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LEDER
Formann Jens Hovind

Vær hilset kjære Triumph entusiaster.

Det er Vel fagre stunder når våren kjem her nord, og atter som ei under nytt 
liv av daue gror. Dette skrev Ludvik M Lindeman i 1875 og jeg antar han 
hadde den samme følelsen som de fleste har nå om dagen. Våren er her. 

Akkurat i dag er det regnvær og kalde 6 grad-
er, men slutten av April stilte med varme dag-
er som gjorde at mange fikk en rekord tidelig 
start på sesongen. Selv fikk jeg en fin sønd-
agstur til Gausdal og avdeling Follebu hvor 
Terje serverte kaffe i strålende solskinn.  
Dagen før hadde jeg vært på by/pub vandring 
i Oslo og en gammel kompis av meg nevnte 
at han kunne tenke seg å kjøpe en classic Tri-
umph etter mange år uten MC.  På nettet had-
de har sett en 70 Bonneville som var interes-
sant og da denne var i Follebu og jeg kjente 
både sykkel og eier passet det bra med en tur. 
Lang historie kort, Boneville går nå i Oslo og 
TOMCC-N har fått en ny medlem. 

På slutten av 2014 fikk jeg laget et innmeld-
ings skjema på hjemmesiden som gjorde det 
enklere å melde seg inn i klubben. Dette ble  
umiddelbart suksess og siden den gang har 
vi fått 24 nye medlemmer. Dette viser at det 
er mange som ønsker å være medlem av et 
Triumph fellesskap og det setter også krav til 
klubben om å gi noe tilbake.
Klubben gjennomførte en samling på MC 
messa i Lillestrøm i år og det var godt frem-
møte og mange gode tilbakemeldinger. Vi 
hadde også intensjoner om å gjennomføre 
en tur til London i vinter med besøk på Ace 
Cafe og Motorsykkel museum, men dette ble 
dermed skrinlagt pga laber interesse. Ikke 
alltid lett å prøve å dra i gang noe felles, men 
som sagt, MC messe treffet ble en suksess. 
Kanskje vi i fremtiden ikke skal satse høyere, 
men ta til takke med en ettermiddag i Lill-
estrøm med MC messe og pub besøk?

Bladsøker`n som du nå leser er et annet emne 
som blir tatt ofte. Redaksjonen må få innsendt 
noe stoff/bilde fra medlemmene, ellers så blir 
det mest det jeg finner for godt å skrive om, 
og det er ikke representativt for medlemmene. 
Som en påminnelse om dette ble det lagt 
ut på FaceBokk at vi ønsket stoff, bilder, 
tips og lignende. Responsen var enorm, når 
dette skrives er det kommet inn ETT bilde.  
Så atter en gang - COME ON, DUDE - 
BLADSØKER`N TRENGER DEG!

I høst er det som vanlig årsmøte i klubben 
og dermed valg av nye representanter til sty-
ret.  Jeg håper at mange møter opp og at valg 
komiteen får flere henvendelser fra medlem-
mer som kunne tenke seg å stille opp for 
klubben.  NB! Midt i dette bladet er det en 
innbetalings blankett for inneværende år. Ta 
ut denne med en gang og legg den inn for 
betaling. Hvert år viser det seg at mangeårige 
medlemmer ikke har betalt - som en forglem-
melse. De av dere som har betalt for 2015 
(ved innmelding) via nettsiden kan glemme 
dette - hvis dere da ikke ønsker å betale en 
gang til 

Da skulle det bare være å ønske alle en riktig 
god Triumphsommer og husk treffet vårt, 
BRITANNIA  RALLY 1-3 JULI, rett nord 
for LILLEHAMMER. Her blir det masse 
joviale Triumph entusiaster, god mat drikke, 
live musikk og mye mye mer…

IN TRIUMPH WE TRUST!

