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Vetemnmarhad, kndskmna, Upplysningar tel 0&96 5{ 62

Vehrannarkrad, Arlanda shd Eumstop. Upplpnmgar hl 0&% 64 62

Veteranmarknad, Sundwall, Nordichallen. Upplysningu hl 0&% 64 62

Dalarnes Automobil Klubb, marknad Bil - MC -Moped, Upplysningar hl02$71 19 88

Hilses Våmönshing i Hindås, se sidar U
Solsviingen i Skåne - udlykt od samkviin. Lrfo Helen Brunstorp hl 04&4.3 33 l{

Vårhäff i Vallentuna. Info Rogu Ohlsson tel 0&51 17 83 {1
Skagm - Gedser lob, Dansk Il9A Klub, ring ftir ner info 8€ndt Nielsm tel {5 86 89 15 65

eller tars Gmild hl 45 66 17 05 10.

Engelsk-ltrilimska Parhjet! se sidan 13

Grillafton Skåne. Info Helen Brunstorp tel 04043 33 14

Roadridemrn - Roadridm MCC se sidan 27

Engetk Trel - Mosten MC Dannark, se riiffannom på sidan 13

Clasic lvlotor Festival, Bil & MC maftnd mn. Upplysningar ges på tel 019-2 81 14

Taourkniick i Ciihbors, Avftid Shell Ullevi kl 18.30. InJo lars Svanbert cl 031-93 62 18

i{oslagshtr fu€rsbe{a. Inio Svm-fue Skoglund tel 0&54 02 39 39 "
lln BSA Canpingen i Bankayd. InIo Johar Johansson tel0ffi733 2t

BonhoJn Rundt. Upplysningar hl 56 95 37 36 }ftnning Nielsm
32a Int€mationella BSA Rallvt i Italien se hiiffannons sidan 31

Britannia Rallyt, Falkurlxrg'se biiffamons i niista m av BSA-bladet

Grillafton, Knobeholrssiiln kl l&00, C'etinge. hfo Kister Nilsson tel03$549 26

fapanlmiick i StockholrL Avfiird 0K Nontull kl 15.00. I o Roger Ohlsson tel0&51 17 83 4l

Septunfur
l-2 Mosten's Race Day, Danmuk, se tsäffannons på sidan 13

16 S€nsonnarudykt i Kungsbacka. InIo Johan fohansson tel030iln3 26

*'ivtMRffi:;:#,hri:,

- #"Tf.HftlT; . cyrinderborrnins

rel. O4O.93 7O OO
Fax O4O;18 37 17

. Linehoning

. Vevaxelslipning

. Helrenovering
LundaväEen 58,212 25 Matmö . Reservdelar

Skicka in en aftikel till
BSA-bladet så får ilu en

Parker-penna
medBSA-tryck.

(engelsk ko alitet sp enna)

@ Vid eoentuell rcproducetifig ao denna tidnifigs attiklar, reportage, i siifldaft fin kontakta BsA-klubbens rcdoklioi.
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l BSA-blailet --------

-- Klubbregalia

fackmårke
Klistedekal 2 et

T-shirt storlek LXL, XXL

BeslållninS rker genom insåttning på
POSTCIRO 479 78 424 eller

BANKCIRO 5428-7552.
Clöm inte tåla om vad du villha.

Innehåll
Ordförandm har ordet...
Älsmöte Svenska BSA Klubben
Bengt & Eivor Mellander
Vice ordföranden har ordet...
Skogsgrillm 1994
Dessa mystiska oljor
Bok-kaf6
Brev från medlemmar
John Cronshaw femfaldig mästare
MHRF-Nytt
Böries NORBSA
Närbild: jan Ohlsson
Chopper - Rat?
Kopia av BSA-bladet 1955
Svenska nycklar och mejslar
LUCAS?
BSA T65 - En doldis
Så var det då
1955

32:a Intemationella BSA Rallyt i Italien
Medlemsförmåner
BSA-torget
Träffar

Förkrigsmaskiner
tv120,M27194943
Gold Star, B33, A10
450,465 t om -70
A5O 465 efter -70
850
A75 Rocket lII

L R€daktör: Susarme Cliffin, Li[å Al&letrl 4473,446 91Alvhem, Tel030$33 61 51 (ring ej senan ?in k12130) !

7 SoenskaBSAKlubben ------------1

BsAåladet utkommer ned 4 nummer pe! fu. Iill stor del gin dm ned hj?ilp av medlerunamas idtndr
berätt€lser På BsA-torget får alla m€dl€Eunar amonsera hitt. För€tag kan nunem ocl6å aftonsera mot
betalning. För prenumeration kontatta Svenska BSA Klubbm. Bilder €ller armat materiel som du låt€r o6s
anv:inda får du givetvb tilbaka. Material skictas till Susame Griffin.

Ansvårig utgivars Johan Johanss.n tel 030G733 26
F&etagsamons€r: Anette l€nnafisson tel 0300-440 60

Sv€nska BSAIOubbm:tm ideellförening som arbetarför att sar a intress€rade ochbevarå BsAMotorf,ykla.,
Ger ocksåut tidskriften BsA-blada. Inlomration om klubben fås genom SveGkä BSAKlubb€4 Drottsdnggatan
58 434 33 Kungsbacka hI0300-733 26.

Medlemsskåp ftir 1995 erhålls g€nodr att l70r- betalas h på antingm vårt POs'IGIRO 479 78 424 elle!
BANKGIRO 54?8-7552. Avgiftd gäll€r per kalenderår. Familjemedlemsskap inneb?ir att dun €rhåler €tt eget
medl€dNnummer och övriga fttrmåner för medle!ffnai Dock får man bara ett ex av BsA-bladet per familj,
Koshudm för familjemedlem:L förn:irvarånde 50:- Per år I
. Adr€ss:indringar_och medlemsiircndm via kassttrcn Monica Andersson, Hånekulevät€n 14, 231 95 Trele- 

aEPTiHSgl-- ---------J
7 FörsiikrttgarlBesiktningsmiin

Adrer$ cö6ta]ohansson (hwudansvarig) Guldgubbegatan 3 C, 43 33 Kungsbacka, tel kvålstid m0Gu4 59 (E tisdagar).

Bollebygl Jönköplngr Sandhen:
Svo0lofzandin, ti{03}28 8193 Svenolof Lindåker, tel036l7 69 60 B€ngtolof Karlsson, tel0515-601 77

Getinger M.lmköpin8. Stockltoln:
Krisrer Nilssorr tel 035549 26 Carl CuInar Löwestrand, lel 0157-m2 40 Tomär Eklun4 tel 08-68 10 923

Höön M.lmö: Shöm$trrd:
Kalle Helgesso[ tel041]333 65 Roland Olsson, telo{G96 1268 &.94n M Ka[e Roos, tel tJ67G30l 38 I
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Medleftr.ist.r

Monica Andersron
Henehlevålen 14 Älstad
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TeI04048 52 Y

Red.kdir
Sus€fie Criffin

nh Ahem 4473
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Stminge 306 Solvilen
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Nlats Karlsson
Tel 031-5€ 5s 22
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Kristcr Nlld$(n
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Moilellspecialister
Om du behöver infomr,ation orn din BSA eller en modell du är inhesserad av kan du
koniakta någon av våra rnodellspecialister.

Sune Sandshöm tel 0300441 70
Morgan Johansson tel 031+'6 36 37
Gösta Johansson tel 0300-124 59 kviillar kl 2l-22 el nsdagar
Håkan Ceme tel 0411400 12
Robe Hortans tel040-18 65 31
Lars Svanberg tel031-93 62 18
Bo Hagman tel 0380-751 U

Presstopp
för nr 2/95 är 19 nai

för nr 3/95 iir 18 aueusti
för nr 4/95 iir 17 novämber

SlStun.r
Ian Nlknmo

Tel 08-592 52 213

Älenlerså:
Svcn-Äke Skoglund

Tel08-540 23 939



O r df ör anden h ar o r det..., ff;läffiTffiftiä Arsmöte i Soenska BSA Klubben
Det iir eft nytt år med allt
vad det irnebär. Planering-
en för säsongen är redan
igang. Om några veckor iir
det årsmöte, jag hoppas att
vi får lika många till årsmö-
tet i skåne sorn vi brukar har
när vi har haft det i Göte-
borgstrakten. Det kärurs bra
ait våra skåningar nu hjlil-
per oss att hålla i defta. Det
ärju så aftenmycketstor del
av våra medlemmar finns
dfu nere och att komrna när-
mare dem är ju inte fel.

Iblard verkar det som en del
medlemmar tror att klub-
bens "fr:nktionärer" (styrel-
semedlemmar, besiktnings-
måin & modellspecialister)
har detta som heltidsyssla !

Vi är ju en ideell förening -
det vill säga att alla som ar-
betar med klubben gör defta
på sin fritid och helt utan
ersättning. Om mar vill ha
kontakt med någon av funk-
tionärerna så sker detta
lärnpligen på kvällen tex
mellan 18,00 och 20,30, för
de arbetar på dagama. Skul-
le du ringa på dageo är de ju
inte hemma men någon ar-

nan i familjen kanske svarar,
då kan du liinna ett medde-
lande eller berätta vad du
vill så kanske de också kan
hjiilpa dig - eller så får du
reda på när du kan nå den
du söker Tiinl< på att Du
som medlem ringer upp den
du söker-det skullebli orim-
li$ dyrt om man kräver aft
våra ideellt arbetande funk-
tionärer skulle bekosta sam-
talen själv Men säger någon

-klubbenkan ju ersäft a dem,
ja men då får alla medlem-
mar betala deth. Så det bäs-
ta fu att du som söker någon
själv står för detta - det blir
iu billigast för alla.

Under året som gått har
några lämnat oss h?ir i jorde-
[vet, detta är de som kom-
mit til1 ordf. kåinnedom.

Vi mirns med glädje kam-
raten och BSA viinnen Gö-
ran Bengtsson, Trörninge
som liimnade oss efter en
lång svår siukdom. Otto
Cristoff ersery fran Danmark
som hastigt avled under det
31:a iniernationella BSA
Rallyt i Belgien. Jan Gaart-
huis fran Amsterdam, Hol-

Schömig, Lilla Edet, Tri-
umph och BSA ålare som
avled efter iilgolycka på mc.
Vi komrner att salna dessa
välkiinda ansiktm på våra
nationella och intemationel-
la träffar.

Hur den nya styrelsen och
årsmötet gick kan du läsa
ompånästa sida (i samman-
fathring). Somvi tidigarebe
slutat kan du rekvirera års-
mötesprotokoll om du iir in-
hessemd. De som var dlir
får det sig tillsänt via posten.
Den datorintresserade som
har tillgång till intemet kan
numera nå mej eller BSÄ
Klubben / BSA Bladet med
e-mail adress:

idgse
Nu hoppas vi bara att en

fin vår och somnar närmar
sig, så att vi alla kan niuta av
våm fina motorcyklar.

lohat lohansson
Ordfhande

!Irrrrrrrrrl
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Svenska BSA Klubbens års-
möte avhölls den 25 februari
i Arlöv shax utanför Mai-
mö. Eft 25-tal rnedlemmar
hade slutitupp till mötet sorn
hade anord.iäts av var skån-
ska lokalavdelnine.

Vid mötet omvafdes ord-
föranden Johan Johansson
på två år. Sekreteraren Anet-
te l€nnaftsson, kassorcn Mo-
nica Andersson, rcdaktören
Susanne Griffin, ledamöter-
na Mab Karlsson och Chris-
ter Allvin valdes oå ett ar.

Nyvaldes gjorde vice sek-
retemrc Helen Brunstorc och
ledamot Elisabeth FajeÅson.

Nlvalda var också reviso-
rerna Robert Hortan och
Lars-Inge Bengtsson. I val-
beredningen nyvaldes Ro-
land Ohlsson och omvaldes
lars Svanberg. Vce ordfö-
rande valdes-vid förra års-
mötet på två år Elisqbeth
Fajersson och Oskar Äker-
lund avtackades för sina
tidigare uppdrag i styrelsen.

