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Ordförande har ordet...

Det har vaiit åLrsmöte igen och Sv. BSA Klubben och BSA Bladet går in på
sin trettonde säsong/årgåmg. Vintern har hitti s varit ovanligt ihärdig. Här
har lör ovanlighetens skull vaiit snö den mesta tiden av vintern. (Pä
västkusten runt Kungsbacka.) Jag hal börjat att komma igårig lite i garaget
igen med Camillas (min fru) B 44 Victor Special som legat i dvala några år
inför en kommande omlackering.

På årsmötet, som besöktes av 26 glada medlemmar samt några bain till
dessa, blev resultatet följande. Per Renell hade efter en övertäningskampanj
av valberedningen accepterat att stålla upp en ny 2-ärs period som vice
ordförande. Anette l,ennartsson avtackades som sekreterare och lämnade
över penna! tjll Helene Brunstorp. Christer Allvin valdes till vice sekreterare.
Som kassör omvaldes Monica Andersson som åven njrvaldes till redaktör för
BSA Bladet. Susanne Frössling-Grilfitr avtackades för sina senaste
redaktörsår för BSA Bladet. Till ledamöter omvaldes Elisabeth Faijersson
sa'nt njrvaldes Roland Ohlsson och Hans-Arne Goldmarl. Mats Karlsson
avtackades för sina ar i stjarelsen. Revisorerna Lars-Inge Bengtsson och
Robert Hortans omvaldes. I valberedningen omvaldes La.rs Svaiberg och
nlrvaldes Håkan Ceme. Jag sjäv, Johan, sitter kvar detta år som ordförande
och låmnar över min post till nya kraJter nåsta år. Ett tufft jobb nör
v€.lberdningen!

Så som tidigar:e beslutats sänds protokoll samt bilagor till deltaga.rna från
ålrsmötet, du som inte kunde vara lned men ändå vill ha detta ombeds att
höra av dig til mig Johan Johansson.

Försälaingsinfo

Du som har en hoj lörsåIrad genom BSA Klubben/Skandia (alltså ej MHRF-
försäkiingen) måste om du säjer din hoj ringa till Skandia och såga upp din
försälring, då detta ej sker automatisk. Ring Skandia i Göteborg på telefon
031-816356 och tala med Erna Silhberg.

MHRF-Nytt

MHRF-örsäkringen har fått nya ansökningar och besikningsprotokoll.
Dessa finns nu hos klubbens besikhingsmän. Premierna höjs ej för 1996.
Arsmodellsgräisen 16r bilai och motorcyklar fllrttas fram ett år til 1976
respeldive 1986 lör "klasserna" veteran och blivande klassiker. Om du hat
en hobbybil - "en fin bil med unik karaLtå.r som åi 5 år eller ädre" och inte
kör mer ån 1000 mil per år och äger och brukar i hobbybils syfte - kan du
genom ldubben få.r en speciallörsäkring hos Folksam. Hör av dig till din
besiktningsman.

MHRFS valberedning efterlyser personer frå! alla sina medlemsklubbar som
man anser kärl passa bra i MHRFS styrelse. Dvs någon som har tiden och
engagemalrget och passar för detta uppdrag. Är det någon som kainner sig
manad, kontakta BSA Klubbens styrelse!

Pelle Pirats Julpyssel

Ett osedvanligt lägt deltagande pä dennajulpristävling gjorde det lått att
kora en vinnare till tävlingen. Tage Berglin, medlem nr 723 i Edsbl.n far en
engelsk BsA-penna. Grattis!

Svaret till lrågoma är:

Fråga Sva.r KommentaJ
1 X Slaglåingd: Norton 19S 113, BSA M21 112, Pantherl2o 106 mm,
2 2 Rörgä.rrgall BSP ärunik m€d 19 gängor/tum.
3 1 N. Chamberlain satt i BSA:S företagsledning under tidigt 20-tal,
4 I En BSA 650 twin kostade ca 3175:- år 1951.
5 2 E. T\rrner designade Ariel Square Four.
6 X Lågst a!t. nyreg. hade Ducati 49 st. (BSA 52 st och Husaberg 66

st) år 1993.
7 2 BSA:S MCl racer tävlade aldrig då konstrukören B. Hopwood

inte kunde garantera att den vann sin första tåvling.
8 1 Vurcents Picador-motor var till mäskjutningsnygplan.
9 X Från och med I m4j 1975 iir det strafibart att köra utan hjålrn.
10 1 Det går 2800 personer per registuerad BSA i Sverige. (BSA

Bladet 1-93.)

Johan Johansson vid penn4n.

Preaentation av ry redaktör.

Jaha, vad harjag nu givit mig in på tro.
Monica Andersson heter jag och är den nya redaktören för BSA Bladet.
Någon nåimare presentation behövs väl inte, dom flesta vet såkert vem jag
år. Jag började som redaktionssekretera.re i BSA BLadet och sedan några år
tirjag kassör i Klubben.
Det år inte lätt att ta över efter Susanne som redal<tör, efter hennes fiqajobb
med bladet, men jag hoppas att kunna fortsåtta bladets positiva utveckling
och det görjagju bäst med Er hjåilp.
Tack för ordet och hoppas vi ses i sommai.
Häsar ( i l)Y(ÖLLLCÖ,-
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1959...

..körs Grand Prix för motorcyklar i Kristianstad i juli. Tåvlingen
- kanske inte så mycket för att Provini, Hocking,

Bro*n vinner sina respeldive klasser, utai för att
i samband med tillstälningen. Polisen får rycka ut för att

Tidigare under råret har raggardåd k!åvt oller bl a i, Stockholm
anses nu vara ett allvarligt samhälsproblem.

..utgörs nåstan 90 o/o av det svenska vägnåtet utanför ståderna av
o m bland riksvägarna ä aldelen grusväg fortfarande ganska sto! -

7o av sträckorna. Kanske är det Sveriges vägstandard som gör
under so-talet hävdai sig väl i motocross och speedway, men

i asfaltsdisciplinen TT?