IN 
TRIUMPH  
WE TRUST
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BEEZA
Helge Crnic har hatt flere motorsykler opp gjennom årene, men 
juvelen har alltid vært en 1948 500 cc BSA som han fikk tak i tidlig 
på syttitallet. Med jevne ti-års intervall har den vært pusset opp etter 
Helges forgodtbefinnende, men nå bedyrer han at den gamle 
endunkeren skal få være i fred.
Helge er opprinnelig fra Bergen, men har 
de siste fem årene vært bosatt i Drammen. 
I vestlandshovedstaden var han akkurat 
   gammel nok til å bli inspirert da Peter 
        Fonda og Dennis Hopper dundret over 
            lerretet i filmen Easy Rider, og året 
             etter følte han seg som en av del- 
                takerne på Woodstock da filmen 
                  om den legendariske festivalen 
                   gikk på kino.
                   -Jeg var vel en slags halvhippie 
                   i mine yngre dager, forteller 

han, og legger til at det ikke var noen til-
feldighet at han endte opp med BSA’en. 
 -Det fantes vel noen gamle Harleys, men 
de var sjelden til salgs og vanskelige å få tak 
i. BSA’en hadde jeg sett i over et år stå og 
ruste i en hage, men eieren var ikke uten 
videre villig til å selge den. Jeg fikk han etter 
hvert på gli, men han forlangte tusen kroner 
og det tok ennå et par måneder før jeg fikk 
prutet den ned i 750 kroner, forteller Helge.
 Sykkelen var et vrak, men med på kjøpet 
fulgte en delekatalog fra svenske Roffes og

Gammel kjærlighet ruster ikke:

Artikkelen sto på trykk i Biker Journalen 
2/2015 og er gjengitt med tillatelse.
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den var gull verdt for unge Helge. Tilbudet 
av customdeler på denne tiden var svært 
begrenset, og Roffes var blant de få tilby-
derne. Inspirert av Easy Rider og flower-
power var planen å bygge chopper, så Helge 
handlet inn det han mente han trengte. Men 
også motoren var havarert, og der kom han 
til kort. Helge hadde ikke noe greie på den 
slags, men han fikk balansert veiva og 
begynte å sette sammen sykkelen.
 Da sykkelen endelig var satt sammen og 
noenlunde kjøreklar hadde den fått en dyp 
rød farge, bukkehorn styre og solosete til 
føreren med en solid sukkerbit for passa-
sjeren til å sitte på. Bakskjermen var lang, 
og den hadde doble fester til bakhjulet med 
både skjermstag og sissybar. Men så ble det 
problemer med motoren og han ga opp, og 
prosjektet skulle stå nesten urørt de neste 
ti årene før han igjen begynte å se på den.
 På begynnelsen av 80 tallet plukket Helge 
sykkelen ned igjen, og denne gangen ble 

motorblokken lakkert rød mens sykkelen fikk 
en hvit farge med sort felt på tanksidene 
og ”BEEZA” med store bokstaver. Grunn-
oppsettet var i store trekk det samme som 
tidligere, men apehangerstyret ble byttet ut 
med et lavt dragbar-styre.

Også Norton og Knuckle i garasjen
Samtidig fikk han tak i andre sykler, og felles 
for de var trangen til å gi de sitt personlige 
preg. En ’71 Norton Commando Fastback 
fikk føle 80-tallets farge- og customtrender, 
og fikk en fullstendig motoroverhling hos 
Arne Eftestøl på Bryne. Da han senere fikk 
tak i en ’46 Harley-Davidson knucklehead 
ble den bygget i tidsriktig bobberstil.
 -Det var litt artig med Commandoen. Først 
var den sort og jeg hadde matchende svart 
hår. Så ble den gul og jeg hadde matchende 
gult hår, før den endte opp i den samme 
sølvgrå fargen som eierens hår etter hvert 
hadde fått. Jeg hadde den i nærmere 25 år, 
og er den sykkelen jeg har angret mest på 
at jeg solgte.
 På begynnelsen av 90-tallet våknet inter-
essen for å få BSA’en på veien, og Helge 
børstet støvet av prosjektet. Motoren ble på 
ny satt bort til overhaling, også den hos Arne 
Eftestøl, og i stedet konsentrerte han seg 
om de utvendige detaljene. Helge er grafisk 
designer av yrke, og liker å jobbe med det 
han kan best; design.
 -Jeg pleier å si at jeg har forandret den 
litt hvert ti-år jeg har hatt den, flirer Helge, 
og forteller at da han skulle bygge den for 
tredje gang valgte han grønn flake-lakk. 
 -Jeg var vel litt for sent eller litt for tidlig ute 
alt etter som man ser det, for flake er jo in 
som aldri før nå! 
 Motoren var tilbake i grå finish og forskjer-
men var nå en barbert aluminium racing-
skjerm, og det meste som kunne krommes 
ble dyppet i badet, inklusive rammen og 
fronten.

