSA hacka lite, strax över tomsån& iag prövar ett annat munstycke och
flyftar nålen utan förbäthiry, Det visar sig att den sparsk tillverkade fii,rgasaren (AMAL
Mk Lt aldrig har mylh1s i Fnglend sfl de1 finns inga 1sr"*6"1ut a6 tillgå. Mikuni? En
av a.nangörema åker iviig i en van för att hämta en Hollåndare vars vevstakslager har
rasat 10 mil bort. En Schweizare har sanna problen. En av Svenskarna, Bronco" ftån
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Tidaholm med en 833:4 har ett malande vevlager son han åker iväg ftir att åtgiirda i ett
garage utadör Swindon.

E , ,ilb n - .lantk pöjk fanfh Böljat lånade A65.

Vi som kommer {rån Preston har en

fin nr på småvögar genom hnds-
kapel Detta gitlkt $et afr vi passerct

flodcn Mercey, södet om Liverpool.
Och det göller inte Pelle Pimt som
höll sig till köema på motonögen.
Det vat sfrltligt öven Ifu oss runt
Liverpool, men inn lika larligt som

för de som kont via London, efier
vad vi har hört, Stannsfu pd ett W
små stöllen och kåkade på vöge4
ot nars gick dzt i stott sett IeW.
Enda problunet var Dave och Tom
som kilde förc för att visa vögen. De

tittadc nog inte över ueln en enila gång och dessutom ör da ju vana id vönstenrofik och de
livsfailiEa engelska lastbilsfönnta. W l(am dock Imn hela lram på eftermiiHagen.

Söndag 11 Juli

Efter 'brealfast" invigs rally med
line up och tal av presidenten i
BSAOC, Fngland. Det ä 3,10 MC
fördelade på 15 låinder: England
Holland Belgieq Franlrike, Italien,
Schweiz, Tyskland, Danmarl Nor-
ge, Sverige, Australieq New Z.ee-
land samt 3 USA stater: North
California, Ohio och New England.
En engelsman anliinder med eft
uppblåsbart tiilt. "T,iltstolparna' har
cykelslangslitnande form med en
ventil i nederkant. Han pumpar på
och tiiltet reser sig under jubel. Han berättade att hatr var likberedare på ett bårhus. Nån
måste ju göra det, som han sa- Eftermiddagen regnar bort. På kviillea var det Bar-B-Q i
festtältet ned live band.

Måndag ljl JuIi

Tidig avfiird ned 6 st ilhyrda bussar till Birmingham National Motorcycle Museurn som
15166'lligen inlyser alla fabrikat som tillverkals i England. Luach serveras. Då vi skulle



åka diiriftån hade en av bussarna punltering som alla
chaffisarna hjiilptes åt att fixå, På tillbakaviigen
stannade vi till i Burton-On-The-Water som bla har
ett Motormuseum med helt orestaursrade bilar, nc
oc.h tillbehör från 30, 40, och 50-talet. Allt i bruks-
skick direkt från gatan.

Vi som inte hade kommit ftu att Aka buss tog hojama
till Birmingfiarn. Vi shlle också vidan till Watsoniffi-

fabiken och titta på hur man gör sidvagnar. Iag hat
sjöh en Watsonian till min M20, så. det vot intressant,
Hifrade fabikEn och bl* vd.ldigt vitl bemötta W
hittade ocl<så - cv en ren sfump - stitllet dår onihnn-
bara cylrlar fb det nya narn et lör att hra negrer och
kinesen Se vad Ingvar aiver liingre fratn om dera

Ai Aj, Aj - Det är viil det minsta
man kan siiga....

fisdag lit Juli

Solig morgon och förniddag då de
flesta tog sig i organiserat kaos till
Cloucester Docks, (50kn). Där be-
skåtlades en fi5tå ning om Eng-
lands Kanalbyggen. Urder dagen
började det regna våldsant och jag
hade naturligwis inte regnstället
med -ig.

Köpte en plastregnkappa för 3
pund" Då jag nötte den filrsta lång-
tradaren revs alla knapparna bort av

sryet, Ett par på ea Lightning ffu punktering och lyckas precis hålla sig på hjulen. Ösregn
hela kvåillen och nanen.

Onsdag 14 Juli

Åker in till Cirencester och forsöker ftirgåves få tag i delar till 'nin förgasare, och ger upp
projektet. En triiffdeltagare i 50-års åldern berättar att han kör sidvagnsracing ned BSA

3t)

Bitlja och frra Hou.itndde ut4ltföt vitrktens lEnsl<4ste Iobtik....