Till 1994 års BSA tävlings-
pris utsågF Magnus Karls-
son i Team Sunshine med
sin BSA Rocket 3. Vidare
genomfördes en stadgeänd-
ring angående fastställande
av medlemsavgift m. Denra

upagift är numera överförd
trän ärsmötet till sttrelsen.
Nya stadgar kommer aft ut-
sändas fillsammans med nv
matrikel under året.

Arsmötet avslutades med
lotterier. Senare på kvällen
stillades h ungem på Restau-
rang Elysee och törsten på
puben Pickwick strax breä-
vid.

Tack till lokalavdelnineen i
Skane för eft hevligt fusÄöte.

Deltaga-re på mötet få r pro-
tokoll iillsiint, övriga får höra
av sig till klubben så såinder
vi på begäran.

]I
Bengt 8 Eioor Mellaniler med en Commmanilo I Golil Star

Illlltllllll-llllllllllll I _ I

vint e rp en o it... :i##1åx' irs*i#j i i* m:':::"j,",x, Jl I
Snabbt och lätt infaffr den (hoppas ni ginar den). - | i Sptu !
iig.. vrntemalltså. Lika för- '.Åiimtiteirict jag avstå | *r*u rori *n * |
vånande varje gang att det ifran pga sjukdom, men jag i i Uutnti i
blir så himla kallt. Men iag hoppas att ni som var dlir i ,**^, rru*, I
vände nosen mot söder och hade hevtigt. a vaoor:iffiiaiåi iii|,au"*a
strax efter jul drog jag tiX Ett nytt år och nya friska a ' .

reneriffa bch kiieiade *oTgfl,.iqlxliiyir | ,ffirÅfrm* Ik_gpp 9 rl."l. inte av att,ia€behövermate- a 
--* 

ITillbakafrånviirmensålåg rial till tidnhgen. i Tack för ert stöd 7
arbetet med BSA-bladei och I titl *t*Uini I
väntade. Det var bara att Ha dd bra! Red lrrrrrrrrrrl l

Detta tu i slutet av 70 talet
hemrna hos Bengi. Derma
maskin har Bengt köpt i det-
ta skick men det fanrs lite
att göra för aft den skulle gå
fint. DB eller DBD Gold Stär
motom sitter fint i Norton
chassiet för den har fått lu-
tats lite framåt. Nortons Iso-

lastic upphåingning iil fort-
farande kvar. Bengt berättar
aft han hade denna hoi un-
der några år och åkte rått så
rnycket på den. Den långa
hjulbasen gjorde den tilt ä
fin landsvägsmaskin och
motom gkk mycket mjukt
och bra. Sadellängden var

inte den bästa för att åka wå
påmmfruganEivorfickåka
med iindå ibland. Maskinen
finns fortfarande kvar idag
hos en av våra medlemrnar i
Landvetter diir motom skall
vara grunden i en Cross Gold
Star.

il



Vice or dför anden har orilet....
Säkert har du, orn du inte
rcdan är prenumerant fått ru
1,/95 av MC-nytt ihevIädan
som ett provexemplar av tid-
ningen. Redaktör Bo Rindar
har under rubriken "Vad har

lapnn gjort t'ör orf?" uttryckt
några tankar jag vill ta upp.

Andemeningen i Rindars
text är att många veteranföra-
re hangsynt nog vägmr inse
den japanska motorcykelns
förträfflighet och han bekla-
gar det orättvisa japanhat han
anser råder: Japanhojama d is-

krimineras i veteransammän-
hang och nya japs skys sorn

pesten - endast på den grun-
den att dessa motorcyklar iir
tillverkade i Japan.

Nå, efter att ha läst Rindars
text tog jag mig en funderare
på vad jag själv egentligen
tycker om japs. D€rrirstinktiva
reaktionen var hte hat, utan
snarare oinfresse för dm japan-

ska motorcykeln Och egentli-
gen gäller mina svala känslor
inte bara japanska mc, utan
modema hojar i allmänhet.
När denmodema mc:nså oft a

iir japansk blandar man ibtand
ihop begreppen för sig och då
kan det låta som om det :ir
landet Japan det :t fel på.

Arjag inte då en sur rcaktio-
när som hte har vett att upp-
skatta bra (dvs modema) mo-
torcyklar? Nja, problemet iir
att utirycket "bra" ibland $ck
få någon slags objektiv me-
ning, diir irmebörden av ordet
ären gång för alla bestämt och
betyder just det som Rindar
menar med "bra". Resonerar
man så, kar man som Rindar
visa att en Matchless är usel
jämfört med en Kawasaki.

Med samma teknik kar man
sedan bevisa att pölsa iir gott
odr sill iir äckligt och att den
som föredrar sill harfi.

Men medger rnan iståillet att
ett så sammansatt begrepp
som "bra" har m subjektiv
mening blir det annorlunda.
Min BSA är inte oljetät, dm
gfu inte tusentals mil mellan

iusteringarna och den gör inte
180 km/h timme ut och tim-
me in. Det åir objektiva fakta.
Men den är bra - det är ett
subjektivt faktum - därför aft
den ger mig det;ag vill ha ut
av en motorcykel. Det fu nu
inte någon förvinad nostalgi
det åir frågan om: Den går till-
räckligt fort i tillräckligt
manga mil rnellan justeringar
som jag utför sjiilv. Jag kan -
utan att vara ingenjft - begri-
pa min rnaskin och k?irmermig
därför tillfreds med teknilen.
Den har en formgivning jag
uppskattar och jaglitarpå den

Det dåir far jag av min BSA,

men jag kan inte få det av en
modem maskin hur oljetät och

datastyrt felfri den iin iir, efter-
son den tekniska "utveckling-
en" medfört att andra egen-

skaper gått förlorade. Att pra-
ta om "bra" eller "dålig" i ob-
jektiva termer verkar för mig
helt meningslöst, då vi alla
prioriterar o)ika egenskaper.

Dessa egenskaper kan såillan

rnätas mot varandra med nå-
gon slags rnatematisk forrnel
som talar om vad som iir rätt
och fel, bra och dåligt.

Äke Wremp har i samma ru.

av MC-nytt en artikel som
behandlar problernet med den
tekniska "utvecklingen".
Wremp niimner de praktiska

konsekvenserna av defta och
menar att den äldre mcn blir
athaltiv för den som "gillar
att skruva". Så enkelt kanske
det inte åir. Vissa iar avstånd
från den modema maskinm
redan därför att de inte kan
förlika sig med filosofin bak-
om "svarta lådor" och plast,
oavsett om de gillar att meka
eller ej.

Visst har Rindar rätt i att
namnet på tanlm inte bör
avgöra vad vi tycker om en
hoj, men han får också accep-

tera att ev likgiltighet inför
hans Kawasaki inte alltid be-
ror på något slags japshat.

En ny japanhoj och en ny Tri-
umph är för mig lika oinhes-
santa, eftersom de represente-
rar samma slags teknik. Jag är
rädd att jag skulle tycka dets

sarma om någon släppte ut
en ny BSA på marknaden. lfu
all-nru, wtn-nokd, fuel inju-
ted BSA 900 Gold Star 16V?

hte för mig.
Rindar kan läft övertyga mig

om att hans Kawa är jätte-

snabb och oljetät. Delar man
iindå inte hans hiinförelse, be
höver det inte bero på att man
hatar Japan eller har svårt för
att fatta. hte heller betyder
det aft mc-hobbyn riskera det
inbördeskig Rindar pratar
om. Ar det inte väl mycket
begiht ait vi skall nicka upp-
skattande åt allt på två hjul,
bara.för att vi kör en mc sjäL
va? Arvi verkligen ett kollek-
tiv som alltid skall dra åt sam-
ma håll? Det vore naturligtvis
bekvämt för landets mc-tid-
ningar

Skogsgrillen 1994
Den 27 augusti var det dags
för årets upplaga av Skogs-
grillen. Eft erensommarutan
nästan något regn var det
dags för en av de blötare
upplagoma i skogsgrillers
historia.

Det skabbiga väder deffra
dag avskräckte massoma att
besöka den lilla fina Knobe-
holnssiön ca 1,5 mil från
Getinge (lokalavdelning)
som arrangerade triiffm. Att
somrnaren varit väldigt tolr

Motoroljor åir stiindigt för-
mål för diskussioner bland
motorister, så även bland
ägare av BSA. Vi har väl alla
läst instruktionsboken och
fått veta att vår maskin går
bäst på t ex en SAE 40-olja.
Sedar den boken trycktes
har dock en del hiint på olje-
fronten och nu kan vi köpa
både multi-grade och syn-
tetolja. Siimre ställt är det
viilmedinlormationenkring
dessa modema oljors liimp-
lighet i våra ädre motorer
Trots flerårigt läsande av
t ex Classic Bike har jag inte
fått något entydigt bevis för
aft dessa oljor är 100% OK i
våra motorer, Expe er har
uttalat sig både för och emoi
och det enda amatören Iel(-
Iigen uet är att den "raka"
enkelgradiga oljan fungerar
bra.

märktes då strandkanten i
sjön låg ca 5 meter liingre ut
?in vanligi. Vädrets makter
gjorde allt för att fdla på
sjön denna dag. Trots detta
kom fpa danskar på tre ho-
jar i från Köpenhamn Clas-
sic MC Club. Fran börian var
de 2 Triumph och 2 Moto
Guzzi, mennär de komfram
var de 1 Guzzi rnindre. De
hade sett i tidningen MCM
att Skogsgrillen var i närhe-
ten av deras färdväg dll fi-
nalen på Classic Racing Cu-

Fran bildelsgrossisten AP
kommernu uppgift er omett
ökat antal reklamationer av
bilkamaxlar, i taki med att
syntetolioma blir allt popu-
lärare. Många kamaxlar har
drabbats av onormalt slita-
ge och förklaringen sägsvara
den olja som anvåints. I de
fall som nu avses har man
använt en tunn syntetoljn
under inkömingen av den
nya kamrnen. Eftersomkam-
nockama inte är trycksmor-
da är oljans vidhiiftringsför-
måga avgörande för smörj-
ningen. Tunn synteiolja
tycks "halka av" nockama,
som då blir uian tillräcklig
smörjning.

Man rekommenderar nu
att vid montering av en ny
(eller omslipad) kamaxel en
syntetolja med hög tiskositet
ellet en icke-syntetisk olja

pen som gick av stapeln på
Ring Ifuutstorp i nord-väs-
tra skåne denna helg.

Armars var besökama bara
av lokalt halländskt ur-
sprung, tywärr får man väl
säga då det är en trevlig träff
med goda övernattnings-
möjligheter i dei vindskydd
som häffplatsen är utrustad
med. Getinge-gänget hade
somvadigt gjort ettfintiobb.

används under inkömingen.
Efter inkörningsperiöden
skall tydligen kammenf ung-
era bra även med en furnare
slntetolja.

Dessa uppgifter lär väl inte
direkt minska osäkerheten
kringmodema oljor och äld-
re motorer, även om de
nämnda problemen frärnst
har gällt nyare bilar Ar du
os?iler/okr.rnni g somjag, kör
på enkelgradig olja. Aven
den enkelgradiga oljan har
utvecklats sedan 50-talet och
oljan du köper nu är för-
hoppningsvis betydligtbätt-
re än den som fabrikm en
gang håillde i. Det går dock
inte aft fömeka aft "moder-
na" oljor verkar ha en del
fördelar odr det vore hev-
ligt att en gang för alla få
veta hur det zerftligen förhål-
ler sig.

Pelle Pirat
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Per Rmell
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Caf6 Racers
- rockers, rcck'n'roll and the coffee-bar cult,
av Mike Clay

Många entusiaster har återupptäckt kaf6-
racem de smaste åren. Clay tog 1988 vara på
det nlwaknade iniresset och skrev dm näs-
tan 200 sidor tjocka Cal Atcels. Det är i mift
tycke m förhåiffIig bol fylld med inhessan-
ta och inspirerande bilder från 30-talet och
ftamåt.