Racing
 Helge hadde vært med i British Motorcycle 
Owners Club, og da han og noen kompiser 
tok over ble den døpt om Classic Bike 
Owners Club. Mot slutten av nittitallet fant 
han en ny hobby i classic racing. Foranled-
ningen var at han hadde kjøpt en 1998 
  Ducati Monster 900SS, en sykkel han inn-
   rømmer han kjørte alt for fort med 
    sammen med venner i miljøet rundt 
    Motomania Bergen.
   -Jeg fikk the need for speed, som det 
 heter, men jeg og kompisene mine tenkte 
at jeg kanskje kunne kjøre av meg det 
værste på bane. Jeg solgte knuckleheaden 

for å finansiere en banesykkel, og kjøpte en 
Tigcraft/Rotax Supermono (engelsk alu-
ramme med en en-sylinder Rotax 600 cc 
motor).
 Det gikk bra en stund, men etter at han 
flere ganger hadde smakt asfalten begynte 
Helge å få respekt for svingene, og da innså 
han at racingkarrieren var over.
 -Det går jo ikke an å kjøre racing og være 
redd for svinger, flirer han og sier at da 
skjønte han det var på tide å finne frem 
BSA’en igjen. –Jeg måtte ha en sykkel hvor 
jeg var sjef, og gikk fra 100 til 23 hester. 
Sykkelen begynte å få et hotrod cafe-racer 
stuk med styret flyttet ytterligere ned og 
montert i lave kraftige risere.

En ansiktsløftning for mye
For å markere taktskiftet i livsstil måtte 
BSA’en plukkes ned igjen, og denne gangen 
var det skinnende chrome som gjaldt. Det 
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Helge forteller at hans BSA har et uttrykk for 
hvert ti-år, her representert med fra venstre 
syttitallet, nittitallet og år 2000-versjonen.

som tidligere ikke hadde blitt med i chrome-
badet ble behandlet, og en ditto krommet 
bensintank ble kjøpt inn fra India. Men 
Helge innså raskt at dette var et feilgrep. 
Det var ”a bridge too far”, en Michael 
Jackson-ansiktsløfting for mye.
 Da Norges varemesse for første gang arran- 
gerte Oslo Motor Show i 2010 tenkte Helge 
at det var riktig arena å stille ut sykkelen 
på, men da ville han gjøre det med stil. Det 
hadde vært artig å lage en chrome sykkel, 
men da den var ferdig syntes han som sagt 
det hadde blitt litt for mye av det gode. Den 
store chrome bensintanken ble byttet ut 
med en mye mindre tank fra en moped og 
lakkert hvit, og han fikk tak i et nytt solosete 
med finish i rød metallic. Motoren hadde i 
mellomtiden skåret seg, så den fikk en ny 

overhaling, denne gangen hos Ernst Wagner.
 -Jeg valgte å sette på et nytt styre av det 
ganske normale slaget for en gangs skyld, 
og satte på holker i rød metallflake. 
 Sykkelen ble utstilt på Oslo Motor Show i 
2013, og nå bedyrer Helge at den skal få 
være i fred. 
-Den er jo uansett ikke egnet for de lange 
turene, forteller han. -Den er liten og ikke 
akkurat så god å kjøre, og nå kan jeg jo 
skylde på at tanken er alt for liten…

Garasjen full av nye prosjekter
Men om Helge har pensjonert BSA’en for 
godt, så blir han ikke arbeidsledig med det 
første. I garasjen har han nemlig en anselig 
samling med Triumph prosjekter, og alle har 
650 cc parallell-twin motorer fra 1969-71 

og rammer fra perioden 1963 til 1970. Han 
vil helst ikke at vi skal nevne hvor mange 
prosjekter det er, for ”hun jeg bor sammen 
med tror jeg har seks stykker…” sier han 
litt forsiktig.
 -Planen er at hver enkelt skal få sin egen 
stil, og det skal bli både cafe-racer, bobber, 
hippiechopper og mer til. Og hovedgrun-
nen for at Triumph sin 650 Twin ble valgt 
fremfor BSA sin 650 twin var for det første 
at jeg ikke har hatt Triumph før, og at den i 
motsetning til BSA har en bolt-on bakramme 
som gjør det svært enkelt å sette på en 
stivramme. 
 Så sier han med en alvorlig mine: -Men 
den egentlige grunnen til at jeg vil bygge de 
om er fordi jeg har bygget om absolutt alle 
sykler jeg har hatt, og stock is booooring!