.blir lady Norah Docker, känd och ökänd maka till f.d. stj.relseordförarden
sir Bema.rd Docker, bestulen på juveler f& dryg!. 2 miljone! kronor

fr;immande för drastiska åtgärder, vånder sig den eleganta ladJm
Bily Hill för att få hjålp att återfinna de stulna juvelerna.

har tidigare gort sig känd för att ha mycket stort inflytande över
- och däiigenom åven BSA:S allärer - samt ett slrrnerligen
på företagets bekostnad.

...är ett ganska lugnt modellår'i BSA:S program. C15 tinns med i utbudet
gå,tgen och kapar ät sig en del av den brittiska "leajner"-marknaden.

ersåtts Ds:an av nya D7, men ursprungsvarianten Dl
vidare. Några åLr försent lyckas BSA få ut sina bidrag

lugan på marknaden, Bl och 82. Ttevliga maskiner båda två, men
fdrblir de okända.

..kommer tidningen Mc-nytt ut med sitt ftirsta nummer. En
törs man säga, eftersom den svenska mc-boomen nu definitivt

och läsar-underlaget för en mc-tidning är det sämsta på hela
är den enda fordonsgr'upp som sradigrf miaskar i. antal

bilaina nästan har földubblats på fem ar, har anta_let
halverats.

.iir rasmotsättninga.rna ett hett åmne världen över. Msttyskland
upp igen, bara 14 å.r efter na2;istregimens fall. I
bl a invandrade västindier och i amerikanska Little
negrer och vita i rasbräk som uppmuntrats av guverndren

I fredliga Sverige tai vi det litet lugna.re och nöjer oss med att
finnar och

Några ord som avslutår 50-talskrönikan...

Når man betraktar 1950-talet idag ä det lätt att man ser det i ett idylliskt
skimmer, sårskilt om marr som jag inte ens var lödd då. Visst hade so-tajet
sina goda sidor (sårskilt vad gäler motorcykla-r), men det var också då som
måmga allvarliga misstag giordes. Det första elterkrigsdecenniet innebat
stola föråndringal för Sverige. Det här var artiondet då vi var lyckliga, starka
och fria och folkhemsid€n skulle omsättas i praltiken. Det val nu vi började
strukhrrrationalisera Sverige, då allt gammalt och ineffektivt skulle sopas
bort. Vi skulle ma.lschera in i framtiden, diir allt vai modernt, hygieniskt och
praltisld.

Det här var årtiondet då drömbilen var atomdriven och tillverkad helt i plast,
åven om de flesta fick stå ut med en PV eUe! en tvåijuling. Det var mot
slutet av so-talet vi började bygga de rationella betongförortema dåi.r de
modema, lj.ckliga svenskar"na skuue bo, medan den otidsenliga landsbygden
skulle BTta bort. Tidens ideal blev stordrift och effektivitet till vaie pris.
Grunden till framtiden lades på so-talet och å.r vi inte nöjda med hur det ser
ut idag, kan vi ofta hitta det ursprungliga felsteget då.r.

För motorcyklismen blev so-talet först en guldå[der, men mot slutet en
illavarslande tid. Direkt efter kriget farns ett stort behov av billig transport,
vilket motorcyklismen ryllde vål. Men snart började enkla, påLlitliga bila-r att
dyka upp och motorcykeln ftåntogs alltmer sin roll som bruksfordon lör
"vanligt folk". Det blev svårt att konkurrera med bilismen, när en båge
kostade nåstan lika mycket som en begagnad Folkvagn i hyfsat skick,
Svensk mc-industri hade sin stora uppgång under so-talet, men också sitt
stora fall.

Den brittiska industrin lyckades skjuta litet på katastrofen, men under 50-
talet hann flera välkända märken försvtma: Vincent, Douglas och Sunbeam
t ex. BSA gled in i 60-talet nästan utan andra designföråndringar åin
päronformade tånldnårken och kunde 1961 skryta med rekordstor vinst för
bolaget. Men någla år in på det nya ärtiondet hade så gott som hela
modellpa.rken från so-talet bltts ut. Borta var trotjänare som B33 och 410,
den långlivade dinosaurien M21 och fenomenet Gold Star. Nya modeller tog
vid, men BSA:S sjålvsäkra optirnism övergick mot slutet av 60-talet i
törvirring. De ökånda designexperimenten på Umberslade Hall tog vid och
BSA hamnade i en återvändsgråind man aldrig lyckades hitta ut ur. Men det
år en annan historia.....

Pirat

De tidiga.le avsnitten av so-ta.lskrönikan återfinns i BSA Bladet nr. 1, 3 och 5
1993, nr 1 och 4 1994 samt nr. 1, 2, 3 och 4 1995.

-6- -7 -
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OMSLAGSBILD

TREDJE GÅNGEN GILLT?!
i
lTänkre att jag skulle skriva några rader om mig själv och mina motorcyklar (ty
lhar redaktör Monica hotat aft göra det).Ilhar 

redaktör Monica hotat aft göra det).

I
flfag började som medlem i Sv BSA Klubben i bö{an av 8o-talet och
irnedlemsnummer 104. På den tiden körde jag en BSA A50 Royal Star, lite buss

lpengama ökade på bankboken så viixte begiiret efter ett tuogt j,imstinke, sålde
ItsSA och gick ur klubben och köpte en flong ny Haschmoped mod. XL
ldvsenHD.
I
I
iI slutet av 8o-talet köpte jag hus och satte HD som insats, t?inkte att nu blir det inte

iTill sornrnaren väntar en hel drös triiffar, så vi ses nog.
I
lflalsningar medlem 104
I
lM"t. i xutt utt

rbåge på eft tag, men ödet ville alnorlunda. Sprang på en C25 Starfire i delar fiir en b
lpeng och blev medlem igen. Men den var lite öiiiten, så raskt ut med 250-morom

I'in med en Westlake trimmad 441:a. Tyviirr blev trimningen lite väl br4 ett ohygl

idrag, men ack så svårstartad. Jag fick örliinga och ffirståirka kicken fiir att orka få
rmotom. Men bäst var aft springa igång Besren på 3:ans viixel.
I
lDärefter öljde en hel rery diverse cyklar, en tysk tl?isvarv, en engelsk Svensson cykel
rd v s Triumph och gerligare en lackj?imsgalt.

lMen hela tiden har det funnits ett sug efter en BSA Twin, så n,t redaktör Monicas gubt
lskulJe sälja sin Thunderbolt ör att köpa en Triumph Trepip så slogjag till, så nuäjz
itillbaks ör tredje gången i klubben.