Clay gör m historisk översikt av kaf€-
h€ndm dåh tyngdpunktm naturligirds lig-
ger på 50- och 60-talen, kaf&racems guldår
såväl i Sverige som i England. llan berättar
om livet som knutte i den riktiga racingens
bakvatten, om våghalsiga "bum-ups", om
den ståindiga iakten på högre hastighet och
läckrare stil. Det är hoviirdig och underhål-
lande läsning.

Cafä Racers of the 7960s
av Mick Walker.

En nyutkommen bok på drygt 90 sidor, med
många bilder och relativt sparsam text. Gold
Star-fantasten blir inte missgynnad och även
Triton" Dunstall och Rickman presenteras
naturiigtvis.

Walker inriktar sig nästan helt på de tek-
niska aspektema av kafd-kulten och det
mesia står att låisa i bildiextema. Tyvärr ger
boken ibland ett slarvigt iniryck: Walker
angerborr &slagpå enA10RGSsom66x72,6
mm, vilket tyvärr råkar vara måtten för en
47. Bensintankm på en Gold Star av sen
årsnodell uppges 4..rnma både sex pint(?)
och he gallorL Den rätta tppgSften, fyra gal-
lon, kåirurer Walker tydligm inte till. Den
som fu påläst kan säkert finna andra märkli-
ga påståenden.

Bokens terna är ju 60+alets kafd-hojar och
Walker skriver också i förordet att (praktiskt

Älskaren av vassa Gold Stars Ifu sitt lyst-
mäte tillfrcdsst?illt och även några enstäka
410 RGS slms till. Den evigt populiin Fea-
therbedramen med Traja-, Vinceni-, JAP-,
Velo-, BSA-, Weslale- eller t o m Norton-
motor finns naturligtvis med, men mänga
andra kiinda och okiinda specialbyggen pre-
senteras också. Författams egen Bantam
med dip-on äir fulsiit och flera brutala sid-
vagnsbyggen med A10-rnotor visas. Roligt
är att vi inte bara får se de mest lyckade
projekten, utan mera ett tvä$nitt äv vad
som faktiskt användes på vägen.

Men stort utryuune ges också miinniskor-
na ba-kom maskinema, både ägama och de
som försåg dem med delar - th;Btal, Tickle
och Degens. Sakliga falta varvas rned skrt!
nor och historier och mytbildningen kring
kaf€kulten liir inte bli lidande av den hiir
boken. Den rekommenderas.

Rockers!
av Johruy Stuart.

Stuart behandlar i sin bok sarnma tidsepok
och sanr:na slags motorcyklism som Clay,
mmhiir är det inte låingre maskinm som står
i cmhum. Socialantropologi är eft fint ord
för att beskriva vad rn?iruriskor håller på
med till vardags och varför de gör det, och
det åir väl n?irmast det Stuart sysslar med.

Fina fotografier finns det gott om, men det
åh som sagt inte tekniken utan knuttarna
som boken kretsar kring. Revolten mot vux-
ensamhället kunde ta sig många uttryck -
rock, skinnjackor eller snabba, högljudda

motorcyklar. I 60-talets England aar en rock-
er verkligen en bad boy - en konhast mot
vissa av dagens viilanpassade posörer på
fabrikcustomiserade livsstilsholar En stor
del av boken behandlar tidens ungdomskul-
tur i allmiinhet - inklusive rockmusik och
filn - och det kan man låisa med behålhing
vare sig man är intresserad av motorcyklar
eller inte.

Rockrrsl är inte lika given i den kaf€-inhes-
serades bokhylla sorn Clays Cafö Racus.Det
är en annorlunda bok och är det ba ra hojama
du är ute efter blir du besviken. Men går ditt
intesse utöver det, är Rocftels/ ett tiinkbart
komplement.

taget) alla bilder åir iilta vara, dvs tagna på
60-hlet. Dåtför :b det trist att läsa en bildtext
sorn börjar "Typical of the period in every
way..." och sedan upptäcka att bilden ho-
ligtvis är tagm manga år senare. Bilden är
dessutom retuscherad på ett säft som anty-
der att någon velat dölja det rätta förhållan-
det.

Och varför våiljer Walker, niir han vill visa
det berykiade Ace Caf6 i tondorl en helt
oinhessant bild från ca 1980? Ace var navet
som 60-talets Londonknuttar kretsade kring
men biiden visar inte erts det "riltiga" Ace,
utan ett nyare ka{€ med samrna naml - men
det låtsas Walker inte om.

Jag kan ha fel, men Walker kåinns inte
riktigt pålitlg. Clays bok ger - bots det
högle priset - mer valuta för pengama.

BSAMotorcyclcs 1935 to 1940
från Temple Press/Bruce Main-Smith.

Eft &ygt 70-sidigt omtryck av en verkstads-
handbok som gavs ut första gången 1959.
Samtliga modeller från 1935 - 1940 firns
med, från 149-kubils X35 till maiestätiska
V-twiruren G14 på 1000 kubik. Med undan-
tag för kopplingen kan anvisningama för
1940 års civila M20 dessutorn användas för
WD-modellen ftam till 45.

Första meningen i b okenlyder: "To rutt out
of oil completely is a seious mctter, siflce it ul
haoe disastrous mnsequenses to the eagine and
msy prcae to be expmsioe when rEairs are
undutaken" . Mankarcke urrdrar om boken

iir avsedd endast för de allra färskaste ny-
börjama - men så iir inte fallet.

De sedvanliga arbetsinstru-ktionerna är
kompletterade med måttangivelser för
många detaljer. Författaren räknar nämli-
gen med att många slitdelar kan vara svfua
att få tag på och l?imnar diirför mått till dm
som vill tillverka delar själv.

70 sidor åir inte myckei när man skall täcka
BSA:s omJattande modellflora under åren
shax före kriget, men iag hor att boken kan
vara nyttig för de flesta ägama av förkrig-
srnskiner. För ynkliga 2 pund iir den ett
f'nd.

P Pirat

Mc-böcker kan ilu köpa bl a hos MarGie Bookshop, tel 08 - 612 70 50.
Det som inte finns dör (t ex BSAMotorcycles 7935 to 7940),

finns hos MilI House Books i Englanil, tel 009t14 - 7205 270 377.



Breo från medlemmar........ (och anilr a)

Hej BSA-bladet!
Jag heter Torbjöm Hedström
och bor i Amä, men jag är
inte medlem i BSA-klubben
hots att jag åker BSA, för
tiffället \M 20.

Du kanske kan anvåinda
några kort till BSAnidning-
en. Färgkorten är från 1994
års Kanonrally (det är mili-
täGektionens årliga träff).
I samband med Kanonrallyt
åkte jag ettvarv runiViinem
med min 

^BSA 
iVM 20. Jag

startade i Amä en eftermid-
dag (fredag) och körde via
Vänersborg-Skövde-Tibro
till Fage$arma, som ligger
mellan Tibro och Karlsborg.
Vi fick övematta i tält eller
lgga på golvet i klubbloka-
len.

På lördag åkte vi runt i
Väsiergotland på våra mc
och tittade på olika sevärd-
heter, bl a Göta Kanal med
broöppningar och passage-
rarbåten June. Sedan ställde
vi ut våra nc vid Forsviks
gamla indushimuseum. Diir
var öppet hus och marknad.

Sista anhalien blev upp på
Vaberget som ligger vid Bot-
tensjön, fin utsikt över Vät-
tem och Karlsborg. På kviil-
len blev det årsmöte och
middag. En vresig Albin re-
noverades och rusades i
skymningen.

På söndag förmiddag
plockade vi ner tältet städa-
de och packade för hemfärd.

Jag ville till min gamla flyg-
flottilj F6 i Karlsborg som
numera är nerlagd. Det var

öppet och iag vat irme och
tog nå$a kort.

Sedan alte jag norrut till
Und enäs -Alga rå s -G ull-
spång-Kristinehamn-Karl-
stad och ÄmåI.

Vi var ca 30 mfitiir-mc på
den hiir träffen, de flesta var
2-taktare såsom [IVA, fava,
Monark, NV.

Det svartvita kortet skulle
jag vilja ha m efterlysning
på. Kärnernågonav läsama
till denna 833:a 1954 med
svingarm? Jag liimnade den
mot en bil i Trollhättan 1960.
Senaste ägaren bodde i Lilla
Edet 1966. Reg nr P7081
rarmr CB31-2716.

Hiilsningar lrån m "itke medlen'
Toftjiim Hdsfiön
Telefon 0532-13682

Vem i hela oärlilen kan man lita på?
Eft litet kåseri om dm eviga
frågan: Vem i hela världen
kan mar lita på?

Nu för tiden vet man inte ett
dugg, varihån saler odr ting
komrner, Ar Volvo en fransk
bil? Är Elekhohelios Elek-
holux eller är det tvärtom?
Hurvar detmedAlgots? Låg
fabrikm i Taiwan eller Por-
tugal? Man vet inie så noga.

Men en sak är säker; engels-
måinnenkan manlitapå! Det
gäller fortfarande. Brittish
Museum Iiggeri London och
har alltid gjort så, även om
innehållet kommer Irån an-
dra världsdelar. En BSA har
alltid engelskt usprun& -
eller?! Jo detta tillhör de
absoluta axiomen i livet!

I BSA-bladet ru 2/1992 kan
mar läsa en arnons: Halm-
stadgustavkanBSA. Och det

kan han ju. Han är en guru
och aultoritet- På fotot px-
poneras en Rocket 3 tillsam-
mans med he välartade sör-
låinningar, som gör reklam
för maskinen. Den passar
både arbetare, borgare och
pedagoger enligt bilden. Så
var det då 1970-förtroendet
är fi stiindigt. Tre välarta-
de svenskar garanterar: BSA
tu toppen!

Igår köpte jag den engelska
tidningen The Classic Mo-
iorcycle jan 1995. Jag köper
den ofta. Den är tillförlitlie
ochhar ett fintbildmateriai
Magasinet är en kunskaps-
källa jag litar på.

Ve och fasa! Vad ser jag?
På sidan 25 i CM -Samma
gubbar!! !- de he sydsvenska
gentlemiimen. Men de har
amerikanska narm! En är
W-underhållare och en är

motorcykelförsäljare, Och
den tredje, han äi nog inte
specerihandlare.

Tåinl så det kan bli. Så var
det med den sarmingen. Bil-
derföwanskas. Manvarinte
så noga med källkriiiken
förr Vi kanske skall vara lite
noggrannare och kolla. Val
Page kanske är samma per-
son som Folke Marnerstedt?
BSA 1937 kanske är samma
motorcykel som Husqvama
1933. Vem vet?

Nej, så är dei ju inte. Men
konstigt är det iu att en
svensk bilskollärare är så lik
en amerikansk W-underhä-
Iare. Det är i alla fall rätt
komiskt, att ett litet reklam-
hick får sin förklaring 25 år
senare.

Håkan Westin medlem 831
Kjuge,20 januai 1995

HATMSTAD.GUSTAV I(AN

Kiinner någon till den hiit fiotord*elfi?
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lohn Cronshaw femfaldig mästare!
För femte året i rad vann
BSA föraren John Cronshaw
500 klassen i Classic Bike
Championships Races. Med
sin 500 cc BSA Gold Star
vann John den nio tävlingar
langa serien med 126 poiing
före Bob Heath 88 poåing (Se-

ely G50), Tony Meyerc n
poiing.

