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en kryddstark upplevelse
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2019 års BSCM var det 44:e i ordningen. Vädret var bra
och prognosen visade inget regn under dagen vilket
visade sig stämma. Hela 71 bilar samlades vid målet i
Torshälla intill Gamla Nyby Bruks huvudkontor, där banläggaren själv, Bengt Arvidsson flaggade in ekipagen.
Starten var vid Åkers Krutbruk i Åkers Styckebruk där
Torbjörn Zettergren tog betalt och delade ut en fantastiskt fin och innehållsrik roadbook som Bengt Arvidsson
sammanställt. Förutom vägbeskrivningen innehöll den
en hel del historia om det fina sörmländska landskapet
vi färdades i och sist men inte minst recept på fiskarfrun Marianne Anderssons grillade Mälargös och Torshällalimpa från Maxes bageri i Torshälla.
Färden gick sen via fina småvägar längs med den
vackra Lännasjön till första kontrollen vid Merlänna
kyrka. Här gällde det att para ihop fem olika boktitlar
med rätt deckarförfattare.
Därefter gick färden vidare mot Strängnäs och efter
en spännande genomfart och riktiga krokvägar stannade
vi vid Granbecks lanthandel i Lundby. Lanthandeln är en
av de få överlevande butikerna på landet som tack vare
trogna kunder och hårt arbete fortfarande ger upplevelsen av hur livsmedelshandeln fungerade förr i tiden. Vid
denna kontroll nr 2 skulle vi bestämma vilka årtal sportbilstillverkarna Triumph, MG, Morgan, Rover m fl startade
sin tillverkning.
Därefter gick färden mot Björsunds bystuga. Anders
Gustavsson ville veta namnen på ett antal Mälarfiskar,
gädda, gös, mal m.m. Björsund var tidigare ett färjeläge
vid inloppet till Sörfjärden, en av Mälarens vackra vikar.
En kryddstark upplevelse fick alla deltagarna vid fjärde
kontrollen mot Sundbyholm vid Alvesta gård. Det var
mycket svårt för de flesta att gissa på vilken krydda som
fanns i 10 st små muggar. Det gällde att lukta och titta på
kryddorna och gissa, svårare än man tror.
Vid målgången fick man även svara på en utslagsfråga. Hur mycket väger denna Automatic Enrichment
Device, AED (automatchoke till en Jaguar XJ6)?
Rätt svar 665 gram!
Efter en fantastiskt fin dag på körglada vägar följde prisutdelning och så småningom tömdes parkeringen på alla
fina bilar. Vi ser redan nu fram mot nästa års BSCM som
då blir ”version 45”.
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