BEEZA
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GARASJEBESØK PÅ 

SKEDSMO
Jansen hadde akkurat bytta motor på Java`n 
og jeg hadde på høsten kjøpt ny vinter-
sykkel av Frode, så det var naturlig å ta 
disse når man skulle på reportasje oppdrag 
for Bladsøker`n. Været kunne vært bedre, 
men vi var godt skodd både med klær, pigg 

dekk og fuel (trodde vi).  
Vi holdt oss unna motorvegen og turen gikk 
via Holter, Gjerdrum og frem til bestem-
melse stedet.

Gutta var imponert av vårt valg av kjøretøy 

I slutten av Januar var det tid for å avlegge et lenge planlagt besøk hos 
Glenn og Frode på Skedsmo. Gutta leier et verksted på en gård sammen 
med en liten gjeng andre MC kamerater og onsdag kveld er det alltid folk 
på verkstedet. 

Tekst: Jens
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da det hadde kommet 30 cm nysnø i løpet 
av ettermiddagen, og flere biler sleit med 
retningstabiliteten rett nedi veien. 

Vel inne i varmen ble det servert kaffe og 
kjeks i sofagruppa, som var plassert i hjør-
net av det hvitmalte trivelige lokalet.  Guttta 
fortalte at de hadde leie lokale i 5 år og at 
de i tilegg hadde et lagerlokale ved siden av 
hvor nye prosjekter, ferdige prosjekter og 
bruks sykler ble oppbevart. 

I verksted lokalet var det en god blanding av 
MC merker. Moto Guzzi, Triumph, Laver-
da, Suzuki og Kawazaki. Guzzi`n var under 
ombygning til caferacer og Frode hadde 
kjøpt ”smågodt” for alle penga han fikk av 
meg for vintersykkelen. Blir spennende å se 
hvordan den til slutt blir. 

Glenn sin Laverda var også ”under con-
struction” og en ny sporty ”hekk” var prøve-
montert.  

Under et teppe var det gjemt en ”NY” Kawa 
1000. Sykkelen var en rusten USA import 
for noen år siden, men nå fremsto den som 
en fullstendig strøken ny sykkel.  Den var så 
gjennomført at eier`n tvilte på om den noen 
gang kom til å bli kjørt, og at den ville forbli 
en utstilings sykkel. 
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Bilder på veggene og premier på hyllene vit-
net om mange gode turer både innland og ut-
land og at flere premier fra Mosten MC hadde 
havnet her.
Kvelden gikk fort og det var tur for å grave 
fram kjøretøyet og tråkke i gang. 

Vi holdt oss til småveiene på hjemvegen 
også, og mellom Frogner og Gjerdrum var 
det plutselig ingen Jansen å se i speilet. Jeg 
fant`n igjen rundt noen svinger hvor det ble 
tråkka febrilsk på kiken. 

Den tanken som nå skulle vært halv var defin-
itivt tom, og nød løsninger måtte fremskaffes 
raskt. Vi var heldig, for gubben som bodde 
der det stoppet hadde motorsag bensin i gar-
asjen, og det likte Jawa`n.

Trivelig kjøretur i godt snødriv og trivelig 
besøk hos avdeling Skedsmo.

JessheimJens
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WATOC   
Congratulation!

Because you took part in the 2014 WATOC rally challenge,  
you´ve won a prize in our raffle.

This card gives you, PETER NETTLER free enterance  
to the Norwegian Britannia Rally 2015.

The rally is: 3-5 July

Please bring this card to the rally and show it at the entrance.  
If any problem, please contact one of the ILO´s.

Local ILO.
(date and signature)
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På messa var det i år mildt sagt mye folk midt 
på dagen lørdag når vi var der, og til tider var 
det som å kjøre undergrunn i London i rush 
tiden.Det var bare å følge med strømmen og 
prøve å se på hva som passerte forbi på siden. 

Vi siktet oss inn på Triumph standen hvor vi 
selvfølgelig brukte den meste av tiden, og for 
Jan Håvard ble det tent en gnist som noen dag-

er senere resulterte i besøk hos Geir på Clas-
sic og ny Tiger ble kjørt hjem til Jessheim.

Videre på vår runde havnet vi på Kawasaki 
sin stand og der var det utstilt et eksemplar av 
den meget sjelden KAWUMPH.  