I en intervju med Classic Bike
utrycker John sin och manga
med han, oro över tillviixten
av nya förare i klassen. Kan-
ske det är skillnaden i has-
tighet mellan de fem bästa
och resten av förama i racen
som skrämmer nybörjarna,
men man måste ju starta
någonstans, sägerJohn. Han
menar att om några fler av
de snabba förarna försöker
att hålla samma höga stan-
dard som Bob Heath, Tony
Mayers och hans själv så

skulle konlurrensen i klas-
sen öka. - Man kan inte bara
ställa in hoien efter säsong-
en och tro att den är konkur-

l-llllllrrlll

MHRF-Nytt
Det var årstämma den 15

oktober och BSA Klubben
var representerade av Chris-
ter Allvin och Roger Ohls-
son. Mötesförhandlingama
var ganska rutinartade med
blard arurat frågan om An-
nonsbladets distribution,

llltrllllllll

renskraftig nästa år. Man BSA Klubben gratulerar
måsie alltid försöka nya John Cronshaw till hans fe
sakerochexperimenteraför nomenalaprestationmedsin
aft firma några extra häst- stötstångs, tvåventils OHV
kafter. Gold Star

ENGELSK IR.EF
2, - ,1. illll 199s

For 1.3. gang holdes ENGELSE IREF i Ältingåbro, Danmark.
Der bliver fallestur, I/4 mile race, andre konkullencer, vatm
mad og fest i teltet.
Nermere oplysningea
TU,: 86 48 90 10, tirsdag, fledag og lordag aften.

Med venlig hilsen
MOSTEN MC

Eode Ergv., 15
8950 ttrGted

MOSTENS RACE DAY
f, - 2. sept. tt95

AIle med interesse lot t/4-mile race er velkornmen tit
Mosten3 Race Day. Her er mulighed fior deltagelte i bMost-
mesterskabelnetr i t/4-mile race som kores i fotgende kate-
gorier: H,D.-klasre, Engelsk ktässe oq åben kla-sse. Dive6e
andre aktiviteter.
Live Band f.edag 09 Itrdag aften.
Netmere oplyininger:
Tlf.:86 48 901O, tindåg, fredag 09 tgrdag aften.

MOSTEN MC
Bode Engvej ts

S9so rt.sted

Irrrrrrrrrtrl
ENGELSK-

ITALIENSKA
PARTAJET!

FöR Drc soM KöR
ENTUSIASTHOJ!

NY TRÄFF MED BL A
ÄvENTYRs-RUNDA,

DRAGKAMP OCH

ANDRA ROLIGA
LEKAR.
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den om att medlemmar i
många klubbar får manga
aruronsblad rernitterades till
swrelsen för vidare utred-
nihg och kartläggning. Års-
avgiften är oföriindrad.

I MHRF:s nyhetsblad På
Gång lliservi aftAccisen (för-
säljningsskatten) skall för-

svinna på fordon äldre iin 30
ar. Eft zs-årigt arbete från
MHRF:s sida fick sitt rätt-
mätiga r€sultat då dm nya
lagen klubbades igmom den
21 december 1994, men da-
tum för ilraftträdandet är
inte fastställt. Mer om defta
i komrnande MHRF-nytt.

il
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lohn Cronshaw på Soieslad 1993. Folo Cijsta Johqnsson
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-1.249:-cLasstc JEr

"Jeilriöl'nen"- 1.995:-
Det finns även hjälmar med Union Jack-flagga
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Börjes NORBSA
På Norton Owners Clubs
lokaltäff i Läppe vid
Hjälmaren häffade BSABIa-
det en medlem som har en
hoj som passar både i BSA
och Norton klubben. Det är
Börje Westergård fran Kol-
bäck som har byggt en väl-
dig fin maskin på ett BSA
chassi med en Norton mo-
tor

En A10 ram har försetts med
en A65 svingarm. Detta ger
en lång hjulbas som borgar
för en stabil landsvägsma-
skin. A10:ans oljetank och
verktygslåda :ir kvar. Tan-
ken är en BSASpitfire i glas-
fiber Sadeln har Börie gjort
själv och den undershyker
den långa hjulbasen, givet-
vis tu den ensitsig. Bakhjulei
är från Norton Commando,
bakstötdämpama är exha
långa Koni. Framgaffeln
kommer från en österlaindsk
maskin på I likaså hjulet
och skivbromsen, bekväm
fjädring och effektiv broms.

Motom är en Norton Com-
mando Combat 73:a, en 750

cc twin på 64 hl<, detta sami
att maskinen i sig är lätt gör
att Böie lätt kan hiinga med
och hålla ifrån sina kompi-
sar på 850 Commandos. För-
gasaren iir en Mikuni med
ett sto KN filter Avagsrö-
ren och ljuddiimpama har
Bö{e giort själv rned hjälp
av Thorsten Ahlin (ordf i
Norton klubben) som om-
besö4t svetsningen. De lik-
nar eft par Commando ljud-

dämpare men är betydligt
kortare så att de harmonise-
rar med hoi€ns övdga linter.
Det är föfiesten Thorsten
som en gång giorde motor-
plåtama till A10 ramen för
att ta en Nortorunotor till ett
projekt som aldrig blev av,
nu har Börje gjort det hela
klart med ett enastående re-
sultat. Växellådan är stan-
dard Norton samt koppling
och transmission,

Kraftförsö4ningen air v?il till-
tagen med en 33 ampers
Bosch växelströms genera-
tor som skymtar bakom för-
gasaren. Orsaken till aft den
sitter så langt bak åir ati man
måste ge plats för en åindrad
uwäxling så att den ger bra
effekt under normala varv-
tal.

Att Börje anvåinder sin ma-
skin för mabb långfiirdstou-
ring kan rnan förstf det åir ju
det dm är byggd för. Niir vi
träffade honorn och hans
Norton kompisar skulle de
veckan efter ut på en tur till
Danmark för att på vägen
herr besöka Bankeryd och
BSA Campingens 10 års ju-
bileurn.

Nu efteråt vet vi att resan
gick br4 vädret var fint för-
utom en rejåil regndag, (den
dagen dä SMHI hotade med
översvämningar tomados
mm) och att Thorsten fick
ras på tiindningslåset.

T

Panthn-nannen fr ån Vimnetby

Matchless tanl sitier nu till
slut på Phantem. Den rym-
mer 25 liter och det ger en
bra räckvidd som är avsik-
ten med Jans bygge. Hem-
giord verktygslåda som ser
ut som en oljetank. BSAA10
bakskärm krönt med ett
Morris Minor baklyse.

Maskinen har ett fantas-
tiskt avgasljud genom de
meierlånga kopparör (utan
dåimpning) som löper bakat
istället för ljuddämpare.

olika placeringar och num-
merplåtshållare. Jan vill
ftamföra ett stofi iack till sin
far som hjåilpt honom myck-
et på hojen och visst har de
giort eft fint jobb!
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Närbild: f an Ohlsson, Vimmerby

- Panther L00
Påiras Specialpris 1994 dela-
des ut till en'hågoinodifie-
rad" Panther 100 -51 på BSA
CampingmiBanleryd. Det
var Jan Ohlsson ftån Vim-
merby som kom smygande
dit under lördagseftermid-
dagm och som en av de sist
irukrivna fick mottaga vand-
ringspriset P:iras Specialpris,
en glasvas som Pära själv
blåst på glasbrulet i {sens-
bruk vid ett besök på Äsens-
brukshiiffen 1988, detta pris
har sedan skiinkts av Pära
till BSA Campingen och se-
dan 1988 varit eft vandrings-
pris.

lans Panther ih inte bam
speciell på utsidan utan
fråimst inne i motom. Den
har utrustats med en smidd
Volvo B20 kolv, samtidig
som bormingen ökats ftån
87till89 mm. Ventilsätena iir
gjorda av stellit, ventilskaf-
ten åir Mrdf örkomade samt
att ventilema har ett mjuka-
re material i tätningsytan
motventilsätet. Detia gör att
man uian problem kan köra
på modemtbråirsle (blyfrift )
utan problem samt att pre-
cessionm åir högre med mo-
dern teknik-man får m tys-
tare gång med mindre spel.

Vidare kan man se på bil-
dm ett snyggt placerat olje-
filter (Renault) som med eft
av Jans far tillverkad hållare
i aluminium småilter in med

rykeln som en "originaldel".
Triumph framhiul, Monark
framskiirmochenBSAfram-

gaffel utgör framdelen av
hojen. Framdelen av ramen
iir helt original medan bak-
delen modfierats liie, bak-
hjulet är flyttat 100 mm
bakåt vilket ökar komforten
och stabiliteten. Stlret och
vissa delar av ramen som
åindrats åir gjorda av hydraul-
rör. En kraftigt modifierad

Jan erkåinner att ha.r är lite
"toudng-bög" och tycker om
konrfort. Hanvisardenprak-
tiska pakethållaren som
finns gömd i bakpartiet.

Att cykeln har varit runt
eft tagbevisar den gamla fina
aluminium-nummerskylten
(lilla modellen) som inte har
mindre iin L9 bonhål efter



Chopper - Rat ?
På Bike Weekend 1994 i Västeds häffa-
de BSA Bladei Cfuister Andersson ifrån
Odensbacken shax utanJör örebro som
kommit dit på sin M20 chopper Den är
inte en bliinkande laomhistoria utan
snarare väl använd, mer åt "mt-bike"
hållet.

Christer har köpt hojen i detta skick,
han lackade tanken efter strul med en
elspruta genom att blanda servalack och
pensla på "flammoma" för hand vilket
har givit ett enastående "anti-stuk".
M20:n är på de mrånga punkter en iniakt
I4M20, inget är sågat på den. En för-
liingd BSA gaffel av S0lalstyp är mon-
terad tillsammars med en 8" broms-
trumrna. På 2high+ech" sidan av mo-
tom firmer vi en väIflänsad aluminium
täckplå t över ventiljusteringen.

Det är ett under att motom går, men
det är en segM20. Ett ventilknaster loss-
nade en gang och letade sig upp tilJ
kolvens ovansida med åtföljande repor
i cylindem och på kolven. Men det var
inte allt, kolvbulten flyttade på sig och
gjorde en eft par mm djup repa i cylin-
dem. Den har nästar ingen kompressi-
on berättar Cfuister men dm går, så
varför röra den i onödaa. BSA Bladet
håller med.

För två år sedan var han på Britaruria
Rally med hojen och då fick den pris
som aildsta hoj. Det var definitivi den
äldsta hojen på Bike Weekend och kan-
ske den mest udda på träffen. Den är
definitivt inle den snabbaste maskinen
men kanske den mest seglivade! 'Old
M20:s never die!"
(Gan a M20 dör aldrig.)

Prenumerera" på en B. S. Ä, för lång och rxogen tjänst!

WBLÅffiffiä
Marr 1955 AB E. FTERON MATMO STOCKHOTM

"Buf;falo-Bill"
dorninerade

G OTEBORG Gra ris

Säsongen som gick:

Tävlinsen 1954 om "No-
vemb*kåsan" går till histo-
rien som en av de mcsc o3-
frc*ande - far min och å:-
rkin* - som någonsin förc-
kommit. I "boRdlös' dy, på
öv.rsvnmmad€ sankmårkcr,
övc! bcrs och åsar slingrade
sig dcn fruktansvårda banan,
och trots an dasetappen av-
lonad* mcd 160 km, ly.ka-
d€s bloti 2a åv 126 stårilDde
ta sig in till nålet inon rer

Men Där Bill Nilsson från
Hillstavik körd. sin B.S.A. i
mål som klar ,csrare, verkå-
de han r.ra i visör för a!.

köra ett vdry till. och dct
var likådanr med hans daF
kin. Vid senonsånscD .ftcr-
åt framgick. att motor. bron-
sår etc, lortiar.n<lc vår r ur-

Rill Nih$n råt. n.d d.n-
na senhöstseger cn lysendc
punkt lör .r sällsynt förräd-
lis eivlilssstuons, undd ril-
ken han vunnh 17 rr:. i
moro*os och bl. e. aii,mfc-
nt i Sverjss crurd Pri:,
Moto-Cros des N,rio's &h
sYenska häseBkebcr. När d.t
blev fråga on att'utsc "Ärcs
norornan" hade han hdlcr
iDsen allvarlis konkur..nt.

faut. nånd ilt

Såsongen som ftommer.'

