
Jeg fik kørekort i efteråret 1970, og et par måneder efter blev den første motorcykel købt.
Det blev en 1954 Triumph Tiger 100 som jo dengang var 16 år gammel. Triumphen havde
haft et hårdt liv, så med i købet fulgte desværre en hel del tekniske problemer. Min indtægt
som bestod af en 2. års elektrikerlærlingeløn gav ikke mulighed for at sætte motorcyklen på
værksted, så hvis Triumphen skulle holdes kørende, ja så var eneste mulighed at forsøge at
bruge mine erfaringer fra knallertreparationer til at vedligeholde Triumphen. Princippet var
”learning by doing” og det var jo selvfølgelig ikke helt uden problemer, men alligevel
lykkedes det mig i sommeren 71 at bevæge mig en del rundt på motorcyklen.

I 1972 var min Tiger 100 blevet udskiftet til en 1955 Tiger 110 som var ombygget til
Bonneville specifikation, og med den var jeg på min første udenlandstur på mc, og turen gik
til Anderstorp i Sverige hvor der dengang blev kørt en afdeling af VM i roadracing. “Smokey

Camp” hed
campingen som vi
boede på, og det
var vist det første
større MC træf som
jeg deltog i. I de
fleste klasser
deltog et stort antal
2 cyl. 2-takter med
larmende
ekspansionspotter,
men det som jeg



husker i dag er stadig lyden af Agostimis suveræne MV Agustaer. 750 ccm klassen var
dengang på samme måde som ved classic racing i dag domineret af 3 cyl. BSA/Triumph -
heller ikke dengang havde de 4 cylindrede Hondaer nogen chancer for at følge en
veltrimmet Trident /Rocket 3.

Sidst på sommeren 72 op og overlevede jeg et totalt motorhavari, idet T110ern brækkede en
plejlstang
(120 km/t ) på
motorvejen
ved Randers.
Jeg husker
endnu braget
– blokeret
baghjul og
derefter blev
det “helt stille”
bortset fra
den triste lyd
af alustumper
som raslede
hen ad
asfalten. En
eller anden



refleks gjorde at jeg øjeblikkeligt koblede fri, så derfor jeg slap for uheld, og på den måde
lærte jeg at ridsede plejlstænger ikke må genbruges, men altid skal skrottes. Jeg vil dog føje
til at det er den eneste gang gennem 45 år hvor mine engelske maskiner ikke har kunnet
bringe mig både ud og hjem ( 7-9-13).

I 1971 var jeg blevet medlem af motorcykleklubben Mc Stompers, der som en af de første
mc klubber her i Danmark, var blevet startet året før her i Thisted. Klubbens medlemmer var
næsten alle håndværkerlærlinge med interesse for mekanik som jeg selv, og vore mc-er var
næsten udelukkende 15-20 år gamle BSA eller Triumpher. Enkelte kørte BMW, og de havde

en fordel ved at have adgang til
kvalificeret teknisk hjælp hos
BMW guruen (Jørgen Kibsgård) i
Nykøbing Mors.

Den ældre generation ( mine forældre inkl. ) forstod ikke hvad vi dengang ville med klubben
og vore motorcykler. En hel del af denne generation havde haft MC i deres ungdom i
1950erne, og havde været nødt til at køre hver dag året rundt uanset vind og vejr, og de
havde med glæde stillet maskinerne til side, da der omkring 1960 blev mulighed for bil. De
forstod ikke hvad vi nu igen ville med disse ”farlige larmende monstrummer”.

Da Mc Stompers blev
startet fandtes der i
klubben kun en japaner,
men i 1973 stod mange
af klubbens medlemmer
(bl.a. jeg selv) med et
svendebrev i hånden, så
nu var der flere penge
og mulighed for kreditter
og de fleste af os i
klubben (jeg selv inkl.)
blev nu medskyldige i
”den japanske invasion”
som bevirkede at



engelske mc desværre kom lidt i baggrunden. På den tid var der ikke ret mange som så en
fremtid for engelske motorcykler.

1973 var for øvrigt året
hvor den frie hastighed
blev erstattet med de
fartgrænser som vi
kender  i dag. Flere af
kammeraterne fik sig
hurtigt en samling af
fartbøder, som vi så
lavede en udstilling af
ved at tapetsere dem op
på væggen ved siden af
hinanden. Kort tid
derefter blev brug af
styrthjelm tvungen, og vi
var meget utilfredse med

”disse to grove indgreb i vores personlige frihed”, men i dag har jeg en anden mening om de
ting – man har jo som bekendt en mening indtil man får en ny.

