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BSA Bladet görs inte bara av en 
redaktion, det du som medlem som 
är den viktigaste bidragsgivaren till 
BSA Bladet. Berätta om dina utfl ykter 

på BSA:n, renoveringen eller något 
annat som hör till BSA intresset. 

Har du en bild också så är det ännu bättre. Vi lånar 
gärna också broschyrer eller annat BSA material. 
Vi fotograferar av eller scannar dessa på ett sätt som 
inte skadar ditt material. Insänt material återsänds 
en tid efter utgivningen förutsatt att avsändarens 
adress är uppgiven.

Du får gärna sända material digitalt alltså via e-mejl. 
Tänk på att vi behöver högupplösta bilder om du 
fotograferar med en digitalkamera, vi önskar en 
upplösning på 300 dpi, i denna upplösning är en 
digitalbild några MB stor.

Det lönar sig att skriva till BSA Bladet. 
Bidragen skall vara av intresse för BSA ägaren. 
Egen text och bild premieras högre än enbart bild. 
Texten skall vara av sådan längd att den inte kan 
anses som ren bildtext. Originallitteratur såsom 
broschyrer, handböcker mm är mycket välkommet. 

Redaktionen utser ett insänt bidrag per nummer till 
’bästa bidrag’. Detta belönas med en Klubbkeps 
i unik design värd 150:-. Övriga insända bidrag 
får som premie en fi n BSA penna, så länge dessa 
räcker och som endast kan fås på detta sätt. 

Sänd ditt bidrag till:
BSA Bladet, Brännarns väg 15, 430 10 Tvååker, 
eller maila till bsabladet@bsaoc.org. 
Glöm inte att skriva din postadress så att vi kan 
sända din premie!

Skriv till BSA Bladet
Presstopp 

2008

Vid Styret   Ordförande: Johan Johansson

Det är en underlig vinter. Jag ser någon mo-

torcykel varje dag här omkring Varberg. Vi har 

haft snö här i två timmar hittills – sen regnade 

det bort. Och nu talar man på radion att våren 

här enligt SMHI’s defi nition. En lång vår kan ju 

vara trevlig om det bara är utan allt för mycket 

regn, då kan man snart komma igång att åka 

lite.

I går hade vi årsmöte som du kan läsa om här 

på annan plats i BSA Bladet. Det var trevligt 

men man frågar sig vaför inte fl er vågar komma? 

Är allt bra som det är eller är det ingen ide? 

Vi hade ute en fråga i förra numret av BSA 

Bladet angående almanackan. Vi fi ck två hela 

svar, ett som tyckte att vi kan sluta att göra 

en almanacka och ett som tyckte att vi skulle 

fortsätta. Tycker du något?

På annan  plats i tidningen hittar du några 

träffi nbjudningar, BSA-campingen gör en av-

stickare till Rottneros och Sveriges fi naste mc-

museum, på hemvägen passar vi också på 

att besöka det trevliga fordonmuseet i Arvika  

(27-29 juni). (Tack för tipset Kjell Qvarnström, 

Arvika!). 

26 april 
30 augusti
15 november

Medlemsmatrikel
Planerar vi att ge ut i år. 

Viktigt att du uppdaterar dina uppgifter!

Maskin, telefonnumer samt adress till:
Bo-Inge Andersson

Svenska BSA Klubben,
Aspgatan 4, 232 35 Arlöv
e-mail: boda@bsaoc.org

Medlemskort
Kommer med nästa nummer av 

BSA-bladet, i slutet av maj.

Tyska BSA-klubbens ordförande 

Dieter Haeussler har bjudit in oss 

till en liten träff hemma hos honom 

strax utanför Hamburg, inte 

särskilt långt om man bor i sydsverige (29-30 

juni och 1 juli). Och på tal om sydsverige så 

går Solsvängen 14 juni på Hallansåsen med 

start från Margaretetorp.

Och i Arlöv är det vårmönstring den 4 maj. På 

nationaldagen (6 juni) kan ni Stockholm passa 

på att träffas vid Gröna stugan. BSA-dagen 

– alltid 7 juni – blir både lokal och central, se 

särskild träffannons. 25-27 juli – BSA-träffen 

Nord – träff-annons i nästa nummer. 