Williams garnla fina "Leader of tie Pack' från 1970 hal återutgetts
. En höjda.re för BsA-ågaren. Den är'utgiven av SONET med

251 1.

Johansson

'"Tilla pA pojkama som stdr och hånger i gathimen och
fräser fram med öpptL.1 spjäll på nDtorcltkebL eller kommer med.

i sin gamla roggarbil.....Alesdmmans lar de aftlagt en mo,sk au
Jfö.cklEt, nonchalans ochlikg tighet.....Det hEla iir ett sk,,L bakom

viket det döl,jer sig en st,'ckars jörslcr'ämd mö.nfliska som uarken oet ut elbr
De Ar i sjdlua uerket inga "luirdingar", de dr bara sö. förtuiul@t osåkta

F. Lunner i Medborgarboken, utgiven av Svenska
1960.

rrned 16" bakhjul, Marlon Brando styre, bananaseat och rensade megafoner.
ifönesten BSA:n i lådor av Monicas "sviirfar") en underbar liten sak, BSA:n alltså,

lgick mjukt och fint. men med bra kraft och sound. Körde bland annar med min p(
Itsjöm plus två mans packning (heavy) till Britamia träffen i cöteborg 1984, en tråiff
lgav mer smak. "Tyviirr" så ökade inkomstema i form av ett fastjobdoch eilerhand

f:irsk registrerlngsstatistik

SMC (Sveriges Motorcyklisters Centralorganisation) har vi fått lite
fråLn TSV som visar "Motorcyklal i trälik per 950630".

år uppdeLoingen grov men åndä intressant:

-726 126-400 401-600 601-750 Total
3 150 602 224 985

7-7t 1 7 49 257 s14
112

4 ts1 652 481 1301

man kontlolh'ålmar sä finner du att totalerna inte stämmer. Dettå beror
att vi inte valt att visa de 3 som var angi\,Tra i ldassen 751-1000 cc och de

i klassen 1000- samt 2 utan angiven cylindervolym.

till SMC och TSV för dessa siffror,

-9 -



Hej igen, a-lla BSA-vänner.

I
Efier min tid som redaktör för BSA-Bladet hnr jag itLte skiuit sdrskilt nrycket i
bladet. Det kan ske uar en sk "time-out" som ör ett poputArt uttryck rut f6r tiden.
Nu år det nog mera pd det uiset a1I jag tnr hafi för mgcket annat att göra, inte
minst eti mAcket aktiut deltagande i trtiffar utomlands. Jag har dessutom
tttlbingqt mgcket tid i England och lwnnit med att besöka ett antal BSA
personligh.eter och ett tikaledes stoft antal lokalaudelningar i England. Jag lwr
dessutom lrafi förmdnen all fuilsa på hos en del qu vdrq internalionella udnner
i and.ra tdnder - de flesta au dem kAnner åtminstone ni som vorit flitiga deltagare
på de internationetla rallgna de senqste qren. Jo.g har en del intressqnla
reportage på tager (se dar nagot att se frqm emot), m.en nu handlar det om den
sista be@venheten au någotsåndr standard.

Dvs- Wir gör Kapten Bölja comeback med reportaget om "Resqn till ltalien' eller
som man ocksd. kan kalla det i denna datorspråket vcirld:

Från RAM till ROM.

Sagan om cykeln som blev till...

För ett par år sedan kom jag underfund med att det iir vädigt låmgt till Rom.
Ja, det kanske inte är någon nyhet, men det kåinns i a1la fa1l långt när man
å,ker M20. Hade ju tåinkt åLka A10 frå,n börjal men den brarn ju upp som ni
vet - se tidigare reportage om ett olyckligt John Bull Ra1ly. Stoqm om vad som
hände sen med A10:an spararjag till ett annat tillfäle.

IdCn om en annan BSA föddes nog egentligen redan under 1993 då vi ju hade
rall1t i Englald. Jag tillbringade dessutom ganska mycket tid i England pga
jobbet och hade därför tid att grundligt diskutera med våinnema där om ett
nltt projeld.

Till slut blev det en ren
dröm som gick i
uppfyllelse - en nybyggd
BSA- Jim Sinclair skötte om
projektet som tog nästan 2
ar att fullfölja. Jim och
Bffbara har vi som varit

vågen. Om Jim och Barbara finns det en del intressant att beråtta, men det får
bli en annal historia. De som trå-ffat Jim på Internationella triiffar kommer
även ihåg honom som "The lumberjack man" - han som sjöng solo i den
Internationella kören under rall5rt i Holland.

Cykeln - en A65 Spitefire Mark IV - kom till på andia våningen i en liten
lägenhet i utkanten av l.ondon. Sjäv hade jag ingen möjlighet att utföra detta
måsterverk, men jag hade många årenden till Engla:rd under den hå'r perioden,
det vill jag lova. Hade diirför möjlighet att följa utvecklingen noga hela tiden. I
mars -94 var jag och Birgitta en sväng till Rom och häsade på Mauro och då
blev man åinnu mera eld och 1ågor då vi inspekterade Maouros Spitefire.

Så en aprildag 1995 kom cykeln till Göteborg med hjäp av Brian Cottle och
Ruby Fawcett - också flitiga rallybesökare. En lycldig dag - vem skulle inte vilja
ha en nybyggd BSA levererad hem till dörren...

Efter en tids provkörning och ett eldprov till'Vårbrönst' i Notodden, Norge, var
det så dags för det stora ävenq/ret!

Sagan om resan tlll ltalien,..