Denne var Made in Brårud og for de med litt 
lokalkunnskap og Triumph historie vet at der 

MC MESSA
LILLESTRØM 2015

Første vårtegn for oss motorsyklister er MC messa om de siste åra har vært på 
Lillestrøm, og dette året var ikke noe unntak.
Da det ikke ble noe av planene om tur både hit og dit i vinter, så ble messa en 
gylden mulighet til å treffes før sesongen klemmes til for fullt. Vi la ut en invi-
tasjon på Facebook om å møtes på messa og i etterkant gå på kultur puben for 
å slukke tørsten.  I tilegg ville Tomcc-N betale billetten til alle medlemmer som 
møtte frem og nye medlemmer ville få rabatt på medlemskap. Stuntet virket,  
vi ble nærmere 40 stykker og i tillegg fikk vi 3 nye medlemmer.

Tekst: Jens
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bor Mr Smukk Larsen. Ikke mye Triumph på 
bygget, men et gjennomført fint bygg med 
vakkert navn.

Etter hver ble det tid for å slukke tørsten, og 
det var vi ikke alene om å tenke. Puben på 
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messa var mildt sagt stappa, men vi fant oss 
etter hvert en plass i utkanten av mengden og 
sjelden har en kald ½ liter smakt bedre (har vi 
hørt den før?)

Kultur puben ble forsøkt inntatt senere på 
ettermiddagen, men også der var det ”sild 
i tønne” så vi havnet opp med et langbord 
utendørs.  

Med tanke på årstiden ble dette etter hvert 
forholdsvis kaldt, selv om 

Johanne fant ullteppelageret og delte rund-
håndig ut. 

Siste stopp i Lillestrøm ble Republic Pub og 
der ble det langbord inne med varm mat og 
kalde drikker. Senere ble det både varme og 
kalde drikker - og ennå senere både dans og 
drikke.

Masse hyggelige folk som vanlig og bare pos-
itive tilbakemeldinger fra de som tok turen.

JessheimJens
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 Hei og god sommer til alle medlemmer. Nå er vi i gang med en ny sesong og 
håper på mange fine mc-dager/turer. Noen treff blir det vel også, ett av treffene 
er jo Britania Rally. For at dette treffet skal overleve i TOMCC sin regi må vi ha 
et godt og fungerende styre. Her kommer jeg til det jeg har i overskriften, klub-
bens fremtid.

Klubben har blitt drevet av dyktige medlemmer de siste årene og tusen takk for det. Ettersom 
noen av disse har vært med lenge nå er det ønske om nye folk til styret. Vil derfor at dere der 
ute som kunne tenke dere og bidra i klubben, tenke seriøst over dette i sommer og fram mot 
årsmøte i september.

Det vi trenger er en ny formann og nye styremedlemmer. Det er viktig at det er noen som 
vil være med og drive klubben videre. Dagens formann tar ikke gjenvalg, da han har vært 
formann lenge nå. Får vi ikke ny folk til og drive klubben videre brenner det et `blått lys` for 
klubben.

Vi vil jo att det skal være en klubb for det gode engelske mc merket her i Norge.
De som kunne tenke seg og bidra kan sende en mail til: 

styret@tomcc-n.no

Med dette vil jeg ønske alle en riktig god sommer.

Valgkomiteen 
v/Tor Ståle Sandøy. 

FRA VALGKOMMITEEN  

KLUBBENS FRAMTID
Tekst: Tor Ståle Sandøy

IN 
TRIUMPH  
WE TRUST



17

Westfjord
Britbike
Rally

Classic Bike Owners Club
Pb 2392, 5824 Solheimsviken.
Øystein Hoff, mob. 41 41 32 81
bakermas@online.no

Classic Bike Owners Club inviterer
fredag 19. – søndag 21. juni 2015

til det 32. Westfjord Britbike Rally!

Vi kan i år invitere alle engelsk-kjørende til «Eidfjord-treffet» for 32. gang. 
Årets høydepunkt for Britbike-interesserte finner sted ved Finnesteinflåten 
Camping i Øvre Eidfjord, like ved Riksvei 7 (3 timer fra Bergen). 
Vi arrangerer som vanlig en fellestur, og har premieutdeling lørdag. Treffet 
beholder imaget, med lavt offisielt aktivitets- og ambisjonsnivå … 

Drikke og mat, både frokost og middag, kan kjøpes på 
stedet. Treffavgiften er kr 200,– pr. deltakgende 
motorsykkel, inkl. campingavgift. 
Kun engelskproduserte motor-
sykler vil få adgang til treff-
plassen! Ta med det minste 
teltet du har, og gjør plass til 
andre. Når plassen er full, så er 
det fullt! 

1984–2015
Full fart i 30-sonen!

«Eidfjordtreffet»
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LESERNES EGNE BILDER 

Garasjen til Jansen

Vinter Trophy

Her er ett bilde av Min Triumph Trophy 1200 SE, bilde er tatt 

i kjelleren i huset der jeg har stort verksted og plass til sykler. 