Nä – nu är det hög tid att börja se över maskinen 

för våren!
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Laxträffen – Många BSA på veteranrally 
Text och foto: Johan Johansson

27 maj 2007 (Pingsthelgen) besökte BSA Bladet 
Laxträffen som startarde från Lizzies Cafe i Holm 
strax norr om Halmstad. Här hade MCV Halmstad 
(Motorcykelveteranerna) samlat ett 50-tal deltagare 
till årets rally. På startlistan fi nner man en stor 
blandning av märken och årsmodeller från från 
Halmstadtillverkade Rex från 1931 till Japanska 
Suzuki från 1984.  Men av dessa var inte mindre än 
16 maskiner av vårt märke – BSA. A7, A10, B31, 
B33, B44, A65, A70 och M20 fanns bland dessa. 
Vi tittar närmare på några av BSA-åkarna.

Hans ’Hasse’ Johansson som har gett namn åt 
Munka-Ljungbys Engelskåkare – Hasses Pågar 
åker BSA A65 Lightning 1968. Hans  hade fyllt 
60 ett tag innan bilderna togs. Han har haft hojen 
i ca 20 år  men den har legat i delar mesta tiden. 
Men nu är den ihopsatt och Hans har åkt på den 
de sista 5-6 åren. Hasses Pågar åker varje tisdag 
under säsongen med start från Statoilmamacken 
i Munka (Munka-Ljungby). Det brukar kunna bli 

några hundra mil på ett år. Man har väldigt fi na 
vägar då Munka ligger nära både Hallandsåsen, 
Kullahalvön och Söderåsen några av Skånes riktiga 
pärlor fi nns här. Lite olika rallyn besöks under 
säsongen, tex Lergöksrallyt i Ängelholm som ligger 
några km väster om Munka-Ljungby. Några gånger 
på säsongen åker man ned till den stora entusiast-
träffen som hålls på Vikingland utanför Löddeköping. 
Cafe Utkiken på Hallandsåsen är också ett bra 
utfl yktsmål då de håller öppet stora delar av året.

Vi träffade även Kurt Enström från Krika som ligger 
mellan Klippan och Ljungbyhed strax norr om  
Söderåsen. Kurt hade en fi n och lätt modifi erad 
(förbättrad) BSA B33:a. Kurt berättar att det började 
med en ram för ter år sedan och sen har han jagat 
i fatt resten av grejorna till den den maskin vi ser nu. 

I mitten syns Runo Nilssons BSA A7 Plunger 
(500 cc, twin) 1951.

Hasse Johansson, Munka-Ljungby med 
sin BSA A65 Lightning 1967.

fortsättning nästa sida
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Baklampan på Hasses BSA A65 1967.

Den lilla “amerika-tanken” med snabbtanklock och 
liten “blix-dekal” på Lightning 67:an.

Kurt Engström med sin snyggt modifi erade BSA B33:a

Christian Johansson, Årnarp med dottern Emelie 
på bönpallen på sin nyinköpta BSA M20 1943.

Vid besiktningen strulade det lite, först fattades en 
bokstav på ramnummret men efter lite skarapande 
på ramen så återfanns denna, och sedan gillade 
man inte att det stod B31 på ramen när det var en 
B33:a. Men efter återbesök och att Kurt hade visat 
för besiktningen att ramnummren verkligen såg ut 
så, (och så hade även besiktningsmannen kollat i 
sina register) så gick det börja köra maskinen under 
hösten 2006. Under 2007 körde Kurt ca 200 mil 
med sin B33:a. Kurt har åkt ihop med grabbarna i 
Hasses Pågar nu i 4 – 5 år. Favoritturen är en sväng 
ut på Bjärehalvön ut till Mölle. Hemma i garaget har 
Kurt också en Triumph Bonneville 1964.

Men nu (februari 2008) är BSA:n nerplockad för lite 
förbättringsarbete. Kurt har skaffat ett par Clubmans 
kamaxlar från Sten Karlsson i Halmstad. Han har 
även fått tag i en Gold Star vevaxel som skall in 
ett extra vevhus. Men det är lite saker att tänka på 
och modifi era för att det skall gå ihop. Vevstaken 

som sitter på vevaxeln var en kort DBD-vevstake 
men för att inte behöva ändra på cylinder så har en 
BB-vevstake inskaffats. För att få ett större lager på 
drivsidan så skall en bekant gör om den sidan av 
vevhuset så att GS-lagren passar.

Christian Johansson, Årnarp utan för Halmstad 
med dottern Emelie var på rally för första gången 
och dess utom var det en av de första gångerna 
som man också körde med sin nyinköpta BSA 
M20 från 1943. Christian hade köpt maskinen av 
en granne som började bli gammal. Han tyckter att 
de gamla maskinerna är fi na och har ett härligt ljud. 
Det är inte så ofta man träffar nyblivna och ’yngre’ 
ägare av veteranmotorcyklar så vi låter Christian 
och Emelie representera återväxten inom hobbyn 
och att de valt att göra detta med en BSA är ju 
strålade!