Yem blir eulopamåslare 19551
Se sidan 3I

På
mo

Iångtärd med

En BSA för trial

Da tu ?n too.. 'lia w A-dod.11st'et.a. lc. ua, nNl una.
notot, lr.n lalrh.z,Ad r.d.l, v'LI 160 ht. On ncn lot 'cdi.t .
tlo.hdi cs s.ntctaL ,Ålhattdrc o.b bakri blit siht n It1 ta.
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tillåt€r 5;n ägåie ått uppsöka
trakler och or!e.. sm .li.{
år o;rtkomlrqr mcd råq, brl .1,
lcr b63. Molorcykclr sör på
nånE! sia 5in hcrr. oh.roen'
dc, ;v tid!åbell - åv aåråac

- av horeu (om haD m.dfö.
iilt ch .adpinsu!.!srnins)

- av dyra färdb;ljcrer. Mo
torcvklnt€n kömm.r li i

ko"iak! Ded folk och lär
bäftre känna ländeh.s för-
hållanden. Han ser eb hör

, vi kinner bvggnadssnk-
ka!c, monrorert konrorisier,

Landning på bakhjulet

tletJchr bdtant .. 'r jatMMtkanL
Stå i "ttttbtrh,N - K'opttailtm

hdn.it

. B.\.A. Twin - soo < d- Der linos väl inrcn ånnrn
ler ö50 .. - ir trk<å irl",.ler ö50 (< 

-_ ir ftkså id€I],JvtiDe{orm, som !s:i(d
råDrr ardioororcJ klår 

I mrteriålet för så cnorma på_
lrmna g:ng,lfre.irine:r

roppfå'r o<h lrrafö, ar, g;-l[,lli. oå.:gå. ilrijiiighä
nom !n uroDorden rgå vr8- -r d{ inr€ år Bs.A. domi

scdan gammalt eft väl
crbiudå. Den ;mponr,ånd.." ;"1,i-** -:.?"å. r", r""r;_rclorcn och Iloitr urru5t-lLä o.h modrrnirci. Der jr
n.n8en m.dve'ka, ,'ll åt( fö lhätr;;;å. å'r;trnde no,o,-
rurcn åv cn Ls.A..shoo'irsl..vklår iör lång och trogcn

,srår eller Gold.n rlah dl(lrij"(r ..b d"" å-.h."";.c."6iiE ll?äåffi. rsta' ,erre' ,Gordd Fräsh
rrren åv cn LS.A. Shoo'ilslJvltår io. t:." ".t .."..
srår.e er .Gold.n rlah dl( ltijn(, och d- ö-,b"..,:d.,c o E tu rc, pjo,t u. jrxFt:.-.,.:,-. qrqttJrn(. och den lpo beronåd.,

t, t t.nr F.,ord q-d 
'n Bs./.1^oao ^cKct 

LrD varå r1olr rendardrllverkadc Bs_a.-ma-rln övrr .in noroKvkd. i,t;n"n ..a modcllbctc.L_

Mcn B;ll Nilsson vår icke
ensad oD alr 1954 hävd2
BSAr öv{lässenh.r. Moro-
cro$port.. domineradcs ro'
ialt av dettå nä.ke, sm i
$örre rävlinear hedlördc in-
ill6 8r lgrur, 57 2:drå och
5l l:dje plac€riDsår. I åBkil-
lisi tavlinsar los B.S.A. rubb

å:':1E-- , r-4t,_ polmrn, e!c. rcm åi.r eitprt\ n .:." ..t1t {1.ta',.a.t -r rjd o.L ljscnhcr sprrlr ihop.1 ab..)i] t q,t,,. hn,! "" ,,1t ,"edbu;d"! år;kommi;_
1,1.\\'4t/ rl",4l.\'D. rJ.t/.., oc ,emencrrcFr per noror

, ,1,.:,.. .t: ta...it1i.{ ;".,1, u ruu nycker;öj. i föi

r:., o.t. n "1c r" ro",,r l,.rlon$rt!rulrå prJn.nnBen åv
..1. t 4.tt tra ',, 

r.s,,, al.onmårch l:n-fä,d.
blrnd u ar kon.LnJrcr rv.l,.

^.h 
r: \i vrl reltr..rnr.lmdo<ykd; r:rå särkit! po-

", Jt". _ -,r." r.!"- :,_r, l pLli!. Som cscmDet Lel nam:-. \,"- :.- i. r,L:l:. Jom .\.mnrl,i- *- *regF@äEryq
rr n3, .ällao eller aldrp sinrl $ ocn 

'hnsans5r.kc 
märå-l- ----:-

ä,o.*** -åt, ai,tai 
"i,1 

.. 
. 
Fel,' . Hatz, na.i sinl v,d.spppet.s:'.ckip's.et tttl lddpb dl

Lo rnide,n, Irpr.. hind.r ilu'Edom b*6tc Syd.uropa tdndat På bd4hi'tpt. Ltsa - funla-
\ic.n "' lund* lånså tider @.d sinl allt hsn. Det sälh, kt Gsnrut la-

ilob(vk.ln is..l ,, .,igS.A. En hodtrn syds"cn.kl l.dnroa aa ia!. ö,.'ks,a 3i. B.s.A.
crfå.cn dh ömdö;*piI fir_lkonrnir, $m pi \in B.S.A.l
rire. i! emc r id d.; ;der-11*'t' und.r ynarc irn sr_llohAn$n och Gjrt! Nik$n, ,/,-
L k, fcrdmedlct. sm eör r._lnomkqsr Ccnrraleuropr, B.<.Ä., 8) Gultav lohan$on. I
\.rnr b;ri,: n.h d..(.,r^nt\pån,en, ,,,,,"";:;-;;ik;;r ;.s.i.: i'o;"d;ä ,il#;:11 I KI'it
, : ,,"a*;rgi:fr li:drma 

1r cdl-orto Hul'is,rdt, B.sA.. 11) Göron Bd8' | 
=

oc} s!bb, och i wenskr m;.- l.r:ri som vårld.n5 rd,njm{å
terkapet, rcm omfrriåde a ,li rourd moror,rtel. Mcd cn
lopp, där vrric fö.a,. IicL.l\idln bl." Kun; Johån$onlopp, där vrric fö.a'. IicL.l\idln bl." Kun; Johån$on,illrodor*nr iis de I bäsralt"år is,c,sr." -ä;i.isk,D.tr.ulur.n, blev rlurpl.cc.li tT i Lamp med speriatår-
r;nsrrna bl. å. förjand;: l)l,d;nd. o.h igs: ,,ia.t a.n-
Bill Nilsen, B.S.Ä., 2) SEnlne BsÄ,förarc, som stod iBill Nilsan, B.S.A., 2) Stenlne BSA-lörår., som nod i
Lrndin. B.S.A., l) 8o Abra-l!irklå$ ; morocloss och som
håm$on, B.S.A., a) Cårllvrd !i'.ln 'ÄrcE dotor.

... fijd! Nu bln oi nd/kl4td .. .

Klsbbnytt:

BSA-klubb i Sverige
L. oln .l r ,n,rgn"inB\ii! o,dc r.,rr - !n d{ rrtt., imood.r:d.

' ro,or'r'L å' - r'i 3.S.Ä. ir d.t n, ldlkoor:nd. n;6rrtd ; sv.,i...\ ' I5Aa p.pulrilr hj', l.lt,oh i 1r:a rndrå tind.r, ir n nor o:h
, ii knl.ns J , okl hrr .1 n:.Jrl.a I;r.tr. na, d{ ,i r udrtc :!
od, J: modrl.. 4ör, rr' .n\rr l1- {innr .n B.S.Ä_ mob! ,Lrt. \on

p. .r rui ro' honom o.h srd s.'h.r.1 o.n p3 i't:sh .n \rmi.n Iör(( !. .j rlrtr€ ;ö- r' i;:,nr\ f"n,o..l. Iiir d,, qåmtr inå,b€!d. mrrl
\r rmrk,hlrks. c3mnrt krrt.k ro*rr ronr b{khr nk

D,r :r L,n\L. rk 1i mirlrjrd qr, rtr d. ntnsr BSA .nrurt.(rn/ i:' r Ilisr l:rd.r $mh! i 85Ä Lllbbrr. I Drnd,L Lå! rn rv,ornh.ö
ih[':n. idJn .\.n.,:, . mlncr lr. L o, m. ]om dvtinesktJtb öcL
'-n k r.lr.[o, -, :r d€n L,as(Li BsA-Ltubb.nj bm nytiBr; t.äd. rn,
.-i^jdbikL n. J3 BcA.vr n.i tiin !då hnd.r Hntrd; i Brs.rt

vlnBr Lir tjå:'. lrrför , k. .o I'lnård( .---,t."."e fir* i
s!eris., ocl på d.n lrtsan bln nin trtrnkt sv1r.r lkyldis, 

_

Nu.rLrll dfl qmril{'id hJtrd. nrgo., v.m.on t(.,', $m Lor.nn(^. Lora., :nom.n Drrr terid ir tunr,.nrott.r:.q8 i.n scn.k
n\A llJbb. N' L:n on nlson minåd Ij edri. upDtv-,ns s.non .,trradr.r 

'.ll d.n n;rmr,a:" d. mån*r nn'dr.lfr,.e.om B.SA, hår'L-' l:1d.r, oth dl tlr ni oc[.i D6k.d on r.L,i;nnJ tö. tttuon6!
vcrLeFhd

fn .rL .ll.r 'et Lrn !i lil r.dr- om: dd bln ink
' 16,.! ug4 rrlgr om .n iillirg.Iorcninr urn om.n Ltubb,6E srhr
lr;mw d.E $m invrnd( i! B.S.Ä. rill orrllll ivG och utt n6i-\frr o-h h lirnde run{tu da I i'- ".h ;rtMdd .vi sLiI o.kr lö...11 nl v:rddult rorot! m.d 3s/\ LtJbb/r i å.d,: lånd , och narurrig,v:,.!L: !i.k k Id, .,iv!!t orh firf3 i ,Lf,[,.D. BsA jr .tr

tta.sen till bösq, 
'on llöida!

öoet åen belailha BsÅ-klsbbcns
lisd hjalnnatke al ].tt. v. L.
R;ti.'on, BsA'labtiken' *tqt-
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c:rl$o,, B.s.A., 5-6) cunD iDab'

Två å. å råd har hcd.s-
ftcli "Ä.e6 motorDan', vu!-
nits åv moro.cvkftt.r oå
8sA-maski,cr, .;h .f t*.Å-
erlist bc$ämhdseha, insc'
konmer ifråEa ner rn -cn

såns, år Bill Nil$on och Ku-
no Johatrson ,u öeerkvåli_
ticerade . Der vor. [:n(1.
alt beaärå för hycker arr
iven delra år €n m;i.revl{tis
jklll€ hålla siq i {örpru;dc,.
Dd finn5 ju ;ck,å lil- och
ootorbåtsfoiåre. som ä. fDm-
år.

Men atr Bill Nilsson har
soda möjlisher.r arr även dcn
kohmande säsonsen f.amsrå

'om landet frameångsriIastc
morocro$lörå.c, om blott
oturen ej _är elrerhängsen. der
ar not månsa cnsc oD. Kon-
kurren3en kommcr etuellcrrid
åti bli påkänrandc-

Årets soda tvåa, Sten Luo-
din, dcn berdadc, intcnsivt
fråmåtbetonåde Carl carls-
son "Sii.ping", Låse cu$
lztsrco. och .n t'.1 .".1 ""strålandc yngrc talanga, d-
soE lppsalaförarc! cudne.
Johans5on, ö$sörd Bo Abrå-
hrn$on, bohuilänni'q.n R.r-
Dond Siavardsson, sDtlä;-
rineårn. Gism Nilso! ch
Ätc Parriksbo :i' Ddn ln
allvårli8t räkna mcd, för att
ickc nämna "vete.an.!" sorD
Bengr Andersson, Gunnar
''Kycklinscn' EricsoD och
fiåmförarh Kuno lohanson,
åv vilkå dcn 3irhämnd. för-
te sisongcn förföljdo av co

En fråga, som ckså upp-

[judvallen
Och så oar det !hinnh,ut.'t,
ton J&!öktc hötu loltdft a"
ljadet, föl han hdde btioil
trön på lhittet lÅn traucn,

'on 'dx 
på bönpdlleh.