Hilsen Svein Gunnar Hansen (medlem)
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Formann og Aage på vintertur  

for noen vintre siden

Formanns første sykkel på slutten av 70 tallet. 

Tassen er kamikaze pilot.

Fra garasjen til formann
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Triumph styrker sin posisjon i  

motorsykkel markedet

Triumph satte salgsrekord i 2014 med 54432 solgte motorsykler som 
er en økning på 5,4 % fra fjoråret og dermed det året Triumph har solgt 
flest motorsykler siden de kom tilbake på markedet i 1984. Noe av 
økningen stammer fra at Triumph satser offensivt i et av verdens største 
motorsykkel marked India, og der vil Triumph i inneværende år bla satse 
hardt på den nye utgaven av Tiger 800, XCx og XRx. 

Disse ble behørig promotert på Indian Bike Week som ble holdt i Vagor 
Goa. 

Triumph konsernet har 1600 ansatte og foruten fabrikk anleggene i Eng-
land og India er Brasil et annet satsning område.

TRIUMPH NYTT
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Vannkjøling på Triumph Bonneville?

Siden Triumph introduserte den legendariske modellen Boneville  i 1959 
med en motorstørrelse på 650 ccm, har den gjennomgått flere forandringer 
opp gjennom årene og motorstørrelsen har øket til nåtidens 865 ccm. Motor 
konstruksjonen har hele tiden vært den samme med luft avkjølt parallell 
tvinn, men nå går det rykter om at Bonneville motoren  er i ferd med å få en 
markant forandring med vann kjøling…..

På 2016 Boneville prototypen kan vi se radiatoren som er plassert i fork-
ant av ramma og resten av utstyret forfor vann kjøling ser ut til å være godt 
gjemt.  Noe som diskuteres rundt den nye modellen er om dette gjøres for at 
motorstørrelse og HK økes og dermed trenger mer kjøling. Vel, la oss vente 
til neste år så får vi antagelig vis svaret.

TRIUMPH NYTT
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Årets prosjekt på løftebukken i garasjen er en rød Italiener med V motor som er i ferd med å 
bli transformert til Cafe racer, noe usikkert når denne råtassen kommer på veien, men når den 
er der blir det nok ”stram wire” som vanlig. 

Ellers inneholder garasjen nyttige ting som kaffetrakter, fullt picnic kurv for turer i det grønne, 
diverse flasker med fludium både for motor og mann, kjøleskap for hjemmelaget øl , og ob-
ligatoriske bilder av lettkledde kvinnelige mekanikere.

Når sommeren atter engang er over kommer vi tilbake til kaffebordet og lengter til neste som-
mer.

JessheimJens

KAFFEBESØK I  
GARASJEN TIL AAGE
Tekst: Jens

Vinter`n her på berget kan som dere alle vet være lang og kald, og mens vi ven-
ter på varmere vær holder ”avdeling Jessheim” ujevnlige kaffe kvelder i  den  
godt oppvarmede garasjen til Aage hvor nye turer og prosjekter blir diskutert 
rundt kaffebordet.



23

Lars med Åges premie fra Mosten 2014

Klar for tur i det grønne
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Fludium for både motor og man

Blir`n ferdig i år?
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ÅRET DET VAR 
SÅ BRATT

Det var det året det var så bratt, det 
var så bratt at det var vondt å spise 
speilegg synger Øystein Sunde på sin 
nyutgitt Long Play plate 1971. Dette 
har absolutt ingen ting å gjøre med at 
Triumph dette året lanserte sin nye 
Bonneville modell som var ves-
entlig forandret fra 1970 model-
len, og til forskjell fra foregående 
år var denne ikke lenger en ren 
Meredin Triumph, men en BSA/
Triumph hybrid. 

Etter hvert ble det så bratt for Triumph kon-
sernet etter denne forvandlingen at teksten 
til Øystein Sunde sier litt om hvordan det ble 
for sjefene å fortære sin English Brekfast
1970 hadde vært det beste året for Britisk 
motorsykkel industri og det Amerikanske 
markedet forventet å selge 50000 maskiner 
i 1971. 