Efter 1974 kom for mig en periode uden mc. (uddannelse og militær), men i 78 købte jeg en
1953 BSA A10 som jeg regnede med kun skulle bruges til mindre søndagsture tilsammen

højest et par 100 km hver sommer
– det skulle dog vise sig at
komme til at gå meget
anderledes. Gamle engelske
maskiner var dengang i lav kurs,
så BSAen var billig, men i meget
dårlig stand - et vrag viste det sig
desværre, et held var at det
dengang var ret let at skaffe
brugte stumper. BSAen var
dengang (kun) 25 år, så der var
ingen tanke om at genopbygge
den som original maskine, målet
var at lave en brugsmaskine og

det mener jeg også lykkedes. Farven blev rød og tanksiderne blev malet gråmetalic
(fattigmandskrom), men skærme, tank, lygte sæde osv. var alt sammen originaldele. For at
holde sammen på det hele brugte jeg så vidt muligt unf-bolte med selvlåsende møtrikker, de
fleste havde jeg skaffet billig fra Thule Air Base. Krumtappen blev svejset op hos Iversens
Cylinderservice – det var lidt dyrt, men pengene værd – efter 38 år og 50000 km fungere de
samme lejer i dag stadig efter hensigten. En 1953 A10 skal egentlig have cylinder og top
med små køleribber, men jeg valgte de 2 dele med store køleribber fordi det er bedre, og ser
bedre ud. Det som jeg først og fremmest ønskede mig var driftsikkerhed, så derfor forsøgte



jeg at skaffe de originale 6,5:1 stempler; det lykkedes ikke, så det blev i stedet 8:1 som jo så
også har fungeret uden problemer.
1978 var der en del ældre mekanikere som havde BSA erfaring, og som gerne ville hjælpe
med råd og vejledning – dog kan man i dag i sidespejlets ”ulidelige klare lys” se at nogle af
rådene ramte lidt ved siden af.
En ide gik på at hele mit genopbygningsprojekt var meningsløst – ingen normale mennesker
gad jo længere at beskæftige sig med ”disse mærkelige engelske motorcykler”. Det betød at
lageret af de sidste reservedele snart ville være opbrugt, så hvis jeg om få år stod og
manglede en vital del, som for eks. plejllejer, ja så ville min maskine være kassabel. En
anden ide gik på de originale Lukas batterier af bakelit som” vistnok stadig kunne skaffes”,
men de var meget dyre og da de ”snart ville gå ud af produktion”, kunne jeg lige så godt med
det samme købe et plastbatteri.

Råd nr. 1 sammen med andre råd af samme slags valgte jeg at overhøre, men jeg
ombyggede batteriholderen til et 6 volt MZ
plastbatteri, som jeg så har kørt med lige siden.
El-anlægget blev lavet stort set som originalt - i
1978 fandtes elektroniske landerelæer ikke, dog
har jeg forbedret lyset en del med et par
lysrelæer som er placeret under tanken. Derved
undgås en del spændingsfald i lange tynde
ledninger og i diverse kontakter - det drejer sig jo
om, at så mange som muligt af de 6 volt når frem
til forlygtepæren.



Først i 1986 var A10ern synet, indregistreret og køreklar – grunden var at i den periode
arbejdede jeg flere år udenfor Danmark, men på de 8 år som BSA restaurerings - projektet

tog, var der sket flere interessante ting. Interessen for engelske MC
var kommet igen, og man kunne nu købe et blad der hed Classic
Bike med masser af brugbar information, bladet var for mit
vedkommende anledning til at jeg begyndte at købe dele fra
engelske forhandlere. Folk med initiativ havde startet en dansk
afdeling af BSA klubben, som jeg så blev medlem af i 86. Samme år
deltog jeg i det internationale BSA træf i Lillehammer i Norge, og jeg
ku godt li træffet med de mange nationaliteter og den internationale
stemning.