En B.S.A ljihnn,k i 6 ,

'rda, ai4 o(h erld ,cn N lÅ
lttn sn.hlr(nt n l& q't. Å8.
E. Fl.rca, Ab bo; ntz.n 3\a-
lönälia . Pt;t 7t 6- teL- ),
." hdllLt d.Lcllnd.i- 

'.r lin
L.n anb aEs tt hjätnia.
FLrcn' i rvelnö. Sto.rh"ln ö.h
cör.boq tillrcndahtll| tönutun
'UdDd 2.ha*onani., ti,t 2. , d
atnd. h..,i,L.". Kåtu ;" ."
,i.1,., la, tua dåta.i .dtit.

Vem blir europamåstare 19551
surcr srg, .rr Hur ska
S"erisc lrckås i låBtävlinscn
Molo-Cros dcs Nåtion+ Vi
vann ifjol en nyckc! uDD_
närksåmmad 2:dra olacerine
i hård k,mp främsr mcd Ens:
land ch 8€lsicn. Der v;r
Bill Niksor, Kuno lohanr
son och cuDnar Ericason.
5om srod för bravåd.o. Månaa
ånr.r, att de! finns chan! titl
scger i år, mcn an fordra cn
sådån vorc vil för byck.!
I .n tävlinq, som denn. sD.-
lår !illfällielekrna i höc siåd
io, och konku .Dicn bIn-fö.
va.j. år iå.dåre.

Och v.h bl;r curobd:r-
tare i morocrossr Äicrie(n
Bclsicns M,ns.ht Ell.. -cn

cnselrhån? Hollända.c? EIlc.

"l

5vårt
att starta
mop€d€n I

tänditilt i
"regnkappa"

VAITE NTÄTA



8 Elv\-tävlingar i år
Nalionernar Molocrorr , Dannrrk

I curopadiidikåp.t 1955 insår följrnd. 8 livlinse
(cn förlrc få! tilleodoråkna s;s s;n. 4 bisra r.sultat):

8/t S.bueiz Gzntr Pljr
22/t Ftunkihet Grand Pti,
t/6 ltal;eB Gdnd Plit
3/7 Stotbtitann;en' Gtaad Pti,
7/e Belsient Gdnd Prix

ta/8 Lux.mbBts' GHnd Ptir
2I18 Stu.tios Gldnd Ptix
419 Hallidt cranl P.iv

Moto-C.oss d€i Naiions, som är cn naiionslas!ävlins,
äs.! i år rum i Retrders, Dannark, dcn 28 aususti Täv-
linscn, ,om är insiftad av internationclla motorcykcl-
fcderationcn, ineår sivc!v;5 i"l,c i curopam:ixers[.apct,
mcn den ir cn lid li nälln;ns i rlla fall, rv dcn har,
likson inernationclla 6-dasa6loppct, rans, hedcr och
vnrdigher av "clasic cvent."

Den ttdndd/dtilhethdde BSA GoA Stul ä/ oe*lises
et alhoand nathin 1ö, aotat'poa. "LuLttaren", nm
den ,opulata nen lotd ad.iuta öt ehäLhinsea lrdel,
donnende moto. to t, tärcnacn o,h unn Novenberhå-
,an. Orh n,d Gold Sta, bliu Kuro Jobanron, i kanp
not tp*ialnatkiner, tåd i TT na!rc hdret

ER dvchet aäh "rldktint" till Gold Sir ar nodelL
B J3. din nest Ålda soo-hibiha.en t Srcti*.

Konstnb Felix Harz:

- Jo, d* är ri[tigt. Jrg
köDte in molorcvkel 1914 för
Diä föBrå lån;a studieasa
till utlandet. Det var en BSA
B)ue Sta., och det vä. .n här
lic m.skh, berltt!r kon*ni-

Den notorcvkcln riänade

-ei t'oqet hel,iide' pi min"
månea firder i in- och ur
l:.d!r laz :nvände då n;s-
t,n i'eii annat fo*skaff-
ninqsmedel. Under krigsåren
stoA båaen srillå, men l9ab
tos iae fram dcn ieen, och
jae sålde dcn inle föriän för
lrc 3r scdån, (h di fick ias
sammr pris, om iae bctahde
18 år rid;såre. lås kao inte
minnas, aa någonting krång-
ledc oå den mororcvkeln...
io, c'i sårs måste i,'e skaffa
nya kopplireskivor i Florens.
Jes kan irt. täDkå mcl at!
dom kar eöra bättre moror-
cvklar nu för iidetr. M;n BSA
fi;a. -"d.." f"Ni,d fth di-
vcse fi"es*, som intc vår
så vanliea dcn !id.n. - Se,

ias hår-ålltid våri! födiu*
i totorcykl*, forrsrtt.r hr
Hårz, Det ä. Lui a$ köra,
och dci finasac ä.; ait man
kommc så omcddbart i kon-
takt med narurca.;. sitar
nan i co bil, stänscr men ju
utc ongivninscn och åket

förbi så nvcket som man
skulle l:ieg:'m;rke till, om
man färdl?cs på motorcykcL.
Man får också lirc spon på
köpet med en sin. Hadc jag
inre skaffrr mci frmili, så
håde jaB nos laft kvar min
BSA än idås. Dei var så bil-
lier ockrå atr resa pcr motoc
cykcl. Jae var i Spanicn och
Iralien, Schweiz. .. överallt
dit en konsrnir kunde längta.

Så månsa trevliaa m;nncn
mär har åtr !ånkå tillbaka
Då. n:ir man är en eammal
irotorcvklist! Ias skulc kun-
nJ berittå,.. Jas for on-
krinq i Eneland också en us,
och då påssåde jrs på ått be-
söka BsA-fabrikcn. Där var
dom nä$e! likå intrcsscradc
:v mci och minr motorcvkcl-
fdrder' som i.s !år av'fab-
r;k.n. Det ä! märkväldisi,
ved mrn hän8er faq vid.r!
mirke. Ias skullc inre kunDå
ränkå mej nåsot annrt än
BsA, om j.s skullc börja kö.a
isen... och de! skulle fak-
tiskt vara kul. Irte hr jas
heller närkt några kränpor,
som han hö. talas om alt
motdrcykclkörning skullc ge
upphov till. Dq som får rcu-
matism, får dct nog av andra A,en iaertha na,iaer håtle, ig ned dcna nodell i

ku4fölvdtet' tjänn.
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der dessa skor vid
Ut Popltldr Mechanics t G1967

Stigfinnare
Engelska pojkar behöver inte springa bort sig numera om
debärskormed kompa<si kJacken. Dessutom g<irderas
)uloravwclåt diurfötter som räV u tler, ålg iårv, elorre
och får och en kompassros finns ävtryckt på ktackens
utsida. Kompassen år i klacken. Scouter anvån-

!lr r r I r rr r rr rIr rtl
ll
| !,å" !ä:::h fiänan !I Kom lulhalsmngama al'"r
l2al
ll
I nse ct u, Getmany Ilt
I Ha eq Daaidsofl Club, Sueden a!T
I DanskBSAKlub :
I sse ozaners Club I
i "f 

cii",;"ä'"i",i2äa,"a !ltI BSÄ Owners of Norwau Ilt
! asa ouners cluh I
I of South Australiq !
I netgium nse ozoners Chrb !llI NO NAlvlE MC, Ströne is Il'l
I Mosten MC, Danmark I
I nahenska sSA-klubben ITII Tieckoslouakiens BSA klubb Ilt
I Sueiges Motorcvklistets I
I Cefrtratorganiiation I
la"!
I r r r rr tl r rr r rr I lr I
! r r rrt rr r rr r !r rrr I
! rr4issno;aBSA-ägare !I i Easyriders, feb 1977 I
I
I
I Chopped Beezer

I
I
Ti I'd have sent you a pic of my scouter i

I but right now all I got-s a chbpped II Beezer Ard when you got one of II those iunl fuckers, vou can't afford II cameräs or t-ilm. I
! stud chayenne I
I r'uroro.lll. I
I r ll r r r r rrr lrr rrr I



Soenska nycklar och mejslar
Utvecklingen går aldrig i cirkel, även om det
ibland kan förefalla så. Nåir grundaren av
Bachos verktygwerkstäder i Enköping, J. P.

Johansson, år 1892 uppfann skifittyckeln,
irurebar det något av en revolution inom
verktygsbranschen. I stiillet för att behöva
arbeta med en måingd fasta verktyg kunde
man nu klara skruv- och mufterdragningar
med eft enda stiillbart verktyg. De maskin-
och motorkonstnrktioner, som vi mrmera
har, är emellertid ofta mycket kompakta.

Skruvar och muthar ai1 inie såillan trångt
placerade och svårtillgiingliga. Dåirmed har
ett nytt behov skapats av fasta verktyg - om
oökså av andra typer åin 1800{alets. Mm de
har inte i sin tur gjort skifhryckeln överflö-
dig. Den har blivit - och förblivit - universal-
verktyget, som man inte minst med tan-ke På
de otaliga nyckelviddema på skruvar och
muthar alltid har nyfta av (Termen "nyckel-
vidd" anger skruvens eller mutterns mått
över två motstående flanker av sexkanter)

Det mått på verktyger; som motsvalat
nyckelvidden på skruvar och muthar, kallas
gripvidd. På sk dubbla nycklar är gripvid-
den nästan alltid olika i de båda åindama.

Detta åir sålunda fallet med de dubbla
U-, ring och hylsnycklama. På de kombine-
rade U- och ringnycklama - t ex Badro PU -
har man &iremot sarnma gripvidd i båda
iindama. Derura kombinationerbjuderbety-
dande fördelar. Man kan sålunda anvåinda
U-$eppet för snabbdragning men övergå
till ringgreppet, när ett stort vridmommt
erfordras. Liksorn när det giiller de dubbla
ringnycklama, är det emellertid några saker
betriiffande ringgreppet på de kombinerade
nycklama, som man bör beakta vid köp av
verktyg:
a Verktyget ger bäthe åtkonlighet om det

inte åir en för lcaftig bock rnellan skalt odr
.i^ggtepp.

I Ringen bör ha tolvkantgrepp, så att den
medger dragning av muttem vid endast
30 vridutrymme.

t) För att man skall kunna arbeta även på
trångt placerade muthar bör ringen ha
tuma väggar

Inte minst för dem, som arbetar på bilar och
motorcyklar är hylsnyckelsatser med 3/8"
fyrkantfathing den rätla lösningen på verk-
tygsproblemet. Ar det diiremot fråga om
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finmekaniska, elektriska och liknande arbe-
ten, bör man iståillet skaffa sig satser med
1/4" fyrkantfattring. Vilka arbetsuppgifter
det iin må qti-lla, bör man emellertid se till aft
hylsoma a1 tunnväggiga, så att de ger god
åtkor ishet.

Förutsättningen för att hylsor, ring-, hyls-
och PU-nycklar skall kunn a vara på en gång
hmväggiga och hållfasta åirnaturligtvis, att
verktygm åir framställda av eft rent och bra
stä.

"Det iir en fröjd att iobba
ffiedbra Sreiot"

Tillverkning av kvalitetsstål har som be-

kant i generationer varit en svensk speciali-
iei, och vi har dåiwidlag eft gundmuat
intemationellt ansemde. Det ?h inte minst
detta som förklarar, att wenska verktyg har
blivit så efterfrågade över hela världm.

Vad stålets kvalitd betyder, märker man
framförallt vid anvåindningm av verktyg,
som ofta blir misshandlade. Det verkliga
typexemplet härvidlag är skruvmejslama,
som vi ofta utsätter för hfudare påfreshing-
ar iin de egendigen iir avsedda för. I hög grad
gäller m a o här den gamla sanningen, att
äen som köper kvalitd köPer billiSt.