Vi hade bestämt oss för
att ta god tid på oss. Dels
ville vi inte köra
motorvägar ner till Ita.lien
och dels tänkte vi att det
är säkrast att vi kommer
fram hela, eftersom jag
och Bi€itta var de enda
svenskarna på väg till
ra-ll1t. Cykeln var också
vä lastad... TVå personer
och en himla massa
bagage. Det !g{9 varit
besvärligt på M20;n! Den
22rc Jlxri sta.rtade vi så

från hemmet i Torslanda
Pd. oJiuillig cqmpirLg. Va f-n, är det en inselct pd cgketn?

och körde den första etappen. Allt gick vril - ja, det tog ju bara 10 minuter till
Stenaffian förstås, men i alla fall - en bra bö{an. Fick en god middag på vågen
till Kiel och startade morgonen dårpå genom Tlskland.

Det blev en händelselös transportsträcka och man såg barajaps och HD vart
man vände sig.

Internationella trälfar sett
till på de flesta - just nu ä.r
de i Nya Zeafand.
Entusiaster som de ä,r åker
de naturligtvis BSA hela

F\ila.stad Spitfire, ndgonst',ns i Tyskland

-10- - 11-



Så kom vi då till Schweiz, och sa hej Schweiz till tulla.ren. Det var kö till
Schweiz, Passerade griinsen stax norr om Basel på en vacker gammal
stenbro, modell smal. Nu började den riktiga åkningen och vi låmnade alla
större vägar bakom oss. Trots allt var den enda motorvägen hittills mellan
Torslanda och Älsborgsbron, så vi kunde inte klaga. Men nu blev det riktiga
småvågar. Åkte mot Zug och den vackra Zugersee, I Zug blev det promenad
och glass och strax därefter höll vi på att köra av vägen.

Swisch (eller var det Schweiz) sa det bara och diir kommer en märklig
skapelse och kör om.

Var det ett pla! ? - Nej.

Var det ett UFO ? - Nej.

Det var...
En helt inbyggd historia som såg ut att komma från en främmande plalret.
Det var en sk MC-bil el1er nåt. Fast bara på två hjul för det mesta. Detta
tycker marr ju nu kunde skapa problem t ex vid rött ljus. Hur hinner man
öppna dörren och sticka ut benet. Enkelt - det behöver man inte. Man

stalnar bara och vips
kommer där ut två
spindelliknande
tentatler med hiul i
stälet för klor och man
stå.r stadigt lutad i
asfalten. Blev så perplex
såjag hade inte en suck
att få frarn kameran. Det
skulle inte förvåna mig
om den hade ett
österläldskt klingande
namn också.

Nåväl, den var snart
förslrrnnen bakom

En skönhet i S:t Gotthardpqsset. nåsta krök och livet
återgick till det normala. Fortsatte genom Schweiz och vi började närma oss
de höga bergen. Sakta men säker ökade alta1et uppförsbackar och brantare
och brantare blev det. Detta var dock bara en försmak. Hittills hade vi också
haft bra väder men nu råkade vi även ut för en och annan skur. Dock inget
allvarligt. Det blev också lite lryligare ju högre upp vi kom. Det lå'vara helt
naturligt. Eftersom varken jag eller Birgitta gillar att åka i tunnlar (utom
möjligen på Liseberg), så hade vi beståimt oss för att åka över passen i
Alperna. Nårmade oss S:t Gottha.rdspasset en lördag em och beståmde oss

oss för att ta in på ett mindre hotell i sista b1n före passet och åka vidare över
bergen nåsta morgon. Anlände till nämnda by i hälarde regn - faktiskt det
enda riktiga regnvådret på hela nerresan skulle det visa sig. Vi hade nu varit
på väg i tre dagar och hade fortfarande den största delen kvar. Tånker på vissa
stacka.rs engelsmiin som var tvugna att göra hela distansen på samma tid.
Laddade upp med en riktig god middag inför morgondagens strapatser.

Sagan om hur det nästan blev besvärligt...

Steg upp tidigt på söndagsmorgonen för att ta oss all passet. Hade lite taskigt
med soppa i tartken. efterson det var mvcket sparsamt med bensinstationer
sista biten upp mot Alperna - åtminstone på småvägarna. Försökte hitta
nå€on station i den lilla by vi befann oss och se där - dåir fanns det en. Men
det var ju söndag så den var naturligtvis stångd. Så vad göra? Friskt vågat-
hålften vunnet heter detju så - mot ALPERNA. Var lite osäker på hur mycket
som exakt gick i reserven eftersom vi "so far" inte lyckats köra soppatorsk ens
under provturerna hemma.

Började ta oss upp för de branta backarna och nu fick Spitfire'n verkligen
bekånna fzirg (Röd). Sakta men såkert släpade och stånkade vi oss uppför.
Den tunna luften var inte speciellt hjäpsam om vi säger så. Men till slut så
stod vi där! On the top! En fantastisk upplevelse hela vågen med enorma
bergsmassiv runt omkdng - det var annat iin utsikten i Mont Blalc-tunneln
det. Och bensinen var fortfararrde inte slut, trots att Birgitta hade bitit på
naglarna ånda upp till armbågen vid det hår 1aget. Med MC-handskarna på.

Nedåt blev det mycket enklare. Det enda var alla cyklister som envisades med
att blåsa om i 9O krn näir vi ville rulla salta för att se på utsikten.

Vi var forfaralde kvar i Schweiz men det märktes en tydlig förändring till
italiensk instälning efter passage av passet. Vi hade inte fått mer bensin i
cykeln trots nerförsbacken och det var fortfarande söndag. Hoppades på nästa
by. Och diir låg en station såg vi på avstånd. Då tog bensinen slut. Men! Det
var fortfarande nerför och elegant med hjärtat i halsgropen rullade vi in på
stationen. Lyckan blev total når det visade sig att automaten accepterade
American Express.