Lightningmotorer. De håller 650 cc i original men de skräms upp i över 10fi) cc. De
måste bogseras igång...,

En kille dyker upp med en L75 cc Z-takt off-road cykel som det står BSA på. Det visar
sig att Yamaha exporterar ds6 till Flngland dår en firma klistrar på BSA dekaler och
siinder den vidare till Syd-Afrika och $årran östern. Anledningen sägs vara att folket diir
iir trötta på'5aps" och hellre köper en hederlig Engelsk cykel som på 50-talet!! Det :ir
egertligen inget nytt, Mitsubishi kallas på samma sätt för Chrysler i USA., och Nissan Kiag
Cab heter, k:nstg ay samm4 sflednin& VW Taro i Europa. Lancia döptes till SAAB i
Sverige for några år seda.n- Velocette och Royal Endfield hette plötsligt In.lian i USA. HD
blev AMF, osv.....
En lokal MC-handlare, Bill Litde, anordnade på kvällen Bar-B-Q ned visning av ett 5&tal
beg maskiner. Det är dyrt i Fnglald 1u. Regn på mtten,

Torsdag 15 Juli

Vaknar naturligtvis i regn. Fraoåt middag anliinder ett antal MC-handlare och bygger upp
sina försiiljni"gsstånd i det stora tältet. Nya och mer eller mindre beg delar byter iigare,
Mhga gånger iir det svårt när man behöver motordelar. Beg delar iir ju ofta redan
kasserade av någon annan eller åtninstone anviinda. Nya delar är oclaå vanskligt att köpa
pga att tillverkarna arvänder gamla verktyg och slitna stansar od pressar. Våxelspaken
som Robert köpte saknade tex hålften av splinesen. Sjiilv sökte jag förgäves efter kilbultar
till kicken. NOS (New old stock) skall det vara- De nytillverkade bultarna (blanka) år
odugliga. Efter 3 kickar sor do ut som on ostbåge.

Franåt kviillen blir ca 200 av oss upphämtade av bussar. Resan går till Cireocester och
Dinner & Dance, Tal hlllls av BSAOC:s ordförande, och han ffu emotta gåvor från de
olika lånderna Middagen serveras, och a6ryts emellanåt av diverse upptåg av olika
siillskap. Dave Pratt låter sig rakas och Hippas till skinhead medan någon går runt ned
en insåmlingrbössa. 150 Pund var det någån som sa. Den olidliga viirmen i lokalen gör att
baren iir tömd vid halv två. Vi får
u.uder kvällen veta att -94 Ärs rally
kommer att håIlas i Belgien.

p6apg 16 Juli

Rogn igen. Avskedsparty i festtiiltet
under kvällen. Det bjuds på grillad
kyckling innen prisutdelningaaa.
Helene frfu Arlöv får pris för lihg-
sta kvinnliga körsträck4 700 krn.
Jag sjiilv får en plakett för "Best
Speaal" 75Vo (vikt?) BSA.

The LMbeidck Song nAd The International Clbb
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Storming Nornan Band iintrar scenen oc.h spelar samma llltar som i sfudags. Ocå den In-
temationella kören lranför nstufliglvis '"Ihe Lumbeja* Sont' - nkord.m&tga nationer under
Iedning av Bölja och Pratt

Inrdag 17 Juli

Vid 12-tiden ger vi oss av mot Worchester &ir el MC-club skall ha marknad under
sötrdagen. Det tar oss 3J tinmar med 4 stopp att ta oss de 70 kilometrarnå. Kortslutning;
tåhdstiftsbyte, u"scum i 1enL, pubmiddag i aå:nnd ord"i.g. Klubbea visade sig htlla dll i
utkarten av ett sport och friluftsonråde. Ett 6Gårs jubileum f,66as1 4tt hållas niisl4 år.
De har hållit till på sanma ställe sedan -52.... Ett gåiry musiker spelar improviserat på
kvällen efter det att ordinarie band liimnat återbud och splittrats 1 timne innaa

Söndag 18 JuX

Farthest Travelled Award
Winner at the Worcester
Auto Club's Parts Fair,
the 440 cc Cheney BSA
of lngval Mellom from
Sweden (distance 800
miles).