Två viktiga krav, sorr man måste ståilla på

alla skruvmejslar, iir att de varkm har benä-
genhet att halka ur skruvspår€n eller är ut-
iormade så aft de deformerar skuvskalla-
ma. Spetstjocklek odr spetsbredd måste vara
väl avpassade efter skruvens mått. Vad det
innebiir kan vi exemplifiera med aft nämna,
att Bacho för aft få den riktiga passningm i
skruvspåret har gjortvinlceln mellan bladets
flanker mindre åin 1ff.

Tre faltorer, som väsmdigtbidrar till att ge

eft bekväimt och riktigt arbetsg€PP, iir att
skaftet har ar"rundad topp och miul<a över-
gångar i åsama samt åir försett med bra
fingerstöd. Vidare underlåittas dragning-
ama, om mejselns skaft har förMllandevis
stor diameter. Med eft viil tillhget skaft UPP-

når man nåi:nligen det erforderliga widmo-
mentet.

Fasta nycklar, hylsor och skuvmejslar kan
förefalla att vara enlla verktyg. Andå ställer
de siora krav både på dem som anviinder
dem och på tillverkaren. Konsurnenten mås-
te framJörallt vara noga med att i dm rika
floran av olika dimensioner välia ut iust de
storlekar, som passar för de skruvar och
muthar han skall arbeta pä och han måste
sjåilvfallet också i andra avseenden undvika
att nrisshandla sina verktyg eller sina arbets-
objekt. Av producenten måste kunden kun-
na käva, aft han anvåinder eft råmaterial,
som tillåier honom att framstiilla smidiga,
iindamålsenliga odr samtidi$hrålllasta verk-
tyg. Kvalitd märks i anviindningen.
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LUCAS?
Tycker du att din Lu-
cas E3L (60W) genera-
tor är ett mörker. Då
kandupusta utnu. En
Fransk firma Agmce
Formats tillverkar nu
en kraftigare ersäftare
för den gamla Lucas
generatom med nam-
netALTON. Dennaal-
temator eEätter dt€kt
den gamla Lucas ge-
neratom, tillsarrunats
medenhansisto$tyrd
regulator. Alternatoreffekten iir redan vid
1500 varvlmin över 60W och vid 5500 varv
just under 160W

Det är de två Vincentåkandebrddema Ham-
mon, som har utvecklat och startat produk-
tionen av denna fina altemator Alton (alter-
nator / llammon - Alton). Man ville ha en
effektiv ersättning till dm föråldrade och
lågeffektiva Lucas generatom. Genom att
anvåinda modem teknik och material har
man kunnat konstruera en dfuekt ersätbxing
till Lucas som utan förändringar passar di-
rekt på din engelska mc.

För näwarande är två typer under tillverk-
nin& \tncmt twins och Velocette och Vin-
cmt singles, men inom kort efter en del
testex Inom en till tuå mänader berättar paul
Hammon att de beräknar kunna böria till-
verka altematorer för Magdpro maökiner
(De flesta Pre-unit singles BSA) men då kan
det kanske komrna att även behövas ett an-
nat d-rev som elsättrdng för fiberdrevet som
fims original. BSA A7 och A10 behöver Iite
mer arbete då de befarar att den lilla kedjan
som driver generatom inte orkar med'att
driva den kraftigare Alton altematom. Man
hor att en belt kan göra jobbet bättre men vill

skiss: ag Alton alteflatu i getonsviming
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giima göra prover först för att kuma garan-
tera en bra produkt.

I framtiden planerar man en 6 volts version
mm det har ingen pdodtet nu då man har
valt aft koncentera sig på 12 volt för Velocet-
te, BSA och Triumph samt Magdyno versio-
nen. Ati 12 volt åir d€ras val kan man upp-
skatta högi då det går fint att byta ut insatsen
mot enmodemT'H4 och verkligen få ettfint
ljus på hojen. Bara för att den är garnmal
behöver riran inie ha ett dåligt ljus!

Dessutom sä åir det mycket min&e pro-
blem att hitta en passande lampa till sin hoj.
6 volts lampor är det inte självklart att man
hittar när man behöver en.

Alton iir liie dyrare iin en rekonditionerad
Lucas, (ca 120 € i England) men för 2400

Franc (240 €) får du en helt ny modem ersätt-
ning. Porto & paket kostar 145 franc odr då

får du altemator och regulator som Iiknar
Lucas original och därför är inga ändringar
nödviindig för att montera delama.

Man har för närvarande inte någon repre-
sentant i Sverige utan såiljer direkt till kun-
der i Sverige, och att det kommer a! gå bra
:ir väl ingen tvekan om då de talar och skri-
ver god engelska.

Adress:
Agmce Formats, 12 rue Arminl Linois, F-
29200 Bresl Frankdke.
Tel 0093$98 44 21 38 Fax 00933-98 43 60 45

BSA Bladet önskar dem lycka till med sitt
projekt odr hoppas att medlemmar som
skaffar denna fina produkthör av sigmed en
liten testrapport.

lohan

Velocette och Vin aflt singks oercion oo Alto gener\turl och dess regulator,



BSA T65 - En doldis
1973 - bland det sista man
gjorde på BSA fabriten var
att fillverka en batch med
hojar som går under benäm-
ningen Thunderbolt T65.
Vad är detta egentligen?

Jo - man hade ont om det
mesta, framför allt pengar.
Men man tager vad rnan har
i huset. I huset fanns ju ock-
så Triumph. Det var slut på
BSA motorer så man tog helt
sonika en Triumph dito, det
blev en 650 cc Trophy motor
Aft få den att passa i ramen
var inga störe problem då
BSA och Triumph ramarna
vid denna tiden var i det
närmaste identiska. Bak
hamnade det samtida koni-
ska navet, fram fick man till-
baka den fina broms som
anviindes runt 1970.

latmo med sin 765:a

På dei hevliga Britannia-
rallyt i leksand häffade vi
Jarmo Hakala från Poras 90
km norr om Åbo i Finland
som hade åki dit på iusi en
sådan maskin. Han är med i
Forsa British Bike Club, i
Forsa finns det ca 60 engel-
ska hojar varav 4 är T65:or.
Det lär ha varit så ait de fles-
ta T65:oma gick till Finland.
Jarmo kärurer till ett tiotal
såna här maskiner Han har
haftsin maskin i tre år, några
små åindringar är gjorda på
den, man har tagit av blin-
kersema, ljudd?impama är
bytta från den stora koniska
modellen till mindre Tri-
umph diio. Ram och motor
har "matching numbers",
samma ram och motomum-
mer och är i detta fallet origi-
nal sedan tillverkningen.

Enlig Jarmo har 264 sådana
hiir maskiner tillverkats.

Tittar marr instmktionsbo-
ken för Thunderbolt T65 fin-
ner man några inhessanta
saker På några sidor är tex-
ten ändrad (överklistrad)
och om man läser igenom
detta så ser man att man be-
rättar om växellådan som en
fem-växlad sådan. Tydligen
har nan iindrat sig i sista
stmd och behållit den enk-
lare (och billigare) fyrväxla-
de lådan

,gA

Niirbild BSA Thunderbolt 765 -73

Lite data:
Motor, OIIV twin på 649 cc
(borr x slag 71 x 82 mm) med
ett kompressions f örhållan-
de på 9.0:1, ventilspel in 0,05
och ut 0,10 run, förtiindning
38 grader, bry.iargap 0,35 -
0,40 mm. Tåindstift Champi-
on N3, gap 0,6 mrn. Förgasa-
reAmal 930/86, huvudmun-
stycke 230, nålnmst .106,
nål STD och hottel no 3 1/2.

EI:
Lucas RM21 altemator 150w
12 volt, med likriktare typ
2DS506 och zenerdiod (typ
2D715) i ett system avsäkrat
med 35 Amperes säkring.
Dubbla brytarspetsar och
tiindspolar skiitb tiindningen

Chassi:
Briiffletar* 18 lite6 (min 97
oktan), oljetank 2,27 l, fram-
drev 19! bakdrev 47T, kedja
5/8 x 3/8,106 låinkar Fyr-

växlad låda med högsta ut-
växling på 4,95. Motorvaw-
tal vid 16 km/h på högsta
växeln 659 varv/min. Fram-
däck 3,25 x 19, Bakdäck 4,00
x 18. L?ingd 2220 mm, bredd
838 mm, sadelhöjd 813 mm.
Vikt 173 kg ton Färg: High-
gloss jet. (Ljusblå tank med
beige/vitt fält. Ram och
Chassi svart.) Kromade skiir-
mar.

Text & Bild,lohan lohansson

"Owners Handbook' 1973 Thunderboll T65

HrLsEs vÅnuörusrnlrua
9 ApRrL KL l2OO r HrNDÅs, Prr-lr pnÅru clvtn

VÄGEN MELLAN HINDÅs ocH BoLLEBYGGD.
GRILLMAT TILL HUMANA PRISER FINNES.

VÄLKoMNA! ToMAs & MoNrcA, TEL: o8ol-l l5 59

RoADRIDERS MCC
PROUDLY PRESENTS ROADRIDERRUN IIA POKER RUN'I
LöRDAGEN DEN 27 MAJ 1995, ETT RALLY pÅ 1o MrL

FöR AMERIKANSKA & EUROPEISKA MC
PRrs 40:- START I l-12.30 SöSDALA lNFo: 04l8-285 04
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Så ztar det då....
Ett par bilder som vi fått låna
från Bengt Mellander i
Hovås (medlem nr 1265).

MatsGustavssonCrossföra-
re i SMK Götebor& köpte
denna 500cc BSA Gold Star
ny. För att den skulle köras
in ordentligt så läthan komp-
isen Bengt Mellander tillver-
ka ljuddämpare och styre.
Man "reggade" hojen och sen
fick Bengt köra in maskinen.
Klädseln på bildema iir den
dåtida knutteklädseh. Bengt
berättar att om man skulle
åka l?ingre så åkte vega-mös-
san av och skinnhuva på.
Bildema är tagna av en ung

Bengt Björklund (sorn sena-
re kom aft starta en inte helt
okåind mc-tidning vid nam-
net MC-Nytt) tidigt på vå-
ren 1954. (Man kan se aft det
ligger snö kvar i kantema.)

På den första bilden ser vi
maskinens ägare Mats Gus-
tavsso& man kar oclcå tyd-
ligt se att det är en ren cross-
rnaskin, den har ingen Mag-
Dyno (magnet-generator)
utan bara en magnet därför
har maskinen inget eJsystem
alls. (Inget ljusl) Man har
inget kedjeskydd, bakre fot-
pinnar saknas, cenhalstöd
finns, largsoffa, feta Girling-
dämpare, liten crosstank,

crosstyre, Bengts hemgjor-
da ljuddärnpare (crossrno-
dellen har bara ett rakt rör)
och extra skoj att se är Dur-
lop ventilhatten har en exha
skyddshylsa av gummi.
Maskinen iir en BB34GS och
året var 1954, det sista fuei
BB motom tillverkades.

På den andra bilden ser vi
Bengt komma farande på
samma maskin i en kurva i
Hovås strax utafför Göte-
borg. Vega-mössan iir stadigt
neddragen på huvudet och
det åir nog kallt. Snön ligger
utefter kantema holigen är
det Mars månad. Man ser
hiir tydligt den stora Arnal

TT förgasaren. Nuhar cross-
stlret åkt av och ersatts av
ett låigre sportstyre som sit-
ter fäst direkt på den undre

styrkronar. Bengt kör inte i
innerkuwa eller - jo det gör
han, mm det är på rätt sida
av vägen för det var iu fort-

farande vänstertrafik då.
(högerhafik - 1967).
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'lj lgSS...ptacerarBSAsigpåfemteplarsidmsvenskaförsäljningsstatisriken. !i a ffi:ffii:ii$1trffifi:1*ffi'1ffff;l,i;:il*1'';$ä1- i
! I sålda maskiner placerar sig BSA överst bland fyrtaktsfabrikantema, I
I t mm mc-bnnschm iir redan i gungning och svarare tider stundar. !
: t ...säljs detäven en och annan scooter i Sverige. Störst åir förstås Vespa I! o (,'i?"'i"'llå:-tä3fiT1,:3g-::i',,ähoJir*ff.i:'f#åffiH 

I
I prototyp med 198-kubik sidventilare. Man kallar den Beeza och visar upp den oå I
! 