Resan fortsatte och vi harnnade ett, tu, tre i ITALIEN. Av gräIser märks inte
mycket. Tog oss ner mot Lago di Maggiore dåir vi följde våstra stranden l2ings
hela sjön, som iir ganska stor. Stannade i små pittoreska byar och åt god
italiensk mat. Runt denna sjön måste vi ha sett flera tusen MC. Det verkar
vara det stora nöjet att ligga och dra på runt sjön och polisen hade
fartkontroller överallt. Men alla vamade a-lla så det blev inga ingripanden - i
alla fall inte mot oss.

-12- 13-



Sagan om fdrden genom Nord-Italien...

Här :ir det
platt, platt
och platt och
ibland så
kommer det
ett fält.

Lätt att hitta
är det också.
Trodde vi, jal
Ja, det trodde
vi, men se det
visade sig

Inga probtem a1t hitta ner frdn Alpema - ta bara tred.je till uänster.
myller av små vågar - en del så smala att två BSA endast karr mötas med visst
besvär. Men asfalterade är de och sikten är fin så undan gar det åndå. Och
lika bra år det för den håir delen av Italien rir airligt talat inte den roligaste att
åka hoj genom. Övernattade här och där, antigen på campingplatser eller
mindre hotell. Vi hade för säkerhets skuU tagit med en lätt presenning för att
kunna täcka över hojen om vi skulle tvingas låimna den på någon parkering
eller så under natten, men det visade sig att överallt där vi kom kunde man
tryggt parkera på bakgardar etc, oftast inlåst. Även garage ställdes till vårt
förfogande ibland så vi upplevde aldrig några problem med detta under hela
resan.

Vi närmade oss kusten och Genua och nu längtade vi enormt efter
medelhavets blåa böljor. Det hade krupit uppåt med kvicksilvret och det
började bli olidligt varmt att köra på dagtid - åtminstone mellan 12 och 3.
Dessutom i fullt stä1. Men först var det en bergskedja till emellan som också
måste passeras. Det tog ca 10 timmar på smala bergsvägar. De var inte
särskilt branta, men de hade en otrevlig varan att följa varenda utstickalde
bergskam och det gjorde vägen något slingrig (dagens undeistatement). Det
var som den gamla trevliga leken - ett steg framåt, två tillbaka - eller vad det
var??!

Ett tåg tyckte vi att vi hade något
framför oss som vi höll på att
komma ikapp i kurvorna, men det
visade sig att det var så krokigt att
det var vårrat eget baldjus vi såg.
Fler ån två, tre våixlar år helt
onödigl i de hiir trakterna. Det var
synd att vi inte hade någon
kompass med oss, för den kunde
vi arlvänt att dra upp
med i så fall.

Till slut kom vi 5rra i hu!'udet,
något lutade in i en tunnel. Den
va.r ca 3 km lång och problemet
med den var att den var alldeles
spikrak. Efter 1O timmar med 25
meter mella! l80-gradarna så var
det f-n ta mig möjligt att få cykeln
att gå rak. Hade en polispatrull
dykt upp dåir hade man
gaianterat fått blåsa.

Det drju inte så sudrt det hör! (Cenlral.stöd dr bra).

sen dök Medelhavet upp och vi kunde åntligen stanna och bada...

Änt@en uid Medetlnuet

Den spånnande fortsättningen kommef i nåsta nummer av BSA-Bladet.

sanning med
modifikation.
Därremot hnns
det ett
obeskrivligt

t4-
15-



ryA MISSÖDEN GANGNA TILL HISTORIEN

Huvudrollen i denna historia innehas av den BSA 833 -S3 som jag fick som
sextonåring, av en bror 1970. Den var nerplockad men efter två år var däribesiktigad
och jag själv hade uppnåft körmogen ålder. Den gick ktanderfritt ti och från skoån,
jobb eller rena nöjesturer (BSA Btadet 1-87).

En av dessa nöjesturer gick till Formel 1-VM iAnderstorp tillsammans med en
massa kompisar på-skiftande maskinmatrial. Jag var nog ensam på engelskt och
likaledes ensam att åka på något sådant gammalt. Men det gick bra - vi hängde med
utan problem. Det varju ingen kappkörning - sjuftio till hundra kmih i tjugo mr-|.

Vi tog den längre vägen från cöteborg via Varberg och Vårnamo. Solsken, varmt
och humöret på topp - nu skulle det bli fest. packningen, hjälpligt surrad på sadeln,
bestod av en liten väska med sovsäck, några grillkorvar oCh en slJttiofemma
Explorer. En alert och reptilsnabb lever tarvar nog sådana kvantiteter ansåg jag och
jag var nog inte ensam om den uppfattningen. Färden gick framåt i rask takti ririi-etter
mil, endasl avbruten av fika- och pisspaus en gång.

När det var cirka en mil kvar till Anderstorp intråffar det otänkbara - motorn lågger
av - i god Jart I ä g 9 e r motorn avl Jag rullar intill vägkanten, allt långsammäre
under nedvåxlingar och ivriga startförsök på rulle. Stendöd.

Jag trorjag trampar på kicken några gånger men insåg snart att det var lönlöst. De
i truppen som legat före mig, såg jag försvinna i !ärran. Vad skulle jag göra? Ensam
och .övergiven på en landsväg i Småland, omgiven av ogenomtrånglig urskog.
Emellertid uppenbarade sig en kompis, som legat bakom mig, och då känOe;ag mig
genast låttare till mods. Han upptäckte min olägenhet så snart min trastighdt ävto!
varpå han_följde med in till vägkanten. En riktig kompis trots aft han gråslade ei
japansk tuåcylindrig oljepump. Nämnde kompis visadesig vara mycket fbrslagen och
föreslog bo^gsering-den sista milen till Anderstorp. Det går väl inie, tänkte jåg, men
han stod på sig. Då uppstod problemet att få tag på en låmplig bogserlina. bän fann
vi givetvis bland de rep vi surrat packningen med. Efter diverse omarrangemang av
vära respiktive packningar - de var inte särskilt omfångsrika - lyckades vi att få fram
en stump på tvåochenhalv meter. Kamraten var den drivande idetta företag medan
jag stod bredvid alltjämt förlamad av bedrövelse. Han knöt fast ena ändln i sin
pakethållare och den andra under min strålkastare istyrstammen. Sedan bar det av.
Lugnt och stilla. Treftio ungefår - inga problem. Det gick dock fortare och fortare och
det slutade med både sextio och sjuttio innan vi var framme. Då ville vi inte fortsätta
med bogsering eftersom det var vädigt mycket trafik i Andelstorp vid ett
sådant evenemang som Formel 1-VM. Jag fick istållet leda cykeln åen sista
biten. Efter inrådan frål den förslagne kamraten, skulle jag ställa d.en vid
järnvägsstationen så kunde något fraktbolag, av något slag, lått hit och
plocka upp den för transport hem till Göteborg.