t"lr t\
*{ln'E\''c

Vädret håller sig fakiskt fint. En miingd MC-narknads-knalar sl& upp sina tält. Allt från
sönderrostade skärmar och spruckna vevhus till "niistan" körHara cyHar ff""s att köpa av
"pengama rakt nbr i frc.kan" dealers. En rälåda med 100-tals blandade begagnade
koftringar i en jävla hamsa väckte stor munterhet bland de besökande. Jag passade på att
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köpa bla styrllls, bensinka4 dekaler och lite andra snåprylar. Det hade organiserats en
IvlQ-utställning på område1 diir jag stiillde nin Cheney tillsamnans ned tillresta mint-
rcnoverade veterancyklar. Aven hiir mottog jag ett pris, i form av liingsta fiirdsträcka. En
scott Fliry Squirrel fick också pris. D et fu er 2 cyl Z-takts vattenbld raritet från -39, En
av de utstiillda cyHamas tank var täckt av små påmålade 'bomber". En för varje bomb
som den tidigare ägaren hade sliippt över TlsHand under 2:a viirldskriget som bomb-
planspilot.

11.1fla,rn9 19 Juli

Valnar vid halv 7 d.ll byggarbetsplatsen bredvid sätter
igfug. Jag hade be.15a1 mig för att åka till Notting-
ham under dagen. "Bölja' hånger på eftersom hal är
på viig till Preston, strax non on Liverpool Vi
startar vid 10 i stråIade sol Viixlar vara svenska zloty
i Droitrrich. 1 Pund = 1t30. Vi äter lunch i en liten
by vid namn "No Mans Heath" vilket enligt ;ga"s1
betyder att det endast är kvinnor son bor i området.
Vi tycker det låter intressant nen han låter sig inte
övertalas att siilja sia Pub. Vi får ocksa höra att det
hnns 1 pub/100 hushåll i tralten (= 5 pubar i
Billeberga..). Strax innaa Nottiryhan passerar vi ett
enormt kolkraftverk (ned 8 st stora svampformade

skorstonar). I
Sverige vill
någon knäpps-
kalle förbjucla
braskaminer i
sommarstugor.

Det ib BöAas äa aa ge sig i katt ,ncd
W:n,

Adiinder i regn till Nottingham. Får tips om ett
centralt hotel som visar sig ligga bakom jåirnvägssta-

tionen i downtowa. Parkerar på gården bakom
GRANBY Hotel och en polisstation. Hotellet ä lika
miserabelt inne som utatrpå. Vi får ett s-bäddsrum
(!) liingst upe på kupan, med improviserad dusch i
korridoren diir kakelplattoma har lossnat och brun-
nen ligger högre iin golvet. TV-n på r'm-et liigger
av var 5:e ninut, Det går att få igång den igen med
ett slag eller att en hjiilm kastas i golvet. Även en
ihoprullad tidning kastad på bildrutan hjiilper.
Ett otal uteliggare och tiggare, både vu:ma och barn
hiinger i kvarteren rurt omhing, På viig till en

Kat dct0 vorc qt NofimQ4 to.....,
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Pizeria på kviillen passerar vi en pub, &ir plötsligt en kile kornmer utspriagande ned en
uppsättning kläder som han kastar ifrån sig på gatan.

fisdag 20 Jult.

Bestämmer nig under natten för att byta hotell. Runt hörnet franför s'--a bakgård
liggor GRESHAM Hotel som iir något bättre. "Bölja' &ar vidare, och jag gå. till
busstationen för att ta '"ig till Phil Allens motorfirma i andra iinden av Nottinghan, för
att köpa en Mikuni-fögasare till min Norton.

Chaufföron råkar kiilla till stiillet så han stannar utanför. Firmaa ih ett ombyggl ?
bilsgarage med ytterligare 1 man anställd. De skruvar på japs-cyklar. Phil Allen berättar
att eftersom de haft ett flertal inbrottsförsök, så förvarar han reservdelarna hemma. Vi
åJrer iväg i hans bil. (De pågående reparationerna ställs åt sidan). Hans fru bjuder på kaffe
och tycrker att jag kan övernatta diir i stiillet för i The Red Light District". Phil har kört
Road-racing på -70 och -8O-talet och har efterhand sanlat på sig flera japanska rariteter.
Fabrikscyklar och prototypmaskiner står uppradade i garaget, Efter 3 timmars pris-
överlåiggningar får jag nira prylar, och blir skjutsad till stan. Packar och ffirbereder -ig
på hemfåirden,

lag tar mig övet heduna mellan Notting\am och Malchester och åkr på mycl<zt små vögat
Iaghar gått om tiil eftersom jag skall stanna ytte i*are en vecka i England, Det tu turlb det
blir både ilimma och sp egn ett tog under dagen. Och natu igtvis filcqr jag dll ut lör da
enda missöikt på hela semestem, Elsystemet löger av mitt i en skarp latna utut sile och
det spöregnar..... Aman gick det som sag bra och resten av rcsat gick fint. BesöHe
Wanington och var med på ilet lowa mötet hos Wanington Braaclt, lfude mig alla
l<ricketreglet (De knmmer i ett senore mmtmer) och frck sköll för att jag boilde på B&B n
natt i Waninglon. Höhade på gomla vhnner och var i Blaclqool och At flsh ond chrps innatt
jag ålae hem till Sveda.la