I 87 holdt den franske klub træffet i Sydfrankrig, og de i alt 4000 km klarede A10ern uden
problemer. Denne tur er nok min bedste mc-tur nogensinde, der var langt, det var

anstrengende,
men Frankrig er
et specielt sted
hvor tingene på
overfladen nogle
gange kan virke
lidt rodede, men
der er som regel
en vis charme
og stil over
”roderiet”.
Træffet foregik i

en mindre landsby, og i den uge som træffet varede tror jeg at
de fleste af træfdeltagerne opfattede sig som en del af

landsbyen. Landsbyen lå tæt ved byen Cognac – det er der det bliver lavet, og det kunne
man for øvrigt lugte hele vejen når man kørte gennem byen.
Siden har jeg gennem årene deltaget i en hel del engelsktræf rundt omkring – mest udenfor
Danmark, dog har jeg i nogle perioder været mere aktiv end i andre. Jeg har kørt en del i
Sverige – den svenske Triumphklubs træf har jeg deltaget i ca. 10 gange. Ca. 1990 blev jeg
medlem af Albion klubben.

De eneste ”børnesygdomme” som opstod efter at BSAen var startet op var kondensatoren i
magneten som gav anledning til lidt besvær i form af startproblemer og periodevis host og
skyderi på Norgesturen i 86. Kondensatoren udskiftede jeg med en moderne
polyesterfilmudgave, og magneten har så kørt lige siden med samme kul og kontaktsæt i alt
50000 km. Magneten tændte ikke ens på begge cylindre, efter ca. 10 år sleb jeg den ene
knast i knastringen, så tændingen til begge begge cylindre kom til at følges ad – det gav
bedre motorgang og pludselig var motoren rimeligt vibrationsfri.
Som sagt er ladeanlægget standard 6 volt, relæet er monteret uoriginalt på 2 gummiklodser
for at holde vibrationer væk, men en gang imellem har det været nødvendigt at justere
ladespændingen, som skal være ret nøjagtigt 7,1 til 7,2 volt.



Motor, gear og kobling har gennem alle årene kørt uden problemer, men maskinen er jo
heller ikke blevet brugt til ræs af nogen art. Hårde opstart har jeg aldrig brugt, og jeg plejer at
følges med trafikken i jævnt tempo det vil sige ca. 85 - 90 km/t på almindelige veje, men på
tyske motorveje plejer jeg at følge lastbilerne som kører 110- 115 km/t. Jeg kører på 20w50
olie og de første mange år skiftede jeg olie ved forårsopstarten og så igen midt på sæsonen
og det vil sige at olien som regel kun blev brugt max 2000 km. Krumtappen er den tynde
version, men har alligevel fungeret uden problemer.

Ved ca. 35000 km var forreste kædehjul opslidt, og da
denne udskiftning er en besværlig proces som kræver at
motoren tages ud af stellet, koblingen skal totalt adskilles og
gearkassen afmonteres, valgte jeg samtidig at udskifte
forkæde og dynamokæde. Motoren er jo konstrueret på en
tid da tidsforbrug (arbejdslønningerne) ikke havde samme
betydning som i dag. Samtidig med dette
vedligeholdelsesarbejde monterede jeg et oliefilter, og
derefter har jeg kun skiftet olie en gang om året.
Jeg vil her nævne at jeg synes at den originale
bagkædesmøring som fungerer ved at krumtapventilationen
sender oliedampe ud, giver en udmærket og tilpas smøring
af bagkæden.

Det første sæt dæk var Dunlop K70, men i dag kører jeg på
Avon Speedmaster og Roadrunner, som jeg mener kører
bedre. For 15 år siden skaffede Vagn mig et nyt sæt stænger
og bøsninger til baghjulsaffjedringen, det gav en helt utrolig
forbedring af køreegenskaberne – hvis ellers ordet
køreegenskaber kan bruges i forbindelse med et BSA
plungerstel, men i hvert fald: nu kørte for og baghjul altid
nogenlunde samme retning, og behovet for altid at kæmpe
med at holde tungen lige i munden, blev derfor væsentligt
mindre.
Da det for ca. 15 år siden ikke mere var muligt at få ”rød”
blyholdig benzin fulgte jeg et råd fra Classic bike, nemlig at
ved forsigtig kørsel (som for mig er en selvfølge med en