Detta gjorde jag medan kompisen åkte i förväg till Smokey Camp. Efter att ha left
hojen till stationen och promenerat till campingplatsen hade klockan blivit ganska
mycket. Sex eller sju var den väl och då var de flesta av lågerkamraterna ganska
långt framskridna ifestlighetema som vi alla hade stora förvåntningar på. FöJ egen
del bestod dessa av grillkorv och Explorer.

.Nu startade en jaK där jag skulle komma ikapp de andra. på två timmar fick jag i
mig halva koNpaketet och nästan hela flaskan så när som på kanske tio centiiitår.
De påföljande tolv timmarna minns jag inte. Sorg och bedrövelse var som bortblåsta
i alla fall (det minns jag!). Nästa dag, tävlingsdagen, besågs under svår bonnånger
och huvudbry för hur cykeln skulle komma hem på sift sätt och jag på mift. Detta
löste sig med ett sällskap från Göteborg som chartrat en buss. Väl hemkommen
kontaktades Bilspedition vilket var enkelt - jag sommarjobbade där som
terminalarbetare - och några dagar senare stod BSA:n dår. Måd skammen - VET
HUTI

Orsaken till motorstoppet var magnetapparaten. Närmare beståmt ankaret som
det blivit kortslutning i. Det var läft att ordna. I med eft nytt ankare och sedan gick
den som den aldrig hade gjort annat än gåft.

Det andra mjssödet var inte lika dramatiskt. Det utspelar sig året därpå, även
denna gång mitt i sommaren.

Jag har cirka nio mil till landet. Lite motorväg och landsväg blandat innan man
kommer fram till ett g€mmalt fiskeläge i Bohuslän. Sedan är det personfärja över till
ett annat fiskeläge på en ö i kustbandet. Detta gör att man får parkera sin motorhoj
i förstnåmnda fiskelåge och se till aft den står någorlunda skyddad.

Denna missödesdag hade jag ungefår femtio, kanske hundra meter kvar till mitt
stålle därjag brukade parkera. Då la han av. Stendöd. Jag fann ganska snart, för aft
inte säga omedelbart, aft gnista saknades. Nu handlade jag sna6bt - färjan skulle gå
inom tjugo minuter. Jag hade, vis av erfarenhet, nödvändiga verktyg måd mig for ått
kunna plocka av magnetapparaten. Cykeln parkerades, låstes och befriadLs från
den sjuka apparaten. Sedan var det språngmarsch ner till färjan med apparaten
under armen.

Två helgdagar avlöpte i lugn och ro på sommarstållet. Sedan var det hemresa
med färja och buss för att arbeta en vecka och icke minst laga den felande
magnetapparaten. Det visade sig vara kondensatorn som var dålig. Lått ordnat med
begagnade grejer. Det fanns ju hemma från tidigare missöden. påföljande fredag
bar det iväg till landet igen. Utrustad med nödvåndiga verktyg inklusive tumstock-,
plockepinnpjnne och ett cigarettpapper blev det ett lätt jobb - kolven i topp,
plockepinnpinnen i tändstiftshålet, markera, 11 millimeters förtändning, markera,
baxa tillbaka motorn. Montera magneten, cigarettpapperet mellan brytarspetsarna,
b$läge och sedan på med drevet. Han small igång på första kicken.

Sensmoral: Den som har en bra kamrat klarar sig alltid.
Den som ingen kamrat har, hand klarar sig bra åndå.

Hälsningar Fredrik Wallerius medlem 170
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Vt"t* e7lr.,
18 MAJ 1996

Nt soM HAR Mc soM Nt vll-l- srÄut ur, ELLER

oM Nt vn-l- tt.lÄpR TttL vtD utstÄnrurrucrnr

TA KONTAKT MED UTRS SVANBERG

TEL. 031-93 62 18

-18-

Hilses Vårmönstring

Hindås, 7 april 1996

Vi träffas runt kl 13.OO vid vårelden
på Svealund (hemma hos Thomas
och Monica Hilse, tel O3O1-215531.
Grillmat, fika och dricka finns att
köpa till självkostnadspris. Medtag
ett glatt humör, motorcykel och
vackert väder.

Välkommna!
-19-



KICKA TUNGT BBC inbjuder Dig
den 18 maj till

CD

VARKICKEN 1996
VARKICKEN år ett rallyför Dig som kör engelsk motorcykel.

Rallyrundan gårvia vackra vika-vågar och någonstans långstbanan
serverar vi som vanligt fika.

Starten årbelågen vid Hyllie gård strax intillHyllie vattentom.
Dit hittar Du låttastgenom att kö[a inreringvägen som lederruntMalmö.
Vid Lindeborgs trafikplats följer Du våra skyltarsom leder förbi vattentornet
och nertillHyllie gård som liggerpå Henriksdalsvågen.
Starten hålls öppen mellan kl9.00och 10.30.

Målplatsen år som vanligt belågen på en vackerplats, dårman kan övematta
i eget medhavt tält. Det linns även möjlighet att sova över i stuga, men ring
isåfall igod tid, så att vikan hjälpatill med bokningen.

Förhandsanmälan ärönskvård, men inte obligatorisk. Dinanmålan ringer Du
in till Bo Augustsson på telefon 04G5497 80 ellertillKjell Olsson
0413-443 50 senast den 12 maj.

Välkomna och...