Markedet hadde store forventninger til den 
nye modellen som bla hadde en helt ny 
ramme, ny gaffel, nye hjul, sidepanel og 
blinklys. Rammen var en såkalt Oil In Frame 

Tekst: Jens

Det var det året det var så bratt, det var så bratt at det var vondt å spise speilegg 
synger Øystein Sunde på sin nyutgitt Long Play plate 1971. Dette har absolutt 
ingen ting å gjøre med at Triumph dette året lanserte sin nye Bonneville modell 
som var vesentlig forandret fra 1970 modellen, og til forskjell fra foregående år 
var denne ikke lenger en ren Meredin Triumph, men en BSA/Triumph hybrid. 
Etter hvert ble det så bratt for Triumph konsernet etter denne forvandlingen 
at teksten til Øystein Sunde sier litt om hvordan det ble for sjefene å fortære 
sin English Brekfast



27

type som var nytt for gate sykkler selv om 
Rickmann hadde gjort dette tideligere på 
sine konkurranse maskiner. Den nye gaf-
felen viste seg å være komfortabel å kjøre 
med, men på de tidelige modellene var det 
problemer med oljelekkage fra simringene. 
Navene var koniske og den nye typen dob-
belt virkende frembremsen hadde et stort 
luft inntak som så flott ut. 

Senere viste det seg at luft inntaket ikke bare 
tok inn luft for kjøling men også vann ved 
kjøring i regnvær, og at armene som oper-
erte bremse skoene var for korte slik at det 
måtte brukes stor kraft på bremse hendele 
for å få noe skikkelig skrubb. 

Hvorfor konsernet ville satse på en ny trom-
mel frembrems og ikke gikk direkte til 
skivebrems som kom noen år senere, eller 
hvorfor de ikke benyttet 70 modellen som er 
mye bedre, er i etterkant en gåte. Sidepanele 
hadde en ny mer firkantet utforming hvor 
luft filter til forgasser var integrert. 

I dag vet vi at dette heller var noe marke-
det likte og mange byttet ut disse med et-
ter marked paneler som ser ut som 63-70 
modellen. En forhandler i USA uttalte ”As 
soon I saw the photos of 
the new 1971 model, 
I knew we were in 
trouble, if they just put 
a front disk brake on 
the old forks, kept the 
1970 frame , fixed the 
oil leak and a few other 
thing we could have sold 
enough of them…..

Lanseringen høsten 1970 
var en storstilt affære på 
The Royal Lancaster Ho-
tell I London og La Quinta 
Hotell I Palm Springs i 
USA hvor journalister og 
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motorsykkel folk var invitert i flere dager 
for å test ut den nye modellen, og de første 
antydningene på at Triumph/BSA konser-
net storstilte satsing på en helt ny modell 
ikke hadde vært vellykket kom allerede 
da. Faktisk var dette bare begynnelsen på 
problemene som skulle oppstå de neste 12 
måneder. 

Vanligvis begynte produksjonen av en ny 
modell etter august sommer ferien i Eng-
land, men når prototypene ble beskuet i 
Lancaster  London i oktober var fremde-
les ikke tegninger og nytt produksjons 
verktøy(noe det måtte lages mye av siden 
det meste uten motor/gear var nytt) ferdig. 
Dette medførte en forsinkelse på 3 måned-
er hvor arbeiderne etter hvert ikke hadde 
noe å foreta seg og frustrasjonen brede seg 
på fabrikken som var vandt til å produsere 
Triumph i høyt tempo. Til slutt, i november 
kom de godkjente tegningene og jobben til 
verktøy makerne kunne begynne.

 De neste to måneder ble kaotiske og hek-
tiske og midt i dette innkalte ledelsen til 
møte i kantina. Ikke for å forklare hvorfor 
de var forsinkede eller oppmuntre arbei-
derne til å stå på for å ta igjen forsinkelsen, 
men for å true med at lønnsøkning måtte 
baseres på øket produktivitet og hvis ikke 
dette skjedde ville hele fabrikken stenges 
ned. Ledelsen mente dette var riktig tid for 
å ta en fight med den lokale fagforenin-
gen, men som klubbleder John Rosamond 
senere uttalte var dette et definitivt dårlig 
timet utspill.

Da produksjonen endelig kom i gang og 
når motor skulle monteres i den splitter nye 
ramma, passet den ikke. Fabrikken måtte 
gjøre flere forandringer på bla toppen og 
rocker boxes før dette gikk bra. Tiden gikk 
og når produksjonen endelig kom i gang 
igjen var det blitt rett før jul 1970 og for 
seint for den vitale USA østkyst sesongen. 