Onsrlag - Torsdag 2l-X2 htll

Liinnar Nottingham &arnåt förmiddagen i fint väder. Håller god fat på de förhållandevis
lediga viigarna. Hade jag vetat aft beltremnen skulle 'liimna in" 65 nil senare..,......
Staraar i 2 dagar på B&B hos trevlig barnfamilj i Colchester. Då de inte har något garage
ffu jag baxa in cykeln i den 1 meter breda trädgården, nellan huset och trottoaren. Bland
blommor och buskar.

Fredåg 23 Juli

Tu:rgl lastad kör jag mot fiirjan vid l0-tiden. Den avgår 12,00. Fem i tolv kommer Robert
som har åkt tillsammans med "Boda' och Helene til Birminghan i Mådags. De andra
två har åkt via D,nmark hem. Resan över Nordsjön till Göteborg går utan problem.

v

liirdag 24 Juli

lllald de ca 30 cyklar son åter av båten, intresserar sig hrllen endast för mig -Får jag se
(litt pass. -Var har du vadt? Varför? osv. osv, Vad jag hade i bagaget hade han inget som
holst intresse av Så smÅningom fortsatte resan söderut till Landskrona utan problem.
(;öteborg - Lanclskrona på 9,5 liter = 0.36 l/nil.
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=BSA-tozset
Köprs: Siidvagn lill AA5
SåIelr Moniesa Trlal 348
Jån Nlkarno, msdlnr 232, 0&592 5U 13

Köp€s; 1 st A55 lrotor Komplett, bra pds ooh bra mok
Lårs Sånd€r, modl nr 731, 0{1&286 08

Såqos: Nytt 17-kuggars utgåande d'ev A6{i moiorn. It oiglnal 0usomkopplare, vånst€r slda på styrer Ul
6n -70:a BSA 650cc m.ll. (den rundå). En ny kopparpackning (Cylindårloten 465) lngår vid köp.
Uno Huggs.t, tsl 030446-/ 726; 031-990 3Ol

Så[as: Bob N€wby Bol6riv6 till Gold Star. Obsl Passar innanlör kåpan. inag dyno iill GS. krcas magnet,
passar GS. Kolv GS 0.20 ÖD. Topplock A7. Framnav A7. Fålgar GS, Jonss 19..
Ola Maltesson, m€dl nr 362, t€l Dagls 0t)1.66 78 53, Nattis 031€6 15 34

De O'rlot

""HWFrans €n fiartiJn Hcndriks
Håven .la2

_ 2la2 Jv HILLEGOi
NEDERLAND
T€l:O252O-29so9

Cålnplhg

Ial:os769- 1zao

%

BAS.MOTOR

rcas EronsljGkontskt
Pick up K2F clip on
Pick Up msgg/Dyno
Pick Up KzF skruvfäste
Beklykte Mlll0 1928-50gsklykts T2'11 1940-52

Luces 0riginel laddrelä
Hellhalv,/Signal omk.

Amal Fshåndtaq 7,/8rl

8.5. 
^. 

rlyheter Dec./Jeo.

75/125t- Boyet Bransden elektroniskt tändsystem
150:- komplett ned allt du behöver ti.ll en eller
150:- två cylindrar, sam gsranti & rvensk besk-

2r' drperetnete! för tenkfiont. 250:-
C15/B4O/844 bult brytarpl. z\t-
Brytare till Ells BSA 1915-1973

150:-
395t-
395t -

59r, -
79/125.-

rivning. 875:-
Lucss ampeleneter
Hegnetlock (brytsrna)
Tändstift Chsmpion
Tändhatt gulnmi
låndlås m nycklsa
StBtorplatta en e.l.ler trefas
Rotor 12V

225,. -
50: -

10.. -
99t -

12O/1Aou A99t-
1090r-

lbtor 410 kupolmutter vippkåps ZO,-
Driv8xel oljepump BlllM2o 1't9r-
Drilaxel oljepump A7l410 34Ot-
Dlivsxel oljepuflp A50lA65 395t-
Sncäckdlevvevexel A7/A10 185: -
Snäckd.ev vevsxel A50,/465 195t-
Allå psckboxer til.t.. C10 C't'l
cl1c C12 Bll E3t Bt4 840 B,44
940 850 A7 Al0 A50 A55 nfl