KICKA TUNGT

-2()

Englender-tref

Bornholm
28 . 29 - 30. Jrrl 1996

Englanderkhbben Bomholm inviterer Engelske MC-korere til Fefpå
Solskinssen "BORNHOLM".

Det er det 4. trat som vi afholder, og tr€fpladsen er igenl

9-"l"Lt* F&rebrovejcn Lt. i730 Nao.

Der tilbydes teltslagring og nogle enkelte indendors pl.dser.

Fradag 2t ftni: Treffet-starter, hvor vi finder vores telt-sovepladser.

Lrrdag 29. Joni: Starter vi rned morgenmåd.

&g!E Starter vi motorcykleme og ksrer cn tur ud i det
Bomholnske landskab, for at se på severdigheder og den

srnukke natur. Om eftermiddagen loser vi nogle opgaver
(prövning).Om aftenen festniddag mwik og d.ns resten

af natten.

srrdrg 30. Jutri: Morgenmad, og i lsbet af fo.middagen en falleshlr,
for at se mere af Bomholm.

Entre (deltagerBebyo d.li.t 40,- pr person.

Mad og drilid<else kan ksbes på pladsen.

-sffir@

OBS! Tidigare utkomna datum till träffen äi fel
28-29-30 juni 1996 är det som gäller.
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ROADRIDERS.MCC
PROUDLY PRESENTS

7 rn ROADRIDERRUN

LORDAGEN

POKER RUN"

DEN 18 MAJ 1996

ETT RALLY PA 10 MIL

rön
AMERII(ANSKA o EUROPEISI(A MC

pRlS:40KR

START 11-12.30
FAKTOBIGATAN, 261 35 LANOSKBONA

INFO: O418-28504

5E NU

JlAnuv.Drvtosor

Linat.dt M.r.rårl1.661.9

Kl.in.r Moror och spo .{år

Yem
vinner
la.r lins.lott.rl

Jo, r." -- r -.^-.
'fRlFouuvt

Dösiöbro Jtrleieti

^'l. 
wilh.Ion:'€n 1 !::

YP..P.P."q*-,:.1.1,-

#r"
SNöxrr.ron

nÄsn
8råJ..., Edn?$d A.-S. - MATMO

clvlLlNoExlqt
FOLKE MÄNNERSTEDT

HUSKYARNA

rinLdr. [, !reei'/ 16ririd!

å H urkv arna mo lorGykl.r

11 and 12 May

INVITATION
TO OUR 14th JOHN BULL RALLY

The West-Flanders Branch Welcomes You!

The staggering gathering of British Motorbikes.

1996 at Jeugdstadion, Leopold III Laan 16, Ieper.

PROGRAlvt

Participants are welcome from Friday

Friday May loth
.20.00 u.: Evening run

saturdav Mav i lth
08.00 u.: Breakfast

14.00 u.: Tour along the West-Flarders "Hills"

17.00 u.: Silly Garnes

19.30 u: Dilrer & D:rce - P.cckb:;J

Visit to Last Post

Zondag l2 mei

08.00 u.: Breakfast

10.30 u.: Tyne-Cot cemetery run

14.00 u.: British Bike Parking Sho*,

((

'zut/.'z

P,.\RTICIPATION: 200 BEF per Tent/lUC, Slcep-in and Info stantj.

\

BRITISH
BIKES
ONLY
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Vsn
inviterer til engelsk "V AR1RONSI-9 6'på Notoåäen, Telemar|-

€N6EL5K-KJ@RE RE, sETr Av2q rtLU MAtrtL
PÄ OA5EN CAMPINC, NOTODDEN.

FoRFRISKNINGER: (OD, KAFFE, GRILIMAT 06
PtA''EN. oPP'TII-IIN6 PA NoToDDEN ToR6,
L@RDA6 ER NOEN AV PTANENE OGsÄ I:AR.

ANDRE TILBUD: SElLFLWNlN6, ARRETFISKE 06 ANDRE
FRILUFTSAKTIVITETER.

HYTTER KAN BEsrrLLES PÄ TELEFoN:
35 01 37 48 (OLE) 35 01 82 81 (BTARN)

FRA'\ MED 
'ERNET 

OG
H J E RTE tlG VE LKOM/v\EN!
Hilsen B?A-owners club Norway

r(

,lnrno loool* st,r'r r!qg^ Äsr.

ET 

' 
KIKKE LI6 VÄRTREFF

FROKO'T FÄEs 9APT PA
OC EN FE LLEsTU R PÄ

Öe 15 rN

Srvrrar

Sra rr.qRHo*a* s sPDrr.rALL

D6TER OF1 sRNGNft3

TBAN E2D HALHBY

- bSl

Ätur so" Mc
ErqP.A F{Ll lN6€f -nN€c]- -rA}i6eL I' 'TAcr-

LocDqsrtl gN 1l A?Å'u

/,lav,et \D- 15

FAr, go*,r'riNo g- rtlr,o,
x.lo(r-, o\52- 2tb03

CHFl "ir6r'-, oi5z- Stosb

ENGELSK TR.EF
3r. uj - 2,llrl l9r0

For r,r. gang holde Et{GEliSa m.El i ÄlUnglr!rc, Danmark.
Dei bliver fellostur, 1/4 mil€ .ace, åndr€ konturrårc€r, vå.n

Naimår€ oplysnirg€r:
Trl.: 86 4l l0 rO, tir.dag, fredag og lordag atle!,

M6d r€nlig ldlsån
MOIITI| MC

lod. Elsa.l 16
Sllo ot.t a

]>OFA töNIAAAST 
,

l$qÅor 2ble
$ÄL1ir^me 

-' ; 7- r,lcreq
' l5o Kp

Classic Motor

Bil och MC - Klubbtråffar
Veteran - Sport - Klassiker

Utställning - Marknad - Tåvlingar

fingst 25-16 maj
Annaboda Orebro
Upplysningar: 019-228114, fax019.228133



SKÅNESEKTIONEN INBJUDER

dig till

-SVÄNGEN

den27 april 1996. Starten är ltirlagt
Tungts verkstad vid Hyllie vattentorn.

hittar du lättast genom att köra inre
leder runt Malmö. Vid Lindeborgs trafikp

kör du ftirbi vattentornet och ner ttll Hyllie gård
ligger på Henriksdalsvägen. Samling

11,OO.