'Earh öåurt-massan mot slutet av året, men nagon produktion blir det aidrig. ' I
! ...d* t ok ob". avskaffas motboken, samtidigt som detnya starkölet inhoduceras. !
I Milt kaos uppstår och redan den 4 oktober tu Systembolagets ölfönåd nåistan II bottensknpat. I Stockholrn såilis 380.000 flaskor starköl på en dag och ordninqsmak- I
! tm noterar m tydlig ökning'av fylleri och olycksfall. Systeåpersonalerifår en !
! arbetsam tid octr deålutar ried atinågra sågeiupp sig i irotesi. I
! ...rOstar svenska folket i högerhåfikftågan. 82.9 o/o av de röstande sager nel t l !
I högerhafik, men som vi alla vet hiiilper detta föga. Tolv år senare åker vi på höger I
I sida åindä. I
lt
! ...;r det modellfu BSA - och många andra - går över till Monobloc som standardför- !
I gasare. Arurars hiinder väl inte"så v:irst m"ycket i modellprogrammet; Gold Star- |
I våinnema får åinnu en ny bolstavskombinatio4 DB, aft låigga på mirmet. Världms I
I lånAsamnaste 500:a försvinner tyvärr från marknaden, när BSA under året läeger I
I neriM?npfrpr 18 års nrodrrktion. iidventi.lsiilskama sörjer, menfår tnista sig meä"att !
! storebror M21 klim$ar på i några år till Itt
l...debatterasdennyabilaccismiriksdagmochmstorskaraskinnknuttarsamlaspå;
I läktaren, försedda med protestplakat såsom "Accisen iir stöld, herr SköId". Finans- I
! minister Sköld avgår senare under året (dock ej p g a knuftama) och ersätts med !
! Cur.* Snaiog. Aidra mprdighetspaUua Lrnaer'arit :ir r ex nya Väguafikförond- !
I ningen, som innebär max 50 km/h i täftbebyggda områden. I övrigt gåiller fri fart I
I somvanligt. I
IT
! ...heter europamåistaren i motocrcss Johnny Draper och han kör naturligivis BSA. !
! o"t gtit auÅ n l Nilsson och Sten Lundin', sonitar hem 2:a tesp. 3,e prls. O*iga !
i BSA*egrar under fuet in-kluderar bl a Sveriges GP-cross i Saxtorp (Draper) och i
I Motocross des Nations i Randers (JeffSmith ocå Sveriges lagpris). Listan kan göras I
I låååns... It-tla w,"t I
lltttt
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32:a Internationella BSA Rallvt
Lago Di Vico, Provincia Di Viterbo 1-6luli 1995

BSA Owners Club of ltaly inbiuder till det 32:a Intemationella BSA Rallyt i proviruen
Viterbo som liqser ca 75 lim ntlrd om Rom. Staden Viterbo, som iir provins-cenhum, är
beläsen ca 16 ffi nord om siön lago di Vico, och vid denna södra shand firurs den lilla
byntapraola. Här finner dir också häffplatsen sorn är belägen i naturreservatet Lago
di Vico. Campineen "Campine Natura" välkonurar motorcyklister och är belägen 300

meter från $ön ågo ai Vi'co iå en noid av 500 meter Träffplatsen erbjuder nåturliv,
caroting, möuntain-biking, håistuihyming, bad mm.

50 km-västerut finner d u Medelhavet d är bland annat den lilla hamnstaden Tarquinia
it beläÄen. Kustm är oförstörd och erbiuder fina sandshåhder Trakten invaderades
naera å-rtionden före kristus av greker och ehusker som har liimnat sina sPår lite över
a I så för den historiskt intressärade finns många chanser till fina upplevelser.

Proeram för det 32:a inhmationella BSA Rallvt i ttalim'
Löräng 7lnti, Ar:[lorwrande deltagare vlilkoirnas. Brancaleone Bar öppnas till kvällm.

Söndag2luli,Ofhcidlöppnings cercmoni kl 11.00 besök av Bridsh Bike club och Ducati klubben
På kvällen levande musik odr Brancaleone Bar.

Måndag 3luli, Avf:ardpå Mc kl 10.00 för en liten tur i'Tuscia" det Samla etruskiska landskapet.

Brancaleone Bar öppen från kl20.00.

Tisdag 4 Juli, Avfiird för "Line
up" på Monte Cimino Viterbo, på

vägän passerar vi den förhisto
riska stadm Caprarola.

Onsdag 5 luli, Bussutflykt till
Rom. På kvällen levande musik i
Brancaleone Bar.

Torsdng 6luli, Avlitd Ll10.30 pä

MC till-Montefia scone & "Can-

tina Sociali". På kvällen "Barbe-
que" och musik vid Brancaleone
Bar.

Frc d a 97 | uli,l*dgmor gon,BS A
Commitee meeting kl 17.00,Kväl-
len "Dinner & Dance", prisutdel-
ningar osv Träffens sista dag.

Lördax I luli, Hemfiird - Tack

odl adiö. vi ses i Nya Zealand
t996.

Anmiilan till rallyt görs hos Jc
han Johanssorr tel 0300-73326 så

sånder vi bokningsformulär etc.
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Veteran MC, Mejerigatan 6,273 75 Lövestad,
Tel/Fa* M77-2121,6

32

ACKES MC &
MOTORSERVICE

Service o. reparationer
alla niirken

Specialitet:
NORTON

Cylinderborrningar.
Renovering av vevadar och

cylindertoppar.
Reparation av Norton avgas-

giingor till original.
Glasbliistring.
Reservdelar.

RENOLD kedjor.
BOYER electronic tiindsyst.

od powerboxar.
BSA5 TR.IIJMPH, NORTON

CARILLO VEVSTAKAR
Plus mycket mer!

ALESTA 2
27s 00 sJÖBo

TELEFON 0415430 8't
TELEFAX 0415-430 03

Öppeh Yard 9-1E. LörrL 9-14.

Medlemsförmåner
Som medlem i Svenska BSA Klubben får du ca 4 ggr
per år tidskriften BSA Bladet rned akhrell information
om gammalt och nytt.

Du åir också med odr påverkar veteranhobbyns frarn-
tid genom att BSA Klubben är medlemmar i Motor
Historiska RiksFörbundet MHRF.

Vidare gör klubben regelbundet Medlemsmatriklar
och ibland andra BSA anlinuhra publikationer, årligen
ger vi ut enAlmanacka. Genom medlemskapet i MHRF
Iår Du också årligen Nordisk Kalender med de flesta
veteranhäffar i norden, under senhösten kommer
MHRF:s Annorublad, den tjockaste arnonsmarkna-
den för veteran MC och Bilentusiaster

Du får regelbunden information om BSA Klubbens
och andra "Engelsk ' klubbars aktiviteier. Genom att vi
åir erkiinda i den intemationella BsA-världen har du
möjlighet att delia i tex det årligen återkommande
"BSA krtemational Rally".

B S A Re s era delar I S erv ice :
Mot uppvisande av gilti$ medlemskort får medlem i
Svenska BSA Klubben foljande förmåner hos:
BA$motor 10ol. på BSA reservdelar. tel: 08-6810923

Bensin:
Bmsiruabatt på Texaco om du a$öker kontokort ge-
nom BSA Klubben.
För mer in-fo kontakta klubbens kassör.

Veterunförsökringar
Möjlighet till förmånlig försäkring på Din BSA genom
BSA Klubben hos Skandia eller MHff/Folksam.
Kontakta BSA Klubbens försäkringsmiin för info.
OBS siirskilda villkor gäller behäffande din maskins
originaltet och anvåindande. Se insidan av BSA Bladet
för aktuella telefonnumrner

Öarigt I Motorhisturtskt
Ölands Motor Museum i Borgholrn. Tel: 0485-12400.

Rabaft på inhäde,. "2 för 1".



BSA-Torget
Köpes: (Onskas kopiera)Litteraht till BSASloopa i931500 cc sidventilare (reservdelsbijckuochinshuktionsbitcker

Stig Gustavson, Liirumarugatan 18, 931 44 Skellefteå, telefon 091G2 56 91.

Sliljesr 465 Rocket {6. Helt original. - Bmgt Bäcksbiitrt Kalix, telelon 092}148 16.

Siiliesr BSA Spitfu 465 S -68. I originalski*, avst. sedan '76. - kngt Persso4 Siuerbiirke, telefon 024&50,3 31.

Köpes: Trll 833 för.renovering av_ -52a. Tank, relä, 
_styn, 

sadel, '!ockubif', skiirrrar, ftangatrel, ljuddiinpare,
avgasrör, nummerplåt, signalho4 förgxare, skid, kedjeskydd nn,
Siilies eller bytes: Ta < till krigare ev byte not dito 833 tank.

Köpesr Rmowingsoblpldts3 npappr ev hn nmmd der uan pappo evhn papper.

A[ Ka ssorr Hamma$ovägen & 697 00 Mariefied, telefon arb. 0&55 38 55 42 kvåjiar 015912 4,14.

Köpes: Trll 465, Regstenngshanllinga 6&tals modellen ev. även tillhörande rarn" Irupektionslock med BS,{
ingjutet (till hars och rcgisterkåira). Avm andra notordelar av h[esse. - Torbjöm Hpln telefon 02G21 & 2.

Kiipes; T l BSA A65 ti$tring Clubman, sadel rred inllillt n?i*e bak även hasig objekt ktp€s.
Nisse, telefon 04673 84 Z.

D1t so oill anhonserq på BsA-tuget! Skia tydligt o.h glötlifite skrioa namfl, telfonnummer odt eo qdre6s,

Skicka nateialet till S11s0nne Gnfrn, Lilla AUlefl U73, 446 91. Alohen.
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BAS Motor
Prislista nummer I 1995

Cummi 9
Cängverktyg 12

Handböcker l4-15
Hjul 8
Insexsatser 3(12)
Instument 13

Isolastics 7
Kedjeskydd 6-7
Kedjor 5
Kolvaj 2
Koppling 4
Krysskilar 3
Lameller 4
Litieratur 14-15
Ljuddåmpare 9
Lucås 13

Luftfilter ll
Lykto. 13

Låsbrickor 3
Motor 2-3
Munstycken ll
Mutter 12
Nålmärken 16

OIja 16

Oljepumpar 3

O-ringar 3
Packboxar 3

Packningssatser 9-10
Ram 6-7
Ramlager 2
Reglage l1
Reservdelslistor 14-1 5

Sadlar 9
Sktuv 12
Skruvsatser 3
Sk?irmar 7-8
Styren I I
Stötdämpare 6
Swingarm 6
Tankmärken 16
Tanktiitning 16
Trammission 4-5
T-shirts 16
Ventiler 2
Verktyg lO-11
Vevlager 2
V?ixellåda 34
Wires I o

Postadress
Box 32028
126 ll Stockholm

Besöksadress
Rubinvägen 22
126 78 Hägersten

Telefon / fax
08 - 681 09 23
Mobil
oto - 2r2 38 22

Postgiro
4954 616-l
Org.nr
o15'tM2632r8

ANTLIGEN EN RIKTIG PRISLISTA
RING 08 - 681 09 23 SA FAR DU EN

INNEHÅLL

Amal ll
Avgasrör 9
Bensinkranar ll
Bromsbackar 8
Bult \2
Böcker 15

Dekaler 15-16

Drevämnen 5
Dynor 9

Däck 8

Ekrar 8

El t3
Fälgar 8
Fäig 16

Förgasare I I
Gaffel 5-6

Denna pdslista ersätter alla tidigare utgivna I alla priser ingår 25% Moms.
Priserna gäller tillsvidare och kan komma att iindras utan förvaming diirorn.
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