Da de nye modellene med Bonneville be-
gynte å dukke opp hos forhandlerne på 
begge sider av Atlanteren ble det klart at 
ramma var blitt alt for høy og setehøyden 
var blitt hele 34 tommer. Dette medførte at 
du måtte ha ekstra lange bein eller mega 
platåsko for å starte og stoppe sykkelen. 
BSA testfolk hadde påpekt dette tideligere, 
men ikke blitt hørt. 

Et kriseteam ble trommet sammen for å 
kutte setehøyden ved å flytte festene på 
bak ramme lavere og å montere kortere 
støtdempere, men dette tok også tid og 
når dette var klart var det April 1972. Den 
nye ramma hadde flere problemer også, 
det viste seg at det var rester av jernspon i 
ramme delen som inneholdt motor olje og 
dette hører jo ikke særlig sammen. 

Ramma hadde også en tendens til å sprekke 
pga festet til senterstøtta var sveiset rett 
i røret som inneholdt olje. Dette ble også 
løst av de dyktig folka i Meriden, men 
ikke før flere rammer hadde sprukket og 
forårsaket seriøse olje lekkasjer. Motoren 
hadde også en tendens til å bli for varm 
ved hard kjøring etter at olje volumet ble 
redusert fra prototypen ved at påfylling ble 
flyttet fra styrekrona til rett foran sete for å 
forhindre skumming i olja. 

I tilegg var det problemer med lekkage på 
gaffel, en serie med ventil seter var feilpro-
dusert og falt ut når motoren ble varm og 
mange batterier sprakk fordi Lukas hadde 
blokkert lufte kanalen. Det kom også noe 
positiv tilbakemelding. Cycle World testet 
sykkelen og skrøt både av motor, gaffel, 
bremser??  Men det druknet i all den nega-
tive oppmerksomheten rundt den nye mod-
ellen.

Alt i alt var de første månedene i 1971 en 
fiasko, og alle problemene og forsinkelsen 
medførte en finansiell katastrofe for kon-
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sernet. Salget var uteblitt pga lanseringen 
kom for sent på sesongen i USA og 11000 
nye sykler sto fremdeles på lager. Konser-
net annonserte et svimlende underskudd 
på 3.3 million pund. Produksjonen på 
Small Heath ble lagt ned og nesten 3000 
arbeidsplasser ble borte. Mange i topple-
delsen trakk seg eller ble sparket og det 
nye Triumph/BSA selskapet satset friskt 
videre med ny ledelse, men nå vet vi alle 
sammen at begynnelsen på slutten begynte 
i 1971, det året det var så bratt.

Fakta hentet fra The Triumph Bonneville 
Bible.

JessheimJens
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Bikers Place at Hanksville Farm, Torrlösa 2140, 268 90 Svalöv, Tel: +46 704 245 376

GPS-koord: N 55° 54.350’  E 013° 07.709’

2015 Britannia at ”Hanksville Farm” Skåne, Sweden.

7-9
aug 

Your are invited to 2015 years Britannia rally in TorrlösaEast of Svalöv in beautiful Skåne.The meeting is going on 7-9 august 2015, Music, camping, prices, run out, food and drink and so on.  Welcome!

Contact persons in TomccMats ”Otto” Nilsson 0737-19 12 32
otto_hbg@hotmail.comEva Nilsson 0701-42 43 24.ewa_hbg@hotmail.com

,

15

• English beer

• low idle speed competition 

• Separate bike parking
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Englændertræf 2015 
10.-12. juli 2015 

 

 Fredag: Indskrivning, fælles hygge og live musik. 

 Lørdag: Fællestur, konkurrencer og præmieoverrækkelse, helstegt grillet gris og musik. 

 Søndag: Vi siger tak for i år og på gensyn! 

 Forplejning: Fra fredag aften til søndag morgen dkr. 350,-. Bestilles ved tilmelding. 

 Færgebilletter: BornholmerFærgen sponsorerer billetter til nr. 20, 40 & 60 der tilmelder sig. 

 Tilmelding: Senest 15. juni 2015 på www.englaenderklubbenbornholm.dk eller  
  til Flemming på +45 21732059 eller Henning på +45 23208404. 

 

 

 

 

 

 

 Med venlig hilsen Smedehave 
 Englænderklubben  Fårebrovejen 11 
 Bornholm 3730 Nexø 
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Drive safe,  
sweetheart.
Love, Bettie
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15

Aarhus





RETUR: 
TOMCC v/Jens Hovind 

Hovinvegen 9 
2067 Jessheim

GET YOUR TRIUMPH AT YOUR NEAREST DEALER