SKÅNESEKTIoNEN INBJUDER ÄvpN TTT,T,

GRILLAFTON VID SVANEHOLM.

Den traditionella Grillaftonen går av stapeln
lördagen den 25 maj 1996. Samling sker på

Svaneholms Slotts parkeringsplats kl. 19.OO, ftir
gemensam körning till grillplatsen.

Medtag mat och dryck
Har ni några frågor kan ni ringa

Helen O4O-43 33 14 eller Monica O4O-48 52 5'4.
VÄLKOMNA

B SA-TP-{FF I STINDSVALL

Sörberge, ca 17 km norr om Sundsvall, ordnas den 14 - 16juni
1996, en träff ftir alla BSA-entusiaster.

nder denna, (ftirsta träffså langt nomrt??), kommer att bjudas på
aktiviteter.

i börjar med inskrivning den 14 juni, ca kl. 16,00.

vslubring den 16juni, cakl. 15,00.

LATS: Bergeforsens Camping, som är 3:&*<* Camping
Håir finns möjligheter alttälta, hyra stuga eller
sova på marken.
Niira att handla både det ena och andra.

ÄCBBSKRIVNING:Åk E4:an nomrt från Sundsvall, ca 17 km,
av mot vid avfart i Sorber, åk mot
Camping/Folkets Park.

CÖRER: Delar av Midälven Classic MC.

olflundintel. 060-57 84 54

Lindström tel. 060-56 83 06

Erikson tel. 060-15 28 08

VÄLKOMNA
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INBJUDAN

MCV:S Partilleveteraner har sedan sommaren 1995 varj e
nsdagskväll under månaderna juni, juli och augu

ats på torget vid Göteborgs Maritima Centrum-Operan.

ven i årr har vi bestämt att fortsåtta med detta, och försö
att få fler intresserad av att komma med sina fordon.

Göteborgs Maritima Centrum är "medarrangör" på så sätt,
de 1åter oss disponera Torget, som lager under dera

förvaltning". Dessutom har Maritima ett cafe- ombord
an DAN BOSTRÖM, som ligger förtöjd mellan SMÄLAND
kajen. Detta cafe- är under juli och augusti öppet till kl.

21,O0, men om vi blir tillräcklig många, så 1är det enligt
ppgift inte vara några svårigheter att ordna öppethälande

onsdagskvällar även under juni månad.

Hoppas vi ses till sommaren

för M CV-Partiileveteranerna

Leif Jostrand
Ekehöj dsgatan 48
426 6A V. FRÖLUNDA

el. O3I-29 69 23

-24-
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lLiksom BSA är dessa skyltar förstklassigt engelskt hantverk. "BSA goes
! Everywhere" 18x26cm - 250 kronor + porto 25 kronor.
I 'gSÄ qo". Everywhere' 36x52cm - 575 kronor + porto 64 kronor.
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BSA & NORTON
1930 - 1975

al$At Lucas SMltH

BAS Motol
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B5A.f ORGEf
5öges:

arme-mc 257 A L962/69,1-cy1. 250-cc bruksmotorcykel med svång-
(päitligare årr 255A med batteritändning). Komplett

i låder, mörklåggningsbelysning och vissa verktyg. Har
år i mob-förråd och bara gått ca 1.500 mil. 5.OOO kronor.

Renell, te1: O34O-322 02.

410 -56 Custom (60-tals bygge). Ram orörd, alnal tank
Ram och öwigt röd flake. Reggad. Avstäld. Skall besiktigas.

elar, motor, våxellåda, 2 magneter, verktygslåda, oljetank samt
delar. SzåIjes endast tillsammans med motorcykeln.

350 cc toppventilare, årsmodell 1950. Ca
komplett, pris 7,0O0:-.

Erik Ravendrot, tel: 0340-65 71 61.

465 Spitfire -67.

54 efter kl 18,00.

BSA A65 Spitfire MKIII -67, mycket fint skick, körd 20 mil efter renovering.
imead vevaxelkonvertering. Lucas Rita, importerad frål England,

och besiktigad i Sverige. Har vunnit priser på utstaitlningar.

Rose-Marie Bengtsson, tel: 0340-215 70

BSA M 20 1937-38. Ny bensintank aldrig använd, ett unikt tillfäle
Tank till BSA 250 cc 3o-tals troligen (gängat tanklock)

ibe e+O arm6, behälare för luftlenare ny 3oo:-.

Mellander, tel:. O534-27O Q7

-30

ommy Dickens, tel: 0510-521

rltl

85A-TORGEf
5öUes:

3SO -71, 2 cyl, 4-takt, orginal och körklar- 7,OOO:.-

75O -72, 2-lakl,3 cl orginal och körklar. 20,O00:-

Olsson, tel: 046-71 O1 83.

500 Roya-l Star 1969, demonterad för lackering i övrigt komplett
Pris 15,000:-.

M2O motor WM 20 95542 utan magnet och förgasare.

Andersson, tel: 046-77 16 59.

till BSA A7 1947 ars modell (XA7)

Erik Ravendrot, tel: 0340-65 71 61.

BSA B33 -51, framgaffel, skärmar, hjul, sadel, kedjeskydd, sidostöd,
rg, hastighetsmätare, ventillyftarhandtag, kopplingshus, samt en
Allt av intresse även litteratur.

tel:031-51 54 16.

-50 eller 60-tals, renoveringsobjekt. 5O0 cc eUer större.

Falkenström, tel: 0390-3O3 65.

och nummerplåtshallare till A50/65 -69.

Berghulr, tel: 063-12 14 05 eller 010-673 09 54.

BSA 833 -53, sadel, passagerarsadel, framlampa, baklampa,
.skyltshälare, sista biten på bakskärrmen, kabelstock, fram- och
,25-19), kniigummi, stlrre, avgasrör, ljuddiimpare.

Olsson. tel: 046-71 01 83.