C1l Kolvar 5Z5t-
I åda,/ Fjäder vxL ksmplatta \4O/B9O 25.-IrsE fi20 D koppl centlum tj,r-

20llD koppl. korg 400:-
llzo}lD vxl väljar gsfflsr )951.-

20rlD koppl.ingskåpa (korg) 100! -
VxI k8mplatta blocksingler 100: -
Vxl huvudaxel Elocksinglar 150:-
Vx.I välja.gaffel Block singl.1l5r-
Xoppl just mutter Bl, singt. 25:-
Kickfjädrsr titl atta BSA19l6-7J.

fi'- TEnklock rrflip up', 1968- 35Or-
lenklock m vingmutter ztt 285t-
Tanklock ln vingmutte! 2 1/2tt 285r-
Tenklock std (alts lock=krom)115:-
oljetenklock krorn '100: -

Ventiler & Stryninqer ti1l. C10 Cl1 C't2 C15
c25 gt1 Btz Bl3 8r4 840 844 850 A7 A10 A50 A65

410 Golden Flash ksmexel 7951-
Al0 Super Rocket ksmaxel 79i.-
l(smbussnings! Blocksinglsr 90/1251-
Vev-l.sger Ram-lsger Växel-lsger till alla,..
Kolvet Xolv!inqar (olvbultsbussninqar till...,
Renoverade oljepumpsD A7 A'10 A50 465
M20 Bll oljekEstarbricks hotor 12jt-
Skruvsåtser reg-kåpa i spår e.ller insex,
M20l{D C-mutter koppling huvudsxel 75t-
li20[D (opplinqsmutter 145t-
Växelfjäder bloeksingler 90 r-
Bussning utg. axel låda Bl.ocksingl. 60:-
Bt ssning utq. axel läda M2O/B)3 60r-
Bussning utq. sxel ]åds A7 A10 6t..-
Bussning utq. axel ]åde A50 A65 65:.-
Vxl kedjedrev l12O g3t A4O A10 A65 nft
Bussninqar/låsbrickor & kilar vxllådor...

Bensinkrenar PuIl, runt blad eller
med platt blåd krom eller i
ren måssnino med ell€r uten
filter / re6erv 1!5t- - lg\t-lst

Xickdrev M20 Bll A10 465 840 850

A1O MzO 833 stylbrornsrått 14r,-
Bakrenummerplåthållareuniversal 195.-
Bakre nr. p]åthå]larc A1O 1996-59 110:-
Bekle nr. plåthål]are B3t/\2O/A1O/C1't 310t-
Bakre nr. plåthål]are krigare 195t-

'kärns,lag 
B]3/A1O 42-6751/2 80: -

skärmstsg BlllA10 Svalt 42-6868 200:-
Skärmstsg BI4GS krom 42-6846 22Ot-
LjuddäD. stsg A|0/A65 6'l-2180/ l 80:-
ont plåt dyna Bt3/A10 42-9196 85:-

M20 oljefilter oljetank 110: -
U-nyckel sets 3/16t/ilhu - 'l /ztttt 6sL 195t-
U-Rinq nyckel 3/16"W eedote 85r-
U-ring nyckel 1/4'rtl Cedore 991-
u-rinq nyckel 5/16"W Gedore 110:-
Hylsor t/16",1/4" & 5/16,, W 6Ot-/'1O,,-/75t-
Ljuddänpare,Avgasrör, Sedlar Sockerbitar
Verkstadshanböcker Tsnkmärken dekaler 6tyren,..
5/16jU 1" - 2 1/4" 1930 - 1952....

145.-
DiversaSfiithminivårvräknare 295t-

Erolnsb.cksr ytill Bsntam C10 C11
C15 C25 g4O Btl  831 Brt E 4 M2O
tlz'l 850 A7 410 A50 A65 mfl...

Färg BSA 0ri9ina1 färg: A10 geqie
Nutley glue Saphire SIue Devon
Red M€roon red & Royal Red

Anal originel huvudmunstycken 45:-
Spår skruv lösa eller i sats 1/4,,&
Den 29110 slutade Lst ett tillve.ka Concentric Mk 1 & Mk 1 1/2 förgasarna,
Jag h€r ännu nä$e 26 28 & l0 mm kvar.

BAS Motog/Tomas Eklund Robjnv. ZZ t26 jB Hägersten
' oa - 681 09 2J