gammel MC) ville man ikke få problemer med blyfri benzin. Jeg har heller ikke kunnet
konstatere større slid på ventilerne, og med min kørestil tror jeg ikke at jeg får brug for en
(dyr) blyfri konvertering af topstykket.
De første år jeg kørte på A10eren var der en hel del engelske ”brugsmotorcykler” opbygget
efter samme princip som min, men midt i 90erne kørte der pludselig mange helt originale
maskiner rundt som var lige så flotte som da de i sin tid kom ud fra fabrikken. Min A10er faldt
nu lidt udenfor normen, men om jeg engang i fremtiden får gjort noget ved det, ja det er nok
ikke givet.
Jeg har vist nået en alder hvor jeg ikke altid helt formår og forstår at følge med i tidens
forandringer og tendenser. Tiden har navne - 60erne, 70erne osv, og det første årti efter
årtusindskiftet har et navn som efter min mening vel egentlig ret godt beskriver noget af det
som foregik på den tid nemlig: 0-erne. Men måske bør dette årti alligevel istedet opkaldes



efter en person, som med sine visioner og fremsyn for alvor har præget perioden, nemlig
Henning Dyremose. Dyremoseperioden fra år 2000 til 2008 var præget af fremsynede
mennesker med visioner om afdragsfrie lån og aktieoptioner til erhvervsledere og bankfolk,
og disse fantastiske ideer skabte rigdom?, velstand? og forbrugsmuligheder som aldrig
tidligere var set. Motorcykler blev nu et statussymbol, og mange nye motorcyklister kom ud
på vejene.
Da jeg hverken havde den økonomiske indsigt eller den begavelse der skulle til for at forstå
at man blev rig og fik råd ved at låne penge og aldrig tilbagebetale, var jeg jo selvfølgelig

nødsaget til at køre videre på min BSA.
På mine ture mødte jeg nu Henning Dyremoses nyrige
disciple – friværdifolket som var let genkendelige på deres
helt nye udstyr og utroligt flotte maskiner. En par gange
faldt vi lidt i snak, jeg snakkede som jeg plejede om slidte
Amaler, knastaksler og Castrol 20w50, og de snakkede
om deres sidste weekendophold på Brædstrup kro – de
samtaler blev ikke særligt langvarige. Jeg mindes ikke at
de havde nogen kommentarer til min BSA.
På hjemvejen tænkte jeg på, at når jeg nu nok ikke når at
opnå at nå helt op og nå de sure bær i toppen af det
rønnebærtræ, som nogen tror er på vej til at vokse ind i
himlen, nå jamen så var det også ok for mig, fordi jeg var
sikker på at når jeg var nået hjem, havde jeg endnu
engang sammen med BSAen opnået at nå det som jeg
sku nå. Når jeg tænker tilbage på feriturene i begyndelsen
af 1970erne, hvor vi nogle gange blev nægtet adgang til
campingpladser, og hvis vi fik adgang blev vi altid henvist
til det allerfjerneste hjørne, og hvis vi var utilfredse med

den placering, så var der to muligheder mere: det var ved siden af skraldespandene eller
bagved lokummerne, så er det mig en gåde hvordan MCér 35 år senere kan blive et
prestigeprojekt. Jeg tror ikke jeg evner at tilpasse mig at MC kørsel skal hænge sammen
med engelske bøffer og rødvin, jeg vil nok fortsætte i min tid med grillkylling og et par øl, og
så kan jeg vel håbe at jeg en gang imellem træffer nogle folk med olie under neglene, som
gider snakke om hvad der foregår nede under benzintanken, eller syd for Hamborg.
Det vil vel være naturlig at afslutte med at forsøge at sige lidt fremtiden, og for mit eget
vedkommende kan jeg konstatere at der ikke er så meget tilbage af fremtiden, som der har
været. For BSAén vedkommende ser det heldigvis anderledes ud; rent mekanisk ser jeg
ikke at der er noget til hinder for at min A10 vil kunne køre videre meget længe efter at jeg
ikke længere orker at træde kickstarteren ned, og i den forbindelse er vi jo nødt til at satse
på ungdommen, og om unge mennesker vil køre MC, eller de hellere vil nøjes med at
bevæge sig rundt i Cyberspace må jo så være op til dem - jeg har tillid til at de unge har styr
på de ting, så jeg skal ikke brokke mig over ungdommen (jeg har vist allerede brokket mig
tilstrækkeligt her ovenfor), men jeg vil advare mod at lade miljøfanatismen ta så meget
overhånd, så benzin bliver li så kriminelt at ha med at gøre som heroin eller kokain, men så
galt går det nu nok heller ikke.  Men ihvertfald: BSAén blev min motorcykel.


